ویژه نامه الکترونیکی سایت معدن بیدار  ۲۴بهمناسبت
«هفته دولت» و جهش تولید  /شهریور99

عبورسخت

مقام معظم رهبری :خام فروشی در سنگهای معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج
و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت ،فروش خاک جزیره هرمز ،فرآوری
نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی است
که نشان میدهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد
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موضوع خام فروشی به روایت رهبری
رهبر معظم انقالب اســامی در نشســت
تصویری با هیئت وزیران بمناســبت هفته
دولت تاکید کردند :اقتصاد کشــور به هیچ
وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامی به مناسبت هفته دولت در ارتباط
تصویری بــا رئیس جمهور و اعضای دولت،
ســال آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی
خــوب برای افزایش خدمات در حوزههای مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مســائل مهم اقتصادی
همچون تولید ،سرمایهگذاری ،ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند :باید با جدیت کامل موانع
تولید را رفع و برای حل مشکالت همت بیشتر گماشت.
رهبر انقالب اســامی حادثه عاشــورا را قله جهاد ،فداکاری و شــهادت نامیدند و با اشاره به مصادف شدن
هفته دولت با دهه اول محرم افزودند :مبنای هفته دولت نیز جهاد و شــهادت است چرا که رجایی و باهنر
با مجاهدت مســتمر ،سختکوشی و تالش در هنگام هجوم و محاصره مشکالت ،خودداری کامل از پیگیری
منافع شخصی و پرهیز از چهرهسازی برای جذب نظر مردم ،خود را شایسته پاداش بزرگ الهی یعنی شهادت
ساختند.
ایشــان با اشاره به خبرهای بزرگ و مهمی که رئیس جمهور و اعضاء دولت در گزارشهای خود اعالم کردند
افزودند :هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین و اطالع رسانی خدمات اعضای دولت و نقد نقاط قوت و
ضعف است که دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد.
حضرت آیت اهلل خامنهای به دولتمردان توصیه کردند :در گزارشــهایی جامع و صادقانه ،آنچه توانســتید و
آنچه قرار بود اما نتوانستید برای مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارشهای صادقانه ،خرسند و امیدوار
میشوند.
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رهبر انقالب سال آخر فعالیت دولت را فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف بسیار مهم برشمردند و گفتند:
هرچه میتوانید از فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کنید.
ایشان افزودند :تالش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید
که «اصالح ساختار بودجه ،نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو اینگونه کارهاست.
«پیگیری و تالش جدی برای اجرای قولهایی که داده شده» از جمله طر حهای هفتگی وزارت نیرو ،سیاست
پاالیشگاهسازی برای جلوگیری از صدور نفت خام ،تقویت شرکتهای دانش بنیان ،ادامه کارهای خوب علمی
و بهداشتی و درمانی که در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید از دیگر توصیههای مؤکد رهبر انقالب
به دولت برای سال آخر فعالیت بود .سالی که به هیچ وجه نباید دولت بهصورت وقت اضافه به آن نگاه کند.
بخش دوم ســخنان رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با هیأت دولت به مسائل اقتصادی اختصاص
داشت.
ایشان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی حل مشکالتی نظیر «اشتغال ،معیشت ،تورم و کاهش ارزش پول
ملی» خواندند و تأکید کردند :باید هرچه میتوانید در این زمینهها کار و تالش کنید.
رهبر انقالب رفع موانع تولید را از وظایف اساســی دولت برشمردند و گفتند :البته رفع برخی موانع از جمله
تحریم یا ندادن پول فروش نفت ایران ،تحت اختیار دولت نیست اما بسیاری از موانع درونی است و باید
با جدیت آنها را رفع کرد.
ایشــان «واردات بی رویه» را که باعث شــکایت مکرر تولید کنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده
است بسیار خطرناک خواندند و افزودند :واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آنها را از
سر راه تولید حذف کند.
رهبر انقالب «رفع ناهماهنگیها در سطوح پایین دستی» را برای افزایش و جهش تولید ،مهم برشمردند و
گفتند :در گزارشهای خبری تلویزیون ،برخی تولیدکنندگان از ناهماهنگیهای عجیب و غریب در گرفتن مواد
اولیه مورد نیاز گله میکنند که اگر وزیر مربوط به محض دیدن این گزارشــها پیگیری کند ،بســیاری از این
مشکالت ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.
«رفع پیچ و خمهای عجیب اداری در دادن مجوز تولید» و نیز «حل مشکل تسهیالت بانکی» دو توصیه آخر
رهبر انقالب به اعضای دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
رهبر انقالب اســامی در ادامه سخنانشان درباره مسائل اقتصاد کشور ،به موضوع «خام فروشی و صادرات
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فله ای مواد خام» اشــاره کردند و گفتند :خام فروشی در سنگهای معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج و
بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت ،فروش خاک جزیره هرمز ،فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان
و خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی است که نشان میدهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.
ایشــان افزودند :چندی پیش ،پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی از جانب روسای سه قوه جهت شناسایی
و برطرف کردن موانع تولید مطرح کردم و با اســتقبال ســه قوه هم مواجه شد که باید هر چه زودتر تشکیل
شود و کار خود را با جدیت آغاز کند.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم اقتصادی را مسئله «سرمایهگذاری» برشمردند و تأکید
کردند :متأســفانه در ســالهای اخیر ،سرمایهگذاری در کشور دچار اختالل شده و در این زمینه عقب هستیم
که برای بر طرف کردن این مشکل ،ابتدا باید سرمایهگذار یهای کالنی که در کشور رها شده و یا کُ ند پیش
میروند ،احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایهگذاری بالتکلیف نماند.
خام فروشی در
سنگهای معدنی
قیمتی و فرآوری
آنها در خارج و
بازگرداندن به
کشور با چندین برابر
قیمت ،فروش خاک
جزیره هرمز ،فرآوری
نشدن زعفران جنوب
خراسان و خرمای
مناطق گرمسیری از
جمله مواردی است
که نشان میدهد
باید در این زمینه کار
جدی صورت گیرد

حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم تشــویق ســرمایهگذاران بخش خصوصی،
خاطرنشــان کردند :بخش خصوصی دارای امکانات فراوان و نقدینگی الزم اســت و باید
از طریق برطرف کردن مشــکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین تســهیالت بانکی ،بخش
خصوصی را به سرمایهگذاری ترغیب کرد.
ایشــان با اشاره به اهمیت موضوع «هدایت نقدینگی به سمت تولید» گفتند :در سال ۹۷
و در دیدار با هیأت دولت پیشــنهاد تشکیل یک هیأت متخصص شبانه روزی برای یافتن
روشهای هدایت نقدینگی به ســمت تولید مطرح شــد که اگر این هیأت تشکیل نشده
است ،باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی «تقویت ارزش پول ملی» را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم

با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند :در کنار اقدامات بلندمدت
برای تقویت ارزش پول ملی ،برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری اســت که از جمله آنها برخورد جدی با
اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشــاره به اعالم دولت مبنی بر بازگردانده نشــدن  ۲۷میلیاد دالر ارز حاصل از
صادرات گفتند :ممکن است بخشی از این ارزها به دالیل منطقی هنوز بازگردانده نشده اما با موارد سودجویانه
همچون واردات کاالهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشور باید برخورد شود.
m a d a n 2 4 . co m

6

شهریور 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «هفته دولت» و جهش تولید

ایمیدرو به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گزارش میدهد:

55درصد از سرمایهگذاریهای شش سال اخیر
در  97و  98محقق شد
بیش از 55درصد از سرمایهگذار یهای  6سال نخست
دولت کنونی در بخــش معدن و صنایع معدنی ،طی
دو ســال اخیر انجام شده است .در حالی که مجموع
سرمایهگذاری انجام شده طی دولت یازدهم و دوازدهم
به بیــش از  8.7میلیــارد دالر رســیده ،مدل جدید
نظارتیایمیدرو سبب شد 4.8 ،میلیارد دالر آن از این
رقم ،طی دو سال گذشته ( 97و  )98محقق شد .به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،مهمترین علت تسریع در راه اندازی طر حها به رغم تشدید تحریم ها ،طراحی
و اجرای مدل جدید نظارتیایمیدرو از زمان حضور غریب پور در راس این سازمان بوده به طوری که در این
مدت،ایمیدرو مدل "پایش حوزه تولید و توسعه" را با هدف نظارت دقیق ،طراحی و اجرایی کرده است .مدلی
که در آن ماهانه 40تا  50جلســه پایش برگزار میشــود .یکی از برجستهترین اثرات این مدل ،تسریع در راه
اندازی پروژهها بوده است .در حالی که از ابتدای فعالیتایمیدرو ،در اکثر سال ها ،متوسط تعداد طر حهای
راه اندازی شــده تک رقمی بوده ،در ســالهای  97و  98به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین
راه اندازی پروژهها شدهایم به طوری که طی این دوره ،به رغم تشدید تحریمها و اعمال شرایط پیچیده ،به
ترتیب  16و  22طرح معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.
بخش قابل توجهی از این طر حها همچون آلومینیوم جنوب ،توسعه کارخانههای کنسانتره و گندله سنگ آهن
در سنگان ،آهن اسفنجی فوالدهای استانی ،طر حهای توسعه صنعت مس و  ...در مقیاس ملی بوده اند.
ایمیدرو به همراه شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای دولت کنونی تا پایان سال گذشته
در  27استان سرمایهگذاری کردند .اکنون اما این سازمان و شرکتهای بزرگ ،در  31استان کشور "پروژه در
دست اجرا و یا راه اندازی" دارند.
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در دولت فعلی  110پروژه در بخش معادن همچون سنگ آهن ،زغالسنگ ،فوالد ،مس ،آلومینیوم ،طال ،سرب
و روی و همچنین حوزههای زیرساخت راه اندازی شده است .در این میان ،از سال گذشته معادن کوچک احیا
و فعال شده نیز سهمی از راه اندازی طر حها داشته اند .طی شش سال اخیر22 ،هزار و  351اشتغال مستقیم
و 71هزار و  250شغل به صورت غیرمستقیم برای این تعداد استان از سویایمیدرو و شرکتهای بزرگ معدن
و صنایع معدنی ایجاد شده است .این میزان اشتغال در استانهای اصفهان ،ایالم ،البرز ،آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،خوزستان،
زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردستان ،کرمان ،کردستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزی ،هرمزگان ،همدان و یزد ایجاد شده است.
 13میلیارد دالر طرح با 43هزار شغل مستقیم
از ســوی دیگرایمیدرو و شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی ،اکنون در  31استان کشور پروژه در دست
راه اندازی یا احداث دارند .تعداد این پروژهها به  247و ارزش سرمایهگذاری آنها به بیش از  13.5میلیارد
دالر میرســد .این طر حها بخشهای اکتشاف و معادن کوچک (در مســیر احیا و راه اندازی) را نیز شامل
میشود .پیشبینی شده این میزان سرمایهگذاری بیش از 43هزار و  300شغل به صورت مستقیم و افزون
بر 180هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
عملکرد سال 98؛ بهرهبرداری از  3.2میلیارد دالر طرح
عملکرد کالنایمیدرو در توسعه و تکمیل طر حهای بخش معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال ،98
حدود  3.2میلیارد دالر طرح با مشارکت بخش خصوصی به بهرهبرداری برسد .این دستاورد در حالی محقق
شد که کشور در وضعیت تحریمهای بی سابقه قرار دارد.
برنامههای سال 99؛ اشتغالزایی  4100نفر
افتتاح  2.2میلیارد دالر طرح در ســال 99با اشــتغال مســتقیم  4100نفر و  15هزار نفر به طور غیر مستقیم
هدفگذاری شده اســت .همچنین عالوه بر هدفگذاری فوق،ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر
کمک به افتتاح یک میلیارد دالر طرح بخش خصوصی در سال 99را فراهم خواهد کرد.
گوهر سنگها و سنگهای تزیینی؛ اقدامات جدیدایمیدرو
ایمیدرو برای نخستین بار ،بهینهسازی صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی (گوهر سنگ ها) و همچنین
سنگهای تزئینی را با تشکیل کارگروهی را آغاز کرده است .در این میان ،سند جامع گوهرسنگها با همکاری
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و مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی تهیه و نهایی شده است .نخستین بازارچه سنگهای قیمتی
و نیمه قیمتی خردادماه امســال با حضور خداداد غریب پور معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ارگ
جهان نمای شهر اصفهان افتتاح شد .قرار است بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور
احداث شود که  ۲نقطه از آن در اصفهان است .مقصد بعدی بازارچه گوهرسنگها استان خراسان رضوی و
شهر مشهد است .در راستای تفاهم نامه همکاری بینایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد
بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ،قرار است بهزودی بازارچه این شهر نیز افتتاح شود .از سوی دیگر
پروژه آسیب شناسی و برنامه تهیه و اجرای طرح جامع سنگهای تزئینی از نیمه بهار امسال توسط شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی (زیرمجموعهایمیدرو) آغاز شده که هدف آن رفع گلوگاههای توسعه صنعت و تسهیل
صادرات ســنگهای تزئینی است .در این میان به سبب اینکه 30درصد از تولیدات صنعت سنگ تزئینی در
اصفهان واقع شده ،این استان به عنوان پایلوت توسعه تولید و صادرات مشخص شده است.
افزایش سرمایه و توسعه  
ایمیدرو استراتژی افزایش سرمایه شرکتها از محل سود انباشته را با توجه به نیاز مالی شرکتهای بزرگ تعریف
و از سال گذشته با هدف ایجاد توسعه این بخش ،کلید زد .امسال هم شرکتهایی همچون مبارکه ،مس ،گل
گهر ،چادرملو و ...این راهبرد را عملیاتی خواهند کرد .این رویکرد به منظور تکمیل راه اندازی طر حهای توسعه
ای شرکتها و با هدف "جهش تولید" اجرا میشود .در سال گذشته مجموع افزایش سرمایه شرکتهای بزرک
به مرز  13700میلیارد ناموت رســید .امســال مبارکه و مس هر کدام  10000میلیارد ناموت ،گل گهر  5200میلیارد
ناموت ،چادرملو  1200میلیارد ناموت و خوزستان  1300میلیارد ناموت افزایش سرمایه خواهند داشت.
بومیسازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای ســال ،استراتژی بومیسازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ ،اهداف عملیاتی آن را از شرکتهای
زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این اســتراتژی را در اولویت برنامههای خود قرار داده اســت .به عنوان نمونه
شرکتهای بزرگ ،بومیسازی  1000قطعه در سال جاری را هدفگذاری کرده اند .شرکتهای بخش معدن و صنایع
معدنی با اجرای برنامه بومیســازی قطعات و تجهیزات توانســته اند معادل  500میلیون یورو صرفه جویی ارزی
ایجاد کنند.
اکتشاف در وسعت ۶۵۰هزار کیلومتر مربع
ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم اقدام به اکتشــاف  ۶۵۰هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور کرده است .در
m a d a n 2 4 . co m
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این میان عملکرد  ۲سال گذسته ۴۰۰ ،هزار کیلومتر مربع است.
یکی از نتایج فعالیتهای گستره اکتشافیایمیدرو طی دولت یازدهم و دوازدهم ،افزایش بیش از  ۵۰۰میلیون
تن به ذخایر سنگ آهن کشور و  ۲برابر شدن ذخیره بوکسیت کشور است.
افزایش تولیدات طی چهار ماه ابتدای سال جهش تولید
آلومینیوم در سال جهش تولید ،همچنان باالترین رقم رشد تولید را در بین تولیدات شرکتهای بزرگ معدن و
صنایع معدنی در اختیار دارد .تولید شمش این محصول طی چهار ماه ابتدای امسال با رشد 67درصدی همراه
شــد .طی فروردین تا پایان تیر ماه ســال جاری ،افزون بر 138هزار و  700تن شمش تولید شد این در حالی
است که تولید مدت مشابه سال  98به 83هزار تن رسیده بود .از تابستان گذشته تا بهار امسال،ایمیدرو دو
کارخانه آلومینیوم جاجرم و آلومینیوم جنوب (سالکو) را راه اندازی کرد به طوری که سالکو ،به عنوان بزرگترین
و مدرنترین کارخانه تولید آلومینیوم ایران ،با سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی احداث شد.
شرکتهای فوالدی نیز طی این مدت بیش از  9.4میلیون تن فوالد خام (بیلت ،بلوم و اسلب) تولید کردند
که این رقم 9درصد بیش از عملکرد مدت مشــابه سال قبل است .همچنین تولید آهن اسفنجی به بیش از
 10.5میلیون تن رسید که حاکی از افزایش  12درصدی تولید این محصول است .مس کاتد نیز دراین مدت
با تولید 91هزار تنی رشد یک درصدی را تجربه کرد.
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ارتقاء فناوری و ظرفیت تولید جاذبهای سولفورزدایی توسط
«شرکت گسترش فناوری خوارزمی»در صنایع فوالد ،پاالیش و پتروشیمی

«سولفورزدایی الزامی برای افزایش تولید»
شــرکت گســترش فناوری خوارزمی به عنوان یکی از شــرکتهای دانش بنیان پیشگام در زمینهی
بومیســازی و تولید کاتالیستهای مصرفی صنایع گوناگون از جمله صنایع فوالد شناخته میشود.
این شــرکت در راستای تکمیل زنجیرهی کاتالیســتهای واحدهای احیاء مستقیم ،بیش از  5سال
است که اقدام به تولید جاذبهای سولفورزدایی اکسیدروی و اکسید مس نمود ه است .تاکید ویژه
خوارزمی بر «دانش بنیان» بودن خود در طی این سالها ،بهبود مداوم محصوالت و تسلط بر مسائل
عملیاتی و بهرهبرداری واحدها و راهکارهای مربوطه را برای این مجموعه به ارمغان آورده است.
چرا «سولفورزدایی»؟
معادن آهن کشــور چند سالی اســت که با عبور از الیههای اکسیدی موجود در سطح ،به الیهی
ســولفیدی رسیدهاند .از سوی دیگر کمبود ظرفیت گندلهسازی کشور در قیاس با میزان تقاضای
گندله ،منجر به افت کیفیت گندلهی مورد استفاده در مدولهای احیاء مستقیم کشور شدهاست.
در واقع عدم زماندهی کافی برای پخت گندله باعث شده تا عالوه بر افزایش درصد  FeOکه باید
کمتر از  %0.8باشــد ،سولفور گندله (به صورت سولفید آهن) نیز بطور کامل از گندله حذف نشده
و با ورود گندلهی حاوی ترکیبات ســولفور به سیســتم احیاء مستقیم ،این سولفور در واکنش با
گاز هیدروژن تبدیل به گاز  H2Sشده و از طریق گاز پروسس در چرخش و پس از اختالط با گاز
طبیعی ،وارد لولههای ریفرمر بارگذاری شده با کاتالیستهای حاوی فلز فعال نیکل شده و باعث
مسمومیت قابل توجه نیکل میشود .مسمومیت کاتالیست منجر به مختل شدن فرآیند ،کاهش
ریت تولید ،تخریب کاتالیســت و تخریب تیوب ریفرمر خواهد شد .با توجه به محدودیتهای
موجود برای تامین کاتالیســت و بخصوص تیوب ریفرمر و همچنین تحمیل ضررهای هنگفت
ی االمکان از ورود گاز  H2Sبیش از حد مجاز به درون
ناشــی از کاهش نرخ تولید بایســتی حت 
ریفرمر ممانعت به عمل آورد.
m a d a n 2 4 . co m
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سولفید آهن) نیز بطور کامل از گندله حذف نشده و با ورود گندلهی حاوی ترکیبات سولفور به سیستم احیاء مستقیم ،این سولفور در واکنش

ر ممانعت به عمل آورد.

با گاز هیدروژن تبدیل به گاز  H2Sشده و از طریق گاز پروسس در چرخش و پس از اختالط با گاز طبیعی ،وارد لوله های ریفرمر بارگذاری

شده با کاتالیستهای حاوی فلز فعال نیکل شده و باعث مسمومیت قابل توجه نیکل میشود .مسمومیت کاتالیست منجر به مختل شدن
فرآیند ،کاهش ریت تولید ،تخریب کاتالیست و تخریب تیوب ریفرمر خواهد شد .با توجه به محدودیتهای موجود برای تامین کاتالیست و
بخصوص تیوب ریفرمر و همچنین تحمیل ضررهای هنگفت ناشی از کاهش نرخ تولید بایستی حتی االمکان از ورود گاز  H2Sبیش از حد مجاز
به درون ریفرمر ممانعت به عمل آورد.

شکل  -1مسمومیت نیکل توسط سولفور و ممانعت از شرکت فلز فعال نیکل در واکنشهای ریفرمینگ
شکل  -1مسمومیت نیکل توسط سولفور و ممانعت از شرکت فلز فعال نیکل در واکنشهای ریفرمینگ

امکان حذف
تر است،
پایدار
درآن
اکسید
نسبت
فلز روی
اینکهو سولفید
توسط به
نیکلبا توجه
ZnO
جاذبهای
ریفرمینگ
های
واکنش
به نیکل
فعال
شرکت فلز
ممانعت از
سولفور
مسمومیت
شکل -1
جاذبهای  ZnOبا توجه به اینکه سولفید فلز روی نسبت به اکسید آن پایدار تر است ،امکان حذف  H2Sاز جریان گازی را دارند .در واقع طی

سایرو
داده
 H2Sاز جریان گازی را دارند .در واقع طی یک واکنش شــیمیایی ،ســولفور با جاذب واکنش
یک واکنش شیمیایی ،سولفور با جاذب واکنش داده و  ZnOبه  ZnSتبدیل خواهد شد .با توجه به قیمت مناسب این ماده در مقایسه با
 Znبا توجه به اینکه سولفید فلز روی نسبت به اکسید آن پایدار تر است ،امکان حذف  H2Sاز جریان گازی را دارند .در واقع
ب جهت
محصول
جاذب به عنوان
این این
برداری،
پس از بهره
به ZnS
بازیافت
امکان
زئولیت) و
تبدیلمثال
سولفورزدایی (بطور
جاذب های
های
ترین جاذ
اصلیسایر
مقایسه با
ماده در
مناسب
قیمت
توجه
شد .با
خواهد
 ZnOبه ZnS
گیرد ZnS.تبدیل خواهد شد .با توجه به قیمت مناسب این ماده در مقایسه با س
میبه
ZnO
موردداده و
واکنش
جاذب
یمیایی ،سولفور با
استفاده قرار
جریان گاز
سولفورزدایی از
ســولفورزدایی (بطور مثال زئولیت) و امکان بازیافت  ZnSپس از بهرهبرداری ،این جاذب به عنوان
لفورزدایی (بطور مثال زئولیت) و امکان بازیافت  ZnSپس از بهرهبرداری ،این جاذب به عنوان اصلیترین محصول ج
Hمیگیرد.
 Sقرار
استفاده
 مورد
جریان گاز
+ ZnO
سولفورزدایی +ازZnS
اصلیترین محصول جهت H2O
2
ز جریان گاز مورد استفاده قرار میگیرد.

H2S + ZnO  ZnS + H2O
در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی امکان مسمومیت
ناشی از ســولفور برای کاتالیستهای جریان پایین
دستی حتی در مقادیر بســیار ناچیز وجود دارد .لذا
اســتفاده از جاذبهــای ســولفورزدایی برای حذف
همچین آلودگیهایی در فرآیند اکید ًا توصیه میشود.
جاذبهای اکســید روی بهبود یافته با اکسید مس،
توانایی حذف مواد سمی همچون هیدروژن سولفید
تا زیر  ppbv 10را دارد.
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در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی امکان مسمومیت ناشی از سولفور برای کاتالیست های جریان پایین دستی حتی د

وجود دارد .لذا استفاده از جاذب های سولفورزدایی برای حذف همچین آلودگی هایی در فرآیند اکیدا توصیه میشود .جا
بهبود یافته با اکسید مس ،توانایی حذف مواد سمی همچون هیدروژن سولفید تا زیر  10 ppbvرا دارد.

در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی امکان مسمومیت ناشی از سولفور برای کاتالیست های جریان پایین دستی حتی در مقادیر بسیار ناچیز
وجود دارد .لذا استفاده از جاذب های سولفورزدایی برای حذف همچین آلودگی هایی در فرآیند اکیدا توصیه میشود .جاذب های اکسید روی
بهبود یافته با اکسید مس ،توانایی حذف مواد سمی همچون هیدروژن سولفید تا زیر  10 ppbvرا دارد.

در بسیاری از واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی از مخازن سولفورزدایی به منظور افزایش طول عمر
دستی
های های جریان پایین
کاتالیست
افزایش طول عمر
شود ،منظور
سولفورزدایی به
دستی مخازن
پتروشیمی از
پاالیشگاهی و
واحد های
در بسیاری از
که
پیش-ریفرمینگ
کاتالیست
مخصوصا
استفاده می
پایین
های جریان
کاتالیست
استفاده میشود ،مخصوصا کاتالیست های پیش-ریفرمینگ که حاوی درصد بسیار باالیی از نیکل بوده و اهمیت این موضوع دوچندان خواهد

حاوی درصد بسیار باالیی از نیکل بوده و اهمیت این موضوع دوچندان خواهد شد01-SR-T-PZO .

شد SR-T-PZO-01 .جاذب اکسید روی بهبود یافته با اکسید مس حاوی  42%اکسید مس می تواند در هر دو مخازن سولفورزدایی و یا در

مس میتواند در هر دو مخازن
جاذب اکســید روی بهبود یافته با اکســید مس حاوی  %42اکسید
قسمت پایینی مخزن دوم برای حذف کامل هیدروژن سولفید تا زیر  10 ppbvمورد استفاده قرار بگیرد.
سولفورزدایی و یا در قسمت پایینی مخزن دوم برای حذف کامل هیدروژن سولفید تا زیر ppbv 10
مورد استفاده قرار بگیرد.

H2S + CuO  CuS + H2O

m a d a n 2 4 . co m
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لحاظ کیفیت گوی سبقت را از رقبای داخلی و خارجی ربودهاست.

شــرکت گســترش فناوری خوارزمی با تولید جاذبهای ســولفورزدایی از سال  94به عنوان یکی از
بزرگترین تولید کنندگان این جاذبها در سطح کشور شناخته میشود .این جاذبها که با استفاده
از کورههای تصعیدی تولید میشــوند دارای باالترین خلوص ممکن بوده و به همین دلیل از لحاظ
کیفیت گوی سبقت را از رقبای داخلی و خارجی ربودهاست.
مگامدول کوثر  -شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر :این واحد فوالدی نخســتین مصرفکننده
جاذبهای ســولفورزدایی تولیدی گسترش فناوری خوارزمی بود که به توان و دانش ایرانی اعتماد
کرده و نخستین تجربه درخشان جاذبهای تولیدی این شرکت در مقیاس صنعتی را رقم زد.
ایــن در حالی اســت که پس از آن مجموعه گســترش فناوری خوارزمی به عنــوان یکی از برترین
تولیدکنندگان جاذب سولفورزدا جهت ارائه محصول و خدمات مهندسی پایه و تفصیلی به شرکتهایی
همچون فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد خوزستان ،فوالد شادگان ،فوالد پاسارگاد ،فوالد سبزوار ،فوالد میانه
قدم به عرصه پیشتازان تولیدکننده جاذب اکسید روی نهاد .همچنین خوارزمی افتخار خدمت رسانی
و همکاری با صنایع پتروشیمی کشور و تأمین جاذب سولفورزدا مورد استفاده در شرکتهایی همچون
پتروشیمی خارگ ،پتروشیمی بیستون ،پتروشیمی رازی،
پتروشیمی شازند ،پتروشیمی کرمانشاه را داشته است.
مگامدول سبا  -فوالد مبارکه اصفهان :یکی از مگامدولهای
با ظرفیت  1،500،000تن در سال است که به دلیل استفاده
از گندلههای ســولفور باال ،مجبور به استفاده از سیستم
سولفورزدایی میباشد .جاذبهای وارداتی ،رکوردهایی
غیرقابل توجیه با طول عمر حتی  20روزه به ثبت رسانده
بودند و بهترین عملکرد ثبت شده کمتر از  3ماه عملکرد
قابل قبول بــرای این جاذبها بود .گســترش فناوری
خوارزمی جهت بهبود عملکرد واحد ،پیشنهادات گوناگونی
ارائه کرد ه اســت کــه این پیشــنهادات در کنار کیفیت
ارتقاء یافته جاذبها ،منتج به افزایش قابل توجه طول

شکل -2بارگذاری مخازن سولفورزدایی واحد سبا
با نظارت گسترش فناوری خوارزمی

شکل  -2بارگذاری مخازن سولفورزدایی واحد سبا با نظارت گسترش فناوری خوارزمی

عمر جاذبها تا حدود  6ماه شــدهاست .با تغییر برخی

گسترش فناوری خوارزمی در مقایسه با سایر رقبا و تولیدکنندگان جاذبهای اکسید روی سابقهای درخشانتر از خود
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گذشتهاست .طبق تستهای انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت جاذب های سولفورزدایی خوارزمی بهترین عملکرد را د

جاذبهای موجود در کشور از خود نشان دادهاند .در واقع کارشناسان محترم پژوهشگاه صنعت نفت ،ضمن نظارت بر کلی
جاذب از ابتدای ورود مواد اولیه تا لحظهی بستهبندی محصول ،با انجام نمونهبرداری تصادفی و انجام آنالیز بر روی آن ،اعالم
جذب اکسیدروی خوارزمی برابر با  %31است که در مقایسه با ظرفیت جذب جاذبهای تولید خارج و داخل کشور بسیار

میباشد.

گذشتهاست .طبق تستهای انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت جاذب های سولفورزدایی خوارزمی بهت

جاذبهای موجود در کشور از خود نشان دادهاند .در واقع کارشناسان محترم پژوهشگاه صنعت نفت ،ض
جاذب از ابتدای ورود مواد اولیه تا لحظهی بستهبندی محصول ،با انجام نمونهبرداری تصادفی و انجام آنالیز
جذب اکسیدروی خوارزمی برابر با  %31است که در مقایسه با ظرفیت جذب جاذبهای تولید خارج و دا

میباشد.

پارامترهای فرآیندی ،در سری جدید بهرهبرداری ،انتظار
طول عمری حتی بیشتر از این رکورد میرود.
گســترش فناوری خوارزمی در مقایســه با سایر رقبا
و تولیدکنندگان جاذبهای اکســید روی ســابقهای
درخشانتر از خود در صنعت بجای گذشتهاست .طبق
تســتهای انجام شده در پژوهشــگاه صنعت نفت
جاذبهای سولفورزدایی خوارزمی بهترین عملکرد را در
مقایسه با سایر جاذبهای موجود در کشور از خود نشان
دادهاند .در واقع کارشناسان محترم پژوهشگاه صنعت
نفت ،ضمن نظارت بر کلیــهی مراحل تولید جاذب از
ابتدای ورود مواد اولیه تا لحظهی بستهبندی محصول،
با انجام نمونهبرداری تصادفی و انجام آنالیز بر روی آن،

سولفورزدایی
های
خوارزمی جاذب
تاییدیه عملکردی
شکل  -3تاییدیه عملکردی جاذب های شکل -3
مختلف فوالدی و پا
واحدهای
توسط
سولفورزدایی

اعالم کردند که ظرفیت جذب اکســیدروی خوارزمی برابر

خوارزمی توسط واحدهای مختلف فوالدی و پاالیشگاهی

با  %31است که در مقایسه با ظرفیت جذب جاذبهای تولید خارج و داخل کشور بسیار مناسب و
مطلوب میباشد.
گسترش فناوری خوارزمی توانسته با تولید محصولی با کیفیت و ارائه خدمات متنوع مهندسی در
زمینهی تخلیه و شارژ و همچنین ایجاد راهکارهایی عملی و کاربردی در کنار پایش عملکردی جاذبهای
سولفورزدایی ،رضایت تمامی مشتریان خود را بدست آورد.
جدیدترین مخزن بارگذاری شــده با جاذبهای اکســیدروی خوارزمی متعلق به شرکت فوالد غدیر
نیریز اســت که دومین مصرف کننده  PEREDخوارزمی نیز محسوب میشود .اما مهمترین تفاوت
این مورد با ســایرین در طراحی مخازن ســولفورزدایی آن است که توسط شرکت گسترش فناوری
خوارزمی برای اولین بار صورت گرفتهاست .شرکت خوارزمی با تکیه بر سابقهی طوالنی خود در زمینه
بارگذاری جاذبهای  ZnOو همچنین رصد کامل عملکرد این جاذبها از ابتدای راه اندازی تا پایان
بهرهبرداری توانســته است ،با بومیســازی دانش در این مورد ،دو مخزن سولفورزدایی برای واحد
غدیر نیریز طراحی کند .نکته جالب اما در آغاز بهرهبرداری واحد ،افت فشار اولیهی بسیار پایین آن
m a d a n 2 4 . co m

16

شهریور 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «هفته دولت» و جهش تولید

ن مخزن بارگذاری شده با جاذبهای اکسیدروی خوارزمی متعلق به شرکت فوالد غدیر نیریز است که دومین مصرف کنند

نیز محسوب میشود .اما مهمترین تفاوت این مورد با سایرین در طراحی مخازن سولفورزدایی آن است که توسط شرکت

خوارزمی برای اولین بار صورت گرفتهاست .شرکت خوارزمی با تکیه بر سابقهی طوالنی خود در زمینه بارگذاری جاذبه

های در این مورد
دانش
سازی
کناربومی
در ،با
است
توانسته
بهرهبرداری
پایان
ازی تا
راه اند
جاذبها از
عملکرد این
رصد کامل
جاذب
ساخت
شرکت
فرآیندی این
دانش
تلفیق
حاصل
ابتدای که
 )mbarاست
حدود 30
(در

باشد .جالب اما در آغاز بهرهبرداری واحد ،افت فشار اولیهی بسیار پایین آن (در
ی نکته
کند.
طراحی
دایی برای واحد غدیر نیریز
کیفیت م
سولفورزدایی با

سولفورباشد.
کیفیت می
سولفورزدایی با
جاذبراههای
در کنار
این شرکت
تلفیق
باالی
مشکل
اندازی تاکنون با
ساختابتدای
کشور که از
مســتقیم
فرآیندیاحیا
دانشواحدهای
دیگر از
ست که حاصل یکی

موجود در گاز فرآیندی دســت و پنجه نرم میکند ،شرکت پارس فوالد سبزوار میباشد .بررسیهای
ر از واحدهای احیا مستقیم کشور که از ابتدای راه اندازی تاکنون با مشکل سولفور باالی موجود در گاز فرآیندی دست
صورت گرفته توســط متخصصان شرکت گسترش فناوری خوارزمی نشــان داده است که تنها راه
شرکت پارس فوالد سبزوار میباشد .بررسیهای صورت گرفته توسط متخصصان شرکت گسترش فناوری خوارزمی نشان
حل جهت رفع این مشــکل استفاده از مخازن ســولفورزدایی میباشد .در حال حاضر کارشناسان و
ه حل جهت رفع این مشکل استفاده از مخازن سولفورزدایی میباشد .در حال حاضر کارشناسان و متخصصان شرکت خ
متخصصان شرکت خوارزمی در حال طراحی این مخازن بوده و امید است پس از در سرویس قرار

یابند.مشکالت واحد تا حد چشمگیری کاهش یاب
مخازن
چشمگیری این
حدقرار گرفتن
سرویس
است پس از
حی این مخازن بوده
کاهش
مشکالتدرواحد تا
امیدمخازن
گرفتنواین

شکل -4مخازن سولفورزدایی واحد فوالد غدیر نیریز طراحی شده توسط گسترش فناوری خوارزمی

طی  5سال گذشته ،موفق به انعقاد بیش از  2100تن قرارداد فروش انواع جاذبهای سولفورزدایی
شکل -4مخازن سولفورزدایی واحد فوالد غدیر نیریز طراحی شده توسط گسترش فناوری خوارزمی
به صنعت مادر فوالد و مجموعه صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی شدهایم .از این میزان بیش از 1700

تن جاذب اکسید روی به کارفرمایان محترم در واحدهای احیاء مستقیم ،پاالیشگاهها و مجتمعهای
ل گذشته ،موفق به انعقاد بیش از  2100تن قرارداد فروش انواع جاذب های سولفورزدایی به صنعت مادر فوالد و مجموعه
پتروشــیمی تحویل دهی شده و سپس بارگذاری و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند .نزدیک
وشیمی شده ایم .از این میزان بیش از  1700تن جاذب اکسید روی به کارفرمایان محترم در واحد های احیاء مستقیم ،پ
به  500تن از جاذبهای تحت قرارداد ،در حال تولید و تحویل دهی به شرکتها میباشند.
های پتروشیمی تحویل دهی شده و سپس بارگذاری و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند .نزدیک به  500تن از جاذب
گسترش فناوری خوارزمی قادر است تا با استفاده از آخرین روشهای روز دنیا ،در کوتاهترین زمان
در حال تولید و تحویل دهی به شرکت ها می باشند.
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ممکن با استفاده از نیروهای متخصص خود فرآیند بارگذاری جاذبها را به نحو احسن انجام دهد.

گسترش فناوری خوارزمی قادر است تا با استفاده از آخرین روشهای روز دنیا ،در کوتاهترین زمان ممکن با استفاده از نیروهای م

این شــرکت از ابتدای راه اندازی مخازن با تکیه بر دانش فرآیندی و تجربه چندین ساله کارشناسان

خود فرآیند بارگذاری جاذبها را به نحو احسن انجام دهد .این شرکت از ابتدا ی راه اندازی مخازن با تکیه بر دانش فرآیندی و تجربه

خود قادر به ارائه پیشــنهادات و دســتورالعملهایی در زمینه افزایش بهرهوری از مخازن میباشد.

ساله کارشناسان خود قادر به ارائه پیشنهادات و دستورالعملهایی در زمینه افزایش بهرهوری از مخازن میباشد .همچنین جهت ب

همچنین جهت بررسی و بهبود خواص جاذبها ،حین بارگذاری ،سبدهایی حاوی نمونههای شاهد

بهبود خواص جاذبها ،حین بارگذاری ،سبدهایی حاوی نمونه های شاهد در مخازن تعبیه میشود تا پس از تخلیه با انجام آنالیزهای

در مخازن تعبیه میشود تا پس از تخلیه با انجام آنالیزهای مختلف روی نمونهها عملکرد و خواص

روی نمونهها عملکرد و خواص مربوطه را بررسی نماید.

مربوطه را بررسی نماید.

شکل  -5واحد بررسی عملکردی جاذبهای سولفورزدایی (آزمایشگاه گسترش فناوری خوارزمی)

شکل  -5واحد بررسی عملکردی جاذبهای سولفورزدایی (آزمایشگاه گسترش فناوری خوارزمی)

گسترش فناوری خوارزمی عالوه بر انجام تحقیقات بر روی فرموالسیون جاذبها ،با انجام تحقیقات
بر روی پارامترهای فرآیندی و بهرهبرداری ،در پی ایجاد نوآور یهایی اســت تا مشکالت واحدهای

گسترش فناوری خوارزمی عالوه بر انجام تحقیقات بر روی فرموالسیون جاذبها ،با انجام تحقیقات بر روی پارامترهای فرآیندی و بهر

سولفورزدایی که در راس آن افت فشار نسبتا باالی این واحدها است را برطرف نماید.

در پی ایجاد نوآوریهایی است تا مشکالت واحدهای سولفورزدایی که در راس آن افت فشار نسبتا باالی این واحدها است را برطرف
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گفت و گوی «معدن  »24با داریوش اسماعیلی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت

“سرقینی” برای قیمت و صادرات فوالد برنامه دارد

معدن -24ذخایر معدنی ایران در حد  5میلیارد تن است و
میزان استخراج این مواد از  120میلیون تن سال  1382به
بیش از  400میلیون تن در ســال های اخیر رسیده است.
از طرفی در زنجیــره تولید اقالمی همچون فوالد و مس،
تغییرات چشــمگیری اتفاق افتاده و میزان تولید در این
بخش ها روند صعودی دارد .در گفت و گوی «معدن »24
با دکتر داریوش اسماعیلی ،وضعیت کنونی بخش معدن و
صنایع معدنی کشور در سال جهش اقتصادی و در آستانه هشتمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید بررسی
شــده است .دکتر داریوش اسماعیلی که از بهمن  1398به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت منصوب شده ،اعتقاد دارد با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور
به استان ها ،تحول بزرگی در بخش معدن ایجاد خواهد شد.
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امســال گفتند که جهش تولید اتفاق بیفتد و این جهش روی زندگی
مردم تاثیر محسوس داشته باشد .در ارتباط با حوزه معدن و صنایع معدنی ،سال جهش چگونه شروع شده
و اوضاع این بخش چطور بوده است؟
امســال به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است .ما در بخش معدن و
صنایع معدنی ،معتقد بوده و هســتیم که بیش ترین زمینه جهش تولید را در این بخش می توانســتیم و
می توانیم داشته باشیم .به همین دلیل از همان ابتدای سال  ،1399در همین راستا برنامه ریزی هایی انجام
دادیم و قدم های موثری هم توانسته ایم برداریم.
حوزه معاونت معدن و صنایع معدنی ،یک حوزه سیاست گذاری است و یک حوزه بنگاهی نیست که مثال
ما بگوییم فالن پروژه را عملیاتی می کنیم .کار ما ،تســهیل ســازی و تسهیل گری فرآیندهایی است که می
تواند جهش تولید را به دنبال داشته باشد .در این راستا ما در بخش معدن ،چند اقدام مهم انجام دادیم که
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یکی از آنها ،بخشنامه ای است که آماده کرده بودیم و بنا بود آقای مدرس خیابانی سرپرست قبلی وزارتخانه
امضا کنند که فرصت نکردند و االن در کارتابل آقای سرقینی است و امیدوار هستیم به زودی امضا شود .این
بخشنامه در رابطه با تفویض اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان ها است.
این کار ،کمک خیلی بزرگی برای تسهیل گری است و دیگر نیاز نیست همه پرونده ها برای مدت زمان طوالنی
و برای عبور از مراحل مختلف بخواهد بیاید و در شورای عالی معادن مطرح شود .این کار ،یک حرکت بسیار
ارزشمندی بوده و هست.
دوم این که در همین راستا ،اقدام بسیار مهمی که ما انجام دادیم این بود که بررسی پرونده های متقاضیان
در شــورای عالی معادن ،به روزرسانی کردیم .به طوری که امروزه هیچ پرونده ای در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نداریم که حدود یک ماه از آن گذشــته باشد و شورای عالی معادن ،اتخاذ تصمیم نکرده باشد .البته
چیزی حدود  110پرونده ،آماده امضا توســط آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرســت وزارتخانه و رئیس
شورای عالی معادن بود که ظاهر ًا فرصت نشد و امیدواریم تعیین تکلیف شود یا ببینیم آقای دکتر سرقینی
به عنوان سرپرست جدید وزارتخانه ،چه کاری را به صالح می دانند و چه تدبیر می کنند.
کارهای کارشناسی این تعداد پرونده هم انجام شده و با ابالغ آنها ،بررسی پرونده ها در شورای عالی معادن
به روز است.
نکته دیگر ،فعال سازی معادن راکد است .امسال از همان ابتدا یک برنامه ریزی با برش های استانی انجام
دادیم که حداقل  25درصد معادن غیر فعال کشــور را ،فعال کنیم یعنی از  4500معدن غیر فعال ،حدود 110
معدن فعال شود .برنامه ریزی ها را انجام داده ایم و کارهای کلینیکی آنها در سال گذشته انجام شده ،مسائل
و مشکالت مرتبط با آنها را می دانستیم و گام های عملی را در این زمینه برداشتیم.
برای مثال ،یکی از مهمترین مشــکالت این معادن غیر فعال ،مســائل مالی بود .با افزایش سرمایه صندوق
بیمه معادن به  500میلیارد ناموت ،امکان پرداخت  3هزار میلیارد ناموت وام را در بانک ها مهیا کرده ایم .این
صندوق ،بیمه نامه صادر می کند یعنی معدن در رهن صندوق قرار می گیرد و به بانک معرفی می شوند تا
وام دریافت کنند.
به غیر از این اقدامات چه کارهایی دیگری در حوزه معاونت امور معادن در سال جاری انجام شده؟
ما تفاهم نامه هایی را با مجموعه های بزرگ گل گهر ،چادرملو ،فوالد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ،منعقد
شده که آن هم در ارتباط با بحث مالی و خرید مواد معدنی و خصوص ًا سنگ آهن و خرید مواد معدنی مس
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اســت .تفاهم نامه ها با این هدف امضا شده که معادن کوچک و عمدت ًا غیر فعالی که مشکلی دارند و فکر
می کنند مواد معدنی شان خریدار ندارد ،بر اساس قراردادهای جداگانه بین هر معدن و یکی از این مجموعه
های بزرگ و با نظارت معاونت معدنی وزارتخانه ،مسائل مالی و فنی و نیروی متخصص شان حل می شود
و این کار هم قدم بسیار بزرگی بوده است.
نکته دیگر درباره بخشنامه های مختلف است که تصمیم داریم تعداد بخشنامه های مرتبط با معدن ،کاهش
پیدا کند .امیدواریم حدود  200بخشنامه موجود را در  50تا  70بخشنامه خالصه کرده و به روز رسانی کنیم.
در بخش حقوق دولتی ،ما در ســال  1398نســبت به سال  ،1397هیچگونه افزایش حقوق دولتی معادن را
نداشتیم .دقیق ًا بر پایه سال  1397گفتیم محاسبه شود .امسال هم که بحث کرونا که پیش آمد یک فرصت
ســه ماهه دادیم که به تمام فعالیت ها و تعهدات ،ســه ماه مهلت داده شود .در بحث حقوق دولتی ،ما به
عنوان وزارتخانه حتما به شورای عالی معادن پیشنهاد مشابه سال گذشته را خواهیم داد.
در سال  1398در حد  1800میلیارد ناموت حقوق دولتی از صاحبان معادن اخذ شده بود.
برای ســال  1399در حد  2800میلیارد ناموت حقوق دولتی در قانون بودجه دیده شــده .ما تا امروز 2350
میلیارد ناموت از  2800میلیارد ناموت را دریافت کرده ایم و فکر می کنیم بیش از  2800میلیارد ناموت دریافت
کنیم .حتی شاید باالی  4هزار میلیارد ناموت حقوق دولتی در سال  1399دریافت کنیم.
این حقوق دولتی را دریافت کرده ایم ولی هیچگونه افزایش دریافت حقوق دولتی از معدن کاران نداشته ایم.
یک مقدار طلب سال های قبل داشته ایم و عدد و رقم های قابل توجهی از مجموعه های بزرگ مثل شرکت
ملی صنایع مس ،مس سرچشــمه ،گل گهر و چادرملو دریافــت کردیم .اینها مجموعه های بزرگی بودند که
بدهکاری قابل توجهی داشتند .اعتقادمان این است که باید با معادن کوچک و متوسط مدارا کنیم و آنها را در
صحنه نگه داریم تا خصوص ًا با این وضعیت ناشی از کرونا لطمه ای نخورند و تولید ما روز به روز اضافه شود.
رقم های مختلفی در مورد میزان استخراج مواد معدنی مطرح شده .در اردیبهشت امسال جنابعالی رقم
 410میلیون تن را اعالم کرده کردید و آقای رحمانی در همان اردیبهشت امسال و زمانی که وزیر صنعت و
معدن بودند به رقم  470میلیارد ناموت اشاره کردند .با گذشت چند ماه از سال جدید ،دقیق ًا مشخص شده
االن که در سال گذشته چقدر استخراج داشته ایم؟
ال الکترونیکی و هوشمند نیست و
مساله ای که خصوص ًا در حوزه استخراج داریم این است که سیستم ،کام ً
اطالعات به روز تهیه کردن ،یک مقدار سخت است اما االن مشخص است که ما چیزی حدود  490میلیون
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تن استخراج ماده معدنی در سال  1398داشتیم.
در ســال  1398رقم صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی  9میلیارد دالر بوده است .گفته شده که هدف
گذاری میزان صادرات ســال جاری  10.5میلیارد دالر اســت .آیا با وضعیت ناشــی از کرونا و رکودی که در
بازارهای جهانی وجود دارد ،احتمال دستیابی به صادرات  10.5میلیارد دالری وجود دارد؟
ما امیدواریم این مقدار صادرات محقق شود .ما در چهار ماه اول سال ،به آن حد که فکر می کردیم در صادرات
موفق نبودیم یعنی محصوالت ما و خصوص ًا در محصوالت فوالدی ما حدود  30تا  35درصد کاهش صادرات
داشتیم .من فکر می کنم با حضور دکتر سرقینی به عنوان سرپرست وزارتخانه و تدابیری که خواهند داشت
و همکاری و هماهنگی های فکری که با بخش های خصوصی و مجموعه های اداری ایجاد خواهد شد ،ما
می توانیم صادرات را افزایش بدهیم و آنچه که پیش بینی شده تحقق پیدا کند.
ما همچنان امیدواریم که این مقدار صادرات محقق شــود و به بخش خصوصی کمک کنیم .در جلساتی که
داشته و خواهیم داشت بررسی می کنیم که چه کمک هایی از دست وزارت صنعت و معدن بر می آید برای
رونق بخشیدن به حوزه صادرات ولی آنچه که مهم است این است که امروز در صادرات غیر نفتی کشور فعال
است ،همین بخش های معدن و صنایع معدنی و پتروشیمی است.
با افزایش قیمت هایی که در سطح جهانی اتفاق افتاده است آیا ممکن است کاهش میزان صادرات را
جبران کند و میزان درآمد کشور از محل صادرات و از این طریق افزایش پیدا کند؟
هــم افزایش قیمت ها می تواند کمک کند و هم میزان حجم صادراتی ما می تواند کمک کند .ما در ســه
ماهه اول سال در بخش فوالد و زنجیره فوالد حدود  10درصد افزایش تولید فوالد خام داشته ایم ولی میزان
صادرات ما کم شده و میزان صادرات شمش و محصوالت فوالدی مثل میلگرد و پروفیل و ورق کاهش پیدا
کرده است .ما فکر می کنیم که اگر در سیاست کلی حاکم بر وزارت صنعت و معدن تجدیدنظر کنیم و آقای
دکتر سرقینی حتما این مسیر را در پیش خواهند گرفت ،هم بازار داخل ما آرامش پیدا می کند و هم قیمت
هــا متعادل و قابل قبول خواهد شــد و قیمت ها کاهش پیــدا خواهد کرد و هم این که میزان صادرات ما
افزایش پیدا خواهد کرد .وقتی فوالد سازان می توانستند فوالد تولیدی را در بورس کاال حدود  40تا  50درصد
باالتر از قیمت صادراتی به فروش برســانند دلیلی وجود نداشت که بخواهند صادر کنند .هم مردم در داخل
کشور ضرر کردند و هم صادرات ما کاهش پیدا کرد .امیدواریم با تجدید نظری که حتما آقای دکتر سرقینی
اِعمال خواهند کرد بازار داخلی آرامش پیدا خواهد کرد و آن موقع برای فوالدساز به صرفه است که صادر کند.
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دولت  200طرح بزرگ را از ابتدای سال  1399تا اواخر دوره دولت فعلی ،آماده راه اندازی می کند .از این
 200طرح ،طرح هایی برای افتتاح در هفته دولت امســال وجود دارد که تاثیر اساسی هم در حوزه صنعت
و معدن بگذارند؟
ما د ر بخش معدن و صنایع معدنی ،طرح هایی برای افتتاح شده داشته ایم .همین که امروز ،فوالد کشور
رتبه دهم را به خودش اختصاص می دهد این یک افتخار بسیار بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران است.
این نوع طرح ها وجود دارد و چه در بخش سنگ آهن و چه در مس و چه در کربنات سدیم ،افتتاح پروژه
هایی آماده بهره برداری هستند و باید ببینیم که کدامیک از این طرح ها در هفته دولت افتتاح خواهند شد.
ما واحد تولید کربنات سدیم را در فیروز آباد استان فارس افتتاح کردیم که مواد اولیه مجموعه بزرگی از صنایع
پایین دستی شیشه و شوینده ها است و تا االن وارد شده .ما نه تنها در این حوزه دیگر وارد کننده نخواهیم
بود بلکه بخشــی از آن را می توانیم صادر کنیم .همچنین میزان تولید گندله در اســتان فارس به میزان 2.5
میلیون تولید و آهن اسفنجی به میزان  1.8میلیون تن در کوار استان فارس افتتاح کردیم.
حتم ًا این تولیدات در زنجیره فوالد و اقتصاد کشــور اثرگذار خواهد بود .همه طرح های بزرگ ،حتما اثرگذار
هستند .البته ما نمی توانیم بگوییم همه این  200طرح مثل این واحد کربنات سدیم یا مثل مجموعه سنگین
فوالد سازی ،تاثیر دارند ولی حتم ًا اثرگذار هستند و اقتصاد ما را متحول می کنند.
در خصوص عوارض صادراتی  20درصدی سنگ تزئینی و  25درصدی سنگ آهن ،نهایت ًا چه تصمیم می
خواهید بگیرید؟
این عوارض هایی که در سال گذشته اخذ شده ،به همان صورت برای سال  1399باقی مانده و نه تمدید شده
و نه مردود شمرده شده .بر این اساس ،گمرک بر اساس روال سال قبل ،عوارض دریافت می کند.
ما به زودی برای تمام موارد از جمله سنگ آهن و محصوالت فوالدی و سنگ های دیگر مثل سنگ منگنز و
سرب و روی تصمیم خواهیم گرفت و آن را اعالم می کنیم تا به جهش تولید کمک کند.
اشــاره کردید به این که  490میلیون تن مواد معدنی در ســال  1398استخراج شده .در سال  1399چقدر
افزایش در این حوزه خواهیم داشت؟
ما امیدوار هستیم که الاقل به  540تا  550میلیون تن افزایش پیدا کند .برنامه ریزی ما این است و رسیدن
به این هدف ،امکانپذیر اســت .میزانی هم که تا االن و در ســال  1399تولید کرده ایم همین روند و مسیر را
نشان می دهد.
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مروری بر مهمترین دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران به مناسبت هفته دولت

مدیرعامل شرکت مس:
چشمانداز تولید  550هزار تن مس کاتد

دکتر «اردشــیر سعدمحمدی» با بیان اینکه برنامه جامع توســعه شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت مس به تایید سهامداران این شرکت رسیده است ،گفت :برای سال  1399برنامه
تولید  280هزار تن کاتد و  335هزار تن آند در نظر گرفته شــده اســت .اما براســاس برنامه جامع توسعه
شــرکت مس بنا داریم در سال  1410تولید کاتد را به 550هزار
تن و تولید آند را به  666هزار تن در سال ارتقا دهیم تا از این
رهگذر جهش تولید در صنعت مس را در راستای منویات رهبر
معظم انقالب محقق کنیم.
مدیرعامل شــرکت مس ادامه داد :تا ســال  ۲ ،1410میلیارد و
 ۴۸۰میلیون یورو بهعالوه  ۲۵هزار میلیارد ناموت در طر حهای
توسعه شــرکت ملی صنایع مس ایران سرمایهگذاری خواهد
شــد .امیدواریم با این میزان سرمایهگذاری بتوانیم جایگاه بینالمللی صنعت مس را ارتقا و همچنین سهم
این صنعت را از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهیم.
افزایش دو برابری صادرات شرکت مس نسبت به سال گذشته
مدیرعامل شــرکت مس با بیان اینکه خوشــبختانه شرایط فروش شرکت در حال حاضر بهگونهای است که
اکنون از تولید جلوتر هستیم ،گفت :در حال حاضر صادرات ما نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
دکتر سعدمحمدی افزود :کل فروش شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان تیرماه سال  1399به عدد  91هزار
و  620میلیارد ریال رســیده اســت که این میزان فروش ،رشد  33.21درصدی را نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته نشان میدهد .به گفته مدیرعامل شــرکت مس در دوره یکماهه منتهی به  31تیرماه سال جاری
شــرکت مس بیش از  27هزار و  442میلیارد ریال فروش داشــته است .وی در ادامه با بیان اینکه فروش
کاتد در چهارماهه نخســت سال  99رشد قابل مالحظهای داشته است ،گفت :ارزش مجموع فروش کاتد در
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این بازه زمانی به بیش از  83هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 100
درصدی داشته است .ارزش مجموع فروش کاتد سال  98از ابتدای سال تا تاریخ  ۹۸/۴/۳۱بالغ بر  41هزار و
 448میلیارد ریال بوده است.
درخشش در عرصه ورزش با راهیابی تیم مس رفسنجان به لیگ برتر
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه تیم فوتبال مس رفسنجان با قهرمانی در فصل 99-98
لیگ دســتهیک ،موفق به صعود به لیگ برتر و دریافت جام آزادگان این دوره از رقابتها شد ،گفت :شرکت
مس در سال  98در بین شرکتهای صنعتی در همه زمینهها در جایگاه اول افتخارآفرینی کرد و با موفقیت
تیم فوتبال مس رفســنجان ،این موفقیتها بیشتر شد .دکتر ســعدمحمدی با اشاره به اینکه با توجه به
دستاوردهای شرکت مس جایگاه ما در سطح ورزش نیز باید با همان طراز شکل بگیرد ادامه داد :حضور ما در
لیگ برتر باید حضوری قدرتمند و بر اساس شأن صنعت مس باشد بهویژه اگر میخواهیم به لیگ باز یهای
آســیایی برویم باید حضوری قدرتمند در لیگ برتر داشته باشــیم .وی اضافه کرد :برای این رقابتها تیمی
منجســم ،متحد و حرفهای الزم داریم و انتظارمان این اســت که برای فصل اول حضور تیم مس رفسنجان
در لیگ برتر ،در نیمه باالی جدول رقابتها حاضر باشیم .برای سال بعد نیز گرفتن سهمیه باز یهای آسیایی
را پیشبینی میکنیم .ما باید با یک روند مشخص صحنه آسیایی را در برنامه کار صنعت مس قرار دهیم.
انجام  ۱۰۰هزار متر حفاری عمقی برای افزایش ذخائر شرکت مس
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به اینکه انجام  ۱۰۰هزار متر حفاری عمقی در سال جاری
در دســتور است ،گفت :بهزودی خبرهای خوشــی از افزایش ذخائر مس کشور اعالم خواهیم کرد .امسال
همچنین توانستیم با انجام فعالیتهای اکتشافی گسترده  528میلیون تن ماده معدنی جدید با عیار 0.5
درصد به ذخائر مس شرکت اضافه کنیم .دکتر سعدمحمدی به سایر اقدامات انجام شده در حوزه اکتشاف در
سال  98اشاره کرد و افزود :در سال  98فعالیتهای اکتشافی در هفت پهنه به وسعت  63هزار کیلومترمربع
انجام گرفت .برنامه پیشبینی حفاری سال  98برابر با  60هزار متر بود که در سال  98با افزایشی قابل توجه
به میزان 70هزار متر رســید .وی ادامه داد :با اکتشــافات انجامشده ذخایر شرکت مس از  27.5میلیون به
 35.5میلیون تن مس محتوی افزایش یافته است .در حال حاضر ما رتبه هفتم دنیا در ذخائر مس محتوی
را داریم و این در حالی اســت که ســال  97رتبه نهم را در این حوزه داشتیم و در دو سال گذشته توانستهایم
در این زمینه ارتقایی دو رتبهای داشــته باشــیم .در حال حاضر رتبه ششم در ذخائر مس محتوی متعلق به
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اندونزی است که ما تالش داریم این جایگاه را از آن خود کنیم.
رتبه سوم شرکت مس در میان شرکتهای بورسی
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه شــرکت ملی صنایع مس ایران ازجمله شرکتهای
پربازده بازار ســرمایه کشور است ،گفت :ارزش بازار سهام شركت در  25تیرماه  99به رقم  3.778.164میلیارد
ریال رســید كه باالترین رقم تاریخ ارزش بازار شــركت است .دکتر سعدمحمدی همچنین به دیگر رکوردهای
سهام شرکت مس اشاره کرد و افزود :سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در  15سال گذشته بازدهی مثبت
17.885درصدی داشته است .عالوه بر این بازدهی سهام شرکت مس در سال جاری  426درصد بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین ســالیانه بازدهی سهام شــركت از بدو پذیرش در بورس  1192درصد بوده است،
گفت :شــركت ملی صنایع مس ایران در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از لحاظ ارزش
بازار ،رتبه سوم و از لحاظ ارزش اسمی سرمایه (تعداد سهام) رتبه هشتم را دارد .بهعالوه شرکت مس در بین
 50شركت فعالتر بورس رتبه سوم را دارد.
آینده درخشان صنعت مس
مدیرعامل شــرکت مس با اشــاره به آینده صنعت مس گفت :فلز مس به دلیل نقش استراتژیک و غیرقابل
جایگزینش در تکنولوژ یهای جدید و خودروهای برقی ،آینده درخشــانی دارد .براساس پیشبینیها میزان
نیاز به مس پاالیششــده در دنیا در  30ســال آینده افزایش خواهد یافت زیرا جمعیت جهان در  30ســال
آینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از  7میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفر به  ۹میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفر در
سال  ۲۰۵۰افزایش خواهد یافت و با این افزایش جمعیت نیاز به مس پاالیششده در دنیا به  6میلیون و
 600هزار تن افزایش خواهد داشت .دکتر سعدمحمدی ادامه داد :آمار نشان میدهد بهرغم كاهش قیمت
مس در ســال 99 ،2019 درصد بنگاههای تولید مس سودده بودهاند و حتی شرکتهای کوچک تولید مس
هم سودده بودهاند .این به دلیل كاربردهای مختلف صنعتی ،زیر بنایی ،فضایی و ...فلز مس است و نشان
میدهد باید از این فرصت برای توسعه صنعت مس و باالتر بردن جایگاه ایران در سطح جهان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ما ارتقای سطح درآمد  ۴.۵میلیارد دالری را برای صنعت مس پیشبینی کردهایم ،اضافه
کرد :اکنون کشــور ایران با در اختیار داشــتن  4.15درصد از ذخائر مس دنیا رتبه پانزدهم را از نظر ذخائر به
خود اختصاص داده است؛ ما در افق  1403رتبه دوازدهم دنیا برای ایران را در نظر داریم و برنامهریزی برای
رسیدن به رتبههای باالتر نیز ترسیم شده است.
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گفت و گوی «معدن  »24با بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی

ضرورت تفکر بخشخصوصی در بنگاههای دولتی برای جهش تولید
معدن -24تشکلها و نهادهایی که در حوزههای مختلف
تاسیس میشوند با این هدف اساسی است که از اعضای
خــود حمایت کرده و منافع آنها را در نظر بگیرند و مدافع
منافع اعضا باشند .یکی از تشکلهای نسبتا موثر در حوزه
معدنی و صنایع معدنی ،کمیسیون صنایع و معادن اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن ایران اســت که ریاســت آن به
عهده دکتر بهرام شکوری است .دکتر شکوری در سالهای
اخیر انجمن مس ایران را با تعدادی از فعاالن این صنعت تاسیس کرد و نهایتا در سال  ،1398این انجمن به
ثبت رسید و رسمیت پیدا کرد .گفت و گوی «معدن  »24با دکتر بهرام شکوری ،حول موضوع سال جهش و
بررسی اهداف و برنامههای تشکلهایی است که ایشان ریاست آنها را به عهده دارد.
ســال  1399به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شده و در حوزه صنعت و معدن ،جنابعالی هم رئیس
کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی هستید و هم رئیس انجمن مس ایران و در بخش خصوصی هم
فعالیت دارید .به نظر شــما ،ســال  1399به عنوان سال جهش تولید چگونه شروع شده و چگونه میشود
جهش تولید مورد نظر مقام معظم رهبری همراه با تاثیر مثبت و ملموس بر زندگی مردم تحقق پیدا کند؟
واقعیت این است که امسال هم مثل سالهای گذشته ،فعاالن اقتصادی عالقه مند هستند که این جهش را
در تولیدشان داشته باشند ولی به هر حال موانعی هم وجود دارد و یکی از موانع ،تحریم است .این تحریم
هــا ،هــم دامن فعاالن بخش خصوصی را گرفته و هم دامن دولت را گرفته اســت .به لحاظ این که دولت
نمیتواند نفت بفروشد.
وقتی دولت نمیتواند نفت بفروشــد فشار بیشتری برای گرفتن مالیات از فعاالن اقتصادی اتفاق میافتد و
نهایت ًا آنها را متاثر میکند .در عین حال ،بنگاههای اقتصادی که با تفکر مدیریت بخش خصوصی اداره میشوند
تالش میکنند بخشی از مشکالت پیرامونی را با پایین آوردن قیمت تمام شده کنترل کرده و به روشهای
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مختلف ،محصول خودشان را بفروشند و محصول را به پول تبدیل کرده تا تولیدشان را ادامه بدهند.
ما شاهد موفقیت خیلی از این نوع بنگاهها برای طر حهای توسعه ای خودشان هستیم و نهایت ًا درآمدهایی
که برای کشور ایجاد میکنند.
ال چنین تفکری دارند .البته دولتی به این معنا که دولت در این شرکتها
برخی از شرکتهای دولتی هم ،عم ً
ســهم دارند و مدیریت آنها با نظر دولت تعیین میشود .برای مثال ،شرکت ملی مس ایران ،مدیرش یعنی
آقای ســعد محمدی ،آن شرکت را با افکار بخش خصوصی اداره میکند و در نتیجه توانسته موفقیتهایی
را با وجود همه مشکالتی که وجود دارد ایجاد کند.
همچنینایمیدرو که آقای غریب پور با افکار بخش خصوصی دارد توانسته در حوز ههای مختلف و خصوصا
حوزه اکتشاف کمکهای زیادی بکند و این بخش را توسعه بدهد ولی آنچه مسلم است این است که همه
باید کمک کنیم تا تسهیلی ایجاد کنیم برای شروع فعالیتهای اقتصادی مخصوص ًا در بخش معدن و صنایع
معدنی و هم تسهیل ایجاد کنیم برای استخراج و فرآوری این مواد معدنی و زنجیره ای که تعریف شده.
بــرای مثال ،زنجیره فــوالد را میتوانم ذکر کنم که مهمترین بخش آن ،مواد معدنی اســت که با بعضی از
سیاستگذار یهایی که صورت میگیرد نه تنها این تسهیل گری انجام نمیشود بلکه مشکالتی هم برای این
زنجیره ایجاد میشــود که نه مردم منتفع میشوند و نه خود فعاالن زنجیره تولید ولی متاسفانه رانتی هم
ایجاد میشود.
دولت از ابتدای ســال  1399تا نیمه اول ســال  1400شمسی تعداد  200پروژه بزرگ در حال تکمیل کردن
دارد و تعدادی از آنها بهرهبرداری رســیده .آیا این طر حها میتوانند تاثیر عملی در جهش داشــته باشند و
ارتباط این طر حها با بخش خصوصی به چه صورت است؟
حدود  7600پروژه نیمه تمام در کشــور داریم از قدیم گفته اند گر دخلت نیست خرج آهسته تر کن .اینهمه
طرح شروع شده و در دولتهای گذشته هم ،این اتفاق افتاده و این وضع استمرار داشته است.
به همین دلیل ،اینهمه پروژههای نیمه تمام در کشور وجود دارد .به طور طبیعی نیمه تمام ماندن این پروژه
ها ،برای کشــور زیان اســت و بنا بود که این پروژهها در قالبهایی به فعاالن بخش خصوصی واگذار شود.
متاسفانه این کار صورت نگرفته است.
دولــت بودجــه ای برای تکمیل و راه اندازی این پروژهها ندارد .اگر دولــت این پروژهها را واگذار کند ،این
طر حها نیمه تمام نخواهند ماند.
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در چارچوب کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و انجمن مس ایران ،آیا شما اهداف مشخصی دارید
که دنبال تحقق آنها باشید؟
واقعیت این اســت که اســتراتژی کمیســیون صنایع و معادن یا اتاق بازرگانی یا حتی دولت ،باید در پازل
استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور تنظیم شوند .متاسفانه یکی ازضعفهای که وجود دارد این است
که کشور ما ،استراتژی توسعه صنعتی و معدنی ندارد.
چون مسئولیت تدوین این استراتژی بر عهده دولت گذاشته شده است ،دولتها نوع ًا این اسشتراتژی را عمدت ًا
با نظر دانشگاهیها و کارشناسان دولتی تدوین کرده اند ولی وقتی دولت بعدی آمده ،این استراتژی را کنار
گذاشته و دوباره خودش شروع به تدوین استراتژی جدید کرده است .این یک معضل برای کشور است .به
نظر میرسد استراتژی مثل پازل میماند .همه آنها قسمتهای افقی و عمودی در ارتباط با همدیگر هستند.
وقتی که ما زنجیره ای را فرض ًا برای فوالد یا زنجیره ای را برای هر کدام از مواد معدنی تعریف میکنیم ،این
زنجیرهها باید در ارتباط با سایر طر حهای توسعه ای کشور قرار بگیرنند و از جمله با بحث تامین آب ،تامین
برق ،حمل و نقل و لجستیک آن و بحث تامین منابع مالی آن یعنی این بخشها در ارتباط با همدیگر هستند.
در نتیجه اگر اســتراتژی برای کشور تنظیم نشده باشد همین مشــکالتی که به آنها برخورد کردهایم پیش
میآید .یک بخش این طر حهای نیمه تمام ،برمی گردد به نبود این استراتژی که متاسفانه در کشور وجود
نداشته است .ما پیشنهاد دادیم که حداقل اتاق بازرگانی به عنوان یک مجموعه بی طرف که بخش خصوصی
اســت بیاید به تدوین این استراتژی و نهایت ًا همه قانع شــوند که این استراتژی را اجرایی کنند .اگر چنین
اتفاقی بیفتد با تغییر دولت ها ،این اســتراتژی دچار تغییر نمیشود یا کنار گذاشته نمیشود .وقتی که این
استراتژی نباشد به طر حها همراهی نمیشود .اما وقتی استراتژی تدوین شود آن وقت ما به عنوان فعاالن
بخش خصوصی ،در قالب کمیسیون صنایع و معادن میدانیم که باید در کجا و چگونه تالش کنیم که بتوانیم
تسهیل گری کنیم و استراتژی تدوین شده را در افقهایی که تعریف میشود محقق کنیم.
شرکت ملی مس ایران ،یک شرکت بزرگ و معظم است که بنا به گفته مدیر عامل آن بیش از  100میلیون
تن در ســال گذشته از معادن برداشــت کرده اند و حدود  250هزار تن مس کاتد تولید داشته اند .به نظر
شــما به عنوان رئیس انجمن مس ایران ،در کنار این شــرکت دولتی ،سهم بخش خصوصی در این صنعت
چگونه است؟
شــرکت مس بزرگترین شرکت تولید کننده مس در کشور بود و انحصار تولید مس را در اختیار داشت .نوع ًا
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معدنی اســتخراجی به کارخانجات فوالد فروخته میشود .آیا از فروش به کارخانههای فوالد داخلی راضی
هستید و آیا صادرات هم داشته اید؟
ســنگ آهن را باید به محصول با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و میزان ذخایر ما با طر حهایی که در حال
انجام اســت ،فقط کفاف نیازهای داخلی را میدهد .اما یکی از گالیههایی که در حوزه زنجیره فوالد وجود
دارد این است که این زنجیره به لحاظ قیمتی و به لحاظ تولید متوازن نیست.
وقتی ما مازاد کنسانتره و گندله در کشور داریم این مازاد باید صادر شود تا هزینههای تولید پرداخت شود.
دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا این که باید اجازه داده شود بدون عوارض صادرات انجام
شود یا اجازه تولید سنگ آهن بیش از نیاز داخلی ندهند.
آیا با همین عوارض  25درصدی توانستهاید سنگ آهن صادر کنید؟
بعضیهــا متعهد بودند و باید صادرات میکردنــد .االن با  25درصد عوارض هم برای بعضی معادن صرفه
اقتصادی دارد اما این عوارض ظلم در حق این زنجیره است .چون مازاد مصرف داخلی وجود دارد .البته ما
صادرات سنگ آهن نداشتهایم.
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گفت و گوی «معدن  »24با افشین بهبهانی؛ مدیر عامل شرکت مس تخت گنبد سیرجان

مسیر سخت توسعه مس در ایران

معدن  -24صنعت مس ،یک صنعت اســتراتژیک محسوب میشود و
یکی از مولفههای توســعه یافتگی ،افزایش مصرف سرانه مس در هر
کشور است .در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است
«معدن  »24در همین ارتباط با افشــین بهبهانی از فعاالن این صنعت
گفت و گو کرده است .مهندس افشین بهبهانی مدیر عامل شرکت مس
درخشــان تخت گنبد سیرجان از ســال  1388وارد حوزه معدن مس و
فرآوری مس شده و در عین حال سال  1398به عنوان کارآفرین برتر استان
کرمان معرفی شد .گفت و گوی ما را با مهندس بهبهانی میخوانید.
شــعار سال  ،1399جهش تولید اســت و مقام معظم رهبری بر این
موضــوع تاکید کردنــد که جهش تولید به نحوی باشــد که بر زندگی
مردم تاثیر محسوس داشته باشد .البته در ماههای اخیر شیوع کرونا را
داشــتهایم ولی با این حال ،با توجه به نامگذاری سال جاری ،آیا زمینه
فراهم هست که یک جهش به معنای واقعی در حوزه تولید اتفاق بیفتد؟
شرکتی مانند مس تخت گنبد سیرجان یا سرچشمه یا گل گهر یا بقیه شرکت ها ،مشغول کار و فعالیت هستند
و در حال توسعه فعالیتها هستیم .فکر میکنم بخش عمده سخنان ایشان ،به آن قشری از فعاالن اقتصادی
برمی گردد که هنوز وارد تولید و عرصه اقتصاد نشده اند.
من فکر میکنم نظر ایشان ،بیش تر این است که سرمایه داران دیگر و کسانی که در بخش دیگر یا بیش تر
در بخشهای واردات ،مشغول فعالیت هستند یا این که بیش تر در بخش ساختمانسازی فعال بوده اند ،به
بخش تولید ورود کنند یعنی افراد بیش تری بیایند و کمک کنند تا در تولید ،جهش ایجاد کنند و رشد بیش
تری پیدا کند .من نه فقط در امســال یا ســال گذشته با افرادی که در صنعت مس یا فوالد یا فلزات فعالیت
داشــته اند ارتباط دارم بلکه من دوستانی دارم که در بخشهای دیگر صنعتی مثل لوازم خانگی و مبلمان یا
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تشک و حوله مشغول فعالیت هستند .این نوع فعاالن صنعت که با آنها آشنا هستم رضایت کامل دارند.علت
اول این است که جلوی واردات گرفته شده است .برخی از شرکتهای فعال االن ،تا یکی دو سال پیش راکد
بودند .امروزه هر کارخانه سیم و کابلی را بررسی کنید خیلی اوضاع شان خوب شده و خیلی رشد کرده اند.
از طرفی ،در دنیا صنعت مس یک صنعت استراتژیک است و توسعه یافتگی کشورها را بر حسب این که
سرانه مس هر کشور چقدر است محاسبه میکنند .در کشور ما وضعیت کلی صنعت مس چگونه است و آیا
این صنعت میتواند به عنوان صنعت استراتژیک کشور مطرح باشد و پیشگام بخش صنعت کشور شود؟
صنعت مس در کنار صنعت فوالد قرار دارد و در رأس آنها فلز آهن است .مس هم خوب است .ما نمیتوانیم
بگوییم که مس ،در رأس همه اقتصاد و رأس تجارتها باشد ولی جایگاه خودش را پیدا کرده است.
ما در صنعت مس و در همین مجموعه سرچشمه ،سه چهار مدیر خوب پشت سر هم آمدند و این مجموعه را
ارتقا دادند .یکی از شرکتهای خیلی خوب ما که بازدهی خوبی دارد ،شرکت ملی مس است .در کنار محصول
خوب و استراتژیک ،مدیریت خوب هم نیاز است.
مالکیت شرکت مس درخشان در سال  1388به جنابعالی واگذار شده و از آن به بعد کارخانههای کنسانتره
و مس کاتد اضافه شده .این رشد و توسعه با چه هدفی اتفاق افتاد و چه موفقیتهای قابل توجهی تا االن
کسب کرده اید؟
از سال  1375که معدن تخت گنبد سیرجان ،خصوصی بود .در تمام دورانش صد در صد خصوصی بوده ولی
ال مجموعه را به سهامداران جدید که ما
در ســال  ،1388ســهامداران قبلی چون توان انجام کار را نداشتند ک ً
هستیم واگذار کردند .در آن سال توسعه و راه اندازی را آغاز کردیم یک مقدار حقیقت ًا زمان برد برای این که به
تولید رسیدیم .علتش هم این بود که سهامداران جدید که خود بنده بودم تجربه این کار را نداشتم .ما از یک
بخش دیگر یعنی بخش بازرگانی وارد این بخش شده بودیم .قط ًا سختترین روی کره زمین ،راه انداری ،راه
انداری یک معدن اســت .یعنی یک معدن باید اکتشــاف شود ،ذخیره آن را اثبات کنیم و بعد انواع و اقسام
ال به چه روشی میشود این مس را استحصال کرد و
آزمایشهای آن را در آزمایشگاه انجام داد و این که مق ً
چندین کارخانه احداث شود .بعد ما نیاز به برق داریم وقتی میخواهیم کارخانه احداث کنیم ولی برقی وجود
ندارد .در نتیجه باید نیروگاه برق تاســیس کنیم .آب هم میخواهیم .برای هر تن خاک ،مقدار آب باید باشد
و با آن خاک ادغام شود .در نتیجه آب را از کجا باید تامین کرد .برای تامین آب باید سد تاسیس میکردیم.
در سال  1388این امکانات اولیه برای شما وجود داشت که شرکت را خریداری کردید؟
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هیچ امکاناتی وجود نداشت و یک بیابان خالی بود .ما در آنجا تقریب ًا یک نیمچه شهر ساختیم .وقتی که اسم
فلز مس شــنیده و صنعت مس میشــود همه فکر میکنند چه خبر است و از کجا آمده .ما بخش خصوصی
هستیم .روزی که من معدن را خریدم نرخ دالر  870ناموت بود .باور کنید در ماه مرداد من با نرخ دالر  23هزار
ناموت به چین حواله ارزی زدم .ما هیچوقت فکر نمیکردیم قیمتها به اینجا برسد .شما وقتی میخواهید یک
معدن را راه بیندازید و از آن محصول بگیرید باید در بیش از  10بخش فعالیت کنید .شما اگر بخواهید خودرو
تولید کنید یا مبلمان تولید کنید یا بخواهید یخچال فریزر تولید کنید در شــهرک صنعتی ،زمین و آب و برق
هســت ،یک سوله میسازید و ماشین آالت را میآورید و شروع به تولید میکنید .مواد اولیه هم یا از داخل
کشور یا از خارج از کشور تامین میکنید ولی معدن ،این طور نیست .شما باید زمین را دریافت کنید و انواع
و اقسام مجوزها را دریافت کنید .برای دریافت مجوزها باید به سازمان منابع طبیعی ،سازمان محیط زیست،
اداره آب و اداره میراث فرهنگی مراجعه کرد .از همه اینها بدتر ،محیط زیســت در حوزه فعالیت معدنی ،یک
ش ّر است .اینهمه مجوز را باید بگیرد و زمین را مهیا کنید .معدن در بیایان قرار دارد و آب و برق وجود ندارد.
تجهیز کارگاه ،یک سال طول میکشد.
از لحاظ استخراج مواد معدنی و تولید وضعیت چگونه است و در سال چقدر عملکرد دارید؟
عملکرد ما ســال به سال بهتر میشود .بررسی که میکنیم امسال به عنوان سال  ،1399بهتر از سالهای پیش
بوده است .با برنامههایی که داریم سال آینده ،خیلی بهتر از امسال میشود.
ما دو تحریم ســخت را تجربه کردیم .یک تحریم در دوره آقای احمدی نژاد بود و یکی هم این تحریم اخیر
اســت .چون تحریم االن بســیار سخت تر از دوره قبل است .با این شرایط سخت حدود  12 ،10ساله ،ما هرگز
کوتاه نیامدهایم و هر چه مشکالت بیش تر شد ،ما مصمم تر شدیم که زودتر مجموعه را به سرانجام برسانیم.
االن  1400نیرو در مجموعه خودمان داریم و این یعنی  1400خانواده وابسته به اینجا هستند .ما امیدواریم تا
آخر امسال به  1700 ،1600خانواده برسد.
در سال  1390که احداث کارخانه کنسانتره مس را شروع کردهاید و ظرفیت تولید  500تن بوده ،االن وضعیت
تولید چگونه است؟
محصول کاتد ما در سال  1395آمد و از اوخر سال  1396تولید کنسانتره را شروع کردهایم .االن تولید بیش تر
شــده و امیدواریم در ســال آینده هم ،بیش تر شود و بیش تر خواهد شد .ما امیدواریم در سال آینده چیزی
حول و حول  40تا  50هزار تن کنسانتره مس تولید داشته باشیم.
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در حوزه تولید مس کاتد چقدر تولید دارید؟
تولید مس کاتد داریم ولی میزان تولید آن زیاد نیســت .ما برنامه داریم که از ســال آینده شــروع کنیم .االن
بخش زیادی از کنسانتره را صادر میکنیم .با چینیها مذاکره کردهایم و قرار شده کوره ذوب از چین وارد کنیم.
میتوانیم با این کار ،کنســانتره مس را به کاتد تبدیل کنیم .ما کارخانه مفتولسازی را هم راه اندازی کردهایم
و کاتدهــای تولیــدی را به مفتول تبدیل میکنیم .تولید مفتــول را داریم و در آینده که تولید کاتد باال برود و
کنسانتره را به کاتد مس تبدیل کنیم ،همه را به مفتول مسی تبدیل میکنیم.
نیاز داخلی وجود دارد یا فقط صادر میکنید؟
ما االن صادر میکنیم ولی االن فقط شــرکت ملی صنایع مس ،دو برابر نیاز داخل تولید میکند .نیاز داخلی
اینقدر نیست .خیلی از کسانی هم که در داخل کشور ،کاتد میخرند آنها را تغییر شکل میدهند و به شکلهای
مختلف صادر میکنند .در داخل کشور ،به غیر از این که شرکت ملی مس تولید دارد ،چیزی حدود  30درصد
هم از ضایعات ،مفتول مسی به دست میآورند .حجم آن زیاد است و آماری در این زمینه وجود ندارد .چون
عمدت ًا به طور غیر رســمی معامله میشــود .حدود  20تا  30درصد از تولید کشور با استفاده از ضایعات است
ولی به طور غیر رسمی ،تولید و معامله میشود.
با توجه به این که این صنعت ،یک صنعت استراتژیک است آیا استراتژی مشخصی هم دارید که در دراز
مدت میخواهید چه کار کنید و به غیر از مواردی که به آنها اشــاره کنید چه اهداف خاص دیگری را در نظر
دارید؟
در حوزه راه اندازی صنعت مس این طور است که تولید کاتد مس در صورتی است که خاک آن اکسید داشته
باشــد و اگر سولفور داشته باشد کنســانتره مس تولید میشود .ما افزایش تولید خواهیم داشت و بعد هم
تاسیس کوره را داریم و محصول را به کاتد و بعد هم کاتد را به مفتول مسی تبدیل میکنیم .در آینده هم و
با تولید مفتول ،حتم ًا وارد صنعت سیم و کابل خواهیم شد .این برنامه قطعی این مجموعه است.
ما در مرداد امســال ســه دستگاه بارگیر جدید را وارد مدار کردیم و االن هم در حال ساخت و ساز هستیم .ما
فاز سوم را اجرا میکنیم و فاز سوم در اوایل سال  1400به بهرهبرداری میرسد.
در آن حالت تولید شرکت چقدر میشود؟
تولید ما حدود ًا دو برابر میشود .تا تابستان سال  1400تولید ما دو برابر میشود یعنی چیزی حدود  100هزار
تن کنسانتره در سال خواهیم داشت.
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گفت و گوی سایت خبری معدن  ۲۴با وحید شیخ زاده مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران

لیدری  7پروژه بزرگ صنعتی -معدنی از سوی فکور
صنعت در سال «جهش تولید»

مدیر عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران گفت:
در سال موسوم به «جهش تولید» از سوی رهبر معظم
انقالب ،این شرکت پروژههای متعددی را با مشارکت
«فام» (ترکیب فکور صنعت ،آسفالت طوس و ماشین
سازی) در دســت اجرا دارد که تا پایان امسال هفت
پروژه بزرگ را تحویل خواهند داد.
«محمدوحید شــیخ زاده» در گفت وگوی اختصاصی
با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی معدن 24افزود :طی
حدود ســه دهه فعالیت فکور صنعت ،این شرکت به
صورت تخصصی در حوزه معادن و فوالد فعالیت داشته ،به طوری که  70درصد کارخانجات کنسانتره کشور
و  30درصد گندلهســاز یها از سوی این شــرکت طراحی و اجرا شده است .به گفته وی ،در سال موسوم به
«جهش تولید» این شــرکت پروژههای متعددی را با مشارکت «فام» (ترکیب فکور صنعت ،آسفالت طوس
و ماشــین سازی) در دست اجرا دارد که تا پایان امسال هفت پروژه بزرگ را تحویل خواهند داد .شیخ زاده
بیان داشت :سه مورد از این پروژهها در موضوع گندله سازی ،سه مورد کنسانترهسازی و همچنین یک مورد
فاز نخست مگا پروژه انتقال آب خلیج فارس است.
وی خاطرنشان کرد :شرکت مهندسی فکور صنعت تهران حدود دو ماه پیش پروژه  2.5میلیون تنی گندلهسازی
سنگان را با مشارکت «فام سنگان» تحویل داده و تا حدود دو ماه دیگر پروژه پنج میلیون تنی گندلهسازی
«سه چاهون» بافق یزد را تحویل خواهد داد که پروژه دوم با مشارکت شرکت کوبه استیل ژاپن که در برجام
به جوینت ونچر فکر صنعت تبدیل شده ،اجرایی شده است.
مدیر عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران توضیح داد :گندلهسازی سه چاهون دارای بزرگترین کوره دوار
خاورمیانه است و این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه گندلهسازی کشور مطرح میشود.
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وی ادامه داد :همزمان با این پروژه ،پروژه یک میلیون تنی کنسانترهســازی «پایافوالد» در منطقه ساوند با
ســرمایهگذاری  50درصدی فکور صنعت بوده ،به بهرهبرداری خواهد رســید .شیخ زاده ،از بهرهبرداری از فاز
نخســت بزرگترین پروژه انتقال آب کشور از بندرعباس تا سیرجان در آبان ماه آینده توسط این شرکت خبر
داد و گفت :در این پروژه که با مشارکت فام اجرایی شده ،پنج متر مکعب آب در هر ثانیه با  170مگاوات برق
و در هفت ایستگاه ،تحویل میشود.
وی اضافه کرد :دی ماه آینده ،همچنین پروژه گندلهســازی پنج میلیون تنی گهر زمین که از ســوی آسفالت
طوس و اتوتک انجام شــده ،راه اندازی و بهمن ماه آتی خط سوم کنسانترهسازی گهر زمین به ظرفیت 2.5
میلیون تن با مشارکت گهرفام تحویل خواهد شد.
این مقام مســئول ،همچنین با اشاره به پروژه سنگ شــکن گل گهر با سرمایهگذاری  800میلیارد تومانی،
ابراز امیدواری کرد که در اســفند ماه نیز کنسانترهســازی  2.5میلیون تنی فوالد کاوه شرق (متعلق به بنیاد
مستضعفان) تحویل شود.
  سرمایهگذاری ارزی و ریالی پروژه ها
وی تصریح کرد :مجموع سرمایهگذاری پروژههای یاد شده  800میلیون یورو و سه هزار میلیارد ناموت بوده
است که اشتغالزایی باالیی داشته و با بهرهبرداری از آنها ،عدم توازن کنونی زنجیره فوالد کشور اصالح میشود.
شــیخ زاده گفت :نیمی از  800میلیون یورو ســرمایهگذاری ارزی این پروژهها از طریق صندوق توسعه ملی
تامین شــده و نیمی دیگر یوزانس دو و ســه ساله چینی بوده است ،اما سرمایهگذاری ریالی از محل آورده
خود شرکتها انجام شده است.
به گفته این مسئول ،مجموع اشتغالزایی مستقیم این پروژهها پنج هزار نفر بوده و بیش از  50هزار نفر را
به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهد کرد .وی خاطرنشان کرد :نکته مهم ،نقش رهبری و لیدری فکور
صنعت در همه این مشــارکتها اســت ،به طوری که بخش مهندسی و تامین خارج را این شرکت بر عهده
داشته ،اما تامین داخل و اجرا بیشتر توسط آسفالت طوس و ماشینسازی به انجام رسیده است.
تقدیر از همراهی بانکهای تجارت و ملی
مدیر عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تاکید کرد :در این موفقیتها نقش بانکهای توانمند تجارت
و ملی از نظر دانش فنی ،دانش تامین مالی و جرات و جسارت تصمیم گیری بسیار مهم بوده ،بانک مرکزی
برای تامین منابع ارزی کمک زیادی کرده و شــخص دکتر «شــهید زاده» مدیرعامل صندوق توسعه ملی با
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شــناخت عمیق از صنایع ،نقش بی بدیلی در تامین به هنگام منابع ارزی یاد شــده داشتند که جای تقدیر و
تشکر از همه آنان داشته و بی شک توفیقات یاد شده جز با هماهنگی و تعامل آنان میسر نمیشد.
وی با اشــاره به سرعت در اجرای پروژههای کلید در دست از سوی فکور صنعت ،خاطرنشان کرد :عمده این
پروژهها (بجز فوالد کاوه شــرق که به دلیل نبود منابع مالی الزم هفت سال به طول انجامید) ،در بازه زمانی
سه تا پنج ساله به ثمر نشسته است.
انتقال آب خلیج فارس
وی در ادامه با اشاره به اهمیت استراتژیک پروژه انتقال آب خلیج فارس ،آن را به مثابه شکستن تابویی در
این زمینه توصیف کرد .به گفته شــیخ زاده ،تراز سالیانه آب ایران منفی چهار میلیارد متر مکعب است؛ این
یعنی همه ساله میزان ذخایر آب زیرزمینی کشور رو به کاهش است.
وی با اشــاره به عربستان سعودی که از حدود  20ســال قبل سرمایهگذاری در زمینه آب شیرین کنها را با
همکاری آمریکاییها آغاز کرده ،یادآور شــد :این کشور ســالیانه  1.4میلیارد متر مکعب آب شیرین از خلیج
فارس برداشت میکند ،در حالی که اماراتیها نیز سالیانه  300میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس
تولید میکنند ،اما سهم ایران سالیانه فقط  30میلیون متر مکعب است.
مدیر عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران خاطرنشان کرد :با اجرای فاز نخست پروژه انتقال آب خلیج
فارس ،سالیانه  150میلیون متر مکعب ،در فاز دوم این پروژه  200میلیون متر مکعب و در فاز سوم نیز 200
میلیون متر مکعب دیگر (در مجموع  550میلیون متر مکعب) آب شیرینسازی شده و به استانهای کرمان،
اصفهان و یزد خواهد رسید.
وی از قول مساعد شرکتهای چادرملو و مس سرچشمه برای سرمایهگذاری در زمینه تبادل این آب شیرین
با شــهرهای یاد شــده و آوردن آب چاهها و بازیافتی آب فاضالب آنها به بخش صنعت خبر داد که به نوعی
سه شهر مذکور را از تنش کم آبی رها خواهد کرد.
سایر پروژههای در دست اقدام فکر صنعت
مدیر عامل شــرکت مهندســی فکور صنعت تهران در ادامه اظهار داشت :پروژه سه میلیون تنی ریخته گری،
دو پروژه  1.5میلیون تنی ذوب و یک پروژه سه میلیون تنی ورق نورد نازک (که برای نخستین بار با فناوری
 ESPدر گل گهر در دســت اقدام اســت) ،از سوی این شرکت در دست اجراست .وی افزود :از حدود سه ماه
دیگر تجهیزات خارجی این طر حها وارد کشــور خواهد شــد ،تاکنون  20هزار تن سازههای فلزی و اقدامات
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زیربنایی این طر حها به انجام رســیده و آماده نصب تجهیزات میشــوند .شیخ زاده خاطرنشان کرد:فکور
صنعت چند محور جهتگیری استراتژیک دارد و در چشم انداز خود تبدیل شدن به یک شرکت بین المللی
را تعریف کرده اســت .وی بیان داشت :در حوزه  GCها ،این شرکت برخالف دیگر شرکتها به دنبال انجام
فعالیت در سایر حوزهها از قبیل نفت و گاز ،پتروشیمی ،آب ،ساختمان و غیره نیست ،بلکه میخواهد به عنوان
یک  GCتخصصی و بین المللی مطرح بوده و پروژههای بزرگی را در کشور و سایر نقاط جهان اجرایی کند.
این مســئول شرکت فکور صنعت گفت :چشم انداز این شرکت تا ســال  1405این است که  EPCکنترکتور
صنعت خود بوده و حداقل رتبه دوم کشور را در این زمینه پس از گروه مپنا کسب کند.
به گفته وی ،فکور صنعت در سال  97رتبه  112شرکتهای برتر کشور را کسب کرده و امسال رتبه آن تا حدود
هفتادم بهبود خواهد یافت ،همچنین دارای گرید  +Aسازمان مدیریت و گرید ممتاز  EPCصنعت و معدن
از سازمان برنامه و بودجه را در اختیار داریم.
فکور صنعت و داخلیسازی پروژه ها
شــیخ زاده خاطرنشان کرد :طی دو دهه گذشته مشــارکت فام و فکور صنعت ،نقش GCهای (Genaral
 )Contractorتخصصی را از خارجیها گرفته و خود بر عهده گرفتند ،این مهم خود بزرگترین داخلیســازی
در بعد مدیریت پروژهها به شمار میرود و اکنون شرکتهای بزرگی همچون دانیلی ایتالیا ،کوبه استیل ژاپن،
پرایم متالز اتریش و غیره ســاب کنترکتورهای ما هســتند .وی بیان داشت :اکنون  100درصد دانش طراحی
و ســاخت کارخانجات کنســانتره در داخل بومیسازی شده و حتی به کشورهای پیشرفته ای نظیر استرالیا
صادر میشود .مدیر عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران گفت :همچنین در حوزه گندله سازی ،کشور از
فناوری خارجی بی نیاز است ،در زمینه آهن اسفنجی فکور صنعت به همراه چند شرکت دیگر از این فناوری
برخوردارند واین دستاوردها با تکیه بر مرکز تحقیقاتی مدرن و پیشرفته و بسیار مجهز این شرکت در شهریار
و با همکاری دانشگاههای شریف ،تهران و سایر دانشگاههای معتبر جهان به دست آمده است.
به گفته این مقام مســئول ،در بخش فوالدسازی هنوز نیاز به فناوری خارجی در بخشهایی وجود دارد70 ،
درصد تجهیزات در کنســانتره ســازی ،گندله سازی ،احیا و فوالدسازی (از نظر وزنی و قیمتی) ساخت داخل
است و در مجموع بیش از  70درصد زنجیره فوالد میتواند در داخل تامین شود ،اما در عمل این طور نیست.
وی ،یکی از دالیل این موضوع را تضاد بنیادی تامین مالی خارجی بر مبنای استاندارد تجارت جهانی ()OECD
عنوان کرد و گفت :مطابق قانون  ،OECDحداکثر مجاز استفاده از ساخت داخل به میزان  30درصد ال.سی
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است ،بنابراین وقتی شرکتها از فاینانس خارجی استفاده میکنند ،انتظار ساخت داخل محدود میشود.
شیخ زاده ،دلیل دوم این موضوع و کاهش داخلیساز یها را گرایش مشاوران و کارفرمایان دولتی در استفاده
از وندورهای تاپ و درجه یک خارجی به ویژه اروپایی عنوان کرد و گفت :بخصوص مشاوران طر حها مدارک
اســناد مناقصه را طوری تنظیم میکنند که همواره داخلیهــا عقب میافتند؛ هر چند اخیرا این موضوع با
تاکیدات مسئوالن به ویژه مسئوالن وزارت صمت کمی بهتر شده است.
وی افزود :بنابر این در این موضوع عدم ریســک پذیری مشاوران ،کارفرمایان و پیمانکاران بخش صنعت و
معدن را شــاهد هستیم و حتی دستگاههای نظارتی به دلیل برخی محدودیت ها ،مشاوران ،پیمانکاران و
کارفرمایاین را توبیخ کرده و به این ترتیب آنان را به ســمت خارجیها هدایت میکنند .مدیر عامل شــرکت
مهندسی فکور صنعت تهران ،عامل سوم موثر در این موضوع را کیفیت پایین تر ساخت داخل به دلیل عدم
دسترسی به مواد اولیه باکیفیت عنوان کرد.
نقش  R&Dدر موفقیتهای فکور صنعت
وی تاکیــد کرد :رمز موفقیت فکور صنعت در
بومیسازی دانش و تکنولوژی ،سرمایهگذاری
نرم افزاری و ســخت افزاری در بحث تحقیق
و توســعه بوده اســت .شــیخ زاده ،به مرکز
تحقیقات ســنگ آهن و گندله این شرکت در
شهریار اشاره کرد که تاکنون دهها میلیارد ناموت
سرمایهگذاری در آن انجام شده ،حدود  40نفر
با تحصیالت دکتری ،کارشناســی ارشد و کارشناسی از دانشگاههای معتبر کشور در آن مشغول به کارند و از
تجهیزات کامل برای طراحی یک کارخانه برخوردار اســت .وی اظهار داشــت :سرمایهگذاری اولیه این مرکز
تحقیقاتی که در زمینی به وسعت  10هزار متر مربع بنا شده ،بیش از چهار میلیون یورو و  30میلیارد ناموت
بوده و سالیانه حدود نیم درصد ترنور مالی این شرکت مصروف  R&Dمیشود .مدیر عامل شرکت مهندسی
فکور صنعت تهران خاطرنشان کرد :طی چهار سال گذشته  30مقاله از طریق این واحد تحقیق و توسعه در
مجامع معتبر علمی جهان ارائه شده که عالوه بر نشان دادن پیشرفت کشورمان در فرآوری سنگ آهن (که
امروز جزو سه کشور نخست جهان هستیم) ،معرف خوبی برای جمهوری اسالمی است.
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خط
مهندس علی یبی

معادن در جهان جدیدکووید19-

مدریعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین

اقتصاد جهانــی همواره با فراز و فرودهای متعددی مواجه

مه عل خط
ی
ب
ندس ی ی

معادن در جهان جدیدکووید19-

بوده اســت که انتظار میرود بر پایهی تجربیات گذار از این

اقتصاد جهانی همواره با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است که انتظار میرود بر پایهی تجربیات گذار از این

شــوکهای اقتصادی ،اکنون که جهان با شــوک اقتصادی

شوکهای اقتصادی ،اکنون که جهان با شوک اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا مواجه شده است ،ترسیم فضای

ترسیم
است،
ها شد ه
مواجه
ویروس
گســترش
ناشی از
گیرد .در حقیقت با تکیه بر نقاط مشترک هر افول در
شکل
اصولیتر
کروناگذاری
سیاست
واقعیتر و
به مراتب
آینده
ها اصول
توانتگذار
سیاس
واقعیتر
مراتب
آینده به
صنعتیراترروشنتر ترسیم نمود .به طور مثال رکود بخش معدن
آیندهیهر
کشور،و می
اقتصادی
مختلف
فضایهای
بخش

مبی

آینده وهرمنجر به کاهش قیمتها شود .به عنوان مثال ،به دنبال
کند شود
تقاضا برای محصوالت معدنی
ل شرکت راه این
شود کهن
باعث ممیعدنی
سازی و
در بخشهای مختلف اقتصادی کشــور ،میتوان

افولکند میشود ،فعالیت عمومی صنعتی کاهش مییابد و
اقتصادی
نقاطکه رشد
هنگامی
تقاضابااست.
دلیلدرکاهش
معموالً
مشترک هر
تکیه بر
حقیقت
شــکلبهگیرد.
مهندس علی خطیبی ،مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین

بحران مالی جهانی  ،2007-8قیمت فلزات به طرز چشمگیری کاهش یافت .به عبارتی وقتی بحران مالی جهانی از

صنعت را روشنتر ترســیم نمود .به طور مثال رکود بخش

قیمت فلزات در پاسخ کاهش پیدا کرد.
کاهش
جهان تقاضا
سرایت کرد،
ایاالت متحده به سایر نقاط
یافت و19-
کووید
جدید
جهان در
معادن

معدن معمو ًال به دلیل کاهش تقاضا است .هنگامی که رشد اقتصادی کند میشود ،فعالیت عمومی صنعتی

بنابراین در مواجهه با بالتکلیفی امروز ،می توانیم به رویدادهای تاریخی نگاهی بیاندازیم تا بررسی کنیم چگونه تجزیه

گذارتازهااین
تجربیات
پایهی
رود بر
انتظار
است که
مواجه
متعددی
فرازیو
اد جهانی همواره با
کاهش قیم
منجر به
شود و
می کند
معدنی
محصوالت
بودهبرای
تقاضا
شود که
فرودهایباعث می
یابد و این
کاهش م
و تحلیل دورههای بحران گذشته میتواند به ما در درک پیامدهای بیماری همهگیر کووید19-کمک کند .در طول 40

1980ای
ترسیم فض
است،
کرونا
ویروس
گسترش
ناشی
اقتصادی
شوک
جهان با
اکنون بهکه
یافت.
کاهش
چشمگیری
طرز
فلزات
قیمت
،2007-8
مالی
بحران
دنبال
معدن به
مثال،
گذشته،عنوان
شــود.
دهه
نفتی
شدهشوک
مواجهاولین،
به که
است
گردیده
مواجه
جهانیتوجهی
های ازقابل
شوک
مرتبه با
شش
بخش
کهای اقتصادی،سال

 2016بوده
شکل 2015تا
سال های
ها کاال در
قیمت
بحران
جدیدترین آن
و
است.با تکیه بر نقاط مشترک هر افول در
حقیقت
گیرد .در
اصولیتر
گذاری
سیاست
واقعیتر و
ه به مراتب

شهای مختلف اقتصادی کشور ،میتوان آینده هر صنعت را روشنتر ترسیم نمود .به طور مثال رکود بخش معدن

والً به دلیل کاهش تقاضا است .هنگامی که رشد اقتصادی کند میشود ،فعالیت عمومی صنعتی کاهش مییابد و

اعث میشود که تقاضا برای محصوالت معدنی کند شود و منجر به کاهش قیمتها شود .به عنوان مثال ،به دنبال

ن مالی جهانی  ،2007-8قیمت فلزات به طرز چشمگیری کاهش یافت .به عبارتی وقتی بحران مالی جهانی از

ت متحده به سایر نقاط جهان سرایت کرد ،تقاضا کاهش یافت و قیمت فلزات در پاسخ کاهش پیدا کرد.

ین در مواجهه با بالتکلیفی امروز ،می توانیم به رویدادهای تاریخی نگاهی بیاندازیم تا بررسی کنیم چگونه تجزیه

لیل دورههای بحران گذشته میتواند به ما در درک پیامدهای بیماری همهگیر کووید19-کمک کند .در طول 40
گذشته ،بخش معدن شش مرتبه با شوکهای قابل توجهی مواجه گردیده است که اولین ،شوک نفتی دهه 1980

دیدترین آن بحران قیمت کاال در سال های  2015تا  2016بوده است.
نمودار  :1شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی بانک جهانی ( )2020-1980 Janو  شش شوک قیمتی در  4دهه گذشته-بانک جهانی

نمودار  :1شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی بانک جهانی ( )Jan 1980-2020و شش شوک قیمتی در  4دهه گذشته-بانک جهانی 
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به عبارتی وقتی بحران مالی جهانی از ایاالت متحده به ســایر نقاط جهان سرایت کرد ،تقاضا کاهش یافت
و قیمت فلزات در پاســخ کاهش پیدا کرد .بنابراین در مواجهه با بالتکلیفی امروز ،میتوانیم به رویدادهای
تاریخی نگاهی بیاندازیم تا بررســی کنیم چگونه تجزیه و تحلیل دورههای بحران گذشــته میتواند به ما در
درک پیامدهای بیماری همهگیر کووید 19-کمک کند .در طول  40ســال گذشته ،بخش معدن شش مرتبه با
شوکهای قابل توجهی مواجه گردیده است که اولین ،شوک نفتی دهه  1980و جدیدترین آن بحران قیمت
کاال در سالهای  2015تا  2016بوده است.
دورههای بحران گذشته
تجزیه و تحلیل بحرانهای اساسی در دهههای اخیر در بخش معدن نشان میدهد که هر یک از آنها الگوی
قابل مقایســهای را دنبال کردهاند .مکنزی در گزارشــی( ،)2020 ,24 Julyبا نگاهی به قیمت کاالها و پویایی
عرضه و تقاضا ،هر رویداد را به چهار مرحله مجزا از هم تفکیک کرده است که هر مرحله بسته به نوع رویداد
خاص تاریخی ،مدت و میزان متفاوتی دارد .هر بحران طی دورهای از شوک قیمت و به دنبال آن شوک تقاضا،
تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت بهبود تقاضا و حالت عادی بعدی تقسیم میشود .فاز یک :شوک قیمت.
مرحله اول که فقط چند هفته یا چند ماه به طول انجامید .در بین بحرانهای مالی ،بیشترین قیمت کاالها
در بین ســالهای  2008تا  2009ســقوط کرد ،به طوری که سنگ آهن  15درصد ،مس  26درصد و آلومینیوم
 35درصد کاهش یافت .به طور معمول طال در این مرحله متفاوت از سایر کاالها است ،زیرا سرمایهگذاران
از آن به عنوان یک پرچمدار امن اســتفاده میکنند .تاجاییکه در ســال  ،2009طال  12درصد نسبت به دوره
بحران افزایش یافت .فاز دوم :شــوک تقاضا (ســه ماه تا دو سال) .در مرحله دوم ،تقاضای بخش استفاده
نهایی کاهش مییابد که به نوبه خود منجر به برخی از اصالحات جزئی قیمت میشود.
فاز ســوم :تعادل عرضه و تقاضای جدید (یک تا سه سال) .در این مرحله تولیدکنندگان در حال پاسخگویی
ال دیده میشد ،هستند .تغییرات
به پویاییهای عرضه و تقاضای جدید ،اغلب در سطوح پایین تر از آنچه قب ً
بازار از دو مرحله اول بر جریان تجارت تأثیر میگذارد ،که میتواند منجر به اختالف قیمت در سطح کشورها
شود زیرا بستههای حمایتی و محرک دولتها ،پاسخهای بخش نهایی را تغییر میدهد.
مرحله چهارم :بهبود تقاضا و حالت عادی بعدی (یک تا پنج ســال) .مرحله آخر ،که ممکن اســت یک سال
پس از شــوک اولیه حاصل شــود و بین یک تا پنج سال به طول انجامد .با رشد اقتصادی جهانی و افزایش
تقاضا ،و شروع کمبودها ،قیمتها دوباره رشد میکنند و در پاسخ به تغییر الگوهای تقاضا (افزایش تقاضا)،
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سرمایهگذار یهای جدید شکل میگیرد.
بحران فعلی
در بحران کووید ،19-فاز یک را دیدیم و در حال حاضر مراحل دو و سه را تجربه میکنیم .ما برای بسیاری از
کاالها شــاهدکاهش قیمت هستیم ،اما برخی از برندگان مانند طال و اورانیوم را نیز با افزایش قیمت همراه
هســتند .در بحران اخیر ،دامنه افت قیمت در بین کاالهای اصلی  5تا  25درصد بود .به عنوان مثال ،زغال
سنگ متالورژی  21درصد و زغال سنگ حرارتی  23درصد با کاهش قیمت مواجه شدند ،در حالی که طال 19
درصد و سنگ آهن  18درصد رشد قیمت را به خود دید .همچنین ارزش پول در کشورهای مهم معدنی در
ابتدا با  10تا  30درصد کاهش مواجه گشت که نتیجهی آن ،رقابت در معدنکاری با هزینههای گزافتر بود.

2020
مکنزی
-)Jan
July-1
14,
هاهااز (از2020
تغییراتقیمت
درصدتغییرات
نمودار:2درصد
نمودار:2
2020July
,24 24,
July
مکنزی
-)2020
,141-July
(Jan
کامودیتیی
قیمت کامودیت
است).
کرده
سقوط
پول،
ارزش
افت
با
آهن
گ
سن
و
مس
طال،
جز
به
ها
ی
کامودیت
قیمت
(غالب ًاقیمت کامودیتیها به جز طال ،مس و سنگآهن با افت ارزش پول ،سقوط کرده است).
(غالباً

دورههای بحران تاریخی نشان میدهد که تأثیر تقاضای کاالها به قیمت ،براساس نوع کاالها متفاوت است

دورههای بحران تاریخی نشان میدهد که تأثیر تقاضای کاالها به قیمت ،براساس نوع کاالها متفاوت است و بستگی به

و بستگی به میزان استفاده نهایی دارد .به عبارتی انتظار میرود با کاهش تولید ناخالص داخلی تقاضا برای

میزان استفاده نهایی دارد .به عبارتی انتظار می رود با کاهش تولید ناخالص داخلی تقاضا برای فلزاتی که عمدت ًا از

فلزاتی که عمدت ًا از کاربردهای نهایی صنعتی (مانند آلومینیوم ،نیکل و روی) برخوردار هســتند کاهش یابد

کاربردهای نهایی صنعتی (مانند آلومینیوم  ،نیکل و روی) برخوردار هستند کاهش یابد درحالیکه تقاضا در موارد استثنا

درحالیکه تقاضا در موارد استثنا (مانند طال) ،با کاربردهای جدید در صنعت (مانند مس) ،یا با استفاده نهایی

(مانند طال)  ،با کاربردهای جدید در صنعت (مانند مس) ،یا با استفاده نهایی دیگر (مانند پتاس در تولید محصوالت

برخوردار
نســبت
پذیرتری
سنگف
باشند.انعطا
وضعیت
محصوالت
(مانند پتاس
دیگر
قیمتحرارتی
زغالبهسنگ
متالورژی و
آهن و
کشــاورزی)خازوردار
نسبت به قیمت بر
تولیدپذیرتری
وضعیتدرانعطاف
کشاورزی) از
سطح پایین فعالیت اقتصادی ،با
مواجه توجه
احتما ًال با
حرارتی
فعالیت زغال
متالورژی و
آهن
باشــند .سن
خواهندبهشد.
کمتری
ســنگتقاضای
اقتصادی ،با
سطحو پایین
توجهگبه
احتما ًال با

پیشتر اشاره گردید ،بحران کنونی تفاوتهایی با سایر بحرانهای اقتصادی این بخش دارد که یکی از این
کهm a d a
همانطورn 2
4 . co m
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را مشاهده کردهاند ،اما برخی دیگر (مانند آفریقای جنوبی) شاهد اقدامات مهار شدید بودهاند .تأثیر کلی بر روی هر

تقاضای کمتری مواجه خواهند شد .همانطور که پیشتر اشاره گردید ،بحران کنونی تفاوتهایی با سایر
بحرانهای اقتصادی این بخش دارد که یکی از این تفاوتها ،وضعیت عرضه اســت .از آنجا که همهگیر
کووید19-در جغرافیاها و کشــورها در زمانهای مختلف روی داده است ،تصحیح سریع عرضه در کاال به
شدت متفاوت است .بهطوریکه برخی از کشورها (مانند استرالیا) تأثیر محدودی را مشاهده کردهاند ،اما
برخی دیگر (مانند آفریقای جنوبی) شاهد اقدامات مهار شدید بودهاند .تأثیر کلی بر روی هر کاال متفاوت
اســت .نمونه بارز آن اورانیوم اســت :تقریب ًا  50درصد از عرضه جهانی در  Mayسال  2020متوقف شد
زیرا قزاقســتان تولید خود را متوقف کرده است .بنابراین هرچند در برخی از کشورها مانند پرو ،عملیات
معدنکاری به عنوان بخشــی از تالشهای دولت برای کنترل همهگیر به شــدت محدود گردیده است و
شــیوع این بیماری در برخی سایتهای معدنی باعث تعطیلی و توقف موقت عملیات معدنکاری شده
اســت اما از آنجاکه اختالالت مربوط به بحران کووید 19-بعنوان بخشــی از ماهیت بخش معدن مطرح
نبوده ،بنابراین روند عرضه در طول سال ادامه خواهد یافت .لذا درحالیکه بحران کنونی ناشی از گسترش
ویروس کرونا ،با کند شــدن فعالیت اقتصادی ،تقاضا برای محصوالت معدنی را کاهش داده اســت ،اما
برای اولین بار کاهش تقاضا با کاهش قابل توجه طرف عرضه همراه نبوده اســت .حتی اگر تقاضا برای
بســیاری از کاالها کاهش یابد ،در برخی موارد ممکن است عرضه آن محصول سریعتر سقوط کنند .این
بدان معنی است که قیمتهای فلز در واقع میتوانند در طی این رکود اقتصادی باال روند.
به طور مثال اورانیوم که ماده اصلی ایســتگاههای هســتهای است .از آنجا که ترس از کمبود عرضه بوجود
آمده ،قیمت اورانیوم در ماه آوریل  20درصد افزایش یافته است .طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز ،کرونا
ویروس حدود  30تا  35درصد از تولید جهانی اورانیوم را تحت تأثیر قرار داده اســت ،از جمله بســته شدن
یک ماهه بزرگترین معدن اورانیوم جهان در شمال ساسکاچوان در کانادا.
قیمت طال به سمت باال حرکت میکند
موضوع دیگر ناشی از بحران ،اختالف فزاینده بین روند قیمت فلزات گرانبها و فلزات صنعتی است .اقتصاد
جهانی در یک وضعیت ضعیف ،وارد رکود فعلی شــده اســت .بیشتر دولتها اندوخته وجه نقدی ندارند و
به شدت بدهکار هستند .لذا تریلیونها دالر از طریق سیاستهای پولی غیر متعارف مانند چاپ پول تأمین
میشــود که این افزایش عرضه پول باعث میشــود پول رایج کشــورها از ارزش کمتری برخوردار شوند و
سرمایهگذاران را به سمت خرید فلزات گرانبها به عنوان راهی برای ذخیره ارزش سوق دهد .افزایش قیمت
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طال در طی سال گذشته گواهی بر این مدعا است به طوریکه قیمت هر انس طال از حدود  1300دالر در سال
گذشته به حدود  1900دالر و باالتر در هر اونس رسیده است.
آخرین موضوعی که این بحران اقتصادی را توصیف خواهد کرد ،اهمیت فلزات بحرانی ()critical metals
است .حتی قبل از سال  ،2020فلزات بحرانی مانند کبالت ،لیتیوم ،نئودیمیوم و نیکل به دلیل عدم اطمینان در
مورد عرضه مطمئن آنها برای فناوری و صنایع انرژی تجدیدپذیر ،نگرانیهایی را افزایش میدادند .سایر مواد،
به ویژه کبالت و عناصر نادر خاکی به ندرت مورد
معامله و تسلط شرکتهای چینی قرار میگیرند.
که به احتمال زیاد ایاالت متحده و شــرکتهایی
مانند اپل و تسال با ســرمایهگذاری مستقیم در
فرآوری و اســتخراج معادن ،عرضه خود را تأمین
خواهند کرد .این روند برای تأمین امنیت فلزات
بحرانی قبل از همه گیری وجود داشته و در صورت
بروز هرگونه نگرانی ،در طول همه گیری به دلیل
نگرانی در مورد اختالل در عرضه ،سرعت مییابد.
همانطور که اشــاره گردید ،همه رکودهای بخش معدن دارای برخی شباهتها هستند ،اما بحران کنونی با
سایر بحرانهای این بخش ،یک وجه تمایز اصلی دارد چراکه گروهی از معادن به فعالیت خود ادامه داده و
گروهی از معادن قربانی رکود اقتصادی ،بسته شدن معادن به دلیل شیوع ویروس ،از دست دادن اشتغال و
درآمد دولت گردیدند .بنابراین نکته اصلی درک این مسئله است که چگونه صنعت معدن به این تغییرات
پاسخ خواهد داد .بخش معدن باید خالقانه در مورد چگونگی پاسخگویی بهتر برای ایجاد آیندهای جدید
که بتواند از رشد پایدار در قرن بیست و یکم پشتیبانی کند ،بیاندیشد .به طور مثال برخی شرکتها به دنبال
به دست آوردن معادن فلزات بحرانی هستند و یا برخی با در نظر گرفتن ماندگاری این بیماری بر معیارهایی
از جمله اتوماسیون ،حفاری با کنترل از راه دور و  ...تمرکز خواهند کرد .مسئله مهم آن است که ما در مرحله
دوم و ســوم این دور تاریخی هســتیم و حال وقت عرضهکنندگان است تا با تعیین یک استراتژی کسب و
کار ،به تقاضای بازار و وضعیت بهصرفه قیمت مواد معدنی پاسخ دهند تا با گذار از این مرحله ،قادر باشند
مجدد طعم رشد را در این بخش تجربه کنند.
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مدیر کارخانجات شرکت مس تخت گنبد سیرجان تشریح کرد

همه چیز در مورد ابر طرح مس بخش خصوصی در ایران

مدیر کارخانجات شــرکت مس تخت گنبد سیرجان از تحقق شعار جهش تولید در این مجموعه در پنج ماه
نخست امسال خبر داد« .کوروش بهروزی » در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی معدن  24افزود:
اکنون ســالیانه سه میلیون تن کانســنگ با عیار ورودی نیم درصد در این شرکت وارد میشود که محصول
خروجی آن کنسانتره مس با عیار  22درصد است .وی بیان داشت :تولید کنسانتره مس در این مجموعه از
سال  94و به ظرفیت  30هزار تن آغاز شد که مطابق برنامه ریزی انجام شده ،تا پایان شهریورماه با رشد 50
درصدی به  45هزار تن خواهد رسید .بهروزی خاطرنشان کرد :تا پایان سال  1400این ظرفیت به  90هزار تن
افزایش خواهد یافت که تاکنون  70درصد پیشرفت داشته است.
سایر طر حهای توسعه ای شرکت
وی در ادامه گفت :گامهایی در این شرکت پس از سال  1400و محقق شدن تولید  90هزار تن کنسانتره مس
برداشــته خواهد شد که شامل تولید مس پاالیشــی خواهد بود؛ در این پیوند ،ابتدا سطح تولید کنسانتره
مس به دو برابر آن سال یعنی  180هزار تن افزایش خواهد یافت.
مدیر کارخانجات شــرکت مس تخت گنبد ســیرجان اضافه کرد :پس از آن با راه اندازی کورههای ذوب و
کورههای فلش (که فناوری آن وارداتی اســت) ،تولید مس پاالیشــی در دستور کار قرار خواهد گرفت که در
کنار خود ،تولید اسید سولفوریک را نیز به همراه خواهد داشت.
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صادرات کنسانتره مس
به گفته این مسوول 30 ،درصد محصول کنسانتره مس تولیدی به مصرف داخلی میرسد که از سوی شرکت
«بابک مس ایرانیان» کرمان مصرف میشــود و مابقی  70درصد آن به کشورهای چین و کره جنوبی صادر
میشــود .وی اظهار داشت :همه این توفیقات با کمک و همراهی جوانان بومی منطقه حاصل شده و سال
گذشته به عنوان کارآفرین نمونه استان کرمان شناخته شدیم .بهروزی خاطرنشان کرد :اکنون یکهزار و 500
نفر به صورت مستقیم و بیش از  10هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه اشتغال به کار دارند.
وی با اشــاره به تولید  15مگاوات ساعت برق در داخل مجموعه به دلیل فاصله  40کیلومتری شرکت از فیدر
اصلی برق سراســری ،گفت :انتظار دست اندرکاران این مجموعه از دولت این است که برق این مجموعه را
به شــبکه برق سراسری متصل کنند .مدیر کارخانجات شرکت مس تخت گنبد سیرجان تاکید کرد :برداشتن
قوانین دست و پاگیر از جلوی تولیدکنندگان که گاها حل مشکالت را غیرممکن میکند ،دیگر خواسته ما از
مسووالن است.
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مدیر هلدینگ معادن شرکت احیا سپاهان مطرح کرد:

نیاز به صادرات حداقل  ۲۰درصدی کنسانتره سازان
برای تداوم فعالیت اقتصادی
“هادی گلــزار” در گفت وگو با خبرنگار ســایت
خبری -تحلیلی معدن  ۲۴افزود :با شرایط کنونی
کنسانتره سازان حتما به سمت غیر اقتصادی شدن
فعالیتهایشان پیش میروند و در این راه ،شرایط
اداری نیز بر بار مشکالت افزوده است.
به گفته وی ،اکنون هزینهها به صورت دالری باال
میرود ،اما قیمتگذار یها هنوز مشخص نشده
اســت .گلزار بیان داشت :قیمت گذاری ریالی و
اجازه ندادن برای صادرات کنسانتره و سنگ آهن،
این صنایع را از بین خواهد برد و این موضوع به ویژه برای معادن کوچک و متوســط صدق میکنند ،زیرا
وضعیت معادن دولتی مشخص است.
مدیر هلدینگ معادن شرکت احیا سپاهان ادامه داد :معادن کوچک و متوسط به ویژه وقتی دست بخش
خصوصی و به صورت سهامداری باشد ،زیر نظر سهامدار و زیر فشار سود هستند و در شرایط فعلی سودآوری
آنچنانی نخواهند داشت.
به گفته وی ،در این شــرایط حداقل باید سهمیه بندی برای صادرات اجازه داده شود تا شرکتها بتوانند ۲۰
تا  ۳۰درصد محصوالت شان را صادر کنند و تداوم فعالیت اقتصادی داشته باشند.
گلزار یادآور شد :مواد اولیه ،تجهیزات و به ویژه ماشین آالت مورد نیاز این صنعت که  ۸۰درصد آن سنگین
بوده باید از خارج کشور بویژه کشورهای اروپایی تهیه شود که نیازمند ارز است.
وی مجددا تاکید کرد :برای تحقق این مهم ،شــرکتهای کنسانترهســازی نیازمند صادرات  ۲۵تا  ۳۰درصد
محصوالت خود هستند و عالوه بر آن باید تمامی عوارض وارداتی آنها برداشته شود.
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توگوی «معدن  »24با مهندس امیرحسین کاوه مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سدید:
در گف 

«سدید» شرکتی با 57سال نامآوری

در ســال  1399که به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شده و مقام
معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند که جهش تولید در زندگی مردم
تاثیر ملموس داشته باشد ،جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت سدید که
یک هلدینگ است ،در ماههای اخیر چه هدفگذار یهایی در حوزه افزایش
تولید و سودآوری شرکت داشته اید؟
همانطور که میدانید هلدینگ گروه صنعتی ســدید ازچندین شرکت تابعه
بزرگ تشــکیل شده است که دهها ســال در زمینه صنایع استراتژیک کشور
فعالیت مینمایند و تولیدات وخدمات آنها ضمن ایفای نقش بسیار باال درعمران و آبادنی کشور ،تاثیر ویژه ای بر شیوه
و کیفیت زندگی آحاد جامعه و در نهایت توسه پایدار و اشتغال زایی کشور ایفا مینماید .در این خصوص سایت خبری
معدن  24گفت و گوی با امیرحسین کاوه مدیرعامل این هلدینگ انجام داده است که در پی می آید:
بطورمثال خطوط انتقال نفت و گاز بعنوان شاهرگهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ،نقش انتقال و تامین خوراک
از صنایع باالدست به صنایع پایین دستی بسیار مختلف و متنوعی را ایفا نموده و سبب توسعه و رشد صنایع تکمیلی
و هزاران صنعت وابســته در انتهای زنجیره نفت و گاز میگردد .ســایر کســب و کارهای مجموعه سدید نیز از جمله
تولید مگا پمپها و توربینهای آبی ،طراحی و ســاخت سکوهای دریایی و اجرای پروژههای خطوط لوله زیر دریایی،
ســاخت کارخانجات تولید فوالد و شــکر ،طراحی و تولید توربینهای بادی وهمچنین پیمانکاری در صنایع نفت و گاز
و پتروشــیمی؛ همانگونه که اشاره شد نقش تاثیر گذاری در روند توسعه صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی کشور ،بر عهده
دارند .دراین راســتا در بدنه هلدینگ سدید با برخورداری از نیروهای متخصص و با بهرهمندی از کمیتههای راهبردی،
تدوین و اجرای برنامههای مختلف و متنوع در مواردی همچون توســعه بازار و افزایش ســهم نسبی مرتبط ،نفوذ در
بازارهای جدید ،توسعه سبد محصوالت ،کاهش هزینههای جاری ،چابکسازی ساختار سازمانی و فرآیند محورنمودن
تامین منابع مالی و  ...انجام و به بدنه شرکتهای تابعه تسری مییابد که در نهایت موجب سودآوری و رشد و توسعه
هلدینگ سدید میگردد.
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شیوع ویروس کرونا ،لطماتی به حوزه تولید وارد کرد و موجب کاهش تولید ناخالص کشورهای دنیا شد و در ایران،
دولت موافق تعطیل کردن کشور و بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت نبود .در چارچوب فعالیتهای شرکت سدید،
آیا شــیوع این ویروس محدودیتها و مشــکالت اساسی و عمده ای را توانست رقم بزند و در مواجهه با این پدیده
چه اقداماتی انجام دادید؟
موضوع پاندمی کرونا در طی چند ماه اخیر بیشتر بر صنایع کوچک و متوسط تاثیر گذار بوده است و آسیب کمتری به
صنایع بزرگ و شرکتهای پیمانکاری وارد نموده است و در این راستا دولت نیز حمایتهایی را از این صنایع بعمل آورده
است .اما خوشبختانه مجموعه هلدینگ گروه صنعتی سدید بر مشکالت مسلط شده و آن را تقریبا مهار کردیم و خللی
در اجرای پروژههای در دســت اجرا ایجاد نگردید و براساس برنامهها و زمانبندیهای مشخص؛ تعهدات شرکتهای
تابعه در خصوص تولید محصوالت و اجرای پروژههای مختلف ،نســبت به مشــتریان اجرا شده است .جهت تحقق
این مهم در پیکره هلدینگ سدید ،اقداماتی از جمله؛ عمل به پروتکلهای بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا ،حفظ کلیه
نیروهای کاری ،بهره گیری از ابزار دورکاری و یا نوبتبندی ســاعات کاری کارکنان ،کاهش ســاعات کار اداری ،مدیریت
نقدینگی و حذف هزینههای غیرضروری ،تدوین استراتژ یهای کوتاه و میان مدت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه
و  ...انجام پذیرفته است.
به غیر از مشــکالت احتمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،احیانا چه مشکالت و موانع دیگری وجود دارد که باعث
شود رشد و توسعه شرکت ،به نحو مطلوب پیش نرود؟
در طی ســالهای اخیرتحریمهای غرب علیه کشور ،معضالتی را برای صنعت کشورایجاد نموده است اما رویکرد تعمیق
ساخت داخل و بهره گیری از توانمندیها و پتانسیل باالی تولیدکنندگان داخلی؛ سبب کمرنگ شدن این موضوع شده
است کما اینکه در اکثر پروژههای بزرگ ،نقش شرکتهای داخلی روز بروز در حال پر رنگ تر شدن میباشد .بطور مثال
در این خصوص میتوان به نقش مناســب شــرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نسبت به سالهای پیش؛ در اجرای
بوکارهای کوچک ،بیشک سبب بروز معضالتی
پروژههای بزرگ اشاره نمود .اما ادامه روند سرایت کرونا پس از آسیب کس 
برای بنگاههای بزرگ صنعتی و اقتصادی مادر میگردد .با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت
در بودجه کشــور نیز از محل بنگاههای اقتصادی کشور هدفگذاری شده است ،اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال
«جهش تولید» از این صنایع که عهدهدار تحققبخش اعظمی از رشــد اقتصادی کشــور هستند را بیشاز پیش آشکار
میکند .در واقع بهبود محیط کسبوکار میتواند به عنوان یک راه حل بنیادین در صنعت کشور عمل کند ،که در دوران
شیوع کرونا و پساز آن نیز باید به شکلی جدی و عملی ،مورد توجه سیاستگذاران صنعتی کشور قرار گیرد.
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با توجه به این که فعالیتهای شــرکت سدید در حوزههای مهندسی ،ساخت و تولید و پیمانکاری است ،وضعیت
صادرات تولیدات و ارائه خدمات به کشورهای دیگر در دهههای اخیر و سالهای اخیر چگونه بوده است؟
هلدینگ ســدید از دیرباز همواره در راستای استراتژی توسعه بازارهای خود ،به صادرات نگاهی ویژه داشته است .کما
اینکه در کارنامه شــرکتهای تابعه خود طی سالهای مختلف ،پروژههایی همچون صادرات چند دستگاه توربین بادی،
پروژه دهها میلیون دالری تولید و صادرات  200کیلومتر لوله قطور فوالدی  56اینچ به کشــورهای منطقه و  ...را انجام
داده است و در سال  1394نیز بعنوان صادر کننده نمونه ملی از سوی وزارت صمت انتخاب گردید .اما کلیه تولیدکنندگان
صادرات گرا در طی چند سال اخیر با توجه به مسایل تحریم ،شیوع کرونا طی ماههای گذشته و همچنین چالشهای
برطرف نشده پیشین ،با معضالت مختلفی روبرو میباشند .از این دست میتوان به چگونگی نحوه انتقال ارز صادراتی
و افزایش هزینههای انتقال ،عدم توسعه مناسب زیرساختهای حمل و نقلی ،تصویب مصوبات خلق الساعه غیرکارشناسی
در حوزه صادرات ،عدم بهرهمندی از رایزنان بازرگانی فعال و متخصص در کشــورهای هدف ،افزایش هزینههای تولید
و شرایط سخت در رقابت با شرکتهای خارجی ،مشکالت مرتبط درخصوص تامین مواداولیه مورد نیاز جهت تولید
و  ...اشــاره داشــت که نیازمند برنامه ای منسجم وعزمی ملی جهت مرتفع نمودن این معضالت میباشد .در هر حال
هلدینگ سدید با بهرهمندی از تیمهای متخصص ،همواره بشکلی مستمر نسبت به رصد مناقصات بین المللی مرتبط با
کسب و کارهای خود و ارسال مستندات مورد نیاز ،اقدام نموده و با بهره گیری از نظرات حوزههای تخصصی صادراتی،
بدنبال انعقاد قراردادهای بین المللی میباشد.
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مدیرعامل ومعادن مطرح کرد؛

تاسیس شرکت سهامی عام پروژه محور
برای نخستین بار در ایران
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات گفت :تاسیس شرکت سهامی عام پروژه محور ،برای
نخستین بار در ایران از سوی مجموعه «ومعادن» با هدف به بهرهبرداری رساندن سریعتر پروژههای بر زمین
مانده در دستور کار قرار گرفته است« .یونس الستی» در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی معدن،24
افزود :در این شــرکت سهامی عام که مجوزهای سازمان بورس
را نیز اخذ کرده ،پروژههایی از ومعادن که بازدهی باالیی داشته
و با درصد پیشــرفت فیزیکی پایین سالها بود که بالتکلیف
مانده بودند ،وارد شده اند .الستی خاطرنشان کرد:پروژههای
گندله ســازی ،کنسانتره سازی ،فوالدی ،چند محدوده معدنی،
پروژههای شــرکت حمل و نقل ریلــی ،دریایی ،زمینی و غیره،
همچنین طر حهای توجیه دار ســایر شرکت ها ،به قیمت تمام
شــده در این شــرکت سهامی عام با نام «تجلی» وارد شده اند و پذیره نویسی آنها به صورت عمومی انجام
خواهد شد .وی گفت :پروژههای یاد شده اکنون مراحل ارزیابی را پشت سر میگذارند و به عنوان آورده نقدی
و غیرنقدی «ومعادن» محسوب میشوند ،روال کار نیز به این صورت است که اشخاص حقیقی و حقوقی را
مشارکت خواهیم داد و عالوه بر آن ،چند مجموعه دیگر مثل گل گهر ،چادرملو ،شرکت سرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی وزارت صمت و غیره نیز با طر حهای توجیهدار خود در این شرکت سهامی عام ورود خواهند کرد.
مدیرعامل شــرکت سرمایهگذاری توســعه معادن و فلزات ادامه داد :پیشبینی میشود بین  3500تا چهار
هزار میلیارد ناموت ارزش روز این پروژهها باشد .وی گفت :پس از پذیره نویسی ،کل منابع مورد نیاز اجرای
پروژهها تامین میشود و به همین دلیل اکنون همه پروژههای یاد شده «ومعادن» را فعال و وارد مناقصه
کردیم که شامل واحد گندله سازی ،کنسانترهسازی  2.5میلیون تنی در سنگ آهن خواف ،دو پروژه در فوالد
ســرمد ابرکوه 600 ،هزار تنی کالف و آهن اسفنجی آهن و فوالد سرمد و همچنین شرکت حمل و نقل ریلی،
جاده ای و دریایی است.
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الستی بیان داشت :مذاکراتی باایمیدرو در خصوص در اختیار گرفتن  25ساله بارکوی مجموعه منطقه ویژه
خلیج فارس انجام شده که آن هم در دل شرکت تجلی آورده شده است؛ متعهد شدهایم با انجام سرمایهگذاری
در آنجا ،سقف واردات و صادرات آن را به دو برابر برسانیم .وی گفت :برآورد میشود با آوردن این پروژهها در
شرکت سهامی عام تجلی -که در حقیقت آورده نقدی موسسان آن است -و کمکهای ریالی سایر مجموعههای
یاد شده و منابع نقدی «ومعادن» ،بتوانیم  10تا  12هزار میلیارد ناموت به بازار سرمایه وارد کنیم.
  سرمایهگذاری «ومعادن» در حوزه معادن مس و طالی آذربایجان شرقی
مدیرعامل جدید شــرکت ســرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (با نماد ومعادن) از برنامه ریزی برای ورود
این شرکت به معادن مس و طالی آذربایجان شرقی خبر داد .الستی ،با اعالم این مطلب افزود :در ماههای
گذشته در حال انعقاد تفاهم نامههای خوبی باایمیدرو در موضوع اکتشافات بودیم و از جمله در حوزه معادن
مس و طالی اســتان آذربایجان شرقی مذاکراتی باایمیدرو ،همچنین استاندار و مدیران آن استان داشتیم.
وی با بیان اینکه ومعادن تاکنون در حوزه مس و طال سرمایهگذاری نکرده بود ،از برنامه ریزی برای تشکیل
شرکت مشترکی باایمیدرو خبر داد تا در محدودههای معدنی آذربایجان شرقی ورود کند .الستی یادآور شد:
این اســتان با دارا بودن بیش از  24هزار کیلومتر مربع محدوده معدنی ،از پتانسیل باالیی برخوردار است و
در تالشیم تا دو حوزه  165کیلومتر مربعی از آنها را در اختیار بگیریم.
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معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

جهش تولید ،صادرات و ارزآوری برای قدرتنمایی در دنیا
طهمورث جوانبخت ،معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه،
از تغییر رویکرد تولید فوالد در سال جهش تولید میگوید :صنعت
فوالد همواره نقش بســزایی در اقتصاد کشور داشته و در سال
جهش تولید اهمیت این نقش دو چندان شــده است؛ به این
معنا که نهتنها باید در مسیر توسعه و افزایش تولید حرکت کند،
بلکه باید ایجاد فرصتهای شغلی جدیدتر را نیز در نظر بگیرد .در
این میان مهمترین مسئـــولیت تولیــــدکنــندگان محـصوالت
فوالدی در سال «جهش تولید» ارزآوری بهواسطۀ صادرات است؛
چرا که با وجود تحریمهای ظالمانهای که برای فروش نفت کشور
اعمال میشود و هدف غایی آن علیه ملت ایران است ،این تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت فوالدی
هستند که باید عالوهبر تأمین بازارهای داخلی ،جای خالی ارز حاصل از فروش نفت را پر کنند.
امسال ،سال «جهش تولید» نامگذاری شده و همین امر بار سنگینی را به دوش تولیدکنندگان محصوالت
فوالدی بهویژه شرکتهای معظمی چون فوالد مبارکه قرار داده است .در چنین شرایطی که اتکای کشور به
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصوالت فوالدی است ،آیا صنعت فوالد نیازمند تغییر رویکرد است؟
مصرف ور قهای فوالدی در کشــور را میتوان به دو دســتۀ تجاری و ویژه تقسیمبندی کرد .در حال حاضر با
ســرمایهگذار یهای انجامشده و توســعههای صورت گرفته ،ظرفیت مصرف در بخش تجاری با مازاد عرضه
مواجه است؛ ولی مشکل بخش محصوالت ویژه ،کمبود عرضه و نقصان در ظرفیت تولید است؛ بنابراین راهکار
برونرفت از وضعیت کنونی ،بازنگری در توسعههای آتی و حرکت به سمت تولید محصوالت ویژه است و این
امر نیازمند سیاستگذاری کالن در رأس صنعت فوالد خواهد بود ،چراکه ظرفیت مصرف در بخش محصوالت
ویژه ،به گستردگی بخش تجاری نیست و نیازمند سیاستگذاری برای توسعۀ یکپارچه جهت جلوگیری از ایجاد
واحدهای مشابه و همچنین تجمیع تولید برای رسیدن به صرفهجویی در مقیاس تولید بهمنظور افزایش قدرت
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ن مثال ،در حال حاضر در بخش ور قهای پوششدار پایۀ روی ،همچون گالوانیزه ،گالوالوم،
رقابت است .بهعنوا 
گالوانیل ،گالفان ،مگنلیز ،آلوزنیک ،آلوسیلیس و امثال آن ،سرمایهگذاری افراطی در بخش تولید گالوانیزه تجاری
صورت گرفته؛ بهطور یکه بیشتر تولیدکنندگان قادر به پر کردن ظرفیت تولید خود نیستند؛ این در حالی است
که در بخش گریدهای ویژه در این زمینه ،کشــور با کمبود یا نبود ظرفیت تولید ور قهای گالوانیزۀ ساختمانی
و خودرویی مواجه اســت .از سویی ،حرکت به ســمت تولید این گریدها نیازمند اطمینان از بازگشت سرمایه
و پذیرش ریســکهای مرتبط اســت که از عهدۀ واحدهای کوچک مقیاس برنمیآید و الزم است شرکتهای
بزرگمقیاس با پذیرش این ریســکها در چرخۀ این محصوالت جدیــد در فرایند بازاریابی ،مراحل ابتدایی و
هزینهبر اعم از توسعه ،معرفی و رشد را با اتکا به توانمندیهای فنی و مالی پشت سر بگذارند و این محصوالت
را به بازار معرفی کنند تا ســرمایهگذار یهای تکمیلی در بخش پاییندســت در جهت استفاده از آنها صورت
گیرد و موجبات توسعۀ صنایع تکمیلی پاییندستی همگام با بازارهای جهانی فراهم آید.
چالشهای عرضه در بورس کاال تا چه میزان مانع تحقق اهداف شرکتهاست؟
با توجه به رویکردهای بازاریابی در شــرایط رقابتی ،عرضه در بورس کاال یعنی موظف کردن مشــتری به خرید در
شرایطی خاص ،و این رویکرد بیشک محدود به شرایط زمانی و اقتضائات فعلی است .رویکرد واقعی بازاریابی
مشتر یمداری است و طبیعتا در شرایط رقابتی ،مشتری هیچگونه زحمت و دردسری را در مسیر خود برنمیتابد؛
همانطور که در شــرایط رکود ،شاهد بودیم با اندک دشواری و نوسان قیمت ،مشتری مسیر واردات را در پیش
میگرفت .با این حال برخی از چالشهای موجود در شــیوۀ کنونی ،یعنی عرضۀ کامل محصوالت در بورس کاال،
نسبت به شیوۀ متداول پیشین فوالد مبارکه که شامل کشف قیمت در بورس و در ادامه مچینگ میشد ،سفارشات
مشــتریان با قیمت کشفشده را شامل موارد خاصی کرده است؛ به نحوی که تنوع محصوالت فوالد مبارکه را با
احتســاب تولید بیش از  100گرید تجاری و ویژه در  11خانوادۀ محصول و حدود  70مشــخصۀ ابعادی ،میتوان
بهصورت تقریبی بیش از  70هزار نوع محصول برشمرد .این در حالی است که در بورس ،به جهت تجمیع ،صرفا
عرضه در  5نماد قابل انجام است و این امر موجب بروز مشکالتی در برنامهریزی و تخصیص سهمیهها به مشتریان
پس از خرید در بورس میگردد .نکتۀ دیگر ،محدودیتهای بورس در تناژ سفارشگذاری محصوالت گرم (ضریبی
از  110تن) و محصوالت ســرد (ضریبی از  50تن) است که با توجه به نتایج ظرفیتهای بهینیاب ،همچون این
مورد که مشتریانی که مصرف  160تن محصول گرم دارند و تنها میتوانند یک سفارش  110تنی ثبت کنند ،ممکن
است بخشی از ظرفیت تولید آنها از دست برود .در این میان ،نبود یکپارچگی میان ظرفیت شناساییشده در
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سیستم بهینیاب و سهمیۀ تخصیصی در بورس کاال نیز مشکل دیگری است؛ بهعنوانمثال به مشتریانی با ظرفیت
 2500تن و مشتریانی با ظرفیت  200تن ،هر دو سقف سهمیهای برابر تخصیص داده میشود.
نکتۀ بعدی فروش نقدی در بورس و مشکل نقدینگی تولیدکنندگان واقعی در مقیاس کوچک اعم از صنایع
لوازم خانگی ،بســتهبندی ،صنایع فلزی و مواردی از این دســت است .محدودیت نقدینگی در گردش این
شرکتها موجب میشود در حال حاضر ،از  117مشتری لوازم خانگی ،حداکثر  15مشتری امکان خرید مستقیم
از بورس را داشته باشند و مابقی مجبورند ورق را بهصورت اعتباری از بازار تهیه کنند .این در حالی است که در
رویۀ مچینگ ،بنا بر مستندات و شواهد موجود ،سهمیۀ موجود ماهانه حداقل بین  50تا  70مشتری تقسیم
میشود .از سوی دیگر ،ضوابط سختگیرانۀ بورس جهت تسویه در سه روز کاری ،موجب مشکالت مالی و
بانکی برای مشتریان شده است؛ درحالیکه در رویۀ پیشین ،حداقل دو هفته زمان تسویه در اختیار مشتریان
قرار داده میشــد .معضل بعدی عالقهمندی دالالن به مشــارکت در تأمین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان
در خرید از بورس اســت که در نهایت ،منجر به دپوی محصوالت در انبارهای دالالن و فروش با قیمتهای
بیشتر در بازار آزاد میشود .نکتۀ بعدی ،عدم رصد زنجیرۀ عرضۀ محصوالت فوالدی تا تبدیل کاالی واسطهای
به کاالی نهایی و رســیدن به دست مشتری نهایی است که منجر به ایجاد بازارهای موازی حاصل از حضور
دالالن و فروش سهمیههای خریداری شده از بورس ،به قیمتهای باالتر شده است .در نهایت باید به تمام
این موارد ،عدم الزام سایر تولیدکنندگان محصوالت فوالدی به عرضه در بورس کاال را نیز اضافه کرد که خود
موجب شکلگیری بازار موازی و قیمتهای متفاوت شده است.
خودِ فرایند بورس چقدر در این زمینه سرعتگیر است؟
بر کسی پوشیده نیست که وجود بورس در هر نوع نظام اقتصادی موجب شکوفایی و رونق بازار خواهد بود؛
چرا که بر مبنای اصل عرضه و تقاضا قیمتها کشف میگردد و شفافیت و نظارت کاملی بر معامالت حاکم
خواهد بود؛ ولی معامالت در بورس کاال فرایند و پیچیدگیهای خاص خود را دارد .همانطور که میدانید،
پیچیدگی فرایندهای خرید از بورس و ناآشنایی برخی از تولیدکنندگان با مکانیسمهای خرید از بورس ،موجب
شــده برخی مشتریان موفق به خرید نشــوند؛ ضمن اینکه قطع ارتباط بین مشتری و کارشناس فروش در
زمان ثبت سفارش ،موجب ثبت سفارش بدون لحاظ کردن الزامات فنی و کیفی شده است .نکتۀ مهمی که
برخی از افراد جامعه به آن اشــراف کامل ندارند و در اظهارنظرهای خود از آن غفلت میورزند این اســت که
محصوالت فوالد مبارکه تماما در تاالر بورس کاال به ثبت میرســد ،با این توضیح که مقداری به روش عرضۀ
m a d a n 2 4 . co m

62

شهریور 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «هفته دولت» و جهش تولید

عمومی است و مابقی به صورت مچینگ که آن هم شفاف و بدون کم و کاست در تاالر اصلی ثبت میشود
و هیچ اختالف قیمتی بین عرضۀ عمومی و مچینگ وجود نخواهد داشت.
در این میان آیا بازارهای هدف جدیدی برای فوالد مبارکه شناسایی شده است؟
با توجه به مأموریت شــرکت فوالد مبارکه در جهت ایفای نقش محوری در مدیریت بازار محصوالت تخت
فوالدی کشــور ،این شرکت از طریق راهکارهایی همچون تدوین افق چشمانداز دهساله ،پیشبینی تقاضای
بازار در افق پنجساله ،ترسیم نقشۀ راه تکنولوژی و تعیین اولویت محصوالت جهت سرمایهگذاری ،در جهت
شناسایی محصوالت جدید و بازارهای هدف داخلی و جهانی اقدام کرده است .در این خصوص ،طرح توسعۀ
خط نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه شکل گرفته تا با اجرای آن بتوان گروههای جدیدی از محصوالت موردنیاز
صنایع خودروسازی ،لولههای انتقال سیاالت (نفت و گاز) و سایر صنایع کشور را تولید و به بازار عرضه کرد.
با تحقق جهش تولید در سال جاری ،هدفگذاری فوالد مبارکه برای سال  1400چگونه خواهد بود؟
فوالد مبارکه با در دستور کار قرار دادن سند چشمانداز  1404توسعۀ کشور ،توسعهها و سرمایهگذار یهای خود را در
راســتای پاسخگویی به تقاضای بازارهای مصرف خود همچون صنایع خودروسازی ،نفت و گاز ،ساختمان و لوازم
خانگی ،برنامهریزی کرده و از این جهت ،طبیعتا در راستای تحقق این هدف ،در سال  1400هم شاهد به ثمر رسیدن
بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذار یها خواهیم بود؛ بهنحویکه افزایش تولید به میزان  900هزار تن ( 12درصد)
بیشتر از سال  1399برنامهریزی شده و به یاری خداوند و تالش و همت مدیریت و کارکنان اجرایی خواهد شد.
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گفت و گوی «معدن  »24با امیرحسین نادری؛ مدیر عامل شرکت فوالد ایران

نیاز به اصالح نظام توزیع فوالد در کشور هستم
معدن  -24شــرکت ملی فوالد ایران که زیــر مجموعهایمیدرو
(وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت) بوده و مدیر عامل
فعلی آن امیرحسین نادری است ،پیشینه ای دارد که به بیش
از نیم قرن میرسد.ایده اولیه تاسیس این شرکت به سال 1338
شمسی برمی گردد که شــرکت ملی ذوب آهن ایران تاسیس
شــد و در این چارچوب در سال  1351شرکت ملی صنایع فوالد
بنیانگذاری شد.در سال  1358نیز شرکت ملی ذوب آهن ایران
و شــرکت ملی صنایع فوالد ایران در هم ادغام شــده و شرکت
ملی فوالد ایران تاسیس شد و در همه این سالها نیز تاسیس و مدیریت کارخانههای فوالدی ساخته شده
را در مجموعه خود که بعدها مســتقل شــدند بر عهده داشته است.در گفت و گوی «معدن  »24با دکتر امیر
حسین نادری ،مدیر فعلی شرکت ملی فوالد ایران ،جهش تولید در صنعت فوالد و این شرکت و چالشهای
این صنعت بررسی شده است.
در پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن سال  ،1399ایشان «جهش تولید» را به عنوان شعار
سال انتخاب کرده و گفتند این جهش باید در زندگی مردم اثر بگذارد و تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجاد
کند.با توجه به این که جنابعالی مدیر عامل شرکت فوالد ایران هستید ،به نظر شما در این حوزه ای که فعالیت
دارید چگونه و از چه طریق ممکن است جهش اتفاق بیفتد و روی زندگی مردم هم تاثیر مثبت بگذارد؟
در ســال جاری که به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شده است ،ما شاهد رشد تمام واحدهای تولیدی
هســتیم .اولین بحث این است که کاال وجود داشته باشد .تمام واحدهای تولیدی در حوزه صنایع فوالدی،
هم در سال  1398و هم در چهار ماهه اول سال  1399رشد تولید را تجربه کرده اند و به تبع آن عرضه مناسب
کاال به بازار داشتهایم.
به نظر من ،این وضع یک اتفاق مثبت است .با وجود تمام تحریمهایی که وجود داشت و از طرفی ،کمبود مواد
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اولیه داشتیم و علی الخصوص بخشی که از خارج از کشور وارد میشد ،این افزایش تولید رخ داده است.
در عین حال ،نگاه به درون اتفاق افتاده و به توانمندیهای داخلی توجه میشــود .بومیســازی در واحدهای
تولیدی شــدت گرفته و بســیاری از قطعات و موادی که از خارج از کشــور تهیه میشد ،امروزه به خاطر تحریم،
در داخل کشــور تولید میشــود .این زنجیره االن وجود دارد و وقتی که ما بررسی میکنیم بسیاری از اقالمی که
کشــورهای دیگر تحریم کرده بودند ،تولید آنها در داخل کشــور انجام میشود و کمبودی از این بابت احساس
نمیشــود .یک نقطه ضعف که وجود دارد در مورد قیمتهای کاالهای تولید شده است .قیمتها متاثر از بقیه
نهادههای تولیدی هستند و البته کارخانهها منتفع این موضوع نیستند .االن که نگاه میکنیم میبینیم بسیاری
ال به دلیل دالل بازی و نظام
از کارخانهها با قیمت مصوب تنظیم بازار ،محصوالت خودشان را میفروشند ولی عم ً
توزیع ناکارآمدی که وجود دارد ،باالخره با قیمت واقعی به دســت مصرف کننده نمیرسد و این بخش جای کار
دارد تا بهبود اتفاق بیفتد.
آن تاثیر و تغییر محسوس و ملموسی که رهبر انقالب در مورد جهش تولید تاکید کردند ،به چه نحو میتواند
تحقق پیدا کرده و تغییر محسوس و اثرگذار در زندگی مردم داشته باشد؟
اول این که باید کاال وجود داشته باشد و فراوانی کاال را داشته باشیم .این فروانی کاال در کشور ما وجود دارد ولی
مشکالتی در حوزه قیمت وجود دارد که به نظام توزیع برمی گردد .مقصر مشکالت فعلی نظام توزیع ،واحدهای
تولید نیســتند .اگر نظام توزیع اصالح شــود و کاالهای تولیدی با قیمت مناسب و نزدیک به قیمت کارخانه به
دست مردم و مصرف کننده برسد ،میتواند تاثیر مناسبی بر زندگی مردم داشته باشد.
یک هدفگذاری کالن که در کشور ما انجام شده و مرتبط با صنعت فوالد است ،این است که ما به تولید 55
میلیون تن فوالد در سال  1404شمسی برسیم .در حال حاضر تولید فوالد ایران زیر  30میلیون است.
البته ظرفیتسازی مناسبی در کشور ما در این حوزه انجام شده و االن ظرفیت فوالد نزدیک به  40میلیون تن است.
ولی کل تولید فوالد ایران در سال  1398در حد  27میلیون تن بوده.
بله؛ به اندازه ظرفیت نصب شده ،تولید نداشتهایم .به خاطر این که این زنجیره در حال حاضر ،باالنس است ولی
امکان افزایش تولید وجود دارد.
به نظر شــما اگر ســنگ آهن الزم وجود داشته باشد آیا امکان دســتیابی به  40میلیون تولید که ظرفیت آن
نصب شده ،وجود دارد؟
ســنگ آهن و قراضه برای تولید فوالد ،مورد نیاز است ولی نهادههای تولید دیگری هم باید وجود داشته باشد.
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یک مقدار دسترسی به نهادهای دیگر باید داشته باشیم .در بحث تامین انرژی هم چالشهایی داریم.
ما مشــاهده میکنیم که در برخی مقاطع زمانی مثل زمستان و تابستان ،محدودیتهایی در حوزه انرژی
ال مهمترین عامل ،تهیه کنســانتره سنگ
از جمله گاز برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته میشــود ولی فع ً
اهن است.
دقیق ًا چه تولیداتی در مجموعه شرکت ملی فوالد ایران تولید میشود؟
ما در شرکت فوالد ایران ،آهن اسفنجی و میلگرد تولید میکنیم .در قالب طر حهای مختلفی که وجود دارد این
اقالم را تولید میکنیم.
میزان تولیدات شرکت در سال  1399نسبت به سالهای قبل تغییر اساسی داشته و افزایش چشمگیری اتفاق
افتاده است؟
بله؛ در تمام پلنتهایی که ما داشتهایم افزایش تولید در آنها اتفاق افتاده است.
ال فقط برای مصرف داخلی تولید دارید؟
آیا امکان صادرات هم دارید یا این که فع ً
ما امکان صادرات داریم ولی در حال حاضر پاســخ به نیاز داخلی اولویت اول مجموعه شــرکت ملی فوالد ایران
اســت .محصوالت ما ،محصوالت نیمه نهایی محســوب میشود و ترجیح ما این است که در پلنتهای داخلی
مصرف شود.
هدفگذاری شما در شرکت فوالد ایران چگونه است یا آیا استراتژی خاصی دارید؟
ما صادرات و تولید را بر اساس برنامههای هدفگذاری شده انجام میدهیم .بر اساس برنامه ای که تهیه میشود،
بودجه آن هم تصویب میشــود و همچنین پایش ماهیانه انجام میشــود و میزان انحراف از برنامه مشخص
میشود.
برای مثال بعضی شــرکتها هدفگذاری کرده و اســتراتژی بلند مدت خودشان را این طور مشخص کرده اند
که شــرکت برتر یا یکی از شــرکتهای برتر منطقه خاورمیانه باشند .آیا شما هم تا االن چنین هدفگذار یهایی
داشتهاید؟
به این صورت هدفگذاری نکردهایم ولی ما عمدت ًا تالش میکنیم که پلنتهای این حوزه را بسازیم .هدفگذاری ما
اتمام ساخت و تکمیل طر حهای هفت گانه یعنی طرح فوالد نی ریز ،طرح فوالد شادگان ،طرح فوالد میانه ،طرح
فوالد قائنات ،طرح فوالد سبزوار و طرح فوالد بافت است .این پروژهها پروژههای نیمه تمام بوده و احداث آنها
رو به اتمام اســت .در عین حال ،تعدادی از کارخانههای فوالدی و واحدهای معدنی از قبیل شرکت فوالد مبارکه
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اصفهان ،شــرکت فوالد خوزستان ،شــرکت فوالد آلیاژی ،شرکت فوالد خراسان ،شروکت فوالد آذربایجان ،شرکت
فوالد هرمزگان و شــرکت معدنی چادرملو ،شــرکت سنگ آهن گل گهر و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،توسط
شرکت ملی فوالد ایران به اجرا در آمده و به بهرهبرداری رسیده اند.
چشم اندازی که دارید چگونه است و برای آینده یعنی چه سال  1399و چه سالهای بعد از آن چه برنامه دارید؟
در این زمینه میتوانم بگویم به دلیل این که نهادههای این صنعت در داخل تهیه میشــود و بازار آن در داخل
کشور و کشورهای همسایه وجود دارد ،میتوان گفت چشم انداز مثبتی در این حوزه وجود دارد.
به برخی از موانع فراروی صنعت اشــاره کردید اما به طور دقیق تر چه موانع و مشــکالتی که بر سر راه رشد و
توسعه دارید و به نوعی اِشکال ایجاد میکند؟
به نظر من ،هر مشکلی در این صنعت و در بازار قابل حل است .در حال حاضر ،ما بازار مصرف را داریم و بر این
اســاس ،وقتی ما بازار را داریم هیچ چیز نمیتواند مانع شود .امیدوارم مشکالت مربوط به قیمت هم حل شود.
وقتی که ببینند مصرف وجود دارد و تقاضا وجود دارد ما میتوانیم متناسب با آن ،ظرفیت تولید را افزایش بدهیم.
با توجه به این که شرکت ملی فوالد ایران زیر مجموعهایمیدرو (وابسته به وزارت صنعت و معدن) است آیا
این امکان وجود دارد که هماهنگیهایی در قالب وزارت صنعت و معدن و ســازمانهای وابســته به آن مانند
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اتفاق بیفتد که در مورد قیمت گذاری بهتر عمل شود و تولید
چشم انداز بهتری پیدا کند؟
ما از این بابت مشکلی نداریم.
به هر حال از بابت قیمتها انتقاد کرده و گفتید سود زیادی به داللها میرسد.
در خصوص شــبکه توزیع کشــور ،اِشکال و ایراد وجود دارد و اگر دست دالالن کوتاه شود ،مصرف کننده رضایت
بیشتری خواهد داشت و بخشی از سود موجود در حاشیه بازار به دست تولید کننده میشود و وضعیت بهتری
رقم میخورد.
در نهایت برای ســال  1399که سال جهش تولید است ،فکر میکنید چند درصد در حوزه تولید آهن اسفنجی
و میلگرد ،افزایش تولید داشته باشید؟
افزایش قابل توجهی که رخ خواهد داد با افتتاح طرح فوالد قائنات در ســال  1399خواهد بود .واحد اســفنجی
این طرح وارد مدار میشــود .یک طرح  800هزار تنی آهن اســفنجی است که این مهمترین برنامه ای است که
در سال  1399داریم.
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گفت و گوی «معدن  »24با رئیس انجمن تولید کنندگان سنگ آهن ایران

توسعه سنگ آهنیها بدون کارت دعوت دولتیها
معدن -24بر اساس آمارها حدود  5درصد از پوسته زمین،
سنگ آهن بوده و در ایران نیز معادن سنگ آهن کوچک
و بزرگ زیادی وجود دارد و فعالیت میکنند .میزان تولید
ســنگ آهن از حد  88میلیون تُ ن در سال  1397بوده و
میزان تولید این ماده معدنی در ســال  1398به بیش از
 90میلیون تن رسیده است.
از طرفی هدفگذاری شده که ایران در سال  1404شمسی
و در افق سند چشم اندازه  20ساله به تولید  55میلیون
تن فوالد دست یابد که در سال  1398بالغ بر  27میلیون تن تولید آن بود.
بر اساس محاسباتی که به عمل آمده برای تولید  55میلیون تن فوالد در سال  1404نیاز به  165میلیون تن
سنگ آهن وجود دارد .در این خصوص «معدن  »24با مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر
کنندگان سنگ اهن ایران گفت و گو کرده است تا توانمندیهای این بخش از اقتصاد کشور در زمینه تحقق
جهش تولید شناخته شده و این که تشریح شود چه مشکالت و موانعی سد راه این بخش از فعالیتهای
معدنی وجود دارد.
در سال  1399که به عنوان سال جهش تولید معرفی شده ،مقام معظم رهبری گفتند که تولید باید جهش
پیدا کند و در زندگی مردم تاثیر داشته باشد .با توجه به این که جنابعالی در بخش خصوصی فعالیت دارید
و رئیس انجمن تولید کنندگان سنگ آهن هستید ،در ارتباط شما چه دیدگاهی دارید؟
جهش تولید زمانی اتفاق میافتد که اولویت دولت و حاکمیت ،حمایت از تولید باشد .اگر حتی کوچکترین
خدشه ای در این طرز تفکر وجود داشته باشد متاسفانه جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد.
در این زمینه بارها صحبت شــده و بهتر از ما اتاق بازرگانی و صنایع ،بارها گزارشهای متعددی را به دولت
ارائه کرده که یک بخش از این که چرا تولید رشــد و توســعه الزم و جهش را نمیتواند داشــته باشد بحث
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قوانین است.
ما قوانین دست و پا گیری را برای کسانی که میخواهند در بخش تولید سرمایهگذاری کنند یا میخواهند
تولیدشان را توسعه بدهند ،داریم .در بخش معدن تعداد زیادی قوانین دست و پا گیر داریم برای کسانی که
به عنوان فعاالن بخش معدن چه به عنوان مکتشف و چه به عنوان بهره بردار کار میکنند.
موضوع دوم این اســت که دولت دیدگاه ثابت و مشخصی در ارتباط با بخش معدن که یک بخش مهم از
تولید است ،نتوانست ارائه کند .دولت ،در شرایط مختلف ،برخوردهای مختلفی با بخش داشته است .یک
روز صادرات خیلی خوب و قیمت دالر خوب بوده و همه چیز مساعد محسوب میشد که صادرات کرد و ارز
آوری داشت و معادن را راه اندازی کرد.
در چنیــن حالتــی ،دولت آمده و جلوگیری کرده و اجازه نداد ،وسیاســت جریمه را در پیش گرفت .االن که
مملکت نیازمند ارز و دالر است قطع ًا باید صادرات را در این شرایط تقویت کرد.
مشــکالتی مثل تحریم و شیوع ویروس کرونا ،فضای داد و ستد را محدود کرده است وگرنه در این شرایط
حتی اگر دولت مایل باشــد صادرات انجام شــود ،متاسفانه خیلی از بازارها از دست رفته است و این وضع
برمی گردد به تصمیمات غلطی که اتخاذ شده است.
یک موضوع دیگر این است که تولید باید در دست تولید کننده باشد .کسی که روحیه تولید ندارد وقتی که
وارد بخش تولید میشــود تمام حرکاتش و حتی ســرمایهگذاری هایش به جای این که به نفع تولید باشد
به ضرر آن است.
کســانی که پول و ســرمایه را در شکل بورس بازی و سفته بازی و ســرمایهگذار یهای کوتاه مدت و داللی
ال منفی است .در مملکت ما ،حجم کالنی از سرمایه و افرادی
میبینند ،نقش شان در روند توسعه تولید ،کام ً
که داریم نقش منفی در تولید دارند یعنی به جای این که از خدمات مثبت در تولید بهرهبرداری کنند برعکس
از خدمات منفی سودآوری میکنند.
دولت در مهار کردن این افراد و جلوگیری از کسانی که خدمات منفی منفعت میبرند ناکام بوده و همیشه
این نوع افراد ،یک قدم جلو بوده اند.
یک موضوع دیگر ،مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی هستند .مردم به لحاظ قدرت مالی و ذائقه مصرف،
مســئولیتهایی را دارند .تولید زمانی معنی پیدا میکند که او ًال قیمت تمام شــده آن به اندازه جیب مردم
باشد و ذائقه مردم را هم در نظر بگیرد.
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شما اگر تولیدی داشته باشید که یکی از این دو شرط را نداشته باشد این تولید روی زمین میماند و مشتری
نخواهد داشت .صادرات در همه جای دنیا و حتی کشورهایی که در حال جنگ هستند ،اولویت دارد.
خیلی از کشورها در جنگ جهانی دوم ترجیح میدانند که تولیدات خودشان را صادر کنند و حتی به قیمت
این که مردم داخل کشور را در مدت یک سال یا دو سال یا سه سال در مضیقه نگه دارند تا بازارها پا بگیرد.
هیچ موقع جلوی صادرات را نگرفتند.
در ماههای اخیر دولت پیگیر این بوده که تااواخر نیمه اول ســال  1400شمسی ،تعداد  200پروژه بزرگ را
تکمیل و افتتاح کند و البته بعضی پروژهها در ماههای اخیر افتتاح شــد .آیا پروژههایی که افتتاح شــد و
میشود تاثیر عملی در افزایش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی دارند؟
در حوزه معدن ،یک روند را از ســال  1392به این طرف به عنوان یک شاخص میخواهیم توضیح بدهم .در
ســال  .،1392تولید سنگ آهن کشــور  45میلیون تُ ن بوده و این رقم در سال  1398و بعد ازگذشت فقط 6
سال به  92میلیون تُ ن رسیده یعنی دو برابر.
شاید یک قسمت کوچکتر این افزایش تولید و استخراج سنگ آهن به اقدامات دولت برمی گردد .یک قسمت
عمده برمی گردد به این که شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی یا سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ
در این حوزه فراهم بوده است یعنی ما بیشترین انگیزه را از بازارهای صادراتی و بازارهای بیرون گرفتیم.
هر چند که امروزه باید از تولید داخلی حمایت شود و سنگ آهن باید در داخل کشور مصرف شود ولی اگر ما
آن میزان صادرات را در سال  1392و سال 1393نداشتیم این انگیزهها برای راه اندازی معادن و کارخانههای
کنسانتره و گندله به وجود نمیآمد .این سرمایهگذاران ،کارت دعوت از طرف دستگاههای دولتی نگرفتند و
از بازارهای مصرف گرفتند.
چقدر از  92میلیون تُن ســنگ آهن استخراج شده در سال گذشته ،دقیق ًا میتواند مصرف داخلی داشته
باشد و جه مقدار از آن باید صادر شود و مصرف داخلی ندارد؟
از این  92میلیون تُ ن فقط  5.5میلیون تُ ن صادر شد یعنی هر سنگ آهنی که استخراج شده در داخل کشور
مصرف شــده .برخالف تمام شــعارها و پروپاگانداها بخش اعظم سنگ آهن استخراج شده به کارخانههای
فوالدســازی رفته اســت .در حالی که متاســفانه برخی مقامات دولتی ،معدن را به عنوان خام فروش لقب
میدادند .واقعیت این است که  8درصد تولید کشور صادر و الباقی در داخل مصرف شده است.
در سالهای قبل که سالیانه  23میلیون تن سنگ آهن صادر میشده ،واقع ًا مصرف داخلی نداشت؟
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در زمانی که ما  45میلیون تن تولید سنگ آهن داشتیم  22میلیون تن آن در داخل کشور مصرف میشد و
 23میلیون تن مازاد بود .شما چرا این موضوع را اینگونه بررسی میکنید.
آقای سرقینی در دوره ای که معاون امور معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بودند میگفتند ما میخواهیم
با خام فروشی مقابله کنیم و بر این اساس  25درصد عوارض صادراتی برای سنگ آهن وضع کردند.
خام فروشی ،کلمه اشتباهی است.
االن همان آقای سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صنعت و معدن معرفی شده.
بله .ما انتخاب کننده نیستیم .ما در برخی شرایط ،مجبوریم خودمان را با چیزی که اتفاق میافتد وفق بدهیم
و به نوعی به روز کنیم .شــاید هدف ،هدف درســتی بوده ولی کلمه ،کلمه اشتباهی است و نباید میگفتند
مبارزه با خام فروشی .باید میگفتند حرکت در جهت بهره وری باالتر و حرکت در جهت این که ما میخواهیم
ارزش افزوده ایجاد کنیم یا باید میگفتند ما میخواهیم به ارزش افزوده باالتر واقعی برسیم .در این حالت،
ال قابل قبول بود .ما حتی اگر بخواهیم ورق تولید کنیم بهتر است این کار را انجام بدهیم
موضع دولت کام ً
و صادرات ســنگ آهن نداشته باشــیم ولی وقتی اسم خام فروشی را روی آن میگذارید آن موقع همه چیز
تغییر پیدا میکند.
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گفت و گوی «معدن  »24با تورج زارع؛ مدیرعامل شرکت آلومینای ایران

تکمیل زنجیره تولید در آلومینای جاجرم

معدن  -24در ســالی که به عنوان سال جهش تولید
نامگذاری شده است ،مسئوالن شرکت آلومینا اعالم
میکنند که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته
افزایش تولید داشته اند .شرکت آلومینای ایران ،یگانه
شرکت تولید کننده پودر آلومینا در منطقه خاورمیانه
است که در سال  1382در شهرستان جاجرم (خراسان
شمالی) افتتاح شد .در عین حال ،این شرکت در سال
 1398توانست تولید شمش آلومینوم را به محصوالت
خود بیفزاید و بر این اساس زنجیره تولید آلومینویم را از معدن تا تولید شمش آلومینیوم تکمیل کرده است.
در گفت و گوی «معدن  »24با مهندس تورج زارع ،مدیر عامل شرکت آلومینای ایران ،فعالیتهای این شرکت
و برنامهها و موفقیتهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال بر این
موضوع تاکید کردند که جهش تولید بر زندگی مردم تاثیر مثبت بگذارد ،وضعیت تولید شــرکت آلومینای
ایران در چند ماهه نخست سال  1399چگونه بوده است؟
ما در کل ســال  1398حدود  236هزار تن تولید داشــتهایم ولی از اول سال  1399تا پایان تیر ماه نیز در حد
 5.5درصد افزایش تولید آلومینا نســبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم .تولید شمش آلومینیوم ما
نسبت به سال گذشته دو برابر شده و تا پایان تیر ماه  1399به  9هزار تن رسیده است.
در حالی که در  4ماهه ابتدایی سال  ،1398حدود ًا  4هزار تا  4هزار و  500تن شمش تولید کرده بودیم .کل
فلز آلومینیوم در سال  ،1398حدود  9هزار و  500تن بود.
سال  1399به عنوان سال جهش تولید اعالم شده و هفته دولت هم در راه است .شما فکر میکنید هفته
دولت برای صنعت آلومینیوم و زنجیره تولید آن ،دستاوردی خواهد داشت؟
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معمو ًال در هفته دولت مسائل و مشکالت کشور گفته میشود و مسئوالن ،بیش تر در جریان مشکالت تولید
کنندگان قرار میگیرند .طرح این مســائل و مشکالت ،در تصمیم گیر یهای مقامات دولتی و این که بتواند
تصمیم بهتری اتخاذ کنند ،قطع ًا موثرتر خواهد بود.
با توجه به این که گفته شــده ظرفیت مورد نیاز آلومینا در حد یک میلیون و  100هزار تن در ســال است،
کمبودی که در زمینه تولید این ماده وجود دارد فقط از طریق واردات جبران میشود؟
بله و باید از طریق واردات تامین شود.
شما در سال چقدر امکان افزایش تولید آلومینا دارید؟
صنعت آلومینیوم نیاز به احداث کارخانه دارد و یک کارخانه عریض و طویل اســت .کل ظرفیت تولید ما در
کشور  250هزار تن است .اگر ما بخواهیم بیش از این مقدار تولید کنیم باید کارخانجات جدیدی را احداث
کنیم .این کار ،خودش یک پروژه بوده و یک طرح ویژه میخواهد و سرمایهگذاری بسیار باالیی نیاز دارد.
ال ظرفیت کشور بیش از این مقدار فعلی نمیتواند باشد .معدن وجود ندارد که ما بتوانیم به
به هر حال ،فع ً
راحتی از خاک معدنی استفاده کنیم و احداث کارخانه هم ،فرآیند زمان بری دارد.
ضمن این که کشور ما از نظر داشتن منابع بوکسیت ،خیلی غنی نیست که بتوانیم صنایع مرتبط با بوکسیت
و بتوانیم کارخانجات تولید آلومینای به اندازه کافی را احداث کنیم .متاســفانه مشــکل تامین بوکسیت در
کشور وجود دارد.
پس وقتی از نظر منابع معدنی وضعیت مناسبی نداریم کارخانه جدید را نمیشود راه اندازی کرد؟
بوکسیت (سنگ منبع آلومینیوم)های ما در دنیا ،جزو بوکسیتهای کم عیار است .ما االن در زمینه استفاده
از منابع کم عیار کار میکنیم که از اکســیدهای کم عیار هم بتوانیم آلومینا تهیه کنیم .یک پروژه را به عنوان
فاز  2آلومینا تعریف کردهایم که بتوانیم از بوکسیتهای کم عیاری که االن قابل مصرف نیستند آلومینا تولید
ال در مرحله مطالعات است.
کنیم .این کار فع ً
چه در حوزه تشــکیالت و مجموعه خودتان و چه در ســطح کشــوری و کل بنگاههای فعال در این حوزه
صنعتی ،چه موانع و مشکالتی برای جهش تولید وجود دارد که رفع آنها میتواند به ما کمک کند؟
در ارتباط با موانع و مشکالتی که وجود دارد میتوان گفت که مشکل تحریمها را داریم .همچنین مشکالت
ارزی هم وجود دارد .از طرفی ،ما برای تامین مواد اولیه و خرید قطعات که نیاز به واردات آنها داریم ،نیاز به
ارتباطات و تعامل با کشورهای دیگر داریم .مشکالت ارز و تغییرات نرخ ارز ،به شدت روی مسائل ما تاثیرگذار
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است .ما یک شرکت دولتی هستیم و به راحتی نمیتوانیم با پیمانکاران موجود ،قیمتها را کم و زیاد کنیم.
حتما باید از طریق سازمان برنامه و بودجه ،تعدیل قیمتها انجام شود و این کار ،یک فرایند زمانبر است.
عالوه بر این ،حتی تعدیل قیمتهایی که انجام میشود افزایش قیمتها را پوشش میدهد .همه این موارد،
مشکالتی است که حتما دولت باید درباره آنها فکری کند و رسیدگی به این امور ضرورت دارد.
در مورد سطح کشوری هم میتوان گفت که زنجیره آلومینیوم ،ظرفیت خوبی دارد ولی باید تالش کنیم این
شرایط خوب را از دست ندهیم .بنابراین ،ما باید برای آینده ،برنامه داشته باشیم تا مشکالت را برطرف کنیم.
باالخره تاب آوری شرکتها باید افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیاز به برنامه ریزی داریم تا بتوانیم از سد
مشــکالتی مثل کرونا ،تحریم و بحثهای ارزی عبور کنیم .مســائل دگیر ما ،مسائل بزرگی نیستند و مسائل
بزرگ ما ،همین چند مورد است .اگر این مسائل حل شوند شرکتهای ما این توانایی را دارند که مشکالت
کوچک خودشان را حل کنند .اگر این مسائل بزرگ حل شود ،حتما شرایط مت بهتر خواهد شد.
به فاز  2و مواد معدنی کم عیار اشاره کردید .به غیر از این فاز توسعه ای ،برنامه خاص دیگری برای توسعه
و پیشبرد فعالیتهای خودتان در شرکت دارید؟
بلــه؛ مــا طر حهای مختلفی برای اجرا داریم .ما طرح تنوع تولید را داریم و میخواهیم یک محصول ویژه را
تولید کنیم به نام هیدرات ریزدانه که محصول خاصی اســت .ما امســال کار این پروژه را شروع کردهایم و
آن را انجام میدهیم .در کارخانه ،طر حهای بهینهسازی خوبی را انجام میدهیم .به هر حال ،عالوه بر طرح
آلومینایی که به آن اشــاره کردم ،ما برای پایداری تولید و متنوعسازی محصوالت تولیدی هم پروژههایی را
در کارخانه داریم و امیدواریم این پروژهها شرایط مناسبی را به وضعیت ما خواهند داد.
در حوزه عملکرد ،آیا از عملکرد شرکت آلومینا راضی هستید؟
از عملکرد ،بله .ما در ســال  1398از نظر رشــد سریع شرکت برتر شــدیم .شرکت آلومینا بر اساس رتبه بندی
ســازمان مدیریت صنعتی توانست طی  4سال عنوان برترین شرکت در شاخص سریع را از بین  500شرکت
به دســت بیاورد .این وضع نشان میدهد که شرایط شرکت ،شرایط خوبی بوده که توانسته چنین رتبه ای
را کسب کند .ما رضایت داریم و این موفقیت به خاطر همکاران ما در این شرکت است.
آیا استراتژی مشخصی برای شرکت وجود دارد؟
ما بر اساس برنامه ریزی فعالیت خود را ادامه میدهیم و استراتژی داریم.
ال خنثی نمیکند؟
مشکالتی مثل تحریمها و شیوع ویروس کرونا ،آن استراتژی را عم ً
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این مشــکالت بر ما تاثیر دارد ولی اگر تا االن توانستهایم موفق شویم به خاطر شناسایی تهدیدهایی است
کــه وجود دارد .ما هم فرصتهای خودمان را شناســایی کردهایم و هــم تهدیدها را .ما در حد توان برنامه
ریزی کردیم و تا االن موفق بودهایم .به هر حال ،برای آینده و ســالهای آینده ،باید برنامه ریزی شود تا این
مشکالت حل شود .این واقعیتی است که وجود دارد.
هم اکنون مشکل شیوع کرونا را داریم ولی االن همه دنیا درگیر این ویروس هستند .خیلی از شرکتها هم
تولیدشان در دنیا کاهش پیدا کرده است .همه این عوامل موثر است و کار را سخت میکند.
مقدار افزایش تولیدی که در چند ماهه اول سال  1399داشتهاید آیا در ماههای بعدی سال هم ،این رشد
و افزایش تولید را بتوانید ادامه بدهید؟
ما امیدواریم که افزایش تولید را ادامه بدهیم ما تالش میکنیم که در شــرایط فعلی ،این افزایش تولید را
داشته باشیم ولی باالخره ،هیچ چیزی قابل پیشبینی صد در صد نیست.
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گفت و گوی «معدن  »24با غالمرضا مالطاهری؛ مدیر آموزش ،پژوهش و فناور یایمیدرو

سهم تحقیقات در تولید
و ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی

معدن  -24ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو )IMIDRO /که ســازمانی تحت
پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده ،بر اساس
قانون تکالیف و وظایف توسعه ای از قبیل توسعه دادن
مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور را بر عهده دارد.
این هلدینگ بزرگ دولتی ،شــامل شرکتهای بزرگ و
عملیاتی است .شرکتهایی از قبیل فوالد مبارکه و شرکت
صنایع مس ایران ،جزو شــرکت هایایمیدرو محسوب میشــوند .در گفت و گوی «معدن  »24با غالمرضا
مالطاهری مدیر آموزش ،پژوهش و فناور یایمیدرو ،حال و روز تولید و جهش تولید مرتبط با حوزه آموزش
و پژوهش را مورد کند و کاو قرار دادهایم.
سال  1399به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده .مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال اشاراتی
به حوزههای مختلف مثل تولید داشــتند و همچنین بر موضوع شــرکتهای دانش بنیان و تحقیق تاکید
کردند و گفتند پژوهش و تحقیق ،اساس تولید است .با توجه به این که جنابعالی مدیر آموزش ،پژوهش و
فناور یایمیدرو هستید ،در حوزه خاص مرتبط با جهش تولید ،اوضاع را در سال  1399چگونه ارزیابی میکنید؟
تمام محصوالت معدنی و غیر معدنی ،یک منحنی عمر دارند .در تمام دنیا همین طور اســت که بر اســاس
همین منحنی ،بعد از مدتی که محصول به اوج خودش میرسد ،در بازار افت کند .به همین دلیل تحقیقات
و مباحث نوآورانه ،جزو الینفک واحدهای صنعتی ،معدنی و واحدهای تولید است.
ال تولید پایدار داشته باشیم الزمه
به هر صورت ،ما اگر بخواهیم جهش تولید داشــته باشیم یا بخواهیم اص ً
اش این است که به مقوله تحقیق و توسعه به طور جدی بها داده شود و در مراحل مختلف سرمایهگذاری
مناسبی در واحدهای تولیدی یا واحدهای صنعتی و معدنی به موقع انجام شود.
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ایمیدرو بنا به تکالیف قانونی خودش ،بخشــی از درآمدها و بودجه ساالنه خودش را در خصوص تحقیق و
پژوهش صرف میکند .ما امسال حدود  30درصد از هزینههای پژوهشی و آموزشی به بودجه اضافه کردیم.
ما باید  40درصد هزینههای را باید از طریق ســامانه ســاطع ،پروژههای پژوهشی تعریف کنیم و در اختیار
دانشگاهها و مراکز پژوهشی بگذاریم تا جوانان پروپوزالهای خودشان را ارئه کنند و بعد ًا در قالب قراردادهای
پژوهشی ،این طر حها را اجرا کنیم .امسال حدود  30درصد این رقم افزایش پیدا کرده است.
مــا تعداد  18پروژه را در ســال  1398بارگذاری کردیم و به انعقاد قــرارداد تبدیل کردیم .البته این پروژه ها،
کاربردی هستند و نتایج آنها ،مشکلی از بخش صنعت و معدن را حل میکنند .این مساله منجر به افزایش
تولید و افزایش بهره وری میشــود .مقوله دیگر که در این حوزه میتواند خیلی کمک کند مقوله بهره وری
است .االن شاید با مشکالت ارزی و مشکالت تامین منبع مالی ،احداث کارخانجات جدید برای افزایش تولید
کار مشکلی باشد .یکی از مواردی که خیلی راهگشا هست افزایش بهره وری است .ما اگر بتوانیم راهکاری
ال بهره وری واحدهای تولیدی را به اندازه یک درصد یا دو درصد ،افزایش بدهیم ،این کار
بیاندیشیم که مث ً
موجبات جهش تولید را فراهم میکند .ما امسال چرخه بهره وری را تجهیز کردیم که در تمام واحدهای تابعه
و زیر مجموعهایمیدرو پیاده شــود .از دل این چرخه بهــره وری ،برخی پروژههای بهبود را تعریف کردیم که
این پروژههای بهبود ،گلوگاههای افزایش بهره وری هستند .ما توانستیم در حوزه مصرفی و مصارف انرژی،
گلوگاههای تولیدی را شناسایی کنیم و بتوانیم برای آنها پروژههای بهبود تعریف کنیم و این پروژهها را اجرا
کنیم .اجرای آنها به نوعی مرتبط با مقوله جهش تولید خواهد بود.
در سال گذشته موضوع برگزاری نمایشگاه توانمندی شرکتهای دانش بنیان را داشتید و در یک مقطع
هم ارسال ایدههای ارزش آفرین به دومین جشنواره ایدههای ارزش آفرین بخش معدن و صنایع معدنی
را تمدید کردید .این نوع اقدامات در سال گذشته چه سرنوشتی پیدا کمردند و این نوع اقدامات برای سال
 1399چه تاثیری میتواند داشته باشد؟
جشــنواره اینوماین ،یکی از موفقترین جشــنوارههای برگزار شده در حوزه معدن و صنایع معدنی است .ما
حدود  14ایده ارزش آفرین را احضا کردیم .تعدادی از آنها هم در مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنیایمیدرو،
استقرار پیدا میکنند تا به مرحله تجار یسازی برسند و آن ایدهها به ارزش تبدیل شود.
یک هدف دیگر جشنواره این بود که ما نیازهای فناورانه شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی را احصا کنیم و
این کار انجام شد .این نیازها را در ورک شاپها به شرکتهای دانش بنیان ارائه کردیم.
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فرض کنید شــرکت ذوب آهن ،نیازهای فناورانه خودش را ارائه کرد و مخاطب آن شرکتهای دانش بنیان
بودند .با این کار ،تعداد زیادی تفاهم نامه فیمابین شــرکتهای دانش بنیان و شــرکتهای بزرگ صنعتی
و معدنی ایران منعقد شــد .هر کدام از آنها میتوانند به یک محصول تبدیل شــوند .این کار ،در واقع زمینه
فعالیتی برای شرکتهای دانش بنیان است .ما این وضع را در نمایشگاه اینوماین  2تجربه کردیم.
برخی شرکتها برای حضور در نمایشگاه جا مانده بودند .بعد از آن نمایشگاه ،شرکتهای زیادی به ما مراجعه
کردند و میگفتند لیست شرکتهای دانش بنیان را که میتوانند این نیازها را برطرف کنند به ما بدهید.
این وضع نشان میدهد تاثیرگذاری نمایشگاه اینوماین  2در کشور به حدی بوده که شرکتهای دیگر به این
فکر افتاده اند که نیازهای خودشان را از طریق شرکتهای داخلی و دانش بنیان تامین کنند به جای این که
فقط چشم امیدشان به واردات این نیازها باشد.
به هر صورت ما بازخورد خیلی خوبی از اینوماین  2گرفتیم .این مساله موجب شد که ما به فکر این بیفتیم
که یک دبیرخانه دائمی برای آن تاسیس کنیم.
ما در چارچوبایمیدرو ،مرکز نوآوری و توســعه کســب و کارهای معدنی و صنایع معدنی را به عنوان اولین
مرکز معرفی میکنیم که دبیرخانه دائمی اینوماین  2خواهد بود یعنی ما ایدهها را به شــکل دائمی در این
دبیرخانه احیاء میکنیم و آنها را ارزیابی کرده و در حقیقت پذیرش میکنیم .این کار هم ،یک حرکت مثبت
است و یک دبیرخانه دائمی است که میتواند رویکرد مناسبی در این حوزه باشد.
جنابعالی به عنوان فردی که مســئولیت آموزش و پژوهشایمیدرو را دارید تاکید خاصی بر ارتقای بهره
وری و هم افزایی و رقایت پذیری داشته و میگویید این جنبهها جزو استراتژ یهای  9گانهایمیدرو است.
چرا تا این حد تاکید بر این موارد میشــود و این موارد و مولفهها چه اهمیتی دارند و به طور دقیق چه
ارزش افزوده ای میتوانند برای کشور ایجاد کنند؟
در یک زمان هست که سرمایهگذاری و خرید تجهیزات و تکنولوژی برای ما خیلی راحت است .ما در سالیان
گذشته به راحتی یک کارخانه  5میلیون تنی کنسانتره یا گندله را میتوانستیم احداث کنیم .منابع مالی آن
را میتوانستیم به راحتی تامین کنیم .مشکل تحریمها نیز خیلی جدی نبود.
االن به خاطر مشــکالتی که وجود دارد مثال یک کارخانه با  60درصد ظرفیت کار میکند و بهره وری آن هم
خیلی پایین اســت .صرف ًا با ارتقای بهره وری ،افزایش تولید اتفاق میافتد .چه بهره وری نیروهای انسانی
باشد و چه بهره وری عوامل تولید باشد .ما همه این مشکالت را باید شناسایی کنیم که در مجموع بتوانیم
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بخشی از کمبود تولید ناشی از کاهش سرمایهگذاری را با افزایش بهره وری جبران کنیم .انجام این نوع کارها،
خیلی موثر است با توجه به این وضعیت زمانی که در آن قرار داریم .ما این نوع کارها را در دستور کارایمیدرو
داریم و به طور جدی آنها را پیگیری میکنیم .یک مقدار مشــکالت ناشــی از شیوع کرونا را داریم که ارزیابی
میدانی و ارزیابی حضوری ما از واحد دچار مشکل شده ولی به هر شکلی که هست و حتی به شکل مجازی،
اینها را برگزار میکنیم .ما بیش از  110ارزیاب حرفه ای بهره وری داریم و ما آنها را به تمام واحد میفرســتیم.
آنهــا چرخه بهــره وری را در واحدها رصد میکنند .آنها پروژههای بهبود را در واحدها تعریف میکنند و این
کار ،برای ما خیلی اهمیت دارد .بخشی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش بهره وری کسب میشود .اگر
شما وضعیت سالهای گذشته را بررسی کنید ما در این حوزه موفق نبودهایم یعنی نتوانستیم رشد اقتصادی
مورد نظر را از محل بهره وری تامین کنیم .سالیانه باید  2.5درصد از رشد اقتصادی بخش معدن باید از محل
بهره وری تامین شود .ما به دنبال این هستیم که این حداقل رشد را از این محل ایجاد کنیم.
در حوزه فعالیتهایی که شما درایمیدرو دارید ،آیا موانع و مشکالت خاصی هم وجود دارد که نمیگذارند
رشد و توسعه به اندازه کافی و مطلوب اتفاق بیفتد؟
در حوزه پژوهش ما برخی مشــکالت قانونی هم داریم .کارهای پژوهشــی ،زمان بردار نیستند و وقتی
ما یک پروژه پژوهشــی را تعریف میکنیم پژوهشگر ممکن اســت در زمان انجام تحقیق ،به گرههای
متعدد پژوهشی برخورد کند .تجربه ما نشان داده پروژه ای که میخواهیم شش یا هفت ماهه انجام
شود ،بعض ًا با اتفاقاتی که رخ میدهد تا دو سال طول میکشد .ما باید محیط آرام و قابل اطمینان برای
پژوهشگر فراهم کنیم که بتواند با ذهن باز پژوهش خودش را انجام بدهد .به همین دلیل محدودیت
زمانی و محدودیتهای مالی ،در حوزه پژوهش قابل پیشبینی نیست .در این راستا مکاتبات مختلفی
انجام دادهایم که بتوانیم حداکثر بهرهبرداری را از این  40درصدی که در قانون بودجه هســت ،داشــته
باشــیم .ما این مکاتبات را داشتهایم تا بتوانیم مشــکالت را حل کنیم .قانونگذار میگوید درمدت یک
ســال هزینههای پژوهشی باید تخصیص پیدا کند و کار تمام شود .در حالی که برای کارهای پژوهشی
ایــن نوع محدودیت مصداق ندارد.ایمیــدرو با همکاری وزارت علوم و از طریق معاون اول ریاســت
جمهوری ،میخواهد این مشــکالت را برطرف کند یعنی در این حوزه ،بیکار ننشســته است .ما حتی در
حوزه قانونگذاری هم پیشنهادهای خودمان را ارئه کردهایم و همیشهایمیدرو در این حوزه رفع مشکالت
پژوهشگران پیشقدم بوده است.
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اهداف خاصی را برای انجام دادن در ماههای باقی مانده از ســال  1399دارید و اساس ًا استراتژی خاصی
در انجام فعالیتها وجود دارد؟
ما کار جالبی که انجام دادهایم این اســت که پروژه ای را راه اندازی میکنیم که نقشه فناوری حوزه معدن و
صنایع معدنی را تدوین کنیم .ما سالیانه فعالیتهایی را بر اساس بودجه و نیازهایی که واحدهای صنعتی و
معدنی اعالم میکنند ،انجام میدهیم ولی تدوین نقشه راه فناوری نیاز مهمی است .ما در این نقشه اهداف
کوتاه مدت ،بلند مدت و برنامه اجرایی رسیدن به این اهداف را تدوین میکنیم و بر اساس این نقشه باید
حرکت کنیم .این کار را در حال انجام داریم .چند پروژه کالن سیاســتگذاری در دستور کارایمیدرو قرار دارد و
هم در حوزه نقشــه راه فناوری اســت و هم نقشه راه صنایع معدنی است تا مشخص باشد در آینده به چه
ســمت و سویی حرکت کنیم .اینها جزو پروژههایی اســت که درسال  1399فراخوانها را انجام دادهایم و تا
پایان سال  1400شمسی این نقشهها تهیه میشود.
این نقشهها دستورالعملهایی میشود که حتی در استراتژ یایمیدرو مورد استفاده قرار میگیرد .چند پروژه
داریم که خروجی آنها ،باعث میشود استراتژ یایمیدرو اصالح شده و مورد بازنگری قرار میگیرد.
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گفت و گوی «معدن  »24با رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

سهم اندک بودجه پژوهشی معدن و صنایع معدنی
معدن -24مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ،یکی
از زیرمجموعه هایایمیدرو (وابســته به وزارت صنعت،
معدن و تجارت) به شمار میرود .در گفت و گوی «معدن
 »24با مهندس مجید وفایی فرد ،رئیس این مرکز مسائل
مرتبط با حوزه پژوهش و تحقیق حوزه فرآوری معدنی
را مورد بررسی و کند و کاو قرار دادیم.
وفایی فرد که از سال  1397سرپرست و در ادامه رئیس
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران شده ،فوق لیسانس رشته معدن با گرایش فرآوری مواد معدنی دارد.
در ابتدای ســال جاری مقام معظم رهبری ضمن نامگذاری امســال به عنوان سال جهش تولید ،بر این
موضوع تاکید کردند که حرکتی در تولید کشــور اتفاق بیفتد که اثر آن در زندگی مردم ملموس و چشمگیر
باشد .ایشان همچنین اشاره ای به بحث تحقیق و پژوهش داشته و گفتند اساس تولید ،همین تحقیق و
پژوهش است.در ارتباط با فعالیتهای شما در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و در مجموعایمیدرو،
در ماههای اول سال  ،1399سال جهش تولید چگونه شروع شده؟
در حوزه ای که خودمان فعالیت داریم در بهمن ســال  1398طرح استحصال عناصر نادر خاکی را داشتیم که
یک دستاورد بزرگ پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی بود .این طرح ،طرحی بود که
سه ،چهار سال در مرکز درگیر آن بودیم و در اواخر سال گذشته با حضور معاون رئیس جمهور ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه افتتاح شد.
این طرح یک دستاورد خوب و متمایزی در حوزه پژوهش و توسعه فناوری بود و خصوص ًا در زمینه عناصر
اســتراتژیک بود که در حوزههای مختلف استفاده میشوند و به نوعی بی نیازی به ورادات و توسعه صنایع
داخلی را به دنبال دارد .در سال جدید ،ما همچنان فعالیتهای پژوهشی خودمان را انجام میدهیم .پژوهش
و توسعه فناوری یکی از ارزانترین راهکارها برای توسعه تکنولوژی و جهش تولید و ایجاد اشتغال است.
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صنعت ما اگر وابســته به خارج از کشور باشد به طور طبیعی به جایگاه شایسته و بایسته خودش نمیرسد
و این امر هم از نظر تحقیق و توسعه حاصل میشود.
ما اگر بخواهیم فرآیند تولید را بهبود بدهیم یا تولید را شروع کنیم در هر صورت عامل اصلی تحقیق و توسعه
اســت و تا زمانی که به این حوزه توجه نشــود پیشرفت نخواهیم داشت .چرا تحقیق و توسعه ،زیربنا بوده
ال نمیتوانیم به اهداف مورد نظر
و امور دیگر روبنا هستند .تا زمانی که به تحقیق و توسعه توجه نشود عم ً
در معدن و صنایع معدنی برسیم.
همچنین مقام معظم رهبری به فعالیتهای دانش بنیان اشاره کردند و این که از جوانام استفاده شود.
این موضوع را مورد توجه قرار دادند که همکاری و هماهنگی بین دستگاهها و مجموعههای دانش بنیان
ایجاد شــود که از این نیرو و توان استفاده شــود .آیا در قالب مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران،
توانستید با شرکتهای دانش بنیان ارتباط بگیرید که جهش تولید هم اتفاق بیفتد؟
ال از ظرفیت
ما با دانشــگاهها ارتباط ایجاد کردیم و در برخی پروژههای پژوهشــی که درگیر آنها هستیم عم ً
دانشــگاهی اســتفاده میکنیم .یک کار بزرگتر که فراتر از مرکز تحقیقات است و در دستور کارایمیدرو است،
همان مرکز نوآوری است .مرکز نوآور یایمیدرو ،مقدماتش در سال گذشته آماده شده و ما به عنوان مدیر مرکز
تحقیقات ،پیشــنهاداتی را ارائه کردیم که چگونه میشود از فضای مرکز تحقیقات در بحث نوآوری استفاده
شــود.مرکز نوآوری با نگاه حمایت ایدههای دانش بنیان اســت که برنامه ریزی شده و در این مرکز ایدهها
پرورش داده میشــود و رشد میکند .همچنینایمیدرو ،جشنواره اینوماین را برگزار میکند .این جشنواره با
راهبر یایمیدرو انجام میشــود .این جشــنواره ،جشنواره ای است که همه میتوانند ایدههای دانش بنیان
خودشان را در حوره معدن و صنایع معدنی ثبت کنند و وارد فرآیند مربوطه شوند.
دفتر مرکز نوآوری در محدوده تجریش و خیابان شریعتی قرار دارد و فضای الزم ایجاد شده تا ایدهها شکل
بگیرند و ارتباطات با سرمایهگذاران برقرار شود .بخش خصوصی باید شتاب دهنده تشکیل بدهد و بخش
دولتی باید مرکز نوآوری داشــته باشــد .چونایمیدرو ،دولتی اســت که مرکز نوآوری را ایجاد کردیم و مرکز
تحقیقات فرآوری مواد معدنی هم به عنوان یکی از اعضای راهبری آن ،درس سیاستگذار یها نقش دارد.
این مرکز ،کار جدیدی است که در سال  1399فعالیت آن شروع شده و امیدواریم ایدهها پرورش پیدا کنند و
اثر آن در حوزه معادن و صنایع معدنی مشاهده گردد.
بیش از یک دهه از تاسیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گذشته است .در همین سال 1399
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در قالب پروژههایی که در هفته دولت افتتاح میشود آیا برنامه و پروژه ای در قالب مرکز برای افتتاح دارید؟
پروژههایی که افتتاح میشوند بیش تر شکل اجرایی دارد و ما افتتاحیه ای نداریم .ما پروژههایی در حوزههای
طال ،زغال سنگ در حال اجرا داریم و پروژه ای پژوهشی هم با فوالد مبارکه داشتهایم.
همه اینها پروژههای تحقیقاتی هستند که در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در حال انجام است
و بخشی از مشتریان ما ،بخش خصوصی هستند که کارهای آنها در حال انجام است.
البته پژوهشهایی که انجام میشود زمانبر بوده و به نوعی هزینه بر است ولی یک سال یا دو سال باید یک
تحقیق انجام شود و نتیجه آن در بخش صنعت دیده میشود یعنی سود آوری و نمود آن در بخش صنعت
و معدن است که آن تحقیق در آنجا به کار گرفته میشود .شاید تصور شود که کارهای پژوهشی نمود ندارد.
در حالی که کار پژوهشی ،یک کار زیربنایی است و اثر خود را در تولید نشان میدهد.
ال باعث افزایش تولید و جهش تولید
وقتی که در مورد یک خط فرآوری ،کار پژوهشــی انجام میدهیم ،عم ً
و ارتقای محصول میشویم.
آیا مشکالتی وجود دارد که بخواهند برای پیشبرد برنامهها و اهدافی که در قالب مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران دارید؟
متاسفانه یک مشکل کلی که حوزه پژوهش در کشور ما دارد این است که کمتر به پژوهش و توسعه فناوری
توجه میشــود .یعنی شاید در صحبتها گفته میشود که از پژوهش حمایت میکنیم ولی اگر آمار را نگاه
ال آمار دقیقی وجود ندارد ولی از  1.2درصد گفته اند
کنیم سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کم است .عم ً
تا یک درصد و حتی کمتر .ما حتی اگر یک درصد را اختصاص به پژوهش بدهیم باز نسبت به میانگینهای
جهانی و کشورهای دیگر ،خیلی پایین است .نه حتی کشورهای پیشرفته بلکه همان کشورهایی که در حال
توســعه هســتند بیش از ما به پژوهش بودجه میدهند و در آن کشــورها  4تا  5درصد تولید ناخالص به
پژوهش و توسعه اختصاص داده میشود.
به غیر از بحث تخصیص بودجه چه موانع و مشکالت دیگری وجود دارد؟
وقتی در بخش پژوهش خیلی هزینه نمیکنیم ســهم ما از تولید ناخالص ملی و هزینههای پژوهشــی کم
میشــود و بنابراین پروژههای پژوهشــی ما همیشه با کمبود و مشــکل بودجه مواجه است .در این حوزه
ضعفهای ساختاری وجود دارد.
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آیا این مرکز استراتژی خاصی دارد برای این که عملکرد مناسبی داشته باشد؟
ال مشخص شده که چه برنامههایی داریم.
ما سند استراتژی داریم و برنامه کوتاه مدت و میان مدت داریم .کام ً
حداقل در مرکز این اســتراتژی را داریم .برنامههایی در مورد بهینهســازی خطوط فرآوری و کاهش آالیندگی
محیطی زیستی داریم .ما همچنین خدماتی در حوزه آنالیز مواد معدنی ارائه میکنیم و البته االن هم که مازاد
بر ظرفیت داشتهایم برون سپاری کردهایم .ما در سال گذشته بیش از  100هزار آنالیز مواد معدنی داشتیم.
به هر حال مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در قالب برنامههای پنج ساله توسعه تاسیس شده
و اینقدر اهمیت داشــته که در این چارچوب مطرح شــده .به غیر از این نکاتی که مطرح کردید آیا اهداف
خاص و مشخص دیگری هم دارید برای سال 1399؟
بــا توجه به امکانــات و تجهیزاتــی که در
سالهای گذشته ایجاد شده است این مرکز
به طور تخصصــی در بخش فرآوری معدن
فعالیت تشکیل شد تا صنعت فرآوری را جلو
ببریــم و در این بخش موثر باشــیم .امروزه
خیلی از تســتهایی که قبال در کشور انجام
نمیشــده ،مثل مطالعات فرآوری خاص و
پایلوتهای فرآور ،ما االن انجام میدهیم.
صنعت فــرآوری معدن نیاز به چنین مرکزی
داشــت و حتی بیش تر هــم دارد .بنابراین
میشود گفت که بخش عمده ای از اهدافی
که مرکز داشته تحقق پیدا کرده است .به طور خاص فعالیتهای مرکز در چند سال اخیر زیاد شده ولی قطع ًا
ظرفیت بیشــتری وجود دارد و اگر نگاه ویژه ای وجود داشته باشد و بودجه بیش تری داده شود ،اقدامات
زیادی میتوان انجام داد.
ما نمیگوییم بودجه اضافه شود که صرف افزایش حقوق شود .در این حوزه باید پروژههای پژوهشی بزرگ
و قوی تعریف شود ،قطع ًا از ظرفیتهایی که در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ،وجود دارد بیش
تر میتوان استفاده کرد.
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تحقق «جهش تولید» در گندلهسازی مادکوش
فاز نخست گندلهسازی مادکوش واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس دهم
اردیبهشت ماه امسال به بهرهبرداری رسید و طی آن نخستین محصول این مجموعه تولید و مادکوش
رسم ًا به باشگاه تولیدکنندگان صنعت فوالد وارد شد« .ژوبین
» مشــاور مدیرعامل شــرکت گندلهسازی مادکوش
بختیاری 
در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری -تحلیلی معدن  24در
خصوص تحقق شعار «جهش تولید» در این مجموعه افزود:
ظرفیت اســمی فاز اول این کارخانه  2.5میلیون تن در سال
اســت که در حال طی کــردن مراحل تثبیت کمی تولید خود
میباشــد .کیفیت محصول تولیدی و پذیرش و تایید حتی
اولین نمونههای گندله تولیدی مادکوش توســط کارخانجات
تولید کننده آهن اسفنجی و فوالد سازی ،از افتخارات این شرکت و ویژگی خط تولید پیشرفته آن میباشد.
بختیاری خاطر نشانکرد :تا پایان تیرماه  300هزار تن گندله سنگ اهن در این مجموعه تولید شد و به
شرط تامین پایدار و مداوم ماده اولیه (کنسانتره سنگ آهن) ،تولید بیش از پیشبینیهای اولیه دور از
دسترس نخوهد بود .وی گفت :تولید روزانه گندلهسازی مادکوش در حال حاضر به حدود پنج هزار تن
رسیده و همانطور که گفته شد ،در صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز بر اساس سهمیههای ارایه شده از
ســوی وزارت متبوع ،دستیابی به ظرفیت اسمی امکان پذیر میباشد که تحقق آن مستلزم تولید روزانه
بالغ بر هشت هزار تن است.
طرح توسعه کارخانه
وی در خصوص برنامههای توسعه ای شرکت ،توضیح داد :طراحی مادکوش از روز نخست کارخانه ای
پنج میلیون تنی بوده طی دو فاز  2.5میلیونی بوده اســت که اکنون فاز نخست آن راه اندازی شده
و در حال فعالیت اســت .بختیاری ادامه داد :همه زیرساختهای آب ،برق ،گاز و انشعابات مربوطه،
همچنین ســاختمانهای اداری پشتیبانی ،عمده بخش انباشت و برداشت مواد و محصول و برخی
بخشهای دیگر برای راه اندازی فاز دوم آماده اســت و فقط باید تجهیزات خط تولید اصلی کارخانه
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تامین و به صورت قرینه در کنار فاز نخســت عملیاتی و اجرایی شود .وی با بیان اینکه پیگیری منابع
مالی راه اندازی فاز دوم در حال انجام اســت ،گفت :عملیات مهندسی و تهیه نقشههای مربوطه در
دست اقدام بوده و از سال  1400عملیات اجرایی این فاز توسعه ای آغاز خواهد شد که نیازمند تامین
اعتبار ارزی و ریالی میباشد .این مقام مسوول مادکوش اظهار داشت :این اعتبارات از محل تسهیالت
بانکی و بخشــی دیگر نیز از محل آورده نقدی سهامداران و سرمایهگذار تامین خواهد شد .وی ابراز
امیــدواری کرد که فاز دوم این مجموعه که در ســال 1400
آغاز میشود ،در نیمه دوم سال  1402به بهرهبرداری برسد.
مشــاور شــرکت مادکوش ،از بکارگیری بیش از  300نیروی
متخصص اپراتور ،تکنســین و کارشناس در این مجموعه از
طریق برگزاری آزمون و مصاحبههای اســتخدامی و بخشی
نیز جذب از پروژه خبر داد که بیش از  90درصد آنها نیروهای
بومی و مقیم در بندرعباس میباشــند .همچنین با تکمیل
ساختار سازمانی شرکت این نفرات به  360نفر خواهد رسید
که عالوه بر این پیمانکارانــی نیز در زمینههای مختلف در
کارخانه مشغول به فعالیت میباشند که در حال حاضر 150
نفر میباشند.
مهمترین مشکالت
وی همچنین به مشکالت فرا روی این مجموعه تولیدی اشاره
کرد و گفت :هرچند شــرکت خصوصی گندلهسازی مادکوش
میتوانــد مثال عملی خوبی بــرای دولت در اعتماد به بخش
خصوصی و همچنین نمود عینی خوبی برای فعاالن اقتصادی
و سرمایهگذاران برای نتیجه گیری باشد ،اما این شرکت برای
تداوم فعالیتهای تولیدی نیاز به الزاماتی دارد.
بختیاری ،به تامین نشــدن کمی و کیفی کنسانتره سنگ آهن
بعنوان مواد اولیه کارخانه به عنوان یکی از اساسیترین مشکالت
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اشــاره کرد و ادامه داد :هرچند وزارت صنعت ،معدن و تجات و ســازمانایمیدرو منابع تامین مواد اولیه را
برای شرکتهای مختلف در سطح کشور بر اساس یک جدول مشخص کرده و سهیمههایی تخصیص داده
اند ،اما به دالیل مختلف بخشی از این سهیمه قابل تامین نمیباشد.
وی اضافه کرد :با وجود اینکه گندلهسازی مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی واقع شده و به راحتی میتواند
واردات و صادرات داشته باشد ،اما در حال حاضر مشکالت ناشی از تحریمها و محدودیتها و تعرفههای
صادارتی ،موجب عدم امکان یا عدم صرفه اقتصادی تجارت بین الملل را گردیده که از این رو فرصت تحصیل
درآمد ارزی مورد نیاز سازمان از این بابت از دست میرود.
تداوم تحریم ها
وی همچنین با اشــاره به تداوم تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان ،خاطرنشان کرد :این مساله سبب شده
تا امکان حضور و به کارگیری نمایندگان خارجی ســازندگان تجهیزات جهت پشتیبانی نرم افزارها و تامین
برخی قطعات آنها ،وجود نداشــته باشــد اما خوشبختانه با اتکا به نیروهای توانمند فنی و مهندسی داخل
کشور ،این موضوع تا حدود زیادی مدیریت شده است.
بختیاری در پایان ،نوســانات نرخ ارز و پیچیدگی انتقال آن و عدم ثبات قیمتها را دیگر مشکل
این مجموعه و سایر تولیدکنندگان برشمرد .به گزارش معدن ،24در حال حاضر محصوالت تولیدی
این شــرکت خصوصی برای کارخانجات فوالدسازی همجوار و سایر کارخانجات متقاضی ارسال
میشود.
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کسری غفوری ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان

فوالد خراسان الگوی توسعه و اشتغالزایی بر پایه صنعت
هفته دولت نمادی اســت از وحدت مردم و دولت اسالمی
كه این وحدت و تالش در جهت تحكیم سرافرازی ،پیشرفت
و اقتدار ایران عزیز را به دنبال خواهد داشت .فوالد خراسان
به مناســبت «هفته دولت» با بیان و تشریح دستاوردها و
موفقیتهــا خود برای ایجاد امیــدواری در مردم منطقه و
دلگرمی بیشتر ذی نفعان کسب و کار و ایجاد یاس در تحریم
کنندگان درصدد اســت با کسب دستاوردها و توفیقات پی
در پی در رونق تولید و تحقق شــعار جهش تولید به عنوان
بزرگترین قطب صنعت فوالد در شرق کشور بیش از پیش سهیم باشد.
جهش چشم گیر فوالد خراسان در سال «جهش تولید»
سال  1398برای مجتمع فوالد خراسان بهگونهای پشت سر گذاشته شد که علیرغم مشکالت ناشی از تحریمها
و شــرایط حاکم بر صنعت و تولید ،در بخشهای نورد ،فوالدسازی ،آهنسازی ،تولید بریکت و گندلهسازی
عملکردی درخشــان را در کارنامه ی خود ثبت کرد .این روال در ســال  1399ادامه دارد به طوری که مجتمع
فوالد خراسان با کسب رکوردهای متعدد در حوزههای تولید ،تأمین ،فروش ،صادرات ،ارتقای انگیزه و توجه
ویژه به توانمندسازی نیروی انسانی و نیز ایفای مسئولیتهای اجتماعی و همچنین ب ه عنوان معین اقتصادی
منطقه ی خراسان یکی از بنگاههای موفق اقتصادی بوده و توانسته شعار جهش تولید را تا نیمه سال 1399
محقق سازد.
«فوالد خراسان» با فاصله در جایگاه نخست رشد سوددهی  فوالدسازان کشور قرار گرفت
بررسی عملکرد فوالد خراسان در 3ماه نخست سال  1399از رشد چشم گیر حاشیه سود و نیز رکوردهای قابل
توجه این شرکت در زمینه تولید محصوالت فوالدی خبر میدهد.
جایی که فوالد خراســان نه تنها رکوردهایی تازه در زمینه تولید از خود به جا گذاشــته ،بلکه رشد چشم گیر
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حاشــیه سود این شــرکت ،روایتگر رونق همه جانبه بزرگترین مجتمع صنعتی شرق کشور در سالی است که
به عنوان «جهش تولید» نامبردار شــده اســت .این همه در حالی حاصل شــده است که فوالد خراسان با
م اکنون جزو  ۳۰شــرکت برتر بورس اوراق بهادار است ،و تحریمهای یک جانبه و خارج از
نماد «فخاس» ه 
چارچوبهای حقوق بین الملل ،صنعت فوالد را به عنوان یکی از کلیدیترین صنایع کشور نشانه رفته و دایره
محدودیتهای ظالمانه ،با هدف به زانو درآوردن اقتصاد کشور ،تنگ کردن عرصه بر این صنعت اشتغالزا و
بزرگ را هدف گذاری کرده است .با این همه عزم و اراده صنعتگران ایرانی ،از جمله «مجتمع فوالد خراسان»
نه تنها در حال تدبیر این شــرایط اســت ،بلکه فراتر از آن ،بارقههای درخشان موفقیت در تولید و تجارت،
روزهایی درخشان را در این حوزه نوید میدهد.
بهار پر رونق تولید در فوالد خراسان
فوالد خراسان با مدیرعامل جوان و با تجربه اش در  5ماه نخست امسال ،شرایطی ویژه را تجربه کرده است؛
رشد سود خالص شرکت در مقایسه میان بهار سالهای  98و  99عیان است و رکوردهایی که در تولید فوالد
خام رقم خورده اســت ،نشان از هماهنگی ارکان تولید ،پشتیبانی و تامین و به عبارتی ُحسن اداره و جریان
امور دارد .مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در تشریح این شرایط از رشد چشمگیر سود سه ماه نخست سال
 ١٣٩٩نســبت به بهار  ٩٨و قرار گرفتن این شــرکت در «جایگاه نخست رشد سودآوری» در میان فوالدسازان
کشور خبر داد.
کســری غفوری چندی پیش در نشســتی صمیمانه با خبرنگاران در نیشابور ،که محل استقرار سایت فوالد
خراســان است ،گفته بود :رشد مثبت حاشیه سود سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته ،رقم 151درصد را نشــان میدهد .آن چه غفوری به آن اشاره میکند ،عملکرد متمایزی را از مجتمع
فوالد خراسان را به نمایش میگذارد.
این شرکت در حالی در جایگاه نخست رشد سوددهی قرار گرفته ،که به گفته مدیرعامل فوالد خراسان اطالعات
پایش شده در مراجع رسمی و تخصصی نظیر سازمان بورس نشان میدهد که «فوالد خراسان» تنها شرکت
فوالدساز است که توانسته نسبت به سه ماه نخست سال قبل ،چنین رشدی را به ثبت برساند.
به گفته کســری غفوری امروز نه تنها ســهامداران عمده شــرکت ،بلکه کارکنان صدیق و پرتالش او در فوالد
ک این مجموعه بزرگ
خراســان ،بیش از پیش در این توفیق ســهیم بودند و  7هزار پرسنل و ذینفعان نزدی 
صنعتی -معدنی از نتایج این توفیق برخوردار خواهند شد.
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پاسخ قاطع به تحریم ها ،با رشد و رونق تولید
غفوری با بیان این که این مجموعه صنعتی برای سومین بار با ذکر نام در فهرست تحریمهای ایاالت متحده
به طور مســتقیم قرار گرفت ،افزود :تداوم رشــد فوالد خراسان در یک سال مالی گذشته و شناسایی سودی
معادل  7سال پیش از آن پاسخی به ترامپ و دولتمردان آمریکایی است.
وی با بیان این که در سال  ۹۸بالغ بر  ۷۹درصد سودخالص در این مجتمع شناسایی شده ،یادآور شد« :مجتمع
فوالد خراسان» از لحاظ رشد سوددهی ،رتبه اول را در میان فوالدسازان کشور کسب کرده است.
مدیرعامل فوالد خراسان همچنین با اشاره به نتایج پایش عملکرد سه ماهه این شرکت تصریح کرد :مجتمع
در بهار  ۹۹نسبت به سه ماه پیش از آن (زمستان  )۹۸نیز ۱۵۱درصد افزایش سودآوری داشت که از این بابت
نیز بهترین عملکرد را میان شرکتهای فوالدی کشور به ثبت رساند.
وی با تقدیر از تالشهای کارکنان مجتمع ،گفت :در  9ماه گذشــته  11رکورد تولیدی در این مجتمع به ثبت
رســاندیم .کســری غفوری که اخیرا در نشست اخیر فعاالن صنایع معدنی و مدیران فوالدی و پتروشیمی با
رییس جمهور ،حضور یافته است ،از قول باالترین مقام اجرایی کشور نقل میکند که :به گفته رئیس جمهور
فوالدســازان در سال گذشته موفق شدند  ۱۰.۱میلیارد دالر ارزآوری برای کشور داشته باشند و در سال جاری
تالش میکنیم این میزان به  ۱۰.۶میلیارد دالر در حوزه معدن و فوالد برسد؛ این در حالی است که ارز آوری
نفت و پتروشیمی در سال گذشته به کمتر از هشت میلیارد دالر رسید.
رکوردهای پیاپی در سال جهش تولید
کرونا هم مانع پرواز فوالد خراسان نیست
مجتمع فوالد خراســان اردیبهشــت ماه امسال موفق شد باالترین نصاب تولید خود را از زمان شروع به کار
کارخانه گندلهسازی در سال  1398کسب کند و خردادماه امسال یک بار دیگر نیز توانست با وجود مشکالت
و محدودیتهای ناشــی از تحریم ها ،برای دومین بار و در فاصله یک ماه رکورد جدیدی را در تولید گندله
به ثبت برساند.
غفــوری افزود :این کارخانه با ثبت رکورد ماهانه  190136تــن تولید گندله در خرداد ماه رکورد قبلی خود در
اردیبهشت با میزان  180668تن را ارتقا داده و موفق شد  9468تن افزایش تولید را به ثبت رسانده است.
همچنین کارکنان ســخت کوش این مجتمع ،موفق شــدند رکورد ماهانه تولید فوالد خام خود را در واحد
«فوالدسازی شماره 1350 »2تن ارتقا بخشد.
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به گزارش روابط عمومی این شــرکت ،بهار  99در حالی به پایان رســید که با رکورد جدید تولید ماهانه فوالد
در کارخانه فوالدســازی مجتمع همراه بود .با پایان یافتن سومین ماه از سال «جهش تولید» ،کارکنان واحد
فوالدســازی شــماره 2شرکت ،در خرداد ماه تولید ماهانه این واحد را با  1350تن ارتقا ،به میزان  51079هزار
تن رساندند .رکورد قبلی این واحد با رقم 49729هزارتن شمش درآبان ماه سال  1398رقم خورده بود.
اهداف مجتمع فوالد خراسان در سال 1399
مهمتریــن هدفگذاری صورت گرفته در
این مجموعه بنــا بر گفتههای مدیریت
مجتمع فوالد خراســان تأمین کنسانتره
ســنگآهن به میــزان  2.2میلیون تن،
تأمیــن  ۵۰۰،۰۰۰تن گندله ســنگآهن
و تأمیــن  ۱۲۰هزار تــن آهنقراضه در
راســتای تأمین پایداری تولید اســت.
تحقق ظرفیت اسمی کارخانه فوالدسازی
شــماره  ،۲تحقق ظرفیت اسمی واحد
گندلهسازی ،اجرای بسته تکمیلی کارخانه
گندلهسازی و برنامهریزی و تالش برای
دســتیابی به پیشرفت فیزیکی احداث کارخانه تغلیظ سنگآهن در محل سنگان خواف به میزان  ۵۰درصد
از طریق شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی شــرق فوالد خراسان در راستای توسعه ظرفیت و تکمیل زنجیره
تولید ازجمله گامهای اصلی و برنامهریزی شده این شرکت اعالم شده است.
تولید  ۲میلیون تن گندله ۱.۶ ،میلیون تن آهن اسفنجی ،تولید  ۱.۳میلیون تن فوالد خام ۶۲۰ ،هزار تن انواع
محصوالت نهایی با کیفیت مطلوب و مطابق با اســتانداردهای ملی ب ه عنوان اهداف اصلی تولیدی شرکت
در سال  99در نظر گرفته شده است که فروش  ۴۳۴هزار تن محصول نهایی در بازارهای داخلی و  ۱۸۶هزار
تن فروش صادراتی در برنامه این ســال قرار دارد که این رقم برای محصول نیمهنهایی (شــمش)  ۳۲۸هزار
تن فروش داخلی و  ۳۲۸هزار تن صادرات از دیگر برنامههای شرکت است.
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تحقق  ۳۹.۴درصدی برنامههای تولید
فوالد چادرملو تا پایان مرداد ماه
بررسی گزارش عملکرد پنج ماهه امسال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو حاکی از
تولید  ۳۹۴هزار تن فوالد در این شــرکت و تحقق  ۳۹.۴درصدی این برنامه تا پایان
مرداد ماه است .به گزارش سایت خبری -تحلیلی معدن  ،۲۴برنامه امسال چادرملو
تولید یک میلیون تن فوالد اســت که در پنج ماه نخســت امسال  ۳۹۴هزار تن آن
محقق شده است .بررسی آمارها حاکی است در این مدت  ۷۰۷هزار تن آهن اسفنجی و یک میلیون و ۵۳۴
هزار تن گندله در چادرملو تولید شــد که در مقایســه با برنامه پیشبینی شده به ترتیب  ۴۷درصد در تولید
آهن اســفنجی و  ۴۱.۵درصد در تولید گندله توفیق یافته اســت .همچنین تا پایان مرداد ماه  ۳۹درصد از
برنامه  ۱۴.۸میلیون تنی استخراج سنگ آهن (با استخراج پنج میلیون و  ۷۵۹هزار تنی) ۴۹ ،درصد از برنامه
 ۹.۵میلیون تنی تولید کنسانتره سنگ آهن (با تولید چهار میلیون و  ۶۶۲هزار تنی) و  ۳۷درصد برنامه تولید
نیم میلیون تن سنگ آهن دانه بندی (با تولید  ۱۸۷هزار تنی) محقق شده است.
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منصور یزدی زاده به مناسبت هفته دولت تشریح کرد:

ذوب آهن اصفهان به دنبال مالکیت در معادن است
ذوبآهن اصفهان از ابتدای سال جاری اقدامات کمی و کیفی مختلفی در راستای سیاستهای جهش تولید انجام داده است.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت ،در این خصوص گفت :با توجه به این
که یکی از چالشهای مهم این مجتمع عظیم صنعتی ،کمبود مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن اســت ،لذا این شرکت سیاست
ارتقای زنجیره تامین پایدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و در این راستا
فعالیتهایی همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی بورس کاال ،تملک
معادن ســنگ آهن و پهنه معدنی ،فعالسازی معادن کوچک مقیاس و
انعقــاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان را در اولویت قرار گرفته
است .وی افزود :یکی دیگر از سیاستهای ذوب آهن در راستای جهش
تولید ،افزایــش چابکی و بهره وری فرایندهای تولید اســت که در این
خصوص راه اندازی کوره بلند شــماره ،1احداث کورههای پاتیلی ،تکمیل
و راه اندازی واحد تولید اکســیژن به روش  ،BOTبازســازی و اصالح کنورتورهای موجود ( ،)LD-Optimizedبهرهبرداری از
سیستم گوگرد زدایی و طراحی و تولید انواع محصوالت صنعتی و ویژه از جمله تیرآهن بال پهن و صادراتی ،کالفهای مارک
 ،SAEمیلگردهای صادراتی ،نبشیهای سایز باال ،آرک معدن ،انواع ریل معدن ،راه آهن و مترو انجام شده است .یزدی زاده
یکی دیگر از سیاســتهای این شــرکت را بازارســازی و بازاریابی محصوالت ویژه عنوان نمود و افزود :در این راستا اقداماتی
همچون کاهش وزن ســبد محصوالت ارایه شــده در بورس کاال ،پذیرش محصوالت جدید در بورس کاال و بازاریابی و فروش
محصوالت جدید ( تیرآهن بال پهن ،کالفهای مارک  ،SAEنبشــیهای ســایز باال ) انجام شده است .مدیرعامل ذوب آهن،
توسعه بومیسازی و ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن در راستای جهش تولید دانست و
گفت :این مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری دارد که امیدوارم با تامین مواد
اولیه این امر محقق شود .یزدی زاده ،کاهش هزینههای تامین مالی اصالح ساختار سرمایه شرکت و تهاتر بدهیهای بانکی
از محل مطالبات تامین اجتماعی از دولت را از دیگر اقدامات این شرکت بر شمرد و فعالیتهای صورت گرفته در ذوب آهن
اصفهان جهت بهبود فرهنگ ســازمانی و تعالی عملکرد را بدین شرح بیان کرد :برگزاری دورههای آموزشی نظام پیشنهادها،
اســتقرار نرم افزار جامع فرایندهای آموزشی بر مبنای  ،BPMSبرگزاری دورههای فنی مهارتی ،طراحی و استقرار نظام ارزیابی
عملکرد کارکنان ( )PEMو مهندسی مجدد و طراحی ساختار سازمانی شرکت مبتنی بر فرآیندهای سازمان.
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دستاوردهای شرکت آلومینای ایران
معرفی شرکت:
شــرکت آلومینای ایران به عنوان اولین تولید کننده آلومینا (ماده اولیه جهت تولید آلومینیوم) در خاورمیانه
و تنها تولید کننده این محصول اســتراتژیک در کشــور ،فعالیتهای تولیدی خود را از ابتدای دهه هفتاد آغاز
نموده و یکی از دستاوردهای مهم صنعتی جمهوری اسالمی به شمار میرود.
موفقیت مجتمع آلومینای ایران ،حاصل تدوین اســتراتژی و اهداف توسعهای و تالش فراوان کارکنان این
مجموعه می باشد .شرکت آلومینای ایران از سه بخش  -1معادن بوکسیت -2 ،کارخانه تولید پودر آلومینا و
 -3کارخانه تولید شمش آلومینیوم تشکیل شده است.
دستاوردهای شرکت:
 -1اشتغالزایی
شــرکت آلومینای ایران با اشتغال بیش از  5000نفر نیرو (  1000نفر مستقیم و  4000نفر غیر مستقیم) ،سهم
بسزایی در زدودن غبار محرومیت از منطقه داشته است.
 -2تکمیل ،نصب و راهاندازی پروژه تولید شمش آلومینیوم جاجرم

با تکمیل مراحل نصب و راهاندازی پروژه تولید شــمش آلومینیوم جاجرم در سفر ریاست محترم جمهور به
استان خراسان شمالی،زنجیره تولید آلومینیوم در این شرکت تکمیل شده و ضمن ایجاد ارزش افزوده باالتر،
گام مهمی در راستای کاهش وابستگی به خارج از کشور برداشته شده است.
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-3تولید
در بخش تولید آلومینا ،این شــرکت موفق شده با توجه به افت کیفیت سنگ بوکسیت ورودی به مجتمع،
پایداری خط تولید آلومینا را به نحو شایستهای حفظ نماید و در سال  1398با وجود استفاده از سنگ بوکسیت
با مدول کمتر از  3.7بیش از  233هزار تن تولید آلومینا داشته باشد .مقدار آلومینای تولیدی تا پایان تیرماه
 99نیز  83.288تن میباشــد که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته  %5.28رشد داشته ،که خوشبختانه
مطابق با برنامه تولید میباشد.
الزم به ذکر است طراحی مجتمع آلومینا بر اساس مدول  4.6صورت گرفته که در سال گذشته با وجود عدم
دسترسی به معدن تاش ،با همت و تالش پرسنل این شرکت عالوه بر تولید آلومینا ،دانش فنی استفاده از
سنگ بوکسیت کمعیار نیز کسب شده که خود یکی از دستاوردهای مهم در این دولت است.
در بخش تولید آلومینیوم ،شــرکت آلومینا در ســال  98با تولید  10.000تن تولید شمش آلومینیوم توانست
نیمی از دیگهای سالن احیاء را به مدار آورد ودر سال  1399که مزین به نام سال جهش تولید است ،برنامه
تولید  30.000تن شمش آلومینیوم را در پیشرو دارد که جهش 200درصدی تولید آلومینیوم در این شرکت
را رقم خواهد زد .میزان تولید شــمش خالص آلومینیوم تاپایان تیرماه سال جاری نزدیک به هفت هزار تن
بوده که این مهم در حالی صورت می گیرد که عملیات راه اندازی دیگهای باقیمانده در جریان می باشد.

 -4معادن
در بخش معادن ،با توجه به اینکه این شرکت تنها تولیدکننده آلومینا در کشور است و وظیفه سنگین تأمین
بخشی از خوراک کارخانجات آلومینیوم داخل کشور را به دوش میکشد،کارهای بزرگ و زیرساختی از جمله
اکتشافات بوکسیت را انجام داده است.
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ماحصل اکتشافات فوق ذخیره  38میلیون تن بوکسیت مناسب تولید و همچنین  70میلیون تن بوکسیت
شــیلی و کم عیار میباشد .همچنین افزایش  300درصدی در مقدار ذخایر قابل استخراج جاجرم نسبت به
سال  92ایجاد شده است .در این دوره  6پروانه کشف و بهره برداری معادن بوکسیت در استانهای خراسان
شمالی ،سمنان و یزد صادر شده است.
 -5فاز اول توسعه آلومینا و افزایش ظرفیت تولید
شــرکت آلومینا با کسب جواز تأســیس توسعه پروژههای ســرمایهای ،طرح افزایش ظرفیت تولید ،تولید
هیدراتهای ویژه و احداث واحد واسطه سنگین جهت فرآوری بوکسیتهای کمعیار را در راستای تفاهمنامه
فیمابین ایمیدرو و استانداری خراسان شمالی پیش رو دارد.
-6فاز دوم توسعه آلومینا
با توجه به ذخیره باالی بوکســیت شــیلی و کمعیار (70میلیون تن در حال حاضر) و فقر بوکسیت پرعیار در
ایران و همچنین با عنایت به هدفگذاری تولید ساالنه 1.5میلیون تن آلومینیوم افق  1404در اسناد باالدستی
کشــور ،مطالعات پروژه فاز دوم تولید آلومینا به روش سینترینگ در دستور کار قرار گرفت که پس از گزارش
مثبت پیش امکان سنجی توسط شرکت  ،NFCعقد قرارداد با این شرکت جهت تهیه گزارش فنی-اقتصادی
تولید  500هزارتن آلومینا با روش سینترینگ در حال انجام است.
 -7پروژه های انجام شده و در دست اقدام مرتبط با نظام ها و سیستمهای مدیریتی و بهره وری
پروژه های انجام شده:
افزایش بهره وری در فرآیند بازیافت سود و کاهش در هدررفت سود کاستیک و آلومینا
استقرار سیستم های مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2011
استقرار نظام مدیریت ریسک با رویکرد استاندارد )RM(ISO31000
استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
طراحی و استقرار نظام مدیریت کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دستیابی به بهترین روش رسوبزدایی شیمیایی پیشگرمکنهای واحد انحالل
طراحی و اجرای نظام جامع کدینگ انبار
طراحی و استقرار نظام تحلیل خرابی های EM
پذیرش کاالی شمش آلومینیوم جاجرم در بازار بورس کاالی ایران
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تدوین فرآیندهای کسب و کار ()BPM
استقرار نظام بهینه کاوی ()Bench Marking
استقرار مرکز کنترل عملیات شبکه ()NOC
استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد
افزایش راندمان آسیابها
استقرار نظام مدیریت دانش( )KM
پروژه های در دست اقدام:
استقرار نظام بهبود مستمر
مکانیزاسیون فرآیندها و شناسایی فرآیندهای کلیدی
طراحی و استقرار نظام جامع ارتباط با تأمینکنندگان و کنتر لموجودی()SCM
حوزه فعاليت

عنوان كسب شده

سال اخذ

9دستگاه سورتینگ گلوله های آسیای دوار
9تولید هیدرات ریزدانه از محلول دوغاب اسالری
9دستگاه نمونه گیر پیستونی
9استحصال اسکاندیوم از گل قرمز
9تولید بوهمیت از لیکور فرآیند بایر

1394
1395
1397
1398
1398

محصول

9دریافت استانداردهای بین الملی از شرکت  IMQایتالیا
 ISO 9001 : 2015zو پیوستن به شبکه جهانی کیفیت
 ISO 14001 : 2015zو پیوستن به شبکه جهانی کیفیت
 OHSAS 18001:2007zو پیوستن به شبکه جهانی کیفیت
 ISO 50001 : 2011zو پیوستن به شبکه جهانی کیفیت
9گواهی استاندارد تولید اکسید آلومینیوم
9گواهی استاندارد تولید هیدروکسید آلومینیوم

2018
2018
2018
2016
2016
2016

تعالی و
بهرهوری

9نشان برتر کیفیت و بهره وری از دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
9کسب نشان تعالی چهار ســتاره روابط عمومی در ششمین دوره آیین تقدیر از
سرآمدان روابط عمومی ایران بر اساس مدل تخصصی شده  EFQMدر روابط عمومی
9کسب نشان تقدیر نامه یک ستاره تعالی سازمانی از مرکز جایزه ملی بهره وری
9کسب نشان سه ستاره تالشگران از جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی
9کسب نشان چهار ستاره پیشروان بهره وری از جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی
9کسب نشان یک ستاره سطح اشتهار در جایزه ملی کیفیت
9کسب رتبه برتر از نظر رشد سریع در بین  500شرکت بزرگ کشور

1394
1396
1396
1397
1397
1398
1398

ثبت اختراع

افتخارات ،گواهی نامه ها و استانداردهای اخذ شده شرکت آلومینای ایران در دولت تدبیر و امید
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نقش پررنگ بورس در دستیابی به جهش تولید

سال جاری در حالی از سوی مقام معظم رهبری با نام «جهش تولید» نامگذاری شده است که در این راستا
بازار سرمایه با توجه به پتانسیلی که دارد میتواند به تحقق این شعار کمک بسیاری کند.
بازار ســرمایه در سال  1398با رکوردشکنیهای پیاپی و نمایش قابلیتهای فراوان ،نه تنها به عنوان برترین بازار
سرمایهگذاری شناخته شده ،بلکه نقش مهی در اقتصاد کشور ایفا کرد .به طوریکه بر اساس آمار حجم کل معامالت
بورس ایران در ســال گذشــته بالغ بر  ۹۸۰هزار میلیارد ناموت یعنی نزدیک به هزار هزار میلیارد ناموت بود که این
عملکرد سبب شد تا سهم قابل توجهی از حجم نقدینگی کل کشور ،به بازار سهام اختصاص یابد .این آمار که بیانی
دقیق از جایگاه واقعی بازار سرمایه و بورس در اقتصاد ایران دارد ،سیاست گذاران اقتصادی را به تفکر در راستای
تداوم بهره گیری از ظرفیتهای این بازار در ســال  1399واداشــت .هر چند سال  ۹۹با انواع ریسکهای داخلی
و خارجی آغاز شد و سالی پرتالطم و پرمخاطره در تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید» را ترسیم کرد ،ولی
بازار ســرمایه به این ریسکها نیز بی واکنش ماند؛ تشدید تحریمها در سال گذشته شرایط را برای اقتصاد و به
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ویژه بخش مولد کشور به شدت ناگوار کرد .این شرایط با شوک دیگری به نام شیوع بیماری کرونا از انتهای سال
 ۹۸تشدید شد و به دنبال آن سقوط قیمت نفت ،تمام معادالت را برای سیاست گذاران اقتصادی کشور برهم زد.
هر چند تمامی بازارهای سرمایهگذاری در دنیا با ریزشهای قابل توجهی مواجه شدند ،ولی بورس تهران به یکه
تازی خود ادامه داد و ثابت کرد که میتواند وزنه مهمی در دستیابی به «جهش تولید» در چنین سال پر از فراز
و نشیبی باشد .در این راستا در همان اوایل سال یعنی فروردین ماه ،بسته حمایت از تولید در
به این ترتیب سهم
بازار سرمایه شامل
توسعه بازار بدهی
بورس ،افزایش
سرمایه شرکتهای
بورسی ،پذیرش
و عرضه اولیههای
بیشتر ،ابزارسازی
مبتنی بر محصوالت
بانکی ،فروش باقی
مانده سهام دولت به
صورت صندوق قابل
معامله بورسی ،ETF
عرضه ابزارهای مالی
ترکیبی بدهی -سهام،
استفاده از ظرفیت
صندوقهای پروژه
و سایر صندوقها و
انتشار اوراق مالی
اسالمی از جمله
مهمترین مواردی بود
که میتواند دستیابی
به جهش تولید در
اقتصاد کشور را نوید
دهد

تامین مالی با محور جهش تولید توسط وزارت اقتصاد منتشر شد که هر چند با توجه به بانک
محور بودن اقتصاد ایران ،نظام بانکی جایگاه ویژه خود در این بسته را حفظ کرد ،ولی افزایش
تحوالت ســالهای اخیر بورس به خصوص عملکرد سال گذشته این بازار سبب شد تا سیاست
گذاران اقتصادی کشور به این بازار نیز با نگاه ویژه تری بنگرند .به طوریکه در این طرح نه تنها
بازار سرمایه با حداقل  8برنامه سهم بیشتری را از سالهای قبل به خود اختصاص داد ،بلکه رئیس
جمهور محترم نیز بر تسریع واگذاری سهام و اموال بانکها در بورس تاکید کرد .به این ترتیب
سهم بازار سرمایه شامل توسعه بازار بدهی بورس ،افزایش سرمایه شرکتهای بورسی ،پذیرش
و عرضه اولیههای بیشتر ،ابزارسازی مبتنی بر محصوالت بانکی ،فروش باقی مانده سهام دولت
به صورت صندوق قابل معامله بورسی  ،ETFعرضه ابزارهای مالی ترکیبی بدهی -سهام ،استفاده
از ظرفیت صندوقهای پروژه و سایر صندوقها و انتشار اوراق مالی اسالمی از جمله مهمترین
مواردی بود که میتواند دستیابی به جهش تولید در اقتصاد کشور را نوید دهد .به طوریکه در
راستای تحقق این اهداف در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد واگذاری باقیمانده سهام دولت
در شرکتهای فعال در بازار سهام در قالب  ETFبودیم .این صندوق که با نام «دارا یکم» در بازار
سهام عرضه شد ،شامل سهام دو شرکت بیمه ای البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین سهام سه
بانک تجارت ،ملت و صادرات بود .بازدهی قابل توجه این صندوق ســبب شــد تا عرضه سهام

صندوق دارا دوم و ســوم نیز که شامل سهام چند شرکت پاالیشی ،فلزی و خودرویی است ،در برنامه دولت قرار
گیرد .البته همانطور که عنوان شــد بازار سرمایه با توجه به پتانسیلی که دارد میتواند به تحقق «جهش تولید»
کمک بســیار زیادی داشته باشد ،ولی به شرطی که تمرکز این بازار بر تجهیز منابع مالی بخش خصوصی ،تامین
نقدینگی موردنیاز بنگاهها برای تکمیل طر حهای توسعه و دستیابی به تولید بیشتر باشد.
نویسنده :هدیه لطفی
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