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صنعت فوالد ؛ افتخار ایران
حسنروحانیرئیسجمهوری: سعدمحمدی:

سبحانی:
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شناسایی۲میلیاردتنذخایرجدیدسنگآهن
کرباسیاناعالمکرد:

رئیس هیات عامل ایمید        رو از شناسایی 2 میلیارد         تن ذخایر جد        ید         سنگ آهن د        ر 
منطقه فالت مرکزی خبر د        اد        .  مهد        ی کرباسیان اظهار کرد : ذخایر قطعی سنگ آهن 

3 میلیارد         تن ا ست که 500 میلیون تن آن طی 2 سال اخیر اکتشاف شد        ه است. 
همچنین شرکت تهیه و تولید         با 2 حفاری د        ر منطقه فالت مرکزی به عمق 1900 

متر و 1600 متر، 2میلیارد         تن د        ر این منطقه شناسایی کرد        ه است...

ایرانمیتواند
هفتمینفوالدسازبزرگ
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الگوسازیدربهرهوری
معادنایران



مد               یر مسوول:
ابوالفضل شاکری

سرد               بیر:
محمد               جواد                به آباد               ي
09126898737

behabadi@minews.ir

مد               یر بازرگاني:
علیرضا جعفري نژاد               
09121890956

jafarinejad@minews.ir

تحریریه:
زهرا وثوقي

بهروز گود               رزي
سیاوش عد               الت

فنی و هنری:
محمد                علی صابونی
09203157989

alisabooni@gmail.com

عكس:
سمیرا بیگد               لی

نشانی:
تهران ،بلوار اسفند               یار، بین 
ولیعصر و آفریقا، شماره 24

حروفچین:
زهره حبیب پور

لیتوگرافی و چاپ:
د               انایي )اید               ه آل( 

02166501704

نسخه الكترونیكي این 
وی ژه نامه را  مي توانید                به 

صورت پي د               ي اف د               ر سایت 
ماین نیوز مشاهد               ه کنید               .
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صنعتکشورگرفتارآفتمونتاژکاریاست
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی د   ر د   ید   ار صد   ها نفر از نخبگان جوان و استعد   اد   های برتر علمی، جوانان 
نخبه میهن: اقتصاد    از عناصر قد   رت ایران است. باید    به کاهش وابستگی و افزایش قد   رت د   رون زای اقتصاد   ی اهتمام جد   ی کرد   . 
بارها گفته ایم که با ســرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی ند   اریم اما نباید    اقتصاد    کشور به ستونی متکی باشد    که با 
نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد   . اقتصاد    ایران باید    به »ستون توان و ظرفیت د   اخلی« تکیه کند    و سیاست های اعام شد   ه اقتصاد    
مقاومتی، پیگیری و اجرا شــود   . باید    برای صنعت کشور، فکری اساسی شود    زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شد   ه است و تا 
وقتــی که این آفت وجود    د   ارد   ، نوآوری مورد    توجه قرار نخواهد    گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد    شــد    و د   ر چنین 

شرایطی، میان د   انشگاه و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد    بود   .

پِِرد،افتخارآمیزاست
استفاد   ه از تکنولوژی تمام ایرانی پرد    )Pered( د   ر فرآیند    تولید    آهن اسفنجی باعث افتخار و توانمند   ی بزرگی است. رسید   ن به 
تکنولوژی تولید    آهن اسفنجی پیش از این د   ر انحصار برخی شرکت های آمریکایی بود    به گونه ای که زمانی که طراحی اولیه فوالد    
خوزستان انجام شد    یکی از این شرکت های آمریکایی به اتهام کپی برد   اری از مد   ل های آنها از ایران شکایت کرد    اما حاال می بینیم 
واحد   های تولید    آهن اسفنجی که تمام مراحل طراحی، اجرا و ساخت آن با توانمند   ی د   اخلی و تکنولوژی ایرانی ساخته شد   ه است 
به مرحله بهره برد   اری و افتتاح رسید   ه اند   . برای د   ستیابی به این تکنولوژی بومی باید    به مهند   سان د   اخلی خسته  نباشید    گفت چرا 
که توانمند   ی مربوط به این تکنولوژی د   ر زمان تحریم ها بد   ست آمد   ه است. اینکه برخی د   ر تاش هستند    تا توانمند   ی های کشور 

را کوچک نشان بد   هند    نباید    باعث د   لسرد   ی فعاالن حوزه های مختلف شود .

تعیینتکلیفپهنههایاکتشافی
هم اکنون نزد  یک به ۶۹ د  رصد   از ظرفیت تولید   د  اخلی فوالد  کشور فعال بود  ه که ۳ د  رصد   از متوسط جهانی کمتر است و با فرض 
تولید   با راند  مان ۸۰ د  رصد  ی، این رقم به ۴۴ تا ۴۵ میلیون تن خواهد   رسید  . با فرض مصرف د  اخلی بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تن د  ر سال 
۱۴۰۴ نیاز به ۱۵ میلیون تن صاد  رات حس خواهد   شد   که برای ما یک الزام به شمار می رود  . با توجه به اکتشافات جد  ید   نگرانی ها 
کمرنگ شــد  ه اما نمی توان اکتشاف را کنار گذاشت. د  ر مورد   زغا ل سنگ با توجه به مصرف د  اخلی مشکل چند  انی د  رخصوص 
تامین آن ند  اریم اگرچه هم اکنون هم وارد  ات این حامل انرژی صورت می گیرد   ولی به خاطر کمبود   نیست و به خاطر رسید  ن به 
مشخصات الزم است. پهنه های اکتشافی که د  ر د  ست د  ولت هستند   باید   تعیین تکلیف شوند . د  ر د  ولت فعلی مجوز جد  ید  ی برای 
واحد  های فوالد  ی جد  ید   صاد  ر نشد  ه مگر آنکه د  ر زمینه افزایش زنجیره ارزش صورت گرفته باشد   مثا تبد  یل کنسانتره به گند  له.

کسبرتبهنخستتولیدآهناسفنجیدرجهان
چند    روز قبل اعام کرد   م ایران د   ر تولید    آهن اسفنجی اول د   ر جهان است و این افتخار ملت ایران است. امروز ظرفیت تولید    ما د   ر 
فوالد    ۳۲ میلیون تن است که یک قد   رت بزرگ د   ر فوالد    هستیم. امروز د   ر زنجیره تولید    فوالد    چهارد   همین کشور د   نیا هستیم. 
باید    گام به گام د   ر بخش های مختلف راه توســعه و پیشــرفت را بپیماییم. گل گهر یکی از مراکزی است که باید    د   ر کشور به آن 
افتخار کنیم و امید   واریم د   ر آیند   ه نزد   یک پایانه زنجیره که از آهن اســفنجی به فوالد    است کامل شود    و د   ر گل گهر این زنجیره 
را از معد   ن تا فوالد    مشاهد   ه کنیم. ان شاءاهلل با انتقال آب از جنوب و وصل کرد   ن خطوط راه آهن زمینه شاد   مانی صنعت و مرد   م 
این د   یار فراهم شــود   . اگر به گل گهر ۳۹ سال پیش برگرد   یم مشاهد   ه می کنیم که د   ر آن زمان چه فعالیت هایی انجام می شد   ه 

و امروز وضعیت چگونه است؛ امروز د   اریم به یک زنجیره کامل می رسیم که نشان د   هند   ه نشاط، حرکت و فعالیت مرد   م است.

معضل110میلیونتنمجوزراکددرزنجیرهفوالد
وضعیت عد  م توازن د  ر فوالد   بخاطر عد  م د  خالت هد  فمند   د  ولت د  ر این زمینه اســت. ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد   زنجیره فوالد   
حاصل مسیر ناد  رستی است که زنجیره فوالد   می رود   و باید   جلوی آن را گرفت. مساله عد  م توازن د  ر زنجیره فوالد   یک مساله جد  ی 
د  ر این حوزه است. به وجود   آمد  ن عد  م توازن د  ر زنجیره فوالد   بیشتر از اینکه محصول مد  اخله د  ولتی باشد   محصول عد  م مد  اخله 
د  ر زنجیره فوالد   است چرا که این زمینه مد  اخله از نوع انجمن های فوالد  ی و د  ولت را می طلبید   و اگر این مد  اخله جد  ی تر بود   شاید   
این عد  م توازن به وجود   نمی آمد  . اعتماد   زیاد   به نحوه ســرمایه گذاری بخش خصوص ایجاد   مشکل کرد  . گفتند   سرمایه گذاران 
خصوصی اند  یشمند   و فرهیخته اند   و سرمایه خود   را جایی که ایجاد   مشکل کند   نمی برند  ، اما د  ید  م کسانی سرمایه های خود   را به 

بخشی از زنجیره فوالد   برد  ند   که اصا نگاهی به چگونگی تامین مواد   اولیه آن ند  اشتند .

ظرفیتسازیجدیدفوالدیبانگاهصادراتی
برآورد   جمعیت ۹۰ میلیون نفری، پیش بینی نرخ رشد   اقتصاد  ی ۸ د  رصد  ی، برآورد   مصرف سرانه ۳۵۰ کیلوگرم فوالد  ، برآورد   
مصرف ســاالنه ۳۱.۵ میلیون تن فوالد   و پیش بینی ظرفیت تولید   ۵۵ میلیون تن فوالد  ، شــرایط سال ۱۴۰۴ است. اما د  ر این 
بخش چالش ها و نگرانی هایی د  ر زمینه مازاد   ظرفیت تولید  ، صاد  رات، تکنولوژی، ظرفیت بهینه، بهره وری )مواد  ، نیروی انسانی 
و انرژی(، مکان یابی پروژه ها وجود   د  ارد  . حال این ســوال مطرح است که آیا بازارهای هد  ف صاد  راتی ما تا افق ۱۴۰۴ شناسایی 
شــد  ه است. این طور نباید   باشد   که اول یک محصول را تولید   کنیم و بعد  ا به د  نبال بازاریابی برای فروش آن د  ر بازارهای خارجی 
باشیم. د  ر حال حاضر ظرفیت نصب شد  ه فوالد  ی ما به ۳۰ میلیون تن رسید  ه است و باتوجه به پیش بینی مصرف ۳۱.۵ میلیون 

تن فوالد   د  ر سال د  ر افق ۱۴۰۴، از این به بعد   هر ظرفیت سازی جد  ید   باید   با نگاه صاد  راتی باشد .

حملونقلریلی،نگرانیجدید
هم اکنون مشکل اصلی، محد  ود  یت ظرفیت حمل ونقل ریلی برای صنایع معد  نی است. قرار است ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن محصول 
معد  نی از سنگان به وسط کشور جابجا شود   که این رقم د  ر سال ۹۸ به ۲۲ میلیون تن می رسد  . این د  ر حالی است که ظرفیت جاد  ه 
برای جا جایی بار حد  ود   ۸ میلیون تن است و این مساله یکی از چالش های جد  ی به حساب می آید   که باید   حل شود  . برنامه ریزی 
فوالد   کشور د  ســتیابی به تولید   ۵۰ میلیون تن فوالد   خام د  ر کشور است و با توجه به تولید   این میزان فوالد   د  ر کشور، مجموعا 
۱۱۵ میلیون تن مواد   اولیه باید   حمل شود   که اگر محصوالت فوالد  ی نیز به این میزان اضافه شود  ، به این معنا است که کشور باید   
امکان حمل و نقل ۱۶۵ میلیون تن مواد   اولیه د  ر کشور تا سال ۱۴۰۰ را د  اشته باشد   تا اهد  اف برنامه فوالد   محقق شود  . اگر تکیه 

تمام حمل و نقل فوالد   کشور بر حمل و نقل جاد  ه  ای باشد   قطعا نقطه ضعف اساسی خواهد   بود .

ویژه نامه بیستمین 
سمپوزیوم فوالد  ایران 

9-8 اسفند  1396 
محل د ائمی نمایشگاه های 

بین المللی کیش 
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شركت معد               ني و صنعتي گل گهر   
موفق به كسب ركورد               های زیر 
د               ر د               ی 96  شد               :

ثبــت ركورد                تولیــد                روزانه 
مجموع كنســانتره خطوط به 
میزان 47038 تن
ثبت ركورد                تولید                روزانه پلت 
فید                به میزان 3569 تن
ثبت ركورد                تولیــد                روزانه 
مجموع خطوط 5،6،7 به میزان 
21866 تن

ثبت ركــورد                تولید                ماهیانه 
مجموع خطوط 5،6،7 به میزان 
524616 تن

ثبت ركــورد                تولید                خط 7 به 
ترتیب به میزان 197265  تن
و تحقق تعهد                تولید                سالیانه 
كارخانــه هماتیت بــه میزان 
1800000 تــن د               و ماه ماند               ه به 
انتهای سال

تولید                گل گهر از مرز 
20میلیون تن گذشت
مجتمع معد               نی و صنعتی گل گهر 
د               ر سالیان متماد               ی به عینه ثابت 
كرد               ه است كه د               ر عرصه های 
مختلف تولید                می تواند                حرف 
های مهمی برای گفتن د               اشته 
باشد               . ثبت ركورد               های مختلف, 
موفقیت های گوناگون د               ر زمینه 
تولید                و احد               اث كارخانه های 
عظیم همگی گواه این مد               عاست.
یکی از جد               ید               ترین افتخارات 
مجتمع گل گهر عبور از مرز 
20 میلیون تن تولید                گند               له و 
كنستانتره است كه د               ر د               ی ماه 
سال جاری به وقوع پیوست.
همزمان با سیصد               مین روز سال 
1396 تولید                كنستانتره و گند               له 
د               ر شركت معد               نی و صنعتی گل 
گهر از مرز 20 میلیون تن گذشت. 
ناصر تقی زاد               ه مد               یرعامل 
شركت گل گهر د               ر خصوص ثبت 
این ركورد                گفت: توانستیم د               ر 
سیصد               مین روز از سال جاری 
میزان تولید               ات شركت گل گهر 
د               ر كنسانتره و گند               له را به مرز 
20میلیون تن برسانیم. وی 
افزود               : این د               ر حالی است كه د               ر 
مقایسه با سال گذشته میزان 
تولید               ات مجتمع گل گهر د               ر پایان 
سال 1395 به 20 میلیون تن 
رسید                اما د               ر سال جاری این میزان 
تولید                د               ر سیصد               مین روز از سال 
جاری محقق شد                و امید                است تا 
پایان سال 1396 میزان تولید               ات 
كنسانتره و گند               له را افزایش 
د               اد               ه و د               ر این زمینه به ثبت 
ركورد                جد               ید               ی د               ست یابیم. 

اين
طرحها
بالغبر
٢٢٠٠نفر

اشتغالدر
منطقه

ايجادکرده
است

شريعتمداری:گلگهرمصداقتوجهبهمسئولیتهایاجتماعیصنايعکشور
روحانی:  باید  به گل گهر افتخار کرد 

پروژههایمنطقهگلگهرافتتاحشدند

مهندستقیزاده:درمنطقهاستخراج
سنگآهنتاتولیدفوالدرايکجاداريم

د               ر ابتد               ای این مراسم مد               یرعامل شرکت معد               نی 
و صنعتی گل گهــر از حضور رییس جمهور و 
حمایت های وزیر صنعــت، معد               ن و تجارت 
تشــکرد                کرد                و د               ر شــرح گزارش خود                گفت: 
منطقه گل گهر با د               ارا بود               ن ۶ آنامولی معد               نی، 

۲۶ د               رصد                ذخایر سنگ آهن ایران را د               ارد               .
مهند               س ناصر تقــی زاد               ه افزود               : این مجموعه 
تنها مجتمع کشور است که از استخراج سنگ 
آهن تا تولید                فوالد                را د               ر یک منطقه و به صورت 

یکجا د               ارد               .
وی اد               امه د               اد               : د               ر حال حاضر بیش از ۱۹ هزار و 
نفر د               ر شرکت ها و تمامی پروژه ها منطقه گل 
گهر مشغول به کار هســتند               . که از این میزان 
بیش از  ۵7۰۰ شغل د               ر د               وسال اخیر ایجاد                شد               ه 
است. مهند               س تقی زاد               ه گفت: طرح انتقال آب 

خلیج فارس به منطقه با مشــارکت شــرکت 
گل گهر د               ر حال اجراســت که د               ر صورت رفع 
مشکات نقد               ینگی، این پروژه ملی ظرف ۲سال 

آیند               ه به بهره برد               اری خواهد                رسید               .
وی اظهار د               اشــت: مجموع تولید               ات  گل گهر 
از ســال ۹۲ به ۹۶ افزایش ۱۲۶ د               رصد               ی پید               ا 
کرد               ه است که د               ر این میان میزان تولید                شرکت 
معد               نی و صنعتی گل گهر طی این مد               ت بیش 

از 7۰ د               رصد                رشد                د               اشته است.

وزيرصنعــت:گلگهرمصداقتوجهبه
مسئولیتهایاجتماعیصنايعکشور

وزیر صنعت، معد               ن و تجارت نیز د               ر آئین افتتاح 
پروژه های صنعتــی منطقه گل گهر با حضور 
رییس جهور گفت: گل گهر مصد               اق توجه به 
مسئولیت های اجتماعی صنایع د               رکشور است. 
مهند               س محمد                شریعتمد               اری توجه مد               یرعامل 

شرکت گل گهر و ســایر مد               یران این مجموعه 
به مسئولیت های اجتماعی را مطابق د               ستور 
رئیس جمهور د               ر ابتد               ای د               ولت یازد               هم مبنی بر 
توجه شرکت های معد               نی به اوضاع مناطقی که 
د               ر آن واقع شــد               ه اند                د               انست و از مهند               س تقی 
زاد               ه و همکارانش به خاطر توســعه پروژه های 

معد               نی و صنعتی تشکر کرد               .
وی د               ر اد               امه ایجاد                تــوازن د               ر زنجیره فوالد                را 
امری مهم د               انســت و بیان کرد               : این  توازن د               ر 
قبل از آغاز بــه کار د               ولت یازد               هم ازبین رفت، 
خوشــبختانه د               ر د               ولت یازد               هــم این توازن تا 

حد               ود                زیاد               ی مجد               د                ایجاد                شد               .
مهند               س شــریعتمد               اری اد               امــه د               اد               : زنجیره 
فوالد                موضوع مهمی برای ایجاد                توازن است، 
۶۲د               رصد                فــوالد                خاورمیانــه د               ر ایران تولید                
می شود                که بخش زیاد               ی از آن د               ر د               ولت یازد               هم 

و د               وازد               هم بود               ه است.

دراولینروزازدههفجرانقالباسالمیآئینافتتاحپروژههایصنعتیمنطقهگلگهرباحضوردکترحسنروحانی
ريیسجهمور،وزيرصنعتمعدنتجارت،وزيرنیرو،وزيرکشور،استاندارومسئولینمحلیبرگزارشد.بهگزارش

روابطعمومیواموربینالمللشرکتگلگهر،دراينآيینخط7تولیدکنستانترهشرکتگلگهر،کارخانهمگامدول
اولتولیدآهناسفنجیشرکتتوسعهآهنوفوالدگلگهروواحدهایگازینیروگاهسیکلترکیبیگلگهربهبهره

برداریرسیدوعملیاتاجرايیپروژهاحداثراهآهنسیرجان-کرمانآغازشد.

وزيرنیرو:امروزروزبرقوانرژیاستان
کرماناست

وزیر نیرو د               ر آئین افتتاح د               و نیروگاه سیرجان 
که به صورت وید               یو کنفرانس با حضور رییس 
جمهور برگزار شــد               ، گفت: افتتاح د               و نیروگاه 
بزرگ سیکل ترکیبی ســمنگان سیرجان و 
نیروگاه شهید               کاظمی گل گهر می توانم امروز 

را روز برق و انرژی استان بنامم.
مهند               س رضا ارد               کانیان افزود               : اســتان کرمان 
جزو اســتان هایی بــود               ه که د               ر گذشــته ای 
نزد               یک د               ر ســاعات زیاد               ی برق د               اشته و برق 
از اســتان های د               یگر هم به این اســتان وارد                
می شد               ه، اما امروز بخش عظیمی از خانوارهای 
کرمانی از نعمت برق بهره مند                هستند                و انرژی 
خورشید               ی د               ر اســتان کرمان هم می تواند                به 
عنوان یک نقطه روشــن برای آیند               ه روشن تر 

پیش روی ما باشد               .

ريیسجمهور:بهگلگهربايدافتخارکرد
رییس جمهور د               ر اد               امه آیین افتتاح پروژه های 
منطقــه گل گهر گفــت: گل گهــر از مراکز 
 صنعتی ومعد               نی کشور اســت که باید                به آن

افتخار کرد               .
د               کتر حسن روحانی افزود               : امید               وارم با انتقال 
آب خلیج فارس بــه منطقه گل گهر موجبات 
توسعه صنعت و خوشحالی مرد               م این سرزمین 

فراهم شود               .
وی اد               امــه د               اد               : موفقیت هایی که د               ر کشــور 
د               ر نفــت، ســرمایه گذاری و اکتشــافات و ... 
 موفقیتهــای خوبــی را می بینیــم همــه

امید                است.
د               کتر روحانی همچنین د               رمراسم آغازعملیات 
اجرایی پروژه راه آهن سیرجان-کرمان که به 
صورت وید               یو کنفرانس د               ر ســالن برگزار شد               ، 
گفت: پــروژه  راه آهن ســیرجان-کرمان به 
همت شرکت گل گهراولین پروژه ریلی د               ولت 

با مشارکت بخش خصوصی است.
وی د               ر این مراسم از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
یاد                کرد                و گفت: هر پروژه ای که د               ر ایران افتتاح 
می شــود                از آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی یاد                
می کنم؛ یکــی از آرزوهای بــزرگ آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، شــکوفایی ایران  و همه 

وجود               ش، عشق به ایران و اسام بود               .

مديرعاملشــرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
جزئیاتپروژههایمنطقهگلگهرکهدرســفر
ريیسجمهوریوهیئتهمراهبهسیرجانافتتاح

شدندراتشريحکرد.

ناصــر تقی زاد               ه افــزود               : بهره برد               اری از خــط 7 تولید                
کنسانتره شــرکت گل گهر، افتتاح کارخانه مگامد               ول 
اول تولید                آهن اسفنجی شــرکت توسعه آهن و فوالد                
گل گهــر و افتتــاح واحد               های گازی نیروگاه ســیکل 
ترکیبی گل گهر طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری 

د               ر منطقه گل گهر انجام شد               .
تقی زاد               ه اد               امه د               اد               : خط 7 تولید                کنســانتره شــرکت 
معد               نــي و صنعتي گل گهر ظرفیــت ۲ میلیون تن د               ر 
سال د               ارد                که با سرمایه گذاري ریالي7۰۰ میلیارد                ریال 
و ارزي ۴۹ میلیون یورو بهره برد               اری شــد               ؛ همچنین 
کارخانه مگامد               ول اول آهن اســفنجي شرکت توسعه 
آهن و فــوالد                گل گهر به ظرفیــت ۱.7 میلیون تن د               ر 
ســال با ســرمایه گذاري ریالي ۲7۰۰میلیارد                ریال 
و ارزي ۶۳میلیــون یــورو افتتــاح شــد                و واحد               هاي 
گازي نیروگاه ســیکل ترکیبي شــرکت گهر انرژي 

ســیرجان به ظرفیت ۳۳۲ مگاوات با سرمایه گذاري 
 ریالــي ۱۲۰۰ میلیــارد                ریــال و ارزي ۲۸۰میلیون 
یورو اســت.  وی اظهار د               اشت: مجموع سرمایه گذاری 
پروژه های افتتاح شــد               ه د               ر ســفر رئیس جمهوری با 

احتســاب ۲۰ د               رصد                هزینه هاي زیر ســاخت بالغ بر 
۵۵۲۰میلیارد                ریال و ۴7۰ میلیون یورو است.

تقی زاد               ه افزود               : این طرح ها بالغ بر ۲۲۰۰ نفر اشتغال د               ر 
منطقه  ایجاد                کرد               ه است.

جزئیاتپروژههایافتتاحشدهدرگلگهر
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ازعسلويهدوممعدنیچهخبر؟
ا

روی آورد   ن به اکتشــافات عمقی د   ر ایران برای د   ستیابی به ذخایر معد   نی که 
از چشــم ها د   ورماند   ه اند   ، د   ر حالی اتفاق می افتد    کــه گاه اخبار جذابی د   رباره 
اکتشافات جد   ید    معد   نی به گوش مان می رسد   . د   ر سال های گذشته بیشترین 
اکتشــاف و برد   اشــت از ذخایر معاد   نی بود   ه که رخنمون سطحی د   اشته اند    و 
ذخایر پنهان، کمتر د   ست خورد   ه اند   . یکی از این خبرها کشف ذخیره ۲میلیارد    
تنی سنگ آهن د   ر استان یزد    بود   . از این معد   ن به عنوان آنومالی A21 نام برد   ه 
می شود   . این اتفاق باعث شد    امید    برای د   اشتن معاد   ن بزرگ د   یگر د   ر ایران پررنگ 
شــود   .حال با توجه به اینکه تنها 7 سال تا رسید   ن به ۱۴۰۴ باقی ماند   ه است و 
برای تولید    ۵۵ میلیون تن فوالد    نیاز به ماد   ه اولیه د   ر کشــور احساس می شود   ، 
لزوم انجام اکتشافات معد   نی د   ر کشور آن هم د   ر عمق بیشتر احساس می شود   .

جزيیاتبیشترآنومالی٢میلیاردتنی
نخستین بار خبر کشــف ذخیره ۲میلیارد    تنی سنگ آهن با عیار حد   ود    
۷۰د   رصد    د   ر اســتان یزد   ، د   ر شــهریور امسال از ســوی رئیس سازمان 
صنعت، معد   ن و تجارت استان یزد    د   ر یک نشست خبری مطرح شد    و سر 
و صد   ای بســیاری میان فعاالن بخش معد   ن آن هم د   ر فضای مجازی به 
راه اند   اخت. د   ر واقع اعالم خبر کشــف ذخیره ۲میلیارد    تنی سنگ آهن 
د   ر عمق ۱۵۰۰متری زمین آن هم با عیار ۷۰د   رصد    از ســوی محمد   رضا 
علمد   ار یزد   ی، باعث شــد    کنکاش ها برای پی برد   ن به اطالعات د   قیق تر از 
این ذخیره، د   ارای ارزش بیشتری شود   . این موضوع از سوی وزیر صنعت، 
معد   ن و تجارت و برخی مقامات وزارت صنعت، معد   ن و تجارت نیز به تایید    
رسید    و گفته شد    آنومالی A21 د   ر استان یزد   ، د   ارای ذخیره ۲میلیارد    تنی 

سنگ آهن با عیار باالست.

معدنA21ازابتداتاکنون
تمــام اطالعات پایــه آنومالی های ســنگ آهن ایران مرکــزی، حاصل 
فعالیت های اکتشافی شرکت ملی فوالد    با همکاری تکنو اکسپرت روسیه 
اســت   که گزارش های آن از ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۰ میــالد   ی  اعالم و منجر به 

شناسایی آنومالی های سنگ آهن د   ر ایران مرکزی شد   ه است.                                                                                               

درپنجمینهمايشبینالمللیصنعتخودرومطرحشد:
افزايشتولیدورقهایفوالدیبرایتولید

ساالنه3میلیونخودروتا14٠4

یــش بین  پنجمیــن هما
المللــی صنعت خــود   رو با 
رویکــرد    زنجیــرۀ تأمین 
رقابت پذیر )مواد    اولیۀ قطعه 
سازی و لجستیک( د   ر سالن 
همایشهای بین المللی برج 
میاد    تهران بــا حضور   وزیر 
صنعت معــد   ن و تجارت و 
۲۲۰ میهمــان خارجــی از 

کشورهای آلمان، فرانسه، کرۀ جنوبی، ژاپن، چین، تایوان، روسیه، ترکیه، 
عراق و ایتالیا و همچنین شرکت های خود   روسازی ایران خود   رو و سایپا و 
قطعه سازان کشور برگزار شد   . د   ر این همایش د   وروزه که طی روزهای ۲۴ 
و ۲۵ بهمن ماه برگزار شــد   ، گروه فوالد    مبارکه آخرین د   ستاورد   های خود    
د   رزمینۀ ورق های مورد   نیاز صنعت خود   روسازی را د   ر نمایشگاه جنبی این 
همایش به نمایش گذاشــت. د   ر مراسم افتتاحیه این همایش بین المللی، 
محمد    شــریعتمد   اری وزیر صمت  تصریح کرد   : قبل از انقاب کشور ما د   ر 
حوزۀ فوالد    به معد   ن ســنگ آهن چغارت و کارخانۀ ذوب آهن د   ر اصفهان 
محد   ود    می شــد   ؛ اما امروز به همت صنعتگران کشور، ظرفیت فوالد    ایران 
از ۳۳میلیون تن د   ر ســال فراتر رفته است و به رد   ۀ ۱۴ جهانی د   ست یافته 
ایم. وی گفت: د   ر بخش خود   روسازی برای سال ۱۳۹۶ تولید    یک میلیون 
و ۶۵۰ هزار د   ســتگاه خود   رو د   ر د   ستورکار بود   ه است که باید    این روند    روبه 
رشد    اد   امه یابد   . وی با اشــاره به اهمیت قطعه سازی د   ر کشور گفت: اینکه 
اعام شد   ه است ۲هزار قطعه ساز د   ر کشور د   ر حال فعالیت هستند    نشان می 
د   هد    ظرفیت باالیی د   ر بخش قطعه ســازی خود   رو د   ر کشور موجود    است؛ 
شریعتمد   اری     کشور گفت: گرد   ش مالی صنعت خود   روسازی کشور ما امروز 

بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیارد    د   الر است.

اينکارافرينان
بايدالگوي
ماباشد

کارآفرينواقعي
کارآفرينياست
کهدنبالرانت
نميگرددوبه
دنبالزدوبندبا
مديراندولتيو
دزديازمنافع
ملتنیست.او
انسانيريسك
پذيروتوانمند
استکهميتواند
محصوليبا
فناوريباال
تولیدکند

ايراننیازمندکارآفرينانیريسكپذيروتوانمند
جهانگیری د ر مراسم افتتاح چند ین پروژه زنجیره فوالد  مطرح کرد :

افتتاحفوالدباتکنولوژیایرانیافتخاربزرگیاست

جهانگیــری افــزود : اینکه برخــی د   ر تاش هســتند    تا 
توانمند   ی های کشــور را کوچک نشان بد   هند    نباید    باعث 
د   لســرد   ی فعاالن حوزه های مختلف شــود    د   ر حالی که 
می توانیم ببینیم ایران کشــوری با پتانسیل های عظیم و 
توانمند   ی های گسترد   ه اســت. معاون اول رییس جمهور 
همچنین با اشاره به برخی کاســتی ها،  تصریح کرد   : ایران 
کشوری بزرگ اســت که د   ر برخی موارد    کاستی هایی نیز 
د   ر آن مشــاهد   ه می شــود    و این د   ر حالی است که ما تمام 
تاش خود    را می کنیم تا این محرومیت ها به حد   اقل برسد    

و کاستی هایی که وجود    د   ارد    از بین برود  .

ايراننیازمندکارآفرينانیريسكپذيروتوانمند
معاون اول رییس جمهور د   ر مراسم افتتاح فاز نخست فوالد    
غد   یر نی ریز هم گفت: د   و واحد    مهم تولید   ی د   ر شهرستان 
نی ریز به بهره برد   اری رســید    و باید    به همه کسانی که این 
کار های بــزرگ و ماند   گار را برای کشــور انجام می د   هند    
خسته نباشید    گفت.جهانگیري تاکید    کرد   : ما به د   نبال این 
هستیم که ایران به جهت اقتصاد   ي و توسعه اي و برآورد   ن 
جایگاهي متناســب با نیاز مرد   م به نقطه اي مناسب شان و 
جایگاه ملت ایران برسد   . او با اشاره به بازد   ید    و افتتاح کارخانه 
رینگ اسپرت د   ر ني ریز گفت: این کارخانه مي توانست د   ر 
کنار بازار فروش محصول و یا تهیه مواد    اولیه د   ر تهران ایجاد    
شود    اما یک کارآفرین تصمیم مي گیرد    براي اد   اي د   ین به 
مرد   م زاد   گاه خود    و بد   ون د   ریافت کمک از د   ولت شــرکتي 
احد   اث کند    کــه محصوالت آن با اطمینان د   ر بازار عرضه و 

فروخته مي شود   .
معاون اول رییس جمهور گفت: این کارافرینان باید    الگوي 
ما باشــد    کارآفرین واقعي کارآفریني است که د   نبال رانت 
نمي گرد   د    و به د   نبــال زد    و بند    با مد   یران د   ولتي و د   زد   ي از 
منافع ملت نیست. او انساني ریسک پذیر و توانمند    است که 
مي توانــد    محصولي با فناوري باال تولید    کند   . جهانگیري با 
اشاره به افتتاح فاز نخست کارخانه فوالد    غد   یر ني ریز گفت: 
تکنولوژي تولید    آهن اسفنجي تنها د   ر اختیار آمریکا و چند    
کارخانه اروپایي بود   ، اما مهند   سان ما توانستند    د   ستیابي به 
روش احیاي مستقیم با تکنولوژي »پرد   « ایجاد    کنند    . برند    
این نوع تکنولوژي توســط مهند   سان ما نقطه ارزشمند   ي 
است و مصد   اق همان شعار ما مي توانیم د   ر عمل است زیرا 
هم ما مــي توانیم کارخانه فوالد    بســازیم و هم تکنولوژي 
این کارخانــه را د   اریم. جهانگیري تصریــح کرد   : بگذارید    
کارآفرینان کار کنند   ، بگذارید    فضاي امن براي ســرمایه 
گذاري ایجاد    شود   ، د   شــمنان مي خواهند    فضاي کشور را 
ناامن جلوه د   هند    شــما این کار را نکنیــد    آنوقت خواهید    
د   ید    که میلیارد   ها د   الر ســرمایه خارجي به ایران ســرازیر 

خواهد    شد   
نخواهیمگذاشتکمآبیمانعتوسعهکشورشود

معاون اول رییس جمهور اجرای طرح های معد   نی د   ر منطقه 
خواف را نماد    تحقق اقتصاد    مقاومتی د   انست و گفت: برای 
تحقق این سیاست ها باید    همه همصد   ا و همگام با یکد   یگر 
شــوند   . جهانگیری د   ر مراسم افتتاح کارخانه گند   له سازی 
پارسیان سنگان گفت: حل مسائل اقتصاد   ی و توسعه کشور 
نیازمند    تفاهم و راهکار مشترک است. خوشبختانه سیاست 
های اقتصــاد    مقاومتی از این ویژگی برخورد   ار بود    که همه 
نیروها و قوای کشور بر د   رستی آن برای برون رفت از چالش 

ها و د   ستیابی به توســعه تفاهم د   اشتند   .  جهانگیری گفت: 
بخش معد   ن را یکی از مهمترین نماد   های اقتصاد    مقاومتی 
د   انست. با وجود    انتقاد   های مطرح شد   ه مبنی بر اینکه ما د   ر 
بخش معد   ن کم کار کرد   ه ایم، گام های بلند   ی د   ر این حوزه 
برد   اشته شد   ه و معاد   ن بزرگ کشور به خوبی فعال شد   ه اند   . 
امروز معد   ن سنگان د   ر شهرســتان خواف د   ر شرق کشور 
یکی از بزرگترین معاد   ن د   ر جهان است و برنامه های خوبی 
د   ر این منطقه د   ر حال اجرا است. معاون اول رییس جمهور 
اد   امه د   اد   : سالها پیش که د   ر کسوت وزیر صنعت به منطقه 
آمد   م هیچ زیرساختی د   ر منطقه نبود    با خود    فکر می کرد   یم 
که چگونه می توان این گوشه از کشور را توسعه د   اد   . امروز با 
اطمینان به مرد   م ایران و شهرستان خواف می گویم اینجا 

یکی از قطب های مهم معد   ن د   ر حال شکل گیری است.
جهانگیــری با بیان اینکه به همــت وزارت صنعت، معد   ن 
و تجارت و همکاری بخش خصوصی معد   ن به یک رشــته 
صنعتی مهم تبد   یل شــد   ه اســت، گفت: همه معاد   نی که 
مرتبط با صنعت هستند    توسعه یافته اند    ما د   یگر سنگ آهن 
خام صاد   ر نمی کنیم و فوالد    کشــور از وارد   ات سنگ آهن 

بی نیاز شد   ه است.
جهانگیری با بیــان اینکه راه اند   ازی کارخانه کنســانتره 
۲ میلیون تنی د   ر ۳۰ ماه شــگفت آور اســت گفت: د   ر این 
وضعیت که عد   ه ای خود    را به آب و آتش می زنند    تا گره ای از 
کار کشور باز کرد   ه، توسعه ایجاد    و به ملت خد   مت کنند   ، عد   ه 
ای به د   نبال مایوس کرد   ن مرد   م و فعاالن و چوب الی چرخ 
توسعه کشور گذاشتن هستند   . معاون اول رییس جمهور با 
بیان اینکه محد   ود   یت آب تنها مختص به این منطقه نیست 
بلکه کل ایران با آن د   ست و پنجه نرم می کنند    اظهار د   اشت: 
باید    با کمک هم برای این محد   ود   یــت راهکار پید   ا کنیم، 
هیچ مشکلی نیست که با د   رایت مرتفع نشود   ، ما نخواهیم 

گذاشت کم آبی مانع توسعه کشور شود   . 

هیچکسنبايدامنیتسرمايهگذاروسرمايهگذاری
رابهمخاطرهاندازد

معاون اول رییس جمهور با تاکید    بر اینکه صنعتی شــد   ن 
ایران نیازمند    مجموعه ای از سیاســت های محیطی که بر 
بخش صنعت حاکم اســت، گفت: سیاست خارجی عاملی 
تعیین کنند   ه د   ر سیاســت های اقتصاد   ی کشور و وضعیت 
بنگاه های اقتصاد   ی اســت. جهانگیري د   ر مراسم افتتاح 
کارخانه فوالد    چاد   رملو و واحد    بخار نیروگاه سیکل ترکیبي 
ســرو، گفت: اگر بنگاه هاي ما مي خواهنــد    بتوانند    براي 
توســعه از د   نیا پول بگیرند    و کاالیشان را د   ر بازارهاي بین 
المللي عرضه کنند    و فناوري هاي جد   ید    را بد   ســت آورند    
نیازمند    سیاست خارجي هســتند    که منحصراً د   ر اختیار 
د   ولت ها است اما عامل تعیین کنند   ه د   ر حرکت بنگاه هاي 

اقتصاد   ي است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید    بر اینکه ما د   ر د   ولت تد   بیر 
و امید    تمام تاش خود    را بکار برد   یم تا سیاســت خارجي 
پیش برند   ه و حامي حرکت بنگاه هاي اقتصاد   ي باشد    اظهار 
د   اشت: د   ر شروع کار د   ولت ما حتي یک د   الر خط فاینانس 
ند   اشتیم اما امروز بیش از ۳۰ میلیارد    د   الر فاینانس توافق 
شد   ه بین بانکي امضا شــد   ه است که براي ۱۲ میلیارد    د   الر 
آن پروژه نهایي و ال سي باز شد   ه و د   ر مرحله آغاز عملیات 

اجرایي قرار گرفته است.

معــاوناولريیسجمهورباتقديرازاســتفادهاز
تکنولوژیتمامايرانیدرفرآيندتولیدآهناسفنجی
شــادگان،آنراافتخاروتوانمندیبزرگیدانست.
اســحاقجهانگیریدرمراسمافتتاحرســمیکارخانهآهن
اســفنجیفوالدشادگانبااشــارهبهاهمیتفوالددراقتصاد
ايرانوتقديرازتکنولوژیبومیپرد)Pered(،گفت:رسیدن
بهتکنولوژیتولیدآهناسفنجیپیشازايندرانحصاربرخی
شرکتهایآمريکايیبودبهگونهایکهزمانیکهطراحیاولیه
فوالدخوزستانانجامشــديکیازاينشرکتهایآمريکايی
بهاتهامکپیبرداریازمدلهایآنهاازايرانشــکايتکردولی
حاالمیبینیمکهيكواحدتولیدآهناسفنجیکهتماممراحل
طراحی،اجراوســاختآنباتوانمنــدیداخلیوتکنولوژی
ايرانیساختهشدهاستبهمرحلهبهرهبرداریوافتتاحرسیده
اســت.ویافزود:برایدســتیابیبهاينتکنولوژیبومیبايد
بهمهندســانداخلیخستهنباشــیدگفتچراکهتوانمندی
مربوطبهاينتکنولوژیدرزمانتحريمهابهدستآمدهاست.
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ظرفیتتولید
زنجیرهفوالد
طیسالهای
بعدازپیروزی
انقالب7۵برابر
شدهاست.

وزيرصنعت،معدنوتجارتبابیاناينکه
دراولانقالبفقطيكظرفیت۵٠٠هزار
تنیفوالددرذوبآهنداشتیم،توضیح
داد:درابتدایانقالبتنهايكظرفیت۵٠٠
هزارتنیفوالددرذوبآهندرکشورفعال
بودوفقطمعدنسنگآهنچغارتفعال
بودودرخصوصسايرمعادنمانندگلگهر
وسنگانبهعنواننمونهتنهااطالعات
اولیهموجودبود،اماپسازانقالبتجهیز
وتوسعهاينمعادنآغازشد؛بهطوریکه
امروزبهرتبه14تولیدفوالددرجهان
دستپیداکردهايم.

ظرفیتتولیدزنجیرهفوالدطیسالهایبعدازپیروزیانقالباسالمی7۵برابرشدهبهطوریکهاينرقماز4.٢
میلیونتنبه18٢میلیونتنرسیدهاست.

به گزارش مایــن نیوز، ظرفیت تولیــد          زنجیره فوالد          
کشــور د         ر ابتد         ای انقاب ۲.۴ میلیون تن بود          که حاال 
به ۱۸۲ میلیون تن رســید         ه است. به این ترتیب تولید          
این صنعت د         ر سال های بعد          از پیروزی انقاب اسامی 

7۵ برابر شد         ه است.

سال 96ابتد         ای انقالبعنوان

2.4182ظرفیت زنجیره فوالد         

واحد         : میلیون تن

نمود         ار تغییر ظرفیت تولید          زنجیره فوالد          د         ر سال های 
بعد          از پیروزی انقاب اسامی به شرح زیر است:

همچنین میزان تولید          فوالد          خام کشور د         ر سال ۱۳۹۵ 
معاد         ل ۱۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تن بود         ه که نســبت به 
ســال ۱۳۹۴ ) ۱۶ میلیون و ۶۵۶ هزار تن ( از رشــد          

۱۱د         رصد         ی برخورد         ار است.
ظرفیت تولید          فــوالد          د         ر ســال ۱۳۹۵ معاد         ل ۲۹.۸ 
میلیون تن اســت و پیــش بینی می شــود          با ۱۶.۸ 
 د         رصد          رشــد          تا پایان ســال ۱۳۹۶ به ۳۴.۸۱ میلیون

 تن برسد         .
طــی ســال ۱۳۹۵ معــاد         ل ۱۸ میلیــون و ۱۵۱ 
هــزار تــن محصــوالت فــوالد         ی د         ر کشــور تولید          
شــد          که نســبت به ســال قبــل از آن ) ۱7 میلیون و 
 ۳7۵ هــزار تــن ( رشــد          ۴ د         رصــد         ی را بــه همراه

د         اشته است.

رشد7۵برابریظرفیتزنجیرهفوالدبعدازانقالب

اتصال كل قیمت های 
زنجیره فوالد             به یک 
محصول غیرمنطقی است
 مصطفی موذن زاد            ه مشاور 
معاون اول رئیس جمهوری 
د            ر هشتمین همایش 
چشم اند            از صنعت فوالد             و 
معد            ن ایران: وصل كرد            ن 
كل قیمت های محصوالت 
زنجیره فوالد             به یک محصول 
)بیلت فوالد             خوزستان( 
غیرمنطقی و ناد            رست 
است. عرضه كل محصوالت 
زنجیره فوالد             د            ر بورس كاال 
مشکالت فعلی را حل می كند            .

فوالد          مباركه كارخانه فوالد          
ضد          زنگ احد         اث می كند         
فوالد          مباركه د         ر حال 
بررسی طرح احد         اث 
كارخانه فوالد          ضد          زنگ 
د         ر منطقه آزاد          جنوب 
است.         بهرام سبحانی، 
مد         یرعامل فوالد          مباركه 
اصفهان با بیان اینکه این 
شركت د         ر حال بررسی 
طرح احد         اث كارخانه 
فوالد          ضد          زنگ د         ر منطقه 
آزاد          جنوب است گفت: 
چنانچه این طرح توجیه 
پذیر باشد          فوالد          مباركه 
به تنهایی یا با مشاركت 
سایر فوالد         سازان آنرا 
عملیاتی می كند         . وی 
افزود         : د         ر ایران تاكنون 
فوالد          ضد          زنگ تولید          
نشد         ه اما باید          طرح های 
فنی و اقتصاد         ی آن 
بررسی گرد         د          و از لحاظ 
توجیه اقتصاد         ی به طور 
د         قیق مشخص گرد         د         . 
گفتنی است، پیشتر بهرام 
سبحانی از مذاكرات برای 
خرید          فوالد          اكسین توسط 
فوالد          مباركه گفته بود         . 
وی د         ر این مصاحبه گفته 
بود          خرید          سهام فوالد          
اكسین د         ر راستای تکمیل 
زنجیره ارزش د         ر فوالد          
است.

مداخلهاجباریدرزنجیرهفوالدبرایرفععدمتوازن
شریعتمد اری خبر د اد :

انتقادازصدوربیحدمجوزاحداثکارخانههایفوالدی

وزیر صنعت، معد         ن و تجارت به چشم اند         از پیش بینی شد         ه برای 
صنعت فوالد          اشــاره کرد          و افزود         : براساس هد         ف گذاری صورت 
گرفته برای سال ۱۴۰۴ رســید         ن به ظرفیت تولید          ۵۵ میلیون 
تنی فوالد          خام د         ر کشور پیش بینی شد         ه که برای رسید         ن به این 
رقم نیازمند          تولید          حد         ود          ۱۶۰ میلیون تن ســنگ آهن هستیم 
که با توجه به ظرفیت موجود          د         ر کشــور باید          این حوزه گام های 
موثری برد         اریم. به گفته شریعتمد         اری برای رسید         ن به ظرفیت 
۵۵ میلیون تن فوالد          خام د         ر افق ۱۴۰۴ د         ر کشــور با چالش های 
د         یگری نیز مواجه هستیم، اما چالش سنگ آهن جد         ی تر از سایر 
چالش ها است. وزیر صنعت، معد         ن و تجارت با اشاره به اینکه تهیه 
و تد         وین سند          طرح جامع فوالد  د         ر مرحله نهایی قرار د         ارد         ، گفت: 
این ســند          د         ر چهار ماه اخیر به مذاکره صاحب نظران این عرصه 
گذاشته شد          و پیش بینی می شود          ظرف یک ماه آیند         ه نهایی شود          
و به عنوان یک سند         ، مورد          اســتناد          قرار بگیرد         . اما این نکته را نیز 
باید          مد         نظر قرار د         اد          که د         ر نهایت این یک سند          د         ولتی است و برای 
عمل به آن باید          انجمن ها فعال تر شوند         . شریعتمد         اری یکی د         یگر 
از مشکات را عد         م بهره مند         ی از انجمن های فوالد         ی د         ر سطوح 
مختلف د         انست و اضافه کرد         : برای حل این مشکل باید          ذی نفعان 
این حوزه کنار هم بنشــینند         ، راهکارهای خود          را مطرح کنند          و 
خروجی قابل استناد          را ارائه د         هند         . وزیر صنعت، معد         ن و تجارت 
معتقد          است عد         م توازن اکتشافات عمیق د         ر حوزه معاد         ن با نیازها 
و پتانسیل های قابل پیش بینی یکی د         یگر از مشکات این بخش 
محسوب می شود         ، به طوری که باوجود          تمام اقد         امات صورت گرفته 
همچنان با مشکات جد         ی د         ر حوزه اکتشاف مواجهیم، هرچند          
این نکته را باید          مد         نظر قرار د         اد          که حجم فعالیت های ژیوفیزیک 
هوایی و د         یگر فعالیت های اکتشافی قابل مقایسه با اد         وار گذشته 
نیست، با این حال اکتشافات عمقی همچنان یکی از گلوگاه ها و 
مشکات معد         ن و صنایع معد         نی محسوب می شود         . شریعتمد         اری 
همچنین با بیان اینکه بیشتر اطاعات موجود          د         ر کشور به معاد         ن 
سطحی د         ر کشور بازمی گرد         د          و اطاعات چند         انی از معاد         ن عمیق 
د         ر کشــور وجود          ند         ارد         ،گفت: این امر موجب شد         ه تا مهم ترین و 
عظیم ترین ذخایر شناسایی شد         ه کشور منحصر به چند          استان 
شــود         ، اما د         ر صورتی که اکتشافات عمقی د         ر کشور انجام شود          از 
این انحصار خارج می شــویم که د         ر ایــن عرصه نیازمند          د         انش و 
تکنولوژی های روز و همکاری های بین المللی هستیم.تهیه نسخه 

یک صد          هزارم اطلس ملی پتانسیل معد         نی یکی از راهکارهایی 
اســت که شریعتمد         اری معتقد          اســت امکان کسب اطاعات از 
پتانسیل های معد         نی را فراهم می کند         ؛ راهکاری که به گفته وزیر 
صنعت، معد         ن و تجارت شــرایط را برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی تسهیل می کند         . به گفته شریعتمد         اری، اولین نسخه از 
اطلس ملی پتانسیل مواد          معد         نی ایران با مقایسه یک صد          هزارم 
امضا شد         ه و به زود         ی منتشر می شود         . قد         م های خوبی نیز برای نقشه 

یک بیست و پنج هزارم برد         اشته شد         ه است.

مداخلهاجباریبرایرفععدمتوازن
عد         م توازن د         ر زنجیره فوالد          یکی د         یگر از انتقاد         ات مطرح شد         ه از 
سوی شریعتمد         اری بود         . وی با اشاره به اینکه مشی د         ولت مد         اخله 
د         ر حوزه بازار و محصوالت معد         نی نیست اما شرایط به گونه ای است 
که د         ر برخی مواقع د         ولت مجبور به مد         اخله می شود         . تمام تاشمان 
این است که تصمیمات برگرفته از انجمن واحد          ذی نفعان چرخه 
زنجیره فوالد          باشد          که به منافع همه پیوند          خورد         ه است. این نکته 
را نیز باید          مد         نظر قرار د         اد          که عد         م مد         اخله د         ر گذشته باعث به هم 
خورد         ن توازن د         ر زنجیره فوالد          شد         ه است و نباید          کار را به »د         ست 
پنهان بازار« سپرد         . به گفته شریعتمد         اری د         ر تمام زنجیره فوالد          
با این چالش مواجه هستیم که باید          راهکاری برای عبور از آن د         ر 
نظر بگیریم. صد         ور بی حد          جواز بــرای صنعت فوالد          یکی د         یگر 
از چالش هایی اســت که وزیر صنعت، معــد         ن و تجارت د         ر این 
نشســت به آن پرد         اخت و د         ر این خصــوص گفت د         ر حال حاضر 
۱۱۰ میلیون تن مجوز راکــد          و ۶۵ میلیون تن مجوز با وضعیت 
نامشخص د         ر صنعت فوالد          کشور وجود          د         ارد          و با وجود          جوازهای 
بی حد         ی که صاد         ر شــد         ه د         ر حال حاضر تعــد         اد          زیاد         ی متقاضی 
برای سرمایه گذاری پشــت د         ر اتاق معاون معد         نی نشسته اند          تا 
مجوز فوالد          بگیرند          که باید          به جد          از اد         امه این مســیر جلوگیری 
شود         . عد         م سرمایه گذاری مستقیم د         ر واحد         های فوالد         ی از د         یگر 
موارد         ی است که شریعتمد         اری به آن پرد         اخت و سرمایه گذاری 
از ســوی تولید         کنند         گان فوالد          را یکی از راهکارهای عبور از این 
چالش برشمرد         ، روشــی که به گفته خود          شریعتمد         اری چند         ان 
د         ر د         نیا مرسوم نیســت. با این حال وزیر صنعت، معد         ن و تجارت 
معتقد          است که شرایط ایران با سایر کشورها متفاوت است و د         ر 
صورت عد         م سرمایه گذاری ما د         ر این بخش با عقب ماند         گی مواجه 

خواهیم شد         . به گفته شریعتمد         اری، د         ر سنگان این موضوع محقق 
شــد          و تولید         کنند         گان فوالد         ی به صورت مستقیم د         ر این بخش 
ســرمایه گذاری کرد         ند          که نتیجه بخش بــود         . ایجاد          واحد         های 
فوالد         ی با توجه به صرفه اقتصاد         ی یکی د         یگر از موارد         ی است که 
شریعتمد         اری به آن اشاره کرد          و د         ر این خصوص افزود         : د         ر راستای 
تولید          مقرون به صرفه باید          ایجاد          واحد         های فوالد         ی بزرگ د         ر کنار 
آب های آزاد          د         ر د         ستور کار قرار گیرد         . به گفته شریعتمد         اری باید          
به ســمت ایجاد          واحد         های فوالد         ی بزرگ تــر از یک میلیون تن 
حرکت کنیم. از سوی د         یگر انتخاب محل ساخت نیز مهم است 
و فوالد          کشــور باید          به سمت آب های جنوبی حرکت کند          چراکه 
ظرفیت های خوبی د         ر سواحل مکران وجود          د         ارد         . شریعتمد         اری 
د         ر اد         امه ظرفیت ترانزیتی کشور را یکی د         یگر از چالش های صنعت 
فوالد          د         انست و د         ر این باره گفت: ظرفیت ترانزیت فوالد          کشور با 
حمل ونقل ریلی ۲۸ میلیون تن است، این ظرفیت د         ر افق ۱۴۰۴ 
باید          به ۱۱۰ میلیون تن برســد          و باید          ظرفیت حمل فوالد          روی 
ریل را تا ۵ برابر افزایش د         هیم که کمیته مشترکی نیز برای نیل 
به این موضوع د         ر وزارت صنعت، معد         ن و تجارت تشــکیل شد         ه 
است. به گفته وزیر صنعت، معد         ن و تجارت د         ر افق ۱۴۰۴ حد         ود          
۴۲۰ میلیون تن بار صنعتی روی جاد         ه ها خواهیم د         اشــت که به 
سرمایه گذاری ۴.۵ میلیارد          یورویی برای این منظور نیاز د         اریم و 
باید          شرایط الزم را برای سرمایه گذاری د         اخلی و خارجی د         ر این 

موضوع فراهم کنیم.

تالشبرایعرضهزنجیرهفوالددربورسکاال
وزیــر صنعت، معــد         ن و تجــارت از تاش بــرای ورود          و عرضه 
زنجیره فوالد          از جمله سنگ آهن به بورس کاال خبر د         اد         . محمد          
شریعتمد         اری  از تاش برای ورود          و عرضه زنجیره فوالد          از جمله 
سنگ آهن به بورس کاال خبر د         اد         . وزیر صنعت، معد         ن و تجارت 
افزود         : بند         ه افتخار ایــن را د         ارم که د         ر راه انــد         ازی بورس فلزات 
تهران طی سال ۱۳۸۲، که د         ر سال ۱۳۸۶ به بورس کاالی ایران 
تبد         یل شد         ، حضور د         اشتم و اولین معامله نماد         ین را با حضور آقای 
جهانگیری به عنوان نمایند         ه خرید         ار و فروشند         ه انجام د         اد         یم. وی 
گفت: بورس کاالی ایران یک اصل د         ر اقتصاد          ملی اســت. عرضه 
سنگ آهن د         ر بورس کاال جلساتی برگزار شد         ه و تاش د         اریم این 

محصول را د         ر بورس کاال عرضه کنیم.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

اسماعیلی:
بايد8٠درصددرآمدامسالمعادنصرفتوسعهآنهاشود

رییس فراکسیون معد            ن مجلس شورای اسامی گفت: امسال د            ر چارچوب برنامه 
ششم توسعه باید             ۸۰ د            رصد             د            رآمد             حاصل از معاد            ن برای توسعه این بخش صرف 
شود            . به گزارش ماین نیوز، د            اریوش اسماعیلی شامگاه د            وشنبه پیش از امضای 
تفاهمنامه های همکاری احیا، فعالسازی و توسعه معاد            ن کوچک مقیاس د            ر وزارت 
صنعت، معد            ن و تجارت افزود            : مجلس شورای اسامی با بخش معد            ن همراهی 
خوبی د            ارد             و به موجب برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰- ۱۳۹۶( و د            ر ماد            ه ۵۳ مصوب 
شد            ه است همه د            رآمد            های حاصل از بخش معاد            ن برای توسعه این بخش صرف 
شود            . وی شکل گیری فراکسیون معد            ن را که امسال د            ر مجلس ایجاد             شد            ه است، 
به عنوان یک مجموعه حامیان این بخش توصیف کرد             که ۱۱۴ نفر به عضویت 
آن د            رآمد            ه اند            . به گفته اسماعیلی، میزان اعتبارات تخصیصی به بخش معد            ن 
از محل د            رآمد            های آن را تا پیش از این ۱۰ تا ۱۵ د            رصد             ذکر کرد             و گفت: امسال 

برای نخستین بار رقم ۸۰ د            رصد            ی تعیین شد            ه است.
وی تبصره الحاقی د            ر قانون بود            جه ۱۳۹7 را از د            یگر روش های پشتیبانی بخش 
معد            ن برشــمرد             که براساس آن د            رآمد            های سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معد            نی کشور به شکل اختصاصی د            ر اختیار این سازمان قرار می گیرد             و د            رآمد             

حاصل از تهیه نقشه ها و فعالیت های اکتشافی بخشی از این د            رآمد            هاست.
اسماعیلی این خبر را نیز د            اد             که د            بیرخانه تعامل د            ولت و مجلس شورای اسامی 
د            ر بخش معد            ن شکل گرفته و فعالیت آن نیز آغاز شد            ه است. وی تهیه تفاهمنامه 
های بخش های خصوصی و د            ولتی را که امروز امضا شد            ، د            ر چارچوب سیاست 
حمایت از بخش معد            ن و فعال ســازی آن ارزیابی کرد             و گفت: رونق عملکرد             
معاد            ن کوچک می تواند             پیامد            هایی مانند             ســود            د            هی آنها را به د            نبال د            اشته 
باشد            . امروز تفاهمنامه های فعال سازی و توسعه معاد            ن کوچک مقیاس بین 
معاونت امور معاد            ن و صنایع معد            نی وزارت صنعت، سازمان توسعه و نوسازی 
معاد            ن و صنایع معد            نــی ایران )ایمید            رو( و خانه معد            ن ایــران با حضور وزیر 
صنعت، معد            ن و تجارت به امضا رســید            . د            ر ۹ ماهه امسال )منتهی به آذرماه( 
۴۸ میلیون و ۶۶۳ هزار تن تولید            ات معد            نی شــامل زنجیره فوالد            ، محصوالت 
فوالد            ی، زنجیره آلومینیوم، محصوالت مس و صنایع پایین د            ســتی ، زنجیره 
سرب ، سیمان، روی، مولیبد            ن ، سنگ آهن و غیره به ارزش ۶ میلیارد             و ۸۵۵ 

میلیون و ۵7۰ هزار د            الر صاد            ر شد            .

باتصويبمجمععمومی؛
اردشیرسعدمحمدیعضوهیاتعاملايمیدروشد

اعضای هیات عامل ایمید            رو شامل ۵ نفر است که مهد            ی کرباسیان،حسین 
هاشمی، ابوالحسن خاموشی و مهد            ی ثقفی اعضای کنونی هستند             و ارد            شیر 
سعد             محمد            ی نیز با این مصوبه، به عنوان عضو جد            ید             هیات عامل ایمید            رو 
معرفی شد            ه است. به گزارش ماین نیوز، د            ر مجمع عمومی ایمید            رو،پنجمین 
عضو موظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معاد            ن و صنایع معد            نی 
منصوب شد            . به نقل از وزارت صنعت، د            ر مجمع عمومی ایمید            رو، ارد            شیر 
ســعد             محمد            ی به عنوان عضو موظف هیات عامل ایمید            رو منصوب شد            . 
به این ترتیب، اعضای هیات عامل ایمید            رو شــامل ۵ نفر است که مهد            ی 
کرباسیان،حسین هاشمی، ابوالحســن خاموشی و مهد            ی ثقفی اعضای 
کنونی هستند             و ارد            شیر ســعد             محمد            ی نیز با این مصوبه، به عنوان عضو 
جد            ید             هیات عامل ایمید            رو معرفی شــد            ه است. سعد             محمد            ی پیشتر و د            ر 
ســال های مختلف، مد            یریت عامل شرکت های تهیه و تولید             مواد             معد            نی 
ایران، ملی مس، ذوب آهن، هلد            ینگ توسعه معاد            ن روی و سرمایه گذاری 
صبا تامین را برعهد            ه د            اشــت. وی همچنین مد            تی نمایند            ه وزارت صنعت 

د            ر گروه بین الملل تحقیقات مس بود            .

96؛سالافتتاحطرحهاینیمهتمامتوسطايمیدرو

سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنايعمعدنیايران)ايمیدرو(،سال1396راباافتتاحطرحهادربخشهایزغالسنگ،گندله
سازیوفوالدسازیآغازکرد.درواقعتالشهايیکهباهمت،همکاریومشارکتبخشخصوصیوبادرنظرگرفتنسیاستهای

ابالغیاصل44واقتصادمقاومتی،در4سالاخیرشکلگرفتهدرحالنتیجهدادندردولتدوازدهماست.

 امروزه بخش عمد            ه ای پروژه هایی که طی سالیان اخیر نیمه تمام 
ماند            ه بود            ،  یا افتتاح شــد            ه اند             یا د            ر انتظار راه اند            ازی هستند            . پروژه 

های فراوری د            ر ناحیه معد            نی سنگان که تا سال ۹۲ بی تحرک 
بود            ند            ،  اکنون شهری از کارخانه های فراوری را ) برای 

ظرفیت ۲۰ میلیون تنی کنسانتره و گند            له سنگ 
آهن ( د            ر زنجیره فوالد             کشور ایجاد             کرد            ه اند            . 

از نیمه د            وم سال ۹۲ د            ر گند            له ۱۲۰ د            رصد            ، 
 فوالد             ۴۸د            رصد             و آهن اسفنجی ۲۶د            رصد             

ظرفیت سازی شد            ه است.

اشتغال6٢٠٠نفر
د            ر ۴ سال شهریور ۹۲ تا شــهریور ۹۶، ۲۸ 

طرح با رقم ســرمایه گــذاری بیش از ۳۱۸۰ 

میلیون د            الر افتتاح و اشــتغالزایی ۴۶۵7 نفر بصورت مســتقیم و 
۶۲۶۰ نفر بصورت غیر مستقیم ایجاد             شــد            ه است. پس از شهریور 
نیز کارخانه های استانی فوالد             شامل میانه، شاد            گان و نی ریز وارد             

مد            ار تولید             شد            ند            .
همچنین گند            له ســازی اپال پارسیان و کنسانتره 
توسعه ملی نیز به طور رســمی فعالیت را آغاز 
کرد            ند            . از روید            اد            های تاثیرگذار سال ۹۶ ، راه 
اند            ازی پی د            ر پی سه کارخانه میانه، شاد            گان 
و نی ریز با روش ایرانی پِِرد              اســت. براساس 
گزارش انجمن جهانی فوالد            ، تولید             شمش 
فوالد             ایران د            ر سال ۲۰۱7 با رشد             ۲۱د            رصد             به 
۲۱.7 میلیون تن فوالد             رسید             و ظرفیت تولید             

نیز بیش از ۳۱ میلیون تن است.
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1٠شرکتمعتبر
بینالمللی
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زيرزمینی
برایتوسعه
اکتشافات
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جملهمواردی
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شناسايیکردهاست.ویافزود:بدون
شكبابهرهگیریازفناوریپیشرفتهو
اکتشافمعادنزيرزمینی،۵٠درصدبه
ذخايرموجوداضافهمیشود.

صادراتفوالدبه8میلیونتنخواهدرسید
کرباسیان اعالم کرد :

شناسایی۲میلیاردتنذخایرجدیدسنگآهن

رئیس هیات عامل ایمید        رو بیان د        اشت: امسال وضعیت صنعت 
فوالد         تغییر چشمگیری د        ارد         به طوری که میزان صاد        رات تا پایان 
امسال به ۸ میلیون تن می رسد         و اکنون جزو صاد        رکنند        گان بین 
المللی هستیم. ظرفیت تولید         فوالد         نیز به بیش از ۳۲ میلیون تن 
رسید        ه و این نشان می د        هد         که به هد        ف گذاری ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن می رســیم. وی اد        امه د        اد        : د        ر بخش کنسانتره ۵۴ د        رصد         و د        ر 
بخش گند        له ۴۵ د        رصد         افزایش ظرفیت د        اشــته ایم. همچنین، 
طی ۹ ماهه امسال حد        ود         ۴۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی صاد        رات 
د        اشته ایم و این حاکی از فاصله گرفتن از خام فروشی و حرکت به 
سمت ایجاد         ارزش افزود        ه هستیم. کرباسیان با اشاره به چالش های 
پیش روی صنعت فوالد         گفت: با توجه به برنامه تولید         ۵۵ میلیون 
تن فوالد        ، جابجایی قابل توجهی د        ر این صنعت روی خواهد         د        اد         
و چنانچه موضوع ریلی مورد         توجه قرار نگیرد        ، جاد        ه ها جوابگوی 
این میزان حمل و نقل نخواهد         بــود        . وی اد        امه د        اد        : بحث آب نیز 
چالش د        یگر این صنعت است. اکنون صنعتگران د        ر حال برنامه 
ریزی برای استفاد        ه از پساب شهرها هستند        . فناوری های جد        ید         
مصرف آب را کم می کنند         و امکان بازگرد        انی آب به چرخه صنعت 
هستند        . این موضوع جزو سیاست های وزارت صنعت، معد        ن و 
تجارت است. چالش عمد        ه صنعت، تامین منابع است که با توجه 
به نیاز صنعت فوالد         به ۳۰ میلیارد         د        الر، د        ولت و نهاد        ها باید         زمینه 
زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی را فراهم کنند        . رئیس 
هیات عامل ایمید        رو با بیان اینکه وارد        ات فوالد         به د        لیل خاص بود        ن 
برخی محصوالت به صفر نمی رسد        ، گفت: با روند         کنونی، صاد        رات 
فوالد         بیشتر می شود         و وارد        ات کمتر می شود        . مصرف فوالد         اکنون 
به د        لیل رکود         د        ر بخش مسکن و فعالیت نکرد        ن صنایع با ظرفیت 
کامل، کم شد        ه است. پیش بینی ما از چشم اند        از ۱۴۰۴ این است 
که مصرف فوالد         به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن می رســد         که البته باید         
ساخت و ساز و صنایع از رکود         د        رآیند        . وی اد        امه د        اد        : قبا د        ر تولید         
فوالد        ، تولید        آهن اسفنجی طرح خارجی بود         و االن با طرح ایرانی 

پرد        ، این فناوری ایرانی شد        ه است به طوری که تاکنون ۳ طرح آهن 
اسفنجی با این فناوری د        ر کشور ساخته و افتتاح شد        ه است. تنها 
چالش موجود        ، د        ر بخش مهند        سی و برخی اقام ماشین آالت است 
و بقیه موارد         مورد         نیاز توسط متخصصان، سازند        گان و پیمانکاران 
د        اخلی ساخته می شود        . کرباسیان با اشاره به افتتاح ۴ واحد         آهن 
اسفنجی طرح های فوالد         استانی طی ماه های اخیر تصریح کرد        : 
واحد         آهن اسفنجی فوالد         سبزوار اوایل اسفند         افتتاح می شود        . با 
بهره برد        اری کامل از طرح های فوالد         استانی، ظرفیت تولید         فوالد         
۶.۵ میلیون تن افزایش می یابد         که با اصاحات قابل انجام، به ۸ 
میلیون تن می رسد        .  همچنین رئیس هیات عامل ایمید        رو نیز به 
اهمیت تجمیع شرکت های فوالد        ی پرد        اخت و د        ر این باره گفت: 
تجمیع شرکت های فوالد        ی با اجبار و سخنرانی صورت نمی گیرد         
و باید         امتیازات مناسبی برای تشویق سرمایه گذاران از سوی د        ولت 
د        ر نظر گرفته شــود        . به گفته کرباسیان الحاق معاد        ن کوچک و 
متوسط سنگ آهن می تواند         تا حد        ود        ی د        ر مسیر کمبود         این بخش 
نقش موثری د        اشته باشد        . به همین د        لیل باید         شرایط برای تجمیع 
واحد        های کوچک فوالد        ی د        ر کشور فراهم شود        . کرباسیان گفت: 
د        ولت یازد        هم د        ر شرایطی روی کار آمد         که بحث اکتشاف معاد        ن 
تقریبا متوقف شــد        ه بود         و طرح های فــوالد        ی نیز راکد         بود        . وی 
اد        امه د        اد        : پیش بینی ما این است که د        ر سال ۹7 با طرح هایی که 
به بهره برد        اری می رسد        ، وضعیت د        ر زنجیره فوالد         بهتر شود        . البته 
برخی فکر می کنند         باید         صفر تا صد         فوالد         را خود        مان انجام د        هیم 
د        رحالی که باید         د        رهای کشور به روی صنعت باز باشد        . د        عوت از ۱۰ 
شرکت معتبر بین المللی فعال د        ر معاد        ن زیرزمینی برای توسعه 
اکتشافات زیرزمینی از جمله موارد        ی است که به گفته کرباسیان 
می تواند         شرایط را برای افزایش ذخایر معد        نی فراهم کند        . وی اد        امه 
د        اد        : یکی از اقد        امات بزرگ که می توان به آن اشاره کرد         د        عوت از 
فوالد        سازان بزرگ و شرکت های سنگ آهن بزرگ است تا د        ر حوزه 

اکتشاف و بهره برد        اری از معاد        ن متولی شوند        .
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خبر

عالقهشديدی
بهتحولدر

معدنوجوددارد
لذابايدتمام
تالشخودمان
برایاستفاده
حداکثریازاين
ظرفیترابکار
گیريمچراکه

ممکناستديگر
چنینفرصتی
بهدستنیايدو
همهبايدازمعدن
مطالبهگرباشند

چشمامیدمعادنکشوربهقلبنهفتهاقتصاد؛
چابهاربهقطبصادراتمحصوالتمعدنیمنطقهتبديلمیشود

بند         ر چابهار مطمئن ترین راه برای صاد         رات محصوالت معد         نی اســت، از 
همین رو قرار است با ســاخت ترمینال بزرگ تمام مکانیزه مواد          معد         نی، 
قطب صاد         رات ایــن محصوالت د         رمنطقه تبد         یل شــود         . به گزارش ماین 
نیوز، بند         ر اقیانوسی چابهار به لحاظ شــرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و 
قرار گرفتن د         ر مبد         ا ورود         ی د         ریای عمان و اقیانوس هند          به گواه بســیاری 
از صاحب نظران یکی  از ۱۰ بند         ر مهم جهان است که قابلیت تبد         یل شد         ن 
به بند         ری بزرگ را د         ارد          و از میان ۳ شاهراه شمال- جنوب، بهترین مزیت 

ترانزیتی جهان را نیز د         ر منطقه د         اراست.
بند         رچابهار یکی از ۱۴ نقطه اســتراتژیک جهان د         ر حمل و نقل و ترانزیت 
اســت چرا که این بند         ر بهترین، بــه صرفه ترین و مطمئن ترین مســیر 
ترانزیت کاال به مقصد          ۲۴ کشــور آســیای میانه، شرق اروپا و کشورهای 

حوزه اقیانوس هند          است.
یکی از قابلیت های منحصر به فرد          بند         ر چابهار تبد         یل شــد         ن آن به مرکز 
صاد         رات و ترانزیت محصوالت معد         نی ایران و کشورهای آسیای میانه است 
زیرا برای کشتی هایی که حامل مواد          معد         نی صاد         راتی ایران و کشورهای 
آســیای میانه به ویژه افغانستان هستند          این مسیر بسیار به صرفه تر است 
که محصوالت معد         نی را از این بند         ر بارگیــری کنند          تا اینکه بخواهند          د         ر 
بناد         ر د         یگر کشــور همچون بند         رعباس بارگیری کنند         ، زیرا بند         ر چابهار 
همانطور که گفته شــد          تنها بند         ر اقیانوسی ایران است و کشتی ها به جای 
آنکه هنگام ورود          به د         ریای عمان هزار مایل از آبراهه چابهار د         ورترشــد         ه و 
د         ر بناد         ر د         یگر تخلیه و بارگیری کنند          بهتر اســت همینجا د         ر بند         ر چابهار 
پهلوگیری و تخلیه کنند         ، به ویژه آنکه بازار هد         ف اکثر محصوالت معد         نی 

ایران و کشورهای آسیای میانه چین و شرق آسیا است.

براساسبررسیدرسال96؛
ظرفیتطرحهایقابلتحققفوالدی٢3میلیونتناست

براساس بررسی امسال از وضعیت طرح های قابل تحقق فوالد           ی نشان می د           هد            
که ۲۳ میلیون تن امکان افزود           ن به رقم ظرفیت اسمی فعلی وجود            د           ارد           ، تا به مرز 
۵۵ میلیون تن د           ست یابیم.  برپایه یک پژوهش، ظرفیت اسمی فوالد            خام کشور 

د           ر پایان ۹ ماه امسال به رقم ۳۱.۶ میلیون تن رسید           .
بررسیوضعیتزنجیرهفوالد

ظرفیت اسمی کنسانتره سازی ها د           ر کشــور برابر ۴۶.۶ میلیون تن است و 
نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲.۳ میلیون تن به ظرفیت کنسانتره سازی های 

کشور اضافه شد           ه است.
نیاز79میلیونیتنیکنسانتره

نیاز به کنســانتره برابر با 7۹ میلیون تن است، این د           رحالی است که ظرفیت 
طرح های قابل تحقق د           ر کنســانتره سازی ۲۰ میلیون تن است، و حد           ود            ۱۳ 

میلیون تن نیاز به ایجاد            ظرفیت د           ر کنسانتره سازی وجود            د           ارد           .
رشد1٠.6میلیونتنیگندلهسازیدريکسال

 ظرفیت گند           له سازی کشورمان د           ر سال ۹۶ به رقم ۴۲.۶ میلیون تن رسید            که 
رشد            ۱۰.۶ میلیون تنی را ثبت کرد           .

گذرظرفیتآهناسفنجیاز٢7.۵میلیونتن
براساس برنامه زنجیره فوالد            تحقق رقم ۵۲ میلیون تن آهن اسفنجی د           ر ۱۴۰۴ 

پیش بینی شد           ه و د           ر ۹ ماه ۹۶ بیش از ۲7.۵ میلیون تن این مهم فراهم شد           .
ظرفیتطرحهایدردستاجرا

مرور فعالیت های ظرفیت سازی د           ر سال ۹۶ نشان د           اد            که ۱7.۲ میلیون تن 
طرح های د           ر د           ست اجرای زنجیره فوالد            است و به منظور توازن بخشید           ن حد           ود            

هفت میلیون تن ظرفیت سازی باید            صورت گیرد           .

فعالسازی۵٠٠معدنکوچكمقیاسطی۵سال
سرقینی اعالم کرد :

تفویض70درصداختیاراتشورایعالیمعادنبهاستانها

ســرقینی اد         امه د         اد         : بقیه تفویضات را به پیشنهاد          وزیر د         ر 
۳مرحله انجام می د         هیم که مرحله اول برای تمام استان ها 
و د         ر مراحل بعد         ی برای استان هایی که عملکرد          خوبی د         ارند          
و به امور مرد         م سرعت د         اد         ه اند          تا د         ر این راستا معد         ن نیز رونق 
پیــد         ا کند         . معاون امور معاد         ن و صنایع معد         نی با اشــاره به 
پررنگ بود         ن بحث معد         ن د         ر سخنان مسئوالن و مخصوصاً 
مقام معظم رهبری گفت: عاقه شد         ید         ی به تحول د         ر معد         ن 
وجود          د         ارد          لذا بایــد          تمام تاش خود         مان برای اســتفاد         ه 
حد         اکثری از این ظرفیت را بکار گیریم چراکه ممکن است 
د         یگر چنین فرصتی به د         ســت نیاید          و همــه باید          از معد         ن 
مطالبه گر باشند         . وی با اشاره به اینکه هیچ شرکتی ند         اریم 
که د         ر جایی که معد         ن فعالیت د         ارد          حســاب ند         اشته باشد          
گفت: بانک های استان محد         ود         یت د         ارند          و نمی توانند          باالی 
۵ میلیارد          را تأمین بکنند          و به همین سبب مجبور هستند          به 
تهران ارجاع بد         هند          و عمد         تاً شرکت های استان شرکت های 
بزرگ ملی هستند          بنابراین باید          قانون گذاران اختیاراتی د         ر 
د         ست بانک ها قرار د         هند         . سرقینی با اشاره به خسارت های 
به وجود          آمد         ه از معد         ن د         ر مناطق روستایی خاطرنشان کرد         : 
د         ر موارد         ی که به د         لیل بهره برد         اری از معاد         ن خســارتی به 
روســتائیان و اشخاص برسد         ، عاوه بر عوارض آالیند         گی با 
تصویب شورای اســتان یک د         رصد          از د         رآمد         های معد         ن به 

جبران خسارت ها پرد         اخت شود         . 

۵٠٠معدنکوچكمقیاسفعالمیشوند
 معاون امور معاد         ن و صنایــع معد         نی وزیر صنعت، معد         ن و 
تجارت گفت: براساس تفاهمنامه های همکاری امضا شد         ه 
برای فعال ســازی و توســعه معاد         ن کوچک مقیاس، ۵۰۰ 
معد         ن به چرخه تولید          متصل می شود         . جعفر سرقینی پیش 
از امضای تفاهمنامه های همکاری برای احیا، فعالسازی و 
توسعه معاد         ن کوچک مقیاس د         ر این وزارتخانه افزود         : اید         ه 
این کار توســط خانه معد         ن د         اد         ه شد          و انتظار می رود          زمینه 
ریسک فعالیت د         ر معاد         ن کم شود         . وی اضافه کرد         : مطالعات 
پهنه های معد         نی زمینه د         ســتیابی به اطاعات معاد         ن غیر 
فعال کوچک مقیاس را فراهم ساخت. همچنین این اقد         ام 
وجود          ذخایری د         ر معاد         ن کوچک را نشــان د         اد          که به بهره 
برد         اری نرسید         ه است. ســرقینی تاکید          کرد          برای استخراج 
ذخایر د         ســت نخورد         ه د         ر معاد         ن کوچــک اولویت به بهره 
برد         اران فعلی د         اد         ه می شــود          و چنانچه آنها توان استخراج 

ند         اشــته باشند         ، حق شــان باید          محفوظ باشد         . معاون امور 
معاد         ن وصنایع معد         نی وزیر صنعت اضافه کرد         : د         وره اجرای 
این تفاهمنامه ها پنج ســال است و مقرر شد         ه فهرستی د         ر 
یک د         وره زمانی مشــخص از معاد         ن کوچک مقیاس تهیه و 
د         ر کارگروه مربوط نهایی شــود         . وی یاد         آوری کرد         : مجتمع 
معد         نی- صنعتی گل گهر با رویکرد          به معاد         ن ســنگ آهن و 
شرکت هلد         ینگ توسعه معاد         ن و صنایع معد         نی خاورمیانه 
)مید         کو( با تنوع فعالیت د         ر عرصه غیر آهنی فعالیت می کند         . 
به گزارش ایرنا، امروز تفاهمنامه های فعال سازی و توسعه 
معاد         ن کوچک مقیاس بین معاونــت امور معاد         ن و صنایع 
معد         نی وزارت صنعت، ســازمان توسعه و نوسازی معاد         ن و 
صنایع معد         نی ایران )ایمید         رو( و خانه معد         ن ایران با حضور 

وزیر صنعت، معد         ن و تجارت به امضا رسید         .

طرحهایقابلتحققدرزنجیرهفوالد
معاون معد         ن و صنایع معد         نی وزارت صنعت، معد         ن و تجارت 
با اشاره به اهد         اف طرح جامع فوالد         ، ایجاد          توازن د         ر زنجیره 
فوالد         ، مد         یریت جامع بر تمام شاخص های تاثیرگذار فوالد         ، 
رفع چالش های تامین زیرساخت های این صنعت و امکان 
اعمال پایش سرزمین د         ر اجرای طرح جامع فوالد          را از اهد         اف 
مورد          نظر برشمرد         .جعفر ســرقینی افزود         : برای رسید         ن به 
اهد         اف طرح جامع فوالد         ، د         ر کنسانتره ۱۰ طرح با ظرفیت 
۲۴ میلیون تن، د         ر گند         له ۱۶ طرح با ظرفیت ۳۶.۶ میلیون 
تن، د         ر آهن اســفنجی ۱۸ طرح با ظرفیت ۱۶.7 میلیون 
تن، د         ر فــوالد          خام ۳۶ طرح با ظرفیــت ۲۵.۴ میلیون تن 
و د         ر مقاطع فوالد         ی ۱۹ طرح بــا ظرفیت ۹.۸ میلیون تن، 

طرح های قابل تحقق هستند         .

معاونامورمعادنوصنايعمعدنیگفت:بهخاطراينکهاموراتمردمبهراحتیپیشبرودبعدازاينکهقانونتفويضاختیاراتمصوبشد،7٠درصد
ازاختیاراتشورایعالیمعادنبهاستانهاتفويضمیشود.بهگزارشمايننیوز،جعفرسرقینیعصرامروزدرجلسهشورایمعادناستانبااشاره
بهتفويضاختیاراتشورایعالیمعادنبهاســتانهااظهارکرد:ازسالهایقبلتالشمابراينبودکهاختیاراتشورایعالیمعدنبهاستانها
تفويضشودولیراهحلیبرایاينامرپیدانشدکهنهايتاًباکمكنمايندگانتوانستیمدرقالببرنامهششممادهایرابهصحنمجلسبفرستیمکهبهصورت
ماده43شدهودراستانهاعملیبشود.ویباتأکیدبراينکهتاکنون7٠درصدازاختیاراتشوراعالیمعدنبهاستانهاتفويضشدهاستتصريحکرد:بهخاطر
اينکهامورمردمبهراحتیپیشبرودبعدازاينکهمصوبشدواختیاراتقانونیبهمادادهشد7٠درصدازاختیاراتشوراعالیمعدنبهاستانهاتفويضمیشود.

مد         یرعامل شــرکت راه آهن از بي توجهي به حمل بار فوالد         ي و معد         ني 
کشور از طریق ریل انتقاد          کرد          و گفت: د         ر ایران ۳۵ میلیارد          د         الر د         ر صنعت 
فوالد          سرمایه گذاري شد         ه است و جاي نگراني د         ارد          که براي حمل این بار 

۳۵ ریال نیز د         ر نظر گرفته نشد         ه است.
او با بیان اینکه د         ر ســال ۹۵ تنها د         ر حوزه بارهاي معد         ني د         ر کشــور ۶۰ 
میلیون تن بار حمل شد         ه و سهم ریل از آن تنها ۲۰ میلیون تن بود         ه است، 
اظهار کرد         : جاي تاسف است که از این ۴۰ میلیون تن باري که از طریق 
جاد         ه حمل شد         ، ۲۰ میلیون تن مي توانست د         ر راه آهن حمل شود          چرا که 
د         ر مسیر موازي ریل بود         ه است. محمد         زاد         ه مي گوید         : هر یک تن کیلومتر 
بار 7۹.۸ تومان براي کشور صرفه اقتصاد         ي د         ارد          و نباید          این موضوع مهم 
تنها د         ر حد          حرف و شعار باقي بماند         . وي با انتقاد          از کمبود          بود         جه عمراني 
د         ر کشور گفت: امســال د         ر حوزه اعتبارات عمراني هیچ معجزه اي رخ 

نخوهد          د         اد          و ما مشابه سال قبل با مضیقه د         ر این حوزه مواجه هستیم.
پیش تر نیز مد         یرعامل شرکت راه آهن گفته بود          د         ر سال ۱۴۰۴ باید          ۲۲۴ 
میلیون تن ماد         ه معد         ني د         ر کشــور حمل شــود          و اگر با روند          فعلي پیش 
برویم، تنها یک ســوم این میزان ماد         ه معد         ني قابل حمل از طریق ریل 
خواهد          بود          و بقیه آن باید          از طریق حمل جاد         ه اي جابه جا شود         . متولیان 
و فعاالن صنعت فوالد          و معد         ن کشــور نیز امسال د         ر هشتمین همایش 
فوالد          ایران از محد         ود         یت ظرفیت حمل و نقل ریلي براي انتقال تولید         ات 

فوالد         ي و معد         ني کشور ابراز نگراني کرد         ند         .
براساس آنچه نقشــه راه صنعت فوالد          کشور است، ایران د         ر حال حاضر 
رتبه ۱۴ تولید          فوالد          جهان است و باید          براي رسید         ن به ظرفیت تولید          ۵۵ 
میلیون تن فوالد          خام تا افق ۱۴۰۴ حد         ود          ۱۶۰ میلیون تن ســنگ آهن 
تولید          کند         ؛ حال آنکه این حجم از تولید         ات براي انتقال نیازمند          سیستم 
انتقالي ایمن با ظرفیت باال هســتند          که راهکاري جز مسیر ریلي بر آن 

متصور نیست.

راهآهنايران9٠سالهشد
سعید          محمد         زاد         ه، با اشاره به ۹۰ سالگي راه آهن د         ر سال جاري گفت: د         ر 
سال ۹۵ تنها د         ر حوزه بارهاي معد         ني د         ر کشور ۶۰ میلیون تن بار حمل 
شد          و ســهم ریل از آن تنها ۲۰ میلیون تن بود         ه است. جاي تاسف است 
که از این ۴۰ میلیون تن باري که از طریق جاد         ه حمل شــد         ، ۲۰ میلیون 
تن مي توانست د         ر راه آهن حمل شود          چرا که د         ر مسیر موازي ریل بود         ه 
اســت. وي با تاکید          بر اینکه هر یک تن کیلومتــر بار، 7۹.۸ تومان براي 
کشــور صرفه اقتصاد         ي د         ارد         ، خاطرنشان کرد         : نباید          این موضوع تنها د         ر 
حد          حرف و شعار باقي بماند         . محمد         زاد         ه با بیان اینکه د         ر ایران ۳۵ میلیارد          
د         الر د         ر صنعت فوالد          سرمایه گذاري شد         ه است، افزود         : جاي نگراني است 

که براي حمل این بار ۳۵ ریال نیز د         ر نظر گرفته نشد         ه است.

انتقادازبیتوجهيبهحملبارفوالدیکشورازطريقريل
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

کورهجديدفوالدمبارکهراهاندازیشد

واحد           کورۀ پاتیلی جد          ید           فوالد          مبارکه با هزینه بالغ بر ۱۰.۳ میلیون یورو و 7 میلیارد           
تومان د          ر د          و بخش خارجی و د          اخلی راه اند          ازی و به بهره برد          اری رسید          . به گزارش 
ماین نیوز، مهرد          اد           عبد          الرحیم زاد          ه مد          یر اجرای پروژه های آهن و فوالد          سازی از 
راه اند          ازی و بهره برد          اری از واحد           کورۀ پاتیلی شمارۀ 7 شرکت فوالد          مبارکه خبر 
د          اد           و گفت: به منظور بهره گیری از ظرفیت تولید           ایجاد          شد          ه د          ر کوره های قوس 
الکتریکی، ریخته گری مد          اوم و د          ستیابی به 7.۲ میلیون تن فوالد           مذاب د          ر فوالد           
مبارکه، این کوره احد          اث و پس از تست های موفقیت آمیز به بهره برد          اری رسید          . 
وی با بیان اینکه هزینۀ اجرای این پروژه د          ر د          و بخش خارجی و د          اخلی بالغ بر ۱۰.۳ 
میلیون یورو و 7 میلیارد           تومان بود          ه، افزود          : حـجم عمد          ۀ خد          مات ساخت و نصب 
بالغ بر ۱۲۰۰ تن سازه و تجهیز فلزی، 7۵۰۰ اینچ جوش لوله، ۴۲۵۰۰ متر انواع 
کابلکشی،۴۸۰۰ مترمکعب خاکبرد          اری، ۲۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی و ۱۹۰ تن 
میلگرد           بود          ه است. محمد          حسین خرمی رئیس اجرای پروژه های فوالد          سازی نیز 
با تأکید           بر اینکه وظیفۀ واحد           کورۀ پاتیلی د          ر فرایند           تولید           تختال، خالص سازی 
ذوب و آماد          ه ســازی آنالیز متالوژیکی ذوب براساس گرید           ذوب مورد          نظر است، 
گفت: با اضافه شد          ن یک کورۀ پاتیلی به مجموع ۶ کورۀ عملیات ثانویۀ قبلی د          ر 
واحد           فوالد          سازی، برنامه ریزی جهت آماد          ه سازی آنالیز ذوب و انتقال آن به ریخته 
گری بهینه می شود           و به طور متوسط د          ر هر ۲۴ ساعت امکان انجام عملیات ثانویه 
بــر روی ۱۵ ذوب را فراهم می آورد          . وی افزود          : عــاوه بر این مزیت، زمان انتظار 
ذوب جهت عملیات ثانویه نیز کاهش می یابد          . ضمن اینکه این فرایند           منجر به 
افزایش راند          مان فوالد          سازی از نظر کمی و کیفی می شود           و گام مهمی د          ر راستای 
د          ستیابی به اهد          اف شرکت است. خرمی اد          امه د          اد          : به لحاظ موقعیـت مکانی، این 
کوره د          ر مرکز سالن فوالد          سازی قرار گرفته، ازاین رو با توجه به لزوم اجرای پروژه، 
بد          ون وارد           آورد          ن هرگونه توقف به سایر خطوط تولید          ، فرایند           ساخت و احد          اث این 
تجهیز با مشکات خاص خود           مواجه بود           که با همکاری مد          یریت و کارکنان بد          ون 

هیچ حاد          ثۀ انسانی و تجهیزاتی انجام و به بهره برد          اری رسید          .

توکاريلمیتواندبازویقدرتمندفوالدمبارکهباشد

توکاریل یکی از مجموعه هایی 
است که خود          را موظف به انجام 
خد         مات بــرای فوالد          مبارکه 
می د         اند         . اعتقاد          ما این اســت 
که فــوالد          مبارکــه یکی از 
کلید         ی تریــن و مهم تریــن 
صنایــع خاورمیانه د         رزمینه 
صنعت فوالد          است. به گزارش 
ماین نیوز، شرکت توکاریل با 

د         اشتن باالترین ظرفیت د         ر حمل بار بین شرکت های بخش خصوصی باری، 
به عنوان واســطه حمل بار با کارخانه ها و شرکت های مهم تولید         ی د         ر کشور 
اســت. این شرکت ریلی با د         ر اختیار د         اشــتن ناوگانی بالغ بر ۱7۰۶ د         ستگاه 
واگن لبه بلند          شش محوره، قابلیت حمل سالیانه بیش از ۱۰ میلیون تن مواد          
معد         نی)کنسانتره وگند         له آهن( را د         ر شبکه ریلی کشور د         ارد         . توکاریل با حمل 
۳۵ د         رصد         بار معد         نی ریلی کشور باالترین رتبه را بین شرکت های ریلی به خود          
اختصاص د         اد         ه است. شــرکت توکاریل فعالیت خود          را د         ر زمینه حمل و نقل 
ریلی از اواخر سال ۱۳۸۳ آغاز نمود         . این شرکت با استفاد         ه از ۱7۰۶ د         ستگاه 
واگن لبه بلند          شش محوره قاد         ر است ساالنه ۸ میلیون تن مواد          خام را از معاد         ن 
به مقصد          مجتمع فوالد          مبارکه حمل کند         . از همین رهگذر، مد         یرعامل توکاریل 
د         رخصوص همکاری های این شرکت با فوالد          مبارکه گفت: خوشبختانه تعامل 
ما با فوالد          مبارکه بسیار خوب است چراکه اعتقاد          د         اریم توکاریل می تواند          یکی 
از بازوهای بســیار قد         رتمند          فوالد         مبارکه باشد         . محسن سعید         بخش د         رباره 
فعالیت های توکاریل و همکاری با فوالد          مبارکه خاطرنشان کرد         : توکاریل یکی 
از مجموعه هایی است که خود          را موظف به انجام خد         مات برای فوالد          مبارکه 
می د         اند         . مد         یرعامل توکاریل د         ر اد         امه افزود         : اعتقاد          ما این است که فوالد          مبارکه 
یکی از کلید         ی ترین و مهم ترین صنایع خاورمیانه د         رزمینه صنعت فوالد          است. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه توکاریل د         ر استراتژی  که مد         یران فوالد          مبارکه 
برای حمل محصول و مواد          خود          د         ر نظر گرفته اند          نقش د         ارد         ، اظهار د         اشــت: 
بنابراین ما تعامل را د         ر چارچوب قوانین و ضوابطی که د         ر این زمینه وجود          د         ارد          
رعایت کرد         ه ایم. سعید         بخش د         ر پایان خاطرنشان کرد         : خوشبختانه تعامل ما 
با فوالد          مبارکه بسیار خوب است چراکه اعتقاد         د         اریم توکاریل می تواند          یکی از 

بازوهای بسیار قد         رتمند          فوالد          مبارکه باشد         .

نمیتوانبا
واحدهایکوچك
زيريكمیلیون
تنبهارزش

افزودهمناسب
دستيافت.به
خاطرداشته
باشیمفقطدر
واحدهایبزرگ
کهزنجیرهتولید
درآنهاکامل
است،میتوان
بهتولیدرقابتی
دستيافت

معاونخريدشــرکتفوالدمبارکهاصفهانگفت:فوالدمبارکهدرجهتحمايتازتولید
داخلی،شرکتهایخارجیراوادارمیکنددرايرانحضوريافتهومحصولتولیدکنند.در
چنینشرايطیفوالدمبارکهباامضایقراردادطوالنیمدتبااينشرکتهاخريدخودرااز
طريقآنهاانجاممیدهد.خبرنگارمايننیوزبامهدیتوالئیانمعاونخريدشرکتفوالد

مبارکهاصفهانگفتوگويیانجامدادهکهبهشرحزيراست:

فوالدمبارکهبهچهصورتازشرکتهای
خارجیخريدمیکند؟

ما برای حمایت از تولید           د          اخلی از شرکت های 
خارجی که بــه ایران می آیند          ، خرید           می کنیم. 
شرکت هایی که د          ر نمایشگاه می خواهند           صرفا 
جنس خود           را بفروشــند           به کار مــا نمی آیند          . 
خیلی از شــرکت های ایرانی مشابه این کاالها 
را تولید           می کنند          . مــا می توانیم د          ر این زمینه 
به شــرکت های خارجی کمــک کنیم اما این 
د          ر صورتی اســت که الیســنس و رویالتی را 
به ایران آورد          ه و با شــرکت های مشابه ایرانی 
همکاری د          اشــته و تفاهم نامه امضا کنند          . د          ر 
این صورت فوالد           مبارکه حاضر است به عنوان 
حمایت د          اخلی و برای ایجاد           اشتغال که د          ر بحث 
استراتژی های کان شــرکت قرار د          ارد          ، با این 

شرکت های خارجی قرارد          اد          های طوالنی مد          ت 
به مد          ت ۳، ۵ و یا ۱۰ ساله امضا کرد          ه و خرید           خود           

را از طریق آنها انجام د          هد          .

درعقدقراردادباشرکتهایخارجی
برایخريدچطورعملمیکنید؟

ما د          ر تمامی قرارد          اد          های توسعه ای شرکت های 
خارجی را مکلف کرد          ه که حد          اکثر تولید           د          اخلی 
را د          اشته باشند          . من حتی د          ر زمینه کاالهایی که 
به هیچ وجه د          ر ایران تولید           نمی شــوند           یا د          انش 
آن د          ر ایران وجود           ند          ارد          ، مانند           کاالهای بســیار 
ســنگین که تولید           نمی شــوند          ، شرکت های 
خارجی را مکلف کرد          ه تــا حد          اقل بیش از ۵۰ 
د          رصد           تولید          ات د          ر د          اخل ایران ســاخته شود          . 
به همین د          لیل شــرکت های اس ام اس د          ماگ، 

د          انیلی و شــرکت های بزرگ مانند           تنوا به ایران 
آمد          ه و مواد           خام و یا کاالهای اساسی را از خارج 
وارد           می کنند           اما عمد          ه ساخت د          ر ایران انجام می 
شود          . چه د          لیلی باعث شد          ه که شرکت های بزرگ 
اروپایی مجبور به سرمایه گذاری د          ر ایران شد          ه 
و کارخانه احد          اث کنند          ؟ د          لیل آن این است که 
ما اعام کرد          ه ایم اگر تولید          ، د          اخل ایران نباشد           
از آنها خرید           نخواهیم کرد          . ایــن موضوع را د          ر 
تمام قرارد          اد          های خود           تکلیف کرد          ه ایم. بنابراین 
آنها مجبور شد          ند           یا خود          شــان به ایران آمد          ه و 
ســرمایه گذاری کنند           و یا اینکه از شرکت های 
د          اخلــی خرید           کرد          ه و یا با آنها جوینت شــد          ه و 
محصول تولید           کنند          . به این ترتیب د          انش فنی 
نیز بطور اتوماتیک به کشور انتقال پید          ا می کند          . 
فوالد           مبارکه د          ر بخش تولید           لوله های ریفرمر، 
پود          ر قالب و برخی مقاطع نســوزکاری که تا به 
امروز از خارج از کشور وارد           می شد          ، و همچنین 
د          ر بخش غلطک ها و انواع تکنولوژی های مشابه 
آن و د          یگر کاالها، شــرکت های خارجی را واد          ار 
کرد          ه به ایران بیایند           و سرمایه گذاری مستقیم 

د          اشته باشند          .

شرطاصلیفوالدمبارکهبرایخريدازشرکتهایخارجی

مد         یرعامل فوالد         مبارکه د         ر بخش بعد         ی سخنان خود          با اشاره 
به جایگاه صنعت فوالد          ایران گفت: بر اســاس ارزیابی مؤسسۀ 
جهانی ورلد          استیل، جمهوری اســامی ایران د         ر حال حاضر 
تولید          ۲۱میلیون و 7۰۰هزار تن فوالد          را به خود          اختصاص د         اد         ه 
است که اگر تولید          ۵۵میلیون تن فوالد          که د         ر سند          چشم اند         از 
افق ۱۴۰۴ پیش بینی شد         ه است، محقق شود         ، می تواند          جایگاه 
خود          را تا رتبۀ هفتم ارتقا د         هد         . د         کتر سبحانی د         ر اد         امه به میزان 
مصرف سرانۀ فوالد          کشورهای مختلف د         ر جهان اشاره کرد          و با 
تأکید          بر اینکه د         ر حال حاضر مصرف ســرانۀ فوالد          د         ر کشور ما 
حد         ود          ۲۳۰ کیلوگرم است گفت: این رقم د         ر کشور اسپانیا حد         ود          
۲7۳، لهستان ۳۴۰ و میانگین جهانی ۲۰۸ کیلوگرم است که 
با این حساب سرانۀ مصرف ما از میانگین مصرف جهانی قد         ری 
بیشتر است؛ اما د         ر مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله 
آلمان و کرۀ جنوبی کم است. وی د         ر اد         امۀ سخنان خود          با اشاره به 
چالش های پیش روی صنعت فوالد          کشور گفت: با فرض اینکه 
اهد         اف سند          چشم اند         از و ایجاد          ظرفیت و تولید          ۵۵میلیون تن 
فوالد          محقق شود          و جمعیت کشور نیز به ۹۰میلیون نفر افزایش 
یابد         ، با حد         ود          ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن مازاد          فوالد          مواجه می شویم 
که راهی جز صاد         رات آن نخواهیم د         اشــت. د         کتر سبحانی د         ر 
اد         امه با اشاره به چالش های موجود          د         ر راه صاد         رات و با تأکید          بر 
اینکه صاد         رات فرهنگ و راهکارهای خاص خود          را د         ارد         ، تصریح 
کرد          کارخانه های پایین د         ستی فوالد         ، معموالً از چهار ماه قبل، 
محصول مورد         نیاز خود          را سفارش می د         هند         ؛ از این رو مهمترین 
بحث د         ر حوزۀ صاد         رات محصوالت فوالد         ی، برنامه ریزی برای 

صاد         رات و بازاریابی مناسب است.
باید          به خاطر د         اشته باشیم نمی توان یکشبه به بازارهای صاد         راتی 
مناسب د         ست یافت؛ بنابراین برای حفظ این بازارها نیز هنگام 
رشــد          یا رکود          مصرف د         اخلی باید          برنامۀ مد         ونی د         اشته باشیم 
تا بازارهای صاد         راتی که با مشــقت زیاد          به د         ســت آمد         ه است، 
تحت الشعاع قرار نگیرد         . اینکه د         ر چه جاهایی از کشور و با چه 
تکنولوژی جهت ایجاد          صنعت فوالد          اقد         ام نماییم، بخش د         یگری 
از سخنان مد         یرعامل گروه فوالد          مبارکه بود         . وی د         ر این زمینه 
گفت: برای صاد         رات مهم است که بد         انیم باید          از چه تکنولوژی 
استفاد         ه کنیم تا بتوانیم محصول مورد         نیاز بازارهای د         نیا را تأمین 
کنیم. باید          بد         انیم که می خواهیم چه محصولی با چه کیفیتی و 

با چه هزینه و قیمت تمام شد         ه ای تولید          کنیم.
ســبحانی از ایجاد          ظرفیت بهینه نیز بــه عنوان یکی د         یگر 
از چالش های پیش روی صنعت فــوالد          و صاد         رات آن یاد          
و اضافه کرد         : وقتی قرار شد          محصول صاد         راتی تولید          کنیم 
باید          این محصول با هزینه های رقابتی تولید          شود          که قطعاً 
نمی توان با واحد         های کوچک زیر یک میلیون تن به ارزش 
افزود         ه مناسب د         ست یافت. به خاطر د         اشته باشیم فقط د         ر 
واحد         های بزرگ که زنجیرۀ تولید          د         ر آنها کامل اســت، می 
توان به تولید          رقابتی د         ست یافت. د         ر غیر این صورت هریک 
از زنجیره ها به د         نبال ســود          خود          خواهند          بود          و به طور قطع 
پس از گذشــت مد         ت زمان کوتاهی واحد         های کوچک و با 
بازد         هی کم تعطیل خواهند          شد         . وی با تأکید          بر اهمیت نقش 
بهره وری د         ر صنعت فوالد          سخنان خود          را اینگونه اد         امه د         اد         : 
موضوع بهره وری د         ر صنعت د         ر همۀ موارد          ازجمله بهره وری 
د         ر مواد          اولیه باید          د         ر نظر گرفته شــود         ، باید          مشخص باشد          
که با ورود          چه میزان مــواد          اولیه به کارخانه می خواهیم به 
چه میزان تولید          برسیم و د         ر این فرایند          تمامی راه های هد         ر 
رفت را کنترل و پایش کنیم. همچنین د         ر همین خصوص 
باید          بد         انیم که د         ر بخش بهره وری نیروی انســانی نیز چه 
تمهید         اتی باید          د         ر نظر د         اشته باشیم. باید          از وضعیت رقبای 
جهانی خود          د         ر این خصوص و همچنین میزان مصرف انرژی 
به ازای هر تن تولید          باخبر باشیم. د         ر غیر این صورت عملکرد          
موفقیت آمیزی د         ر تولید          د         اخلی و صاد         رات نخواهیم د         اشت.
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لطفاکمیدربارهاخبارشرکتدرخصوص
انجامموفقیتآمیزتســتتضمینعملکرد

کارخانهگندلهسازیتوضیحبفرمائید.
همانطور که مستحضرید     نتایج حاصل از تست تضمین 
عملکرد  کارخانه یا همان PGT شاخص بسیار مهمی 
د    ر کمیت و کیفیــت نصب و تجهیــزات و همچنین 
محصول تولید    ی و امکانسنجی د    رخصوص د    ستیابی 
به ظرفیت اسمی کارخانه می باشد    . از آنجا که شرکت 
صنایع معد    نی فوالد     ســنگان د    ر ابتد    ای زنجیره تولید     
قرار د    ارد     لذا موضوع هرچه سریعتر رسید    ن به ظرفیت 
اسمی کارخانه، یکی از اهد    اف شرکت بود    ه، از همینرو 
این مجموعه تــاش نمود     د    ر کمتــر از ۴ ماه از اولین 
تولید    ، مرحله اجرای تســت تضمین عملکرد  را نیز با 
موفقیت پشت سر بگذارد    . الزم به یاد    آوری است نتایج 
مطلوب بد    ست آمد    ه د    ر این پروسه زمانی کوتاه، برای 
این کارخانه ۵ میلیون تنی که برای اولین بار توســط 
متخصصان د    اخلی کشور، نصب و راه اند    ازی گرد    ید    ه، 

ارزش این موفقیت را د    و چند    ان نمود    ه است.

لطفادرخصوصنحوهاجرایعملیاتتست
تضمینعملکرد)PGT(توضیحبفرمائید.

شرایط اجرای عملیات تســت تضمین عملکرد  که خود     
پیش زمینــه تحویل موقت کارخانه می باشــد    ، د    قیقا د    ر 
قرارد    اد     فی مابین پیمانکار و کارفرما ذکر گرد    ید    ه، از این رو 
تاش شــد     قبل از شروع عملیات تست تضمین عملکرد ، 
برنامه ریزی منســجمی مابین نیروهای اجرائی، شامل 
پیمانکار، کارفرما و مشــاور صورت گرفتــه و د    ر جریان 
اجرا از حضور و تجربیات نیروهای خوب واحد     آهن سازی 
فوالد    مبارکه نیز کمک گرفته شــود     و کلیه مراحل اجرا، 
ثبت و ضبط گرد    ید    ه که به حمد    الــه نتایج حاصله نیز، از 
حیث کمیت و کیفیت تجهیزات و محصول تولید    ی شرایط 

بهتری از شاخص های قرارد    اد    ی را بد    ست آورد    .

لطفادرخصوصشــرايطبهرهبرداریدر
حالحاضرتوضیحبفرمائید.

خوشــبختانه علیرغم وجود     تنگناهای تولید     شــامل 
نبود     کنسانتره د    ر مواقعی از زمان و سایر زیرساخت ها، 
تاکنون شرکت موفق به جذب یک میلیون تن کنسانتره 
و تولید     قریب به ۸۰۰ هزار تن گند    له گرد    ید    ه اســت و 
امید    واریم ایــن میزان تولید     تا پایان ســال به بیش از 
۱.۱۰۰.۰۰۰ تن نیز برسد    . که این محصول برای فوالد     
مبارکه، فوالد     هرمزگان و ســایر مشتریان فوالد    ی د    ر 

حال ارسال می باشد    .

برنامهشرکتبرایسالآتیجهتتأمین
کنسانترهبهچهنحویخواهدبود.

اســتراتژی شــرکت د    ر د    و بخش تولیــد     و اتمام پروژه 
۵میلیون تنی کنسانتره تعریف گرد    ید    ه است. که با توجه 
به تمهید    ات صورت گرفته و قرارد    اد    های د    ر حال انعقاد    ، 
برای سال ۹7 تأمین کنسانتره از طریق سایر شرکت های 
منطقه ســنگان صورت گرفته و برای سال ۹۸ انشااله 
شاهد     بهره برد    اری از پروژه کنسانتره خود     خواهیم بود    .

درخصوصوضعیتپروژهکنسانترهتوضیح
بفرمائید.

وضعیــت پروژه کنســانتره با توجه بــه برنامه تأمین 
زیرساخت ها، از پیشــرفت فیزیکی بالغ بر ۶۵ د    رصد     
برخورد    ار بود    ه و تاش بســیاری د    اریم که بتوانیم این 
پروژه بزرگ ملی را نیز د    ر نیمه د    وم ســال ۹7 به پایان 
برســانیم، اما واقعیت این است که امکان بهره برد    اری 
از آن منوط به اجرای بخش های زیرســاختی منطقه 
میباشد     که همزمان می بایســت شرکت زیرساخت، 
متناســب با برنامــه آن اقد    ام نماید    . به نظر می رســد     
د    رخصوص تأمین آب باید     وزارتخانه بســیار جد    ی تر 
وارد     موضوع شــد    ه وگرنه قطعا د    ر پایان ســال ۹7 با 

ســرمایه گذاری های ســنگین بعمل آمد    ه، خسارات 
فراوانی متوجه کشور به جهت تعلل د    ر تصمیمگیری 

بوجود     خواهد     آمد    .

آياشــمادرخصوصحملريلیبامشکل
جدیمواجهمیباشید.

همانطور کــه مطلعید     د    ر حال حاضر ظرفیت مســیر 
ریلی موجود     د    ر سنگان به میزان ۸ میلیون تن بود    ه، د    ر 
حالیکه میزان بار قابل ارسال از این منطقه ۲۵ میلیون 
تن د    ر ســال می باشد     لذا یکی از مسائل جد    ی د    ر حوزه 
معاد    ن و شرکت های فوالد    ی و علی الخصوص منطقه 
ســنگان موضوع توســعه خط ریلی اســت. با عنایت 
به اینکــه ۳۰ د    رصد     از ظرفیت حمل ریلی کشــور د    ر 
طی ۲ســال آتی متعلق به منطقه سنگان خواهد     بود    ، 
لذا به نظر می رســد     د    ر این خصوص نیز فوالد    ســازها 
و معد    نی ها می بایســت د    ر زمینه توســعه ریلی اقد    ام 
نمود    ه و باید     د    ر قالب تفاهمنامه و براساس مد    ل مالی، 
نسبت به سرمایه گذاری د    ر این بخش اقد    ام نمایند    ، د    ر 
غیراین صورت به نظر می رسد     راه آهن ج.ا.ا توان اجرای 
آن را ند    اشــته و طبعا بد    ون حل موضوع توسعه ریلی، 
ظرفیت تولید     فوالد     کشور نیز نمی تواند     به اهد    اف افق 
۱۴۰۴ د    سترســی پید    ا نماید    . لیکــن د    رصورت ورود     
ســرمایه گذاران مذکور د    ر این بخــش، به جهت آنکه 
هم ســرمایه گذار و هم ســرمایه پذیر، تعامات مالی 
باالیی را از محل حق د    سترســی ریلــی د    ارند    ، به نظر 
می رسد     هیچ یک از مســتند    ات و تضامین بانکی رایج 
د    ر ســایر ســرمایه گذاری ها د    ر این مد    ل نیاز نبود    ه و 
راه آهن میبایست اوال با ارائه یک مد    ل سرمایه گذاری 
با سود     جذاب برای شرکت های معد    نی و فوالد    ی و ثانیا 
مشخص نمود    ن مســیرهای بحرانی د    ر ارسال مواد     و 
محصول، شرایطی را فراهم نمود    ه تا امکان توسعه ریلی 

با سرعت بیشتری اجرائی گرد    د    .
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فازنخستفوالدمکرانسالآيندهبهبهرهبرداریمیرسد

مد         یرعامل ســازمان منطقــه آزاد          چابهار گفت: فــاز اول مجتمع فوالد          
 مکران بــا ظرفیت تولید          ســاالنه ۲ میلیــون تن فوالد          ســال آیند         ه به
بهره برد         اری می رسد         .  به گزارش ماین نیوز، عبد         الرحیم کرد         ی با اشاره به افق 
تولید          ساالنه ۱۰ میلیون تن فوالد          د         ر سواحل مکران اظهار د         اشت: یکی از 
نقاط پراهمیت برای تحقق این افق بلند         مد         ت چابهار است بنابراین د         ر وهله 
اول عملیات احد         اث مجتمع فوالد          مکران با ظرفیت تولید          ساالنه ۴ میلیون 
تن فوالد          سال ۹۴ آغاز شد         . وی افزود         : تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد          تومان از 
سوی صند         وق توسعه ملی و بخش خصوصی د         ر فوالد          مکران سرمایه گذاری 
شد         ه و این شرکت با مشارکت سازمان ایمید         رو، سازمان منطقه آزاد          چابهار 
 و سهام د         اران بخش خصوصی د         ر پیکره هشتم منطقه آزاد          چابهار د         ر حال

احد         اث اســت.  مد         یرعامل سازمان منطقه آزاد          چابهار با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی فوالد          چابهار تصریح کرد         : بخش مهمــی از کوره ۴ هزار و پانصد          
تنی فوالد          مکران به طول ۱۰۵ متر نصب شــد         ه و د         ر مراحل پایانی است و 
پیش بینی  می شود          فاز اول این مجتمع با ظرفیت تولید          ساالنه ۲ میلیون 

تن آهن اسفنجی سال آیند         ه به بهر ه برد         اری برسد         .
وی اضافه کرد         : ازآنجایی که د         ر فاز اول ایــن پروژه بیش از د         و میلیون تن 
ورود         ی سنگ آهن خواهد          بود          با سازمان بناد         ر برای اختصاص یک اسکله 
مجزا د         ر بند         ر شهید          بهشتی برای وارد         ات مواد          اولیه مجتمع فوالد          مذاکره 
شد         ه و اسکله شماره ۵ شهید          بهشتی برای این منظور اختصاص یافته است؛ 
هم چنین بیشتر محصول تولید         ی مجتمع فوالد          نگین مکران نیز از طریق 

بند         ر چابهار به بازار های هد         ف صاد         ر می شود         .

صادراتفوالدايرانبه1۵کشور

محصوالت فوالد     ایران، طي ۹ ماهه امسال، به ۱۵ کشور جهان صاد    ر شد    . 
به گزارش ماین نیوز، شــرکت هاي فوالد    ساز ایراني از ابتد    اي فرورد    ین تا 
پایان آذر امسال، ۶ میلیون و ۳7۰ هزار تن انواع فوالد     شامل مفتول، لوله 
هاي فوالد    ي و اتصاالت، ورق نورد     ســرد     و گرم، شمش و محصوالت نیمه 
نهایي، ورق گالوانیزه و میله هاي نورد     گرم به خارج صاد    ر کرد    ند    . ارزش این 
محصوالت، ۲ میلیارد     و ۳۴۰ میلیون د    الر بود    . کشورهاي مقصد     صاد    راتي 
فوالد     ایران طي ماه هاي گذشته شامل امارات متحد    ه عربي، ایتالیا، تایلند    ، 
اند    ونزي، افغانستان، عمان، مصر، تایوان، عراق، ترکیه، هند    ، سود    ان، ارد    ن، 
بلژیک و اسپانیا بود     که۹۴ د    رصد     محصوالت فوالد    ي به این کشورها صاد    ر 
شد    . طبق برنامه اهد    اف صاد    راتي فوالد    ، قرار است تا پایان امسال ۸ میلیون 
تن )۳.۴ میلیارد     د    الر(، سال ۹7، ۹.۵ میلیون تن )۳.۸ میلیارد     د    الر( و د    ر 
سال ۱۴۰۰، ۱۴ میلیون )۵.۶ میلیارد     د    الر( محصوالت فوالد    ي صاد    ر شود    .

نبايدبازوريك
نمايندهمجلس
کهمیخواهد
رأیبیاوردطرح
هایکوچك
فوالدیايجاد
شوند.ديگر

فرصتیبرایاين
خطاهادرکشور

نداريم

همچنین عمد         ه  صاد         رات را محصوالت میانی یا فوالد          خام 
به خود          اختصاص د         اد         ه است. بنابراین ما شرایط خوبی برای 
صاد         رات د         اریم. اســامیان د         ربــاره پراکند         گی واحد         های 
فوالد         ی کشور گفت: به نظر من بخش خصوصی د         ر این باره 
مقصر نیست، بلکه آنکه مجوز می د         هد          مقصر است.  او اظهار 
کرد         : یــک د         وره د         رآمد         های نفتی ما زیاد          و جمعیت مان کم 
بود         ؛ اما د         ر شرایط کنونی نمی توانیم آن مسیر را اد         امه بد         هیم. 
د         لیل ند         ارد          که یک نمایند         ه  مجلس برای رای گرفتن از حوزه  
انتخابی خود          تاســیس واحد         هایی را که توجیه اقتصاد         ی 
ند         ارند          به د         ولت تحمیل کند         . این سرمایه گذاری ها از جیب 
چه کسی خرج می شود         ؟ ما فرصتی برای این خطاها ند         اریم.  
او ابراز امید         واری کرد          که د         ولت شــجاعانه بتواند          د         ر مقابل 
تد         اخل سیاست با اقتصاد          بایستد         . به گفته  اسامیان، اقتصاد          
د         ولتی ریشه د         ر مارکسیسم و کمونیسم د         ارد          و امروزه کسانی 
که مارکسیســم را د         ر د         نیا رواج د         اد         ه بود         ند          این اید         ه را قبول 
ند         ارند         ؛ ولی ما هنوز به آن معتقد         یم. باید          بگذاریم مرد         م وارد          
صحنه شــوند          چراکه این موضوع یک بــازی برد         -برد          را به 

د         نبال خواهد          د         اشت.
 رئیس انجمن فوالد          با انتقاد          از اعمال فشار برخی نمایند         گان 
مجلس برای احد         اث واحد         های صنعتی غیراقتصاد         ی جهت 
بهره برد         اری تبلیغاتی، گفت: د         ولت مقابل تد         اخل سیاست 

و اقتصاد          بایستد         .

دولتمقابلتداخلسیاستواقتصادبايستد
اســامیان با بیان اینکــه ۶۰ تا 7۰ د         رصــد          ظرفیت نورد          
کشور خالی است، اظهار د         اشــت: نباید          با زور یک نمایند         ه 
مجلــس که می خواهــد          رأی بیاورد          طــرح های کوچک 
 فوالد         ی ایجاد          شــوند         . د         یگر فرصتی بــرای این خطاها د         ر 

کشور ند         اریم.
وی با تاکید          بر اینکه د         ولــت باید          مقابل تد         اخل رأی آورد         ن 
و اقتصــاد          بایســتد         ، گفت: د         ولــت با تد         اخل سیاســت و 
 اقتصاد          مقابله کند         .اقتصاد          د         ولتی ریشــه د         ر مارکسیسم و 

کمونیسم د         ارد         .
اسامیان با اشاره به انتصاب ۴ مد         یرعامل د         ر شرکت ذوب 
آهن اصفهان طی ۸ سال گذشته، اظهار د         اشت: نمی شود          
شرکتها را د         ولتی اد         اره کرد          مگر اینکه بخواهیم بد         هی ۸ هزار 

میلیارد         ی ایجاد          کنیم.
وی بــا تاکید          بر لزوم واگذاری واحد         هــای د         ولتی به مرد         م، 
افزود         : از این طریق هم د         ولت کســب د         رآمد          می کند          و هم 

شرکتها بهتر اد         اره خواهند          شد         .
اســامیان همچنین با اشــاره به تحمیل برخی مد         یران 
صنعتی از سوی نمایند         گان مجلس، اظهار د         اشت: اینطور 
نمی توان فعالیت اقتصاد         ی انجــام د         اد         ، بلکه کارها باید          به 
مرد         م سپرد         ه شــود          تا همانطور که د         ر زمان جنگ، کشور را 

حفظ کرد         ند         ، حاال هم اقتصاد          کشور را حفظ کنند         .

فشاربرایاحداثواحدهایفوالدیغیراقتصادی
اسالمیان انتقاد  کرد :

نمیشودشرکتهارادولتیادارهکرد
محموداسالمیان،رئیسهیاتمديره
انجمنتولیدکنندگانفوالدايران
نیزبابیاناينکهکشورمادرتولید
فوالدمزيتدارد،عنوانکرد:بررسیهانشان
میدهدکهذخايرقطعیسنگآهناضافهشده؛
ولیدرســنگآهنبهمشکلبرمیخوريم.او
افزود:مشکلمادرکشورايناستکهجایدولت
وبخشخصوصیعوضشدهاستودولتبهجای
نظارتبهاجرامیپــردازد.وقتیمجریوناظر
يکیباشد،وضعیتبهترازايننخواهدشد.او
دربارهروندوارداتعنوانکرد:بهدلیلتاسیس
واحدهایمختلففوالدی،روندوارداتدرسال

9۵کاهندهبودهاست.

شرکتپوسکوکرهجنوبیقرارداد1.6میلیارددالریخودراباايرانلغوکرد؛چراکه
38درصدسهاماينشرکتمتعلقبهسعودیهاست؛قطعهمکاریشرکتپوسکوکره
جنوبیدربخشفوالدايراناخیرابهصورترسمیرسانهایشد.پوسکوکرهجنوبی
درماهمی٢٠16قراردادی1.6میلیارددالریباشرکتپارسکوهانديارپارسیانبه
امضارساندوتحتاينقرارداد،پوسکوقراربوديكواحدفوالدسازیبابهرهگیریاز

تکنولوژیهایخاصدرمنطقهچابهاراحداثنمايد.

افزایش تنش های سیاسی بین ایران و عربستان 
- که از اشغال سفارت این کشور آغاز شد          - باعث 
شــد          اعضای جد         ید          هیئت مد         یره پوســکو عد         م 
تمایل خود          برای ســرمایه گذاری د         ر ایران اعام 
کنند          و این قرار د         اد          را ملغی اعام کنند         . اعضای 
جد         ید          هیئت مد         یره پوسکو معتقد         ند          با توجه به 

روابط د         یپلماتیک میان ایران و عربستان که بد         تر 
شد         ه، مد         یران این شرکت د         ر جلسات هیئت مد         یره 
موضع منفی نســبت به پروژه های ایران د         ارند          و 
متقاعد          کرد         ن و جلب رضایت و بهبود          افکار آنها 
کار سختی است.بخشی از این تصمیم به سهام 
فروخته شد         ه پوسکو به صند         وق سرمایه گذاری 

عربســتان باز می گرد         د          چراکه پوسکو د         ر اواخر 
ســال ۲۰۱۵ حد         ود          ۳۸ د         رصد          از سهام خود          را به 
ارزش ۱.۱ میلیارد          د         الر به صند         وق سرمایه گذاری 
عربستان فروخت و اینگونه شد          که عربستان د         و 

کرسی د         ر هیئت مد         یره به د         ست آورد         .
الزم به ذکر است توافق پوسکو و ایران، این شرکت 
قرار بود          طبق توافق از تکنولوژی فوالد         ســازی 
FINEX د         ر چابهار استفاد         ه نماید         . این تکنولوژی 
اســتفاد         ه از سنگ آهن کم عیار و ذغال غیر کک 
را د         ر کــوره ها ممکن می ســازد          و باعث کاهش 
هزینه های عملیاتی و کاهش انتشــار گازهای 

گلخانه ای می شود         .
الزم به ذکر است که پوسکو کره جنوبی د         ر سالهای 
اخیر چند         ین بار از طرف موسســه بین المللی 
استیل د         اینامیک به عنوان رقابتی ترین فوالد         ساز 
د         نیا معرفی شد         ه است.طبق گزارش این موسسه 
که فوالد         سازان برتر جهان با قد         رت رقابت باال را 
معرفی می کند         ،پوسکو برای هشتمین بار رتبه 
اول این لیست را از آن خود          کرد         . معیار این موسسه 
برای انتخاب، میزان تولید          و سود         د         هی، نوآوری 
های تکنولوژیک، میزان قد         رت د         ر کاهش هزینه 
ها، صرفه جویی و ثبات مالی می باشد         .پوســکو 
توانسته با افزاش فروش کاالهای با ارزش افزود         ه 
باال و افزایش بکارگیری راهکارهای تکنولوژیک 
و نوآوری ها د         ر این زمینه رتبه اول را کسب کند         . 
د         ر سال گذشته پس از پوســکو،کارخانه نوکور 
امریکا د         ر رتبه د         وم این لیســت قرار د         ارد         . نیپون 
استیل و سومیتومو متال ژاپن نیز رتبه سوم را از 

آن خود          کرد         ه بود         ند         . 

پوسکوقراردادشراباايرانلغوکرد



میزانتولیدروی
درکشورحدود
3٠درصدظرفیت

کارخانهها
است.خیلی
ازشرکتهااز
کشورهایديگر
مثلترکیهخاک
واردمیکنند.ما
عمالبهظرفیت
اسمیتولید
شمشرویدر
کشوردست
نیافتهايم
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گسترهکمیاينشرکتودرواقعزيرمجموعههای
شرکتتوسعهمعادنرویايرانبهچهشکلاست؟

هولد      ینگ توسعه معاد      ن روی، شامل ۱۸ شرکت است که 
تعد      اد      ی از آنها تولید      ی هســتند      . د      ر این مد      ت توانستیم ۴ 
معد      ن جد      ید       را نیز فعال کنیم و به تولید       رسید      ه است مثل 
معد      ن چاهمیر، معد      ن انجیره، معد      ن چاهســرب که فعال 
شــد      ه اند       و به د      نبال این هستیم که چند       معد      ن جد      ید       را نیز 

راه اند      ازی وفعال کنیم.
ظرفیتوارزشمندیمعادنسربورویدرايران

چقدراست؟
خاک مورد       نیاز کارخانه های بخش ســرب و روی را معد      ن 
انگوران تامین می کند       که 7 تا ۸ میلیون تن است که عمری 
بالغ بر ۶ تا 7 ســال د      یگر د      ارد      . معــد      ن انگوران یک بخش 
زیرزمینی د      ارد       با عیار نســبتا مناســب که آن معد      ن نیز 
سولفوره است و حد      ود       ۴.۵ تا ۵ میلیون تن ذخیره د      ارد       که 
اکنون د      ر حال استخراج است. مجموع این ۲ نزد      یک ۱۲ تا 
۱۳ میلیون تن ذخیره د      ارد      . اما ذخیره مناســب کشور که 
د      ر رتبه بند      ی جهانی نیز می تــوان از آن نام برد      ، مربوط به 
معد      ن مهد      ی آباد       هست که بر اساس پروانه اکتشاف حد      ود       
مجموع سولفوره و اکســید       آن ۱7۰ میلیون تن است ولی 
عما ذخیره باالتری د      ارد       که د      ر مهریز یزد       و د      ر جاد      ه بافق 
واقع است که می توان آیند      ه کشور را بر اساس قرارد      اد      ی که 

توسط ایمید      رو بسته شد      ه، تامین کند      .
تعددوپراکندگیمنابعسربورویدرکشور

چگونهاست؟
میــزان تولید       روی د      ر کشــور حــد      ود       ۳۰ د      رصد       ظرفیت 
کارخانه ها است. خیلی از شرکت ها از کشورهای د      یگر مثل 
ترکیه خاک وارد       می کنند      .ما عما به ظرفیت اسمی  تولید       
شــمش روی د      ر کشور د      ســت نیافته ایم. میزان تولید      ات 
ما حد      ود       ۱۴۰ هزار تن اســت که از این میزان بیش از ۹۰ 
هزار تن توســط هولد      ینگ توسعه معاد      ن روی ایران تولید       
می شود      . د      ر واقع مقد      ار اعظم تولید      ات کشور د      ر این سیستم 

تولید       می شود      .
دراينزمینهنیازکشورچگونهاست؟واردات

داريمياصادرات؟
حد      ود       ۹۰ د      رصــد       تولید      ات روی صاد      ر می شــود       و حد      ود       
۱۰ د      رصد       برای گالوانیزاســیون ورق هــای فوالد      ی مورد       
استفاد      ه قرار می گیرد      . قســمت اعظم آن را فوالد       مبارکه 
مصرف می کند       که برای بد      نه های لوازم برقی و گاهی اوقات 

بد      نه های خاص خود      رو مورد       استفاد      ه قرار می گیرد      .
وضعیتدرشرکتتوسعهمعادنسربوروی

چگونهاست؟
من د      ر انتهای سال ۹۴ د      ر این شــرکت حضور پید      ا کرد      م. 
د      ر آن سال، میزان تولید       شــمش روی حد      ود       ۶۵ هزار تن 
برای سال بود      . یکی از مباحثی که با توجه به ظرفیت به آن 
اعتقاد       د      اشــتم، ارتقای تولید       بود       که خوشبختانه د      ر پایان 
سال ۹۵ تولید       را به ۸۰ هزار تن رساند      یم. یعنی حد      ود       ۲۰ 
د      رصد       افزایش تولید       د      اشتیم. د      ر سال کنونی یعنی ۹۶ ما از 
۸۰ هزار تن عبور کرد      ه ایم و ان شاا... تا پایان سال از ۹۰ هزار 
تن عبور خواهیم کرد      . این بد      ین معنی است که امسال نیز 
حد      ود       ۱۵ د      رصد       رشد       تولید       را خواهیم د      اشت و برای سال 
آیند      ه برنامه ریزی شــد      ه که از ۱۰۰ هزار تن عبور کنیم. از 

طرف د      یگر سرب را وارد       مد      ار کرد      یم.
می د      انید       که این چرخه تعطیل بود       و شرکت ملی سرب د      ر 
زنجان تعطیل شــد      ه بود      . تا امروز بیش از ۴۱۰۰ تن تولید       
سرب اتفاق افتاد      ه اســت و امید      واریم که تا پایان سال به ۵ 
هزار تن د      سترســی پید      ا کنیم. از لحاظ سود      د      هی شرایط 
ما نسبت به سالهای گذشــته متفاوت شد      ه است. د      ر پایان 
سال ۹۴ سود       ما عد      د       منفی د      اشت. د      ر سال ۹۵ کاما مثبت 
شد      . این هولد      ینگ د      ر سال ۹۵ بیش از ۱۲۱ میلیارد       تومان 

سود       تلفیقی د      اشت و امســال ما از عد      د       ۲۰۰ میلیارد       عبور 
می کنیم.  

درمــوردبهرهوریيکیازمصاديقويامیان
برها،مســالهبهینهکاویيابنچمارکینگاست.
درمســائلنظرینیزايناعتقادوجودداردکهبا
الگوگیری،میانبربرایتوسعهبهدستمیآيد.شما
جزومعدودشــرکتهايیهستیدکهبهاينمساله

توجهکردهايد.
وقتی ما می بینیم که ظرفیت کارخانه ها روی زمین است و 
هر روز باید       خاک خرید      اری شود       و ما د      ر عین حال، باطله های 
فراوانی د      اریم که د      ر طول سی واند      ی سال روی زمین است، 
باید       با بهینه کاوی از منابع مان استفاد      ه حد      اکثری را انجام 
د      هیم. شــاید       باور نکنید       ولی عیار موجود       د      ر این باطله ها 
حد      ود       ۶ د      رصد       است، مثل معد      ن مهد      ی آباد       که عیارش ۶ 
د      رصد       اســت. حال چرا تا به حال به آن فکر نشد      ه؟  د      لیلش 
این اســت که معد      ن انگورانی بود      ه است با عیار ۳۰ د      رصد       و 
وقتی این عیار هست، کسی به عیار پایین تر فکر نمی کند      . 
ولی حاال که می بینیم ظرفیت خاصی د      ارد       و خاک نیست و 
باید       از جای د      یگر بیاوریم و این د      ر کنار د      ستمان است، حاال 
به یک ضرورت تبد      یل می شود      . این رویکرد      ، یک د      ستاورد       
زیســت محیطی مهمی  هم د      ارد      . به این نکته توجه کنید      . 
می گویند       زمانی که بارند      گی می شــود      ، آبهای زیرزمینی و 
جاری به خاکی که حاوی عناصر فلزی هست نفوذ کرد      ه و 
چون آن ها د      ر آب حل می شوند      ، پس آب را آلود      ه می کنند      . 
پس این خاک ها، باعث آلود      گی زیســت محیطی می شود      . 
حاال اگر ما بتوانیم فلزاتش را بیرون بکشیم، د      یگر آن آلود      گی 
زیست محیطی را نیز ند      اریم. د      وم ضرورت اقتصاد      ی، سوم 
ســود       ناشــی از این اتفاق و چهارم اینکه اگــر بتوانیم این 
عناصر را بگیریم ماد      ه باطلــه ای نیز ایجاد       کرد      یم که برای 
زیرســاخت هایی مثل آســفالت و غیره به صورت رایگان 
استفاد      ه کنیم. پس این یک ضرورت است و این اتفاق باید       
بیفتد      . برای همین اســت که ما د      ر این مسیر وارد       شد      ه ایم. 
اکنون کارخانه بی زد       اس، کالسیمین بزرگترین کارخانه ای 
است که هید      روکســید       روی تولید       می کند       با ورود      ی ۴۰۰ 
هزار تــن از این باطله و از آن طــرف روی باقیماند      ه با عیار 
زیر ۱ اســت. یعنی ما بیش از ۹۰ د      رصد       روی را استحصال 
می کنیم. خروجی این کارخانه ۱۰۰ هزار تن کنسانتره ۲۰ 
د      رصد       است که هر تن آن بالغ بر 7۰۰ هزار تومان ارزش د      ارد       
و اکنون ســرمایه گذاری که د      ر این زمینه صورت گرفته و 
کمتر از یک سال سرمایه انجام شد      ه را باز می گرد      اند      . سود       
سرشاری می د      هد       و ظرفیت خالی ما را پر می کند      .د      ر عین 
حال مشکل زیســت محیطی را نیز کم میکند      . پس همان 
بحثی که می خواهیم به نام بهره وری به آن د      ست پید      ا کنیم 
اتفاق می افتد      . این مساله د      ر بسیاری صنایع د      یگر د      ر کشور 

نیز عملیاتی و ممکن است.

تولید11۵٠٠تنشمشرویدرمجتمعقشم

 از ابتد         ای امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن شمش روی د         ر مجتمع ذوب و احیای 
روی قشم تولید          شد         ه است.

به گزارش ماین نیوز،  سرپرســت بازرگانی مجتمــع ذوب و احیای روی 
قشم گفت: تولید          روی به علت تامین مواد          اولیه ۲۰ د         رصد          بیشتر از مد         ت 
مشابه پارسال است. علی گرجاســی افزود         : تمامی تولید         ات شمش روی 
این مجتمع صنعتی با خلوص بیش از ۹۹ د         رصد         ی به کشورهای اتحاد         یه 
اروپا، هند         ، ترکیه و کشورهای حاشــیه خلیج فارس صاد         ر می شود         . وی 
تصریح کرد         : صاد         رات روی بیش از ۳۳ میلیون د         الر ارزآوری برای کشــور 
د         اشته است. گرجاسی د         ر پایان با اشــاره به اینکه مجتمع ذوب و احیای 
روی قشم ظرفیت ســاالنه تولید          ۱7 هزار تن روی د         ارد         ، اظهار کرد         : روی 
د         ر آبکاری فلزات، خود         روســازی، محافظت چوب و وســایل آرایشــی و 

بهد         اشتی کاربرد          د         ارد         .

راهاندازیواحدتولیدهیدروکسیدروی
درمجتمعذوبواحیاءرویقشم

واحد          تولید          هید         روکسید          روی به منظور استحصال فلز روی باقی ماند         ه د         ر 
پســماند         های تولید          د         ر مجتمع »ذوب و احیاء روی قشم » به عنوان یکی 
از طرحهای توســعه این مجتمع با ظرفیت تولید          ۳۵.۰۰۰ تن کنسانتره 
هید         روکســید          روی د         ر مرحله راه اند         ازی است. به گزارش ماین نیوز، امیر 
رحیمی مد         یر عامل شرکت ذوب و احیاء روی قشم با اعام این خبر اظهار 
د         اشت: عملیات نصب تجهیزات هید         رکسید          روی از پسماند         ها انجام شد         ه 
و د         ر مرحله راه اند         ازی اســت. این واحد          از د         وبخش لیچ و هید         روکســید          
روی تشکیل شد         ه اســت و خوراک اصلی این واحد          ساالنه  ۲۱۰.۰۰۰ تن 
کیک باطله مربوط به پســماند         های خطوط اصلی تولید          بود         ه که د         ر طی 
انجام این فرآیند          هید         روکسید          روی به منظور تولید          شمش روی مطابق با 
استاند         ارد         های جهانی تولید          می گرد         د          . رحیمی هد         ف از اجرای این طرح 
را، عاوه بر بازیافت پسماند         ها ، تأمین بیش از ۲۰ د         رصد          ماد         ه معد         نی )مواد          
اولیه( مورد          نیاز این مجتمع د         انست و افزود         :با حذف فلزات سنگین موجود          
د         ر پسماند         های تولید          ، اجرای این طرح گام بزرگی د         ر راستای حفاظت از 

محیط زیست و ورود          به صنعت سبز می باشد          .

ازسویگروهمطالعاتبینالمللیسربورویاعالمشد؛
کاهشتولیدشمشرویطی1٠ماهنخستسال٢٠17

میزان تولید         معد        نی، تولید         شمش روی و میزان تقاضا برای فلز روی توسط گروه 
مطالعات بین المللی سرب و روی د        ر ۱۰ ماه ابتد        ایی سال ۲۰۱7 اعام شد        ه است. به 
گزارش ماین نیوز، بنابراین گزارش، میزان تولید         شمش روی د        ر این مد        ت کاهش 
پید        ا کرد        ، اما این کاهش د        رحالی رخ د        اد         که میزان تولید         معد        نی افزایش د        اشــت. 
بنابراین این افت می تواند         ناشی از کم شد        ن تولید         ثانویه بود        ه باشد        . بر اساس گزارش 
گروه مطالعات بین المللی سرب و روی )ILZSG(، میزان تولید         معد        نی، تولید         فلز 
و میزان تقاضا برای روی طی ۱۰ ماه ابتد        ایی سال ۲۰۱7 از ژانویه تا سپتامبر اعام 
شد        . میزان تولید         معد        نی روی طی ۱۰ ماه ابتد        ایی سال ۲۰۱7 نسبت به مد        ت مشابه 
خود         د        ر سال ۲۰۱۶ رشد         حد        ود         ۳.۸ د        رصد        ی د        اشت. میزان تولید         فلز روی تصفیه 
شد        ه نیز طی ۱۰ ماه ابتد        ایی سال ۲۰۱7 نسبت به مد        ت مشابه خود         د        ر سال ۲۰۱۶، 
کاهش حد        ود         ۰.۶ د        رصد        ی د        اشت که این اختاف را تا حد        ی ناشی از کاهش سهم 

تولید         ثانویه د        ر تولید         روی می د        انند        .
میزان تقاضا برای شمش روی نیز بر اساس گزارش گروه مطالعات بین المللی سرب 
و روی د        ر ۱۰ ماه ابتد        ای سال ۲۰۱7 معاد        ل ۱۱ میلیون و ۲77 هزار تن بود        ه است که 
این رقم نسبت به مد        ت مشابه د        ر سال ۲۰۱۶ افزایش حد        ود         ۰.7 د        رصد        ی د        اشت. 
کاهش تولید         د        ر کنار افزایش تقاضا بــرای روی موجب رونق گرفتن بورس های 
کاالیی برای این فلز شد        . از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میزان تولید         فلز روی تصفیه شد        ه 
د        نیا د        ر تقابل با میزان مصرف آن د        ر د        نیا بود        ه است و همین امر نیز موجب عد        م رونق 
چند        انی د        ر بازار این فلز بود        . از ســال ۲۰۱۶ از طرفی میزان تولید         جهانی فلز روی 
کاهش یافت و از طرف د        یگر میزان تقاضای جهانی فلز روی د        ر اثر افزایش مصرف 
چین باال رفت و همین امر موجب افزایش جهانی قیمت روی شــد        . روند         افزایش 
تقاضا د        ر سال ۲۰۱7 نیز بنابر اد        امه سیاست های د        ولت چین د        ر جهت افزایش تزریق 
اعتبارات به بازارها و تشویق به ساخت وساز افزایش پید        ا کرد        . با وجود         آنکه بسیاری از 
تولید        کنند        گان روی د        ر د        نیا تاش خود         را کرد        ند         تا با افزایش تولید         از فرصت کمبود         
بازار و افزایش قیمت بهره مند         شوند        ، اما همچنان میزان تقاضا از میزان تولید         بیشتر 

بود         و همین امر موجب رشد         قیمت روی د        ر سال ۲۰۱7 شد        .

صادرات9٠درصدتولیداتروی
سعد محمد ی د ر گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز تشریح کرد :

الگوسازیدربهرهوریمعادنایران
دکترسعدمحمدیازمديرانوفعاالنحوزهمعدناستکهمديرعاملیشرکتتهیهوتولیدموادمعدنیايران،مديرعاملیشرکتملی
مسايران،مديرعاملیشرکتملیفوالدايران،مديرعاملیذوبآهناصفهان،مديرعاملیهلدينگتوسعهمعادنرویايران،مدير
عاملیسرمايهگذاریصباتامین،استاددانشگاهوعضوهیاتعلمیدانشگاه،کارشناسرسمیدادگستریدربخشمعدنونماينده
وزارتصنعت،معدنوتجارتدرگروهبینالمللتحقیقاتمسوعضويتدرهیاتعاملايمیدرورامیتوانازمهمترينسوابقکاری
اوبرشمرد.بهبهانهبرگزاریدومینکنفرانسبینالمللیبهینهکاویدرايرانکهباحضوراستادانسرشناسداخلیوخارجیدرتهران

برگزارشد،باايشاندرزمینهبهرهوریدرمعادنايرانبهگفتوگونشستیمکهازنظرمیگذرد.
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حجم تقاضای ســنگ آهن چین د         ر منطقه و د         ر سال پیش رو چه وضعیتی خواهد          د         اشت؟ 
تاثیرپذیری و به گونه ای وابسته بود         ن اقتصاد          فوالد          ایران به بازار مهم چین همواره مورد          بحث 
فعاالن فوالد          بود         ه است،  به طوری که د         ر این زمینه انتشار هر گزارشی د         رخصوص بازار فوالد          
ایران باید          با نیم نگاهی به بازارهای بین المللی از جمله چین همراه باشد         ؛ د         ر این باره »رشد          ۲۰ 
د         رصد         ی افزایش صاد         رات« د         ر زمینه فوالد          ایران، سیگنال روند          فزایند         ه حضور د         ر بازارهای 
بین المللی را به وضوح شناســایی کرد         ه و ایران را د         ر مسیر تجربه این مهم قرار د         اد         ه است. به 
گزارش ماین نیوز، کیوان پورشب فعال و کارشناس بازار فوالد          و مقاطع فوالد         ی د         رخصوص 
پیش بینی ها د         ر بازار مقاطع فوالد         ی د         ر سال ۲۰۱۸ بر این باور است که بازار مقاطع فوالد         ی 
ایران د         ر ســال جاری همچنان کاهش تقاضای د         اخلی را از سر خواهد          گذراند         . د         ر این باره با 
اســتناد          به منابع معتبری مانند          »پلتس« پیش بینی می شود          همچنان رکود         ی که د         ر حوزه 
ســاخت و ساز و به طور کلی عمران بر فضای کشور حاکم است اد         امه پید         ا کند          و سال ۲۰۱۸ 

همچنان با کاهش تقاضای د         اخلی روبه رو  باشیم.

مختصاتجهانیفوالدايراندر٢٠18
به گفته وی از سوی د         یگر صاد         رات میلگرد          د         ر سال ۲۰۱۸ حتما افزایش 

خواهد          د         اشت،  هرچند          باز هم آمارها و به نقل از انجمن تولید         کنند         گان 
بین المللی فوالد          نشان می د         هد          که طی ۵ سال گذشته چیزی حد         ود          
۱۲ د         رصد          تولید          میلگرد          د         ر سطح جهانی کاهش د         اشته است، با این 
حال برآورد         ها از سال ۲۰۱۸ گویای این است که ایران یک حجم زیاد          
افزایش صاد         رات میلگرد          برنامه های فروش خود          را د         نبال خواهد          کرد         .

وی با اشاره به این موضوع که د         ر ایران ظرفیت اسمی تولید          میلگرد          ۲۰ 

میلیون تن است، توضیح د         اد         : پیش بینی می شود          د         ر سال ۲۰۱۸ از مجموع این مقد         ار بیش 
از 7۰ تا ۸۰ د         رصد          صاد         ر شود         .

پورشب ضمن اشاره به اشتیاق کشور و مسووالن وزارت صنعت و به ویژه ایمید         رو به افزایش 
تولید          و توسعه تولید         ات فوالد          د         ر شرایط پساتحریم گفت: افق تولید          ۵۵ میلیون تن فوالد          تا 
سال ۲۰۲۵ برای تبد         یل شد         ن به ۱۰ کشور برتر فوالد         سازی د         ر د         نیا از موضوعات مهمی است 
که به آن د         ســت پید         ا خواهیم کرد         . چراکه این اراد         ه از سوی د         ولتمرد         ان و بخش خصوصی و 
حمایت از این برنامه د         ید         ه می شــود         ، د         ر عین حال پیش بینی هایی که انجمن جهانی فوالد          
انجام د         اد         ه از یک روند          رو به رشد          تقاضا برای فوالد          د         ر جهان خبر می د         هد          که این میزان از ۶/ 
۲ د         رصد          د         ر سال ۲۰۱7 به حد         ود          ۳ د         رصد          د         ر سال ۲۰۱۸ افزایش پید         ا خواهد          کرد          که انجمن 
جهانی فوالد         ، چین را از این گزارش و از این رقم مستثنی کرد         ه است، علت این استثنا نیز آن 
اســت که د         ر شرایط فعلی یک رشد          اسمی د         ر تقاضای فوالد          د         ر بازار د         اخلی چین وجود          د         ارد          
که پیش بینی می شود          این میزان حد         ود          ۳ د         رصد          باشد          که رشد          قابل توجهی است. پورشب 
د         ر اد         امه با اشاره به اینکه یکسری پارامترهای سیاسی د         ر سال جاری تقاضا و بازار 
فوالد          جهان از جمله ایران را به شد         ت متاثر می کند         ، افزود         : د         ر د         رجه اول به 
نقل از انجمن جهانی فوالد         ، افزایش ریسک های سیاسی ناشی از طرح 
شــعارهای پوپولیســتی د         ر آمریکا که تحت عنوان »حمایت از تولید          
د         اخلی« مطرح شد         ه، »بد         هی های مالی چین« به جامعه جهانی که از 
محل استقراض های مکرری که چه از صند         وق بین المللی پول و چه 
از سایر نهاد         های مالی بین المللی از سوی این کشور صورت گرفته د         ر 
کنار مناقشاتی که د         ر منطقه کره شمالی و جنوبی وجود          د         ارد          همگی بر 

این بازار اثر خواهند          گذاشت.

مختصاتجهانیفوالدایراندر۲01۸

گندلهسازیاپالپارسیانسنگانافتتاحشد
با حضور جهانگیری و شریعتمد اری؛

سمیعینژاد:اینپروژهنمونهمشارکتموفقدولتوبخشخصوصیاست

این طرح که نقشی مهم د         ر ایجاد          زنجیره تولید          د         ر 
منطقه شرق کشور ایجاد          کرد         ه محصوالت خروجی 
اش قابل استفاد         ه د         ر واحد         های احیای خراسان به 
ویژه فوالد          سبزه وار، فوالد          قائنات، فوالد          رخ و فوالد          
تربت حید         ریه اســت. ۴۰ د         رصد          از سهام این طرح 
عظیم متعلق به شــرکت ایمید         رو و ۶۰ د         رصد          آن 
متعلق به سرمایه گذاری پارسیان است. برای اجرای 
این طرح 7۵۰۰ میلیارد          ریال سرمایه گذاری ثابت 
و ۱۱۰ میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی انجام 
شد         ه است. مهند         سان کشور د         ر ساخت این پروژه 
به حد         نصــاب های جهانی د         ر طراحی، ســاخت، 
نصب و راه اند         ازی سیستم کنترل، طراحی، خرید          و 
اجرای بخش برق، ساخت و نصب عایق بخش های 
فرآیند         ی، ســاخت و نصب د         اکت های فرآیند         ی، 
اجرای نسوزکاری و ثبت رکود          میانگین پیشرفت 
ماهانه د         ر پروژه های صنعت و معد         ن به ویژه فوالد          

کشور د         ست یافته است.

نمونهمشارکتموفقدولتوبخشخصوصي
محمد مسعود  ســمیعی نژاد         ، مد         یرعامل شرکت 
سرمایه گذاری پارسیان، سرمایه گذاری د         ر طرح 
گند         له سازی اپال سنگان پارســیان را یک نمونه 
مشارکت جد         ید          د         ولت و بخش خصوصی د         ر زنجیره 
فوالد          برشمرد           و هد         ف از ســرمایه گذاری د         ر این 
مجموعه را  هد         ایت بخشی از نقد         ینگی موجود          د         ر 
کشور به ســمت تولید          و تکمیل وایجاد          توازن د         ر 
زنجیره فوالد          بر اساس سند          راهبرد         ی ۱۴۰۴ فوالد          
کشور، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته ونیز تولید          
وایجاد          اشــتغال پاید         ار و د         ر نهایت تقویت اقتصاد          

مقاومتی عنوان کرد         .

گندلهسازیاپالپارسیانبومیسازیشد
محمد          مسعود          ســمیعی نژاد         ، مد         یرعامل شرکت 
سرمایه گذاری پارسیان د         ر خصوص سرمایه گذاری 
د         ر معاد         ن سنگ آهن سنگان گفت: یکی از اهد         اف 

د         ولت و کشــور این است که بتواند          زنجیره صنعت 
فوالد          را د         ر د         رون کشــور کامل کنــد         . د         ر منطقه 
ســنگان با توجه به وجود          ذخایر بســیار مناسب 
معاد         ن سنگ آهن د         ر کشور بیش از یک هزار ۲۰۰ 
میلیون تن ذخیره وجود          د         ارد         . بنابراین یک مد         لی از 
سرمایه گذاری تعریف شد          که د         ر آن با د         ولت همراه با 
بخش خصوصی مباد         رت به سرمایه گذاری می کرد         .
سمیعی نژاد          افزود         : سهامد         ار اصلی این طرح ستاد          
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( اســت که د         ر سال 
اقتصاد          مقاومتی، تولید          و اشــتغال این مشارکت 
انجام شد         . با حمایت بانک پارسیان، سیاست گذاری 
تولید          ۵ میلیون تن کنسانتره و گند         له انجام شد          که 
افتتاح آن ها صورت گرفت و کارخانه گند         له سازی 
اپال پارســیان راه اند         ازی شــد         ه است.  مد         یرعامل 
شرکت سرمایه گذاری پارسیان د         ر خصوص ویژگی 
خاص این طرح خاطرنشان کرد         : این کارخانه به طور 
کامل بومی است و توسط مهند         سی ایرانی طراحی، 

کارخانهگندلهسازیاپالپارسیانسنگانباظرفیتتولیدی۵میلیونتنباحضورمعاوناولريیسجمهوریبهبهرهبرداریرسید.
اينطرحعظیمبااشتغالزايیمستقیمبرای٢۵٠٠نفرواشتغالزايیغیرمستقیمبرای8٠٠٠نفردرطولدورهساختدرمنطقهمحروم
ومرزیسنگانتحولیعظیمايجادکردهاست.بیشاز7٠درصدتجهیزاتمکانیکیبهکاررفتهدراينمجتمعساختداخلاستو

ايرانرادررتبهچهارمینکشورجهانبهلحاظدانشفنیوتکنولوژیگندلهسازیقراردادهاست.

آخرین خبرها از 
ویژه شد         ن سنگان

د         ر حالیکه تبد         یل شد         ن منطقه 
معد         نی سنگان به یک منطقه 
ویژه اقتصاد         ی قوت گرفته 
است، مد         یرعامل شركت 
اوپال پارسیان این اتفاق را 
به نفع سرمایه گذاران د         ر 
این منطقه د         انست. آخرین 
مکاتبات صورت گرفته د         ر 
خصوص سنگان نشان 
می د         هد          كه د         رخواست ایجاد          
منطقه ویژه اقتصاد         ی د         ر 
سنگان، د         ر حال سرعت 
گرفتن است. چنانکه د         ر 
آخرین نمونه آن اوایل د         ی 
ماه رسما نامه ای از سوی 
د         فتر معاون اول ریاست 
جمهوری خطاب به د         بیر 
شورای عالی مناطق آزاد          
منتشر شد         ، طی آن خواسته 
شد         ه بود          د         رخواست نمایند         ه 
مرد         م شهرستان های خواف 
و رشته خواران د         ر خصوص 
منطقه ویژه اقتصاد         ی 
د         ر سنگان به منظور 
حمایت از سرمایه گذاران 
و تولید         كنند         گان منطقه 
مورد          پیگیری قرار گیرد         . 
تبد         یل شد         ن منطقه ای كه 
آن را عسلویه معد         نی 
ایران می د         انند          و به عنوان 
یکی از قطب های تولید          
سنگ آهن و بخشی از 
زنجیره فوالد          مطرح شد         ه 
است به یک منطقه ویژه 
اقتصاد         ی می تواند          مزایایی 
را برای سرمایه گذاران و 
تولید         كنند         گان د         ر حوزه 
تولید          و صاد         رات به وجود          
بیاورد         . به طوری كه 
انگیزه آنها جهت توسعه 
فعالیت های خود          د         ر آن 
منطقه افزایش پید         ا خواهد          
كرد         . این نکته ای است كه 
مجتبی شعبانی - مد         یرعامل 
شركت اوپال پارسیان- به 
عنوان مد         یر مجموعه ای 
كه د         و طرح تولید         ی بزرگ 
زنجیره فوالد          را د         ر منطقه 
ویژه سنگان احد         اث كرد         ه 
و د         ر حال تکمیل پروژه 
كنسانتره سازی خود          
د         ر حجم 2.6 میلیون تن 
د         ر سال است، نیز آن را 
به سود          تولید         كنند         گان و 
سرمایه گذاران این منطقه 
د         انسته و معتقد          است با این 
اتفاق مزیت هایی برای بخش 
تولید          به وجود          خواهد          آمد .

احد         اث، نصب و راه اند         ازی شــد         ه است. بیش از یک 
هزار نفر به طور مستقیم د         ر این مجموعه مشغول 
فعالیت هستند         .  مد         یر عامل شرکت سرمایه گذاري 
پارسیان گفت: ســرمایه گذاري ۱۲۰۰ میلیارد          
توماني اپال سنگان پارسیان د         ر طرح گند         له سازي، 
یک نمونه مشارکت جد         ید          د         ولت و بخش خصوصي 
د         ر زنجیره فوالد          بود         .                  ســمیعي نژاد          افزود         : شرکت 
اپال بخشي از سرمایه گذاري هاي خود          را د         ر بخش 
توسعه زیر ســاخت هاي منطقه نظیر برق، گاز و 
جاد         ه سازي انجام د         اد         ه است. وي خاطر نشان کرد         : 
زمان ساخت کارخانه گند         له سازي اپال ۲۴ ماه بود          
و ۴۵۰۰ نفر نیروي جوان به طور مســتقیم و غیر 
مستقیم د         ر ساخت این مجتمع همراهي د         اشتند          
و با توجه به استفاد         ه از حد         اکثر توان ساخت د         اخل 
بالغ بر 7۰ میلیــون یورو د         ر هزینه هاي رفت و آمد          
کارشناسان خارجي صرفه جویي شد          اگرچه برخي 
تجهیزات نظیر گیربکس هاي سنگین را از خارج 
وارد          کرد         یم.ســمیعي نژاد          تصریح کرد         : طرح ۲.۴ 
میلیون تني کنسانتره ســنگان د         ر جوار کارخانه 
گند         له سازي آغاز شــد         ه و عملیات خاکبرد         اري را 
شروع کرد         ه ایم. مد         یر عامل شرکت سرمایه گذاري 
پارسیان د         ر مورد          واگذاري معاد         ن سنگ آهن افزود         : 
شرکت اپال اعتقاد          د         ارد          تا معاد         ن د         ولتي سنگان به 
صورت عاد         النه بین سرمایه گذاران زنجیره فوالد          د         ر 
منطقه توزیع شود          و این شرکت براي توسعه معاد         ن 
به تازگي اقد         ام به خرید          شاول ۴۰تني و۳۰د         امتراک 

۱۵۰تني کرد         ه است.

سهاماپالپارسیانواگذارمیشود
وي خاطرنشان کرد         : خوشبختانه د         ر ساخت کارخانه 
گند         له سازي به خود         کفایي رسید         یم و مي توانیم به 
جرات بگوییم که د         ر ساخت گند         له خود         کفا شد         ه ایم. 
سمیعي نژاد          همچنین گفت: مد         ل سرمایه گذاري 
د         ر این منطقه، معماري خاصي د         اشــت که د         ر آن 
د         ولت و بخش خصوصي مشارکت د         اشت.وي افزود         :  
د         ر این طرح، د         کتر         کرباسیان به عنوان حامي بود         . 
مسووالن استاني به کمک آمد         ند          و اجراي این کار 
تنها با معماري ایراني انجام گرفت. به گفته سمیعي 
نژاد         ، اگر این طرح ۱۰ تــا ۱۵ د         رصد          گران تر تمام 
شــود         ، مي تواند          منجر به ارزان تر تمام شد         ن طرح 

هاي مشابه د         ر آیند         ه شود         .
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ركورد             تولید             تختال د            ر 
فوالد             هرمزگان شکست
شركت فوالد             هرمزگان د            ر د            ی  
96 با تولید             130هزار و 475 
تن تختال طی 30 روز، ركورد             
جد            ید            ی را به ثبت رساند                       . 

رشد٢7.۵درصدیتولیدفوالدهرمزگاندرتولید1٠ماهه96
ارزانی د             ر گفت وگو با ماین نیوز تشریح کرد             :

SMSآخرینوضعیتاجرایقراردادتوسعهفوالدهرمزگانبا

میزانتولیددر1٠ماههسالجاریچقدر
بودهاست؟

حد              ود               ۲7.۵ د              رصد               نســبت به ســال ۹۵ د              ر ۱۰ 
ماهه امسال شــاهد               افزایش تولید               بود              یم و حد              ود               
۱ میلیون و ۹7۰ هزار تن محصول تولید               کرد              یم. 
د              ر حوزه فــروش نیز حد              ود               ۲۰ د              رصد               د              ر ۱۰ ماهه 
امسال نسبت به مد              ت مشابه سال گذشته افزایش 
د              اشتیم که از این میزان حد              ود               ۴۰۰ هزار تن آن د              ر 
بازار د              اخلی و حد              ود               ۹۰۰ هزار تن د              ر بازار صاد              راتی 
به فروش رسید              ه است. بطورکلی حد              ود               ۱ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن فروش انجام شد              ه است که نسبت به 
سال گذشته با رشد               ۲۰ د              رصد              ی همراه بود              ه است. 
از نگاه ریالی نیز حد              ود               ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد               تومان 

د              ر این مد              ت فروش انجام د              اد              یم.

میزانصادراتبهچهمیزاننسبتبهسال
گذشتهافزايشپیداکردهاست؟

صاد              رات نسبت به سال گذشته حد              ود               ۱۵ د              رصد               
)تناژ( افزایش پید              ا کرد              ه است.

آخرينوضعیتطرحتوســعهشرکتبا
گروهSMSبهچهصورتاست؟

قرارد              اد               طرح توسعه تابستان امسال با SMS بسته 
شــد              . SMS به صورت جوینت با شرکت ایرانی 
ایریتک این قرارد              اد               را انجام می د              هند              . براســاس 
این قرارد              اد               ظرفیت کارخانه از ۱.۵ میلیون تن تا ۳ 
میلیون تن افزایش پید              ا می کند              . د              ر حال حاضر این 
قرارد              اد               د              ر مرحله فاینانس است و د              ر حال پیگیری 
مجوزهای الزم د              ر د              اخل و خارج کشور هستند               تا 
این کار هرچه زود              تر به سرانجام برسد              . با انجام این 

کار ظرفیت کارخانه ۲ برابر می شود              .

آياتامینمالیاينقراردادازايتالیاانجام
میشود؟

 SMS یک گــروه بین المللــی د              ر قالب SMS
GROUP اســت که ما با بخش ایتالیایی )اس ام 
اس اینسه( عقد               قرارد              اد               د              اشته ایم که بیمه د              ولتی 
آن شرکت ساچه است. به عنوان مثال بیمه قرارد              

اد               مبارکه شرکت هرمس آلمان است.

عملیاتاجرايیايــنقراردادچهزمان
آغازمیشود؟

خوشــبختانه به تازگی د              ولــت ایتالیا یک خط 
اعتباری ۵ میلیارد               یورویی به ایران اختصاص د              اد              ه 
است. اگر از همین خط اعتباری پروژه ما د              ر اولویت 
قرار بگیرد               با انتخاب بانک عامل )د              ر مرحله انتخاب 
قرار د              ارد              ( کارها جد              ی تر پیش می رود              . امید              واریم 

ظرف چند               ماه آیند              ه این قرارد              اد               اجرایی شود              .

برنامهاحداثواحدگندلهسازیبهکجارسید؟
موضوع گند              له سازی د              ر منطقه ویژه است. د              ر حال 

ايجادزنجیرهارزشفوالدمیتواندسودآوریراافزايشدهد.دراينبارهمديرعاملشرکتفوالدهرمزگانمعتقداست:درصورت
تکمیلزنجیرهباســودآوریهمراهخواهیمبود.اينکهماخودمانبخواهیمزنجیرهراازسنگآهنتامحصولنهايیکاملکنیمو
کارخانهکنارماهمبافاصله٢٠٠متریاينکارراانجامدهد،منطقینخواهدبود.اگربتوانیمسرمايهگذاریمشترکانجامدادهواين
زنجیرهرابینخودمانايجادکنیم،فاينانسورخارجیهمبرایورودرغبتبیشتریپیدامیکندومامیتوانیمسرمايهموردنیاز
راتامینکنیم.خبرنگارمايننیوزبافرزادارزانیمديرعاملشرکتفوالدهرمزگانگفتوگويیانجامدادهکهدرادامهمیخوانید:

علت ركورد         شکنی ها
مد         یر تولید          فوالد          هرمزگان 
گفت: از مهمترین عوامل ثبت 
ركورد          جد         ید          بهبود          كیفیت 
آهن اسفنجی و بهبود          د         ر 
كیفیت گند         له تامین شد         ه كه 
 Power on د         ر نهایت زمان
به 52 د         قیقه كاهش یافت شد         . 
پایش مستمر فرآیند          تولید          
كارشناسان واحد          با تکیه بر 
مد         یریت مصرف ها و سرباره 
سازها، اجرای پروژه های 
بهبود         ، انجام فعالیت های به 
صورت منسجم و تیمی، تغییر 
ساختار نت واحد          و استفاد         ه 
حد         اكثری از توان نت ناحیه د         ر 
بهبود          آماد         ه به كاری تجهیزات، 
آموزش د         ستورالعمل ها 
و به روزرسانی 
د         ستورالعمل های كاری و ایمنی 
تخصصی از جمله عوامل موثر 
و تاثیرگذار بر تحقق ركورد         ها 
د         ر ماه جاری هستند         . 

تامینمواداولیهازمهمترينموضوعاتیاستکهدرواحدهایفوالدسازیمطرحاست.کمبودآهناسفنجیبهعنوانيکیازمواد
الزمبرایتولیدفوالدمیتوانداينصنعتراباچالشهمراهسازد.دراينبارهمعاونخريدشرکتفوالهرمزگانبیشترينمشکل

رادرتامینآهناسفنجیمیداندومیگويدباوجودنیازداخلیاينمحصولصادرمیشود.خبرنگارمايننیوزباعلیگلشنمعاون
خريدشرکتفوالدهرمزگانگفتوگويیانجامدادهکهدرادامهمیخوانید:

وضعیتخريدگندلهفوالدهرمزگاندر9ماههسالجاریبهچه
صورتبودهاست؟

د               ر ۹ ماهه امســال خرید                گند               له خوب بود               . یعنی وضعیت امسال نسبت به 
سال گذشته با راه اند               ازی پروژه های جد               ید                بهتر شد               ه و ما کمبود                خود                را از 
طریق واحد                سنگان جبران کرد               یم اما این مشکل به بحث کنسانتره منتقل 
شد               ه است. د               ر حال حاضر واحد               های گند               له سازی د               ر زمینه کنسانتره مشکل 
د               ارند               . از سوی د               یگر مهمترین مشکلی که د               ر حال حاضر د               ر زمینه تامین 
مواد                اولیه وجود                د               ارد               ، زیرساخت های حمل و نقلی موجود                د               ر کشور است. 
باید                به این موضوع هم د               ر حوزه حمل ریلی و هم جاد               ه ای فکر کرد               . با توجه 
به افزایش حجم، حمل با کامیون به صاح نیســت. د               ر فوالد                هرمزگان د               ر 
۱۰ ماه ابتد               ای سال جاری ۶۵ د               رصد                حمل به صورت کامیون و ۳۵ د               رصد                

به صورت حمل ریلی انجام شد               ه است که آمار خوبی نیست.

درحالحاضربیشترينخريدشماازگلگهراستياسنگان؟

بیشترین خرید                از گل گهر انجام می شود               . ۸۰ د               رصد                نیاز ما از سوی گل گهر، ۱۵ 
د               رصد                از زرند                و ۵ د               رصد                از ســنگان تامین می شود                که د               ر حال حاضر آمار خرید                
از ســنگان را کاهش د               اد               ه ایم زیرا هزینه حمل از سنگان تا بند               رعباس باال بود               ه و 
به صرفه نیست. حمل از سنگان به ازای هر تن ۴۶ هزار تومان گران تر از حمل از 

گل گهر و زرند                است.

میزانخريدازنظرتناژدر1٠ماههسالجاریچهمیزانبودهاست؟
میزان خرید                گند               له از نظر تناژ د               ر ۱۰ ماهه ســال جاری حد               ود                ۱ میلیون ۹۵۰ 

هزار تن بود               ه است.

آياازنظرکمیتگندلهباکمبودمواجههستید؟
کمیت مطرح نیست بلکه بحث جا به جایی گند               له وجود                د               ارد               . د               ر صورتی که بحث 
زیرساخت ها حل نشود                و با مشکل همراه شــویم با توجه به قرارگیری شرکت 
د               ر کنار د               ریا د               ر صورتی که نیاز د               اشــته باشــیم وارد               ات را انجام خواهیم د               اد               . اما 

این موضوع د               ر اولویت ما قرار ند               ارد                زیرا وارد               ات گند               له یعنی خروج ارز از کشور. 
همچنین با این کار اشتغال را د               ر آن سوی مرزها ایجاد                کرد               ه ایم. با توجه به اینکه 
نیاز به تفکر ملی است و باید                بحث اشتغال و کارآفرینی را انجام د               هیم باید                پول د               ر 
کشور هزینه شود               . اما به شرطی که ما هم آسیب نبینیم. د               ر حال حاضر بیشترین 
مشکل د               ر حوزه آهن اسفنجی است. ما د               ر فوالد                هرمزگان این قابلیت را د               اریم تا 
به میزان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت اسمی تولید                کرد               ه و حتی از آن عبور 
کنیم اما آهن اسفنجی د               ر اختیار نیست و متاسفانه د               ر این شرایط آهن اسفنجی 
صاد               ر هم می شود               . نیاز اســت د               ولت از طریق ارگان های مربوطه د               ر این باره به 
جهت حمایت از تولید                د               اخل ورود                کرد               ه تا وقتی به آهن اسفنجی د               ر د               اخل کشور 
نیاز اســت این محصول صاد               ر نشود               . با توجه به این موضوع به احتمال بسیار د               ر 
بهمن و اسفند                ماه به د               لیل نبود                آهن اسفنجی با کاهش تولید                همراه خواهیم شد               .

باکمبودآهناسفنجیمواجهیم
گلشندرگفتوگوبامايننیوزاعالمکرد

حاضر د              ر منطقه ویژه بحث ظرفیت سازی و ایجاد               ۱۰ 
میلیون تن فوالد               مطرح است، امید              واریم با تشکیل 
ستاد               فوالد               که وزیر صنعت، معد              ن و تجارت د              ستور 
آن را صاد              ر کرد              ه اند               و ایمید              رو به نیابت از وزارتخانه 
و به نمایند              گی از ایمید              رو شــرکت ملی فوالد               آن 
را پیگیری می کنــد              ، گند              له مورد              نیاز برای این ۱۰ 
میلیون تن د              ر منطقه د              ید              ه شود               تا سرمایه گذاری ها 
موازی انجام نشود              . د              ر حال حاضر ما د              ر آن منطقه 
گند              له سازی د              اریم. باید               این واحد               توسعه پید              ا کرد              ه 
و را ه اند              ازی شــود               تا منطقه از آن استفاد              ه کند               و ما 
بتوانیم د              ر اد              امه خط نورد               را احد              اث کنیم. د              ر واقع 
باید               یک هماهنگی میان فوالد              سازان منطقه برای 
زنجیره ارزش فوالد               استان صورت بگیرد              . این موضوع 
د              ر همایش چشــم اند              از فوالد               هم مطرح بود               که د              ر 
صورت تکمیل زنجیره با سود              آوری همراه هستیم. 
اینکه ما خود              مان بخواهیم زنجیره را از سنگ آهن 
تا محصول نهایی کامل کنیم و کارخانه کنار ما هم 
با فاصله ۲۰۰ متری این کار را انجام د              هد              ، منطقی 
نخواهد               بود              . اگر بتوانیم ســرمایه گذاری مشترک 
انجام د              اد              ه و ایــن زنجیره را د              ر ۱۰ میلیون تن بین 
خود              مان ایجاد               کنیم، فاینانسور خارجی هم برای 
ورود               رغبت بیشــتری پید              ا می کند               و ما می توانیم 

سرمایه مورد              نیاز را تامین کنیم.

درحالحاضرتنهادرمنطقههرمزگان
گندلهسازیمادکوشمشغولبکاراست؟

د              ر این منطقه تنها ماد              کوش گند              له ســازی د              ارد              ، 
البته هنوز به بهره برد              اری نرسید              ه است. این واحد               
ظرفیتی ۲.۵ میلیون تنی د              ارد               که حد              اقل باید               به 
۱۰ میلیون تن گسترش پید              ا کند              . یعنی ۲ واحد               ۵ 

میلیون تنی احد              اث کند              .

فوالدهرمــزگانبرنامهایبرایاحداث
واحدجداگانهدارد؟

اگر بتوانیم اد              غــام ۱۰ میلیون تن را انجام د              اد              ه و با 
مد              یریت ستاد               فوالد               کشور این زنجیره را د              ر منطقه 
ایجاد               کنیم، بد              ون شک د              ر آن زمان گند              له سازی، 
فوالد              ســازی و محصول نهایی د              ر منطقه تقسیم 
شد              ه و مشارکت ایجاد               می شود               تا سرمایه ها صرف 
اقد              امات موازی نشــود              . اگر این کار صورت نگیرد               
هر شــرکتی به د              نبال ایجاد               زنجیــره برای خود               

خواهد               بود              .
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

بندهنمیتوانم
بهجایايشان
نظربدهماما
برداشتمنبر
ايناستکهآقای
وزيرباموضوع
وضععوارضبر
صادراتسنگ
آهنمخالف

است

اگر طرح توسعه D19  و تحویل این محد    ود    ه معد    ني به چاد    رملو 
اتفاق نیفتد    ، این مجتمع معد    نیصنعتي را با مشکل روبرو مي کند    ، 
چراکه ذخیره فعلي ســنگآهن این معد    ن تا ۴ ســال د    یگر قابل 
برد    اشت بهینه است و پس از آن استخراج از آن با عیار کمتر و 

باطله بیشتر خواهد     بود    .
د    ر بازد    ید     جمعي از خبرنگاران از مجتمع چاد    رملو 

که ۱۰ و ۱۱ د    ي امســال انجام شــد    ، قائم مقام 
مجتمع معد    نــي و صنعتي چاد    رملو از احتمال 
توقف ۲ خط تولید     این مجتمع تا ســال آیند    ه 
خبر د    اد     تا این مجتمع بتواند     خوراک واحد    هاي 

فوالد    سازي و گند    له سازي خود     را تامین کند    . به 
گفته عباس بیک، د    ر حال حاضــر خرید     از معاد    ن 

اطراف از جمله تمهید    اتي اســت که براي بازیابي معد    ن 
بکار گرفته مي شــود    . این کارخانه نخســت با ۳ خط هر کد    ام با 
ظرفیت تولید     ۱.7 میلیون تن فعال بود     و د    رحال حاضر با افزود    ن 
۲ خط د    یگر، با ظرفیت بیش از ۲ میلیون تن، ساالنه حد    ود    ه ۱۰ 
میلیون تن کنسانتره تولید     مي کند    . وي با بیان اینکه با راه اند    ازي 

۳ خط کنسانتره د    ر سال ۱۳77، به تولید     تجاري رسید    یم، یاد    آور 
شد    : زماني چاد    رملو، بزرگترین تولید    کنند    ه کنسانتره آهن بود     
و ساالنه ۱۰ میلیون کنســانتره آهن به نقاط مختلف صاد    ر مي 
کرد     که بخشي از کنسانتره چاد    رملو به فوالد     خوزستان و فوالد     
مبارکه ارســال مي شد     و بخشي نیز به مصرف گند    له 
ســازي چاد    رملو مي رســید    . بیک افزود    : امسال 
به د    لیل کاهش عمق معــد    ن و افزایش میزان 
باطله، برنامه تولید     کنسانتره را به ۹.۵ میلیون 
تن کاهــش د    اد    یم، زیرا د    رحــال حاضر باطله 
سنگآهن زیاد     شد    ه است.بیگ  د    رباره آخرین 
وضعیت طرح توسعه D۱۹ گفت: د    رصورتي که 
این محد    ود    ه معد    ني به چاد    رملو تحویل د    اد    ه نشود    ، 
این مجتمع با مشــکل روبرو خواهد     شد     و شاید     مجبور 
شویم ســال آیند    ه ۲ خط تولید     را متوقف کنیم تا بتوانیم فقط 
خوراک فوالد    سازي و گند    له سازي خود    مان را تامین کنیم. وي 
افزود :براي واگذاري پروژه D۱۹، مد    یریت این مجتمع از سال 

۱۳۸۴ تاکنون د    رحال نامه نگاري است.

خطردرکمینچادرملو

وضععوارضبرصادراتسنگآهن
موضوعیاستکهدرآخرين
روزهایوزارتمحمدرضانعمتزاده
وزيروقتصنعت،معدنوتجارت
مطرحوبهشورایعالیاقتصادرفت
امارئیسانجمنتولیدکنندگانو
صادرکنندگانسنگآهنايراندر
اينبارهمیگويد:هنوزاينموضوع
درشورایعالیاقتصادبررسی
نشدهاست.

مهرد             اد              اکبریان د             ر گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز د             رباره 
موضوع وضع عوارض بر صاد             رات ســنگ آهن اظهار کرد             : 
وزارت صنعت، معد             ن و تجارت د             ر د             ولت گذشــته یعنی 
۲۵ مرد             اد              ســال جاری و د             ر آخرین  روزهای حضور آقای 
نعمت زاد             ه د             ر وزارتخانه فهرستی با ۱۰ بند              به شورای عالی 
اقتصاد              فرستاد              که وضع عوارض بر صاد             رات سنگ آهن نیز 
د             ر میان این ۱۰ بند              بود             . البته هنوز این موضوع د             ر شورای 
عالی اقتصاد              بررسی نشد             ه و حتی د             ر کمیته کارشناسی 
مطرح نشد             ه است. مشخص نیســت که این موضوع چه 

سرنوشتی د             ارد             .
به گفته وی، این موضوع یک بار از وزارتخانه به شــورای 
عالی اقتصاد              رفته است اما هیچ تصمیمی برای آن گرفته 
نشــد             ه و به نوعی بایکوت ماند             ه اســت. وی اد             امه د             اد             : د             ر 
این باره با آقای شــریعتمد             اری وزیــر صنعت، معد             ن و 
تجارت صحبــت کرد             یم تا این موضوع یــک بار د             یگر از 
 سوی وزارت صنعت، معد             ن و تجارت مورد              بررسی مجد             د             

قرار بگیرد             . 
یکی از بخش هایــی که می توان این موضــوع را مطرح 
کرد             ، ســتاد              زنجیره فوالد              اســت. به گفته رئیس انجمن 
تولید             کنند             گان و صاد             رکنند             گان سنگ آهن ایران، از وزیر 
صنعت، معد             ن و تجارت خواهــش کرد             یم تا این موضوع 
د             وباره مورد              بررسی قرار بگیرد              تا د             ر صورت رد              وزارتخانه 
فعلی این بحث از شــورای عالی اقتصاد              بازگرد             د             . د             ر واقع 
توپ بررسی د             ر حال حاضر د             ر زمین وزارت صنعت، معد             ن 

و تجارت است.
اکبریان د             ر پاسخ به این ســوال که آیا وزیر صنعت، معد             ن 
و تجارت خود              با این موضوع موافق اســت، بیان کرد             : بند             ه 
نمی توانم به جای ایشــان نظر بد             هم اما برد             اشت من بر این 
است که آقای وزیر با موضوع وضع عوارض بر صاد             رات سنگ 
آهن مخالف اســت. وی تصریح کرد             : این موضوع د             ر جلسه 
آیند             ه ستاد              زنجیره فوالد              مورد              بررسی قرار می گیرد             . البته 

هنوز تاریخ برگزاری این جلسه مشخص نشد             ه است.

جزئیاتپروتکلاحیایمعادنکوچكومتوسطسنگآهن
رئیس انجمــن تولید            کنند            گان و صاد            رکنند            گان ســنگ 
آهــن ایران از امضــای پروتکل احیای معــاد            ن کوچک و 
متوسط سنگ آهن بین ایمید            رو به عنوان هد            ایت کنند            ه، 
شرکت های گل گهر و مید            کو به عنوان شرکت های بزرگ 
سرمایه گذار و انجمن سنگ آهن ایران و خانه معد            ن ایران 

به عنوان تشکل های تخصصی خبر د            اد            .
مهــرد            اد             اکبریان د            ر گفت وگــو با خبرنگار مایــن نیوز با 
اشاره به اینکه این پروتکل ســاعتی قبل د            ر حضور محمد             
شریعتمد            اری وزیر صمت امضا شــد            ، توضیح د            اد            : وظیفه 
انجمن تولید            کنند            گان و صاد            رکنند            گان سنگ آهن این است 
که اعضایی را که پروانه بهره برد            اری د            ارند             اما معاد            ن آنها فعال 
نیســت و یا اد            امه فعالیت آنها نیازمند             سرمایه گذاری است 
و نیازمند             یک ســری از حمایت ها - نه لزوما مالی - هستند             
شناسایی کرد            ه و به شرکت های بزرگ سرمایه گذار یعنی 

گل گهر و مید            کو معرفی کند            .
وی افزود            : معاد            ن کوچک و متوسط لزوما برای اد            امه فعالیت 
به کمک مالی نیاز ند            ارند             بلکه نیازمند             کمک های مشاوره ای 
یا تامین تجهیزات مورد            نیاز هســتند            . یا مثا برخی معاد            ن 
توانایی ایجاد             واحد             فراوری ند            ارند             که د            ر این زمینه گل گهر 
یا مید            کو می توانند             به این واحد            ها کمک کنند             که با این کار 

هم معد            ند            ار سود             می برد             و هم شرکت سرمایه گذار.
رئیس انجمن تولید            کنند            گان و صاد            رکنند            گان سنگ آهن 
ایران گفت: انجمن سنگ آهن ایران واحد            های واجد             شرایط 
د            ریافت کمک یا نیازمند             سرمایه گذاری را شناسایی خواهد             
کرد             و پس از بررسی پتانسیل سرمایه گذاری د            ر آن و توجیه 
اقتصاد            ی این کار اقد            ام به معرفی آنها به سرمایه گذار خواهد             
کرد            . اکبریان هد            ف از اجرای این پروتکل را احیای معاد            ن 
کوچک و متوســط ســنگ آهن، کاهش قیمت تمام شد            ه 
معاد            ن و تکمیل واحد            های فراوری اعام کرد            . وی توضیح 
د            اد            : د            ر حال حاضر بیش از نیمی از معاد            ن کوچک و متوسط 

سنگ آهن ایران نیمه فعال یا غیرفعال هستند            .

سرنوشتعوارضصادراتسنگآهندرستادفوالد
اکبریان د             ر گفت وگو با ماین نیوز:

شریعتمداریمخالفعوارضصادراتسنگآهناست

تولید1٠7میلیونخودروباسنگآهندپوشدهدرچین

سنگآهندپوشــدهدربنادرچینمیتواندبرایتولیدفوالد
برایساخت1٠7میلیوندســتگاهخودرومورداستفادهقرار
گیردکهدرصورتصفکشیدنبهماهمیرسندوبیشازسهبرابر
فروشساالنهخودرودراينکشورهستند.بهگزارشمايننیوز،
معاملهگرانمیگويندباتوجهبهاينکهبازارفوالدچینپساز
رشدسالگذشتهنشانههایضعفرابروزدادهاست،بیشاز1۵٠
میلیونتنسنگآهندپوشده،تهديدیبرایقیمتهایاين

مادهخامفوالدسازیبهشمارمیرود.

طبق آمار شرکت اســتیل هوم، حجم وارد            ات سنگ آهن د            ر بناد            ر بزرگ 
چین تحت تاثیر تقاضای مطلوب بــرای فوالد             و مقابله پکن با آلود            گی د            ر 
۱۹ ژانویه به رکورد             ۱۵۴.۴۳ میلیون تن رسید             که حد            ود             ۳۰ د            رصد             نسبت 
به مد            ت ۱۲ ماهه افزایش د            اشت و بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ بود            . این 
میزان سنگ آهن برای تولید             ۹7 میلیون تن فوالد             کافی است که می تواند             

برای تولید             ۱۰7 میلیون خود            رو مورد             استفاد            ه قرار گیرد            .
اگر این خود            روها به صف شوند            ، صف آنها به بیش از ۴۸۰ کیلومتر خواهد             
رسید            . به گفته یک معامله گر سنگ آهن مقیم شانگهای، به اند            ازه ای سنگ 
آهن د            ر بناد            ر وجود             د            ارد             که قیمت ها را پایین خواهد             برد            . اگر رشــد             حجم 
سنگ آهن د            پو شــد            ه اد            امه پید            ا کند             معامله گران ناچار خواهند             شد             آن را 

ارزانتر بفروشند            .
حد            ود             ۳7 د            رصد             از سنگ آهن د            پو شــد            ه د            ر بناد            ر چین به معامله گران و 
باقی آن به فوالد            سازان تعلق د            ارد            . هر د            و گروه وارد            ات سنگ آهن را تا پایان 
ســال ۲۰۱7 د            ر پی رشد             ۵۰ د            رصد            ی قیمت های د            اخلی فوالد             افزایش د            ا
د            ند            . مبارزه چین با آلود            گی هواریال تقاضا برای ســنگ آهن مرغوب را به 

خصوص از استرالیا و برزیل افزایش د            اد            ه است.

صادراتبیشاز6میلیونتنمحصوالتفوالدی

وزیر صنعت ، معد            ن وتجارت گفت:صاد            رات محصوالت فوالد            ی د            ر ۹ ماهه 
اول سال ۹۶ ۵۰ د            رصد             نسبت به سال قبل افزایش د            اشته است.  وزیرصنعت 
،معد            ن وتجارت گفت: بد             نیست د            ر این د            هه مبارک آماری از پیشرفت های 
معد            نی و صنعتی را د            ر د            وره پس از انقاب یاد            اوری کنم، د            ر ســال ۱۳۵7 
ظرفیت فوالد            ی ما فوالد             ذوب آهن اصفهان بســتگی د            اشت و یک روز از 
سوی مسئولین وقت افتتاح شد             اما امروز ۳۳ میلیون تن فوالد             خام رسید            یم 
که جایگاه چهارم فوالد             خام د            ر جهان را د            اریم که این افتخار بسیار بزرگی 
اســت که ما د            ر عرصه فوالد             ۱۱۰ میلیون تن فعالیــت فوالد             د            ر زنجیره 
فوالد             قریب به ۶۰ د            رصد             پیشــرفت فیزیکی د            اشته ایم که تا سال ۱۳۹۹ 
به لطف خد            ا و صنعتگران و مــرد            م ظرفیت تولید             فوالد             را به ۳۰۰میلیون 
تن افزایش خواهد             د            اد             که این اعد            اد             جزء افتخارات ملی ما است.وی افزود            : 
د            ر زمینه مس د            ر شــروع انقاب تقریبا صفر بود            یم و فقط زمینه برد            اشت 
از مس سرچشمه فراهم شد            ه بود             ولی برد            اشتی از مس ند            اشتیم که امروز 
۴۰۰ هزار تن مجموعه تولید             ما د            ر کشــور اســت که مایه افتخار است د            ر 
زمینه روی نیز د            ر شــروع انقاب صفربود            یم که امروز با ۴۵۰ هزار تن د            ر 
جایگاه خوبی هستیم. شریعتمد            اری عنوان کرد            : د            ر زمینه آلومینیوم ۱۲۰ 
هزار تن تولید             ابتد            ای انقاب بود             که این مقد            ار به ۵۰۰هزار تن د            ر کشــور 
رسید            ه است. د            ر زمینه ســیمان نیز که د            ر توسعه کشور بسیار موثر است 
د            ر اوایل انقاب ۸ هزار تن د            ر کشور بود             که د            ر حال حاضر به ۵میلیون تن 
 ظرفیت تولید             رســید            ه ایم که با کمی پیشرفت به ظرفیت ۴۰ میلیون تن

خواهیم رسید            .
د            ر زمینه تولید             کاشی د            ر اوایل انقاب ۶ میلیون متر مربع تولید             د            اشتیم که 
د            ر حال حاضر ۵۵۰ میلیون متر مربع تولید             کاشی د            ر ایران صورت می گیرد            . 
وزیر صنعت ، معد            ن وتجارت اد            امه د            اد            : تولید             شیشه جام ۱۸۰ هزار تن د            ر 
کشــور تولید             می شد             که امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن د            ر کشور تولید             
شیشــه جام صورت می گیرد            ؛ ظروف شیشه ای د            ر شروع انقاب ۵۰هزار 
تن بود             که د            ر حال حاضر به 7۵۰ هزار تن افزایش پید            ا کرد            ه است. د            ر حوزه 
معنویات نیز پیشرفت قابل توجهی د            اشتیم و کشور ایران جزء مطلوب ترین 
کشور ها از نظر معنویات به شمار می رود            ؛ اما برخی ها د            ر کشور شیطانی 
کرد            ه و ایراد             هایی می گیرد             که واقیعیت ند            ارد             و ایران همچنان کشــوری 
سالم و زیبا و معنوی است. این مقام مسئول تاکید             کرد            : با افتتاح این واحد             
ذوب چاد            رملو ظرفیت فوالد             ما به ۱۹۵ میلیون تن رســید             و همانطور که 

اشاره کرد            م از زنجیره ظرفیت فوالد             خام نیز عبور کرد            .
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

سهامداری،مهمترينمانعايجادهلدينگهایفوالدی

ســود         آوری د         ر زنجیره فوالد          زمانی اتفاق می افتد          که واحد         هایی که د         ر 
حلقه های مختلف مشغول فعالیت هســتند         ، د         ر زیرمجموعه یک واحد          
مشخص قرار گیرند         ؛ به عبارت د         یگر با ایجاد          کنسرسیوم یا هلد         ینگ های 
فوالد         ی می توان برای واحد         های مختلف هد         ف یکســانی را تعریف کرد         . 
از سوی د         یگر با اد         غام واحد         های فوالد         ی و تشکیل کنسرسیوم، سود          این 
واحد         ها به طور میانگین بین آنها تقســیم می شود         . این حرکتی است که 
از سوی شــرکت فوالد          مبارکه اصفهان از چند         ی پیش آغاز شد         ه است. 
هرچند          مجموعه صنعت فوالد          کشور نیازمند          هلد         ینگ هایی اینچنینی 
است تا بتواند          استوارتر به سمت چشم اند         از تعیین شد         ه حرکت کند         ، اما بر 
سر راه تشکیل این هلد         ینگ ها مشکاتی وجود          د         ارد          که موجب می شود          
به راحتی نتوان د         ر چنین مســیری گام نهاد         . د         ربــاره مزیت های اد         غام 
واحد         های فوالد         ی با یکد         یگر، مد         یرعامل شــرکت فوالد          مبارکه اصفهان 
گفت: فوالد          مبارکه از ســنگ تا محصول نهایی را د         ر واحد         های مختلف 
مجموعه خود          د         ارد         . علت موفقیت این مجموعه را باید          د         ر این موضوع د         ید          
که تمام زنجیره فوالد          را د         ر مجموعه گرد          هم آورد         ه است. اگر این واحد         های 
پراکند         ه فوالد         ی کشور به لحاظ مالکیت زیر نظر یک مجموعه واحد          باشند          
حتی اگر به لحاظ جغرافیایی د         ر یک فنس قرار ند         اشته باشند         ، می توانند          
به سود         آوری بیشتری برسند         . ازاین رو با ایجاد          کنسرسیوم می توان تمام 
زنجیره فوالد          را د         ر اختیار د         اشت و از این طریق ارزش افزود         ه بیشتری ایجاد          
کرد          و این ارزش افزود         ه را به طور متعاد         ل بین تمامی واحد         ها تقسیم کرد         .
بهرام سبحانی توضیح د         اد         : د         ر زنجیره فوالد          سود         د         هی متغیر است، یک 
زمان سود         د         هی د         ر سنگ آهن و زمانی د         یگر د         ر گند         له و شمش و گاهی د         ر 
محصول نهایی اســت. زمانی که تمام واحد         ها این زنجیره یک مجموعه 

باشد         ، ارزش افزود         ه از ابتد         ا تا انتها به طور متعاد         ل تقسیم می شود         

مديرعامل
شرکتملی
فوالدايراناز
نیاز1۵میلیارد
يورويیبخش
زيرساخت
صنعتفوالد
برایرسیدن
بهتولید۵۵

میلیونتنفوالد
درچشمانداز
14٠4خبرداد

وی د           ر خصوص آمار وارد           ات زنجیره 
فوالد            نیز گفت: طی ۱۰ ماه نخســت 
سال جاری د           ر مجموع زنجیره فوالد            
بیش از د           و میلیون تن وارد           ات د           اشت 
که د           ر مقایســه با مد           ت مشابه سال 
پیش ۲۸ د           رصد            کاهش را تجربه کرد           ه 
است. مد           یر عامل شرکت ملی فوالد            با 
اشاره رشد            چشمگیر صاد           رات فوالد            
د           ر ۱۰ ســال اخیر اظهــار کرد           : نکته 
حائز اهمیت، د           ر تراز تجاری ایران د           ر 
بخش محصوالت ساخته شد           ه و نیمه 
ساخته فوالد            )شمش( است که طی 
۱۰ سال گذشته از بیش از ۱۰ میلیون 
تن منفی به مثبــت پنج میلیون تن 
د           ر پایان ســال می رسد           . یعنی کشور 
از یــک وارد           کنند           ه محــض به قطب 
صاد           رات تبد           یل شد           ه است. یزد           ی زاد           ه 
با بیان اینکــه افزایش تولید            افزایش 
وارد           ات برخی اقــام را نیز به همراه 
خواهد            د           اشت، گفت: د           ر خصوص تاثیر 
افزایش تولید            بر وارد           ات مواد            اولیه، از 
نظر نسبت تاثیری ند           ارد           ؛ یعنی وارد           ات 
مواد            اولیه د           ر حوزه فوالد            بطور عمد           ه 
به انواع الکترود            و برخی مواد            نســوز 
غیرقابل تولیــد            د           ر د           اخل و همچنین 
بخشــی از زغال و کک مصرفی ذوب 
آهن برمی گرد           د            که به نسبت افزایش 
تولید           ، مقاد           یر وارد           ات آنها نیز افزایش 

پید           ا می کند           .

گامبلنــدايرانبــرایعرضه
بینالمللیآهناسفنجی

مد         یرعامل شــرکت ملی فوالد          ایران 
گفت: بر اساس چشــم اند         از ۱۴۰۴، 
میزان تولید          فوالد          د         ر ایــران باید          به 
ســطح ۵۵ میلیون تن برسد          و تحقق 
این میــزان، نیازمنــد          ورود          بخش 
خصوصی به صنایع فوالد         ی اســت. 
منصور یزد         ی زاد         ه مد         یرعامل شرکت 
ملی فــوالد          ایران با اشــاره به میزان 
تولید          آهن اسفنجی د         ر کشور گفت: 
میزان تولید          آهن اســفنجی تا پایان 
سال به ۳۳ میلیون تن می رسد          اما بر 
اساس چشم اند         از ۱۴۰۴، این میزان 
تولید          باید          به رقمی حد         ود          ۵۵ میلیون 
تن فوالد          خام د         ســت پید         ا کنیم. وی 
اد         امه د         اد         : ایــران از حیث تولید          آهن 
اسفنجی، مقام نخســت را د         ارا بود         ه 
اما اگر همین رونــد          د         ر صاد         رات نیز 
پیش گرفته شــود         ، طبیعتا می توان 
د         ر ســطح عرضه جهانی نیــز مقام 
نخست را کســب کنیم. یزد         ی زاد         ه 
با اشــاره تحقق اهد         اف برنامه ۱۴۰۴ 
تاکیــد          کرد         : برای د         سترســی به این 
میــزان تولید         ، نیازمنــد          ۵۲ میلیون 
تن DRI بود         ه و عاوه برآن نیز تولید          
چند         ن بیشــتری باید          د         ر د         ستور کار 
قــرار گیرد         . وی با اشــاره به اینکه د         ر 
چشم اند         از ۱۴۰۴، میزان تولید          آهن 
اسفنجی د         ر کشــور تنها صرف فوالد          
باید          شــود         ، تاکید          کرد         : امــروز بازار 

مصرف د         اخلی به ۲۶ میلیون تن آهن 
اسفنجی برای تولید          فوالد          نیاز است 
که د         ر این میــان د         و میلیون تن میز 
مازاد          مصرف وجود          د         ارد         . مد         یرعامل 
شــرکت ملی فوالد          ایران با اعام این 
خبر که تــا پایان امســال یک واحد          
۸۰۰ هزار تنی تولید          آهن اســفنجی 
د         ر ســبزوار به بهره برد         اری می رسد         ، 
افزود         : د         ر نیمه نخســت سال آیند         ه 
نیز د         و واحــد          ۸۰۰ هزار تنی د         یگر د         ر 
مجموع به ظرفیت ۱.۶ میلیون تن د         ر 
کشور افتتاح خواهد          شد         . وی با اشاره 
به نقش بنــگاه های بخش خصوصی 
د         ر صنعت فوالد          گفت: از سوی بخش 
خصوصی د         ر این عرصه نیز واحد         هایی 
به بهره برد         اری خواهد          رسید          چراکه 
تحقق ۵۲ میلیون تن آهن اسفنجی 
مســتلزم تولید          مطلوب کنستانتره و 
کنجاله است.مد         یرعامل شرکت ملی 
فــوالد          ایران اد         امــه د         اد         : طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته مازاد          تولید          
آهن اســفنجی صاد         ر می شود          اما د         ر 
آیند         ه تمامی آن د         ر کشــور به فوالد          

تبد         یل خواهد          شد         . 

رقابتفوالدســازاندرکاهش
هزينهتولیداست

مد         یرعامل شــرکت ملی فوالد          ایران 
از نیــاز ۱۵ میلیــارد          یورویی بخش 
زیرساخت صنعت فوالد          برای رسید         ن 
به تولید          ۵۵ میلیون تن فوالد          د         ر چشم 
اند         از ۱۴۰۴ خبر د اد . یــزد         ی زاد         ه با 
اشــاره به هد         ف تولید          ۵۵ میلیون تن 
فوالد          د         ر چشــم اند         ازه ۱۴۰۴ گفت: 
رســید         ن به این میزان تولید          نیازمند          
توسعه زیرساخت ها اعم از راه آهن، 
اســکله، جاد         ه، لوله گذاری گاز، آب و 
برق همراســتا با ظرفیت تولید          فوالد          

است.
وی د         ستیابی به توســعه زیرساخت 
بخش معد         ن و صنایع معد         نی کشــور 
را نیازمند          ۱۵ میلیارد          یورو ســرمایه 
گذاری د         انســت و افزود         : این سرمایه 
گذاری مــی توانــد          از طریق بخش 
خصوصی و یا از طریق حمایت د         ولت 

از طریق فاینانس، اوراق خزانه و غیره 
صورت گیرد         . مد         یرعامل شرکت ملی 
فوالد          ایــران تصریح کــرد         : تقاضای 
د         اخلی و صــاد         رات و همچنین وجود          
منابع گاز و ســنگ آهن د         ر کشــور و 
یارانــه برق بــرای تولید         کنند         گان از 
عوامل رشــد          تولید          آهن اسفنجی د         ر 
ایران اســت.یزد         ی زاد         ه افزود         : برنامه 
های د         ر حال اجــرا و برنامه های آتی 
همراه با جذب سرمایه گذاری د         اخلی 
و خارجــی امکان رســید         ن به تولید          
۵۵ میلیــون تن فــوالد          را فراهم می 
ســازند         . ظرفیت ســازی برای تولید          
فوالد          خام )جایابی و زنجیره فوالد         (، 
توســعه صنایع پایین د         ستی و تولید          
زنجیره از جمله راه های رســید         ن به 
هد         ف تولید          فوالد          د         ر افق ۱۴۰۴است. 
وی د         ر اد         امه گفت: د         ر تولید          زنجیره، 
بخش د         ولتی ند         اریم و کاما خصوصی 
یا غیرد         ولتی شد         ه و د         ولت فقط برای 
فاینانس و نظارت طرح ها کمک می 
کند         . از جمله طرح های فوالد          استانی 
که د         ولت از طریق جذب یک میلیارد          
و ۸۰۰ میلیون یورو فاینانس چین به 

این طرح ها کمک کرد         . 
مد         یرعامل شرکت ملی فوالد          ایران از 
بهره برد         اری از تمام طرح های استانی 
فوالد          حد         اکثر تا ۲ سال آیند         ه خبر د         اد         . 
وی با اشاره به رشد          ۵.۶د         رصد         ی تولید          
جهانی فوالد          و وضعیت تولید          فوالد          د         ر 
کشورهای صنعتی جهان خاطر نشان 
کرد         : اکنون رقابت د         ر این صنعت د         ر 
کاهش هزینه های تولید          است. یزد         ی 
زاد         ه گفــت: تراز تجــاری فوالد          خام 
ایران طی د         و سال اخیر مثبت بود         ه که 
حاکی از رشد          صاد         رات د         ر این بخش 
د         ارد         . رقابت د         ر صاد         رات فوالد          بسیار 
باال اســت و صــاد         رات منطقه مزیت 
نسبی و نزد         یک بود         ن را د         ارد         . د         ر حال 
حاضر فوالد          ایران به اروپا و کشورهای 
منطقه صاد         ر می شود          وکیفیت فوالد          
ایران مطابق با استاند         ارد         های اروپا و 
امریکا اســت و اگر با امریکا مشــکل 
ند         اشــتیم صاد         رات به این کشور نیز 

صورت می گرفت. 

کاهش٢8درصدیوارداتزنجیرهفوالددر1٠ماهه96
یزد ی زاد ه مطرح کرد :

ترازتجاریزنجیرهفوالد۵۴درصدمثبتشد
مديرعاملشرکتملیفوالدايرانبااشارهبهوضعیتصادراتووارداتدرزنجیرهفوالدباارائهآماریدراينبارهازافزايشصادرات
وکاهشوارداتدراينزنجیرهخبرداد.منصوريزدیزادهبابیاناينکهصادراتمحصوالتفوالدیافزايشداشتهاست،اظهارکرد:با
توجهبهروندروبهرشدتولید،خوشبختانهسیرصعودیصادراتزنجیرهفوالدمنهایسنگ،کنسانترهآهن،گندلهوآهناسفنجی
برخالفروندواردات،سیرافزايشیداشتهوازحدودپنجمیلیونتنبهبیشازهفتمیلیونتنرسیدهکهنشانازرشد٢4درصدی

طی1٠ماههسال1396دارد.

يكگامروبهجلوبرای»آمايشسرزمین«
مجوزهایفوالدیاز»صف«به»ستاد«رسید

یکی از اتفاق هــای خوبی 
که با شروع د         ولت د         وازد         هم 
افتاد          و ازسوی وزیر صنعت، 
معد         ن و تجارت کلید          خورد         ، 
تشکیل ســتاد         ی با عنوان 
»ســتاد          زنجیره فوالد         « از 
ســوی ایــن وزارتخانه با 
پیگیری ســازمان توسعه و 
نوســازی معاد         ن و صنایع 

معد         نی ایران)ایمید         رو( و شرکت ملی فوالد          ایران است. به گزارش ماین 
نیوز، ستاد         ی که چند         ی است نشست های خود          را آغاز کرد         ه تا مهم ترین 
چالش های صنعت فوالد          کشور را تا رسید         ن به چشم اند         ازی که برای آن 
ترسیم شد         ه، مورد          بررسی کارشناسی قرار د         هد         . موضوع فشار نمایند         گان 
مجلس برای صد         ور مجوزهــای فوالد         ی که به تازگی از ســوی محمد          
شــریعتمد         اری، وزیر صنعت، معد         ن و تجارت مطرح شــد          این روزها به 
موضوع پر جد         الی تبد         یل شد         ه آنقد         ر که این موضوع از سطح کارشناسی 
گذشته و قرار است د         ر ستاد          زنجیره فوالد          بررسی شود         . د         رحال حاضر چند          
موضوع مهم ازسوی ستاد          زنجیره فوالد          د         ر د         ست بررسی است. د         ر این باره 
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معاد         ن و صنایع معد         نی ایران 
)ایمید         رو(  اظهار کرد         : ستاد          زنجیره فوالد          از سوی وزارت صنعت، معد         ن و 
تجارت تشکیل شد         ه و د         بیرخانه آن به شکل منظم فعال است. هم شرکت 
ملی فوالد          ایران و هم ســازمان ایمید         رو به طورجد         ی پیگیر نشست های 
این ستاد          هستند          و هماهنگی برای برگزاری این نشست ها را د         ر د         ستور 
کار خود          قرار د         اد         ه اند          و گزارش نشســت های آن را به طور مد         اوم به وزیر 

صنعت، معد         ن و تجارت ارائه می کنند         .
مهد         ی کرباســیان د         رباره علت اصلی تشکیل این ستاد         ، عنوان کرد         : این 
ستاد          بیشتر د         ر جهت تحقق اهد         اف چشم اند         از برای تولید          ۵۵ میلیون تن 
فوالد          شکل گرفته تا د         ر راستای رفع مشکات و چالش های این صنعت 
گام هایی برد         ارد         . وی د         ر اد         امه خاطرنشــان کرد         : د         رحال حاضر مهم ترین 
اقد         امی که د         ر ستاد          زنجیره فوالد          مد         نظر قرار گرفته، بررسی ظرفیت های 
کشــور و مجوزهایی اســت که د         ر زنجیره فوالد          صاد         ر شد         ه تا د         ر صورت 
صاح د         یــد          و ضرورت اگر مجوزی، عملیات ســاخت را آغاز نکرد         ه از آن 

پیشگیری به عمل آوریم.



اگراينگونه
تصورمی
کنیمکههر
سالهرشدی
رادرصادرات

محصوالتطويل
خواهیمداشت
تصوریاشتباهو
غیرممکناست

مديرعاملطرحفوالدسبزوارازبهتولیدرسیدنکارخانهآهناسفنجیطرحفوالدسبزوارخبرداد.

یرج نصوحی د            هنوی با اعام این مطلب اظهار د            اشت: کارخانه 
آهن اســفنجی طرح فوالد             سبزوار د            ر ســاعت ۱۱:۱۰ د            قیقه 
روز یکشــنبه )یکم بهمن ۹۶( نخســتین محصول خود             )آهن 

اسفنجی( را تولید             کرد            .
کارخانه آهن اسفنجی فوالد             ســبزوار نیز همچون د            یگر طرح 
های استانی فوالد            ،  تا سال ۹۲ د            ر وضعیت سکون قرار د            اشت که 
توسط ایمید            رو د            ر د            ولت یازد            هم فعال شد             و د            ر مسیر ساخت قرار 
گرفت. نصوحی اد            امه د            اد            : محصول آهن اسفنجی با ۹۲.۵ د            رصد             

متالیزاسیون )د            رجه فلز شد            گی( به تولید             رسید            .

مد            یرعامل طرح فوالد             سبزوار خاطرنشان کرد            : برای این واحد            ، 
حد            ود             ۴۵۰ میلیارد             تومان سرمایه گذاری شد            ه و ۳7۰ نفر به طور 
مستقیم و حد            ود             ۳ هزار نفر به طور غیر مستقیم به کار مشغول 
شد            ند            . وی اد            امه د            اد            : ماد            ه اولیه )گند            له( این کارخانه از کارخانه 
گند            له سازی اپال پارسیان واقع د            ر سنگان تامین می شود            . این 
گند            له سازی د            ر ماه گذشته از سوی معاون اول رییس جمهوری 
افتتاح شد            ه بود            .  طرح فوالد             سبزوار به عنوان یکی از طرح های 
7 گانه فوالد             اســتانی، د            ر منطقه جوین )حد            ود             ۶۵ کیلومتری 

غرب سبزوار( واقع شد            ه است.

کارخانهآهناسفنجیفوالدسبزواربهتولیدرسید
درراستایراهاندازیطرحهایفوالداستانی

صادرات،صنعتفوالدرانجاتداد
خلیفه سلطانی اعالم کرد :

مزیتایراندرصادراتآهناسفنجیباالست

خلیفه ســلطانی با تاکید           بر این نکته که باید           به موضوع 
صاد          رات با یک استراتژی بلند          مد          ت نگاه کنیم تا بتوان به 
اهد          اف رشد           تولید           امید          وار باشیم گفت: اگر این گونه تصور 
می کنیم که هر ساله رشد          ی را د          ر صاد          رات محصوالت 
طویل خواهیم د          اشــت تصوری اشــتباه و غیر ممکن 
است چون کشورهای اطراف ایران هم د          ر حال احد          اث 
واحد          های نورد          ی و تولید           محصوالت ساختمانی هستند           
و قطعا خرید           این نوع محصــوالت نورد          ی از ایران را کم 

خواهند           کرد          .

وی تصریح کرد          : به نظر می رســد           رشــد           صاد          راتی د          ر 
محصوالتی نظیر میلگرد          ، تیرآهن و نبشی چیزی حد          ود           
۲ تا ۳ میلیون تن بیشتر نباشد          . با این حال اگر بخواهیم 
د          ر افق چشم اند          از به طور خوش بینانه صاد          رات ۱۴ تا ۱۵ 
میلیون تن را د          اشته باشیم باید           به مجموع صاد          رات 7 تا 
۸ میلیون تن د          ر اسلب، بلوم و بیلت و محصوالت طویل 

و ۶تا 7 میلیون تن محصوالت ورق برسیم.
د          بیر انجمن فوالد           تاکید           کرد          : برای رسید          ن به ۲۰ میلیون 
تن صاد          رات فوالد           می توان بقیه حجم صاد          رات را از طریق 

آهن اسفنجی پر کرد           و این د          ر بازه زمانی ۱۰ ساله مقد          ور 
است چون مزیت صاد          راتی کشور د          ر آهن اسفنجی بسیار 

باالتر از سایر محصوالت و حتی ورق است.
وی گفت: مهــم ترین اقد          امی که می تــوان انجام د          اد           
تا د          ر این استراتژی موفق باشــیم این است که قیمت 
حامل های انرژی را د          ر یک د          وره زمانی بلند           مد          ت ثابت 
نگه د          اریم تا تولید          کنند          ه و ســرمایه گذار امید          ی برای 
آیند          ه پید          ا کرد          ه و بعضا برنامه خود           را برای سرمایه گذاری 

تد          وین نمایند          . 

دبیرانجمنفوالدبهترينراهکاربرای
موفقیتدراستراتژیتولیدوصادرات
فوالدراثباتقیمتحاملهایانرژیو
اهمیتدادنبهصادراتآهناسفنجی
دانست.بهگزارشمايننیوز،سیدرسول
خلیفهسلطانی،دبیرانجمنتولیدکنندگان
فوالدايرانگفت:درسالهایگذشتهدر
فوالدنرخرشدمتناسبیراهمدرتولید
وهمصادراتشاهدبوديموتاچندسال
آيندهروندمتعادلترمیشود.ویافزود:
بهعبارتديگراگرازسال91يا9٢کهنرخ
رشدتولید7درصدبودنرخرشدمتوازنی
درصادراتبدستنمیآمدحتمابهمشکل
برمیخورديم.

صنعتفوالدتشنهبرنامهريزيبرايآب
صنعت فوالد     نســبت به صنایع د    یگر، صنعتي آببر بهشــمار 
میرود     که د    ر این زمینه باید     بهد    نبال راهکارهایي بهینه براي 
مصرف آب بود    . به گزارش مایــن نیوز، علیاصغر اعلمالهد    ي، 
استاد     د    انشگاه صنعتیشــریف د    ر همایش »مد    یریت ارتباط 
انرژي، محیطزیســت و آب د    ر صنعت فوالد     با رویکرد     توسعه 
پاید    ار، تولید     پاک و بد    ون ضایعات« به ارائه گزارشي با عنوان 
»مد    یریــت آب و انــرژي د    ر صنعت فوالد     و چالشــهاي آن« 
پرد    اخت. این استاد     د    انشــگاه بر لزوم قرار گرفتن آب د    ر کنار 

انرژي و بهینهسازي آنها د    ر بخش صنعت تاکید     کرد    .

مصرفآبدرصنعتنیازمندسیاستگذاريهايکالن
 اعلم الهد    ي با اشــاره اینکــه د    ر زمینه مصــرف انرژي باید     
سیاستگذاریهاي کان انجام د    اد    ، خاطرنشان کرد    : البته پس 
از سیاستگذاري باید     اقد    امهاي مناسب انجام شود    . براي مثال 
نخست قرار بود     شرکت فوالد     مبارکه اصفهان د    ر جنوب کشور 
تاسیس شود     اما به د    الیل امنیتي ساخت این واحد     فوالد    سازي 
به مرکز ایران و اصفهان انتقال یافت. براي طرح ساخت فوالد     
مبارکه د    ر جنوب حتي چند     آب شــیرین کــن د    ر آن د    وران 
ساخته شد     و با انتقال فوالد     مبارکه به استان اصفهان این آب 
شیرین کن ها بااستفاد    ه باقي ماند     که بعد     مجبور شد    ند     د    ر ۴ 
نقطه کشور این آب شیرین کن ها را نصب کنند    . وي اد    امه د    اد    : 

باید     واحد    هاي علمي تشکیل شوند     که به طور عملي نیازهاي 
بخش صنعت کشور را برطرف کنند    . این استاد     د    انشگاه شریف 
همچنین با اشــاره به استحصال مواد     معد    ني از د    ریاچه نمک 
ارومیه، عنوان کرد    : طرح هایي بــراي احیاي د    ریاچه ارومیه 
ارائه شــد    ه اما این د    ریاچه سرشار از مواد     معد    ني است که مي 
توان آنها را استحصال و اماحي با ارزش اقتصاد    ي استخراج 
کرد     که از نمک معمولي آغاز مي شــود     تا به منیزیم و لیتیوم 

برســد    . اعلم الهد    ي همچنین د    رباره ساخت آب شیرین کن 
براي واحد    هاي فوالد    ي، بیان کرد    : نصب آب شیرین کن براي 
واحد    هاي فوالد    ي یکي از موضوع هایي اســت که باید     مورد     
مطالعه قرار گیرد    . از این رو شرایط مید    اني و بررسي آب و هوا، 
د    ما و میزان نمک د    ر آب باید     به طور علمي بررســي شود    . وي 
د    رباره اهمیت آب و مصرف آن د    ر صنعت عنوان کرد    : هر جایي 
که ابعاد     اقتصاد    ي آب مطرح مي شود     ابعاد     اقتصاد    ي انرژي یا 
بحث محیطزیست نیز مطرح مي شود    . از این رو برنامه ریزي 
براي ســاخت واحد    هاي تولید    ي فوالد     باید     د    ر جهت تنظیم 
مصرف انرژي باشد    . این استاد     د    انشگاه با اشاره به تاثیر موضوع 
هاي حاکمیتي، گفت: د    ر زمینه موضوع هاي حاکمیتي نیز روال 
این گونه است که این تصمیم ها بر واحد    هاي تولید    ي تاثیرگذار 
است زیرا مسئوالن تاکید     د    ارند     بیشترین میزان مصرف آب د    ر 
بخش کشاورزي است اما د    ر بخش کشاورزي به د    لیل مسائل 
اجتماعي چاره اي جز اســتفاد    ه از این حجم آب را ند    اریم زیرا 
کشاورز براي معیشت راهي د    یگري جز این ند    ارد    . از سوي د    یگر 
نوع غذایي که ما مصرف مي کنیم، تعیین مي کند     که کشاورزي 
به چه میزان آب نیاز د    ارد     زیرا اگر برنج یا ســیب زمیني یا نان 
مصرف کنیم میزان مصرف آب ۱۰برابر مي شود    . از این جهت 
اجازه ند    اریم هر ماد    ه غذایي را به د    لخواه مصرف کنیم، از این رو 

مد    یریت هوشمند     مصرف، تاثیرگذار است.
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صاد رات میلگرد  
 ذوب آهن اصفهان

به انگلیس
مد         یر بازاریابی شركت ذوب 

آهن اصفهان از صاد         رات 
اولین محموله میلگرد          
تولید         ی این شركت به 

انگلستان خبر د         اد         .  مهد         ی 
سرلک افزود         : این محموله 

شامل پنج هزار ُتن میلگرد          
به ارزش 2 میلیون و 300 

هزار د         الر می باشد          كه روز 
گذشته از طریق بند         رعباس 
به مقصد          لند         ن بارگیری شد         . 
وی افزود         : پیش فروش این 
قرارد         اد          2 ماه قبل به شركت 
ذوب آهن اصفهان پرد         اخت 
شد          و قرارد         اد          د         یگری نیز با 
این شركت انگلیسی منعقد          
شد         ه است. مد         یر بازاریابی 
شركت ذوب آهن اصفهان 

اضافه كرد         : براساس 
قرارد         اد          جد         ید          تا چند         ماه 

آیند         ه د         ومین محموله 
میلگرد          ذوب آهن اصفهان به 
وزن 10 هزار ُتن به انگستان 
صاد         ر خواهد          شد         .  سرلک با 
بیان اینکه شركت ذوب آهن 

اصفهان د         ر حال مذاكره با 
خرید         اران انگلیسی برای 
قرارد         اد         های بیشتر است، 

گفت: اولین بار است كه 
میلگرد          تولید         ی شركت ذوب 

آهن اصفهان به بازارهای یک 
كشور معتبر اروپایی راه 

می یابد          و این حاصل تالش 
یکسال اخیر صنعتگران 

ذوب آهن اصفهان است كه 
توانستند          زمینه ارتقای 

كیفیت محصوالت تولید         ی 
را افزایش و استاند         ارد         های 

مورد          نظر كشورهای 
اروپایی را به د         ست آورند         .
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معاوناولريیسجمهور:ثباتمديرانکارآمددرواحدهاصنعتیعاملموفقیتوسودآوریاست.اسحاقجهانگیريدرمراسم
افتتاحکارخانهفوالديكمیلیونو3٠٠تنيچادرملوونیروگاه۵٠٠مگاواتیسیکلترکیبيمجتمعصنعتیچادرملودراردکان
يزدباتقديرازعملکردمهندسمحمودنوريانمديرعاملشرکتمعدنیوصنعتیچادرملودراجرایطرحهایتوسعهبخشو
تکمیلزنجیرهتولیدفوالددراينشرکتگفت:مديرانفنيوکارآمدکشوربهعنوانسرمايههايانسانيبيبديلمحسوبمی
شوند.ویتصريحکرد:رفتوآمددولتهاوقدرتگرفتنجريانسیاسينبايدباعثشودتاچنینمديرانيازچرخهمديريتي

کنارگذاشتهشود.

معاون اول رئیس جمهــور با تقد            یر از اینکــه چنین تغییرات 
مد            یریتي د            ر د            ولت هاي د            هم و یازد            هم کمتر اتفاق افتاد             و مد            یران 
فني و کارآمد             مورد            اســتفاد            ه قرار گرفتنــد            ، اظهار کرد            : یکي از 
مشکاتي که بسیاري از واحد            هاي صنعتي زیان د            ه با آن مواجه 
هستند             مشــکات مد            یریتي است و برطرف کرد            ن این معضل، 

پیشرفت صنایع را به د            نبال خواهد             د            اشت.
وی د            ر اد            امه با تأکید             بر اینکه براي جذب سرمایه هاي خارجي 
و ایجاد             رونق د            ر اقتصاد             کشور، حفظ ثبات اقتصاد            ي و ثابت نگه 
د            اشتن شاخص هایي همچون نرخ ارز و تورم ضروري است، اظهار 
د            اشت: د            ر سال هاي گذشته د            ولت تد            بیر و امید             تمام تاش خود             

را جهت تحقق این مهم به کار گرفته است.
وي د            ر اد            امه بابیان اینکه سیاســت ها خارجي و سیاست هاي 
فرهنگي نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد             کشــور است، 
اد            امه د            اد            : عاوه بر ایجاد             شرایط تعامل سازند            ه با د            نیا به منظور 
صــاد            رات و فروش محصوالت، جذب ســرمایه و بهره گیري از 

فناوري هاي روز د            نیا، امنیت د            اخلي نیز باید             فراهم باشد            .
این مقام مســئول د            ر بخش د            یگري از سخنان خود             به اشاره به 
وضعیت معاد            ن و صنایع معد            ني کشور، اظهار کرد            : ایجاد             صنایع 
د            ر کنار معاد            ن که اکثراً د            ر مناطق کمتر توســعه یافته کشــور 
قرار د            اشــتند            ، باعث رونق و شکوفایي د            ر آن منطقه شد            ه است. 

جهانگیري معاد            ن و صنایع وابسته به آن را از کانون هاي توسعه 
کشور د            انست و عنوان کرد            : نتیجه سیاست هاي اتخاذشد            ه د            ر این 
عرصه این مهم بود             که توانستیم د            ر حوزه هاي معد            ني و صنایع 
همچون فوالد             د            ر منطقه حرف اول را بزنیم و شاهد             پیشرفت هاي 

قابل توجهي باشیم.

ثباتمديرانکارآمدواحدهایصنعتیعاملموفقیتوسودآوری

چادرملورسمافوالدسازشد
افتتاح د و پروژه مهم چاد رملو

چادرملوبهدنبالاحداثگندلهسازیجدید
کارخانهفوالد1میلیونو3٠٠هزارتنیونیروگاه۵٠٠مگاواتیچادرملوباحضورمعاوناولريیسجمهوررسماًافتتاحشد.باآغاز
بکاراينکارخانهفوالدچادرملوسالیانه1میلیونو3٠٠هزارتنشمشفوالدیدرمجتمعصنعتیچادرملوواقعدراردکانيزدتولید

میشود.

 توافق بر سر
D19 آنومالی
مد         یرعامل شركت صنعتی 
و معد         نی چاد         رملو از توافق 
بین سازمان محیط زیست 
و وزارت صنعت، معد         ن و 
تجارت برای فعالیت د         ر 
آنومالی D19 خبر د         اد         . 
محمود          نوریان  اظهار كرد         : 
با همکاری وزارت صمت 
و سازمان محیط زیست 
و همچنین براساس 
توافق های صورت گرفته 
میان وزارتخانه و این 
سازمان د         ر حال آزاد         سازی 
منطقه هستیم تا اقد         امات 
د         ر آنومالی D19 را آغاز 
كنیم. وی  بیان كرد         : توافقی 
صورت گرفته تا كمی 
محد         ود         ه ها را جا بجا كنند          تا 
هم به زیستگاه یوزپلنگ 
آسیبی وارد          نشود          و هم 
معاد         ن بتوانند          كار خود          را 
انجام د         هند         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اختصاص 209 ریال سود  
به ازای هر سهم كچاد 

معد            نی و صنعتی چاد            رملو 
د            ر د            وره 9 ماهه منتهی 
به 30 آذر ماه 96 مبلغ 
209 ریال سود             به ازای هر 
سهم كنار گذاشت كه د            ر 
مقایسه با د            وره مشابه سال 
مالی قبل معاد            ل 12 د            رصد             
افزایش د            اشت.  شركت 
معد            نی و صنعتی چاد            رملو 
اطالعات و صورت های 
مالی میاند            وره ای 9 ماهه 
منتهی به 30 آذر ماه 96 را 
حسابرسی نشد            ه و با 
سرمایه معاد            ل 28 هزار و 
215میلیارد             ریال منتشر 
كرد            . شركت چاد            رملو با 
انتشار عملکرد             9 ماهه سال 
مالی جاری اعالم كرد            : د            ر 
د            وره 9 ماهه یاد             شد            ه معاد            ل 
7 هزار و 7 میلیارد             و 316 
میلیون ریال سود             خالص 
كسب كرد             و بر این اساس 
مبلغ 209 ریال سود             به ازای 
هر سهم اختصاص د            اد             كه د            ر 
مقایسه با د            وره مشابه سال 
مالی قبل  12 د            رصد             افزایش 
د            اشت.                                                                                                                                                                                                       

د            ر مراســم افتتــاح ایــن طرح ها اســحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اشاره 
به پیشــران بود            ن صنایع معد            نی و فوالد            ی د            ر 
توســعه اقتصاد            ی کشور گفت : یکی از اهد            اف 
اصلی نظام جمهوری اســامی به ویژه د            ولت 
تد            بیر و امید            ، حرکت شتابند            ه به سمت توسعه 
صنایع اســت که برای تحقق این امر باید             د            و 
مالفه د            رون بخشــی و محیطی را مد             نظر قرار 
د            هیم. وی افزود             سیاستهای محیطی از جمله 
سیاست خارجی ، شرایط فرهنگی و اقتصاد            ی 
کشور تعیین کنند            ه ســرمایه گذاری و تد            اوم 
فعالیت بنگاههای اقتصاد            ی است ، چرا که اگر 
امنیت و ثبات اقتصاد            ی و توسعه روابط خارجی 
د            ر کشور نمود            ی ند            اشته باشد             توسعه هم اتفاق 
نمی افتد             ، وی تاکید             کرد             یکی از سیاســتهای 
این د            ولت نیز ایجاد             همین امنیت و ثبات است 
تا فعاالن و ســرمایه گذاران د            اخلی و خارجی 
بــا اطمینان خاطر وارد             فعالیــت بنگاهد            اری 
شوند             و منافع آن نیز برای عموم مرد            م به ویژه 
مناطق کم برخــورد            ار رقم بخورد             . معاون اول 
رییس جمهور همچنین یکی از شــاخصهای 
توسعه صنعتی و ســرمایه گذاری را نیز ثبات 
د            ر مد            یریت های بخش خصوصی عنوان کرد             و 
گفت : متاسفانه بنگاههای د            ولتی د            ر بهره وری 
چند            ان موفق عمل نمی کنند             و آنهم بیشــتر 

بد            لیل بی ثباتی د            ر مد            یرت هاست . باید             د            قت 
کنیم مد            یران سیاســی وارد             عرصه مد            یریت 
بنگاهد            اری نشــود             . پیش از ســخنان معاون 
اول رییس جمهور محمود             نوریان مد            یر عامل 
شــرکت معد            نی و صنعتی چاد            رملو به تشریح 
مشخصات طرح های د            ر حال افتتاح و نیز پروژه 
های د            ر حال اجرای چاد            رملو پرد            اخت و گفت 
واحد             احیای مستقیم این مجتمع د            ر مجاورت 
کارخانه فوالد             د            ر حال ســاخت است که که تا 
کنون ۸۲ د            رصد             پیشرفت فیزیکی د            اشته است، 
با آغاز بکار این واحد             که پیش بینی می شــود             
د            ر نیمه اول ســال آیند            ه مــورد             بهره برد            اری 
قرار گیرد             ســاالنه ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تن 
آهن اســفنجی نیز تولید             می گرد            د            . وی افزود             
: برای ســاخت این د            و واحد             فوالد            ی از آخرین 
فناوری روز د            نیا اســتفاد            ه شد            ه که ویژگی آن 
برخورد            اری از روش ) هات شارژ ( برای تولید             

شمش فوالد             است .
د            ر این روش آهن اســفنجی پیش از ســرد             
شــد            ن و با د            مای ۶۰۰ د            رجه مســتقیماً وارد             
کــوره های ذوب د            ر کارخانه فوالد             می شــود             
و د            ر نتیجه موجب صرفه جویی ۳۰ د            رصد            ی 
مصرف بــرق و ۴۳ د            رصــد            ی مصرف آب می 
گرد            د             . برای اجرای ایــن د            و طرح بیش از ۲۱ 
هزار میلیارد             ریال سرمایه گذاری شد            ه است. 

مد            یر عامل چاد            رملــو یکی د            یگر از طرح های 
زیــر بنایی و توســعه بخــش چاد            رملو را هم 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ارد            کان عنوان کرد             و 
گفت : این نیروگاه که با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات 
با هد            ف تامین برق مورد             نیاز طرح های فوالد             و 
احیاء و سایر صنایع مستقر د            ر مجتمع صنعتی 
چاد            رملو احد            اث شد            ه پیشتر ۲ فاز گازی و یک 
واحد             حرارتی آن بهره برد            اری شــد            ه و امروز 

رسماً افتتاح شد            ه است.
برای اجرای این طرح نیز مبلغ ۱۴ هزار میلیارد             
ریال ســرمایه گذاری شد            ه است. وی از جمله 
طرح های د            ر د            ســت اقــد            ام چاد            رملو را طرح 
های توسعه چاد            رملو را طرح افزایش ظرفیت 
کارخانه گند            له سازی این مجتمع برای تامین 
گند            له مورد             نیاز واحد             احیاء و فوالد             چاد            رملو 
،ارفــع و غد            یر ایرانیان عنــوان کرد             و گفت : با 
اجرای این طرح ظرفیت تولید             سالیانه کارخانه 
گند            له ســازی از ۳ میلیــون و ۴۰۰ هزار تن 
فعلی، بــه ۴ میلیون تن افزایش خواهد             یافت.
برای اجرای این طرح ۹۰۵ میلیارد             ریال پیش 
بینی سرمایه گذاری شد            ه است . نوریان تصریح 
کرد            : این شرکت به منظور تامین آب مصرفی 
برای فرآیند             عملیات تولید             آهن اســفنجی و 
شمش فوالد             با توجه به کمبود             های شد            ید             آب 
د            ر منطقه ، د            ر توافق با سازمان آب و فاضاب 

استان یزد             ،اجرای شبکۀ فاضاب شهر ارد            کان 
و تصفیه آن را بر عهد            ه گرفــت . برای اجرای 
این طــرح ۲ هزار میلیارد             ریــال اعتبار پیش 
بینی شد            ه اســت . با بهره برد            اری از این طرح 
ســاالنه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب آب 
برای مصــرف واحد             های تولید            ی مجتمع این 
شرکت تامین می شود             . وی با اشاره به مشارکت 
چاد            رملو د            ر بســیاری از طرح های زیر بنایی 
صنعت فوالد             کشــور جهت تحقق چشم اند            از 
توســعه خود             گفت: همزمان با بهره برد            اری از 
کارخانه فوالد             چاد            رملو، عملیات بهره برد            اری 
از کارخانه نورد             فوالد             ســرمد             ابرکوه نیز که با 
مشــارکت ۶۵ د            رصد            ی چاد            رملو احد            اث و راه 
اند            ازی گرد            ید            ه آغاز شد            ه است . مجتمع آهن 
و فوالد             سرمد             ابرکوه مشتمل بر یک کارخانه 
نورد             به ظرفیت ســاالنه ۵۰۰ هــزار تن انواع 
میلگــرد             و کارخانه فوالد            ســازي به ظرفیت 
ساالنه ۶۰۰ هزار تن شــمش فوالد             است که 
د            ر زمیني به مساحت ۱۵۰ هکتار پایه گذاری 
شد            ه است . برای ســاخت تجهیز و راه اند            ازی 
کارخانه نورد             فوالد             سرمد             بالغ بر ۴ هزارو ۵۰۰ 
میلیارد             ریال هزینه شــد            ه است که ۶۵ د            رصد             
از سرمایه گذاری آن از سوی شرکت چاد            رملو 

انجام شد            ه است .
مد            یر عامل چاد            رملو سپس از د            ستور کار بود            ن 
۲ طرح فوالد            ی د            یگر د            ر این شــرکت خبر د            اد             
و افزود             : طرح احد            اث کارخانه گند            له ســازی 
جد            ید             بــا ظرفیت ۴ میلیون تن د            ر ســال د            ر 
د            ستور کار شرکت معد            نی و صنعتی چاد            رملو 
است و موارد             فنی مربوط به این پروژه د            ر حال 
تکویــن بود            ه و د            ر حال اخذ مجــوز از اد            رات و 
ارگانهای مرتبط از یکســو و جذب ســرمایه 
خارجی برای شــروع عملیات می باشد            . برای 
اجرای این طرح بالغ بر 7 هزارو ۱77میلیارد             
ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد            ه است که 
د            ر صورت توفیق د            ر جذب فاینانس ، این پروژه 
د            ر بازه زمانی ۴ ساله اجرا خواهد             شد            . از سوی 
د            یگر اجرای طرح احد            اث د            و واحد             نورد             ۵۵۰ 
هزار تنی) جمعا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن( د            ر 
سال از د            یگر برنامه های این شرکت می باشد            . 
ســاخت این واحد             فوالد            ی نیز با پیش بینی 
ســرمایه گذاری ۲ هــزارو۶۴۶ میلیارد             ریال 
د            ر د            ست مطالعه است و برای تامین نقد            ینگی 
اجرای این طرح هم ، استفاد            ه از منابع د            اخلی 
شرکت و ســایر منابع ، پیش بینی گرد            ید            ه و 
طبق برنامه ریزی های اولیه، این طرح د            ر بازه 

زمانی ۳ ساله اجرا خواهد             شد            .
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

تغییراتجهانيدرحوزهفوالددرراهاست

سازمان توســعه و همکاري هاي اقتصاد          ي )OECD( اخیرا اظهار کرد          ه مازاد           
ظرفیت تولید           یک مشکل جهاني و بین المللي براي صنعت فوالد           است. د          و سال 
اخیر چین د          ر این راستا تولید           را پایین آورد          ه تا به صنعت فوالد           د          نیا و سایر صنایع 
کمک کند           تا از بحران ناشي از مازاد           ظرفیت تولید           خارج شوند          . به گزارش ماین 
نیوز، د          ر آیند          ه همه کشورها باید           به گسترش روابط و همکاري د          ر این زمینه اد          امه 
د          هند           تا با چالش مازاد           جهاني ظرفیت تولید           مقابله کنند          . با تد          اوم چنین روابطي 
مطمئنا عرضه و تقاضا به توازن بهتري خواهد           رســید          . د          ر این رابطه باید           گفت 
موضوع »مازاد           عرضه فوالد          « د          ر چین به عنوان یکي از بزرگ ترین تولید          کنند          ه و 
صاد          ر کنند          ه هاي سنگ آهن و فوالد           د          ر سطح جهاني تبد          یل به د          غد          غه اي مهم د          ر 
کنار مساله »کاهش ظرفیت تولید           فوالد          « شد          ه است؛ مساله مازاد           عرضه فوالد           د          ر 
شرایطي مطرح مي شود           که چین د          ر یک د          وره سه ساله به تد          ریج د          ر پي کاهش 
ظرفیت تولید           فوالد           بود          ه، موضوعي که براي چین جزو اولویت هاي مهم شــد          ه 
است، چرا که مساله آلود          گي هاي محیط زیستي د          ر این کشور به تولید           سنگ آهن 
و فوالد           گره خورد          ه است، این د          ر حالي است که قبل از این د          ر جلسه ساالنه انجمن 
آهن و فوالد           مطرح شد          ه بود           که اهد          اف تعیین شد          ه برنامه پنج ساله براي کاهش 
۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت مازاد           تولید           فوالد           د          ر چین د          ر کمتر از ۲ ســال 
محقق شد          ه است. این د          ر حالي است که شاهد           تغییر د          ر موازنه هاي تجاري فوالد           
نیز د          ر بازارهاي جهاني هستیم. د          ر تازه ترین اخباري که مرکز فوالد           ایران منتشر 
کرد          ه د          ر اکتبر سال جاري آمریکا ۵۲ هزار و ۵۹۰ تن فوالد           از چین وارد           کرد          ه که 
تقریبا پایین ترین سطح از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون بود          ه است. آمار وارد          ات فوالد           سال 
گذشته و امسال آمریکا از چین پایین ترین آمار ثبت شد          ه مجموع د          وساله از سال 
۲۰۰۲ تاکنون بود          ه است. بر اساس این گزارش این روند           نزولي از زمان ریاست 
جمهوري اوباما آغاز شــد           که تعرفه هایي براي وارد          ات از چین وضع شد          . آمریکا 
چین را متهم کرد          ه که به د          امپینگ فوالد           د          ر آمریکا مي پرد          ازد           تا مشــکل مازاد           
عرضه خود           را رفع کند          . اوایل امسال نیز ترامپ وارد          ات فوالد           را مورد           بررسي قرار 
د          اد           تا تعرفه وارد          ات فوالد           ضد          آب از چین به این کشور از ۶۳ د          رصد           به ۱۹۰ د          رصد           
افزایش یابــد          . آمریکا چین را متهم کرد          ه که به طور عمد           قیمت فوالد           را با هد          ف 
فشار بر تولید          کنند          گان آمریکایي پایین نگه د          اشته است. همان موقع معاون امور 
بررسي و اصاح تجارت وزارت اقتصاد           چین د          ر پي این اقد          امات د          ولت آمریکا گفت: 

پکن نسبت به افزایش تعرفه گمرکي وارد          ات فوالد           به آمریکا ناامید           شد          ه است.

7٠٠هزارتنآهنوفوالدايرانبهعمانصادرشد

سازمان توسعه تجارت اعام 
کرد         : صاد         رات آهــن و فوالد          
ایران بــه عمــان د         ر ۹ ماهه 
نخست امســال از مرز 7۰۰ 
هزار تن گذشــت و نیمی از 
صاد         رات غیرنفتی به این کشور 
را به خود          اختصــاص د         اد         . به 
گزارش ماین نیوز،و به گفته 
»عبــاس عبد         الخانی« رایزن 

بازرگانی جمهوری اسامی ایران د         ر عمان، طی این مد         ت حد         ود          ۴۰۰ میلیون 
د         الر صاد         رات غیرنفتی به عمان د         اشــتیم که نیمی از آن را محصوالت آهن و 
فوالد          به خود          اختصاص د         اد         ه است. وی افزود         : د         ر ۹ ماهه امسال )منتهی به آذر( 
۲۰۰ میلیون د         الر آهن و فوالد          به عمان صاد         ر شد         ه که نسبت به مد         ت مشابه 

پارسال رشد          د         اشته است.
د         ر ۹ د         ی ماه امسال نیز خط کشتیرانی خرمشهر به بند         ر صحار عمان افتتاح و 
مقرر شد          هر ۱۵ روز یک بار یک کشتی باری د         ر این مسیر ترد         د          کند         ؛ بنابراین 
۱۵ د         ی ماه یک کشتی باری ۲۸۶ کانتینری وارد          عمان شد         . »محسن ضرابی« 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان د         ر این باره گفت: این خط کشتیرانی 
به عنوان یک زیرساخت توسعه تجاری با عمان، د         ومین خط د         ریایی است که 
بعد          از خط کشتیرانی بند         رعباس به صحار با پیگیری اتاق مشترک ایران و عمان 
راه اند         ازی شد         ه است. وی افزود         : این خط کشتیرانی که با سرمایه گذاری قابل 
توجه و برنامه ریزی عمانی ها انجام شد         ه است، می تواند          نقش مهمی د         ر تسهیل 
مراود         ات تجاری تجار ایرانی و عمانی برای صاد         رات و صاد         رات مجد         د          ایفا کند          و با 
توجه به شرایط ویژه  ای که برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی د         ر این بند         ر فراهم 
شد         ه، برای ما از اهمیت باالیی برخورد         ار است. به گفته ضرابی د         ر ۶ ماهه نخست 
امسال، 7۸ میلیون ریال صاد         رات استانی به عمان د         اشتیم که با راه اند         ازی این 

خط کشتیرانی شاهد          افزایش چشمگیر حجم صاد         رات استان خواهیم بود         .

لطفاکمیدربارهپروژهواحداحیایمستقیمفوالدبافت
توضیحدهید.

پروژه بافــت د          ارای ۲ فاز بود          ه که فاز اول آن د          ر حال اجرا اســت. 
همانطور که پیشتر د          رباره آن صحبت کرد          م، از نظر ما پروژه باالی 
۸۰ د          رصد           تمام شد          ه است. تنها بخش کوچکی از تجهیزات باقی 
ماند          ه که به د          الیل بحث های مالی هنوز نتوانسته ایم این تجهیزات 
را علی رغم تهیه و ســفارش گذاری وارد           کنیم. امید          واریم ظرف 
چند           روز آیند          ه این کار را اجرایی کنیم. پیش بینی ما بر این است 
با تامین مالی از سوی کارفرما تجهیزات وارد           و کمتر از ۶ ماه آیند          ه 
این کارخانه راه اند          ازی شود          . این پروژه کمی با تاخیر همراه بود           اما 
خوشبختانه این تاخیر باعث می شود           تجربیات ۳ پروژه د          یگر را 
بطورکامل د          ر این کارخانه پیاد          ه کنیم. همانطور که شاهد           بود          ید           
پروژه میانه بسیار راحت تر از شاد          گان به تولید           اسمی د          ست یافت. 
همچنین امروز نی ریز بهتر از میانه است و بد          ون شک سریع تر از 
آن به تولید           اسمی د          ست پید          ا می کند           و مطمئنا پروژه بافت بهتر از 
موارد           یاد          شد          ه خواهد           بود           زیرا حاصل تجربیاتی است که د          ر ۳واحد           
د          یگر بد          ست آمد          ه است. د          ر مورد           توسعه و مد          ول د          وم نیز، این بحث 
مطرح اســت که از چه تکنولوژی استفاد          ه شود          . طبیعی است با 
توضیحاتی که رئیس هیات عامل ایمید          رو د          ر همایش امســال 
چشم اند          از فوالد           مطرح کرد           و همچنین صحبت های معاون اول 
رئیس جمهوری د          ر هر ۳ افتتاحیه، وقتی تکنولوژی احیا را بومی  
کرد          ه ایم به نظر نمی آید           وارد           کرد          ن تکنولوژی از یک کشور خارجی 
توجیه اقتصاد          ی د          اشته باشــد          . البته د          ر ابتد          ای کار نگرانی هایی 
وجود           د          اشت که آیا پرد           جواب می د          هد           یا خیر زیرا پایلوتی ند          اشت. 
خوشبختانه امروز راه اند          ازی ۳ طرح یاد          شد          ه و رسید          ن به ظرفیت 
اسمی و پاید          ار بود          ن و کیفی بود          ن آن باعث شد           پرد           برای ما منبع 
)رفرنس( شود          . د          ر حال حاضر با تصمیمی که اتخاذ شد          ه، قرار است 
د          ر مد          ول د          وم از تکنولوژی پرد           استفاد          ه شود           که ما به اتفاق جوینت 
قبلی خود           د          ر پروژه بافت د          ر حال تهیه اسناد           قرارد          اد          ی هستیم و به 

زود          ی شاهد           امضای آن خواهیم بود           تا فاز د          وم آغاز شود          .
نقشMMEدفترآلمانرادرپیشبردپروژههایداخل

کشورچطورمیبینید؟
ما پروژه ها را از نظــر تکنولوژیکی طبقه بند          ی کرد          ه ایم. برخی از 
این تکنولوژی ها مانند           احیا، محورشان د          ر ایران است. معتقد          یم 
وقتی ایران بزرگترین تولید          کنند          ه آهن اسفنجی د          نیا است، یعنی 
به اند          ازه کافی منبع، اطاعات و تجربه کافی د          ر این اختیار د          ارد          . ما 
نیز از ابتد          ا د          ر نظر د          اشتیم این تکنولوژی، مهند          سی و د          انش فنی را 
د          ر د          اخل کشور نهاد          ینه کنیم. بنابراین د          ر بحث مهند          سی به منابع 
د          اخلی د          ر شعبه تهران متمرکز شد          یم و بیشتر د          ر مورد           احیا از این 
منابع استفاد          ه می کنیم زیرا هم تخصص و هم تجربه و د          سترسی به 
منابع مختلف را فراهم است. البته اینکه می گوییم بومی سازی به 
معنای بی نیاز از نظر مهند          سی و تجهیزات از خارج نیست. د          ر زمینه 
مهند          سی باید           به روز باشیم زیرا د          نیا د          ر حال حرکت است و مرتب د          ر 
این مسیر تکنولوژی های جد          ید          ، تغییرات، اصاحات و بهینه سازی 
ایجاد           می شود          . اگر ما هیچ ارتباطی ند          اشته باشیم و خود          مان جلو 
برویم، ضرر خواهیم کرد          . ما د          ر ابعاد           تکنولوژی حتی د          ر مورد           احیا 
گوشه چشمی به خارج د          اریم که ببینیم کشورهای د          یگر از جمله 
هند          ، کره جنوبی و ... چه اقد          اماتــی انجام می د          هند          . ما باید           توان 
د          اخلــی را تقویت کنیم اما د          ر عین حال باید           د          ر زمینه تکنولوژی 
به روز و هوشــیار باشیم.  خوشــبختانه د          ر زمینه احیا این اتفاق 
رخ د          اد          ه اســت و صاحب تکنولوژی شد          ه ایم اما نباید           د          ر این نقطه 
متوقف شویم. باید           از تجربه های د          یگران استفاد          ه کرد          ه و تکنولوژی 
را اصاح کنیم. این کاری است که همه د          نیا انجام می د          هد          . از سوی 
د          یگر برخی تجهیزات وجــود           د          ارد           که تکنولوژی آن را د          ر اختیار 
ند          اریم و د          ر اختیار د          اشــتن تکنولوژی آنها هم صرفه اقتصاد          ی 
ند          ارد          . نقش MME آلمان بیشتر د          ر زمینه احیا د          ر بحث تامین و 
ارتباط با خارج برای به روزرسانی تکنولوژی است. البته د          ر زمینه 
تامین مالی و منابع به ویژه د          ر بخش خرید           خارجی تجهیزات نیز 
موثر است زیرا این کار نیاز به یک شرکت ثبت شد          ه د          ر خارج د          ارد           تا 
بتواند           این قرارد          اد          ها را امضا کند          . سخت است د          ر د          اخل ایران این کار 
انجام شود           اما د          ر مورد           سایر تکنولوژی ها نقش این د          فتر فراتر است.

آيابرایDIR واحیاظرفیتهایباالی8٠٠هزارتنرا
همپیگیریمیکنید؟

این موضوع را پیگیری می کنیــم، ما ظرفیت ۸۰۰ هزار تن را به 
صورت کامل اجرا شــد          ه د          ر اختیار د          اریم و نقشه ها آماد          ه بود          ه و 
قابلیت تکرار د          ارد          . البته اگر بخواهیم تکرار کنیم چند           د          رجه ارتقا 
پید          ا می کند           زیرا براساس تجربیات فعلی است و حتما نقاط بهبود           
را د          ر آن لحاظ می کنیم. د          ر مورد           ظرفیت باالتر این آماد          گی را ایجاد           
کرد          ه ایم که روی مگامد          ول های از ظرفیت ۱.۵ به باال کار مهند          سی 
کرد          یم و براساس این کار د          ر مناقصه مکران شرکت د          اشتیم. د          ر واقع 
بیسیک ها موجود           است. د          ر حال حاضر نیز برنامه ریزی کرد          یم با ۱ تا 
۲ مشتری بالقوه ایران د          ر حال مذاکره هستیم، زیرا ایران بزرگترین 
 DIR تولید          کنند          ه آهن اسفنجی است و بازاری بهتر از ایران برای
ند          اریم. اینکه ما به عنوانMME به سراغ آفریقا برویم د          ر حالی که 
د          ر کشور خود          مان نیاز است، کار اشتباهی است. زیرا د          ر ایران انرژی 
نیز وجود           د          ارد           و پایه پرد           و مید          رکس گاز طبیعی است د          ر نتیجه 
بهترین منطقه ایران خواهد           بود           و ما این بازار را از د          ســت ند          اد          ه و 
وظیفه د          اریم د          ر اینجا بمانیم و پافشاری کرد          ه تا حتما بازار را برای 
خود           کنیم. به همین د          لیل د          ر حال حاضر ۲ مشتری بالقوه د          ر ایران 
د          اریم که د          ر حال کار کرد          ن روی آنها هستیم و امید          واریم توسعه 
پرد           برای رسید          ن به مگامد          ول با مد          لی شبیه ۸۰۰ هزار تنی ها کار 
را انجام د          هیم. این مد          ل براساس بیسیک MME است و د          ر مناقصه 
شرکت کرد          ه و تایید           شد           و سپس قیمت آن هم برند          ه شد          . حال د          ر 
مگامد          ول نیز چنین انتظاری د          اریم تا براساس پایه ای خود           را معرفی 
کرد          ه و بپذیرند           زیرا تکنولوژی خود           را نشان د          اد          ه است، د          ر نتیجه 
قرارد          اد           برای ۱ تا ۳ پروژه بسته و هم زمان تکنولوژی را کامل کنیم. 
این بهترین کاری است که می توان انجام د          اد           زیرا MME شرکتی 
متعلق به ایمید          رو اســت. د          یگران که نیاز به تکنولوژی د          ارند           اگر 
ما به سراغشان نرویم رقبا خواهند           رفت حال د          یگر ۳ سال آیند          ه 
نمی توان کاری انجام د          اد          ، بنابراین این موضوع باید           از هر د          و طرف 
به هم نزد          یک شود           به نحوی که هم آنها وظیفه خود           بد          انند           که از 
تکنولوژی ایرانی اســتفاد          ه کنند           و هم ما وظیف خود           می د          انیم 
که تکنولوژی را متناسب با نیازها توسعه د          هیم. پیشنهاد           ما این 
است مشتریان ما د          ر این تکنولوژی شریک شوند          . یعنی خود          شان 

هم صاحب تکنولوژی شــوند           بنابراین می توان یک شرکت 
د          انش محور را تاسیس کرد           که نوعی بازی برد          -برد           

است و مشتریان خود           د          ر فروش الیسنس حضور 
د          اشته باشند           و د          ر مگامد          ول های بعد          ی به عنوان 

د          ارند          ه پرد           حضور د          اشته باشند          .
پروژهچینبهکجارسید؟

خوشــبختانه این پروژه پــس از مد          تی توقف راه 
افتاد          ه اســت. با توجه به اینکه اشــکال 

عمد          ه ای د          ر تکنولــوژی د          ید          ه 
نشد          ه           آنها را د          عوت کرد          یم تا از 
کارخانه ها بازد          ید           کنند           و بسیار 
استقبال کرد          ند           به نحوی که 
د          ر تمد          ید           قرارد          اد          ی که زمان 
آن گذشته بود          ، شرایط ما را 
پذیرفتند          . د          ر نتیجه پروژه 
مجد          د           فعال شــد           و امروز 
تجهیزات د          ر حال ساخت 

اســت. ظرفیت این پروژه 
۳۰۰ هزار تن است. تفاوت این 

پروژه با واحد          های ایرانی آن است 
که چون آنها گاز طبیعی ند          ارند           و با 
گاز کک کار می کنند          ، یک کارخانه  
فــرآوری گاز از کک د          ر کنار این 
واحد           قرار د          ارد          . بنابراین قابلیت 
تکثیر د          ر د          نیــا را د          ر اختیار د          ارد          . 
د          ر حال حاضر از کشــور زامبیا 
د          رخواست د          اریم. این پروژه چین 

یک نمونه موفق برای صاد          رات است.

سرنوشتپردچین
آقاجانی د ر گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز خبر د اد :

راهاندازیپروژهاحیایمستقیمفوالدبافتتوسطMMEتا۶ماهدیگر

شرکتMMEسهپروژهاحیاراباموفقیتاجراوبهراهاندازیکرد.امروزتجربهاين3پروژهدرکارخانهواحداحیایمستقیمفوالدبافت
اجرامیشود.مديرعاملشرکتMMEمعتقداست:دراينواحدازتمامیتجربیاتواحدهایقبلیاستفادهخواهدشدوبدونشكبافت
خیلیسريعبهظرفیتاسمیدستپیدامیکند.همچنینامروزMMEدرحالاجرایپروژهدرچیناستکهمیتوانآنراآغازیبرای
صادراتتکنولوژیدانست.خبرنگارمايننیوزبامرتضیآقاجانیمديرعاملشرکتMMEگفتوگويیانجامدادهکهبهشرحزيراست:

مطمئناپروژه
بافتبهتراز
موارديادشده
خواهدبودزيرا
حاصلتجربیاتی
استکهدر
3واحدديگر
بدستآمده

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

خبر

نسخهانگلیسیکتابچه»PERED«منتشرشد

ایمید          رو نسخه انگلیســی کتابچه پرد          ، شاهکار صنعت فوالد           را منتشر کرد          . به 
گزارش ماین نیوز، تشریح نحوه تولید           آهن اســفنجی د          ر ایران وجهان، ایران 
بزرگترین تولید           کنند          ه آهن اسفنجی، روش جد          ید           تولید           آهن اسفنجی، مزایا و 
تفاوت های PERED د          ر مقایسه با د          یگر تکنولوژی های تولید           آهن اسفنجی 
و جد          ول مقایســه پرد           بــا تکنولوژی MIDREX از ســرفصل های »کتابچه 
»PERED« شاهکار صنعت فوالد           است. د          ر بخشی از این کتابچه آمد          ه است:

»PERED را می توان روشــی بهینه سازی شــد          ه برای تولید           آهن اسفنجی 
د          انست. این تکنولوژی تحت عنوانPERED )Persian Reduction( ، د          ر 
آلمان و تحت لیسانس شرکت ایرانی MME به ثبت رسید          ه است. بهره گیری از 
این روش جد          ید           برای تولید           آهن اسفنجی نسبت به روش های سابق مزیت هایی 
را به د          نبال د          ارد          . همان طور که پیش از این اشاره شد          ، سابق بر این، برای احیای 
گند          له آهن و تولید           آهن اسفنجی، از روش های MIDREX و HYL د          ر د          اخل 
کشور استفاد          ه می شد          . بنابراین واحد          هایی که از این تکنولوژی بهره می گیرند          ، 
موظف هستند           هزینه ای را تحت عنوان حق عضویت د          ر کلوپ MIDREX و 
HYL پرد          اخــت کنند          . اما د          ر حال حاضر از آنجا که تکنولوژی جد          ید           توســط 
متخصصان ایرانی ابد          اع شــد          ه و به ثبت رسید          ه اســت، واحد          های د          اخلی، از 
کاهش هزینه د          ر این بخش برخورد          ار خواهند           شد          . بنابراین د          ر همین ابتد          ای امر، 
کاهش هزینه های تولید           را به همراه د          ارد          . این کتابچه توسط ایمید          رو و شرکت 
MME)شرکت فنی مهند          سی وابسته به ایمید          رو( تهیه شد          ه است. تکنولوژی 
پِرد           یا همان احیای مستقیم ایرانی،  اخیرا د          ر کارخانه های تولید           آهن اسفنجی 
به کار گرفته شد          ه که فوالد           شاد          گان و فوالد           میانه از نخستین پروژه های استانی 

فوالد           به شمار می روند           که از این فناوری بهره خواهند           برد          .

مزيتهایرقابتیايراندرحوزهآهناسفنجی

از کشــورهای ایران و هند          
یــن  ن بزرگ تر ا به عنــو
ی  لید         کنند         ه هــا تو
د         ر  ســفنجی  هن ا آ
جهان می تــوان نــام برد         ؛ 
آهن اســفنجی، محصــول 
احیای مستقیم سنگ آهن 
)گند         له( است. آهن اسفنجی 
د         ر عملیات احیای مستقیم، 

بد         ون نیاز به ذوب ســنگ آهن و با حذف اکســیژن ایجاد          می شود         . شکل 
ظاهری آن به صورت قطعات کروی )گند         له( متخلخل یا اسفنج گونه بود         ه 
که د         لیل نامگذاری آن هم، همین ظاهر اسفنجی این محصول است.  این 
محصول عیار باالیی از آهن را د         ارا اســت و یکی از د         الیل رواج استفاد         ه از 
آهن اسفنجی، کمبود          ضایعات آهن و افزایش قیمت آن و مشکات زیست 
محیطی است. مهرد         اد          اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران د         رخصوص 
فرآیند          شــکل گیری آهن اســفنجی می گوید         : عمد         ه کاری که د         ر بخش 
فوالد          تا به حال انجام شــد         ه د         ر بخش کوره بلند          بود         ه که د         ر این روش که از 
پنجاه سال و قبل تر از آن انجام شد         ه، سنگ آهن را به صورت مستقیم احیا 
می کرد         ه اند         . وی د         ر اد         امه با اشاره به متد         های مختلف تولید          فوالد          می گوید         : 
بعد          از آن روش های جد         ید         ی به کار گرفته شــد          که از آن جمله می توان به 
»مید         رکس« و »القایی« اشــاره کرد          که بحث آهن اسفنجی د         ر آن زمان 
مطرح شد          و د         ر این فرآیند          سنگ آهن به کنســانتره و بعد          از آن به گند         له 
تبد         یل شد         ه و گند         له تبد         یل به آهن اسفنجی می شد         ، این روش مزیت هایی 
را نسبت به روش قبل از آن د         ارا بود          که از آن جمله می توان به گسترد         گی 
د         امنه اســتفاد         ه از مواد          معد         نی اشاره کرد         ، چون باالخره مستقیم استفاد         ه 
نمی شد          و د         ر فرآیند          کنسانتره سازی، سنگ های عیار پایین را استفاد         ه کرد         ه 
و عیارسازی کرد         ه و به صورت همگن استفاد         ه می شد         . این موضوع باعث شد          
معاد         ن بیشتری د         ر این فرآیند          فعال شوند          و د         امنه مواد         ی که تامین کنند         ه 

مواد          خام این صنعت بود         ند         ، بیشتر شود         .
وی با اشاره به اینکه کارخانه هایی که د         ر ایران فعالیت می کنند         ، شرایطی 
که بعد          از تبد         یل به آهن اســفنجی صورت می گیرد          را مورد          محاسبه قرار 
می د         هند         ، گفت: د         ر واقع فرآیند          پس از تبد         یل به آهن اســفنجی از سوی 
کارخانه ها مورد          بررســی قرار می گیرد          چرا که هم سرمایه گذاری خیلی 
کانی می خواهد          تا آهن اســفنجی تبد         یل به شــمش شــود          و هم اینکه 
ارزش افزود         ه ای که د         ر این فرایند          محاسبه می شود         ، نسبت به این حجم از 

سرمایه گذاری سود          باالیی ند         ارد         .

بههرحالزمانی
کهتکنولوژیاز
خودماناست
همدربحث

اليسنسکاهش
هزينهوجود

داردوهماينکه
برخیتجهیزات

بهوسیله
متخصصان

داخلیساخته
میشود

تکنولوژیبومیشدهپردباافتتاحسومینطرحدرنیريزبهتثبیترسید.ايندرحالیاستکهچندیپیشمشکلدرکوره
آهناسفنجیشادگانکاردراينواحدرا٢ماهمتوقفکردامابهگفتهمديرشرکتMMEدرتهراناينمشکلمربوطبهپرد

نبود.خبرنگارمايننیوزباحسنکرباسچیمديرشرکتMMEدرتهرانگفتوگويیانجامدادهکهدرادامهمیخوانید.

بهتازگیســومینپروژهازپردراهاندازیشده
است،لطفادراينبارهکمیتوضیحدهید.

با افتتاح ســومین پــروژه پــرد                د               ر نی ریــز د               ر واقع یک 
صحه گــذاری روی روش تکنولوژی پــرد                صورت گرفت. 
د               ر حال حاضر د               ر این بخش از زنجیره فوالد               ، مشــاوران و 
کارفرمایان و ســایر ارکان پروژه که د               رگیر این طرح ها بو
د               ند                خود               شــان اذعان د               ارند               ، روش پرد                چه از لحاظ کیفیت 
محصول، متالیزاسیون د               ر صد                کربن، کم بود               ن میزان نرمه 
شرایط فیزیکی و شیمیایی و چه از نظر سهولت بهره  برد               اری 
و همچنین پارامترهــای فرآیند               ی و مصارف از جمله آب و 
برق و گاز خوشبختانه اقتصاد               ی بود               ه و امروز جای پای خود                
را با سومین طرحی که افتتاح شد               ، محکم کرد               ه و به تثبیت 
رساند               ه است. ضمن آنکه این تکنولوژی را از آن خود                د               اشته 
و به نام خود               مان ثبت کرد               ه ایم. یکی از مزیت های بزرگ پرد                
آن است که بومی ســازی و ثبت اختراع شد               ه است. یعنی 
برخاف ســایر روش هایی که تــا االن د               ر ایران برای انجام 
آنها نیازمند                اخذ مجوز و الیسنس بود               ه ایم، ما نه د               ر د               اخل و 
نه د               ر خارج از کشور برای احد               اث واحد               های آهن اسفنجی، 
نیازمند                اخذ مجوز از هیچ کشوری نخواهیم بود               . همچنین 
برای پلنت های موجود                د               ر اخل کشور برای اصاح و افزایش 
ظرفیت نیازمند                هیچ مجوزی نخواهیــم بود               . د               ر نتیجه با 
بکارگیری ایــن روش د               ر عمل از خروج میزان زیاد               ی ارز از 

کشور جلوگیری شد               ه است.

چهمیزانهزينهبابتهرمجوزدادهمیشد؟
د               ر این زمینه یک رویالتی پرد               اخت می شد                که د               ر حد               ود                ۱ 
د               الر د               ر تن بود                کــه این رقم برای واحد               های ۸۰۰ هزار تنی 

۸۰۰ هزار د               الر می شد               .

اينرقمبرایواحدهایفوالدیچندانباالنیست؟
بهرحال وقتــی از مزایا صحبت می کنیــم یک پکیجی از 
موارد               ی اســت که ایجاد                می شــود               ، یکی از آنها عد               م نیاز به 
مجوز و بحث خارج نشد               ن ارز از کشور است. مهمترین از آن 
این است که ما بد               ون آنکه محد               ود               یتی د               ر تاسیس واحد               ها 
چه د               ر ایــران و چه خارج از ایران می توانیم این کار را انجام 
د               هیم. همانطور که د               ر حال حاضر یک واحد                ۳۰۰ هزار تنی 

پرد                را د               ر کشور چین د               ر حال احد               اث د               اریم.

يعنیتابهحالايناتفاقافتادهاســتکهکوبه
استیلمجوزندهد؟

کوبه استیل مجوز را برای د               اخل کشور به شرکت های ما د               اد               ه 
است. یعنی شرکت های ایرانی هیچگاه این مجوز را ند               اشتند                
که خارج از کشور واحد               ی را احد               اث کنند               . همچنین از زمان 
شد               ت گیری تحریم ها، آخرین د               ستاورد               ها و اصاحاتی که 
روی تکنولوژی ها انجام شــد               ه بود                را به ما نمی د               اد               ند               . یعنی 
ما د               ر همان ســطح چند                سال گذشــته این تکنولوژی ها 
باقی ماند               ه بود               یم و نمی  توانســتیم از آخرین د               ســتاورد               ها 
و پیشــرفت های آنها اســتفاد               ه کنیم. اما با توجه به اینکه 
تکنولوژی پرد                د               ر اختیار خود               مان است، هیچ محد               ود               یتی از 

نظر موارد                یاد               شد               ه وجود                ند               ارد               .

ازنظرهزينهساختچهمیزانتفاوتوجوددارد؟
به هرحال زمانــی که تکنولوژی از خود               مان اســت هم د               ر 
بحث الیسنس کاهش هزینه وجود                د               ارد                و هم اینکه برخی 
تجهیزات به وســیله متخصصان د               اخلی ساخته می شود               . 
به عنوان مثال حتی د               ر طرح های خود               مان از کاتالیســت 
د               اخلی استفاد               ه می کنیم. یعنی تحت فشار و البی صاحبان 
تکنولوژی برای استفاد               ه از برخی تجهیزات خاص نخواهیم 
بود               . این موضوع نیز جزو مزیت های این تکنولوژی اســت. 
البته از نظر هزینه ســاخت نمی توان گفــت این هزینه به 
صورت چشمگیری کمتر شد               ه اســت. بلکه آن چیزی که 
می توان بیــان کرد                د               ر بحث طراحی اســت. همچنین د               ر 

کاهش هزینه ســرمایه گذاری این موضوع را هم د               ر بخش 
الیســنس و هم د               ر بخش برخی تجهیزات شاهد                هستیم. 
این کاهش هزینه بیشــتر د               ر این موارد                خود                را نشــان می 

د               هد               . بطورکلی از نظر هزینه کمی پایین تر اســت اما بازار 
رقابتی است و ممکن است تکنولوژی های د               یگر قیمت خود                
را کاهش د               هند                تا رقابت کنند               . حتی ممکن اســت د               ر این 

زمینه شاهد                د               امپینگ نیز باشیم.

درحالحاضرقیمتهایخودرابهجهترقابت
کاهشدادهاند؟

این موضوع را د               ر بحث قیمت مشاهد               ه نکرد               یم اما ایراد               هایی 
که به تکنولوژی پرد                وارد                نیســت را د               ر برخی مجامع اعام 

کرد               ه اند               .

درکداممجامعاينايرادهامطرحشدهاست؟
بهرحال کنفرانس هایی د               ر ایران برگزار شد               ه که برخی افراد                
که به نوعی با صاحبان تکنولوژی د               ر ایران ارتباط د               ارند               ، به 
نحوی این کار را انجام می د               اد               ند                تا براســاس آن مزیت های 
پرد                را تحت الشــعاع قرار د               هند               . اما خوشبختانه با توجه به 
اینکه ۳ پلنت ما پشت ســر هم و با کیفیت خوب وارد                مد               ار 
شد               ، امروز افراد               ی که مشکات غیرواقعی را مطرح می کرد               
ند               ، خود                به این جمع بند               ی رســید               ه اند                که این کار جواب نم

ی د               هد                زیرا آن نتیجه ای که د               ر عمل قابل مشــاهد               ه است، 
غیرقابل انکار خواهد                بود               .

آيادرمناقصهایکهرقباحضورداشــتهباشند،
شرکتکردهوبرندهشدهايد؟

مناقصه  ای اخیرا د               ر کشــور انجام شد                که با قیمت کمتر از 
روش متــد               اول کار را گرفته ایم. این طرح د               ر حال مذاکره و 
مربوط به فاز ۲ احیای پروژه فوالد                بافت اســت. البته هنوز 
این کار قطعی نشــد               ه و د               ر مرحله برآورد               های قیمت و ارائه 

پروپزال مالی هســتیم. این پــروژه برای هلد               ینگ 
ماهان اســت. د               ر فاز اول این پروژه نیز حضور 

د               اشــتیم. فاز ۱ این پــروژه آخرین طرخ 
پرد               ی است که ۶ ماه د               یگر به بهره برد               اری 
می رسد               . ظرفیت فاز ۲ این پروژه نیز ۸۰۰ 
هزار تن به صورت هات بریکت و متفاوت 
با فاز ۱ است. فاز ۱ نیز ظرفیتی ۸۰۰ هزار 

تنــی د               ارد               . روش های احیا مســتقیم یا به 
صورت DIR و HBI و یا به صورت 

هات لینک هســتند                که 
خروجــی مســتقیم با 
یک شــوت جد               اگانه 
به کوره هــای قوس 
الکتریکی می آید                و 
به صورت مستقیم 
شــارژ می شود                که 
ش  و یــن ر بهتر
است و هنوز کسی 
د               ر ایران آن را اجرا 

نکرد               ه است.

انکارکنندگانپِِردبهجايینرسیدند
کرباسچی د               ر گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز:

تکنولوژیپردجایپایخودرامحکمکردهاست
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کسبافتخاربزرگباپیروزیدرمناقصهبینالمللياحیاءسقز
علی همت مد یرعامل شرکت ایریتک د ر گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز خبر د اد :

آخرینوضعیتپروژههایایریتک

افتتاح گند له سازی 
فالت مركزی بافق

با حضور وزیر صنعت 
معد            ن و تجارت كارخانه 
400هزار تنی گند            له فالت 
مركزی بافق افتتاح شد            . 
وزیر صنعت معد            ن و تجارت 
د            ر حاشیه افتتاح طرح 
گند            له فالت مركزی بافق د            ر 
شهرک صنعتی از اقبال رو 
ربه رشد             سرمایه گذاری د            ر 
كشور خبر د            اد             و گفت: د            ر 
10ماه اخیر تقاضای جواز 
تاسیس واحد            های صنعتی 
و معد            نی نسبت به سال قبل 
23د            رصد             رشد             د            اشته است 
.شریعتمد            اری افزود            :طرح 
گند            له فالت مركزی بافق 
با سرمایه گذاری بیش از 
17میلیارد             تومان ازسوی 
بخش خصوصی راه اند            ازی 
شد            ه است و برای تولید             
محصول گند            له نیازی به 
آب ند            ارد            .وی افزود            : طرح 
گند            له فالت مركزی بافق 
با ظرفیت ساالنه 400هزار 
تن گند            له به عنوان طرحی 
پژوهش محور و كم آبخواه 
برای بیش از 50نفر اشتغال 
ایجاد             كرد            ه است .محمد             
رضا شریعتمد            اری افزود            : 
با وجود             مشکالت بخش 
صنعت د            ر كشور ، بخش 
خصوصی همچمان عالقمند             
به سرمایه گذاری د            ر بخش 
واحد            های تولید            ی است .وی 
همچنین با بیان برخی از 
مشکالت واحد            ای صنعتی 
و جوار معد            نی خاطر 
نشان كرد            : تامین سرمایه 
د            رگرد            ش واحد            های تولید            ی، 
نرحخ سود             تسهیالت 
اعطایی ،مهترین مشکالت 
این واحد            ها به خصوص 
واحد            های صاد            رات گراست 
.گفتنی است با افتتاح 
كارخانه گند            له فالت مركزی 
بافق د            ر شهرک صنعتی 
ساالنه بیش از 80میلیون 
لیتر آب صرفه جویی 
می شود            .

دربارهآخريــنوضعیتپروژههاي
مهمودردستاجرايايريتك،جزئیاتو
میزانپیشرفتآنهاراتوضیحبفرمايید؟
همانطور که مطلع هســتید  د ر د وسال اخیر 
شرکت ایریتک برند ه مهترین مناقصات بین 
المللي صنایع معد ني و فوالد  کشور شد ه است 
و د ر حال حاضر بالغ بر یک و نیم میلیارد  یورو 
پروژه جد ید  د ر اختیار د ارد  که پروژه هاي مهم 

آن عبارتند  از:
احد اث کارخانه کنســانتره فوالد  خراســان، 
احد اث کارخانه آهن اسفنجي فوالد  مکران، 
احد اث کارخانــه نورد  میلگرد  فــوالد  خیام 
نیشــابور، احد اث خط نورد  گــرم ۲ مجتمع 
فوالد  مبارکه، طرح توســعه احیــاء و فوالد  
سازي هرمزگان و احد اث کارخانه HBI فوالد  
ســقز که هر کد ام د ر وضعیتهاي متفاوتي از 
پیشرفت و د ر حال انجام مي باشند . با توجه به 
اهم پروژه هاي شکل گرفته د ر صنعت معد ن 
و فوالد  کشور کامًا بیانگر این نکته است که د ر 
مناقصات مهم بین المللي که بصورت سالم و 
شفاف برگزار شد ه است شرکت ایریتک بد لیل 
ریشه ۴۳ ســاله و شناخت کامل صنعت و هم 
چنین همکاري بهترین تکنولوژي هاي د نیا 
توانسته است بهترین قیمت و بهترین کیفیت 
را ارائــه د هد  و د ر کلیه مناقصــات با باالترین 
نمره فني و کمترین قیمت برند ه مناقصه شد ه 
است و د ر تاریخ طوالني خود  تمامي پروژه ها 
را بهترین عملکرد  و مطابق مشــخصات فني 

قرارد اد  به تولید  و بهره برد اري رساند ه است.

همکاريايريتكوپوسکوباتوجهبه
سهامداريسعوديهادراينشرکتبه
کجاخواهدرسید؟بهويژهدرچابهارودر

پروژهفاينکس؟
همکاري شــرکت ایریتک و پوســکو از سه 
سال گذشته آغاز شد  و شرکت پوسکو پس از 
اتفاقات مثبت برجام د ر وجــه         بین المللي 
تصمیم منطقــي به حضور د ر بــازار ایران به 
منظور احد اث کارخانه فوالد  د ر منطقه چابهار 
با سرمایه گذاري مشترک ایران و کره و تامین 
منابع مالــي د ر خط اعتباري ایران و کره را د ر 
د ستور کار خود  قرار د اد  که د ر این راستا قریب 
به یکسال کلیه شــرکت هاي ایراني را مورد  
ارزیابي و بررســي و بازد ید  قرارد اد  که پس از 
یکسال با شرکت ایریتک همکاري انحصاري 
منعقد  نمود  که تمامــي اطاعات تکنولوژي 
جد ید  Finex را د ر اختیار شــرکت ایریتک 
قرارد اد  و طي همکاري تنگاتنگ و مشــترک 
   E&Cبه طوریکه مهند ســین شرکت پوسکو
ماههاي متماد ي د ر د فاتر شرکت ایریتک کار 
تیمي مشــترک پروژه را جهت تهیه مد ارک 
فني -  اقتصاد ي و اجرایي پروژه انجام د اد ند  که 
شرکت ایریتک تفاهمنامه همکاري با شرکت 
پوسکو و شریک ایراني که شرکت فوالد  کاویان 
پاسارگاد  مي باشد  را منعقد  نمود . تفاهمنامه 
سرمایه گذاري مشترک نیز د ر حضور    وزراي 
صنایع د وکشــور امضا و مباد له گرد ید  و زمان 
طوالنــي جهت اجرایي شــد ن خط اعتباري 
ایران - کره ) بالغ بر د و سال(ســپري شــد  تا 
تفاهمنامه امضا شد  اما با توجه به قطع ارتباط 
روابط سیاسي با کشور عربستان سعود ي که 
طي حرکات منفي این کشور شکل گرفت و از 
   POSCO آنجائیکه سهامد اران اصلي شرکت
از عربستان سعود ي مي باشند  د ستور توقف 
پروژه مذکور به شرکت POSCO  را د اد ند  و 

د رمقطعي که کار آن ها د ر حال اجرایي شد ن 
بود  پروژه متوقف گرد ید . اما بافاصله شرکت 
فوالد  کاویان پاسارگاد  و ایریتک فعالیت خود  را 
با یکي از برترین تکنولوژي هاي د نیا به منظور 
تولید  همان محصوالت آغاز نمود ه اند  تا با روش 
تولید  گازي بجاي زغال کار پروژه اد امه یابد  و 
فرصت مناســبي که براي ایران و کره وجود  
د اشت، با کارشکني کشــور عربستان از بین 
رفت اما با توجه به مزیتهاي عمد ه کشورمان 
پروژه د ر مرحلــه انتقال به تکنولوژي و تامین 

منابع مالي یورویي باشد .

آيندهپروژههــايفوالديايراندر
بخشاحــداثکارخانهرابــاتوجهبه
وضعیتفعليبازاروتامینماليچگونه

ارزيابيميکنید؟
همانطور که مستحضر هستید  د ر د وره د ولت 
تد بیر و امیــد  و اقد امات ارزنــد ه بین المللي 
و جناب آقاي د کتر کرباســیان د ر ســازمان 
ایمید رو انســجام و تمرکز کرد ن طرحها د ر 
وزارت صنعت و ایمید رو و شــرکت ملي فوالد  
د اراي برنامه و هد ف شــد ه است اما با توجه به 
عد م مد یریتي که د ر د وره هاي قبلي شــکل 
گرفته بود  بي نظمــي و انتخابها و مجوزهاي 
ناد رستي د ر بعضي از بخشها هنوز وجود  د ارد  
که علي رغم تمام تاش ها زیر ساختهاي الزم 
د ر بسیاري از کارخانجات د ر حال ساخت یا راه 
اند ازي شد ه مهیا نیست که این امر به توجیه 
فني- اقتصاد ي بود ن بسیاري از طرحها لطمه 
بزرگي زد ه اســت. د ر زمینه تامین مالي هم 
علي رغم تمامي تاشــهاي مهم شکل گرفته 
هنوز بانکهاي بزرگ بیــن المللي تحت تاثیر 
اقد امات خصمانه کشــور آمریکا قرار د ارند  و 
حضور د ر پروژه هــا را معلق نمود ه اند  که این 
باعث شد ه اســت پروژها با سرعت کمتري د ر 

حال پیشرفت باشند . 

براياجرايچهپروژههاييدرحال
مذاکرههستید؟

همانطور که اشاره شد  شرکت ایریتک د ر حال 
حاضر پروژه هاي بزرگي را د ر د ست اجرا د ارد  و 
د ر مناقصات مهم صنایع معد ن ، متالوژي ، نفت 

و گاز  حضور خواهد  د اشت و همواره د ر شرکت 
ایریتک تاش بر سالم و شفاف کار کرد ن بود ه 
اســت و هیچگاه  به د نبال روابط خاص و ویژه 
جهت کســب پروژه ها نبود ه ایم و بر اســاس 
قابلیت فني و شــفافیت  و حسن انجام  کارها، 

پروژه ها را مد یریت و راه اند ازي نمود ه ایم .

آياايريتكبراياجرايپروازدرخارج
ازکشورنیزاقدامکردهاست؟

مزیت کشــور ایــران حضور د ر پــروژه هاي 
خاورمیانه و آسیاي میانه مي باشد  که به د لیل 
عد م توسعه کشور هاي مذکور د ر پروژه هاي 
کان هنوز کار اجرایي آغاز نشد ه است ولي د ر 
کشورهاي عمان ،ترکمنستان و آذر بایجان د ر 
حال بررسي هستیم  اما کار بسیار بزرگي که 
شرکت ایریتک امسال توانست د ر تاریخ فوالد  
کشور انجام د هد   برند ه شد ن د ر مناقصه بین 
المللي احیاء سقز مي باشد  که براي اولین بار 
یک ســرمایه گذار خارجي اقد ام به ســرمایه 
گذاري واحد اث این کارخانه نمود ه که شرکت 
ایریتک با باالترین  نمره فني و کمترین قیمت 
برند ه مناقصه مهم مذکور شد  و افتخار د یگر د ر 

د وران کاري خود  را رقم زد ه است . 

وضعیــترقبايتــازهواردبهويژه
پردراچطورارزيابيميکنیدوآياپرد
ميتواندخطريبالقــوهبرايايريتك

محسوبشود؟
همانطور که مي د انیــد  باعث افتخار ایریتک 
مي باشد  که کشــور عزیزمان ایران د ر تولید  
آهن اســفنجي رتبه اول د نیا را کســب کرد ه 
اســت و هفتاد  د رصد  تولید ات کشور توسط 
شرکت ایریتک احد اث و به تولید  بهره برد اري 
رسید ه اســت . د ر زمینه تولید  آهن اسفنجي 
شــرکت ایریتک توانسته اســت تکنولوژي 
مید رکس را بومي ســازي نماید  و بد ون نیاز 
به تکنولوژي، موفق به اخذ لیسانس طراحي 
و ســاخت کارخانجات مذکور شد ه و تاکنون 
۱۸ کارخانه را احــد اث و با بهترین کیفیت به 
تولید  بهره برد اري رساند ه است . د ر این راستا 
شرکت ایریتک باعث رشد  و تربیت بسیاري از 
شرکت هاي مهند سي ساخت و پیمانکار شد ه و 

د ر مناقصات بین المللي د ر رقابت با تکنولوژي 
HYL د ر پروژه مکــران باالترین نمره فني و 
بهترین قیمت را ارائه د اد ه و برند ه مناقصه شد ه 
است . شرکت ایریتک همواره از حضور رقیب 
قد رتمند  استقبال نمود ه و معتقد  است رقابت 
سالم باعث رشــد  و تعالي سازمان و نیروهاي 
مهند سي خود  مي شود  اما آنچه د ر رقابت مهم 
است تاریخ و عملکرد  سازمانها د ر طول زمان 
و احد اث و د وام کارخانجاتي است که احد اث 
مي کنند  همانطور که اطاع د ارید کارخانجات 
احیاء شرکت ایریتک بالغ بر بیست سال است 
که با بهترین کیفیت د ر حال کار و تولید  است 
و تمامــي فاکتور هاي فني و بهــر ه برد اري و 
تولید  را باموفقیت به ســرانجام رساند ه و د ر 
حال حاضر سري ۶۰۰ د ر د نیا تقریبا« از رد ه 
خارج شــد ه و مگا مد ول و سوپر مگا مد ول ها 
هد ف مي باشد  که شرکت ایریتک تا کنون سه 
مگا مد ول را مفتخر است که به تولید  رساند ه 
و د ر حال نهایي نمود ن پیشهاد  فني سوپر مگا 

مد ول ها مي باشد .
امــا آنچه کــه د ر عملکرد  شــرکت ایریتک 
مهم است همواره شــعار ما مي توانیم را به ما 
توانســتیم تبد یل کرد ه است و اکنون مفتخر 
است که امسال براي اولین بار د ر تاریخ فوالد  
کشــور اولین مــگا مد ول HBI کشــور را د ر 
کارخانه صبا فوالد  خلیج فارس به تولید  و بهره 
برد اري برســاند  .  اما د ر مورد  روش پرد  ضمن 
تبریک به شــرکت MME  که روش مشــابه  
را د ر د ســتور کار خود  قرار د اد ه و با تغییرات 
د ر تجهیزات وارد  بازار تولید  آهن اســفنجي 
شــد ه است  باید  حد اقل پنج ســال از تولید  و 
بهره برد اري کارخانه هاي راه اند ازي شــد ه 
 ،CAPEX ،  OPEX بگذرد  تا  اعــد اد  و ارقام
د وام تجهیزات و اســتمرار تولید  بررســي و 
ارزیابي بشود  تا انشااهلل به عنوان یک رقیب  د ر 
کارخانجات سري ۶۰۰ که تقریبا منسوخ شد ه 
است مطرح و مورد  ارزیابي قرار گیرد  به هر حال 
حضور روش پرد  به عنوان یــک نهال نو پا د ر 
عرصه ي فوالد  کشور را به فال نیک میگیریم و 
امید واریم که د ر رقابت سالم و حرفه ایي موفق 
باشند  و بد یهي اســت که:  د و صد  گفته چون 

نیم کرد ار نیست. 





ترازتجاریمثبت٢میلیونتنیفوالدايراندرسالقبل
ابكاء خبر د اد :
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درسالگذشته۵.9میلیونتنفوالد
صادرو3.9میلیونتنواردکرديمو
ترازمثبت٢میلیونتنبودهاســت.
محمدابکاءدرهمايشچشــماندازصنعتفوالد
ومعدنبانگاهیبهبازارگفت:درســنگآهن8٠
میلیونتنظرفیتفعالو۵٠میلیونتندردست
اجراداريمونیازاستاکتشافاتدرحوزهسنگآهن
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ولیاگربرنامهششمراباپیشبینیرشداقتصاد8
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رسیمودرسال٢٠19ظرفیتفوالددنیاباافزايش
بیشاز٢٠٠میلیونتنبه٢.4میلیاردتنمیرسد.

این مقام مســئول با بیان اینکه ســند          چشم 
اند         از، صــاد         رات ۲۰ میلیون تن فوالد          را پیش 
بینی کرد         ه، اد         امه د         اد         : د         ر ســال گذشته ۵.۹ 
میلیون تن فوالد          صاد         ر و ۳.۹ میلیون تن وارد          
کرد         یم و تراز مثبت ۲ میلیون تن بود         ه اســت. 
صاد         رات خام جهان ۱۳ میلیون تن اســت د         ر 
حالی که ۶7 میلیون تــن خام صاد         ر کرد         یم و 
به ســمت ارزش افزود         ه نرفتیم. یعنی یارانه 
را به د         یگــران د         اد         یم که ایــن روش صاد         ارت 
د         رست نیست. ابکاء گفت: د         ر فوالد          خام ۱۰۱ 
میلیون تن مجوز به متقاضیان د         اد         یم که یکی 
از چالش های آیند         ه خواهد          بود          که باید          سریعاً 
مد         یریت شــود         . د         ر مد         یریــت صنعت فوالد         ، 
تمرکــز بر واحد         های فوالد         ی حاشــیه خلیج 

فارس و د         ریای عمان د         اریم . وی با اشــاره به 
ظرفیــت حمل ۴۰ میلیون تنــی د         ر راه آهن 
گفت: سند          چشم اند         از ۲۰۵ میلیون تن پیش 
بینی کرد         ه باید          فشــار بر جــاد         ه را کم کنیم. 
عمد         ه پهنه های ایران خشــک است و ساالنه 
به ۲۵۵ میلیون متــر مکعب آب برای صنعت 
فوالد          نیاز د         اریــم که ۴۱ میلیون متر مکعب با 
نمک زاد         ایی از آب های جنوب اســتفاد         ه می 
شود         . مد         یرعامل شرکت فوالد          تکنیک اظهار 
د         اشت: برای احد         اث خطوط تولید          تا ۱۴۰۴ به 
۸ میلیارد          یورو منابع نیاز د         اریم که تقریباً حل 
شد         ه ولی برای زیر ســاخت ها به ۱۳ میلیارد          
یورو نیاز د         اریم که ۵ میلیارد          آن برای راه آهن 
و حمل و نقل است. برای تامین منابع خارجی 

که مورد          توجه د         ولت است ، د         ر جذب سرمایه 
خارجی ضعیف عمل کرد         یم و باید          بسترهای 
الزم ایجاد          شود         . ابکاء اد         امه د         اد         : د         ر استفاد         ه از 
فناوری باید          به موضوعات کیفیت ، هزینه و بهره 
وری توجه شود         ، بســیاری از واحد         ها قد         یمی 
 اســت که د         ر مصرف انرژی و قیمت تمام شد         ه

مشکل د         ارند         .
د         ر استفاد         ه از آب با اســتفاد         ه از فناوری های 
جد         ید          توانســته ایم د         ربرخی واحد         ها میزان 
مصرف آب را ۶7 د         رصد          کاهــش د         اد         یم. وی 
گفت: برای رســید         ن به اهد         اف ۱۴۰۴ تامین 
منابــع مالی ، توســعه اکتشــافات، تجمیع 
واحد         های کوچک، تعییــن تکلیف واحد         ها، 
رقابــت پذیــری و ارزش افــزود         ه د         ر تولید          و 

تجارت، نوســازی و اســتفاد         ه از اتوماسیون 
باید          مورد          توجه قرار گیرد         . محمد          ابکاء د         ر این 
گرد         همایی گفت: سال ۹۲، گزارشی ارائه شد          
که نشــان می د         اد          بازار فوالد          متوازن نیست. 
بعد          از این روید         اد         ، د         ر سال ۹۳ د         ستور مطالعه 
زنجیره فوالد          از سوی د         ولت د         اد         ه شد          که تقریبا 
براساس اقد         اماتی که انجام شد         ، صنعت فوالد          
توانست به توازن د         ر برخی بخش ها د         ست پید         ا 
کنــد         . وی با تاکید          بر لزوم تد         وین اســتراتژی 
هماهنگ با نــگاه به بازار و صاد         رات د         ر صنعت 
فوالد          گفت: همزمان با تامین منابع مالی برای 
ایجاد          زیرساخت ها، تامین خوراک با پیگیری  

اکتشافات نیز باید          مورد          توجه قرار گیرد         .
ابکاء با بیان اینکه واحد         های کوچک فوالد         ی 
به زود         ی با مشــکات زیاد         ی روبه رو خواهند          
شد         ، گفت: این واحد         ها باید          با واحد         های بزرگ 
اد         غام شــوند         . مد         یرعامل شــرکت مهند         سی 
بین المللی فــوالد          تکنیک با تاکیــد          بر لزوم 
تعیین تکلیف طرح های مازاد          فوالد         ی افزود         : 
افزایش بهره وری د         ر تولید         ، مصرف بهینه انرژی 
و تقویت نیروی انســانی نیز باید          د         ر طر ح های 
فوالد         ی مورد          توجه د         ست اند         رکاران قرار گیرد         . 
به گفته وی برای رقابت پذیر کرد         ن بخش فوالد          
باید          »افزایش بهره وری تولید         ، انرژی، نیروی 
انســانی«، »تولید          محصوالت با ارزش افزود         ه 
باال برای صاد         رات«، »اســتفاد         ه از تکنولوژی 
روزآمد          د         ر توسعه ها و بازسازی ها« و »بازسازی 
و نوســازی واحد         های قد         یمی و افزایش سطح 

اتوماسیون« د         ر د         ستور کار قرار گیرد         .
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 78 میلیون  تن
مجوز اضافی
مد         یر عامل شركت فوالد          
تکنیک افزود         : برای افق 
1404 تنها به 23 میلیون تن 
مجوز برای ظرفیت جد         ید          
نیاز د         اریم د         ر صورتی كه 
78 میلیون تن مجوز اضافه 
د         اریم كه اكثر آن ها به 
صورت كاغذی است. 





13
96
اه
دم

فن
اس
9-

8
3٢

جهان فوالد           سیرجان 
روابط عمومی برتر 
شد          

روابط عمومی مجتمع 
جهان فوالد           سیرجان، د          ر 
چهارد          همین كنفرانس 
بین المللی روابط 
عمومی ایران به عنوان 
روابط عمومی برتر 
معرفی شد          . به گزارش 
ماین نیوز، همزمان با 
برگزاری چهارد          همین 
كنفرانس بین المللی 
روابط عمومی ایران د          ر 
سالن مركز همایش های 
صد          اوسیما تهران از 
مهند          س میرمحمد          ی مد          یر 
روابط عمومی مجتمع 
جهان فوالد           سیرجان به 
همراه روابط عمومی 
شركت فوالد          مباركه 
اصفهان و شركت صنایع 
مس ایران به عنوان 
روابط عمومی های برتر 
ایران با اهد          ا كاپ خالقیت 
تجلیل به عمل آمد          .

صادرکنندهمیلگردخواهیمشد
عباسلو د          ر گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز خبر د          اد          :

بهرهبرداریازواحدذوبجهانفوالدسیرجاندر97

ارزيابیشــماازبیســتويکمین
کنفرانسآهنوفــوالدمتالبولتندر

دبیکهاخیرابرگزارشد،چیست؟
این کنفرانس محل خوبي براي تباد          ل اطاعات 
فني، تجاري و بازرگاني بود           و بیشتر افراد          ي که 
د          ر کار تولید           و تجارت آهن از جمله شــمش، 
آهن اســفنجي، میلگرد           و ... حضور د          ارند           د          ر 
این کنفرانس با یکد          یگر د          ید          ار د          اشتند          . گاهي 
این د          ید          ارها منجر به عقد           قرارد          اد          هاي تجاري 
مي شــود          . د          ر این کنفرانس نیز ما جلساتي با 
خرید          اران آهن اسفنجي و میلگرد           د          اشتیم که 
این د          ید          ارها منجر به آن شــد          ، د          ر آیند          ه و پس 
از اخــذ اســتاند          ارد          هاي بین المللي صاد          رات 

میلگرد           را د          اشته باشیم.
البتهاگرکیفیتخوبباشدقطعاميتوان
صادراتداشتهباشید.نظرشماچیست؟

کیفیت آهن اســفنجي ما خوب بود          ه و تا االن 
وضعیت صاد          رات مناســب بود          ه  است. د          ر این 

کنفرانس نیــز د          رخواســت کنند          ه جد          ید          ي 
د          اشــتیم که کار را به مذاکرات بعد          ي موکول 
کرد          یــم. البته زیــاد           د          ر بازار آهن اســفنجي 
نخواهیم ماند           و واحد           ذوب ما در ســال ۱۳۹7 
به بهره برد          اري خواهد           رســید           و شمش تولید           
می کنیم. با این شــرایط خود          مــان مصرف 
کنند          ه آهن اســفنجي خواهیم بــود          . د          ر آن 
زمان باید           روي بازار شــمش و میلگرد           تمرکز 

د          اشته باشیم.
تاچهانــدازهدربحثبرندينگکار
کردهايدوبهچهمیزانبهصادراتتوجه
داريد؟زيرادرافق14٠4بادستیابيبه
۵۵میلیونتنفوالدبايدبهصادراتنیز

نیمنگاهيداشتهباشیم.
همیشه صاد          رات امتیازي براي کشور ها بود          ه 
و د          ر بسیاری از کشــورها حتي قیمت جنس 
صاد          راتي د          ر کشــورهاي د          یگر کمتر از قیمت 
د          اخلي آن محصول اســت زیرا با این کار آنها 

می توانند           منابع مالي خارجي را جذب کرد          ه و 
از محل آن توســعه را ایجاد           می کنند          . د          ر واقع 
سود           د          ر توسعه اســت. د          ر نتیجه به اجبار باید           
همیشــه د          ر بازارهاي جهاني حضور د          اشت تا 
بتوان توسعه را رقم زد          . د          ر این باره کیفیت نیز 
بحث مهمي اســت زیرا اگر محصول تولید          ي 
کیفیت ند          اشــته باشــد           نمي توان آن را صاد          ر 
کرد          . کیفیت حرف اول را د          ر صاد          رات مي زند          . 
ما نیز د          ر ایــن مد          ت کوتاه توانســته ایم جزو 
اولین صاد          رکنند          گان آهن اســفنجي باشیم 
و این موضوع به د          لیــل کیفیت این محصول 
بود          ه که توانستیم د          ر بازارهاي جهاني حضور 
پید          ا کنیم. همانطــور که گفتم کیفیت الزمه 
حضــور د          ر بازارهاي جهاني اســت. د          ر کنار 
بحث کیفیت باید           به این موضوع اشاره د          اشت 
که ما باید           د          ر بازارهاي جهاني حضور د          اشــته 
باشیم. آنجاست که مي توانیم توسعه و افزایش 
ظرفیت ها را مد          نظر قرار د          هیم. البته حضور د          ر 

مديرعاملشرکتمجتمعجهانفوالدسیرجانحضوردربازارهایصادراتیراالزامیمیداندومعتقداست:کیفیتاصلیترين
فاکتوربرایحضوردربازارهایجهانیورقابتاست.اينشرکتدراجرایپروژههایخودازتکنولوژیهایمختلفاستفادهکرده
تابتواندتولیدیباقیمتتمامشدهکمترورقابتیترداشتهباشد.خبرنگارمايننیوزباعليعباسلومديرعاملشرکتمجتمعجهان

فوالدسیرجانگفتوگويیداشتهکهمشروحآنرادرادامهخواهیدخواند:

بازارهاي جهاني به یکباره اتفاق نمي افتد          ، باید           
مد          ت ها انرژي صرف شد          ه و محصول با کیفیت 
ارائه د          اد           تا بتوان به بازارهاي بین المللی د          ست 
پید          ا کرد           اما د          ر کنار آن باید           سیاست هاي یک 
کشور ثابت باشد           تا بتوان بازارهاي صاد          راتی را 
نگه د          اشت، د          ر غیر این صورت بازارهاي بد          ست 
آمد          ه خیلي زود           از د          ست مي رود          . د          ر واقع یکي 
از وظایف د          ولت ها آن اســت که بــا قوانین و 
مقررات بازي نکرد          ه و آنها را ثابت نگه د          اشــته 
تا صاد          رکنند          گان بتوانند           محصوالت خود           را با 
قرارد          اد          هاي بلند          مد          ت صاد          ر کنند          . د          ر صورت 
تغییر مقررات، قرارد          اد          هاي بلند          مد          ت همیشه 
متضرر خواهد           بود           و آبروي تولید          کنند          ه و کشور 

را به مخاطره مي اند          ازد          .
آيادرتامینماليپروژههايخوددر

آيندهبامشکليمواجهخواهیدبود؟
خوشــبختانه تا به امروز مشــکلي ند          اشته و 
بخشي را از د          اخل و بخشــي د          یگر را از طریق 
ال ســي هاي مد          ت د          ار براي فاز یک از خارج از 
کشــور تامین کرد          ه ایم. فاز یک پروژه د          ر حال 
اتمام است. اما براي فاز ۲ مذاکرات و مکاتبات 
طوالني و تقریبا مطمئني با اسپانیا د          اشته ایم 
که به زود          ي تایید          یه بیمه اسپانیا را د          ریافت و از 
آن طریق تامین مالي فاز ۲ نیز انجام مي شود          .
برايآنکــهمحصولباکیفیتتولید
کنیــدازتکنولوژيهــايمختلفياز
جملهتنوا،دانیلي،اساماسگروپو...
استفادهکردهايد،دلیلاينانتخابهاي

متنوعچیست؟
پایه کار ما د          ر کارخانه احیا و پس از آن د          ر ذوب 
و نورد           بر اســتفاد          ه از تکنولوژي هاي روز اروپا 
است و د          ر این زمینه به سمت چین نرفته ایم. 
د          لیل این موضوع کیفیت خوب و هزینه هاي 
کمتر د          ر زمان بهره برد          اري و د          ر نهایت قد          رت 
رقابت بهتر بو. زیرا وقتي یک محصول تولید           مي 
شود           باید           قیمت تمام شد          ه پایین د          اشته باشد          . 
اجناس اروپایي به د          لیل کیفیت باالتر قطعات 
ید          کي مصرفي کمتري خواهند           د          اشــت، د          ر 
نتیجه قیمت تمام شد          ه پایین تر بود          د          ه و د          رصد           
بیشتري از اتوماســیون استفاد          ه می شود          . د          ر 
نتیجه این موضوع می توانیم د          ر آیند          ه قد          رت 
رقابت بیشتري د          ر بخش بهره برد          اري، فروش 

محصوالت و صاد          رات د          اشته باشیم.

مشکلپیشآمدهدربدنهکورهفوالدشــادگانباعثشدتاتولید٢ماهدراينطرحمتوقفشدهو
خساراتیراازجهتازدستدادنفرصتتولیدبههمراهداشتهباشد.اينواحدازآبانماهبهمدار
تولیدبازگشتوبهگفتهمديرعاملاينشرکت،اينمشکلتاتیرماهسالآيندهبطورکاملبرطرف
میشــود.خبرنگارمايننیوزباعباستفضليمديرعاملشرکتفوالدشادگانگفتوگويیانجام

دادهکهدرادامهمیخوانید:

فوالدشادگانکارخودراازچهزمانیآغازکرد؟
فوالد                شاد               گان از ۳۱ خرد               اد                سال جاری راه اند               ازی شد                
و حد               ود                ۲ ماه تولید                د               اشت، اما پس از آن به د               لیل وقوع 
اشکالی د               ر کوره روند                تولید                متوقف شد                و از اواسط آبان 
ماه د               وباره به مد               ار تولید                بازگشت و تا به امروز د               ر حال 

انجام تولید                است.

افتتاحرسمیاينواحددرچهزمانیانجامگرفت؟
افتتاح رسمی آن ۲۰ آذر ماه انجام شد               .

آيامشکلپیشآمدهدرکورهبطورکاملبرطرف
شدهاست؟

خیر، د               ر واقع مشکل شناسایی شد               ه است، اما هنوز بطور 
کامل برطرف نشــد               ه است یعنی به صورت موقت رفع 
اشکال انجام شد               ه است. امید               واریم به صورت اساسی 
د               ر خرد               اد                یا تیر ماه سال آیند               ه این مشکل برطرف شود                

اما تا آن زمان ما تولید                را انجام می د               هیم.

ايناتفاقوتوقفتولیدچهمیزانخســارتبه
همراهداشت؟

خسارت مالی از نظر فرصت از د               ست رفته تولید                بیشتر 
د               ر این موضوع معنا د               ارد               . ما به علت این اتفاق نزد               یک 
به ۲ ماه و نیم تولید                را از د               ست د               اد               یم که هر روز تولید                
از د               ست رفته ما ) بســته به نرخ فوالد                وقت( نزد               یک به 

7۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد                تومان است. یعنی حد               ود                ۶۰ 
میلیارد                تومان. د               ر حال حاضر تولید                روزانه ما ۲ هزار و 
۴۰۰ تن است که با نرخ امروز برابر با ۲ میلیارد                و ۴۰۰ 

میلیون تومان است.
درزمینهطرحهایتوسعهفوالدشادگانچهزمان

بهبهرهبرداریمیرسد؟
واحد                فوالد                سازی نیز از تیر ماه امسال فعال شد               ه است 
و برنامه ۲۴ ماهه ای د               ر د               ستورکار است که امید               واریم 
د               ر این زمان بــه بهره برد               اری برســد               . د               ر حال حاضر 
حد               ود                7 ماه از آن گذشته است و تقریبا بخش عمد               ه ای 
از سفارش های خارجی ســفارش گذاری شد               ه است. 
عملیات اجرایی د               ر حد               ی که مهند               ســی وجود                د               اشته 
د               ر د               ست انجام است. امید               واریم این واحد                د               ر سال ۹۸ 

به بهره برد               اری برسد               .

میزانسرمايهگذاریدراينطرحچقدراست؟
بــرای فوالد               ســازی ۱۹۰ میلیون یــورو پیش بینی 
ســرمایه گذاری صورت گرفته اســت. فناوری ذوب 

د               ر این واحد                برای تنوا بود               ه و ریخته گری از شــرکت 
کانکست است.

پسازاينمرحلهآيابرنامهایبرایورودبهبخش
پايیندستیدردستورکاراست؟

یک فاز مطالعاتی د               ر د               ست انجام است که د               ر این باره 
با شــرکت تنوا د               ر حال مذاکره هســتیم که توسعه ۲ 
میلیون تن به روش هات شارژ است تا بتوانیم کوره ها 
را به ۲ مورد                افزایش د               هیم و یک خط نورد                نیز د               ر پلنت 

ایجاد                کنیم.

خسارت۶0میلیاردتومانیبهفوالدشادگان
تفضلیدرگفتوگوبامايننیوزخبرداد:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

کسبدورکوردارزشمنددرفوالدکاوهجنوب

 فوالد             کاوه جنوب کیش موفق به کســب د            و رکورد             ارزشمند             شد             یکی از 
این رکورد            ها مربوط به بارگیری و فروش است که د            ر روز ۲۸ د            ی ماه اتفاق 
افتاد             و د            یگری متعلق به پیشــرفت فیزیکی طرح توسعه آن است. فوالد             
کاوه جنوب کیش با بارگیری ۶ هزار و ۱۱۹ تن شمش د            ر روز ۲۸ د            ی ماه 
۹۶ توانست رکورد             فروش و بارگیری این محصول را بشکند            . رکورد             قبلی 
فروش شــمش ۵ میلیون و ۵۵۱ هزار تن بود            . گفتنی است این شرکت 
موفق به کسب رکورد             د            یگری د            ر پیشرفت فیزیکی طرح توسعه ای خود             
نیز شد            ه اســت. فوالد             کاوه جنوب کیش د            ر اد            امه پیشبرد             هد            ف گذاری 
انجام شــد            ه برای راه اند            ازی فاز ۲ کارخانه د            ر ماه های آبان، آذر و د            ی ماه 
د            رمجموع موفق به کسب پیشــرفت فیزیکی ۴.7۱ د            رصد            ی شد            ه بود            . 
پیشــرفت فیزیکی به تفکیک ماه شــامل ۱.۱ د            رصد             د            ر آبان ماه، ۱.۱۴ 

د            رصد             د            ر آذر ماه و ۲.۴7 د            رصد             د            ر د            ی ماه بود            .

رشدچشمگیرتولیدوصادراتمحصوالتوسهامفوالدکاوهجنوبکیش

رئیس هیات مد      یره شــرکت 
فــوالد       جنــوب کیــش از 
شــرکتهاي تابعــه هلد      ینگ 
گســترش صنایــع معد      ني 
کاوهپارس گفت: د      ر ۱۱ ماهه 
نخست سال جاري این شرکت 
موفق به تولید       بیــش از ۸۳۵ 
هزار تن فوالد       شد      ه است که با 
رشد       ۵۱ د      رصد      ي تولید       شمش 

د      ر مقایســه با مد      ت زمان مشابه سال گذشــته همراه بود      ه است. » عبد      المجید       
شریفي« افزود      : این شرکت د      ر ۱۱ ماهه نخست سال ۹۵ موفق شد      ه بود       بیش از 
۵۵۲ هزار تن شمش فوالد       تولید       کند       و با برنامه ریزي مناسب و تاش نیروي انساني 
متخصص شــرکت فوالد       جنوب کیش د      ر ۱۱ ماهه نخست سال جاري موفق به 
تولید       بیش از ۸۳۵ هزار تن فوالد       شد      ه است که با رشد       ۵۱ د      رصد      ي تولید       شمش 
د      ر مقایسه با مد      ت زمان مشــابه همراه بود      ه است. این مقام مسئول تاکید       کرد      : 
پس از ۱۵ ماه بهره برد      اري از فاز یک فوالد       ســازي با ثبت رکورد      هاي متعد      د       این 
شرکت به تولید       بیش از ۱۰۱ هزار تن د      ر یک ماه د      ست پید      ا کرد      ه و این نشان مي 
د      هد       که تولید       فوالد       د      ر این واحد       تولید      ي به ظرفیت اسمي سالیانه یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن رسید      ه و د      ر کارخانجات احیاء مستقیم نیز تولید       آهن اسفنجي 
د      ر یک روز رکورد       تولید       روزانه آهن اســفنجي ۵ هزار و ۵۹۶ تن ثبت شد      ه است. 
رئیس هیات مد      یره شرکت فوالد       جنوب کیش اظهارد      اشت: با برنامه ریزي هاي 
انجام شد      ه تولید       شرکت روند       صعود      ي خواهد       د      اشت به طوري که د      ر د      ی ماه سال 
جاري موفق شد      یم د      ر کارخانه فوالد      ســازي به رکورد       ماهیانه ۱۰۱ هزار و ۱۶۳ 
تن د      ر تولید       شــمش فوالد       و د      ر آذرماه نیز کارخانجات احیاء مستقیم ۱۵۶ هزار 
و 77۳ تن د      ر تولید       آهن اســفنجي را ثبت نمود      ه است. شریفي بیان کرد      : د      ر این 
مد      ت بیش از ۸۶ د      رصد       محصوالت بیلت شرکت فوالد       کاوه جنوب کیش صاد      ر 
شد      ه و عموماً محصوالت فوالد      ي این شرکت به کشورهاي تایلند      ، تایوان، عمان، 
امارات، فلیپین، پاکستان و چین صاد      ر شد      ه و رایزني براي بازاریابي بازارهاي جد      ید       
د      ر کشورهاي آفریقایي براي صد      ور محصوالت فوالد      ي این شرکت اد      امه د      ارد       و 
با برنامه ریزي مناسب د      رصد      د       هستیم تا پایان سال نیز بیش از ۸۰ هزار تن فوالد       
به بازارهاي هد      ف صاد      ر کنیم. وي با اشــاره به طرح توسعه فاز د      وم شرکت فوالد       
کاوه جنوب کیش بیان کرد      : طرح توسعه فاز د      وم این کارخانه به بیش از ۴7 د      رصد       
پیشرفت فیزیکي رسید      ه و انتظار د      اریم این فاز د      ر نیمه د      وم سال ۹۸ به بهره برد      اري 
برسد       که د      ر این صورت ظرفیت تولید       فوالد       د      ر این کارخانه به ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تن افزایش خواهد       یافت. وي، بر توسعه سرمایه هاي انساني متخصص د      ر این 
شرکت تاکید       کرد       و گفت: با بهره برد      ن از نیروي انساني متخصص و جوان، نیروي 
انساني موجود       با میزان تولید       فوالد       د      ر این شرکت همخواني د      اد       و همانگونه که د      ر 
فاز نخست عمد      ه نیروي انساني از د      اخل استان تامین شد      ه د      ر فاز د      وم نیز نفرات 
از د      اخل استان جذب خواهند       شد       و هر یک شغل د      ر حوزه تولید       فوالد       مي تواند       
بین 7 تا ۸ شغل نیز بهصورت غیرمستقیم ایجاد       کند      . رئیس هیات مد      یره شرکت 
فوالد       کاوهجنوب کیش بیان کرد      : د      ر بخش تولید       آب که یکي از ضروریات اصلي 
فوالد      سازي است تاکنون د      و واحد       آبشیرین کن به بهرهبرد      اري رسید      ه و امسال 
نیز با بهره برد      اري از یک واحد       د      یگر با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب د      ر شبانه روز آب 
مورد       نیاز کارخانجات فوالد      سازي و آهن سازي تامین میشود       و با برنامهریزیهاي 
انجام شد      ه د      ر طرحهاي توسعه ظرفیت تولید       آب شیرین د      ر این مجموعه به روزانه 

۵۵ هزار متر مکعب خواهد       رسید      .

مديرعاملشرکت
فوالدکاوهجنوب
کیشضمن

ابرازخرسندی
ازدستیابیبه
ظرفیتتولیددر
اينشرکتافزود:
فارغازتکمیل
ظرفیتاسمیکه
موفقیتیبینظیر
بهحسابمیآيد،
رسیدنبهبلوغ
متوازندريکايك
واحدهابزرگترين
ثمرهبرنامهريزیو
راهبردیمديران
اينشرکتاست
کهبزرگترين
سرمايهشرکت
محسوبخواهد

شد

بالغبر71.4درصدپیشرفتفیزيکیدرپروژهفازدوفوالدسازی
مد      یرعامل شرکت فوالد       کاوه جنوب کیش پس از د      ستیابی به تكمیل ظرفیت این شرکت عنوان کرد      :

دستیابیبهتکمیلظرفیت؛گواهبلوغمتوازندرفوالدکاوهجنوبکیش

مهندسعلیدهاقین،مديرعاملشرکتفوالدکاوهجنوبکیشضمناشارهبهرسیدنبهتکمیلظرفیتاسمیدرکارخانجات
احیاءوفوالدسازیپسازرکوردزنیهایمستمر،اينموفقیتهارانشانازبلوغمتوازندرشرکتفوالدکاوهجنوبکیشدانست.به
گزارشروابطعمومیشرکتفوالدکاوهجنوبکیش،مديرعاملشرکتفوالدکاوهجنوبکیشازآخرينآمارتولیداتاينشرکت
سخنبهمیانآوردوتصريحکرد:خوشبختانه16ماهپسازبهرهبرداریرسمیازکارخانهفوالدسازیفازنخستدردیماهگذشته
تولیداينواحدبهبیشاز1٠1هزارتنرسیدکهبااحتسابظرفیتيكمیلیونو٢٠٠هزارتندرسالرکوردتولیدماهیانهازمیانگین

ظرفیتاسمیاينکارخانهعبورکردهاست.

وی با اشــاره به همت عالی کارکنان واحد      های مختلف این 
شــرکت افزود      : از ابتد      ای سال تاکنون رکورد      های متعد      د      ی 
د      ر واحد      های احیاء و فوالد      ســازی یکــی پس از د      یگری به 
وقوع پیوســت که تا امروز بیشترین تولید       شمش فوالد       د      ر 
فوالد      ســازی بیش از ۴ هزار و ۹۶ تن د      ر ۱۱ د      ی ماه و تولید       
۵ هزار و ۵۹۶ تن آهن اسفنجی د      ر بهمن ماه ۹۶ اوج تاش 
کارکنان طی این مد      ت بود      ه است که با توجه به شناختی که 
از تیم های برنامه ریز، پشتیبان تولید       و بهره برد      ار سراغ د      ارم، 
این رکورد      ها همچنان به روز خواهند       شــد       و تاش ها برای 
د      ستیابی به ۲۵ ذوب د      ر یک روز د      ر حال برنامه ریزی است 
که ضمن عبور از ظرفیت اســمی آخرین نقطه هد      فگذاری 

شد      ه د      ر سال ۱۳۹۶ خواهد       بود      .
وی به میزان تولید       از ابتد      ای ســال ۹۶ تاکنون نیز اشــاره 
کرد       و یاد      آور شــد      : از ابتد      ای ســال تاکنون یک میلیون و 
۴۳7 هزار و ۹۲۰ تن آهن اســفنجی د      ر کارخانجات احیاء 
تولید      ه شد      ه و د      ر کارخانه فوالد      سازی نیز بیش از ۸۳۵ هزار 
تن محصول شــمش بیلت تولید       شد      ه است که طی همین 
مد      ت بیش از ۸۲۱ هزار تن آن به فروش رســید      ه است که 
نشان د      هند      ه فروش بیش از ۹۸ د      رصد       محصوالت تولید      ی 

طی این مد      ت است.
مد      یرعامل شــرکت فوالد       کاوه جنوب کیــش ضمن ابراز 
خرسند      ی از د      ستیابی به ظرفیت تولید       د      ر این شرکت افزود      : 
فارغ از تکمیل ظرفیت اسمی که موفقیتی بی نظیر به حساب 
می آید      ، رسید      ن به بلوغ متوازن د      ر یکایک واحد      ها بزرگترین 
ثمره برنامه ریزی و راهبرد      ی مد      یران این شــرکت است که 
بزرگترین سرمایه شرکت محسوب خواهد       شد      . فرآیند       تولید       
یک کار گروهی است و رسید      ن به تکمیل ظرفیت به عنوان 
خروجی نهایی، نشــان د      هند      ه این واقعیت خجسته است 
که تیم هایی همچون خرید      ، واحد      های پشــتیبان تولید       و 
برنامه ریز، گروه تعمیــرات و نگهد      اری، واحد      های مختلف 
تولید       و سپس عملکرد       متناسب واحد       بازاریابی و فروش د      ر 
حد       قابل قبولی از بلوغ و رشد       رسید      ه و این رشد       د      ر واحد      های 
مختلف به صورت متوازن و متناسب توزیع شد      ه است که این 
نشان از برنامه ریزی موفق د      ر حوزه منابع انسانی و استفاد      ه 
بهینه از منابع و عملکرد       مطلوب معاونت های بهره برد      اری، 

خرید       و فروش بود      ه است.
وی با اشــاره به همکاری نزد      یک هیات مد      یره و تیم اجرایی 
از اد      امه این روند       ابراز خرســند      ی کــرد       و تصریح کرد      : تیم 

مد      یریت ارشد       د      ر سال جاری ورود       موفقی به 
بورس را مد      یریت کرد       و امید       است که با 

عرضه های بعد      ی که ۵د      رصد       د      یگر 
تا پایان امسال محتمل است این 
روند       موفقیت آمیز اد      امه د      اشته 
باشــد       و با ایــن عملکرد      ی که 
طی د      ه ماه گذشــته ثبت شد      ه 
است؛ سرمایه گذاری د      ر فوالد       
کاوه جنوب کیــش می تواند       

سرمایه گذاری مطمئن و آیند      ه د      ار باشد      .
مد      یرعامل این شرکت با اشــاره به موفقیت های بی نظیر 
د      ر صاد      رات نیز افزود      : افزایش مقاصــد       صاد      راتی، افزایش 
حجم صاد      رات و افزایش نســبت صاد      رات به فروش د      اخلی 
به عنوان استراتژی اصلی معاونت فروش بود      ه است که این 
برنامه ریزی نیز محقق شــد      ه به نحوی که با توجه به تولید       
بیش از ۸۳۵ هزار و ۲7۱ تن تا پایان بهمن ماه بیش از 7۰7 
هزار تن صاد      رات صورت گرفته است، بر این اساس از میزان 
بیش از  ۸۲۱ هزار تن فروش بیش از ۸۶ د      رصد       به صاد      رات 
اختصــاص یافته و کمتر از ۱۴د      رصــد       د      ر بازارهای د      اخلی 
عرضه شد      ه است. وی با اشاره به برنامه ریزی برای تولید       ۹۰۰ 
هزار تن محصول د      ر سال ۹۶ اد      امه د      اد      : با روند      ی که طی این 
مد      ت اد      امه پید      ا کرد      ه است تحقق کامل و صد      د      رصد      ی برنامه 
تولید       د      ر واحد      های آهن اسفنجی و فوالد      سازی و همچنین 
فروش و صاد      رات محقق خواهد       شــد       و این د      ر کنار کارنامه 
موفق اقتصاد       مقاومتی د      ر این شرکت مایه افتخار و مباهات 
کارکنان تاشگر شرکت فوالد       کاوه جنوب کیش خواهد       بود      .
وی به پیشــرفت قابل توجه پروژه فاز د      و فوالد      سازی طی 
چهار ماه گذشته نیز اشاره کرد       و افزود      : از ابتد      ای آبان ماه ۹۶ 
تاکنون بالغ بر 7.۶7 د      رصد       پیشرفت فیزیکی د      ر این پروژه 
به وقوع پیوســته و اکنون به بیش از ۴7.۱۲ د      رصد       رسید      ه 
اســت که مهمترین عملیات طی این مــد      ت فارغ از نصب 
استراکچر و سیویل که به طور مستمر د      ر حال تکمیل است 
طی این مد      ت و د      ر د      ی ماه د      و د      ســتگاه جرثقیل سقفی هر 
کد      ام با وزن ۴۳۰ تن و با ظرفیت باربری ۳۲۰ تن د      ر ارتفاع 
۳۰ متری نصب شــد      ه و تنها چند       روز پس از این نصب مهم 
د      و د      ســتگاه ترانس برق نیز د      ر محل خود       د      ر کارخانه فاز د      و 
فوالد      سازی نصب گرد      ید      ه است که یکی از عملیات های مهم 

طی این مد      ت بود      ه است.
این مقام مسئول ســال ۹۶ را سالی پر از افتخار برای فوالد       
کاوه جنوب کیش برشمرد       و اذعان د      اشت: کسب استاند      ارد       
د      ر راستای اجرای سیستم مد      یریت کیفیت یکپارچه و اخذ 
ســه اســتاند      ارد       ISO 9001:2015 د      ر راستای مد      یریت 
کیفیت و ISO 14001:2015 د      ر راستای مسایل زیست 
محیطی و OHSAS 18001:2007 د      ر راستای مسایل 
ایمنی و بهد      اشت شغلی و با هد      ف ایجاد       روشی سیستماتیک 
و استاند      ارد       جهت اســتفاد      ه بهینه از امکانات، تجهیزات و 
نیروی انسانی برای رســید      ن به اهد      اف کان سازمان و د      ر 
راستای تحقق چشــم اند      از شرکت برای تبد      یل شد      ن به 
یکی از سه بنگاه برتر فوالد       کشور د      ر زمینه تولید       و 
صاد      رات د      ر این سال محقق شد      ه است که خود       
نیز از توازن و تعاد      ل برنامه ریزی و توســعه د      ر 
حوزه ها مختلف د      ر این شرکت خبر می د      هد      .

وی د      ر پایان ضمن تقد      یر و تشکر از کارکنان 
همیشه تاشگر این شــرکت برای یکایک 
کارکنان آرزوی سامتی و سربلند      ی کرد       و 
افزود      : به معاونت های مختلف شرکت اباغ 
شد      ه است که استمرار توسعه و تثبیت و تد      اوم 
این روند       موفقیت آمیز اولویت همیشگی سازمان 
است و مد      یران ارشد       نیز تمام تاش خود       را برای 
تحقق و اســتمرار این رونــد       به کار 

خواهند       بست.
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خبر

برایاقتصادی
کردنتولید
همراهینومی
طلبدوراهنوبه
معنایکاهش
فاکتورهای
تولیدوقیمت
تمامشدهاست

مديرعاملشرکتسرمايهگذاریتوسعهمعادنوفلزات،ازجذببیشاز3۵٠میلیونيوروفاينانسازسویاينشرکتدريكسالگذشتهخبر
دادکهعمدهآنهادرکارخانهگلگهرسیرجاناستفادهشدهاست.

عزیز اهلل انصاری د          ر نشست خبری د          ر پاسخ به سوال ما د          رباره همکاری 
این شرکت با سرمایه گذاران خارجی د          ر یک سال گذشته گفت: از آنجا که 
ریسک فعالیت د          ر ایران باالست، خارجی ها کمتر حاضر به سرمایه گذاری 
هستند           اما به عنوان فاینانسور ) حامی مالی (فعالیت می کنند          . به گفته 
وی، د          ر مقوله فاینانس ) تامین منابع مالی (شاهد           حضور ۲ د          سته مراجعه 
کنند          ه ایم، د          سته نخست از سوی د          الالن معرفی می شوند           و تاکنون همه 
افراد          ی که به این شیوه معرفی شــد          ند           را رد           کرد          یم. مد          یرعامل شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معاد          ن و فلزات یاد          آور شد          : تاکنون فاینانسورهایی 
از چین، آلمان، ایتالیا و برخی کشورها به این شرکت مراجعه کرد          ند           که 
انتقال فناوری و آموزش نیروی انســانی نیز مطالبه اصلی این شرکت از 
آنها عنوان شد          ه است. وی با اشاره به برد          اشته شد          ن برخی محد          ود          یت ها 
پس از اجرای برجام گفت: نقل و انتقال پول به ســختی انجام می شود           و 
سعود          ی ها نیز د          ر منطقه با فشارهایی که به سایر کشورها وارد           می کنند          ، 
به نقش آفرینی منفی خود           اد          امه می د          هند          . عصاری بیان د          اشــت: چند           
صباحی است که حضور فاینانسورها برای تامین مالی پروژه ها فروکش 
کرد          ه و همه منتظرند           تا ببینند           برجام چه سر و شکلی پید          ا خواهد           کرد          . 
وی با اشــاره به گران بود          ن تهیه پول از د          اخــل، تاکید           کرد          : چاره ای جز 

جذب پول خارجی وجود           ند          ارد          .

تهیهکاتالیستهیدروکراکینگبراینخستینبار
این فعال معد          نی با اشــاره به تکمیل پروژه های نیمه تمام این گروه د          ر 
یک سال گذشته گفت: شهریور پارسال کنســانتره صبا نور شهرک از 
پیشــرفت ۶۰ د          رصد          ی، گند          له همد          ان از پیشــرفت ۶۲ د          رصد          ی، کک 
طبس از پیشرفت ۸۸ د          رصد          ی و سرمد           ابرکوه از پیشرفت ۸۵ د          رصد          ی 
برخورد          ار بود          ند           که اکنون همه آنها به بهره برد          اری رسید          ه یا آماد          ه بهره 
برد          اری هستند          . وی با اشاره به فعالیت شرکت »کاتالیست ایرانیان« که 
شــرکتی د          انش بنیان و زیرمجموعه این گروه است، از تولید           کاتالیست 
»هید          روکراکینگ« از سوی این شرکت برای نخستین بار د          ر کشور خبر 
د          اد           و گفت: هید          روکراکینگ کاتالیســتی اســتراتژیک د          ر صنعت نفت 
است که با وجود           سابقه بیش از یکصد           ساله صنعت نفت ایران همچنان 
از خارج وارد           می شود          ، اما امید           است د          ر آیند          ه نزد          یک به تولید           انبوه برسد           

و از وارد          ات آن بی نیاز شویم. مد          یرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معاد          ن و فلزات افزود          : تولید           کاتالیســت اسید           سولفوریک - استفاد          ه د          ر 
فرآوری مس- تولید           کاتالیست DRA - استفاد          ه د          ر احیای مستقیم آهن 
اسفنجی و کاتالیست ATR - مورد           استفاد          ه د          ر صنعت پتروشیمی سایر 
موفقیت هایی است که د          ر این گروه و با فعالیت های شرکت د          انش بنیان 
حاصل شد          ه است. به گزارش ایرنا، موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معاد          ن و فلزات شامل تاسیس، خرید          ، مشارکت د          ر تامین منابع 
مالی و سرمایه گذاری د          ر انواع شرکت ها، موسسات و واحد          های صنعتی 
و معد          نی، ساختمانی، کشــاورزی، خد          ماتی و انجام فعالیت های مالی و 
اعتباری د          ر د          اخل کشور و همچنین انجام خد          مات مشاوره ای د          ر زمینه 
های تولید          ، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بود          جه بند          ی، 
تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیســتم های مد          یریتی، سرمایه 
گذاری د          ر خارج از کشــور بصورت مشارکتی و قبول و اعطا نمایند          گی و 
انجام عملیات د          یگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهد          اف 
مزبور الزم است. این شرکت د          ر سال ۱۳77 به عنوان شرکت سهامی عام 
د          ر بورس اوراق بهاد          ار تهران پذیرفته شد           و هم اکنون سهام این شرکت 

تحت نماد           معاد          ن مورد           معامله قرار می گیرد          . 

توسعهمعادنوفلزاتبیشاز3۵٠میلیونيوروفاينانسجذبکرد

برقی:
وضععوارضصادراتیبرمحصوالتسنگآهنی

مغايرباسیاستتوسعهاست

مد         یر بازرگانی شــرکت صنعتی و معد         نی چاد         رملــو گفت: وضع عوارض 
صاد         راتی بر محصوالت ســنگ آهنی مغایر با سیاســت توسعه است. به 
گزارش ماین نیوز، محمد          برقی با اشــاره به ضرورت اتخاذ تد         ابیر تشویقی 
برای صاد         رات محصوالت معد         نی به ویژه ســنگ آهن اظهار د         اشــت: د         ر 
حال حاضر عمد         ه تولید         کنند         گان سنگ آهن ترجیح می د         هند          مواد          اولیه 
واحد         های تولید          فوالد          د         ر د         اخل کشــوررا تامین کنند          و با توجه به قیمت 
های جهانی این محصــول، معد         ند         اران تمایل چند         انی به صاد         رات ند         ارند         . 
وی افزود         : د         ر عین حال به د         لیل بهره گیری واحد         های فوالد         ی کشور از روش 
قوس الکتریکی، سنگ آهن به طور مستقیم برای این واحد         ها قابل استفاد         ه 
نیست و تنها کارخانه ذوب آهن اصفهان به روش کوره بلند          محصول شمش 
تولید          می کند          که نیاز به سنگ آهن د         ارد          که آن هم تاکنون تامین شد         ه است 
بنابراین د         ر حال حاضر برخی معاد         ن، محصول سنگ آهن مازاد          د         ارند          و یا 
به د         لیل عیار پایین برای مصرف د         اخل مناسب نیست و تنها راه آن صاد         رات 
این محصول است. برقی اد         امه د         اد         : د         ر حال حاضر واحد         های بزرگ معد         نی 
از جمله چاد         رملو اقد         ام بــه تکمیل زنجیره تولید          کرد         ه اند          و تولید         ات خود          
را از مرحله استخراج ســنگ آهن تا فرآوری به طورکامل انجام می د         هند          
اما برای توسعه واحد         های صنعتی خود          نیاز به منابع مالی د         ارند          که بخشی 
از آن می تواند          از طریق صاد         رات مازاد          محصول ســنگ آهن تامین شود         . 
وی یاد         آور شــد         : همچنین بســیاری از معاد         ن کوچک سنگ آهن کشور 
محصولــی با عیار پائین د         ارند          که مصرف د         اخلی نــد         ارد          و باید          به صاد         رات 
بیاند         یشند         ، اما با وضع تعرفه ۱۵ د         رصد         ی، به طور قطع صاد         رات مقرون به 
صرفه نخواهد          بود          که د         ر این صورت هم تکمیل طرحهای توسعه به تعویق 
می افتد          و هم موجب تعطیلی بسیاری از معاد         ن می شود         . برقی همچنین 
تصریح کرد         : ســنگ آهن د         انه بند         ی محصول خام نیست که عد         ه ای با این 
تفسیر اشتباه تاش می کنند          وضع عوارض صاد         رات برای سنگ آهن را با 
آن توجیه کنند         ، ســنگ آهن پس از استخراج چند          مرحله فرآوری را طی 
مــی کند          تا به محصول د         انه بند         ی تبد         یل شــود          و اگر این محصول را خام 
تلقی کنیم، شمش فوالد          هم نســبت به مرحله بعد         ی خود          محصول خام 
است. مد         یر بازرگانی شــرکت صنعتی و معد         نی چاد         رملو عنوان کرد         : چرا 
تصمیم گیرند         گان و سیاســتگذاران امور اقتصاد         ی توقع د         ارند          ســرمایه 
گذاری از طرف بخش خصوصی انجام شــود          ولی اختیار فروش ند         اشــته 
باشند         ، وقتی پشــتیبانی مناســبی از طرف بانک های د         اخلی د         ر اعطای 
تسهیات ارزان قیمت و مناســب به تولید         کنند         گان صورت نمی گیرد          و 
هزینه تولید          هم هر ســال باالتر می رود         ، تنها راه پیش روی عاقمند         ان به 
توسعه تولید         ، تامین مالی از طریق صاد         رات اســت تا با استفاد         ه از د         رآمد          
ارزی حاصله، به خرید          تجهیزات و ماشین آالت بپرد         ازند         . برقی با اشاره به 
نقش بورس د         ر واقعی کرد         ن قیمت ها گفت: وقتی د         ر فرآیند          عرضه سنگ 
آهن د         ر بورس کاال، مشتری برای محصول پید         ا نشد         ، مازاد          محصول عرضه 
شد         ه د         ر بورس کاال به عنوان محصولی که امکان صاد         رات د         ارد         ، باید          بد         ون 
هیچ گونه عوارضی قابلیت صاد         رات د         اشته باشد          و این موضوع را قانونگذار 
پیش بینی کرد         ه اما متاسفانه هرازگاهی برخی تصمیم ها فضای کسب و 

کار این صنعت را د         چار چالش می کند         .
برقی با اشــاره به جایگاه معاد         ن ایران د         ر توســعه اقتصاد         ی کشور گفت: 
ظرفیت معاد         ن ایران بــرای ارزش آفرینی اقتصاد         ی به حد         ی اســت که 
د         رصورت برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب می تواند          موجب 
رونق اقتصاد         ی و توسعه پاید         ار شود          و یکی از راه های د         رآمد         زایی برای معاد         ن 
و تحقق این امر، ایجاد          تسهیات تشویقی برای صاد         رات است ولی متاسفانه 
شاهد          ایجاد          موانع و تعیین تعرفه های بازد         ارند         ه برای صاد         رات مواد          معد         نی 
هستیم. وی افزود         : بورس کاال به عنوان یک مرکز انسجام د         هند         ه بازار عرضه 
و تقاضا خوب است مشروط به اینکه از تولید         کنند         ه و مصرف کنند         ه سلب 
اختیار نکند          بلکه راهکاری د         ر کنار ســایر روش های خرید          و فروش کاال یا 
محصول باشد         . برقی یاد         آور شــد         : گروهی معتقد         ند          عرضه سنگ آهن د         ر 
بورس کاال مکانیزم مطمئنی برای کشف قیمت این محصول و تضمینی 
مطمئن برای فروش اســت، د         ر حالی که تولید          کنند         ه و خرید         اران د         اخلی 
سنگ آهن مشکلی برای کشف قیمت و خرید          و فروش این محصول ند         ارند          و 
از گذشته د         ر تعامل با یکد         یگر د         ر فضای د         وستانه و حرفه ای به توافق رسید         ه 
اند         . وی تصریح کرد         : د         ر حال حاضر قیمت سنگ آهن د         ر د         اخل کشور برای 
تولید         کنند         گان فوالد          کمتر از قیمت جهانی است و بعید          می د         انم این گروه 

موافق خرید          سنگ آهن از بورس کاال باشند         .

مديرعاملآهنوفوالدغديرايرانیانگفت:هزينههایباالیتولیدوسودناچیزیکهبه
تولیدکنندگانمیرسدسببشدهقدرترقابتبارقبايینظیرچینوترکیهرانداشتهباشیم
درحالیکهازطريقتکمیلزنجیرهارزش،عالوهبرتحققاهدافاستراتژيكمیتوانبرروی

صادراتنیزبرنامهريزیکرد.

اسد    اله فرشاد     با تاکید     این نکته که شرکت ها باید     د    ر راستای 
اقتصاد    ی کرد    ن تولید     گام های اساسی برد    ارند     گفت: یکی 
از د    الیلی که فوالد    سازان ایرانی قد    رت رقابت با رقبایی نظیر 
چین یا ترکیه را ند    ارند     هزینه های تولید     باال و سود     ناچیزی 

است که به تولید    کنند    گان می رسد    .
وی افزود    : صاد    رات د    رصورتی امکان پذیر اســت که تولید     

اقتصاد    ی باشد    .
فرشاد     خاطرنشــان کرد    : برای اقتصاد    ی کرد    ن تولید     هم 
راهی نو می طلبد     و راه نو به معنای کاهش فاکتورهای تولید     

و قیمت تمام شد    ه است.
مد    یرعامــل آهن و فوالد     غد    یر ایرانیــان اد    امه د    اد    : تکمیل 
زنجیره ارزش عاوه بر حرکت د    ر راســتای تحقق اهد    اف 
استراتژیک ملی یعنی د    ســتیابی به هد    ف ۵۵ میلیون تن 
فوالد     و گام برد    اشتن و ســهیم شد    ن د    ر این هد    ف، کاهش 
هزینــه های تولید     و قیمت تمام شــد    ه را بــه همراه د    ارد    . 
بنابراین د    ر آیند    ه هــم می توان بر روی صــاد    رات برنامه 
 ریزی کرد     و بخش وســیعی از این میزان را برای صاد    رات

کنار گذاشت.

تکمیلزنجیرهارزش؛شاهکلیدافزايشرقابتپذيریصنعتفوالد
فرشاد  مطرح کرد :

چراصنعتفوالدایرانقدرترقابتباچینوترکیهراندارد؟
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شرکت آهن و فوالد        غد       یر ایرانیان
شــركت آهن و فوالد        غد       یر ایرانیان با همکاری ســازمان توســعه و نوســازی معاد       ن 
و صنایــع معد       نــی ایــران )ایمیــد       رو( و با مشــاركت شــركت های ســرمایه گذاری 
غد       یر، معد       نــی و صنعتی چاد       رملــو و فوالد        آلیــاژی ایران د       ر ســال 1385 و با ظرفیت 
تولیــد        ســالیانه بالغ بــر 800 هزار تــن آهن اســفنجی كه بــرای  افزایــش ظرفیت 
آن تا یک میلیون و د       ویســت هزار تن د       ر ســال نیز اقد       ام شــد       ه اســت تاســیس گرد       ید       .

 مجتمع
گند       له سازی بهاباد      : 

 شركت آهن و فوالد        غد       یر 
ایرانیان برای احد       اث یک 

كارخانه گند       له ســازی د       ر 
زمینی به مساحت 200 هکتار 

د       ر شهرســتان بهاباد        واقع د       ر 
25كیلومتــری معد       ن چاد       ر ملو و با 

ظرفیت تولید       ی 3/4  تا 4 میلیون تن د       ر 
سال اتخاذ تصمیم نمود       ه است. هد       ف از احد       اث 

این كارخانه تبد       یل پود       ر كنسانتره سنگ آهن به گند       له 
بود       ه كه قابل مصرف د       ر صنایع فوالد        به روش احیای مستقیم می باشد       .

شركت فوالد        شاهرود      : 
 نخستین كارخانه نورد        
فوالد       شاهرود        كه 51 د       رصد        سهام 
آن به شركت آهن و فوالد        غد       یر 
ایرانیان تعلق د       ارد        با هد       ف تولید        انواع 
میلگرد        های ساد       ه و آجد       ار و سایر مقاطع 
فوالد       ی د       ر سال 1386 و پس از تکمیل عملیات 
نصب تجهیزات و ماشین آالت جانبی با ظرفیت اسمی 
200 هزار تن مورد        بهره برد       اری قرار گرفت. همچنین فاز اول 
كارخانه فوالد        سازی این شركت نیز با ظرفیت 100هزار تن 
د      ر بهمن ماه سال جاري به بهره برد      اري رسید      .

طرح هاي معد      ني د      ر د      ست اقد      ام:
معد      ن سنگ منگنز سورگاه
معد      ن سنگ آهن برد      سکن
معد      ن سنگ آهن كد      كن
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اينکارخانه
با19٠میلیارد
توماناعتبار
بخشخصوصی
راهاندازی
میشودکه
1٢٠میلیارد
تومانتوسط
سهامداران
تأمینشدهو

7٠میلیاردتومان
همتوسطبانك
سپهبهصورت
تسهیالتارزی
وريالیپرداخت

میشود

تاپايانسال1٠درصدازکلتولیدخودراصادرمیکنیم
قنواتی د             ر گفت وگو با ماین نیوز خبر د             اد             :

برنامهفوالدامیرکبیرکاشانبرایصادراتبهبازارهایاروپایی
ورودبهبازارهایصادراتیاروپاهدفیاستکهدردستورکارفوالدامیرکبیرکاشانقرارگرفتهاست.
عزيزقنواتیمديرعاملشرکتفوالدامیرکبیرکاشاندراينبارهمیگويد؛درحالانجامتغییراتدر
برخیفرآيندهایتولیدهستیمزيرايکیازبازارهایهدفمابرایسالآيندهبازارهایاروپاخواهد
بود.خبرنگارمايننیوزباعزيزقنواتیمديرعاملشرکتفوالدامیرکبیرکاشانگفتوگويیانجام

دادهکهدرادامهآنرامیخوانید:

آغازبهکاردومینکارخانهفوالدآلیاژیکشوردرملکان

فوالدامیرکبیرکاشاندر9ماههسالجاریچهمیزان
تولیدداشت؟

تولید              نسبت به سال گذشته د             ر تمام خطوط ۳۵ د             رصد              افزایش 
د             اشت و نسبت به برنامه شاهد              ۲۰ د             رصد              افزایش تولید              بود             یم. از 
سوی د             یگر تمام آنچه که تولید              کرد             یم به فروش رسید             . همچنین 
صاد             رات نیز نسبت به سال گذشــته ۱۰۰ د             رصد              افزایش پید             ا 
کرد             . د             ر کنار این موضوعات قرارد             اد             های بلند             مد             ت جد             ید             ی د             ر 
حوزه صاد             رات برای سال آیند             ه هم با ترکمنستان و هم عراق به 
امضا رســید             ه است. از سوی د             یگر مذاکراتی با قطر د             اشتیم تا از 
طریق این کشور بتوانیم به نقاط د             یگر صاد             رات د             اشته باشیم. 
د             ر کنــار این موارد              د             ر زمینه اســتفاد             ه از تکنولوژی های روز و 
باال برد             ن کیفیت محصول تولید             ی مشــغول بکار هستیم تا د             ر 
ســال آیند             ه نتیجه آن را شاهد              باشیم و بتوانیم قد             رت رقابت با 
رقبای خود              را بیشتر کنیم، زیرا این کار باعث افزایش بهره وری 
و افزایش راند             مان و کاهش قیمت تمام شد             ه خواهد              شد             . ما د             ر 
تمامی حوزه هایی که باید              د             ر جهت افزایش راند             مان و بهره وری 
و همچنین کاهش قیمت تمام شــد             ه فعالیت د             اشته باشیم تا 
امکان رقابت با تولید             کنند             ه د             اخلی و خارجی را د             اشته و یک بازار 
صاد             رات پاید             ار د             ر اختیار د             اشته باشیم مشغول بکار هستیم. این 

موضوع جزو اهد             اف و استراتژی امسال و سال آیند             ه ما است.

تناژتولیددر9ماههسال96چهمیزانبودهاست؟
ظرفیت تولید              سال ۱۴۰ هزار تن است که د             ر سال جاری و تا به امروز 
۹۵ د             رصد              از این رقم محقق شد             ه است. امید             واریم تا پایان سال تمام 

این رقم محقق شود             .
درصدصادراتازتولیدچقدربودهاست؟

استراتژی سال گذشــته د             ر این زمینه ۱۰ د             رصد              بود             . این عد             د              
برای سال آیند             ه ۲۰ د             رصد              است و این کار را تا ۵۰ د             رصد              اد             امه 

خواهیم د             اد             . امسال نیز ۱۰ د             رصد              از کل تولید              صاد             ر می شود             .

چهمحصوالتیبهترکمنســتانوعراقصادرشده
است؟

د             ر حال حاضر تمامــی محصوالت تولید             ی راهــی بازارهای 
صاد             راتی می شود             . این کار براساس سفارش ها انجام می شود             . 

یعنی ما ورق های پوشش د             ار تولید              می کنیم، حال با هر پوششی 
که د             رخواست د             اشته باشند              این کار انجام می شود             .

آيابازارهایجديدیبرایصادراتدردســتورکار
قراردارد؟

بله، ما با بازارهای اروپایی مذاکره د             اشته و سفارش د             اشته ایم. د             ر 
همین زمینه د             ر حال انجام تغییرات د             ر برخی فرآیند             های تولید              
هستیم زیرا یکی از بازارهای هد             ف ما برای سال آیند             ه بازارهای 

اروپا خواهد              بود             .

آيابرنامهایبرایافزايشظرفیتدردســتورکار
قراردارد؟

بله، ۳۰۰ هزار تن طرح توسعه ورق گالوانیزه با استحکام باال و با 
د             ید              ساختمانی - خود             رویی د             ر د             ستورکار است که امید             واریم 
ســال آیند             ه این کار آغاز شود             . این طرح صاد             رات محور است. 
همچنیــن برای خط فعلی نیز تا به امــروز ۵۰ د             رصد              افزایش 
تولید              د             ید             ه شد             ه است که تا سال آیند             ه حد             ود              ۲۰ تا ۳۰ د             رصد              
آن محقق می شود              و به سمت افزایش ظرفیت خط تولید              فعلی 
می رویم. این افزایش ۵۰ د             رصــد             ی ظرفیت با تغییر برخی از 

تجهیزات این کار انجام می شود             .

اگرخبرديگرازفوالدامیرکبیرکاشاناستبفرمايید.
بطورکلی ســرعت ما د             ر تولیــد             ، تامین مــواد              اولیه، فروش 
د             اخلی و همچنین صاد             رات خوب است و امید             واریم آنچه  که 
هد             ف گذاری شد             ه است د             ر سال جاری محقق شود             . همچنین 
برخــی آیتم ها مانند              تولید              ۲۰ تــا ۲۵ د             رصد              از برنامه جلوتر 
خواهد              بود             . همچنین د             ر حوزه های مختلف چه ارزیابی های 
د             اخلی و چه خارجی گام های خوبی برد             اشــته ایم. د             ر ســال 
جاری و د             ر ارزیابی EFQM برای اولین بار گواهینامه ۴ ستاره 
را د             ریافت کرد             یم و امیواریم این ارزیابی ها و تعالی ها با توجه 
به اینکه از نگاه یک منظر خارجی است، اگر نقاط قابل بهبود              
د             اشته باشد             ، آن را ببینیم و بتوانیم آن را حل کنیم تا بتوانیم 
خود              را د             ر یک سازمان اروپایی ارزیابی کرد             ه و بتوانیم رقابت 

د             اشته باشیم. 

مد            یرعامل فوالد             
امیركبیر كاشان مد            یر 
برتر جهاد            ی شد            

چهارمین همایش ملی 
مد            یریت جهاد            ی كه با شعار 
»مد            یریت جهاد            ی، الزمه 
تحقق اقتصاد             مقاومتی 
و پیشرفت« و با حضور 
سخنگوی د            ولت، وزیر 
صنعت، معد            ن و تجارت، 
رئیس مركز مطالعات 
ارتش و همچنین جمعی 
از مسئوالن كشوری 
و لشگری د            ر سالن 
همایش های صد            اوسیما 
برگزار شد            . د            ر این 
همایش از عزیز قنواتی، 
مد            یرعامل شركت فوالد             
امیركبیر كاشان از گروه 
فوالد             مباركه اصفهان به 
لحاظ تخصص، تعهد             و 
تالش های مجد            انه وی د            ر 
تحقق اقتصاد             مقاومتی 
و رشد             تولید             و رونق 
اقتصاد            ی قد            رد            انی شد            . د            ر 
حاشیه این همایش، عزیز 
قنواتی با اشاره به همت 
مد            یران جهاد            ی و نخبگان 
د            لسوز صنعت د            ر پیشبرد             
اهد            اف متعالی كشور و 
گروه فوالد             مباركه اصفهان 
به اقد            ام ها و فعالیت های 
جهاد            ی این شركت 
د            ر تحقق برنامه های 
چشم اند            از توسعه 
كشور و تالش د            ر جهت 
تحقق اقتصاد             مقاومتی 
اشاره و خاطرنشان كرد            : 
شركت فوالد             امیركبیر 
به عنوان یکی از مجموعه 
شركت های گروه فوالد             
مباركه اصفهان د            ر 
شهرستان كاشان واقع 
شد            ه كه تولید             ورق های 
گالوانیزه با شاخص های 
كیفی و برابر سفارش 
مشتری با مزیت نرخ 
و كیفیت مناسب تولید             
می كند            .

نمايندهمردمملکاندرمجلسشورایاسالمی
بااشــارهبهاينکهدومینکارخانهتولیدفوالد
آلیاژیکشــوراوايلســال97توسطبخش
خصوصیدرشهرســتانملــکانآغازبهکار
میکند،گفت:بیشاز37٠نفرنیرویانسانی
بومیازطريقآزموندراينکارخانهاستخدام
میشــوند.ســلمانخدادادیافزود:دراين
کارخانهســاالنه8٠٠هزارتــنفوالدآلیاژی
تولیدخواهدشد.ویاظهارکرد:اينکارخانه
با19٠میلیاردتومــاناعتباربخشخصوصی
راهاندازیمیشودکه1٢٠میلیاردتومانتوسط
سهامدارانتأمینشدهو7٠میلیاردتومانهم
توسطبانكســپهبهصورتتسهیالتارزیو

ريالیپرداختمیشود.

نمایند         ه مرد         م ملکان از افتتاح رسمی این کارخانه بعد          
از آغاز به کار و راه اند         ازی خط تولید          با حضور مسئوالن 
کشــوری و اســتانی خبر د         اد          و گفت: با راه اند         ازی این 
کارخانه هم چنین صد         هــا نفر د         ر بخش حمل و نقل د         ر 

این حوزه مشغول بکار خواهند          شد         .
وی به علل تعطیلی چند         ین ســاله کارخانه ذوب آهن 
شمال غرب کشــور د         ر ملکان نیز اشــاره کرد          و گفت: 
عملیــات راه اند         ازی ایــن کارخانه چند          ســال قبل به 
علت د         رخواســت ۴۰ میلیارد          ریال توسط وزارت جهاد          

کشــاورزی و اختاف اراضی بین اهالی منطقه متوقف 
شد          و متأســفانه 7۰ کارگر این پروژه نیز اخراج شد         ند          و 
مجوز این کارخانه نیز توســط وزارت صنعت، معد         ن و 

تجارت کتباً به سهامد         اران اباغ شد         .
خد         اد         اد         ی افزود         : با شــروع بــه کار مجلس د         هم یکی از 
اولویت های ما، پیگیری علل تعطیلــی این پروژه بود          
که پس از د         ه ها جلسه با وزیر و معاونان وزارت صنعت، 
معد         ن و تجارت و ســهامد         اران کارخانه د         ر نهایت مقرر 

شــد          با توجه به عد         م توجیه تولیــد          ذوب آهن کاربری 
کارخانه به تولید          فوالد          آلیاژی که مشــتری زیاد         ی د         ر 

کشور د         ارد          تغییر یابد         .
وی یاد         آور شد         : به علت کسری بود         جه سهامد         اران نیز، 
برای اخذ تسهیات با چند          بانک وارد          مذاکره شد         م که 
د         ر نهایت بانک سپه پس از انجام کار کارشناسی موافقت 
اصولی خود          را با اعطای 7۰ میلیارد          تومان تســهیات 

ارزی و ریالی به این کارخانه اعام کرد         .
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توسعه و طرح های 
صنعتی

توسعه و طرح های صنعتی یکی 
د             یگر از حوزه های فعال د             ر شركت 
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 
است كه فعالیت های آن را می توان 
د             ر د             و بخــش طرح های صنعتی 
و لجستیک )تامین مواد             ، متریال، 
قطعــات و تجهیــزات مورد             نیاز 
خطــوط تولید              و شــركت های 
وابسته به آن( ارائه كرد             .
   عملکرد              سال 1392 تا 1396
یکی از مهمترین اهد             اف تاســیس 
شركت سرمایه گذاری و توسعه گل 
گهر، شناسایی و ارزیابی فرصت 
های ســرمایه گذاری صنعتی د             ر 
پروژه هــای كوچک مقیاس، علی 
الخصوص جهت تامین بخشی از 
نیازهای پروژه ها و خطوط تولید              
فعلی شركت معد             نی و صنعتی گل 
گهر است. د             ر این راستا تا سال 92 
این شركت اقد             ام به راه اند             ازی خط 
تولید              بنتونیت جهت استفاد             ه د             ر 
كارخانه گند             له سازی گل گهر كرد              
لیکن با رویکرد              اتخاذ شد             ه پس از 
استقرار مد             یریت كنونی بررسی 
مجد             د              فرصت های سرمایه گذاری 
و انجام مطالعات امکان ســنجی 
و پیش امکان ســنجی طرح های 
برگزید             ه، با توجه به چشــم اند             از 
منطقه گل گهر د             ر د             ســتوركار این 
واحد              قرار گرفت كه اهم مطالعات 
انجام شد             ه د             ر این زمینه به شرح 
زیر است:
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث كارخانه تولید              بریکت آهن 
اسفنجی به روش كوره تونلی
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث كارخانه تولید              بریکت سرد              
)CBSI( آهن اسفنجی

   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احــد             اث واحد              جد             ایــش گازهای 
صنعتی )اكسیژن(
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث كارخانجات فرآوری كوچک 
مقیاس
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث واحد              تولید              آهک و د             ولومیت 
پخته شد             ه
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث واحد              تولید              فروسیلیس

   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث كارخانه آهن اسفنجی به 
روش كوره د             وار
   انجام مطالعات امکان ســنجی 
احد             اث نیروگاه تولید              برق حرارتی 
كوچک مقیاس
   انجــام مطالعــات پیش امکان 
 ســنجی احــد             اث واحــد              تولید      
گلوله فوالد             ی

   احــد             اث كارخانه تولید              بریکت 
آهن اســفنجی بــه روش كوره 
تونلی، با مشــاركت شركت های 
نظم آوران و گهر عمران
   احــد             اث كارخانــه تولیــد              
فروسیلیس با مشاركت شركت 
شکوفا صنعت پویا
   احد             اث خط توســعه كارخانه 
تولید              بنتونیت با مشاركت شركت 
آتیه فوالد              سپاهان

باشرکتسرمايهگذاریوتوسعهگلگهربیشترآشناشويد
از انجام امور بازرگانی تا توسعه و اجرای طرح های صنعتی

عملکردپنجسالهشرکتسرمایهگذاریوتوسعهگلگهر

انجام فعالیت های بازرگانی یکی از اهد             اف اصلی تاسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر محسوب 
می شود             . براین اســاس از بد             و تاسیس شرکت امور بازرگانی فعالیت های خود              را با فروش سنگ آهن و 
گند             له آغاز کرد             . عملکرد              رو به رشد              امور بازرگانی موجب شد              که طی سنوات گذشته سبد              محصوالت 
قابل فروش این شرکت به فروش سنگ آهن، کنسانتره، گند             له، نرمه گند             له، آهن اسفنجی و شمش و 
اسلب گسترش یابد             . نمود             ار روبرو چگونگی روند              تجمعی فروش محصوالت فوق را د             ر محد             ود             ه زمانی 

سال های ۹۲ تا ۹۶ د             ر بازارهای د             اخلی و خارجی نشان می د             هد             .

این حوزه د             ر نیمه د             وم سال ۱۳۹۴ د             ر واحد              توسعه و طرح های شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر تاسیس 
شد              و د             ر حال حاضر عهد             ه د             ار خد             مات تامین و کارگزاری خرید              بخشی از مواد             ، متریال، تجهیزات و قطعات 
مورد             نیاز خطوط تولید              شرکت معد             نی و صنعتی گل گهر و پیمانکاران و شرکت های وابسته است. عملکرد              این 
حوزه طی سنوات گذشته از بد             و تاسیس آن به شرح زیر است: تعد             اد              د             رخواست - آیتم های ارسالی از ابتد             ای 
سال ۹۴ تاکنون ۵7۱ د             رخواست از کارفرمایان د             ریافت شد             ه که از این میزان تعد             اد              ۵۶۹ فقره د             رخواست از 
شرکت نظم آوران صنعت و معد             نی گل گهر سیرجان و ۲ فقره د             رخواست با موضوع گلوله فوالد             ی از شرکت 

گهر روش سیرجان د             ریافت شد             ه است.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر پس از تصویب هیات مد             یره شرکت معد             نی و 
صنعتی گل گهر د             ر آبان ماه سال 1388 به ثبت رسید              و فعالیت خود              را آغاز کرد             . شرکت 
معد             نی و صنعتی گل گهر با 94.99 د             رصد              سهامد             ار عمد             ه این شرکت است. هد             ف از تشکیل 

این شرکت، فعالیت د             ر زمینه های بازرگانی معاد             ن و مواد              معد             نی، سرمایه گذاری های صنعتی 
و حمل و نقل کاال و محصوالت تولید             ی شرکت ماد             ر و سایر شرکت های هم خانواد             ه است 

که همگی مرتبط با شرکت ماد             ر و د             ر حوزه زنجیره تامین فوالد              هستند             .

بازرگانی

لجستیك

شرکتهایوابسته:
 کیمیا   گهر ترابر سیرجان  گهر پود             ر پارس 

آبرسان یاور زمین
شرکتهایفرعی:

سايرسرمايهگذاریها

شرکتهایوابسته،فرعیوسايرسرمايهگذاریهایبلندمدت)غیربورسی(

الزم به ذکر اســت برای شرکت پلی اتیلین تک سیرجان 
مبلغ ۲۰/۰۰۰ میلیون ریال تامین مالی صورت گرفته است.

تعدادیازپروژههایمهماجراشدهيادردستاجرا
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نمودارمقايسهتعداددرخواستهایخريددريافتیازکارفرمايان

کارخانه تولید       بنتونیتعنوان طرح

تولید       سالیانه 50.000 تن بنتونیتهد      ف )ظرفیت( طرح

1391سال بهره برد       اری

18.000 میلیون ریالهزینه اجرای طرح

کارخانه تولید       آهن اسفنجی به روش کوره تونلیعنوان طرح

تولید       70 هزار تن آهن اسفنجیهد      ف )ظرفیت (طرح

1397سال بهره برد       اری

800.000 میلیون ریالهزینه کل سرمایه گذاری

احد      اث خط توسعه کارخانه تولید       پود      ر میكرونیزهعنوان طرح

120.000 تنهد      ف )ظرفیت( طرح

1396سال بهره برد       اری

60.000 میلیون ریالهزینه کل سرمایه گذاری

کارخانه تولید       فرو آلیاژ )فروسیلیسیوم و ...(عنوان طرح

هد      ف )ظرفیت( طرح
فاز اول12.500 تن، فاز د      وم 12.500 تن و فاز توســعه 25.000 تن 

)جمعا 50.000 تن د      ر سال(

1398سال بهره برد       اری)فاز یک(

1.000.000 میلیون ریالهزینه کل سرمایه گذاری

نام شرکترد      یف

پاریز پیشرو صنعت توسعه1

فوالد       کاویان گهر2

مفتول بكسل پارس3

پویان گهر کریمان4

نظم آوران صنعت و معد      ن گل گهر5

گهر فرآوران سمنگان6

نام شرکترد      یف

گلفام معد      ن پرند       کرمان1

نماد       ریل گستر 2

کاوند       نهان زمین 3

جهان فوالد       سیرجان 4

زاگرس مس سازان5

شرکت گهر انرژی6

توسعه عمران و مد      یریت منطقه گل گهر7

توسعه آهن و فوالد       گل گهر8

فوالد       گستر غد      یر سیرجان9

139٢ 1393 1394 139۵ 1396

۵٠٠.٠٠٠

1.٠٠٠.٠٠٠

٠

مقايسهتناژفروختهشدهسبدمحصوالت

1.۵٠٠.٠٠٠

٢.٠٠٠.٠٠٠

٢.۵٠٠.٠٠٠
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امسالدرزمینه
شمش،بلومو
بلیتبه

سمتصادرات
رفتهايم،زيرا
بازارداخلدر
زمینهبلومو
بیلتکشش

نداشت

معاونبازاريابیوفروششرکتآهنوفوالدارفعمعتقداست:زنجیرهصنعتفوالدپیوستهبودهوهرقسمتیکهضعیفشود
ماننديكدومینوبهقسمتديگرمنتقلمیشــودوباعثايجاداختاللدرکلسیستمخواهدشددرنتیجهبايدباتعاملو
اقداماتاصولیشرايطیفراهمکردکهبتوانحافظمنافعکلدستاندرکاراندرصنعتفوالددرسطحملیبودهوبايدرقابتها
ومذاکراتسازندهباشدنهمخربومنفی.خبرنگارمايننیوزباافشینکاتوزيانمعاونبازاريابیوفروششرکتآهنوفوالد

ارفعگفتوگويیانجامدادهکهبهشرحزيراست:

ارزيابیشماازبیستويکمینکنفرانسآهنوفوالدمتال
بولتندردبیکهاخیرابرگزارشد،چیست؟

کنفرانس متال بولتن جایگاهی است که به د          لیل حضور صاحب نظران 
و صنعتگران و تجار صاحب نام د          ارای ســطح باالیی است و تباد          ل نظر 
فنی و تکنیکال و بررســی مسائل خرید           و فروش د          ر آن همواره نظرها 
را به خود           جلب می کند           و د          ر مقایســه با د          وره های گذشته با توجه به 
شــرایط حال حاضر بازار فوالد           د          ارای اهمیت ویژه ای بود          ه اســت. با 
توجه به حضور شرکت های بزرگ و تاثیرگذار بحث و تباد          ل نظر، ارائه 
روش های خد          ماتی تعیین سطح قیمت های خرید           و فروش و همفکری 
د          ر این کنفرانس باعث می شود           سطح کیفی مطلوبی ایجاد           شود          . از نظر 
بازاریابی و فروش که د          ر چنین مذاکراتی به انجام می رسد           و باتوجه به 
وجود           اطاعات کافی مذاکرات پایه گذار سطوح قیمت فعلی خواهد           
بود          . همانطور که مستحضرید           قیمت ها د          ر سطح بین المللی با تغییراتی 
همراه بــود           و مذاکرات هیات ها و تصمیم گیری د          ر این زمینه تاثیرات 
بســیار بااهمیتی د          ر بازار از خود           بجا می گذارد          . از شرکت های ایرانی 
حاضر د          ر این جمع هم باید           تشــکر کرد           که زحمات خود           را به عنوان 
نمایند          گان صنعتگران ایرانی معرفی کرد          ند           و با ارائه ره آورد          های خود           
سبب ساز عرضه محصوالت تولید          ی د          ر بازار جهانی هستند          . امید          وارم 
د          ر د          اخل کشــور خود          مان نیز بتوانیم کنفرانس هایی را د          ر این سطح 

کیفی برگزار کنیم.
وضعیت8ماههفوالدارفعچطوربود؟

از اواخر سال ۹۵ با توجه به چشم اند          از و برنامه ای که د          ر شرکت و توسط 
مد          یریت عامل ترسیم شد          ، صاد          رات محصول نیز د          ر این برنامه لحاظ 
شد          . از بهمن و اسفند           ســال ۹۵ ساختار اجرایی این برنامه د          ر شرکت 
پیاد          ه سازی شد           و انجام مذاکرات و نشســت هایی الزم با خرید          اران و 
مطالعه بازار خارجی آغاز شد          . د          ر سال ۹۶، فعالیت را د          ر بخش صاد          رات 
اجرایی کرد          یم. خوشــبختانه با برنامه ریزی و اقد          امات جد          ی صورت 
گرفته، توانستیم د          ر اوایل سال ۹۶ د          ر بازارهای بین المللی حضور د          اشته 

باشــیم و د          ر حال حاضر شرکت ارفع یک شرکت نام آشنا د          ر بازارهای 
برون مرزی از نظر فروش شمش فوالد          ی بود          ه و توانسته است گرید          های 
متنوعی را تولید           و صاد          ر کند           و بسیاری از خرید          اران که د          ر این کنفرانس 
حضور د          ارند          ، محصوالت صاد          ر شد          ه شرکت ارفع را به خوبی می شناسند          . 
امروز از حضور د          ر این کنفرانس به عنوان یک عضو از خانواد          ه صنعت 
فوالد           کشور حاضریم و نتیجه زحمات مد          یریت و همکاران عزیز خود           
را به متقاضیــان بین المللی معرفی کرد          یم. متقاضیان نیز با آگاهی از 
ســطح توان فنی و قابلیت های موجود           با ما وارد           مذاکره می شد          ند          . د          ر 
بخش فروش د          اخلی نیز هم همانند           گذشــته فعال بود          ه ایم و علیرغم 
وجود           مشکات بسیار زیاد           محصوالت خود           را با بهترین شرایط کیفی 
د          ر بازار د          اخلی عرضه می کنیــم و د          ر بخش تولید           نیز با برنامه ریزی و 
ایجاد           ساختارهای الزم و وجود           پتانسیل های موجود           و حضور همکاران 
مجرب موفق به تولید           شمش های کیفی و آلیاژی بود          ه ایم. امید          واریم با 
فعال شد          ن بخش های عمرانی و زیرساختی و رونق د          ر بخش ساخت و 
ساز و تد          وین برنامه های الزم اقتصاد          ی توسط د          ولت مصرف سرانه فوالد           
د          ر کشور افزایش پید          ا کرد          ه و بتوانیم اقد          امات عملیاتی خود           را بهتر به 
انجام برسانیم. د          ر سال جاری که سال اقتصاد           مقاومتی، اشتغال زایی و 
تد          اوم فعالیت صنعتی نام گذاری شد          ه سرلوحه عملیاتی د          ر شرکت ارفع 
این موضوع است و امید          وارم با تعامل تمامی د          ست اند          رکاران د          ر کلیه 
سطوح به صورت منسجم اقد          ام شود           زیرا صنعت فوالد           زیربنایی بود          ه 
و هر قسمتی که ضعیف شود           مانند           یک د          ومینو این ضعف به قسمت 
د          یگر منتقل می شود          . د          ر نتیجه باید           د          ست به  د          ست هم د          اد           تا بتوانیم 
حافظ منافع ملی باشیم. رقابت باید           سازند          ه باشد           نه منفی. امید          وارم این 
موضوع نهاد          ینه شود          . د          ر سال جاری سعی شد          ه د          ر شرکت ارفع از تمامی 
ظرفیت های موجود           به بهترین شکل استفاد          ه شود           و صرفه جویی های 
الزم اد          امه تحقق بخش اقتصاد           مقاومتی به انجام رسد          . امروز اگر صنایع 
فوالد          ی با یکد          یگر تعامل د          اشته باشند          ، می توان این بحران را پشت سر 
گذارد           اما شــرط آن تعامل و حفظ منابع ملی است. باید           بد          انیم برای 

رســید          ن به چشم اند          از ســال ۱۴۰۴ با برنامه ریزی و خلق فرصت د          ر 
بازارهای جهانی انجام اقد          مات اصولی اشتغال زایی و تولید           را توسعه د          اد           

و به اهد          اف مربوطه رسید          .
نظرشمادربارهکاهشتعرفهچیست؟

کاهش تعرفه همانطور که ســایر کارشناسان و مسئولین نیز مطرح 
کرد          ند          ، د          ر سال جاری که موظف به رعایت شرایط اقتصاد           مقاومتی و 
اشتغال زایی هستیم باید           با تعمق بیشتری مورد           ارزیابی و عمل قرار می 
گرفت. کاهش تعرفه تبعاتی به همراه د          ارد          . امید          واریم اتخاذ این تصمیم 
باعث بروز مشکات بیشتر و ایجاد           لطمه د          ر زنجیره فوالد           نشود           و مصالح 
تمامی زیرمجموعه ها را د          ر آن پیش بینی شد          ه باشند          . نباید           به این موضوع 
به صورت صنفی نگریست زیرا د          ارای تبعات بسیار وسیعی است د          ر حال 
حاضر شاهد           هستیم بخش ذوب کشور د          ارای نیروی کار بسیار زیاد          ی 
است و د          ر اشــتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بسیار د          ارای اهمیت 
است و وضع سیاست های این چنینی به این بخش نباید           آسیبی به این 
مجموعه وارد           کند          . امید          وارم با توجه به شرایط فعلی اتخاذ تصمیمات با 
لحاظ کرد          ن تمام شرایط مورد           توجه و تحلیل قرار گیرد           تا با اجرای آن 

سایر بخش ها د          چار بحران نشود          .

آغازصادراتآهنوفوالدارفعازسالجاری
آهنوفوالدارفع؛نامیآشنادربازارهایبرونمرزی

د         فاع فوالد          
میانه از اتهامات 
زیست محیطی

علی رغم حساسیت هایی 
كه د         ر حوزه زیست محیطی 
روی صنایع معد         نی به 
وجود          آمد         ه است، مد         یر واحد          
احیای فوالد          میانه، این واحد          
را به خاطر استفاد         ه از گاز 
طبیعی، آالیند         ه نمی د         اند         . به 
گزارش ماین نیوز، موضوع 
برخی آالیند         گی هایی كه 
معاد         ن و صنایع معد         نی د         ر 
محیط پیرامونی خود          به 
وجود          می آورد          چالش های 
زیاد         ی تاكنون رقم زد         ه است 
و واكنش هایی را نیز د         ر پی 
د         اشته كه آخرین آن تصویب 
قانون مجلس شورای 
اسالمی د         ر خصوص تکلیف 
د         ولت به د         ریافت و پرد         اخت 
یک د         رصد          از د         رآمد          معاد         ن 
و صنایع معد         نی به خزانه 
با نظر استاند         اری جهت 
ترمیم خسارات محیطی 
بود         ه است. 

صادرات3٠٠هزارتنیتاآخرامسال
خیاط د         ر گفت وگو با ماین نیوز خبر د         اد         :

آهنوفوالدارفعصادرکنندهشد

مد         یرعامل آهن و فوالد          ارفع د         رباره وضعیت بد         هی های 
ارزی این شرکت بیان کرد         : ضرب االجل قانون رفع موانع 
تولید          تا پایان سال اســت. د         ر ارتباط با این موضوع د         ر 
حال مذاکره با بانک هســتیم تا با گذر از مراحل نهایی 
این بد         هی از ارزی به ریالی تبد         یل شــود         . البته هنوز د         ر 
این باره تفاهم نامه ای مباد         له نشد         ه است. امید         واریم این 

اتفاق تا یک ماه آیند         ه عملی شود         .
به گفته مد         یرعامل آهن و فوالد          ارفع، میزان این بد         هی 

حد         ود          ۲۰۰ میلیون یورو است.
خیاط همچنین با اشاره به اقد         امات انجام شد         ه د         ر زمینه 
صاد         رات گفت: امسال د         ر زمینه شمش، بلوم و بلیت به 

سمت صاد         رات رفته ایم، زیرا بازار د         اخل د         ر زمینه بلوم 
و بیلت کشش ند         اشــت. صاد         رات د         ر آهن و فوالد          ارفع 
برای نخستین بار از تیرماه سال جاری آغاز شد         ه است؛ 
یعنی طی ۴ ســال گذشته که فعالیت این شرکت آغاز 
شد         ه بود         ، تا تیرماه امســال صاد         رات ند         اشته ایم؛ اما د         ر 
حال حاضر از تیر ماه تا االن ۲۰۰ هزار تن صاد         رات انجام 
د         اد         ه ایم. همچنین ۱۰۰ هزار تن د         یگر ســفارش د         اریم 

که تا پایان سال صاد         ر می شود         .
وی اد         امه د         اد         : یعنی تا پایان سال از ۸۰۰ هزار تن تولید          

شرکت ۳۰۰ هزار تن صاد         ر می شود         .
خیاط د         ر پاســخ به این ســوال که بازارهای هد         ف د         ر 

صاد         رات چه کشورهایی را شامل می شود         ، اظهار کرد         : 
به بازارهای آسیا، آسیا جنوب شــرقی مانند          تایلند          و 
اند         ونزی صاد         رات د         اشته ایم. همچنین به امارات و ارد         ن 
محموله ای صاد         ر کرد         ه ایم. د         ر کنار این موارد          اخیرا د         ر 

حال صاد         رات محموله ای به سود         ان هستیم.
خیاط تاکید          کرد         : امســال نخستین ســالی است که 
شرکت آهن و فوالد          ارفع صاد         رات خود          را شروع کرد         ه 
اســت. باتوجه به اینکه ارفع د         ر مرکز کشور قرار د         ارد         ، 
مزیتی بــرای این کار د         ر اختیار ند         ارد         ، اما علی رغم این 
موضوع ما به ســوی صاد         رات رفته ایم و خوشــبختانه 

توانسته ایم تولید          را حفظ کنیم.

مديرعاملشرکتآهنوفوالدارفع
معتقداســت:میزانتولیددراين
شــرکتطبقبرنامهدرحالانجام
اســتودرکنارحفظتولیدارفعازتیرماهسال
جاریصادراتراآغازکردهاست.علیرضاخیاط
درگفتوگوباخبرنگارمايننیوزدربارهوضعیت
تولیداينشــرکتدر1٠ماههسالجاریگفت:
خوشــبختانهتولید1٠ماههمطابقبرنامهبوده
است؛يعنیمطابقباظرفیتاسمیاينکارانجام
شدهاست.ویاضافهکرد:حدود63٠هزارتندر
1٠ماههنخستسالجاریتولیدصورتگرفته
استکهظرفیتاسمیشرکتراکاملمیکند.به
گفتهخیاط،تولیداينشرکتدرشهريورماه1۵
درصدباالترازظرفیتاسمیبودهاست؛يعنیدر
حالحاضرشرکتآهنوفوالدارفعبهظرفیت
اسمیدستپیداکردهاستوبهسمتتولید1

میلیونتندرحرکتهستیم.
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اسماعیلی:اکنونمیتوانیمازتجربیاتصدهاسازمانپیشرواروپايیاستفادهکنیم
کسب گواهینامه بین المللی د و ستاره تعهد  به کیفیت اروپا توسط ورق خود رو

موفقیتجدیدورقخودرو
کسبگواهینامهبینالمللیدوســتارهتعهدبهکیفیتاروپا)EFQM(توسطشرکتورقخودرودر
اولینگردهمايیبنیادکیفیتاروپادرايران.شرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریموفقبهدريافت
گواهینامهبینالمللیدوستارهتعهدبهکیفیتازبنیادEFQMاروپاشد.شرکتورقخودروچهارمحال
وبختیاریدرراستایتالشمجدانهواهتمامخوددرمسیرسرآمدیونیلبهاهدافتبیینشده،پساز
عضويتدربنیادمديريتکیفیتاروپاتوانستگواهینامهبینالمللیدوستارهتعهدبهکیفیتراازاين

سازماندريافتکند.

شــرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریباتوجهبهنیازخودروســازانوتولید
محصوالتجديدپژوورنودرکشوربااجرایطرحتوسعهزيرسقف،ورقرويهراتولید
خواهدکرد.درکنارآن،اينشرکتبهدنبالصادراتمحصوالتخودوبازارهایجديد
است.خبرنگارمايننیوزبامحسنبهمنیدهکردیرئیسفروششرکتورقخودرو

چهارمحالوبختیاریگفتوگويیانجامدادهکهبهشرحزيراست:

میزانفروششــرکتورقخودرو
چهارمحالوبختیاریدر8ماههنخست

امسالچهمیزانبود؟
خوشــبختانه بــا رویکرد           کیفــی موجود           د          ر 
مجموعه و همچنین شرایط ویژه اي که وجود           
د          ارد          ، امســال وضعیت خوبی د          اشــتیم. سال 
گذشته حد          ود           ۵۵ هزار تن ورق به خود          روسازان 
با کیفیت خود          روسازی د          اد          ه شد           اما امسال و تا 
امروز موفق شــد          یم ۵۵ هزار تن تولید           کنیم و 
تا پایان سال این رقم به ۸۵ هزار تن می رسد          . 
میزان یاد          شد          ه تنها تولید           ورق خود          رویی است. 
د          ر قســمت خود          رو با رشد           بسیار خوبی همراه 
بود          یم. برای سال جاری و تا پایان اسفند           ماه ۸۵ 
هزار تن ســفارش گذاری انجام شد          ه است. اما 
میزان کلی تولید           برای امسال بیش از ۲۱۰ هزار 
تن خواهد           بود           که تا به امروز د          ر حوزه صنعتی 
حد          ود           ۱۱۰-۱۱۵ تن تولید           انجام شد          ه است. 
این د          ر حالی است که میزان کل تولید           د          ر سال 
گذشــته ۲۰۰ هزار تن بود          . باید           به این نکته 
اشاره د          اشت که ترکیب به سمت کیفی د          ر حال 
حرکت است. سعی ما بر این است که بیش از 
۲۱۰ هزار تن تولید           د          اشته باشیم. البته با توجه 
به شرایط بازار فکر نمی کنم، میزان تولید           بیش 

از ۲۱۰ هزار تن باشد          .
ازنظرتولیدسهمخودرويیوصنعتی

درشرکتبهچهمیزاناست؟
کمتر از ۵۰ د          رصد          .

فلسفهتشکیلشرکتحرکتبهسمت
ورقهايیباارزشافزودهباالبود،اماهنوز
بااينموضوعفاصلهداريم.نظرشمادراين

بارهچیست؟
د          ر ســال جاری یک توسعه زیرسقف خواهیم 
د          اشت که به واســطه آن می توانیم ورق های 

رویه خود          روساز را تولید           کنیم. د          ر حال حاضر 
ما تنهــا ورق های د          اخلــی را تولید           می کنیم. 
خوشبختانه تمامی قطعات د          اخلی ۲۰۶ توسط 
ورق خود          رو تامین می شــود          . اما از سال آیند          ه 
ورق اکســپوز را د          ر برنامه خواهیم د          اشت که 

ورق بد          نه است.
با تولید           ورق بد          نه مــا عما به ظرفیت ۱۴۰ تا 
۱۵۰ هزار تن تنها با شرایط فعلی محصوالت 
ایران خود          رو و ســاپکو خواهیم رسید          . الزم به 
توضیح است که ما با شرکت رنو و پژو مذاکراتی 
د          ر زمینه محصوالت جد          ید           یعنی ۲۰۸، ۳۰۱ 
و ۳۰۸ د          اشــته و پس از این توسعه زیرسقف 
به تولید          ات اضافه خواهد           شــد          . ۱۵۰ هزار تن 
یاد          شــد          ه با محصوالت فعلی محقق می شود           
اما با ورود           محصوالت جد          ید           ظرفیت افزایش 
پید          ا می کند          . ورق ها را برای تســت به شرکت 
رنو ارســال کرد          ه ایم و خوشبختانه تست های 

مورد          نظر را پاس کرد          ه اند          .
د          ر واقع تســت ۲ گرید           را کامــل پاس کرد          ه و 
د          ر حال سفارش گذاری هستیم. همچنین با 
شرکت ســاپکو و سیتروئن برای ورق اکسپوز 
و برای قطعات بزرگ که عمد          تا گروه ســایپا و 
ایران خود          رو پرسکاری آنها را انجام می د          هد          ، 
نشســت هایی انجام گرفته است زیرا آنها نیز 
د          رخواســت ورق د          ارند          . فکــر می کنم پس از 
انجام توسعه زیرســقف بتوانیم نزد          یک ۲۰۰ 
هزار تــن ورق خود          رویی را تا ۲ ســال آیند          ه 

محقق کنیم.
يعنیقصدداريدتولیدورقصنعتیرا

حذفکنید؟
با توجه به هزینه ای که بــرای این خط انجام 
گرفته است، د          رست نیست ورق کامرشیال را 
تولید           کرد          . از سویی د          یگر ما ظرفیت ۴۰۰ هزار 

تن د          ر ســال را د          ر اختیار د          اریم، د          ر نتیجه اگر 
۲۰۰ هزار تــن را به ورق خود          رویی اختصاص 
د          هیم با افزایش ظرفیــت می توانیم حد          اقل 
۱۲۰ هزار تنی که د          ر بازار کامرشیال د          اشته و 
آن را حفظ کرد          ه و حتی د          ر شــرایط خاص آن 

را بیشتر کنیم.
طرحتوســعهزيرسقفچنددرصد

پیشرفتدارد؟
قرارد          اد           این طرح بســته شد          ه اســت و برای 
عملیاتی شد          ن ۸ ماه زمان صرف خواهد           کرد           
تا د          انش فنی از انتقال پیــد          ا کند          . اجرای این 
طرح امسال شــروع و امید          واریم ۶ ماه اول ۹7 

به اتمام برسد          .
گواهینامهواســتانداردجديدیاز
شرکتهایخارجيدريافتنکردهايد؟

تمام اســتاند          ارد          های الزم را د          ر اختیار د          اریم. 
یعنی حتی برای خود          رو ســاز TS را د          اشته و 
از نظر نظام های کیفیتی مشکل خاصی وجود           
ند          ارد          . همچنین به روزرسانی ها انجام می شود          . 
د          ر حال حاضر که با شــما گفت وگو می کنم، 
محموله ما د          ر بند          ر به میزان حد          ود           ۱۰ هزار تن 

د          ر حال حمل به سمت اسپانیا است.
يعنیشمادرحالحاضرصادراتهم

داريد؟
خوشبختانه صاد          رات زیر پرچم فوالد           مبارکه 
و حمایت این هلد          ینگ شــروع شد          ه است. د          ر 

ســال جاری با توجه به اینکه د          ر نشست های 
مختلف حضور د          اشته و به عنوان زیرمجموعه 
فوالد           مبارکه به ایــن کار ورود           پید          ا کرد          ه ایم. 
نظر هلد          ینگ هم این اســت که د          ر آن قسمت 
از بازار که قابلیت تولید           کمتر اســت را بد          ست 
بگیریم. د          ر حال حاضر ۱۰ هزار تن ارسال کرد          ه 
و رایزنی ها برای ۵ هزار تن د          یگر آغاز شد          ه است. 
این صاد          رات ورق، مقد          اری برای صنایع رنگی و 

بخشی د          یگر برای کامرشیال است.
خبرجديدديگــریازورقخودرو

داريد؟
با توجــه به کیفــی بود          ن محصــوالت برای 
بازارهای اروپایی هد          ف گذاری کرد          ه ایم اما د          ر 
کنار آن بازارهای کشــورهای منطقه با توجه 
به امنیتی که د          ر آنها حاصل شد          ه است به ویژه 
عراق، خوب و بالقوه است. اما د          ر این بازارها د          ر 
حال حاضر نیازی به ورق کیفی نیســت. ورق 
کیفی هم هزینه خود           را د          ارد          . د          ر این بازارها نیز 
د          ر حال رایزنی هستیم اما بازار مطلوبی برای ما 
نخواهد           بود          . البته ممکن است براساس وظیفه 
به آنها ورود           پید          ا کنیم. د          ر کل با توجه به شرایط 
فعلی و نظر هلد          ینگ فوالد           مبارکه و بد          نه جوان 
آن آیند          ه خوبی پیشرو است. الزم به ذکر است 
امســال فوالد           مبارکه میزان سهام خود           را د          ر 
شرکت ورق خود          رو چهارمحال و بختیاری از 

۸7 د          رصد           به ۹۳د          رصد           رساند          .

شرکتورقخودروتولیدکنندهورقهایرویهخودروخواهدشد
بهمنیدرگفتوگوبامايننیوز:

ایجاد  1000 فرصت 
شغلی جد ید  د ر طرح 
توسعه ذوب آهن 
پاسارگاد  كوار

استاند         ار فارس با بیان این 
كه هم اینک یک هزار نفر د         ر 
مجتمع ذوب آهن پاسارگاد          
شهرستان كوار مشغول 
به كار هستند         ، گفت: با به 
بهره برد         اری رسید         ن طرح 
توسعه این مجتمع تعد         اد          
شاغلین به 2 برابر افزایش 
می یابد         .  اسماعیل تباد         ار 
د         ر بازد         ید          از مجتمع ذوب 
آهن پاسارگاد          با اشاره به 
اینکه صاد         رات این مجتمع 
تاكنون به 137 میلیون 
د         الر رسید         ه و 45 میلیون 
د         الر نیز د         ر نوبت صاد         رات 
است، افزود         : بی ترد         ید          
این میزان از ارزآوری د         ر 
پویایی اقتصاد         ی استان 
نقش آفرینی بسیار مهمی 
خواهد          د         اشت. استاند         ار 
فارس گفت:باید          همه 
مسئوالن د         ر هر جایگاهی 
كه هستند          د         ر راستای تحقق 
فرمایشات مقام معظم 
رهبری و سخنان رئیس 
جمهوری زمینه كارآفرینی 
و سرمایه گذاری متناسب 
با مزیت های مناطق و 
اشتغالزایی را فراهم كنند          و 
د         ستگاه های اجرایی نیز باید          
د         وشاد         وش سرمایه گذاران 
د         ر این مسیر گام برد         ارند         . 
وی گفت: مسئوالن و جامعه 
باید          سرمایه گذاران را به 
عنوان جهاد         گر عرصه تولید          
و اشتغال قلمد         اد          كنند          و با 
نگاه جهاد         ی وارد          این عرصه 
شوند         . تباد         ار با بیان اینکه 
پروژه های مولد          و موثر د         ر 
ایجاد          اشتغال و كارآفرینی 
باید          د         ر محور توجه باشد         ، 
اظهاركرد         : اینگونه پروژه 
ها عالوه بر ایجاد          اشتغال 
مستقیم برای تعد         اد          زیاد         ی 
از افراد         ، زمینه رونق مشاغل 
غیر مستقیم را نیز مهیا 
می كنند         . استاند         ار فارس 
با تاكید          بر اینکه منافع و 
بركات چنین پروژه هایی 
باید          د         ر ابتد         ا به منطقه ای كه 
پروژه یاد          شد         ه د         ر آن برپا 
شد         ه برسد         ، از سرمایه گذار و 
د         ست اند         ركاران مجتمع ذوب 
آهن پاسارگاد          خواست، 
نیروها و جوانان منطقه 
كوار را با ارائه آموزش های 
الزم برای اشتغال د         ر این 
مجتمع به كار گیرند         .

ارائه خد         مات متعد         د          نظیر برپایی 
د         وره ها و کارگاه های آموزشــی 
و نیــز الگوبرد         اری و اســتفاد         ه از 
تجربیات شرکت هایی همچون 
فــوالد          مبارکه موجــب د         ریافت 
این گواهینامه ارزشــمند          توسط 
شــرکت ورق خــود         رو از بنیاد          
 )EFQM( مد         یریت کیفیت اروپا
شد         . اسماعیلی مد         یرعامل شرکت 
ورق خود         رو د         ر جمع مد         یران این 
شــرکت د         رخصوص اهمیت این 
جایگاه و پیوســتن شرکت ورق 
خود         رو به شرکت های د         ارای رتبه 
برتر تعالی د         ر چارچوب معیارها 
و تجربیات اروپایی گفت: اکنون 
بســتر جامع و مناسبی مهیاست 
که بتوانیم از حاصــل تجربیات 
صد         ها سازمان پیشــرو اروپایی 
استفاد         ه کنیم و از مد         ل EFQM به 
عنوان معیاری جهت پایش نتایج 
عملکرد          خــود          د         ر حوزه مد         یریت 

کســب و کار الگوبرد         اری کنیم 
و این فرصتی اســت تا شــرکت 
ورق خــود         رو از تجربیات برترین 
سازمان ها از جمله شرکت فوالد          
مبارکه به عنوان هلد         ینگ د         ر این 
زمینه استفاد         ه کند         . د         ر اد         امه بهمن 
چشــفر مد         یر تکنولوژی شرکت 
ورق خود         رو افــزود         : عضویت د         ر 
بنیاد          معتبر EFQM اروپا و سپس 
د         ریافت گواهینامه د         و ستاره تعهد          
به کیفیت از این بنیاد          معتبر گام 
رفیع و بلند         ی د         ر راستای تحقق 
اهد         اف د         رازمد         ت و استراتژی های 
طراحی شد         ه توسط مد         یریت عالی 
ســازمان بود         ه و رویکرد          مد         یریت 
شرکت ورق خود         رو، زمینه های 
ورود          به فضای جد         ید          برای تعالی 
سازمان  را بسترســازی کرد         ه و 
حرکت منظم د         ر این مسیر همواره 
مورد          تاکید          و حمایت مد         یرعامل 

شرکت است.
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صاد      رات 20 هزار 
تنی فوالد       روهینا 
جنوب به آفریقا

فوالد       روهینا جنوب با 
انعقاد       قرارد      اد      ی با یکي از 
كشورهاي آفریقایي حجم 
صاد      رات خود       از ابتد      ای سال 
تاكنون را به 45 هزار تن 
می رسانند      . محمد       جابریان، 
رئیس هیئت مد      یره مجتمع 
فوالد       روهینا جنوب با اعالم 
این خبر گفت: صاد      رات 
شركت تاكنون 25 هزار 
تن بود       اما قرارد      اد       20 هزار 
تنی برای ارسال محموله به 
آفریقا نیز منعقد       شد      ه است.
وی افزود      : بنابراین فوالد       
روهینا با ارسال محموله 
به آفریقا به صاد      رات 45 
هزار تنی د      ست خواهد       یافت 
و عالوه بر عراق به بازار 
صاد      راتی د      یگری نیز ورود       
پید      ا خواهد       كرد      .

بهترین حمایت د          ولت 
از صاد          رات عد          م 
د          خالت د          ر آن است

برای صاد          رات موفق 
می توان از كشورهایی كه 
د          ر این زمینه عملکرد           خوبی 
د          اشتند           الگوبرد          اری د          اشت. 
بهاد          ر احرامیان مد          یرعامل 
شركت فوالد           یزد           د          ر این 
باره می گوید          : باید           د          ید           این 
كشورها چه اقد          اماتی انجام 
می شود          . د          رست است كه 
ما د          ر ایران انرژی ارزان 
د          ر اختیار د          اریم اما نباید           
برای صاد          رات د          ر بازارهای 
جهانی مواد           اولیه را از 
تولید          كنند          ه باالد          ستی به 
قیمت كمی خرید          اری كنیم 
و یا تنها روی مزیت انرژی 
تکیه كنیم.

صادرات7٠درصدمحصولتولیدیفوالدروهیناجنوب
امین فر د          ر گفت وگو با ماین نیوز تشریح کرد          :

جزئیاتپروژهمنحصربفردمجتمعفوالدروهیناجنوب

دربارهپروژههایشرکتتوضیحدهید.
این شــرکت د          و پروژه د          ر د          ست د          ارد           که اولین آن 
یعنی پروژه ۴۵۰ هزار تــن میلگرد           با تکنولوژی 
د          انیلی ایتالیا د          ر ابتد          ای سال جاری به بهره برد          اری 
رسید          . این پروژه خط بســیار پیشرفته  ای د          ارد           و 
کیفیت محصوالت آن بسیار باال است. این پروژه 
محصوالت A3 و A4 را براســاس استاند          ارد           ملی 
ایران برای مصرف د          اخلی و براساس استاند          ارد          های 
ملی انگلیس و روسیه برای صاد          رات تولید           می کند          . 
پس از راه اند          ازی و افتتاح کارخانه با توجه به اهد          افی 
که از احــد          اث کارخانه د          اشــتیم، روی صاد          رات 
متمرکز شــد          یم. د          ر حال حاضر تقریبا نزد          یک به 
7۰ د          رصد           محصــوالت را صاد          ر می کنیم. د          ر کنار 
این موضوع روزبــه روز پیگیر بازارهای جد          ید           نیز 
هستیم. پروژه د          وم نیز پروژه واحد           فوالد          سازی و 
نورد           پیوسته آن است که تقریبا د          ر د          نیا این سومین 
کارخانه  ای است که احد          اث می شود          . د          و کارخانه 
د          ر آمریکا د          ر حال بهره برد          اری اســت و سومی آن 
د          ر ایران د          ر حال ساخت است. البته قرارد          اد           ۱ یا ۲ 

مورد           د          یگر آن نیز بسته شد          ه است. تکنولوژی آن 
د          انیلی ایتالیا بود          ه و د          ر آسیا وجود           ند          ارد           به همین 
د          لیل منحصر به فرد           است. این پروژه ذخیره قابل 
توجهی د          ر انرژی و ضایعات د          ارد          . یعنی ضایعات 
آن بســیار پایین و انرژی کمی استفاد          ه می کند          . 
این کارخانه د          ر حال نصب بود          ه و نیمه اول ســال 
آیند          ه با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن )هم فوالد          سازی و 
هم نورد           د          ر یک کارخانه به صورت پیوســته( به 

بهره برد          اری می رسد          . 

بیشتربهچهکشورهايیمحصولصادر
میکنید؟

د          ر حال حاضر به عراق، افغانســتان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس صاد          رات انجام می شود          .

میزانصادراتدرسالجاریچهمیزان
بودهاست؟

با توجه به آنکه د          ر سال اول تولید           قرار د          اشته هنوز 
به ظرفیت اسمی ساالنه د          ست پید          ا نکرد          ه ایم اما 

به ظرفیت ماهانه و روزانه د          ست یافته  ایم. ظرفیت 
ساالنه به یک زمان بند          ی تولید           نیازمند           است. د          ر 
واقع بعد           از حد          ود           ۲ سال به ظرفیت اسمی ساالنه 
خواهیم رسید          . د          ر حال حاضر 7۰ د          رصد           محصول 

تولید          ی صاد          ر می شود          .

میزانسرمايهگذاریدردوپروژهيادشده
چقدراست؟

میزان ســرمایه گذاری د          ر کارخانه اول حد          ود           ۳۵ 
میلیون یورو به همــراه ۱۵۰ میلیارد           تومان بود          . 
همچنین د          ر کارخانه د          وم نیز ۱۲۵ میلیون یورو 
به همــراه ۲۵۰ میلیارد           تومان ســرمایه گذاری 

صورت گرفت.

اشتغالزايیدراينپروژههابهچهصورت
است؟

د          ر حــال حاضر حــد          ود           ۶۰۰ نفر مشــغول بکار 
هستند           که از این میزان حد          ود           ۲۰۰ نفر د          ر بخش 
تولید           و ۴۰۰ نفر د          ر بخش پروژه فعالیت د          ارند          . اما 

د          ر نهایت با راه اند          ازی د          و کارخانه حد          ود           ۸۰۰ نفر 
به صورت مستقیم مشغول خواهند           شد           که طبق 
اسناد           موجود           به ازای هر شغل مستقیم ۱۵ شغل 

غیرمستقیم د          ر صنعت فوالد           ایجاد           می شود          .

محلاينکارخانهکجااست؟
شرکت فوالد           روهینای جنوب د          ر شهرستان د          زفول، 

کیلومتر 7 جاد          ه شهرستان د          زفول قرار د          ارد          .

باتوجهبهاينکهمنطقهمحروماســت
اجرایپروژهتاثیرزيادیدرتوســعهآن

خواهدداشت؟
منطقه قرارگیری شرکت از لحاظ جغرافیایی جزو 
مناطق محروم بود          ه و د          ر رشــد           اقتصاد          ی منطقه 

تاثیر زیاد          ی د          اشته است.

وضعیتسهامداریشرکتبهچهصورت
است؟

سهامد          ار ۱۰۰ د          رصد           خصوصی و متعلق به آقای 
جابریان است.

آياپروژهایدرديگرقسمتهایصنعت
فوالددردستانجاماست؟

صنعت فوالد           صنعتی که هیچ فقط نباید           د          ر توسعه 
متوقف شود          . د          ر صورت توقف رقبا از آن جلو زد          ه 
و د          ر خطر حــذف از بازار خواهد           بود          . قطعا ما برای 
آیند          ه پروژه  هایی تعریف کرد          ه و د          ر حال بررســی 
آن هســتیم. پس از راه اند          ازی د          و کارخانه فعلی، 
این پروژه ها به سمت اجرایی شد          ن خواهند           رفت.

يعنیدرزمینهفوالدهایخاصباارزش
افزودهباالورودخواهیدکرد؟

بله، با توجه به اینکه کارخانه د          وم از تکنولوژی بسیار 
پیشرفته  ای برخورد          ار است، می تواند           فوالد          های 
خاص را تولید           کند          . این موضوع د          ر طراحی کارخانه 
د          ید          ه شد          ه اســت. د          ر نتیجه حتما به سمت تولید           

فوالد          های خاص خواهیم رفت.

آيادرزمینهتامینمواداولیهبرایکارخانه
میلگردمشکلیوجوددارد؟

خیر، موارد           اولیه مورد          نیاز آن از کارخانه های فوالد          ساز 
د          اخلی تامین می شود          . این مواد           بیشتر از کارخانه های 
فوالد           خوزستان و کاوه جنوب خرید          اری می شود           و د          ر 

تامین آن مشکلی وجود           ند          ارد          .

عباسنگارستانیمديرعاملمجتمعفوالدروهیناجنوب:بورسکاالدرشفافسازیقیمتهاوکنترلعرضههانقشبسیارموثر
ومفیدیدارد،چراکهاينبازاربرمبنایمکانیسمعرضهوتقاضاطراحیشدهوشفافیتبازارفوالدرامیتوانددوچندانکند

مشروطبرآنکهبهنظرتولیدکنندهنیزتوجهبیشتریصورتبگیرد.

 مجتمع فوالد          روهینا جنوب د         ر راستای اهد         اف اقتصاد          مقاومتی 
و با حمایت و مســاعد         ت های د         ولت و با سرمایه گذاری صد          د         ر 
صد          بخش خصوصی و با استفاد         ه از بهترین تکنولوژی روز د         نیا، 
کارخانجات تولید          آهن و فوالد          خود          را د         ر اســتان خوزســتان 
واقع د         ر کیلومتر 7 جاد         ه د         زفول-شوشــتر احد         اث و راه اند         ازی 
کرد         ه اســت. هم اکنون خط نورد          ریباربر مبنای ۴۵۰ هزار تن 
انواع میلگرد          آجد         ار گیرد         های A4-A3 از ســایزهای ۸ الی ۴۰ 
میلیمتری د         ر حال تولید          است و محصوالت خود          را به بازارهای 
د         اخلی و خارجی عرضه می کند         . کارخانجات ذوب، ریخته گری 
و نورد          پیوســته خط مید         ا برمبنای سالیانه ۴۸۰ هزار تن ذوب 
و ریخته گری و همچنیــن ۴۵۰ هزار تن محصوالت نورد         ی د         ر 
حال تکمیل و نصب و راه اند         ازی اســت ، به طوری که بر اساس 
برنامه پیش بینی شــد         ه د         ر ۲۲ بهمن ۱۳۹7 به بهره برد         اری و 
تولید          خواهد          رسید         . یک خبره صنعت فوالد          از نقش آفرینی موثر 
و مفید          بورس کاالی ایران د         ر شفاف شد         ن مباد         الت و حاکمیت 

عرضه و تقاضا د         ر بازار فوالد          خبر د         اد         . عباس نگارســتانی مد         یر 
عامل مجتمع فوالد          روهینا جنــوب د         رباره وضعیت فعلی بازار 
آهن و فوالد          کشور گفت: بازار آهن و فوالد          کشور د         ر حال حاضر 
به انسجام و سیاست گذاری، عرضه هماهنگ و مناسب و حتی 
نظارت و کنترل د         قیق تری نیــاز د         ارد          و انجمن فوالد          به همراه 
بورس کاال می توانند          د         ر این خصوص نقش آفرینی بیشــتری 

د         اشته باشند         . 
وی افزود         : باید          تاش جد         ی و واقعی د         ر این زمینه صورت گیرد          تا 
تصد         ی گری بخش د         ولتی بر بازار کمتر و جایگاه بخش خصوصی 
از جمله انجمن تولید         کنند         گان فوالد          به عنوان یک نهاد          صنفی 
و بورس کاال به عنوان بازاری شــفاف برای مباد         الت ارتقا یابد         . 
همچنین به د         لیــل این که هم اکنون ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی د         ر جهت احد         اث و راه اند         ازی کارخانجات تولید         کنند         ه 
آهن و فوالد          کشور بیشتر شد         ه ضرورت سیاست گذاری و حتی 
نظارت و کنترل بازار توسط این بخش جد         ی تر به نظر می رسد          ، 

زیرا قطعا انجام این اقد         امات زمینه تشویق اد         امه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را فراهم می آورد         .

نقشبورسکاالدرمعامالتچیست؟
د         ر اد         امه از او پرســید         یم که کارکرد          بورس کاال د         ر نحوه تعیین 
قیمت ها چگونه اســت؟ وی گفت: بورس کاال د         ر شفاف سازی 
قیمت ها و کنترل عرضه ها نقش بسیار موثر و مفید         ی د         ارد          ، چرا 
که این بازار بر مبنای مکانیســم عرضه و تقاضا طراحی شد         ه و 
شفافیت بازار فوالد          را می تواند          د         و چند         ان کند          مشروط بر آن که 

به نظر تولید         کنند         ه نیز توجه بیشتری صورت بگیرد         .

نقشآفرينیبیشتربورسکاالبازارفوالدراشفافترمیکند

مجتمعفوالدروهیناجنوباجرایپروژهواحدفوالدسازیونوردپیوستهرادردستورکارداردکهتکنولوژیآنبرایدانیلیودر
دنیامنحصربهفرداست.بهگزارشخبرنگارمايننیوز،احمدامینفرقائممقاماينشرکتدربارهاينپروژهمیگويد:تقريبادردنیا
اينسومینکارخانهایاستکهاحداثمیشود.دوکارخانهدرآمريکادرحالبهرهبرداریاستوسومیآندرايراندرحالساخت
است.ویاظهارمیکند:باتوجهبههدفگذاریتولید۵۵میلیونتنفوالددر14٠4،بايددولتازپروژهالکترودگرافیتیيزدحمايت
وآنراتوسعهدهدزيرانیازبهاينمحصولدرصنعتفوالدوجوددارد.خبرنگارمايننیوزبااحمدامینفرقائممقامشرکتمجتمع

فوالدروهیناجنوبگفتوگويیانجامدادهکهبهشرحزيراست:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

تقیزادهخبرداد:
عرضهمحمولههای۵٠هزارتنیدرتاالرداخلی

مد  یرعامل شرکت صنعتی و معد  نی گل گهر گفت: با پذیرش گند  له و کنسانتره سنگ 
آهن شرکت صنعتی و معد  نی گل گهر برای عرضه د  ر تاالر د  اخلی بورس کاال، این د  و 
محصول به زود  ی د  ر بورس کاال عرضه می شوند  .  هیات پذیرش بورس کاالی ایران 
برای نخستین بار گند  له و کنسانتره سنگ آهن شرکت صنعتی و معد  نی گل گهر 
را برای عرضه د  ر رینگ د  اخلی بازار اصلی این بورس پذیرش کرد   تا عرضه و کشف 
قیمت سنگ آهن براساس مکانیسم عرضه و تقاضا یک قد  م به اجرا نزد  یک تر شود  .

د  ر همین ارتباط، مد  یرعامل شرکت صنعتی و معد  نی گل گهر د  ر خصوص پذیرش 
سنگ آهن د  ر بورس کاال گفت: برای نخستین بار محصوالت مجتمع گل گهر برای 
عرضه د  ر تاالر د  اخلی بورس کاال پذیرش شــد  ه و د  ر حال بررسی جوانب امر جهت 
تعیین حجم مناســب برای عرضه د  ر این بازار هستیم. ناصر تقی زاد  ه افزود  : طبق 
برنامه ریزی های انجام شد  ه د  رصد  د   هستیم مازاد   تولید   خود   را از طریق بورس کاال 
عرضه کنیم و د  ر این راستا گند  له و کنسانتره تولید  ی این مجتمع وارد   بورس خواهد   
شد  . البته برای عرضه آهن اســفنجی و کشف قیمت این محصول از طریق بورس 

کاال نیز برنامه د  اریم.
وی د  ر خصوص مزایای عرضه سنگ آهن و سایر محصوالت این حوزه د  ر بورس کاال 
اظهار کرد  : کشف قیمت شفاف و واقعی و شفاف سازی د  ر روند   معامات سنگ آهن 
از طریق نظام عرضه و تقاضا مهم ترین مزیت ورود   به بورس کاالست. ضمن اینکه 
از این طریق امکان تامین مالی بهتــر و کم هزینه تر نیز برای مجتمع های معد  نی 
وجود   د  ارد  . تقی زاد  ه به وجود   ابزارهای مالی نوین موجود   د  ر بورس کاال برای استفاد  ه 
تولید  کنند  گان جهت تامین منابع مورد   نیاز اشاره کرد   و گفت: به کمک این ابزارها می 
توان برای تامین مالی بخش واقعی تولید   استفاد  ه کرد   و با توجه به پذیرش محصوالت 
این مجتمع د  ر بورس کاالی ایران، به زود  ی برای نخستین بار اقد  ام به عرضه محصول 
کنسانتره و گند  له سنگ آهن د  ر بورس می کنیم. به گفته مد  یرعامل شرکت صنعتی 
و معد  نی گل گهر، قرار است تولید  ات این مجتمع د  ر قالب محموله های ۵۰ هزار تنی 

د  ر رینگ د  اخلی بورس کاالی ایران عرضه و کشف قیمت شود  .

اهد      اف
احد      اث کارخانجات فوالد      سازی به منظور تولید       آهن اسفنجی، شمش فوالد      ی و مقاطع طویل مانند       میلگرد      ، مقاطع و آلیاژهای فوالد      ی و لوله های 

بد      ون د      رز با ظرفیت تولید       ۶ میلیون تن د      ر سال و نیم میلیون تن فوالد       آلیاژی

موقعیت جغرافیایی

مجتمع جهان فوالد       سیرجان د      ر ۵۵ کیلومتری جنوب غربی شهر سیرجان د      ر استان کرمان ایران قرار د      ارد      .

سهامد      اران

شرکت معد      نی و صنعتی گل گهر : ۵۱ د      رصد       سهام
صند      وق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران : ۴۹ د      رصد       سهام

مزایای رقابتی

۱- تامین مستقیم گند      له آهن از کارخانه گند      له سازی شرکت گل گهر توسط نوار نقاله که باعث کاهش هزینه های حمل و نقل د      ر قیمت تمام شد      ه می گرد      د      .
۲- شرکت مجتمع جهان فوالد       سیرجان به خطوط راه آهن سراسری د      سترسی د      اشته و د      ر نزد      یکی آبهای آزاد       خلیج فارس می باشد      .

۳- وجود       زیرساختهای ملی از جمله فرود      گاه سیرجان، گمرک و منطقه ویژه اقتصاد      ی برای صاد      رات محصوالت مختلف
۴- وجود        نیروهای متخصص و ماهر د      ر منطقه کرمان

کارخانه د      ر حال بهره برد      اری

کارخانه تولید       آهن اسفنجی شماره ۱

ظرفیتتولید: ۹۶۰ هزار تن د      ر سال آهن اسفنجی با تکنولوژی مید      رکس
موادورودی: گند      له با د      رجه ۶7 د      رصد       از کارخانه گند      له سازی شرکت گل گهر

کارخانه نورد       میلگرد       برد      سیر

ظرفیتتولید: ۵۰۰ هزار تن د      ر سال انواع میلگرد       ساختمانی
موادورودی: شمش فوالد      ی از کارخانه مجتمع جهان فوالد       سیرجان

پروژه های د      ر د      ست اجراء

کارخانه فوالد      سازی شماره ۱

ظرفیتتولید: یک میلیون تن د      ر سال انواع شمش فوالد      ی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
موادورودی:آهن اسفنجی از کارخانه مجتمع جهان فوالد       سیرجان

پیمانکاران:شرکت های Tenova, Danieli, Tamini, SMS Concas t, ABB, Brunnhuber, GH و ...
درصدپیشرفتفیزيکی:7۰ د      رصد      

سرمايهموردنیازبرایاتمامپروژه: 7۰ میلیون یورو

طرح های توسعه آتی

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

ظرفیتتولید: یک میلیون و یکصد       هزار تن د      ر سال آهن اسفنجی با تکنولوژی مید      رکس
پیمانکاران: شرکت های ایرانی و اسپانیایی

برآوردبودجهپروژه: ۱۰۰ میلیون یورو

کارخانه فوالد      سازی شماره ۲ )مرحله نهایی، فاینانس اسپانیا(

ظرفیتتولید: یک میلیون تن د      ر سال انواع بلوم و شمش فوالد      ی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
پیمانکاران: شرکت های ایرانی، اسپانیایی و آلمانی

برآوردبودجهپروژه: ۲۰۰ میلیون یورو

کارخانه تولید       لوله های بد      ون د      رز )د      ر د      ست مطالعه(

ظرفیتتولید: ۳۰۰ هزار تن د      ر سال انواع لوله های بد      ون د      رز

برآوردبودجهپروژه: ۵۰۰ میلیون یورو

کارخانه فوالد       آلیاژی برد      سیر )د      ر د      ست مطالعه(

ظرفیتتولید: ۵۰۰ هزار تن د      ر سال انواع شمش فوالد      ی آلیاژی

برآوردبودجهپروژه: ۱۸۵ میلیون یورو

سرمایه گذاری مورد       نیاز

کلسرمايهموردنیازبرایتکمیلپروژههایدردستاجراءواجرایطرحهایتوسعهآتی:۱/۱ میلیارد       یورو
این مبلغ از طریق روشهای مختلف فاینانس از جمله BOT و Buyback و ... تامین خواهد       گرد      ید      .

www.sjsco.ir

اجرای آهن اسفنجی شماره ۲ د      ر آیند      ه
پیشرفت 70 د      رصد      ی فوالد      سازی شماره 1 جهان فوالد       سیرجان

مجتمعجهانفوالدسیرجاندریکنگاه

استاندارخراسانرضوی:
پروژههایصنايعمعدنیفوالدسنگان
نیمهنخست97بهبهرهبرداریمیرسد

استاند  ار خراسان رضوی گفت: 
پروژه های صنایع معد  نی فوالد   
سنگان نیمه نخست سال ۹7 
به بهره برد  اری می رسد  .   علی 
رضا رشــید  یان اظهار د  اشت: 
براســاس برنامه ریزی ها د  ر 
ابتد  ای سال ۹7 میزان تولید   
کنســانتره د  ر استان به بیش 
از ۱۲ میلیون تن و گند  له ۱۳ 
میلیون تُن می رسد  . وی عنوان 

کرد  : تاکنون د  ر حوزه تولید   کنسانتره د  ر استان سه واحد   احیاء سپاهان با ظرفیت 
۲.۱ میلیون تن ، اپال پارســیان با ظرفیت ۲.۶ میلیون تن و شــرکت صنعتی 
معد  نی توسعه ملی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن بهره برد  اری شد  ه است. استاند  ار 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد  : پروژه های صنایع معد  نی فوالد   سنگان هم با 
ظرفیت ۵ میلیون تن نیز هم اکنون مراحل نهایی خود   را طی می کند   و د  ر نیمه 
اول سال ۹7 به بهره برد  اری می رسد  . رشید  یان گفت: با راه اند  ازی این واحد  ها، 
ظرفیت تولید   کنسانتره استان به حد  ود   ۱۲.۲ میلیون تن افزایش می یابد   که 
رقمی معاد  ل نیمی از کل ظرفیت ۲۲.7 میلیون تنی کنسانتره آهن د  ر استان 
است. وی افزود  : د  ر حوزه تولید   گند  له نیز هم اکنون د  و واحد   موجود   یعنی صنایع 
معد  نی فوالد   سنگان و اپال پارسیال به بهره برد  اری رسید  ه که هر یک ظرفیت 
تولید   ۵ میلیون تن گند  له را د  ارد  .  استاند  ار خراسان رضوی اظهار د  اشت: واحد   
گند  له سازی فوالد   خراســان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن هم به انجام رسید  ه و 
به زود  ی بهره برد  اری می شــود   و واحد   »قائم امید   نور« هم به ظرفیت ۶ د  هم 
میلیون تن د  ر اوایل سال ۹7 بهره برد  اری خواهد   شد  . به گفته وی، با راه اند  ازی 
این د  و میزان تولید   گند  له د  ر اســتان به ۱۳.۱ میلیون تُن افزایش می یابد   که 
ظرفیت قابل توجه و ارزشمند  ی برای استانی است که د  ر حوزه صنایع فوالد  ی 
تا چند   سال قبل جایگاهی ند  اشت. رشید  یان گفت: با بهره برد  اری از این واحد  ها 
د  ر واقع نیمی از ظرفیت ۲۱.۸ میلیون تنی تولید   گند  له د  ر استان به انجام و به 
بهره برد  اری می رسد  .  وی تصریح کرد  : د  ر مجموع د  ر کنار د  و واحد   تولید  ی فعال 
گند  له، پنج طرح نیز با ظرفیت ۱۱.۸ میلیون تن د  ر استان د  ر د  ست انجام است 

که د  و واحد  ها آن به انجام رسید  ه و آماد  ه بهره برد  اری است.
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دکترامیررحیمی
شرکتکالسیمین
درراستایتحقق
صنعتسبزو

پايبندیبهرعايت
مسائلزيست
محیطی،در

کلیهبرنامههای
توسعهاینسبتبه
کاهشپسماندها
وجلوگیریاز

آلودهسازیآبهای
جاریوزيرزمینی،
کاهشذراتمعلق،
نصبغبارگیرهاو
حذفکورههایدوار
ذوباقدامکرده

است

برای تولید            21میلیون 
تن فوالد            هم كمبود            
سنگ آهن د           اریم
 محمد            كشانی مد           یرعامل 
فوالد            خوزستان د           ر 
نشست هم اند           یشی 
سرمایه گذاری د           ر اكتشاف 
سنگ آهن:
نه تنها برای د           ستیابی 
به هد           ف 55 میلیون تن با 
كمبود            خوراک د           اریم بلکه 
برای هد           ف 21 میلیون تن 
امسال با مشکل تامین 
سنگ آهن روبرو هستیم.
فوالد            خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان مشکل 
سنگ آهن د           ارند           .
اگر برای این د           و شركت 
سنگ آهن مورد           نیاز 
تامین نشود           ؛ د           ر سال های 
آتی میزان تولید            و 
اشتغالزایی روند            كاهشی 
خواهد            د           اشت.

  مشکل خوراک 
ذوب آهن باید            حل شود           

 ارد           شیر سعد           محمد           ی 
عضو هیات عامل ایمید           رو 
د           ر نشست هم اند           یشی 
سرمایه گذاری د           ر 
اكتشاف سنگ آهن:
   مشکل تامین خوراک 
شركت هایی همچون ذوب 
آهن را باید            حل كنیم.

   ایمید           رو با كمک 
شركت های حوزه معد           ن 
و صنایع معد           نی د           ر 
كوتاه مد           ت به د           نبال 
تهیه طرح مد           ون برای 
سرمایه گذاری د           ر بخش 
اكتشاف است و اعتقاد            
د           اریم این موضوع به 
سرانجام برسد           .

باتوجهبهروندروبهبهبودتولیدناخالصداخلیاقتصادهایبرتردنیا،چشماندازتقاضای
فوالدبرایسال٢٠18درمقايسهباسالهایگذشتهکامالخوشبینانهاست.تقاضایفوالد
دراروپاوامريکادرثباتمطلوبیاستوسايراقتصادهایدنیانیزعملکردخوبیدارند.

همچنین د   ر ماه جاری مسئله مازاد    عرضه چین 
بر تقاضا اثر منفی نمی گــذارد    زیرا چینی ها به 
تعطیالت ســال نو رفته اند    و از عرضه صاد   راتی 
آنها د   ر کل ماه کاسته می شود   . از طرفی تقاضای 
د   اخلی چین نیز مطلوب بود   ه است. اگر چه توازن 
عرضه و تقاضا د   ر بــازار جهانی مقاطع مطلوب 
اســت ولی سمت عرضه ســرعت بیشتری می 
گیرد   . البته د   ر کوتاه مد   ت افزایش عرضه مشکل 
ســاز نخواهد    بود    ولی اگــر د   ر بلند   مد   ت تقاضا 
موفق نشود    خود    را به میزان رشد    عرضه برساند    
د   رد   سرساز خواهد    شد   . تقاضای فوالد    د   ر امریکا 
ماه های اخیر د   ر ثبات بود   ه و پتانســیل رشد    د   ر 
آیند   ه را د   ارد   . البته عرضه با توجه به تصمیماتی 
که آوریــل ۲۰۱۷ د   ر رابطه با تحقیق از وضعیت 

وارد   ات فوالد    و آلومینیوم به این کشــور اتخاذ 
شد   ه محد   ود    است. چون هنوز تصمیمات نهایی 
د   ر مورد    این بررســی ها و این که آیا وارد   ات آن 
به امنیت ملی امریکا آســیب می زند    یا نه اعالم 
نشــد   ه و وارد    کنند   ه ها عقب نشسته اند    و این به 
تولید    کنند   ه های د   اخلی فرصت د   اد   ه قیمت ها 

را باال ببرند   .
این شــرایط با اعالم نتایج نهایی تحقیقات فوق 
می تواند    تغییر کند   . د   ر اروپــا قیمت میلگرد    با 
توجه به افت بازار فــوالد    ترکیه که یکی از صاد   ر 
کنند   ه های اصلی به اروپاست و همچنین افزایش 
ارزش یورو نســبت به د   الر که وارد   ات را ارزان تر 
می کند   ، پایین آمد   ه است. با این حال چشم اند   از 
تقاضای اروپا د   ر کوتاه مد   ت و میان مد   ت خوش 

بینانه اســت و به بازار د   اخلی و صاد   راتی مقاطع 
آن اطمینان می د   هد   . د   ر کشــورهای امریکای 
التین نیز میــزان تقاضای فوالد    منطقی خواهد    
بود   . همچنیــن د   ر رابطه با قراضه، تقاضا د   ر اروپا 
و امریکا خوب خواهد    بود    و احتماال قیمت ها د   ر 

سطوح باال می مانند   .
تقاضای خوب فوالد    قیمت قراضه را نیز این ماه 

باال نگه می د   ارد   . برای ســه ماهه نخســت سال 
جاری میالد   ی نیز انتظار می رود    بازارهای جهانی 
فوالد    د   ر ثبات بمانند    که البته اســتثنا نیز وجود    
د   ارد    از جمله چشــم اند   از تقاضای فوالد    خوش 
بینانه اســت و قیمت ها د   ر ثبات نسبی خواهند    
بود    از این رو چشم اند   از فصل نخست سال کامال 

رضایت بخش است. 

چشماندازروشنتقاضایفوالددرسهماههنخست٢٠18

مديرعاملشرکت
کالسیمیناز
صادراتبیشاز
3٠هزارتنشمش
سربورویبه
ارزشاظهارنامه
گمرکیبهمبلغ
7٠میلیوندالر
توسطاينشرکت
در11ماههسال
1396خبرداد
وافزود:ازکل
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٢9هزارتنمربوط
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صادرات3٠هزارتنیشمشرویکالسیمیندر11ماهه96
رحیمی د  ر گفت و گو با ماین نیوز خبر د  اد  :

جزئیاتمهمترینپروژههایتوسعهایدر97

رحیمی گفت: محصوالت شــرکت کالســیمین به 
کشــورهایی مانند    ترکیه، کره جنوبی، هند   ، تایوان، 
ایتالیا، ویتنام، پاکســتان، افغانستان، تایلند   ، امارات 
متحد   ه عربی، چین و ... صاد   ر شــد   ه اســت. او با بیان 
اینکه شرکت کالسیمین با وجود    همه مشکالت مانند    
مشــکالت بانکی و تحریم ها موفق شد   ه همچنان به 
حضور خــود    د   ر بازارهای صاد   راتی اد   امــه د   اد   ه و این 
حضور را تقویت کند   ، اظهــار کرد   : بازارهای صاد   راتی 
د   ر د   نیا به شد   ت رقابتی است و هر محصولی که بخواهد    
د   ر بازارهای صاد   راتی موفق باشد    باید    از شاخصه های 
مهم بین المللی برخورد   ار باشــد    و برای اینکه کاال را 
تولید    و تبد   یل به پول کنیــم و آن را صاد   ر کنیم باید    
از قواعد    و قوانیــن بین المللــی د   ر بازارهای جهانی 
تبعیت کنیم مانند    کیفیت، احترام به حقوق مشتری 
و ... که کالسیمین موفق شد   ه با رعایت همه این قواعد    
حضوری موفق د   ر بازارهای صاد   راتی د   اشته باشد   . امیر 
رحیمی افزود  :  آخرین محصوالت اضافه شد   ه به سبد    
کالسیمین، شامل شمش زاماک و کیک هید   روکسید    
روی با روش فرآیند ی اســتحصال کنســانتره روی   
BZS(   BASIC   ZINC   SULFATE( هستند   . 
 تولید  شــمش زاماک د   ر حد   ود    ۵۰۰تن با گرید   های

3، ۵ ویک د   رصد     اســت. د  کتر رحیمی اعالم کرد   : د   ر 
۱۱ ماهه سال جاری تولید    شمش روی د   ر کالسیمین 
با عبور از برنامه 33 هزار تن امســال بالغ بر 34 هزار و 
۵۰۰ تن شد   . مد   یرعامل شرکت کالسیمین مهمترین 

سرمایه گذاری های شرکت د   ر سال ۱3۹6 را به شرح 
زیر اعالم کرد   : اتمام عملیات تکمیلی و راه اند   ازی پروژه 
تولید    هید   روکسید    روی به ظرفیت تقریبی ۱۰۰ هزار 
تن د   ر سال، خرید    ۸ د   ستگاه فیلتر ۹۲ قابه )۱/۵*۱/۵( 
جهت اصالح بخش فیلتراسیون و تقویت حجم محلول 
فیلتراسیون و کاهش مقد   ار فلز روی موجود    د   ر کیک، 
انعقاد    قرارد   اد    جهت احد   اث پروژه فلوتاســیون خاک 
اکسید   ی و سولفید   ی با نام تجاری SO، انعقاد    قرارد   اد    
ساخت خط تولید    پود   ر روی د   ر کارخانه روی د   ند   ی به 

ظرفیت ۵ تن د   ر روز و برنامه ریزی د   رخصوص تولید    
د   ر کارخانجات روی د   ند   ی و زنجان به ترتیب از ۹۰ به 

۱۰۰ تن و از ۲۰ به ۲۲تن. 
رحیمی پیش بینی سود    شرکت کالسیمین را د   ر سال 
۱3۹6 معاد   ل ۲۰۷۰میلیارد  ریال اعالم کرد    و گفت: 
د   ر ۹ ماهه امســال ۱4۷۵میلیارد  ریال سود    محقق 
شد   . وی توضیح د   اد   : شــرکت کالسیمین د   ر راستای 
تحقق صنعت سبز و پایبند   ی به رعایت مسائل زیست 
محیطی، د   ر کلیه برنامه های توسعه ای نسبت به کاهش 

پسماند   ها و جلوگیری از آلود   ه سازی آب های جاری 
و زیرزمینی، کاهــش ذرات معلق، نصب غبارگیرها و 
حذف کوره های د   وار ذوب اقد   ام کرد   ه است. د  کتر امیر 
رحیمی د   رباره مهمترین برنامه های توسعه ای شرکت 
کالسیمین د   ر ســال ۹۷ نیز توضیح د   اد   : تالش برای 
رســید ن به تولید     3۷،۰۰۰ تن شمش روی د   ر سال، 
راه اند   ازی پایلوت نیکل، اســتفاد   ه از خاک فلوئورد   ار 
معد   ن د   یاربکر و حذف فلوئــور خاک موجود   ، اصالح 
بخش فیلتراســیون با خرید    و جایگزینی فیلترهای 
جد   ید    به تعد   اد    ۸ د   ستگاه، حذف کوره د   وار د   ر راستای 
حرکت به ســوی صنعت سبز و جایگزینی آن با کوره 
القایی، ساخت و راه اند   ازی فلوتاسیون همزمان خاک 
اکسید   ه و سولفوره، ساخت و راه اند   ازی واحد    تولید    پود   ر 
روی د   ر کارخانه روی د   ند   ی، طراحی، نصب و ساخت 
کارخانه BZS زنجان، احد   اث د   پوهای محل نگهد   اری 
کیک های پسماند    د   ر راستای رعایت مسائل زیست 
محیطی، افزایش تناژ تولید    کارخانجات روی د   ند   ی و 
زنجان  از مهمترین پروژه های توسعه ای کالسیمین د   ر 
سال ۱3۹۷ خواهند    بود   . مد   یرعامل شرکت کالسیمین 
تصریح کرد   : با تکیه بر زیرساخت های موجود    از جمله 
نیروی انسانی، ماشین آالت موجود   ، سرمایه شرکت، 
برنامه ریزی و مد   یریت، چشم اند   از شرکت کالسیمین 
د   ر سال ۹۷ حفظ جایگاه نخست تولید    کنسانتره سرب و 
روی و شمش روی د   ر کشور و د   ستیابی به فروش معاد   ل 

۱۰۰ هزار تن شمش روی است.
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مديرعاملشرکتايريساازامضایتفاهمنامۀهمکاریبینشرکتهایفوالدمبارکه،
ايريســاوPOSCO ICTخبردادوگفت:ايناقدامبهمنظورهوشمندسازیفرايند

کسبوکارانجامشد.

ایرج فخری نجف آباد         ی افزود         : د         ر راستای استراتژیها 
و اهــد         اف بلند         مد         ت شــرکت فوالد         مبارکه برای 
تولید          ۲۵ میلیون تن فوالد          د         ر افق ۱۴۰۴ و حفظ 
ســرآمد         ی شــرکت، بنابر راهبرد         های مد         یریت 
ارشد          شرکت، مقرر شــد          زمینۀ هوشمند         سازی 
کســب وکار، فرایند         های تولید          و کلیۀ ســطوح 
اتوماســیون )Smart Factory( فراهم شــود          
که د         ر اد         امــۀ تفاهم نامه های قبلــی، این تفاهم 
نامه بین سه شــرکت مذکور به امضا رسید         . وی 
تصریح کرد         : به منظور تحقــق اهد         اف مند         رج د         ر 
تفاهم نامه مقرر شد          د         ر گام نخست، د         ر یک پروژۀ 
ســه ماهه وضعیت شــرکت فوالد         مبارکه از نظر 
سیســتم های اطاعاتی، اتوماســیون صنعتی، 
تکنولوژی و فرایند         های تولید          با شرکت پوسکو و 
سایر فوالد         ســازان باتجربه و برتر جهان مقایسه و 

ارزیابی شود          و نقشۀ راه و گامهای الزم برای رسید         ن 
به وضعیت بهینه تعریف و تد         وین شود         . مد         یرعامل 
 POSCO شرکت ایریسا با اشاره به سوابق شرکت
ICT گفت: این شــرکت یکی از شرکتهای گروه 
پوســکو است که د         ر ســال ۱۹۸۹ تأسیس شد          و 
 د         ارای گرد         ش مالی 7۶7میلیون د         الر د         ر سال ۲۰۱۶
 POSCO بود         ه است. وی با اشاره به اینکه شرکت
ICT ۲۵۰۰ نفــر از کارکنان خــود          را د         ر صنایع 
فوالد         ســازی، فرود         گاهی، حملونقل هوشمند         ، 
خطوط مترو مشغول به کار کرد         ه است، افزود         : این 
شرکت فرایند          هوشمند         سازی کسب وکار را برای 
شرکت پوسکو و چند          شرکت فوالد         سازی د         ر سراسر 
جهان انجام د         اد         ه و به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز 
د         ر این زمینه مطرح است. فخری نجف آباد         ی با بیان 
اینکه شرکت ایریسا به عنوان بازوی فنی و شرکت 

تخصصی وابسته به شرکت فوالد         مبارکه د         رزمینۀ 
سیستم های اطاعاتی و کلیۀ سطوح اتوماسیون 
فعالیــت می کند         ، افزود         : شــرکت فوالد         مبارکه با 
 POSCO ICT الگوبرد         اری از شرکت پوســکو و

با انجام این پروژه ضمن ارتقای سطح هوشمند         ی 
شرکت و بهرهمند         ی از مزایای آن، شرکت ایریسا 
 را نیز جهت حفظ و تد         اوم بهبود          و تعمیم این فرایند         

توانمند          می سازد         .

POSCO ICTامضایتفاهمنامههمکاریبینفوالدمبارکه،ايريساو

5 عامل رشد             
53د            رصد            ی د            رآمد             
»فوالد            «

معاون اقتصاد            ی و مالی 
و رئیس سهام و مجامع 
فوالد            مباركه از رشد            230 
د            رصد            ی سود             خالص و 
د            الیل رشد             53 د            رصد            ی 
د            رآمد             و بازد            هی 128د            ر

صد            ی سهام این شركت 
ببورسی د            ر عملکرد             9 ماهه 
خبر د            اد            ند            .   امیرحسین 
ناد            ری گفت: این شركت با 
تولید             و فروش بیش از 5 
میلیون تن انواع محصوالت 
گرم، سرد             و پوششد            ار 
به ارزش بیش از 11هزار 
میلیارد             تومان توانست به 
90 د            رصد             پیش بینی د            رآمد             
د            ست یابد             و با 3680 میلیارد             
تومان سود             خالص، 491 
ریال به ازای هر سهم را 
محقق كند            . وی رشد             230د            ر
صد            ی سود             خالص د            ر 9 ماه 
سال جاری را اعالم كرد .

 از زایند ه رود 
بی نیاز شوید 
استاند            ار اصفهان گفت: 
فوالد             مباركه باید             با 
اجرای طرح هایی از جمله 
پروژه فاضالب پنج شهر 
شهرستان های مباركه و 
لنجان از پساب برای تامین 
منابع آبی خود             استفاد            ه كند             
تا از آب زایند            ه رود             بی نیاز 
شود            .  محسن مهرعلیزاد            ه 
د            ر مراسم بیست و پنجمین 
سالروز تاسیس شركت 
فوالد             مباركه افزود            : كمبود             
آب یکی از مشکالت مهم 
و اساسی استان اصفهان 
است و بخشی از اقتصاد             و 
اشتغال این استان از جمله 
كشاورزی وابسته به زایند            ه 
رود             است. وی بیان كرد            : 
هرچه بتوانیم د            ر بخش 
صنعت از مصرف آب صرفه 
جویی كنیم به بخش های 
د            یگر جامعه كمک كرد            ه ایم. 

اکبری:افزايش٢۵درصدیعرضهمحصوالتفوالدمبارکهبهبازارداخلی
د ر 10 ماهه 96 رخ د اد :

بخشیان:رشد۱۶درصدیتولیددرگروهفوالدمبارکه
کارکنانگروهفوالدمبارکه)شرکتفوالدمبارکه،
مجتمعفوالدسباوشرکتفوالدهرمزگان(که
بزرگتريندســتاوردجمهوریاسالمیايران
ومولودانقالباســت،طی1٠ماهسال1396موفقشدندبا
تولید7میلیونو٢13هزارتنفوالدخامدرمجموعبهرشد
16درصدینسبتبهمـــدتمشابهسالقبل)6میلیونو
193هزارتن(دستيابند.مختاربخشیانمعاونبهرهبرداری
فوالدمبارکهضمناعالماينخبروباتشريحعملکردهريك
ازشرکتهایزيرمجموعهگروهفوالدمبارکهگفت:دربازه
زمانیمذکورشرکتفوالدمبارکهموفقشدباتولید۵میلیون
و4٢7هزارتنفوالدخامنسبتبهمیزانتولیدمدتمشابه
سالقبل)4میلیونو733هزارتن(رشدی1۵درصدیرابه
ثبتبرساند.ویباتاکیدبراينکههدفگذاریفوالدمبارکه
برایســال1396تولید6میلیونو٢٠٠هزارتنفوالدخام
اســت،تصريحکرد:بهيقینبااينپیشرفتبسیارخوبو
باتالشهمکارانتاپايانســالجاریاهدافترسیمشده

محققخواهدشد.

آزاد           فعالیت د          ارند          ، بر تد          اوم فعالیت بورس به واسطه 
شفاف سازی و بستری برای تنظیم بازار تأکید           د          ارند          . 
د          ر گذشته محصوالت از سوی د          ولت نرخ گذاری می 
شد           که برخی از افراد           که آنها را بیشتر وارد          کنند          گان 
تشــکیل می د          اد          ند           برای کنترل قیمت ها با بهره 
گیری از گپ قیمتی ایجاد           شد          ه د          ر بازار آزاد           نسبت 
به خرید           محصوالت و کسب سود           از این طریق اقد          ام 
می کرد          ند           که این موضوع بــا ورود           محصوالت به 
بورس کاال متوقف شــد           و د          ر نتیجه تالقی عرضه و 
تقاضای قیمت مشخص می شود          . بورس کاال یکی از 
ابزارهای اقتصاد          ی د          ر د          نیای مد          رن کنونی محسوب 
میشود           و نقش تعیین کنند          ه ای د          ر قیمت گذاری 
رقابتی )براســاس عرضه و تقاضا(، ایجاد           شفافیت 
د          ر بازار، تسهیل معامالت، مد          یریت ریسک، تامین 
مالی و ... د          ارد          . توجه به این نکته ضروری به نظر می 
رسد           که انواع محصوالت فوالد          ی، از جمله کاالهای 
پر معامله د          ر بورس کاال به شمار می روند           و بنابراین 
از اهمیت قابل توجه ای برخورد          ار هستند          . فروش 
محصوالت فوالد          ی از طریق سازمان بورس کاال از 
یک سو شــفافیت آماری و مالیاتی و از سوی د          یگر 
امکان مد          یریت بازار را فراهم می آورد           و از همین رو 
انتظار میرود           این نهاد          ، روز به روز قویتر از گذشــته 

عمل کند          .
آياايــنصحبتکهگفتهمیشــود
محصوالتفــوالدمبارکهبهصورتقطره
چکانیدربورسعرضهمیشــود،صحت

دارد؟
خیر اینگونه نیســت. بررسی آمارهای فروش فوالد           
مبارکه د          ر بــورس کاال حکایت از آن د          ارد           که میزان 
عرضه و فروش این شرکت د          ر بازار د          اخلی، هرساله و 
د          ر قیاس با فروش سال گذشته آن افزایش یافته است. 
اد          عاهایی که مبنی بر فروش محد          ود           و قطره چکانی 
تولید          ات فوالد           مبارکه د          ر بورس کاال مطرح می شود          ، 
ناصحیح است. توضیح این مسئله این است که میزان 
عرضه محصوالت فوالد           مبارکه د          ر بازار د          اخلی د          ر د          ه 
ماهه سال ۹6 نسبت به مد          ت مشابه سال ۹۵ بیش از 
۲۵ د          رصد           رشد           د          اشته است و د          ر همین مد          ت میزان 
عرضه مستقیم د          ر بورس کاال نیز افزایش 4۲ د          رصد          ی 
د          ارد          . بنابراین روند           عرضه محصوالت و د          رصد           معامله 
شد          ه محصوالت این شرکت د          ر بورس کاال رو به رشد           
بود          ه است و این موضوع اثبات می کند           شرایط فروش 
محصوالت مبارکه از جمله کیفیت نهایی تولید          ات این 
واحد          ، قیمت رقابتی، زمان تحویل و... برای مشتریان 
جذاب است و مصرف کنند          گان محصوالت فوالد          ی 
ایران همواره ما را به عنــوان انتخاب اول تامین نیاز 

خود           برگزید          ه اند          .

بخشیان د           ر اد           امه د           ر خصوص عملکرد            مجتمع فوالد            
سبا گفت: طی ۱۰ماه نخست همکاران این مجتمع 
موفق شــد           ند            ۶۲۳هزار تن فوالد            خام تولید            کنند            و 
نسبت به میزان تولید            مد           ت مشابه سال قبل )۵۴۸هزار 
تن( به رشد            ۱۴د           رصد           ی د           ست یابند           . وی رشد            تولید            د           ر 
شرکت فوالد            هرمزگان را بسیار چشمگیر و بی سابقه 
د           انست و بابیان اینکه د           ر سال جاری فوالد            هرمزگان 
تولید            یک میلیون و ۴۰۰هزار تن تختال را هد           فگذاری 
نمود           ه اســت، اظهار کرد           : کارکنــان بلند           همت این 
شــرکت نیز د           ر ۱۰ماهۀ ســال ۱۳۹۶ توانستند            به 
افتخارات زیاد           ی د           ست یابند            و با تولید            یک میلیون و 
۱۶۳هزار تن تختال و ۲7د           رصد            رشد            تولید            نسبت به 
مد           ت مشابه سال قبل )۹۱۲هزار تن( خوش د           رخشی

د           ند           . وی د           ر بخش پایانی سخنان خود            ضمن قد           رد           انی 
از تاش همۀ کارکنان، پیمانکاران و تامین کنند           گان 
فوالد            مبارکه تصریح کرد           : هد           ف گروه فوالد            مبارکه 
د           ر سال ۱۳۹۶ تولید            ۸میلیون و ۶۳۰هزار تن فوالد            
خام است که امید           واریم با توکل بر خد           ا و با همت بلند            
همه مد           یران و کارکنان شرکت های زیرمجموعه، این 

امر محقق شود           .
افزايش٢۵درصدیعرضهمحصوالتفوالد

مبارکهبهبازارداخلی
راهبرد           شرکت فوالد           مبارکه د          ر ضرورت تامین حد          اکثر 
نیاز بازار د          اخلی از طریق افزایش تولید           و اولویت د          هی 
بازار د          اخلی به صاد          رات موجب شــد           تا د          ر ۱۰ ماه اول 
ســال ۱۳۹۶، چهار میلیون و۸۲۹ هــزار تن انواع 
محصوالت فوالد          ی تخت به بازار د          اخلی عرضه شد          ه 
که نسبت به مد          ت مشــابه سال قبل ۲۵ د          رصد           رشد           
د          اشته است.  محمود           اکبری معاون فروش و بازاریابی 

فوالد           مبارکه ضمن اعام این خبر به تشریح عملکرد           
فوالد           مبارکه د          ر بخش فــروش، نقش بورس کاال و 
برخی موارد           مطرح شد          ه د          ر این خصوص پرد          اخت که 

د          ر اد          امه این گفتگو را از نظر می گذرانید          .
وضعیتعرضهمحصوالتفوالدمبارکه
درماههایاخیرراچطورارزيابیمیکنید؟

تامین حد          اکثری بازارهــای د          اخلی به عنوان یکی از 
راهبرد          های اصلی فوالد           مبارکه همواره د          ر د          ستور کار 
بود          ه است؛ به نحوی که از سال ۱3۹4 تاکنون میزان 
عرضه محصوالت فوالد           مبارکه د          ر بازارهای د          اخلی با 
رشــد           فزایند          ه ای مواجه بود          ه است. به عبارتی میزان 
فروش شرکت د          ر د          اخل کشور که د          ر سال ۹4 بالغ بر 
3 میلیون و 33۰ هزار تن بود          ه، د          ر ســال ۹۵ با رشد           
4۲ د          رصد          ی به 4 میلیون و ۷۱۸ هزار تن و د          ر ۱۰ماهه 
سال ۹6 به 4 میلیون ۸3۰ هزار تن افزایش یافته است.
آيااينسطحازتولیدوفروشمحصوالت
دربــازارداخلی،تاثیریبــروارداتاين

محصوالتداشتهاست؟
یکی از د          ســتاورد          های بزرگ صنعت فوالد           کشور که 
د          قیقا د          ر راســتای سیاستهای مورد           نظر مقام معظم 
رهبری د          ر اقتصاد           مقاومتی اســت؛ افزایش تولید           و 
عرضه محصوالت فوالد           د          ر د          اخل کشــور و کاهش 
وارد          ات این محصوالت بود          ه است. د          ر طی این سال ها 
د          ر اثر افزایش تولید           د          ر شرکت فوالد          مبارکه و عرضه 
آن به بازار د          اخل، وارد          ات ورق فوالد          ی از رقم 3 میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن د          ر سال ۹4 به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن د          ر سال ۹۵ و ۱ میلیون و 64۰ هزار تن د          ر ۹ ماهه 

۹6 کاهش یافته است.
درعرضهمحصولبهبازارداخل،آيابهنیاز

مشتريانتوجهخاصمیشود؟
مهمترین عامل د          ر تعیین برنامه تولید           د          ر فوالد          مبارکه، 
سفارش مشتریان است. د          ر طی سالهای اخیر تاکید           
مد          یریت ارشد           فوالد          مبارکه از یک سو و تالش و د          انش 
کارکنان موجب شد           تا همواره د          ر تامین نیازهای جد          ید           
مشتریان حرکت نماییم. افزایش تولید           محصوالت 
ویژه د          ر طی این ســالها گواهی بر این رویکرد           است. 
همچنین بنا به د          رخواست برخی مشتریان، شرکت 
فوالد           مبارکه برنامه ریزی نمود           تا د          رصد           تولید           کالف 
گرم با ضخامت کمتــر از 3 میلیمتر را افزایش د          هد          ، 
به همین علــت تولید           و عرضه ضخامــت کمتر از 3 
میلیمتر به بازار د          اخلی از ۷4۹ هزار تن د          ر سال ۱3۹4 
به یک میلیون و 6۱۵ هزار تن د          ر سال ۱3۹۵ رسید          ه 
که این تولید           رشــد          ی ۱۱۵ د          رصد          ی را شاهد           بود          ه و 
خوشبختانه د          ر د          ه ماهه امسال نیز با رشد          ی حد          ود           3۰ 
د          رصد           به یک میلیون و ۷3۵ هزار تن رسید          ه است. د          ر 
فوالد          مبارکه به صورت کلی قاعد          ه ای حکمفرما است 
و آن اینکه هر نوع محصول که از نظر فنی د          ر محد          ود          ه 
تولید           خطوط مختلف شرکت قرار د          ارد          ، با بهره گیری 
از د          انش و همت همــکاران با هد          ف رفع نیاز د          اخل از 
وارد          ات و همچنین حضور شرکت د          ر بازارهای هد          ف 
صاد          راتی، اقد          ام به تولید           آن می شود          . این اراد          ه از طریق 
توســعه های مختلف عمود          ی و افقی که د          ر طی این 
سال ها د          ر شرکت انجام پذیرفته قابل تحقق می باشد           
و گام های بلند          ی هم د          ر این راستا برد          اشته شد          ه است.
نقشبورسکاالرادربحثقیمتگذاری
محصوالتفوالدیچگونهارزيابیمیکنید؟

فلسفه شکل گیری بورس مشخص است و همانگونه 
که می د          انیم تمامی اقتصاد          هایی که بر مبنای تجارت 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

درخواست14٠میلیونيوروبرایتولیدريلملی

معاون ذوب آهن اصفهان از د              رخواست این مجموعه از کمیسیون تلفیق 
مجلس بــرای اختصاص ۱۴۰ میلیون یورو اعتبار بــرای تولید               ریل ملی 
خبر د              اد              . د              ر حالی کــه اختاف نظرهایی د              ر خصوص نحوه تعامل راه آهن 
جمهوری اسامی ایران با شرکت ذوب آهن اصفهان بابت تولید               ریل ملی 
جهت توسعه شبکه ریلی کشور وجود               د              ارد              ، به نظر می رسد               که نقد              ینگی 
موجود               د              ر شــرکت راه آهن کفاف چنین سفارشــی را نمی د              هد               و نیاز به 
 تزریق ســرمایه جد              ی تری از طریق منابعی ماننــد               صند              وق ذخیره ارزی

وجود               د              ارد              .
د              ر همین رابطه احســان د              شــتیانه - معاون بازاریابی و فروش شــرکت 
ذوب آهن اصفهان- گفت: اسناد               باالد              ستی نشان می د              هند               که باید               تا سال 
۱۴۰۴ شبکه ریلی کشــور ۱۲ هزار کیلومتر توسعه پید              ا کنند               که د              ر این 
مسیر موضوع تولید               ریل ملی نیز مطرح شد              ه است که برای اولین بار قرار 

است د              ر د              اخل به تولید               برسد              .
وی اضافه کــرد              : اختاف نظرهایی میان ذوب آهــن و راه آهن جمهوری 
اســامی ایران د              ر خصوص نحوه پرد              اخت ها وجــود               د              ارد               که از نظر ما به 
نبود               نقد              ینگی د              ر راه آهن جمهوری اســامی ایــران برمی گرد              د              ، چراکه 
مجموعه هایی مانند               ذوب آهن و معاد              نی که مواد               اولیه آن را تامین می کنند               
نمی توانند               د              ریافتی خود               را از طریق ابزارهای اوراق مشارکت د              اشته باشند              ، 

چراکه باید               هزینه کارگر را بپرد              ازند              .
معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن با اشــاره به چرایــی روند               کند               تولید               
ریل ملی د              ر اولین ســفارش که حجمی ۴۵ هزار تنــی د              ارد              ، اظهار کرد              : 
از آنجاکه اســتاند              ارد              های تولید               ریل بســیار ســختگیرانه بود               و حتی د              ر 
مواقعی ســختگیری که د              ر مقابل ما صورت می گیرد               از سختگیری هایی 
که د              ر مقابل طرف های خارجی صورت می گیرد               ســخت تر است و البته 
با د              ر نظــر گرفتن تجربیات اولیــن تولید               می توان گفــت که این کند              ی 
 به وجود               آمــد              ه منطقی بود              ه و بــه زود              ی ریل های آماد              ه شــد              ه، تحویل

خواهند               شد              .
د              شــتیانه د              ر خصوص اد              امه سفارشــات تولید               ریل ملی گفت: تولید               این 
محصول نیاز به تامین نقد              ینگی د              ارد               که برای این موضوع شرکت ذوب آهن 
اصفهان نامه نگاری های را با کمیسیون تلفیق مجلس انجام د              اد              ه و خواستار 
اختصاص حد              ود               ۱۴۰ میلیون یورو از محــل صند              وق ذخیره ارزی برای 
تولید               ریل ملی شد              ه است و با توجه به اینکه د              ر پروسه توسعه راه آهن تولید               
ریل فقط پنج د              رصد               کل فرایند               را شامل می شود               و مابقی مربوط به فرایند               
زیرساختی احد              اث راه آهن اســت، انتظار می رود               که این رقم برای تولید               

ریل ملی اختصاص پید              ا کند              .

7٠٠٠نفربهذوبآهنتحمیلشدند

 محمــود             اســامیان رئیس انجمــن فوالد             ایــران د            ر جریــان بازد            ید             
 اعضــای کمیســیون معــاد            ن و صنایــع معد            نــی اتــاق ایــران از

ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن د            ر سال های گذشــته با چند             چالش همراه بود            . یکی از این 

چالش ها 7۰۰۰ نیروی انسانی بود             که مجبور به جذب آنها شد            .
چالش د            یگر عد            م باالنس د            ر خطوط بود            .

واگذاری سبا از د            یگر چالش های ذوب آهن بود            .
تغییــر مکرر مد            یــران نیز از د            یگر مســائلی بود             کــه ذوب آهن با آن

مواجه شد            .
ذوب آهن یک واحد             ملی و نوستالژیک برای مرد            م ایران است.

تاسالآينده
3٠هزارمیلیارد
تومانازمطالبات
سازمانتامین
اجتماعیبا

بانكمرکزيبه
گونهایتهاترمی
شودکهمشکل
بدهیهایبانکی
وتسهیالتیکه
شرکتهایتابعه
تامیناجتماعی
دريافتکردهاند

حلشود

درپنجمینروزدههمبارکفجر،آيینافتتاحچهارپروژهتولیدیوزيســتمحیطیذوبآهناصفهانباحضورمرتضيلطفي
مديرعاملشرکتسرمايهگذاريتامیناجتماعي)شستا(وهیاتهمراه،فرماندارلنجان،اسرافیلاحمديهريیسسازمانصنعت

معدنوتجارتاستاناصفهانومديرعاملوجمعیازمسئوالناينمجتمععظیمصنعتیبرگزارشد.

مديرعاملشرکتسرمايهگذاریتامیناجتماعی)شستا(عنوانکرد:باتوجهبهاينکهخروجازبنگاهداریدراولويتشستاقراردارد،9هلدينگ
اينشرکتبه۵هلدينگدرحوزهنفتوگاز،انرژی،بانكوبیمه،داروومعدنوفلزاتکاهشخواهديافت.

به گزارش ماین نیوز، نشست خبری مرتضی لطفی، مد             یرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شســتا( د             یروز برگزار شد             . لطفی د             ر 
پاسخ به پرسشی که برنامه های شستا و سرمایه گذاری ها د             ر حوزه معد             ن 
و فلزات چیســت و چه برنامه ای برای فروش و بد             هی های شرکت ذوب 
آهن اصفهان د             ارد             ، گفت: رویکــرد              و برنامه ریزی ما د             ر زمینه معد             ن چه 
فلزات و چه غیرفلزات این اســت که به سمت سهامد             اری پیش برویم و 
خود              شســتا ۴۰ د             رصد              د             ر این حوزه ها و شرکت ها سهم د             اشته باشد             . د             ر 
این زمینه مذاکره هایی هم برای تامین بخشــی از مطالبات به مجلس 
شورای اسامی پیشــنهاد              د             اد             یم تا بخشی از این تامین مالی به صورت 

تهاتر انجام شود             .

ذوبآهنتاپايانسالبهسوددهیخواهدرسید
مد             یرعامل شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی د             ر اد             امه با اشاره به 
وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد             : د             رحال حاضر ذوب آهن 
اصفهان ۳ مشتری د             ارد              که هر مشــتری نرخ مناسب تری ارائه د             هد             ، به 
شرط اینکه اهلیت آن برای ما محرز شد             ه باشد             ، ذوب آهن را به او واگذار 

خواهیم کرد             . این آماد             گــی وجود              د             ارد              که ۱۰۰د             رصد              ذوب آهن واگذار 
شود             . لطفی د             ر پاسخ به اینکه آیا خارجی ها هم مشتری ذوب آهن هستند             ، 
عنوان کرد             : هند             ی ها هم به منظور مذاکره برای خرید              ذوب آهن پیشقد             م 
شد             ه اند             ، اما ۳ مشتری د             یگر ذوب آهن، د             اخلی هستند             . مد             یرعامل شستا 
د             ر اد             امه خاطرنشــان کرد             : البته این نوید              را خواهم د             اد              که شرکت ذوب 

آهن تا پایان سال به سود             د             هی خواهد              رسید             .
البته این سود             د             هی سهم مد             یریتی نیست و افزایش نرخ فوالد              د             ر جهان 
نیز باعث شد             ه اســت که امروز ذوب آهن از نظر صاد             رات نسبت به د             یگر 
شــرکت های د             اخلی پیشقد             م شود              و به احتمال زیاد              از جمله واحد             هایی 
است که برای پرد             اخت بد             هی های خود              مشمول استفاد             ه از تهاتر خواهد              
بود              چراکه شــرکت ذوب آهن اصفهان ۳ هــزار و 7۰۰ میلیارد              تومان 
بد             هی بانکی د             ارد              و بابــت این رقم به احتمال زیــاد              باید              7۰۰ میلیارد              
تومان د             ر ســال ســود              بانکی پرد             اخت کند              اما اگر ایــن بد             هی از د             وش 
ذوب آهن برد             اشته شــود             ، پیش بینی آنها این است که معاد             ل این رقم 
 پیش بینی یعنی حد             ود              7۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد              تومان د             ر بود             جه سال آیند             ه

سود              کنند             .

تهاتربدهیهایبانکیذوبآهنبامطالباتتامیناجتماعی

 Beam Blank د             ر این آیین ویژه ، چهار پروژه ریخته گري
، بازســازي و اصاح سیســتم غبارگیرهای کنورتورهاي 
 POS t COMBUS tION بخش فوالد             ســازي ، سیستم
وآبزد             ایی از لجن کنورتور و بازگشــت آب همراه به سیکل 
کارخانه افتتاح شــد              و به بهره برد             اری رسید             . لطفی د             ر این 
آیین طی سخنانی ، شــرایط کنونی ذوب آهن اصفهان را 
مطلوب و رو به بهبود              د             انست و گفت : تاشگران و مسئولین 
این شرکت با اجماع استفاد             ه از ظرفیت های تخصصی ذوب 
آهن اصفهان موفق شد             ه اند              گام های مهمی د             ر جهت کاهش 
هزینه های تولید              ، کاهش قیمت تمام شد             ه و صرفه جویی 
د             ر هزینه های پروژه های توسعه ای برد             ارند              که حاصل آن 
د             ر سود             د             هی این شرکت نمایان شد             ه است . وی افزود              : این 
مجتمع عظیم صنعتی بــا اد             امه این فعالیت ها و تاش ها ، 
امید             واری های بسیاری را ایجاد              کرد             ه که د             ر سال آیند             ه بتواند              

به سود              بیشتر ومطمئن تری د             ست یابد              .
عامل شــرکت ســرمایه گذاري تامین اجتماعي )شستا( 
افتتاح چهار پروژه تولید             ی و زیست محیطی د             ر ذوب آهن 
را نشانگر حرکت رو به رشد              این شرکت د             انست و افزود              : این 
مجتمع عظیم صنعتی که ماد             ر صنعت فوالد              کشور است ، 
تا اسفند             ماه امسال ۵۰ ساله می شود              و این سابقه نیم قرنی 
برکات بســیاری برای صنعت کشور به همراه د             اشته است 
چرا که ذوب آهن اصفهان نقش اساسی د             ر توسعه صنعت 

کشور د             اشته است .

بدهیهایبانکــیذوبآهنبــامطالباتتامین
اجتماعیتهاترمیشود

مد             یر عامل شرکت ســرمایه گذاري تامین اجتماعي خبر 
خوبی برای شرکت های تابعه شستا نیز اعام نمود              و گفت 
: تا ســال آیند             ه ۳۰ هزار میلیارد              تومان از مطالبات سازمان 
تامین اجتماعی با بانک مرکزي به گونه ای تهاتر می شود              
که مشــکل بد             هی های بانکی و تسهیاتی که شرکت های 
تابعه تامین اجتماعی د             ریافت نمود             ه اند              حل شــود              بد             ین 
ترتیب تمامی بد             هی های بانکی ذوب آهن تهاتر می شود              و 
این شرکت می تواند              از تسهیات بانکی برای پیشبرد              طرح 
های توسعه خود              بهره بگیرد             . لطفی د             ر اد             امه سخنان خود              
تاکید              نمود              که شرکت شستا تا پایان سال ۹۸ از بنگاه د             اری 
خارج شد             ه و سهامد             اری می کند              وبد             ین ترتیب شرکت های 

کوچک به بخش خصوصی واگذار می شود              .
وی افزود              : برنامه راهبرد             ی شستا حضور د             ر بخش های بانک 
، بیمه ، معد             ن و به طور کلی پروژه های ملی و بزرگ است و 
امید             وارم با توسعه مراود             ات بین المللی ، شاهد              توسعه این 

بنگاه های اقتصاد             ی باشیم .
صاد             قی مد             یرعامل ذوب آهن اصفهان نیز د             ر نشســتی که 
پیش از آیین افتتاح پروژه های مذکور برگزار شد              ، گزارشی 
از شرایط این شــرکت از جمله وضعیت تولید              ، پروژه های 

توسعه ، کاهش هزینه ها ، رشد              صاد             رات و ... ارائه نمود              .
وی د             ر بخشــی از ســخنان خود              گفت : قیمت تمام شد             ه 
محصوالت ذوب آهن اصفهان از سال ۹۴ تا کنون با وجود              
تورم طی د             و ســال ، افزایش قیمت زغال سنگ و سایر مواد              
اولیه کاهش یافته که حاصل بیش از ۱۰۰ اقد             ام مد             یریتی 
است . مد             یرعامل ذوب آهن اصفهان قیمت تمام شد             ه این 
شرکت نســبت به د             یگر واحد              های بزرگ فوالد             ی کشور را 
بیشــتر ذکر کرد              و گفت : این امر حاصل این است که ذوب 
آهــن که روش کوره بلند              برای تولید              فــوالد              د             ارد              ، از زغال 
سنگ و کک به عنوان انرژی های اصلی استفاد             ه می کند              و 
این مواد              اولیه را با قیمت های جهانی می خرد              اما شــرکت 
های فوالد             ی که روش احیاء مستقیم د             ارند              از یارانه انرژی بر
خورد             ارند              و گاز و برق را بسیار ارزان تهیه می کنند              . این امر 
باعث می شــود              رقابت ذوب آهن با آن شرکت ها د             ر قیمت 

تمام شد             ه عاد             النه نباشد              .
صاد             قی همچنین از موفقیت آمیز بــود             ن تاش های این 
شــرکت د             ر کاهش مصرف آب خبر د             اد              و گفت : پروژه های 
کاهش مصرف آب با جد             یت د             نبال می شود              و د             ر این شرکت 
کمیته بحران آب نیز شکل گرفته است تا پیش بینی های 

الزم برا ی حفظ تولید              د             ر شرایط بحرانی را انجام د             هد              .
مد             یرعامل ذوب آهن اصفهان از شکسته شد             ن رکورد              تولید              
کک د             ر این شــرکت خبر د             اد              و گفــت : با توجه به موفقیت 
ذوب آهن اصفهان د             ر تولید              یــک میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
کک د             ر سال جاری ، وارد             ات این مواد              اولیه به شد             ت کاهش 
یافته و به ۴۴ هزار تن رسید             ه که بسیار مقد             ار ناچیزی است .

تهاتربدهیهایبانکیذوبآهنبامطالباتتامیناجتماعی

روزهای خوب ماد ر صنعت فوالد  ایران

افتتاحچهارپروژهتولیدیوزیستمحیطیذوبآهناصفهان
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نیرویانسانیذوبآهنبايد67٠٠نفرباشداما14هزارنفراست!

 احمد             صاد            قــی مد            یرعامل ذوب آهن اصفهان د            ر جریــان بازد            ید             اعضای 
کمیسیون معاد            ن و صنایع معد            نی اتاق ایران از این کارخانه:

وضعیت ذوب آهن آنقد            ر هم بد             نیست. ذوب آهن روند             مطلوبی د            اشته است.
بخشی از بد            هی های ذوب آهن پرد            اخت شد            ه و میزان آن د            ر حال کاهش 

است. این بد            هی ها روی کارکرد             ذوب آهن تاثیر د            ارد            .
براساس چارت ســازمانی و اصاح آن میزان نیرو انسانی د            ر ذوب آهن 
باید             ۶7۰۰ نفر باشد             اما امروز تعد            اد             نیروی انسانی حد            ود             ۱۴ هزار نفر است.
راه آهن ســخت ترین استاند            ارد            ها را برای تولید             ریل د            ر نظر گرفت اما ما 

طبق این استاند            ارد            ها د            ر حال تولید             هستیم.
تصمیم بر آن است امســال ۲۰ هزار تن و سال د            یگر ۲۰ هزار تن د            یگر 

ریل تحویل بد            هیم.
د            ر تاشیم تا از پتانسیل بخش خصوصی استفاد            ه کرد            ه و د            ر معاد            ن با آنها 

مشارکت د            اشته باشیم.
به د            نبال آن هستیم شارژ د            ر کوره بلند             را روی کنسانتره کوره بلند             ببریم.

اتحاداستراتژيكايرانی-استرالیايیدرصنعتسنگآهن

برای نخســتین بار جزئیات تاسیس و راه اند            ازی این شرکت مشترک 
ایرانی-استرالیایی از سوی جواد             کربایی صاد            ق معاون شرکت فکور 
 Mine & Business Today صنعت د            ر اختیار شماره جد            ید             مجله
قرار د            اد            ه شــد            . به گزارش ماین نیوز، شــاید             تماس نخستین شرکت 
استرالیایی )IDG )Infras tructure Development Group به 
شــرکت فکور صنعت تهران )FS t( نقطه آغازین حضور یک شرکت 
ایرانی د            ر نیمکره جنوبی و ســاحل غربی استرالیا باشد            . غرب استرالیا 
غنی از معاد            ن سنگ آهن است و ســاالنه ۸۰۰ میلیون تن از این ماد            ه 
معد            نــی را به چین صاد            ر می کند            . این منطقه، جایی اســت که معد            ن 
مورد             نظر د            ر آن واقع شد            ه است. ۹۰د            رصد             از ذخایر سنگ آهن استرالیا 
هماتیت )Fe2O3( و تنها ۱۰د            رصد             مگنتیت )Fe3O4( اســت که 

مورد             نیاز صنایع فوالد             ایران است.
غرب اســترالیا د            ر عین حال جایگاه ویژه ای د            ر اقتصاد             آن کشور د            ارد             
به طوری که ۱۲۰میلیارد             د            الر از ۲۹۱ میلیارد             د            الر صاد            رات کشور را 
د            ر اختیار د            ارد            . به گفته کربایی صاد            ق، از د            و ســال پیش تیم بزرگی 
از FS t به همراه مد            یران شرکت های بزرگ سنگ آهن ایران همچون 
گل گهر و چاد            رملو، عازم آن کشور شد            ند            . پس از مطالعه و بررسی های 
انجام شــد            ه، د            ر آوریل ۲۰۱۶ شرکت مشترکی با طرف استرالیایی به 
نام F&I JV تاسیس شد             که نخستین شرکت ایرانی ثبت شد            ه د            ر غرب 
آن کشور است. این شرکت هم سرمایه گذاری و هم اجرا را برعهد            ه د            ارد             
با این توضیح که بخش کوچکی از ســرمایه با سهم آورد            ه شرکت های 
 )Finance( سنگ آهن ایرانی است و مابقی با اســتفاد            ه از وام بانکی
تامین خواهد             شــد            . البته آن طور که کربایی صاد            ق می گوید             حضور 
د            ر این پروژه برای شرکت های سنگ آهن یا فوالد            ی ایرانی سود            آوری 
د            ارد            . هم اینکه تــوان صاد            راتی به چین پید            ا می کنند             که فکور صنعت 
روی آن ها هم حساب باز کرد            ه است. Feasibility S tudy طرح نشان 
می د            هد             سرمایه گذاری ۵۵۲ میلیون د            الری برای این پروژه نیاز است 
که ۲۰د            رصد             مربوط به سهم شــرکا و مابقی به صورت وام بانکی تهیه 
خواهد             شد            . د            سترسی به بند            ر، فاصله نزد            یک به خط لوله گاز از جمله 

مزیت های این معد            ن است.

وی به ابزارهای مالی بورس کاالی ایران اشاره کرد          و گفت: 
قرارد         اد         های نقد         ، نســیه، سلف، ســلف موازی استاند         ارد         ، 
قرارد         اد         های آتی، اختیار معامله، گواهی ســپرد         ه کاالیی، 
خرید          د         ین، صند         وق های کاالیــی، قرارد         اد         های بلند         مد         ت 
و معامات تهاتری از ابزارهای مورد          اســتفاد         ه و د         ر حال راه 

اند         ازی بورس کاالی ایران هستند         .
سنگآهنوفوالددربورسهایکااليیدنیا

مد         یر عامل بورس کاالی ایران د         ر اد         امه به وضعیت معامات 
سنگ آهن و فوالد          د         ر بورس های کاالیی جهان اشاره کرد          و 
افزود         :حجم معامات آتی سنگ آهن د         ر بورس د         الیان چین 
از ۳۴۰ میلیون قرارد         اد          ۱۰۰ تنی د         ر ســال ۲۰۱۶ به ۶۵۰ 
میلیون قرارد         اد          د         ر سال ۲۰۱7 افزایش یافت. وی اضافه کرد         : 
حجم معامات آتی میلگرد          د         ر بورس شــانگهای چین نیز 
د         ر ســال ۲۰۱7 میاد         ی 7۰۲ میلیون قرارد         اد          ۱۰ تنی بود          
که این میزان د         ر سال ۲۰۱۶ معاد         ل ۹۳۴ میلیون قرارد         اد          
بود         . مد         یرعامل بورس کاالی ایران اظهار د         اشت: همچنین 
حجم قرارد         اد          بازار آتی میلگرد          د         ر بورس شانگهای د         ر سال 
۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ میاد         ی 7۲ د         رصد          رشد          د         اشته 
و حجم قرارد         اد         های آتی سنگ آهن بورس کاالی د         الیان د         ر 

مد         ت زمان مشابه با رشد          ۳۱ د         رصد         ی مواجه شد         ه است.
بورسکاالدرسال٢٠17

ســلطانی نژاد          به آمار معامات بورس کاالی ایران د         ر سال 
۲۰۱7 اشاره کرد          و گفت: ارزش معامات بازار مالی بورس 
کاالی ایران د         ر ســال ۲۰۱7 میاد         ی رقــم ۱7.۹ میلیارد          
د         الر بود          کــه این رقم ۵7 د         رصــد          از کل ارزش معامات را 
شامل می شود         . ارزش بازار فیزیکی بورس کاالی ایران نیز 
۱۳.۵ میلیارد          د         الر بود          که ۴۳ د         رصد          از ارزش کل معامات 
را به خود          اختصاص د         اد         . ســلطانی نژاد          اد         امه د         اد         : همچنین 
7۰۰۳ میلیون د         الر معــاد         ل ۵۲ د         رصد          از ارزش معامات 
بورس کاالی ایران بــه معامله محصوالت پتروشــیمی، 
۵۴۸۹ میلیون د         الر معاد         ل ۴۱ د         رصد          به محصوالت صنعتی 
و معد         نی، ۸7۵ میلیون د         الر معاد         ل ۶ د         رصد          به محصوالت 
کشاورزی و ۸۶ میلیون د         الر معاد         ل یک د         رصد          به بازار فرعی 
اختصاص د         ارد         . سلطانی نژاد          اضافه کرد         : آمار معامات بورس 
کاالی ایران د         ر محصوالت صنعتی معد         نی و د         ر سال ۲۰۱7 
نشان می د         هد          که فوالد          با معامله ۴۲۱۴ میلیون د         الر معاد         ل 
77 د         رصد          بیشــترین ارزش معامات را به خود          اختصاص 

د         اد         ه اســت؛ د         ر این میان مس ۸۹۲ میلیــون د         الر معاد         ل 
۱۶ د         رصد         ، آلومینیــوم ۲۳۸ میلیون د         الر معاد         ل ۴ د         رصد         ، 
ســنگ آهن ۴۸ میلیون د         الر معاد         ل یک د         رصد          را به خود          
اختصاص د         اد         ه اســت. وی اد         امه د         اد         : همچنین محصوالتی 
مانند          کنسانتره ۲۸ میلیون د         الر، طا ۱۲ میلیون د         الر، روی 
و کک هر کد         ام ۳ میلیون د         الر و آهن اسفنجی یک میلیون 

د         الر را د         ر اختیار گرفتند         .
راهکارهایبورسکاالبرایبهبودتوازنزنجیرهفوالد

وی د         ر اد         امه به راهکارهای بورس کاالی ایران برای بهبود          
تــوازن زنجیره فوالد          اشــاره کرد          و گفــت: قیمت گذاری 
ناد         رست، تغییرات ساختاری قرارد         اد         ها و نوسانات قیمت، 
عد         م توازن د         ر زنجیره فوالد          را موجب شــد         ه است که برای 
ایجاد          توازن باید          به سمت ایجاد          بازارهای منسجم، شفاف و 
مد         رن حرکت کرد          که د         ر این میان توسعه بازار مد         رن برای 
تجارت کل زنجیره فوالد          با ابزارهــای بورس کاالی ایران 
همچون »صند         وق های کاالیی«، »قرارد         اد         های بلند         مد         ت«، 
»تابلــوی مناقصــه«، »اوراق خرید          د         یــن« و »معامات 

تهاتری« قابلیت عملیاتی شد         ن د         ارند         .

بورسکاالدر٢٠17
سلطانی نژاد  تشریح کرد :

۵راهکارجدیدبورسکاالبرایتجارتمدرنفوالد
مديرعاملبورسکاالمديرعاملبورسکاالیايرانگفت:توسعهبازارمدرنبرایتجارتکلزنجیرهفوالدباابزارهایبورسکاالی
ايرانهمچون»صندوقهایکااليی«،»قراردادهایبلندمدت«،»تابلویمناقصه«،»اوراقخريددين«و»معامالتتهاتری«قابلیت
عملیاتیشدندارد.حامدسلطانینژادبهتوسعهبازارفوالددراينبورساشارهکردوگفت:کارکردهایاصلیبورسکاالیايراندر
اقتصادکشورتسهیلمعامالت،پوششريسك،تامینمالی،کاهشهزينهمعامالت،افزايششفافیت،تنظیموتوسعهبازار،کشف

قیمتعادالنهوافزايشنقدشوندگیاست.

کانــاد          ا با د          ر اختیار د          اشــتن ذخایر گوناگون مــواد           معد          نی و همچنین 
بهره برد          اری از آنها خود           را د          ر گروه کشــورهای معد          نی جهان جای د          اد          ه 
است. به گزارش ماین نیوز، د          اشته های معد          نی این کشور طیفی از مواد           
فلزی و غیرفلزی را د          ربرمی گیرد           و شامل سنگ های قیمتی به طور ویژه 
نیز یشم می شود          . روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معاد          ن و صنایع 
معد          نی ایران)ایمید          رو( د          ر گزارشی مجموعه د          اشته های معد          نی این کشور 
را تشریح و توصیف کرد          ه است. کاناد          ا از کشورهای معد          نی پیشرو و یکی از 

بزرگترین تولید          کنند          گان مواد           معد          نی و فلزی د          ر جهان است. 
د          ر ســال ۲۰۱۵ میاد          ی )۱۳۹۴ خورشید          ی( صنعت 

معد          ن ۱۹ د          رصد           از ارزش صاد          رات کاالیی این کشور 
را به خود           اختصاص د          اد           و صاد          رات آلومینیوم، مس، 
طا، ســنگ آهن و فوالد          ، نیکل، نقره، اورانیوم، 
روی، الماس، پتاس، زغال ســنگ و د          یگر مواد           
معد          نی ارزشی برابر با چند          صد           میلیون تا ۶/۱7 
میلیارد           د          الرپید          ا کرد          . همچنین با وجود          ی که 
کاناد          ا د          ر ۴ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میاد          ی با 

کاهش سرمایه گذاری خارجی د          ر بخش اکتشاف 
روبه رو بود          ه، اما د          ر سال یاد          شد          ه نیز همچنان نخستین 

مقصد           ســرمایه گذاری د          ر بخش اکتشــاف مواد           معد          نی 
غیرآهنی است.

این کشور مستقر د          ر شمال قاره امریکای شمالی از ۱۰ استان و ۳ قلمرو 
تشکیل شد          ه و د          ومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت است. 

د          ر سال گذشته میاد          ی با جذب ۱۴ د          رصد          ی سرمایه گذاری خارجی د          ر 
بخش اکتشاف رتبه نخست جهان را د          ر این بخش کسب کرد           و کشورهای 
اســترالیا و امریکا به ترتیب با ۱۳ و 7 د          رصد           د          ر رتبه های د          وم و سوم قرار 
گرفتند          . همچنین د          ر سال گذشته بود          جه ای که به بخش اکتشاف مواد           
معد          نی کاناد          ا اختصاص یافت، برابر با ۸/۸ میلیارد           د          الر بود           که نسبت به 
ســال پیش از آن ۲/۴۸ د          رصد           افت د          اشت. د          لیل این کاهش نیز به کمتر 
شد          ن حجم استخراج ســنگ آهن و پتاس مربوط می شود          . کاناد          ا امروز 
تولید          کنند          ه ۶۰ نوع ماد          ه معد          نی و فلزی اســت و ۵۰۰ معد          ن 
فعال و ۵۰ کارخانه تولید           فلزات غیرآهنی، پاالیشگاه و 
کارخانه فوالد          ســازی د          ارد          . این کشور با د          ر اختیار 
د          اشــتن ذخایر معد          نی غنــی د          ر تولید           ۱۳ ماد          ه 
معد          نی و فلزی د          ر میان ۵ کشور برتر جهان قرار 
د          ارد          . سهم بخش معد          ن کاناد          ا از تولید           ناخالص 
د          اخلی این کشور د          ر سال ۲۰۱۵ میاد          ی برابر 
با ۵۶ میلیارد           د          الر بود          . از این رقم ۶/۲۴ میلیارد           
د          الر به استخراج و ۹/۳۰میلیارد           د          الر به فرآوری 
و تولید           مــواد           معد          نی اختصاص یافــت. بیش از 
۳7۳ هــزار نفر به طور مســتقیم و ۱۹۰ هزار نفر به 
طور غیرمستقیم د          ر بخش معد          ن کاناد          ا مشغول هستند          ، 
د          ر حالی که بخش معد          ن این کشــور همچنان به نیروی انسانی 
نیاز د          ارد          . همچنین ۲۱ د          رصد           از مد          یران بخش معد          ن این کشور را زنان 

تشکیل می د          هند          .

کانادا،مقصدشمارهيكسرمايههایاکتشافی
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

انجمنتولیدکنندگانزغالسنگمتولدشد

از فرهاد           د          رخشند          ه مد          یر مالی زغال سنگ نگین طبس د          رباره اثرات تشکیل انجمن 
زغال سنگ ایران بر این صنعت پرسید          یم. وی ابراز د          اشت: قبا د          ر حوزه زغال سنگ 
فرماند          ه و هماهنگ کنند          ه ای مشخص وجود           ند          اشت. انجمن زغال سنگ می تواند           به 
وضعیت پراکند          ه تصمیم گیری ها د          ر این حوزه وحد          ت و انسجام د          هد           و بد          ین ترتیب 
تمامی تصمیمات این حوزه از یک مبد          ا خارج شوند          ... به گزارش ماین نیوز، سال های 
سال بود           که عد          م حضور انجمن زغال سنگ د          ر این صنعت احساس می شد           و شرکت 
های تولید          کنند          ه تحت تاثیر تصمیم گیری های مختلفی قرار د          اشتند          . اخیرا شرکت 
های تولید          کنند          ه زغال سنگ فرآوری و کک سازی با همکاری یکد          یگر انجمن زغال 
سنگ ایران را تشکیل د          اد          ه اند          . از فرهاد           د          رخشند          ه مد          یر مالی زغال سنگ نگین طبس 
د          رباره اثرات تشکیل انجمن زغال سنگ ایران بر این صنعت پرسید          یم. وی ابراز د          اشت: 
قبا د          ر حوزه زغال سنگ فرماند          ه و هماهنگ کنند          ه ای مشخص وجود           ند          اشت. انجمن 
زغال سنگ می تواند           به وضعیت پراکند          ه تصمیم گیری ها د          ر این حوزه وحد          ت و انسجام 
د          هد           و بد          ین ترتیب تمامی تصمیمات این حوزه از یک مبد          ا خارج شــوند          . وی افزود          : 
تشکیل انجمن زغال سنگ ممکن است بر روی نحوه قیمت گذاری و تصمیم گیری 
برای زغال سنگ د          ر خصوص تنها استفاد          ه کنند          ه این محصول یعنی شرکت ذوب آهن 
اصفهان، تاثیراتی د          اشته باشد          . د          رخشند          ه د          ر برابر این پرسش که مبنای نرخ گذاری 
محصوالت زغال سنگ بر چه اساسی است تصریح کرد          : قبا فرمول نرخ گذاری زغال 
سنگ بر اساس تصمیمات ایمید          رو مشخص و تعیین می شد           اما از یک مقطعی ذوب 
آهن نیز وارد           این تصمیم گیری ها شد          . به این صورت که پیشنهاد           افزایش قیمت زغال 
سنگ توسط ایمید          رو مطرح می شود           و د          ر صورتی که شرکت ذوب آهن اصفهان به 
عنوان تنها مصرف کنند          ه زغال سنگ د          ر کشور، با این افزایش نرخ موافقت د          اشته باشد           
تغییرات الزم اعمال خواهد           شد           اما اگر ذوب آهن این افزایش قیمت را نپذیرد           امکان 
باال رفتن قیمت ها میسر نیست. مد          یر مالی »کطبس« تاکید           کرد          : با آغاز به کار انجمن 
زغال سنگ ایران ممکن است نرخ گذاری زغال سنگ از حالت انحصاری و تک بعد          ی 
خارج شود          . او د          رباره تاثیرات رشد           قیمت ارز و افزایش قیمت زغال سنگ د          ر بازارهای 
جهانی بر شرکت های این حوزه اظهار د          اشت: د          ر حال حاضر با توجه به این که فرمول 
و نحوه قیمت گذاری زغال سنگ توسط ایمید          رو تعیین می شود           و به تایید           و موافقت 
ذوب آهن اصفهان نیاز د          ارد           رشد           قیمت جهانی زغال سنگ و افزایش نرخ ارز بر بهای 
فروش این محصول بی تاثیر است و د          ر نتیجه بر وضعیت فروش تولید          کنند          گان زغال 
سنگ اثری نخواهد           د          اشت. وی بیان د          اشت: امید          وار هستیم د          ر آیند          ه با افزایش نرخ 
جهانی زغال سنگ و تولید           محصوالت با عیارهای متناسب با عیارهای جهانی بتوانیم 

برای صاد          رات اقد          ام نمود          ه و رشد           فروش د          اشته باشیم.

مطالبات3۵٠میلیاردتومانیزغالسنگیهاازشرکتهایذوبآهن

عضو هیات مد         یره انجمن زغال 
ســنگ ایران گفت: واحد         های 
تولید         ی زغال سنگ حد         ود          ۳۵۰ 
میلیارد          تومان از شرکت های 
ذوب آهن مطالبات معوقه د         ارند         . 
به گزارش مایــن نیوز، مهد         ی 
ناییجی روز شــنبه د         رنشست 
شــورای گفت وگوی د         ولت و 
بخش خصوصی د         ر ساری افزود          

: مطالبات معوقه واحد         های تولید          زغال سنگ کشور از ۲ شرکت ذوب آهن اصفهان 
و زرند          کرمان مشکات زیاد         ی را برای آنها د         ر پرد         اخت د         ستمزد          و حقوق د         ولتی ) 
تامین اجتماعی و مالیات( ایجاد          کرد         . به گفته وی ۶۵ د         رصد          از نیاز زغال سنگ این 
واحد         های صنعتی را واحد         های تولید          د         اخل کشور تامین می کنند         . براساس آمار خانه 
معد         ن ایران میزان کنسانتره زغال سنگ مورد          نیاز د         ر واحد         های ذوب آهن ایران 
حد         ود          ۱.۵ میلیون تن است که 7۰ د         رصد          از این نیاز د         ر د         اخل تولید          می شود         . عضو 
هیات مد         یره انجمن زغال سنگ ایران گفت که حد         ود          7۰ میلیارد          ریال از مطالبات 
معوقه فوق مربوط به واحد         های زغال سنگ فعال د         ر مازند         ران است. ناییجی اظهار 
د         اشت که واحد         های زغال سنگ برای د         ریافت مطالباتشان از شرکت های ذوب 
آهن بد         هکار به د         نبال خرید          آهن تولید          این واحد         ها شــد         ند          که با قیمت گرانتر از 
بازار د         ر اختیارشان قرار می گیرد         . معاد         ن زغال سنگ شمال ایران از آذربایجان تا 
خراسان گسترد         ه است که مرغوب ترین جنس زغال سنگ منطقه ی البرز از معاد         ن 
زیراب به د         ست می آید          و به کارخانجات ذوب آهن اصفهان حمل می شود         . از جمله 
معاد         ن د         یگر منطقه ی البرز می توان از شمشک، گاجره، نساء، اللون، گرمابد         ر، الیکا 
و گلند         رود          نام برد          و ذخیره ی قطعی زغال سنگ کشور را د         ر حد         ود          یک میلیارد          و 
۲۰۰میلیون تن برآورد          شد         ه است. استان مازند         ران ۵۰ واحد          معد         نی زغال سنگ 

د         ارد          که طبق آمار یک هزار و ۲۰۰ نفر د         ر این معاد         ن فعالند         .

عدمشفافیتو
تعیینتکلیف
قیمتداخلی
موجبغیر

اقتصادیشدن
معادنزغال
سنگ،عدم
سرمايهگذاری
جديدونهايتًا
تعطیلیمعادنو
افزايشواردات
خواهدشد

عضو هیات مد         یره خانه معد         ن ایران اصاح قیمت زغال، 
ارتقای ایمنی معاد         ن زغال سنگ و تعیین تکلیف 

بد         هــی فوالد         ی ها به معاد         ن را ســه مأموریت 
اصلی انجمن زغال ســنگ ایران اعام کرد         . 
به گزارش ماین نیــوز، محمد          مجتهد          زاد         ه 
با تشریح سه مأموریت انجمن زغال سنگ 
اظهار کرد         : معد         نکاری زغال سنگ د         ر ایران با 

چالش های بسیاری روبه رو شد         ه که مهم ترین 
آن ها عد         م پرد         اخت بد         هی ذوب آهن به معاد         ن 

زغال اســت. همین موضوع ســبب شد         ه انجمن 
زغال سنگ با محوریت اغلب شرکت های زغال سنگی 

تشکیل شود         . یکی از مهم ترین مشکات معاد         ن زغال سنگ کشور 
پایین بود         ن قیمت زغال است که باعث شد         ه بهره برد         اری د         ر معاد         ن 
زغال ســنگ توجیه اقتصاد         ی ند         اشــته باشــد          و به د         لیل مشکات 
اقتصاد         ی معاد         ن تعطیل شوند         . او با یاد         آوری د         رس بزرگی که معد         ن 
زغال سنگ یورت زمستان به لحاظ مسائل ایمنی به د         ولت و تمامی 
متصد         یان بخش معد         ن د         اد         ، گفت: قیمت خرید          زغال سنگ باقیمت 
جهانی آن تناسب ند         ارد          و خرید          فوالد         ی ها از زغال سنگی ها مد         ام با 
بد         هی مواجه می شــود          و معموالً با ۶ ماه تأخیر زغالی ها به طلبشان 
می رســند         . د         رحالی که کارفرما موظف به رعایت مســائل ایمنی و 

پرد         اخت به موقع حقوق است و نمی تواند          هرماه د         ر برابر 
این انتظار نیروی انســانی خود         پاسخ منفی د         هد         . 
مجتهد          زاد         ه اد         امه د         اد         : بنابراین د         ر وهله اول بهتر 
است بد         هی شــرکت های فوالد         ی به معاد         ن 
زغال سنگ کشور پرد         اخت شود         . ما بر همین 
اساس د         ر انجمن زغال سنگ ایران خواستار 
حل جد         ی این موضوع هستیم چراکه تأمین 
امنیت جانی نیروی انسانی د         ر اولویت ماست 
و نمی توان به هیچ وجه د         ر خصوص این مسائل 
کوتاهی کرد         . رئیس انجمن زغال سنگ ایران افزود         : 
یکی از مأموریت های انجمن این است که د         ر تاش هستیم 
کارخانــه ذوب آهن باوجود          یک خط اعتباری بد         هی شــرکت های 
زغال سنگ را به موقع تســویه کند         . با توجه به اینکه صنایع د         اخلی 
ساالنه به ۳ میلیون کنسانتره زغال ســنگ نیاز د         ارند          و برای پاسخ 
به این نیاز باید          هرسال ۶ میلیون تن زغال سنگ از معاد         ن استخراج 
شود         . اما معاد         ن زغال سنگ کشور به د         لیل مشکات اقتصاد         ی تنها 
ظرفیت تولید          نیمی از این نیاز راد         ارند          و برای باقی نیاز صنایع، باید          به 
سمت وارد         ات برویم و ۲۰۰ میلیون د         الر ارز هزینه کرد         . د         ر شرایطی 
که ارز خارج شد         ه از کشور بهتر است د         ر راستای اشتغال زایی و نوسازی 

معاد         ن خرج شود         .

۳ماموریتاصلیانجمنزغالسنگایران

د           ر این نامه که اعضای انجمن زغال ســنگ به به ریاســت 
کمیسیون اقتصاد           ی مجلس شــورای اسامی ارسال کرد           ه 
اند            آمد           ه است: د           ر شرایطی که ذوب آهن کسری زغال سنگ 
خود            را با قیمــت های حد           ود            ۲ برابر قیمت د           اخلی خرید            می 
نماید            عد           م شــفافیت و تعیین تکلیف قیمت د           اخلی موجب 
غیر اقتصاد           ی شد           ن معاد           ن زغال سنگ، عد           م سرمایه گذاری 
جد           ید            و نهایتاً تعطیلی معاد           ن و افزایش وارد           ات خواهد            شد           . 
اگر یارانه ای به معاد           ن زغال سنگ پرد           اخت نمی کنند            حد           اقل 
توافقات انجام شد           ه د           ر قیمت ها را اجرایی کنید           . متن به این 

نامه به شرح زیرا است:
به اســتحضار می رســاند            با توجه بــه باتکلیفی قیمت 
زغال ســنگ د           ر سال ۹۶ د           ر تاریخ ۱۹ د           ی ماه ۹۶ جلسه ای 
به ریاســت وزیر صنعت، معد           ن و تجــارت، اعضاء مجمع و 
مد           یریت عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، معاونین وزیر 
صنعت و هیئــت مد           یره انجمن زغال ســنگ ایران برگزار 

گرد           ید           .
علی رغم اینکه قیمت جهانی زغال ســنگ د           ر طول یکسال 
گذشته بیش از ۶۰ د           رصد            رشد            د           اشته و از طرف د           یگر قیمت 
جهانی فوالد            و به طبع آن محصوالت ذوب آهن د           ر بازار د           اخلی 
رشد            ۴۰ د           رصد           ی د           اشته با توجه به فرا رسید           ن ماه های پایانی 
ســال انجمن زغال ســنگ ناگزیر بود            جهت تصمیم گیری 
و تعیین قیمت ســال ۹۶ نهایت همراهی و تعامل را د           اشته 

باشد            و نهایتاً قیمت سال ۹۶ زغال سنگ با افزایش حد           ود            ۱۳ 
د           رصد           ی از ۴۵۰ تومان به ۵۱۰ تومان به ازای هر تن افزایش 
یافت و با توجه به اینکه ذوب آهن اعام نمود            حسابهای شش 

ماهه اول را بسته و گزارش آن را به بورس د           اد           ه است.
مقرر گرد           یــد            قیمت جد           ید            از ۱ مهرماه اعمال گرد           د            و مراتب 
صورت جلسه و طی نامه شماره ۲۳7۱۸۴/۶۰ مورخ ۲۵ د           ی 

ماه ۹۶ اباغ گرد           ید           .
پس از این اباغ ذوب آهن طی نامه ای به بورس اعام نمود           ه 
قیمت جد           ید            را از تاریخ ۱ د           ی ماه ۹۶ اجرایی خواهند            نمود           . 
لذا مجد           د           ا طی نامه ای از طرف انجمن زغال ســنگ ایران 
مراتب اعتراض حضور وزیر صنعت اعام و د           ر خواست شد            
ذوب آهن به توافقات بعمل آمد           ه د           ر جلســه پایبند            باشد           . و 
مجد           اً معاونت وزیر طی نامه شــماره ۲۴۵۱۹۸/۶۰ مورخ 
۴بهمن ماه ۹۶ د           ســتور جد           ید            وزیر صنعت را به ذوب آهن 
اباغ و اعــام نمود            که قیمت جد           ید            می بایســت از تاریخ 

یک مهرماه ۹۶ اجرایی شود           .
علی رغم توافقات به عمل آمد           ه و د           ستور صریح وزیر، شرکت 
ذوب آهن اصفهان تاکنون طبق توافقات و مفاد            صورتجلسه 
عمل نمود           ه و عد           م تصمیم گیری عما باعث خواهند            شــد            
موضوع شامل مرور زمان شــد           ه و معاد           ن زغال سنگ کشور 
زیــان قابل توجهی نمود           ه و بحران مالی د           ر ایام پایان ســال 

گریبانگیر آنها شود           .

عواملتعطیلیمعادنزغالسنگ
نامه نگاری انجمن زغال سنگ با رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس

یارانهنمیخواهیم؛قیمتخریدزغالسنگراعادالنهکنید
انجمنزغالسنگايرانباارسال
نامهایبهرئیسکمیســیون
اقتصادیمجلساعالمکرد:عدم
شفافیتوتعیینتکلیفقیمت
داخلیموجــبغیراقتصادی
شدنمعادنزغالسنگ،عدم
ســرمايهگذاریجديدونهايتًا
تعطیلیمعادنوافزايشواردات
خواهدشد.بهگزارشمايننیوز،
انجمنزغالســنگايرانبه
دنبالتشديدمشکالتمعادن
اينبخشبااســتمدادخواهی
ازنمايندگانمجلسخواستار
رســیدگیبهمشکالتمعادن

زغالسنگشدند.

جعفر سرقینی معاون امور معاد            ن و صنایع معد            نی وزارت صمت با اشاره به جلسه ۱۹د            ی د            ر نامه ای 
به احمد             صاد            قی مد            یرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید             کرد            : افزایش قیمت زغال سنگ خام، کنسانتره 

و کک باید             از اول مهر امسال اعمال شود            .
اما شرکت ذوب آهن اصفهان معتقد             به اجرا د            ر سه ماه چهارم امسال شد            ه است.

افزايشقیمتزغالسنگازاولمهراعمالشود
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ادغام،راهورودفوالدايرانبهرقابتجهانی

بررســی تحوالت چند          ســاله اخیــر د         ر صنعت فوالد          نشــان  می د         هد          
شرکت های بزرگی برای تبد         یل شــد         ن به غول های بزرگ تر با یکد         یگر 
اد         غام شــد         ه اند         ؛ یکی از نمونه های موفق رشــد          عمود         ی و افقی زنجیره 
تولید          د         ر صنعت فوالد         ، شرکت فوالد          مبارکه است. به گزارش ماین نیوز، 
صنعت فوالد          کشور طی سال های اخیر و د         ر حالی که قیمت نفت کاهش 
چشم گیری به خود          د         ید         ه، یکی از محورهای اصلی ارزآوری برای کشور 
محسوب شد         ه و صاد         رات بیش از ۶ میلیون تنی محصوالت زنجیره فوالد          
توانســته صاد         رات غیرنفتی کشــور تحت تأثیر خود          قرار د         هد         . ورود          به 
بازارهای اروپایی و رقابت با نام و نشان های مطرح د         ر سطح جهان از جمله 
د         ستاورد         هایی است که د         ر صنعت فوالد          د         ر چند          ساله اخیر و با وجود          همه 
مشکات رکود          د         ر صنعت کشــور حاصل شد         ه است. با این حال، د         ر د         ید          
کان، صنعت فوالد          کشــور همچنان نواقص و مشکات زیاد         ی د         ر خود          
د         ارد          و عد         م رفع آن ها می تواند          زمینه ساز توقف رشد          این صنعت و حرکت 
به سمت رکود          شــود         . با این حال، به گفته مد         یرعامل فوالد          مبارکه، این 
چالش ها را می توان د         ر ۱۱ سرفصل د         سته بند         ی کرد         . عد         م توازن د         ر زنجیره 
تولید         ، حمل ونقل، آب و برق و گاز، مسائل زیست محیطی، فناوری، منابع 
انســانی، عد         م توجه به مقیاس تولید          و ســرمایه گذاری های ناکارآمد          و 
کوچک، تضاد          منافع فوالد         سازان و معد         ن د         اران، رکود          بازار مصرف، تأمین 
مالی و عد         م ثبات شاخص های اقتصاد          کان و قوانین کشور د         ربرگیرند         ه 
این ۱۱ مورد          هستند          که باید          برای رفع آن ها چاره اند         یشید         . د         ر این بین، 
عد         م توازن د         ر زنجیره تولید          و پیوسته نبود         ن باال د         ست و پایین د         ست د         ر 
صنعت فوالد          موجب شد         ه تا هزینه تولید          فوالد          و رسید         ن به محصول نهایی 
د         ر کشور افزایش یابد          و از د         یگر سو، بسیاری از واحد         های کوچک به د         لیل 
عد         م وجود          صرفه به مقیاس، با مشکل ســود         د         هی و فعالیت د         ر ظرفیت 
کامل مواجه شــوند         . کشورهای توسعه یافته فوالد         ی از جمله چین، این 
مشکل را با اد         غام گسترد         ه د         ر صنایع فوالد         ی و حذف واحد         های کوچک 

حل کرد         ه اند         .

تولیدماهانه
اينشرکتهای
نشانمیدهد
درماهدیامسال
مجموعايك
میلیونو48٢
هزارو7٢3تن
محصولفوالدی
تولیدکردندکه
نشاندهنده

رشد16درصدی
اينمحصول
نسبتبهمدت
مشابهسال
گذشتهبود

این گزارش نشان می د           هد            شرکت های فوالد            مبارکه، فوالد            
خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فوالد            خراسان، کاوه جنوب، 
فوالد            آلیاژی، چاد           رملو و گروه ملی صنعتی فوالد           ، هشــت 
شرکت فوالد           سازی هستند            که میزان تولید           شان به ترتیب 
هفت میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۸7 تن، سه میلیون و ۱۴۳ هزار 
و ۹۵۱ تن، یک میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۰۴ تن، ۶7۵ هزار و 
۸۴۸ تن، ۶۵۰ هزار و ۸۶۱ تن، ۳۴۱ هزار و ۲۶۵ تن، ۲۹۲ 

هزار و ۸۳۸ تن و ۴۲ هزار و ۵7۳ تن بود           ه است.
تولید            ماهانه این شــرکت های نشــان می د           هد            د           ر ماه د           ی 
امسال مجموعا یک میلیون و ۴۸۲ هزار و 7۲۳ تن محصول 
فوالد           ی تولید            کرد           ند            که نشان د           هند           ه رشد            ۱۶ د           رصد           ی این 

محصول نسبت به مد           ت مشابه سال گذشته بود           .
تولید            د           یگر محصوالت فوالد           ی شــامل تیرآهن، میلگرد           ، 

شــمش کاالیی، کاف، ریل، ورق گرم، لوله، ورق عریض 
و ورق گالوانیــزه د           ر این مد           ت هشــت میلیون و ۸۲۱ هزار 
و ۴۸۳ تــن بود           ه که از این میزان، شــرکت فوالد            مبارکه و 
ســبا چهار میلیون و ۹۸۳ هزار و ۸۱۹ تن، ذوب آهن یک 
میلیون و ۸۱۲هزار و ۸۲۳ تن، فوالد            اکســین ۶۰۹ هزار و 
۴۶۶ تن، فوالد            خراســان ۴۳۶ هزار و ۵۲۱ تن، نورد            و لوله 
اهواز ۲۵۸ هزار و ۵۳۴ تــن، فوالد            آلیاژی ایران ۲۳۸ هزار 
و ۱۱۳ تــن، فوالد            آذربایجان ۱۹۹ هــزار و ۶۴۱ تن، ورق 
خود           رو چهارمحال و بختیاری ۱7۲ هزار و 7۶۰ تن و گروه 
ملی فوالد            ۱۰۹ هزار و ۸۰۶ تن تولید            د           اشتند           . این د           سته از 
محصوالت نیز د           ر د           ی ماه امسال نسبت به مد           ت مشابه سال 
قبل هفت د           رصد            رشــد            د           اشته اند            و تولید           شان به ۹۰۰هزار 

و ۵۸ تن رسید           . 

رشد19درصدی
آمار تولید  8 فوالد ساز بزرگ اعالم شد 

تولیدفوالدسازانبزرگاز۱۴میلیونتنگذشت
آمارهایتولیدفوالدنشانمیدهدکهتاپاياندیماهامسالهشتفوالدسازبزرگايرانتولیدشاندرشمشفوالد
14میلیونتنراردکردهاســت.بهگزارشمايننیوز،براساسآمارمقدارتولیدشمشفوالددر1٠ماهه1396بیشاز
19درصدنسبتبهزمانمشابهسالقبلرشدداشتهوبهطوردقیق14میلیونو٢۵8هزارو٢٢7تنمحصولتوسط

فوالدسازانبزرگتولیدشدهاست.

گروه مطالعات اقتصاد         ی شرکت مهند         سی بین المللی فوالد         تکنیک د         ر 
گزارشــی اهد         اف صاد         راتی ترکیه د         ر صنعت فوالد          را بررسی کرد         ه است. 
بر اســاس این گزارش، ترکیه با تولیــد          ۳۳.۲ میلیون تن فوالد          خام د         ر 
سال ۲۰۱۶ میاد         ی د         ر جایگاه هشــتم تولید          فوالد          جهانی قرار گرفته 
اســت، همچنین این کشور د         ر ســال ۲۰۱۶ نهمین صاد         رکنند         ه فوالد          
جهانی بود         ه و استقرار د         ر چنین جایگاهی به مفهوم آن است که ترکیه ۳ 
د         رصد          از سهم تجارت جهانی را به خود          اختصاص د         اد         ه است. به گزارش 
ماین نیوز، حجم صاد         رات فوالد          ترکیه د         ر حد         ود          یک هشــتم از صاد         رات 

بزرگترین صاد         رکنند         ه جهانی- کشــور چین- است. د         ر این مقاله 
به صورت اجمالی صاد         رات فوالد          ترکیه و برنامه های آتی 

صنعت فوالد          این کشور مورد          بررسی قرار گرفته است. 
تولید          فوالد          خام ترکیه د         ر سال ۲۰۱۶ میاد         ی با 

افزایش ۵.۲ د         رصد          د         ر مقایسه با سال ۲۰۱۵ به 
حجم ۳۳.۲ میلیون تن رسید         . تولید          فوالد          خام 
به روش کوره قوس الکتریکی و روش کوره بلند          
د         ر ســال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با 7۰د         رصد          و 
۳۰د         رصد          بود         ه است. ظرفیت تولید          فوالد          خام 

ترکیه د         ر ســال ۲۰۱۶ برابر با ۵۲میلیون تن 
بود         ه و نرخ به کارگیری ظرفیت برابر با ۶۴ د         رصد          

بود         ه است، هرچند          ترکیه نرخ به کارگیری ظرفیت 
باالی 7۰ د         رصد          را نیز تجربه کرد         ه است. بررسی وضعیت 

صاد         رات فوالد          این کشور نشان می د         هد          حجم صاد         رات فوالد          
ترکیه به صورت د         وره ای روند          کاهشــی و افزایشی را طی کرد         ه است؛ به 
گونه ای که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۱ و مجد         د         ا از سال ۲۰۱۲ تا سال 
۲۰۱۵ صاد         رات این کشور روند          کاهند         ه را طی کرد         ه است. مجموع حجم 
صاد         رات فوالد          ترکیه د         ر ســال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵ میلیون تن بود         ه که د         ر 
مقایسه با سال ۲۰۱۵ د         ارای رشد          حد         ود          ۲د         رصد         ی است. رشد          قابل توجه 
صاد         رات فوالد          ترکیه د         ر نیمه اول سال ۲۰۱7 د         ر مقایسه با سال ۲۰۱۶ 
نشان می د         هد          که ترکیه د         ر کنار شــرایط کمابیش بی ثبات بازار فوالد          
توانسته است د         ر فضای تجارت جهانی موفق عمل کند         . ترکیب صاد         رات 

د         ر ســال ۲۰۱۶ به گونه ای بود         ه که ۶۲ د         رصــد          از صاد         رات فوالد          ترکیه 
مربوط به محصوالت طولی فوالد         ی بود         ه که د         ر این میان بیشترین حجم 
صاد         رات مربوط به میلگرد          اســت. د         ر صاد         رات محصوالت تخت فوالد         ی 
نیز ســهم صاد         رات ورق نورد          گرم ۶7 د         رصد          بود         ه است. صاد         رات فوالد          
ترکیه به ۱7۵ کشور جهان انجام می شود         . اسپانیا و ایاالت متحد         ه آمریکا 
بزرگترین مقاصد          صاد         راتی محصوالت تخت فوالد         ی ترکیه هســتند          و 
انگلستان بزرگترین وارد         کنند         ه و بیشترین سهم از صاد         رات محصوالت 
طولی فوالد         ی ترکیه را د         ر اختیار د         ارد          و عراق بهترین و مناســب ترین 
بازار هد         ف برای صاد         رات لوله های فوالد         ی ترکیه به شــمار می آید         . 
از آنجا که تقاضای فوالد          از ســوی کشورهای خاورمیانه و 
شــمال آفریقا روند          مایمی د         ر پیش گرفته اســت، 
صاد         رکننــد         گان فوالد          ترکیه بــه د         نبال مقاصد          
جد         ید          برای محصوالت تولید         ی خود          هســتند          
و به طور مشخصی صاد         رات به آسیای شرقی، 
آسیای جنوب شــرقی و آمریکای التین د         ر 
آیند         ه افزایش خواهد          یافت. از ســوی د         یگر 
ترکیه به د         نبال امضــای توافق نامه مباد         الت 
آزاد          بــا برخی از کشــورهای جهانی از جمله 
اوکراین اســت. چنیــن تصمیماتی از ســوی 
انجمن تولید         کننــد         گان فوالد          ترکیه حاکی از این 
مطلب است که د         ر صورت عد         م برنامه ریزی برای حفظ 
بازارهای جهانی د         ر آیند         ه صاد         رات فوالد          با موانع و مشکاتی 
همراه خواهد          بود         . ایجاد          ظرفیت های جد         ید          فوالد         ی د         ر انواع محصوالت 
تخت فوالد         ی از جمله ورق گرم، سرد         ، گالوانیزه د         ر صنعت فوالد          ترکیه 
و افزایش سهم صاد         رات محصوالت تخت فوالد         ی به خصوص ورق های 
گالوانیزه به اروپا نیز نشان از تغییر سیاست های صاد         راتی فوالد         ی کشور 
ترکیه د         ارد         . صنعــت خود         رو یکی از بزرگترین بخش های مصرف کنند         ه 
فوالد          د         ر ترکیه است و از آنجا که این کشور بخش قابل توجهی از تولید         ات 
خود          را به اروپا صاد         ر می کند         ؛ بنابراین تقاضای فوالد          برای خود         رو از ناحیه 

صاد         رات نیز تقویت می شود         .

رويترزاعالمکرد:استراتژیترکیهدرصادراتفوالد
افزايش٢9درصدیوارداتسنگآهنچینازايران

وارد           ات ســنگ آهن چین 
از ایــران، د           ر مــاه ژانویه با 
۲۹ د           رصــد            افزایــش به 
۱.۵۴ میلیون تن رســید           . 
به گزارش مایــن نیوز، به 
نقــل از رویترز، د           ر حالیکه 
تولید           کننــد           گان فوالد            د           ر 
چین د           ر آستانه تعطیات 
یــک هفته ای ســال نوی 

چینی د           ر حال افزایش ذخایر خود            هستند           ، آمارهای موسسه تامسون 
رویترز حاکی اســت، وارد           ات ســنگ آهن چین د           ر ماه ژانویه به ارقام 

باالیی رسید           ه است.
بر اساس این گزارش، میزان وارد           ات سنگ آهن چین از طریق د           ریا د           ر 
ماه گذشــته میاد           ی به ۹۳.7 میلیون تن رسید           . میزان وارد           ات د           ر ماه 

فوریه نیز تاکنون از مرز 7۰ میلیون تن عبور کرد           ه است.
این د           ر حالی اســت که میزان وارد           ات سنگ آهن چین د           ر ماه د           سامبر 
۸۴.۱۴ میلیون تن اعام شد           ه بود           . میزان وارد           ات د           ر ماه ژانویه باالترین 
رقم ۶ ماه اخیر محسوب می شود            و تنها اند           کی از ۹۴.۵۴ میلیون تنی 

است که چین د           ر ماه نوامبر وارد            کرد           ه بود           .
میزان وارد           ات ســنگ آهن چین از ایران، د           ر مــاه ژانویه با ۲۹ د           رصد            
افزایــش به ۱.۵۴ میلیون تن رســید           . ایران پنجمیــن تامین کنند           ه 
بزرگ ســنگ آهن چین محسوب می شــود           . به گفته کیوان جعفری 
تهرانی، مد           یر شــرکت ایرانی جامع تجارت ، د           ر آستانه افزایش تعرفه 
صاد           رات از ماه آیند           ه، صاد           ر کنند           گان ایرانی محموله های بیشــتری 

را صاد           ر کرد           ه اند           .
چین د           ر سال ۲۰۱7 مجموعا ۱.۰7۴ میلیارد            تن سنگ آهن وارد            کرد            
که رقمی بی ســابقه محسوب می شــد           . بیش از ۶۰ د           رصد            این رقم از 

استرالیا و حد           ود            ۲۰ د           رصد            از برزیل تامین شد           ه است. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ذوبآهن،سنگآهنمیخواهد

 صالحی مد           یر خرید            مواد            اولیه شــرکت ذوب آهن اصفهان د           ر نشســت 
هم اند           یشی سرمایه گذاری د           ر اکتشاف سنگ آهن:

ذوب آهن نیاز مبرم به سنگ آهن د           ارد            و خواستار واگذاری پهنه معد           نی 
به این مجموعه هستیم.

امید           واریم با مساعد           ت های رئیس هیات عامل ایمید           رو و همگرایی بین 
شرکت های این حوزه؛ مشکل ذوب آهن د           ر تامین خوراک حل شود           .

ذوب آهــن روبه ســود           آوری اســت و پیش بینی ها گواه این اســت 
 که ســال آیند           ه میزان ســود           آوری این مجموعه افزایش قابل توجهی

د           اشته باشد           .

وزارتاقتصاد
سیاستهای
راهبردیرادر
اينمسیردنبال
خواهدکردوخط
اعتباریالزمرا
ازمسائلارزی
وقراردادهای

فاينانسیوحتی
اوراقمشارکت
فراهممیکند

تشکیلکارگروهبرایتامینمالیطرح
وزیر امور اقتصاد         ی و د         ارایی بیان کرد         : شــیوه کمک به طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به اســتان های یــزد          و کرمان د         ر 
کارگروهی بررسی خواهد          شد         . به گزارش خانه ملت، مسعود          
کرباسیان، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید          
و اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد         : 
طرح انتقــال آب خلیج فارس به اســتان های کرمان و یزد          
مورد          بررســی قرار گرفت چراکه این طرح از پروژه های مهم 
د         ر کشور است که سرمایه گذار آن بد         ون اتکا به منابع د         ولت، 
موضوع انتقال آب را د         نبال می کنــد         . وزیر امور اقتصاد         ی و 
د         ارایی با بیان اینکه بخش های عمد         ه ای از پروژه طرح انتقال 
آب خلیج فارس عملیاتی شد         ه است، گفت: زمینه های الزم 
برای انتقال آب شــرب از خط لوله د         ر حال انجام است و وزیر 
نیرو نیز مذاکراتی د         رباره خرید          تضمینی آب انجام د         اد         ه است. 
وی با اشاره به اینکه د         ر این طرح آب مورد          نیاز صنعت و معد         ن 
نیز تامین می شود         ، اد         امه د         اد         : سرمایه گذاران و بهره برد         اران 
این طرح د         رخواستی برای د         ریافت وام به صورت تسهیات 
ارزان قیمت یا استفاد         ه از اعتبارات عمرانی د         ولت د         اشته اند          
که این د         رخواســت ها د         ر راستای سیاست های بود         جه سال 
آیند         ه برآورد          می شــود         . عضو کابینه د         ولت د         وازد         هم با اشاره 
به ســخنرانی رئیس جمهوری د         ر روز تحویل الیحه بود         جه 
سال ۹7، اظهار کرد         : رئیس جمهوری اشاره کرد          که برخی از 
طرح های عمرانی ملی را می توان با مشارکت و همکاری بخش 
خصوصی انجام د         اد          تا فضای همکاری د         ر کشور فراهم شود          و 
افزایش یابد         . کرباسیان د         ر اد         امه، از تشکیل کمیته کاری برای 
بررسی شیوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان 
کرمان و یزد          خبر د         اد          و گفت: وزارت اقتصاد          سیاســت های 
راهبرد         ی را د         ر این مســیر د         نبال خواهد          کرد          و خط اعتباری 
الزم را از مســائل ارزی و قرارد         اد         های فاینانسی و حتی اوراق 
مشارکت فراهم می کند         . وزیر امور اقتصاد         ی و د         ارایی تاکید          
کرد         : وزارت تاش د         ارد          تسهیات الزم را برای بخش تولید          د         ر 

اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار د         هد         .

انتقالآبخلیجفارسبهکرمانويزدبدوناتکابه
بودجهدولتی

وزیــر نیرو روند          اجــرای طرح انتقــال آب خلیج فارس به 
اســتان های کرمان و یزد          را تشــریح کرد         .  رضا ارد         کانیان 
با حضور د         ر نشســت کمیســیون ویژه حمایت از تولید          و 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ د         رباره بررسی 
مشکات آب شهرک های صنعتی استان کرمان و انتقال آب 
از خلیج فارس به این استان عنوان کرد         : د         ر کشور با طرح های 
ناموفق زود         بازد         ه روبه رو هستیم. این کارها از اقد         اماتی است 
که مرتب د         ر کشور انجام می شود         ، بنابراین باید          بد         ون بحث 
و قضاوت کاری کنیم که ســرمایه های کشور به هد         ر نرود         . 
وزیر نیرو د         ر اد         امه با تاکید          بر اینکه این وزارتخانه مرجعیت 
کارشناسی خود          را حفظ خواهد          کرد         ، د         رباره طرح انتقال آب 
خلیج فارس به استان های یزد          و کرمان گفت: طرح انتقال آب 
از خلیج فارس تنظیم شد         ه که بر اساس آن، شرکت تامین 
انتقال آب خلیج فارس به عنوان ســرمایه گذار خصوصی، 
عهد         ه د         ار اجرای آن شد         ه است. وی توضیح د         اد         : تامین بخشی 
از آب و سهم شرکت ها ازجمله شرکت گل گهر، مس ایران، 
چاد         رملو و بخش های مصرف آب شرب، تعیین و مجموع آن 
۳۵۰ میلیون مترمربع د         ر سال مشخص شد         . همچنین د         ر فاز 
نخست طرح انتقال آب، نمک زد         ایی ۱۵۰ میلیون مترمربع 
د         ر سال انجام می شود         . عضو کابینه د         ولت د         وازد         هم افزود         : فاز 
د         وم نیز شامل برد         اشت و نمک زد         ایی ۲۰۰ میلیون مترمربع 
د         ر ســال خواهد          بود         . بر اساس شــیوه نامه مشخص شد         ه، 
مجوز برد         اشــت آب د         ر فاز یک از ســوی سازمان حفاظت 
محیط زیست صاد         ر شــد         ه و از برد         اشت و نمک زد         ایی ۱۵۰ 
میلیون مترمربع آب، ۵۰ میلیون متر مربع به آب شــرب 
استان های کرمان، یزد          و هرمزگان اختصاص خواهد          یافت. 
ارد         کانیان بیان کرد          که ۱۰ د         رصد          از حجم آب انتقال یافته نیز 

برای شرب و بهد         اشت روستاهای مسیر انتقال آب به کرمان 
تخصیص پید         ا می کند         . وزیر با اشاره به برخی مخالفت ها د         ر 
زمینه انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد          به د         لیل 
آسیب رسانی به محیط زیست، تاکید          کرد         : سازمان حفاظت 
محیط زیست، مسئول صد         ور مجوز از نگاه زیست محیطی 
است و مجوز فاز نخســت را صاد         ر کرد         ه است. بعد          از اجرا و 
بهره برد         اری، وضعیت محیط زیست منطقه مورد          ارزیابی قرار 
می گیرد          و اگر آسیبی به محیط زیست وارد          نشود         ، مجوزهای 
فاز بعد         ی صاد         ر می شود         . ارد         کانیان د         ر پایان عنوان کرد         : تمام 
منابع مالی مورد          نیاز برای انتقال آب خلیج فارس به استان 
کرمان و یزد          بر عهد         ه ســرمایه گذار خصوصی است و د         ولت 

هیچ منبع مالی را برای آن د         ر نظر نخواهد          گرفت.

آغازاجرایقطعهدومفاز1ازسال97
د         ر اد         امه این گزارش به ســراغ مد         یرعامل شرکت آب کوثر 
رفتیم؛ شــرکتی که د         ر اجرای قطعه د         وم فاز ۱ پروژه انتقال 
آب از خلیج فــارس به فــات مرکزی ایران حضــور د         ارد         . 
محمد         حسین خوشنویس انصاری د         رباره فعالیت این شرکت 
اظهار کرد         : شرکت آب کوثر با یک کنسرسیوم د         ر قطعه د         وم 
این پروژه حضور د         ارد         . فاز ۱ پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
شامل ۳ قطعه می شود         ؛ قطعه نخست از بند         رعباس تا گل گهر 
به حد         ود          ۲۹۰ کیلومتر است. قطعه د         وم از مجتمع گل گهر 
سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه به حد         ود          ۱۵۱ کیلومتر 
و قطعه سوم از مس سرچشمه تا مجتمع چاد         رملو به میزان 
۳۵۰ کیلومتر است. برای انجام کار د         ر قطعه د         وم کنسرسیومی 
تشکیل شد          که شرکت ما جزو آن است. وی د         ر اد         امه با توضیح 
بیشــتر د         رباره اجرای این پروژه و به ویژه قطعه د         وم آن بیان 
کرد         : آب شیرین کن این طرح د         ر مجتمع بند         ر عباس قرار د         ارد         . 
زمانی که آب د         ریا گرفته می شود          ابتد         ا باید          نمک زد         ایی شود         . 
با روش اسمز معکوس، نمک آب گرفته می شود          و شورابه به 
د         ریا بازگشته و آب شیرین به خط انتقال می آید         . ۳ مجموعه 
آب شــیرین کن برای این کار د         ر کنار د         ریا مستقر می شود         . 
قطعه د         وم که ما د         ر آن فعالیت د         اریم شــامل ۱۵۱ کیلومتر 
خط انتقال فوالد         ی است که ۴ ایستگاه پمپاژ د         ارد         . همچنین 
چند          مخزن بین راهی د         ارد          که آب به آن وارد          شد         ه و سپس از 
این مخازن پمپاژ می شود         . خوشنویس د         رباره سرمایه گذاری 
پیش بینی شد         ه د         ر اجرای قطعه د         وم افزود         : برای این بخش 
رقمی حد         ود          ۳۵۰ میلیارد          تومان سرمایه گذاری پیش بینی 
شــد         ه اســت. تامین مالی این پروژه از منابع د         اخلی انجام 
می شــود          و فاینانس خارجی ند         ارد         . بخشی از این سرمایه از 
صند         وق توســعه ملی تامین مالی می شود          و بخشی د         یگر از 
سوی بانک ها و موسسه های مالی. به گفته وی، زمان اجرای 
این پروژه حد         ود          ۳۰ ماه اســت که اگر کار از امسال آغاز شود          
د         ر سال ۹۹ بهره برد         اری می شود         . خوشنویس د         ر اد         امه اظهار 
کرد         : د         ر قطعه د         وم، قرارد         اد          د         ر حال تنفیذ اســت و ۶ ماه د         وم 
امسال اقد         امات تنفیذ آن انجام می شود         . د         رحال حاضر پروژه 
د         ر مرحله تجهیز کارگاه قرار د         ارد          و کار از ابتد         ای سال ۹7 آغاز 
می شود         . وی د         رباره تامین لوله های فوالد         ی مورد          استفاد         ه د         ر 
این پروژه بیان کرد         : تامین لوله های فوالد         ی از سوی شرکت 

ایران اسپیرال انجام می شود          که عضو کنسرسیوم است.

نظراتکرباسیانواردکانیاندربارهابرپروژهآبیايران
نشست آبی 2 وزیر اقتصاد ی با نمایند گان مجلس

بررسیتامینمالیبزرگترینپروژهانتقالآب
روزيکشنبهنشستکمیسیونويژهحمايتازتولیدونظارتبراجرایسیاستهایکلیاصل44باحضوررضااردکانیانوزيرنیرو،
مسعودکرباسیانوزيراموراقتصادیودارايی،چندیازنمايندگانمجلسشورایاسالمیوهمچنینفعاالنمعدنیازجملهمديران
عاملشرکتملیمسايران،شرکتمعدنیوصنعتیچادرملو،شرکتمعدنیوصنعتیگلگهروديگرمديرانمعدنیبرگزارشد.به

گزارشمايننیوز،دراينجلسهمشکالتآبشهرکهایصنعتیاستانکرمانوانتقالآبازخلیجفارسبررسیشد.

قائمی:
ذوبآهناصفهانطي9ماههسال1396بهسودنشست

ســعید          امید          قائمی معاون 
مالي و اقتصاد         ي ذوب آهن 
اصفهان: ذوب آهن اصفهان 
طي ۹ ماهه ســال ۱۳۹۶ به 
د         نبال بهبود          شــرایط بازار 
مقاطع فــوالد         ي و مد         یریت 
ي شــرکت و  ینه هــا هز
همچنین مد         یریت نقد         ینگي 
توانست از مشــکات حاد          

مالي و اقتصاد         ي عبور کند         . طی ایــن ۹ماهه با نیل به د         رآمد          عملیاتي۲۸ 
هزار میلیارد          ریال و با رشــد          ۱7 د         رصد          نســبت به مد         ت مشابه سال قبل 
توانســت ســود          ناخالص خود          را به ۴۸۵۳میلیارد          ریــال ارتقاء د         هد          این 
 د         ر حالي اســت که رقم د         ر مد         ت مشــابه ســال قبل ۵77 میلیارد          ریال

زیان بود         .
به عبارت د         یگر سود          ناخالص شرکت حد         ود          ۹۴۰ د         رصد          رشد          د         اشته است. 
این تغییر چشم گیر نیز د         ر ســود          عملیاتي شرکت قابل مشاهد         ه است، به 
گونه اي که زیان عملیاتي شرکت طي ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ که به مبلغ ۲۲۳7 
میلیارد          ریال مي رسید          جاي خود          را با ۲۹۱۶ میلیارد          ریال سود          عوض کرد         . 
خوشبختانه این شــرکت پس از ۲ و نیم سال تحمل زیان خالص توانست 

به سود          خالص د         ست یابد         .

اکبرياندرگفتوگوبامايننیوزتشريحکرد:
جزئیاتپروتکلاحیایمعادنکوچكومتوسطسنگآهن

نجمــن  ا ئیــس  ر
و  ن  لید         کننــد         گا تو
صاد         رکنند         گان سنگ آهن 
ایــران از امضــای پروتکل 
احیــای معــاد         ن کوچک و 
متوســط ســنگ آهن بین 
ایمید         رو به عنــوان هد         ایت 
کننــد         ه، شــرکت های گل 
گهــر و مید         کو بــه عنوان 

شرکت های بزرگ ســرمایه گذار و انجمن سنگ آهن ایران و خانه معد         ن 
ایران به عنوان تشکل های تخصصی خبر د         اد         .

مهــرد         اد          اکبریان د         ر گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز با اشــاره به اینکه این 
پروتکل ساعتی قبل د         ر حضور محمد          شریعتمد         اری وزیر صمت امضا شد         ، 
توضیح د         اد         : وظیفه انجمن تولید         کنند         گان و صاد         رکنند         گان سنگ آهن این 
است که اعضایی را که پروانه بهره برد         اری د         ارند          اما معاد         ن آنها فعال نیست 
و یا اد         امه فعالیت آنها نیازمند          سرمایه گذاری است و نیازمند          یک سری از 
حمایت ها - نه لزوما مالی - هستند          شناسایی کرد         ه و به شرکت های بزرگ 

سرمایه گذار یعنی گل گهر و مید         کو معرفی کند         .
وی افزود         : معاد         ن کوچک و متوسط لزوما برای اد         امه فعالیت به کمک مالی 
نیاز ند         ارند          بلکه نیازمند          کمک های مشاوره ای یا تامین تجهیزات مورد         نیاز 
هستند         . یا مثا برخی معاد         ن توانایی ایجاد          واحد          فراوری ند         ارند          که د         ر این 
زمینه گل گهر یا مید         کو می توانند          به این واحد         ها کمک کنند          که با این کار 

هم معد         ند         ار سود          می برد          و هم شرکت سرمایه گذار.
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خبر

تولیدکنندگان
آهناسفنجی
دردورهمورد
بررسیبهمیزان
۵17هزارتن
صادراتآهن

اسفنجیداشتند
ودرمقايسهبا
رقم1٠۵هزارتن
درمدتمشابه
پارسال،رشد
39٢درصدیرا

ثبتکرد

رشد16درصدیتولیدفوالدايران
د ر 9 ماهه 96 ثبت شد ؛

افزایش80درصدیصادراتفوالدایران

رشدتولیدمحصوالتفوالدی
د         ر د         وره این گزارش ۱۴ میلیون و ۶۳۱ 
هزار تن محصوالت فــوالد         ی به تولید          
رسید          که د         ر مقایســه با ۹ ماهه مشابه 
د         ر ســال گذشــته افزایش ۹ د         رصد         ی 
د         ارد         . ۹ ماهه ) منتهی به آذر ( ۱۳۹۵ د         ر 
مجموع ۱۳ میلیون و ۴۴۶ هزار تن انواع 

محصوالت فوالد         ی به تولید          رسید         .

کاهشواردات
د         ر ۹ ماهه امسال یک میلیون و ۶۵۹ هزار 
تن محصوالت فوالد         ی وارد          کشور شد          و 
نسبت به د         وره مشابه د         ر سال قبل که ۲ 
میلیون و ۳۰۲ هزار تن بود         ، کاهش ۲۸ 

د         رصد         ی د         ارد         .

نزولصادرات
میزان صاد         رات محصوالت فوالد         ی د         ر ۹ 
ماهه امسال برابر با یک میلیون و 7۵ هزار 
تن بود          و د         ر مقایسه با رقم یک میلیون و 
۵۱۹ هزار تــن صاد         رات ۹ ماهه ۹۵ افت 

۲۹ د         رصد         ی را نشان می د         هد         .

مصرفظاهریرشدداشت
محصوالت فــوالد         ی د         ر بخش مصرف 
ظاهری د         ر د         وره این گزارش به سطح ۱۵ 
میلیون و ۲۱۵ هزار تن رسید          و نسبت به 
۹ ماهه ) منتهی به آذر ( ۹۵ که رقم ۱۴ 
میلیون و ۲۲۹ هزار تن بود         ، رشد          هفت 

د         رصد         ی د         اشت.

کاهشوارداتفوالدمیانی
د         ر ۹ ماهه ۹۶ میزان وارد         ات فوالد          میانی 

)خام ( به ۳۸ هزار تن رسید          که د         ر مقایسه 
با ۱۸۰ هزار تن د         وره مشــابه پارســال 

کاهش 7۹ د         رصد         ی د         ارد          .

مصرفظاهریمتعادلفوالدمیانی
همچنین د         ر ۹ ماهه امسال میزان مصرف 
ظاهری فوالد          میانــی ) خام ( به رقم ۱۱ 
میلیون و ۴۹7 هزار تن رسید          و د         ر مقایسه 
با د         وره مشــابه پارسال که ۱۱ میلیون و 
۴۴7 هزار تن بود         ، تفاوت زیاد         ی نشــان 

نمی د         هد         .

رشدتولیدآهناسفنجی
د         ر ۹ ماهه امسال ۱۶ میلیون و ۵۳۹ هزار 
تن آهن اســفنجی تولید          شد          و نسبت 
به د         وره مشابه د         ر ســال گذشته که ۱۳ 
میلیون و ۵۸۵ هزار تن بود         ، افزایش ۲۲ 

د         رصد         ی د         اشت.

افزايــش39٢درصدیصادرات
آهناسفنجی

تولید         کنند         گان آهن اســفنجی د         ر د         وره 
مورد          بررســی به میــزان ۵۱7 هزار تن 
صاد         رات آهن اســفنجی د         اشــتند          و د         ر 
مقایســه با رقم ۱۰۵ هزار تن د         ر مد         ت 
مشابه پارسال، رشــد          ۳۹۲ د         رصد         ی را 

ثبت کرد          .

کاهــشمصرفظاهــریآهن
اسفنجی

 مصرف ظاهری آهن اسفنجی د         ر ۹ ماهه 
۹۶ به رقم ۱۶ میلیون و ۲۲ هزار تن بالغ 
شد          و نســبت به رقم ۱7 میلیون و ۱۳۲ 

هزار تن عملکرد          د         وره مشابه د         ر ۱۳۹۵ 
افت ۶ د         رصد         ی د         ارد         .

فوالدمیانیباســهمبیشاز8٠
درصدیصادرات

د         ر حالی که فوالد          میانی ) خام ( ســهم 
۲.۲۴ د         رصــد         ی از وارد         ات را د         ر د         وره ۹ 
ماهه به خــود          اختصاص د         اد         ، اما ۸۱.۱۰ 
د         رصد          از صاد         رات کشــورمان را د         ر این 

مد         ت د         اشت.

تیرآهن،میلگردوورقگرمباسهم
نزديكبه17درصدیصادرات

د         ر مد         ت این گزارش صاد         رات تیرآهن، 
میلگرد          و ورق گرم نزد         یک به ۱7 د         رصد          
بود          که باالترین رقم مربوط به ورق گرم با 
7.7۳ د         رصد         ، میلگرد          با ۶.۹۸ و تیراهن با 

۲.۲7 د         رصد          ثبت شد         ه است.

ورقگرمباالترينسهمدرتولید
وواردات

بررســی صورت گرفته نشان می د         هد          
ســهم ورق گرم از کل تولید          محصوالت 
فوالد         ی د         ر مــد         ت ۹ ماهه ۹۶ به ۳۹.۳۱ 
د         رصد          رسید          و د         ر زمینه وارد         ات هم د         ر این 
مد         ت، باالترین رقم مربوط به این تولید          با 

۴۱.۰7 د         رصد          بود         .

میلگردباسهم31.4درصدیتولید
تولید          میلگرد          د         ر مد         ت مورد          بررسی این 
گزارش به رقم ۳۱.۴۵ د         رصد          رســید          و 
د         ر عین حال د         ر زمینه وارد         ات هم سهم 

۳.7۱ د         رصد          را به خود          اختصاص د         اد         .

براساسگزارشانجمنتولیدکنندگان
فوالدايران،درمدت9ماههسال96تولید
فوالدمیانی)خام(بهرقم16میلیونو
73هزارتنرسیدکهدرمقايسهبامدت
مشابهدرسال9۵رشد16درصدیودر
زمینهصادراتنیزافزايش8٠درصدی
داشت.در9ماههامسالمیزانصادرات
فوالدمیانی)خام(چهارمیلیونو614هزار
تنشد،درحالیکهدردورهمشابهپارسال
٢میلیونو۵6۵هزارتنبهثبترسیدهبود.

ياسرطیبنیامشاورعالیمديرعاملشرکت
فوالدمبارکهاصفهان: یکی از مزیت های نسبی 
تولید           فوالد           کشور ما، معاد          ن سنگ آهن و انرژی است. 
اگر این مزیت ها از صنعت فوالد           گرفته شود           د          یگر این 
توجیه اقتصاد          ی نخواهد           د          اشــت. معاد          ن سنگ آهن 
خوبی د          ر کشــور وجود           د          ارد          ، این معاد          ن برای تامین 
نیاز صنعت فوالد           تجهیز شــد          ه  اند          . د          ر واقع بافق برای 
ذوب آهن و چاد          رملو و گل گهر برای فوالد           مبارکه و فوالد           
خوزستان مجهز شد          ند           تا نیاز این شرکت ها تامین شود          . 
بطورکلی محل تامین هر کد          ام از صنایع مشخص شد          ه  
است. این هماهنگی کمی از بین رفته است. د          ر کالن 
شاید           محاسباتی اســت که تولید           سنگ آهن با تولید           
فوالد           باید           توازن د          اشته باشــد           اما متاسفانه د          ر عمل 
تعارض هایی به د          لیل عد          م هماهنگی که پیش تر به آن 
اشاره کرد          م د          ر زنجیره ایجاد           شد          ه است. این هماهنگی 
د          ر زنجیره وجود           ند          ارد           زیرا سیاست گذاری ها به صورت 
بخشی و منطقه ای انجام می گیرد           و شرکت ها هرکد          ام 

سیاست های خود           را د          نبال می کنند          . یعنی شرکت ها 
د          ر هیات مد          یره و یا مجمع ها براســاس منافع خود           
تصمیم گیری می کنند          . متاســفانه نگاه ملی حاکم 

نیســت. باید           د          ر اجرای طرح ها نگاه ملی حاکم 
و به کل زنجیره نگاه د          اشــته باشیم. د          ر 

خصوصی سازی ها نیز نباید           نگاه ملی 
را فراموش کــرد          . د          ر حال حاضر 
کمی ایــن نگاه وجود           نــد          ارد           اما 
باید           بر زنجیره حاکم شود          . برخی 
شرکت های بزرگ مانند           ذوب آهن، 

فوالد           مبارکه و خوزستان د          ر تامین 
مواد           اولیه با مشــکل همراه هستند          . 

تمامی این شرکت ها به د          لیل تعارض های 
موجود           و اجرای برخی طرح های توســعه  فوالد          ی د          ر 
شرکت های معد          نی با مشکالتی مواجه شد          ه اند          . معاد          نی 
هم که فوالد           ند          ارند           نمایند          گان اســتان و استاند          اری 
برای احد          اث واحد           فوالد          ی به آنها فشار وارد           می کند          . به 

عنوان مثال د          ر کرد          ستان معد          ن وجود           د          ارد           اما مسئوالن 
استانی فشار وارد           کرد          ه اند           که باید           فوالد           ایجاد           شود          . این 
نگاه د          ر د          ولت نیست اما متاسفانه د          ر سیاست گذاران 
ما وجود           د          ارد          ، د          ر حالی کــه باید           فکر کرد           یک 
کار د          ر چه منطقه ای توجیه اقتصاد          ی 
د          ارد          . اگر نگاهی به زنجیره د          اشــته 
باشیم خواهیم د          ید           سود          د          ه ترین 
قســمت زنجیره، معاد          ن است. 
سرمایه گذاری د          ر معاد          ن نسبت 
به سایر اجزای زنجیره کمتر است. 
به ازای تولید           هر تن سنگ آهن 4۰ 
یورو سرمایه گذاری انجام می شود           د          ر 
حالی که برای احد          اث یک کارخانه فوالد          ی 
۱۹۰ تا ۲۰۰ یورو ســرمایه گذاری الزم است. جالب 
است که سود          د          هی 4۰ یورو خیلی بیشتر از کارخانه 
فوالد          ی است. ســود          د          هی د          ر معاد          ن به شد          ت باالتر از 

سایر بخش های زنجیره است.

هشدارشديددربارهسیاستگذاریجزيرهایدرصنعتفوالد

افتتاححساببانکی
برایدوفوالدسازايرانیتوسطبانكعمانی

سفیر کشورمان د            ر عمان از گشایش حساب بانکی برای فوالد             مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان توسط بانک صحار عمان خبر د            اد            . به گزارش ماین 
نیوز، حجت االسام و المسلمین  محمد            رضا نوری شاهرود            ی  با اشاره 
به جایگاه رفیع ایران برای عمان افزود            : بانک صحار عمان د            ومین بانک 
بزرگ این کشور است که خواستار همکاری های اقتصاد            ی با جمهوری 
اسامی ایران شد            ه است. وی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران د            ر 
بخش سیاسی و روابط د            وجانبه بین  المللی ومنطقه  ای هیچ مشکلی با 
کشور عمان ند            ارد            ، افزود            : بانک صحار عمان برای شرکت های مطرحی 
همچون فوالد             مبارکه، فوالد             خوزســتان و ذوب آهن اصفهان حساب 

باز کرد            ه است.
سفیر کشورمان د            ر عمان بیان کرد            : براحتی می توان زمینه های فعالیت 
د            ر عمان مانند             ثبت شرکت و حساب بانکی، اخذ ویزا ) پارسال ۳7 هزار 
ویزا و امسال با سیر صعود            ی تاکنون بیش از ۴۵ هزار ویزا صاد            ر شد            ه(، 
صاد            رات میوه و شــیات و گند            م و همچنین وارد            ات و صاد            رات د            ارو را 
گســترش د            اد            . نوری شــاهرود            ی اد            امه د            اد            : برهمین اساس هیاتی از 
وزارت بهد            اشت و د            رمان عمان برای رتبه بند            ی بیمارستان های ایران 
د            ر شرف اعزام به ایران هستند             و د            ر زمینه سیمان و کلینکر هم فعالیت 
گسترد            ه ای د            ر د            ست اقد            ام است و د            ر این راستا بنیاد             مستضعفان زمینی 
به مســاحت ۵۰ هزار متر مربع د            ر ساله عمان د            ر اختیار گرفته است. 
سفیر ایران د            ر مســقط با اشاره به اینکه عمانی ها با ۱7 کشور تاکنون 
حذف تعرفه تجارت د            ارند             و صفر اســت افزود            : د            ر بحث مخازن نفتی 
وپروژه های ساختمانی، سرمایه گذاری مشترک و پاالیشگاه ها، د            ارو 
و سامت و ماشین آالت می توان با عمانی ها همکاری های مشترک 
د            اشت. وی با اشاره به اینکه مجموعه کاالهای ایرانی د            رعمان خوشنام 
است و ۶۰ د            رصد             تجارت عمان د            ر د            ست شیعیان است؛ گفت: تشکیل 
کمیته مقد            ماتی نشســت مشــترک د            وطرف و همچنین عضویت د            ر 
 کمیســیون مشــترک که وزارت صنعــت ایران نیز عضو آن اســت

ضروری است.

انجمنجهانیفوالدگزارشداد:
افزايشترازتجاریايراندربخشفوالدبهباالترينمیزان1٠سالاخیر

انجمن جهانی فوالد          گزارش 
د         اد         : تراز تجــاری ایران د         ر 
بخش فوالد          د         ر سال ۲۰۱۶ 
بــا مثبت ۹7۱ هــزار تن به 
باالترین میزان د         ر ۱۰ سال 
اخیر رســید         . ایــن د         ر حال 
اســت که تراز تجاری ایران 
د         ر ســال ۲۰۰7، منفــی 
۱۱.۶میلیون تــن به ثبت 

رسید         ه بود         . به گزارش ماین نیوز، انجمن جهانی فوالد          طی انتشار گزارشی 
اطاعات مربوط صاد         رات، وارد         ات و مصرف فوالد          7۴کشور جهان را د         ر ۱۰ 
سال اخیر منتشر کرد          که براساس این گزارش د         ر سال ۲۰۰7، ایران با تراز 
تجاری منفی ۱۱.۶ میلیون تن فوالد          بزرگترین وارد         کنند         ه منطقه بود          د         ر 
حالی که د         ر سال ۲۰۱۶ به بزرگترین صاد         ر کنند         ه منطقه تبد         یل شد         ه و با 
تراز تجاری مثبت ۹7۱ هزارتن جایگزین ترکیه شد         . د         ر سال ۲۰۱۵ تراز 
تجاری فوالد          ایران منفی ۶7۴هزارتن بود         . مصرف ظاهری فوالد          د         ر ایران 
د         ر سال گذشته میاد         ی ۱۹میلیون و ۱۰۵هزار تن و سرانه ۲۳۸کیلوگرم 
و مصرف واقعی فوالد          نیز ۲۰میلیون و 7۶۲هزار تن و سرانه ۲۵۹مصرف 

واقعی کیلوگرم به ثبت رسید         .
کشورهایبرترصادرکنندهفوالد

مجموع صاد         رات 7۴کشــور جهان ۴۶۹میلیون و ۴۵۲هزار تن و مجموع 
وارد         ات نیز ۴۱۲ میلیون و۴۵۹هزار تن گزارش شــد         ه اســت. بیشترین 
صاد         ارت را چین با ۱۰۸میلیون و ۶۶هزار تن و پس از آن ژاپن با ۴۰میلیون 
و ۵۰۵هزار تن د         اشتند         . رتبه های سوم تا پنجم متعلق به کشور های روسیه 
با ۳۱میلیون و ۱۵۵هزار تن، کــره جنوبی با ۳۰ میلیون و ۵۸۶هزار تن و 

آلمان با ۲۵ میلیون و ۸7هزار تن بود         ه است.
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ابعادتوسعهصنعتفوالد
کاگر د           ر این کارگاه تخصصی عنوان کرد           : یکی 
از موضوع هایــی که د           ر مد           یریــت کوتاه مد           ت، 
میان مد           ت و بلند           مد           ت ما را د           ر رسید           ن به اهد           اف 
۵۵ میلیون تن تولید            فوالد            کمک خواهد            کرد           ، 
بحث مد           یریت قراضه د           ر کشور است. کاگر د           ر 
اد           امه با اشــاره به ضرورت توسعه صنعت فوالد            
و ابعاد            مختلف آن، عنوان کرد           : توسعه صنعت 
فوالد            کشور از بعد            پاید           اری اقتصاد           ی، اجتماعی 
و زیست محیطی می تواند            حائز اهمیت باشد           . 
از نظر اجتماعی این صنعت سبب اشتغالزایی 
مستقیم و غیرمستقیم می شود           . تاثیر اقتصاد           ی 
آن از یک سو می تواند            ســبب صاد           رات ساالنه 
حد           ود            ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن فوالد            د           ر چشم اند           از 
۱۴۰۴ و از ســوی د           یگر باعث افزایش تقاضا د           ر 
جامعه براساس ســرانه مصرف فوالد            از ۲۴۰ 
کیلوگرم به ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم د           ر سال شود           . 
البته اگر قرار باشــد            به ســطح توسعه یافتگی 
کشورهایی مانند            ژاپن، امریکا یا آلمان برسیم 
باید            این میزان سرانه را به ۴۵۰ کیلوگرم د           ر سال 
برسانیم. البته برای رسید           ن به چنین سطحی 
باید            به این نکته توجه کنیم که آیا محیط زیست 
بستر پذیرند           ه این فعالیت ها را خواهد            د           اشت؟ 
اگر به این ســطح تولید            برســیم، باید            میزان 
استخراج و برد           اشت از منابع را نیز افزایش د           هیم. 

این کارشناس فوالد            د           ر اد           امه خاطرنشان کرد           : 
اگر قرار است از میزان تولید            فعلی فوالد            د           ر آیند           ه 
به تولید            ۵۵میلیون تن برسیم، میزان مصرف آب 
و انرژی نیز د           ر این صنعت به طور تقریبی به د           و 
برابر خواهد            رسید           . از این رو، تامین آب و پاید           اری 
اکوسیستمی که قرار است آب از آن تامین شود           ، 
مسئله ای جد           ی به شمار می رود           . از سوی د           یگر 
این موضوع مطرح می شود            که از محیط زیست 
باید            به گونه ای برد           اشت کنیم که نسل های آیند           ه 
نیز بتوانند            نیازهای خود            را از این منابع تامین 
کنند           . وی د           ر اد           امه با اشــاره به د           ید           گاه هایی که 
براســاس آنها باید            برای حفظ محیط زیست از 
مواد            بازیافتی استفاد           ه کرد           ، گفت: چند            رویکرد            
برای اســتفاد           ه از محصوالت وجود            د           ارد           ، یکی 
اینکه محصوالت باد           وام تــری را تولید            کنیم و 
رویکرد            د           یگر این اســت کــه از محصوالت د           ر 

چرخه بازیافت استفاد           ه کنیم.

اهمیتبازيافت
کاگر با اشــاره به این موضوع که تولید            فوالد            
از ســنگ آهن می تواند            با معایبــی به همراه 
باشــد           ، عنوان کرد           : یکی از معایب تولید            فوالد            
از ســنگ آهن این اســت که این کار ســبب 
برد           اشــت و اســتخراج میزان زیاد           ی از منابع 
طبیعی می شود            و از ســوی د           یگر نیز می تواند            

آلود           گی های زیست محیطی د           اشته باشد           . وی 
د           ر اد           امه با اشاره به اهمیت بازیافت قراضه آهن، 
گفت: یکــی از مهم تریــن ویژگی های فوالد            
این است که این فلز بیش از ۹۰د           رصد            قابلیت 
بازیافت د           ارد           ، از این رو بسیار حائز اهمیت است 
که بتوانیم مســیر بازیافت آن را بهینه سازی و 
مد           یریت کنیم. این کارشناس حوزه بازیافت با 
اشاره به صرفه جویی که د           ر زمینه بازیافت آهن 
می شود           ، خاطرنشان کرد           : د           ر یک د           ور بازیافت 
فوالد           ، مصرف حد           ود            ۱۳/۱ تن سنگ آهن، بیش 
از ۶۳۰ کیلوگرم زغال ســنگ و ۱۲۰ کیلوگرم 
آهک کاهش می یابــد            و 7۵د           رصد            د           ر مصرف 
انرژی نیز صرفه جویی خواهد            شــد            و از سوی 
د           یگر سبب کاهش ۶۴د           رصد           ی انتشار گازهای 
گلخانه ای می شود           . الزم به یاد           آوری است این 
میزان صرفه جویی براساس روش تولید            فوالد            
با کوره های بلند            است اما اگر تولید            فوالد            کشور 
براســاس فناوری احیا و کوره قــوس انجام و 
از ۱۰۰د           رصد            قراضه اســتفاد           ه شــود           ، حد           ود            
۸۰د           رصد            مصرف گاز، ۴۰د           رصد            مصرف آب و 
۳۰د           رصد            د           ر مصرف برق صرفه جویی می شود           . 
البته اســتفاد           ه از ۱۰۰د           رصــد            قراضه نیازمند            
ملزوماتی اســت و محد           ود           یت ها و اولویت های 
 اقتصــاد           ی بــرای این امــر نیز بایــد            د           ر نظر

گرفته شود           .

استفادهازقراضهدرصنعتفوالديکیاز
موضوعهایمهمبهشمارمیرودزيرابا
وجودظرفیتهايیکهبرایمصرفقراضه
درنظرگرفتهشدهاينموضوعدرکشوربا
چالشهايیروبهرواستکهمیزاناستفاده
ازآنرادراينصنعتبهحداقلمیرساند.در
همايش»مديريتارتباطانرژی،محیطزيست
وآبدرصنعتفوالدبارويکردتوسعهپايدار،
تولیدپاکوبدونضايعات«میناکالگر،
کارشناسحوزهبازيافتضايعاتآهندر
کارگاهتخصصی»مديريتقراضه،ظرفیت،
چالشهاوفرصتها«بهارائهگزارشیدرباره
اهمیتبازيافتقراضهآهنپرداخت.

 هند          جایگاه ایران
د         ر تولید          
آهن اسفنجی را گرفت
بر اساس گزارش سال 
2017 انجمن جهانی فوالد         ، 
تولید          فوالد          د         ر ایران بیش 
از 21د         رصد          افزایش یافته 
اما هند          موفق شد         ه با افزایش 
تولید          آهن اسفنجی، رتبه 
اول ایران د         ر تولید          این 
محصول را بگیرد          و ایران د         ر 
تبه د         وم تولید          آهن اسفنجی 
د         نیا ایستاد         . به گزارش ماین 
نیوز، انجمن جهانی فوالد          
د         ر گزارشی كه به عنوان 
گزارش عملکرد          فوالد          د         ر 
سال 2017 منتشر كرد         ه 
است، به بررسی وضعیت 
فوالد          66 كشور تولید         كنند         ه 
این محصول پرد         اخته است. 
این گزارش نشان می د         هد          
كه میزان تولید          فوالد          خام 
ایران د         ر سال 2017 معاد         ل 
21 میلیون و 726 هزار تن 
بود         ه كه رشد          21.4 د         رصد         ی 
را نسبت به سال 2016 
نشان می د         هد         . البته د         ر این 
مد         ت تولید          فوالد          خام جهان 
هم رشد          5.6 د         رصد         ی د         اشته 
و ركورد          یک میلیارد          و 675 
میلیون تن را ثبت كرد         ه 
است.

چینیهاباسونامیقراضهروبهرومیشوند
این کارشــناس فوالد            د           ر اد           امه با اشاره ایجاد            
زیرســاخت هایی برای اســتفاد           ه از قراضه، 
عنوان کرد           : اگــر د           ر آیند           ه د           ر ســطح جهان 
بخواهند            ۱۰۰د           رصد            از قراضه استفاد           ه کنند           ، 
زیرســاخت هایی باید            ایجاد            شود           . استفاد           ه از 
قراضه به فناوری کوره بلنــد            نیاز د           ارد           . کاگر 
همچنین عنوان کرد           : چین یکی از کشورهایی 
است که بیشترین اســتفاد           ه از قراضه را د           ارد           . 
البته برخی کشورها تولید           کنند           ه قراضه به شمار 
نمی روند            و فقط قراضه وارد            می کنند            اما د           ر کل 
روند            استفاد           ه از قراضه یک روند            افزایشی است. 
هرچند            براساس برخی گزارش ها کشور چین 
تا چند            سال آیند           ه با سونامی از قراضه روبه رو 

خواهد            شد           .
البته این کشور به د           لیل شرایط زیست محیطی 
د           ر چند            سال گذشته ســعی کرد           ه کوره های 
خود            را ارتقا د           هد            زیرا کوره های بلند            نســبت 
به کوره های قوس، آلود           گی بیشــتری ایجاد            
می کننــد           . وی اد           امه د           اد           : د           ر د           ســترس بود           ن 
قراضه برای کشورهای د           ر حال توسعه به د           لیل 
ثبات د           ر مصــرف فوالد            همراه بــا یک تولید            
باثبات اســت اما د           ر چند            ســال آیند           ه میزان 
تولید            قراضه چین جهش قابل توجهی خواهد            
یافت. از این رو، چند            سال آیند           ه سیاست های 
 چین د           ر بازار جهانی قراضه بسیار تعیین کنند           ه

خواهد            بود           .

چشماندازتامینقراضهدرافق14٠4
این کارشــناس حوزه بازیافت با اشاره به انواع 
قراضــه، گفت: یک نوع قراضــه د           ر کارخانه ها 
ایجاد            می شود           ، نوع د           یگر قراضه ها نیز قراضه های 
شهری هســتند            که برای اینکه این نوع قراضه 
د           وباره به مصرف برســد            تاخیــر زمانی وجود            
د           ارد           . کاگر با اشاره به چشــم اند           از ۱۴۰۴ د           ر 
تامین قراضه، عنوان کرد           : براساس چشم اند           از 
۱۴۰۴ ایران نیاز به تامین ســاالنه ۱۰ میلیون 
تن قراضه خواهد            د           اشت، این د           ر حالی است که 
ساالنه توانســته ایم فقط ۲ میلیون تن قراضه 
تامین کنیم و با کمبــود            ۸ میلیون تنی قراضه 

روبه رو هستیم.

اينروزهابرخیازفوالدسازانداخلیهموارهازنوساننرخقراضهگاليهدارندچراکهسببافزايشمحصول
نهايیآنشدهاست.بهگزارشمايننیوز،نیازکورههایداخلیبهقراضه3میلیونتناستکهحدود۵/1میلیون
تنآندرداخلتامینمیشودوحدودنیمیازاينظرفیتنیزخالیماندهکهسببنوساننرخقراضهشدهاست.

البتهموضوعقابلتوجهدراينبیننبودسازوکارمناسببرایقیمتگذاریدرستقراضهاست.

بنگاههايیکهقدرتقیمتگذاریدارند
د          رباره نحوه قیمت گذاری قراضه حســام الد          ین والی 
کارشــناس بازرگانی فوالد           عنوان کــرد          : د          ر جهان، 
فرآوری و آماد          ه ســازی قراضه آهن به منظور مصرف 
کارخانه های ذوب به د          و روش ســنتی و مد          رن انجام 
می شود          . نرخ تمام شد          ه قراضه آهن برای کارخانه های 
فوالد          سازی د          ر ایران به مولفه ها و پارامترهای فراواِن 
مشــهود           و غیرمشــهود          ی ازجمله کیفیــت، میزان 
ناخالصی، د          انســیته و ابعاد          ، مــد          ت پرد          اخت و هزینه 
حمل ونقل بســتگی د          ارد          .والی د          ر اد          امه خاطرنشان 
کرد          : چرخه بازیافت و جمع آوری آهن قراضه د          ر کشور 
د          ربرگیرند          ه تعــد          اد           زیــاد          ی کارگاه و انبارهای اولیه 
کوچک د          ر سراسر کشور است که بد          نه اصلی عملیات 
تامین و عرضه را برعهد          ه د          ارند          . این انبارها قیمت پذیر 
بود          ه و قــد          رت قیمت گــذاری ند          ارنــد          . قراضه های 
جمع آوری شــد          ه د          ر این مباد          ی ازسوی تعد          اد           کمی 
)۸ تا ۱۲( بنگاه که گرد          انند          گان اصلی عرضه بازار برای 

مصرف کنند          گان بزرگ کشورند           خرید          اری و مد          یریت 
می شود          . این بنگاه ها د          ارای قد          رت قیمت گذاری اند          .وی 
د          ر اد          امه با اشــاره به اینکه نرخ قراضه به د          لیل ساختار 
شبه انحصاری اش تابع بازار نیست و بنگاه ها خود           د          ارای 
قد          رت قیمت گذاری اند          ، گفت: با توجه به اینکه توازن 
نیروهای تقاضا و عرضه بازار د          ر سال های گذشته بهم 
خورد          ه است، بازیگران اصلی بازار، سیاست های خود           
را با د          ر نظر گرفتن ماحظات استراتژیک و این امر که 
واکنش رقبایشــان چه خواهد           بود          ، تنظیم می کنند          . 
پس مد          ل تعیین قیمت، براســاس مقد          ار و تعاد          ل د          ر 
چنین بازاری شکل می گیرد          . این کارشناس بازرگانی 
فوالد           د          ر اد          امه خاطرنشــان کرد          : عمد          ه نحوه خرید           و 
فروش قراضه د          ر کشــور به صورت )تحویل د          ر مقصد          ( 
است که به آن خرید           و فروش تحویلی گفته می شود          . 
د          ر ایــن روش، ابتد          ا هر کارخانه با توجه به نیاز مصرف 
خود           اقد          ام به تعریف د          رجه بنــد          ی قراضه می کند           و با 
توجه به این تعریــف، معامات خود           را انجام می د          هد          . 

د          ر روش تحویلــی، پس از توافــق روی نرخ هر نوع از 
د          رجه بار، بارگیری ازسوی تامین کنند          ه از مبد          ا انجام 
می شود          ، لیکن انواع د          رجه این ظرفیت بار د          ر مقصد           و 
زمان تخلیه با د          رصد          های متفاوت ازسوی کارشناس 
کنترل کیفی )ارزیاب( کارخانه مشــخص می شود          . 
همچنین میزان ناخالصی موجود           د          ر بار، تخمین زد          ه 
شــد          ه و از وزن کل بار د          ر مقصد           کسر می شود          . سپس 
براســاس د          رجه اعامی کنترل کیفی کارخانه و وزن 
خالص بار د          ر مقصد           و همچنین نرخ توافق شــد          ه اولیه 
برای هر د          رجه هنگام بارگیری، محاســبه ریالی این 
ظرفیت بار انجام شــد          ه و پس از کسر هزینه کرایه از 
مبلغ محاسبه شد          ه، مبلغ خالص به فروشند          ه پرد          اخت 
می شود          . والی تصریح کرد          : این روش برخاف معامله 
د          یگر محصوالت فوالد          ی اســت که د          ر مبد          ا، کیفیت و 
نرخ کاال مشخص شد          ه و سپس ارسال می شود          . نکته 
کلید          ی که باعث متفاوت شد          ن نحوه قیمت گذاری بازار 
قراضه کشور از د          یگر بخش های صنعت فوالد           می شود          ، 
نحوه قیمت گذاری )تحویل د          ر مقصد          ( اســت و نشان 
می د          هد           نرخ کارخانه ها هنگام اعام اولیه نرخ )تحویل 
د          ر مقصــد          (، قبل از تخلیه بار د          ر مقصد           و تعیین د          رجه 
نهایی، نمی تواند           ماک د          رستی از نرخ نهایی خرید           آن 
کارخانه یا نرخ نهایی فروش آن تامین کنند          ه باشــد          . 

بد          ین معنــی که تا هنگام تخلیه کامــل بار د          ر مقصد           
و مشخص شــد          ن د          رجه و ناخالصی بــار، مبلغ و نرخ 
بار ارسال شد          ه نامشخص اســت.وی با توجه به موارد           
یاد          شد          ه و ماهیت قراضه سنتی تاکید           د          ارد          : حساسیت 
تعریف یکسان و براســاس عرف د          رجه بند          ی قراضه و 
استفاد          ه از کارشناسان مجرب و متعهد           کنترل کیفی 
ازســوی کارخانه های کشور بیش از پیش الزم به نظر 
می رســد           تا هم کارخانه و هم تامین کنند          ه، از خطای 
احتمالی انسانی ارزیابی کنترل کیفی خود           کمتر د          چار 
ضرر شوند          .این کارشناس بازرگانی فوالد           اد          امه د          اد          : بر 
این اساس به نظر می رسد          ، وجود           یک سوءاستفاد          ه گر 
د          ر بازار، چگونه می تواند           بــا اعام نرخ خرید           اولیه باال 
)قیمت اولیه تحویلی باال( و سپس با تعیین د          رجه های 
غیرمنطقــی یا خارج از عرف بازار هنــگام تخلیه بار، 
عاوه بــر متضرر کرد          ن تامین کنند          ه قراضه کشــور، 
روی قیمت ها و شرایط خرید           کارخانه های د          یگر تاثیر 
گذاشــته و آنها را نیز مجبور به افزایش نرخ یا استفاد          ه 
از روش هــای غیرمنطقی تامین بــار کند          .والی بیان 
کرد          : به اختصــار می توان گفت ماهیت همگن نبود          ن 
قراضه آهن د          ر روش ســنتی، امکان ارزیابی د          قیق آن 
هنگام معامله را از فعاالن این بخش تا حد           زیاد          ی سلب 

می کند          .

انحصارقیمتقراضهدردستبنگاهها

چینیهاباسونامیقراضهروبرومیشوند
کسری ساالنه 8 میلیون تنی قراضه را چگونه می توان تامین کرد          ؟

مدیریتضایعاتفوالدیدرچشمانداز۱۴0۴
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ايرانششمینصادرکنندهسنگآهنبهچین

بر اساس آخرین اطاعات د         ریافتی از گمرک چین، د         ر پایان سال ۲۰۱7 
ایران بعد          از کشورهای اســترالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، هند         وستان و 
 اوکراین د         ر جایگاه ششمین صاد         ر کنند         ه سنگ آهن به چین قرار گرفت، 
اگرچه جایگاه ایران طی سال ۲۰۱7 ماه به ماه متغیر و متفاوت بود          ولی 
معد         ل این جایگاه د         ر انتهای سال ۲۰۱7 برای ایران ششم بود         ه است. به 
گزارش ماین نیوز، خبر د         یگری که به نوعی با خبر قبلی پیوند          د         ارد          را باید          
د         ر خبر سیاســت ها و رایزنی های جد         ید          هند          د         رخصوص وضع عوارض 
صاد         راتی د         انست. ماجرا از اینجا شروع می شود          که از سپتامبر ۲۰۱۶ که 
صاد         رات سنگ آهن از هند         وستان شروع شد          برای سنگ آهن های با عیار 
۵۸ به پایین تا انتهای ســال ۲۰۱7 هیچ گونــه عوارض صاد         راتی وجود          
ند         اشــت. د         ر اد         امه هند         وستان برای ســنگ آهن با عیار ۵۸ د         رصد          به باال 
صاد         رات خود          را متوقف کرد          تا حد         اکثر این میزان سنگ آهن مورد          مصرف 

د         اخلی این کشور قرار گیرد         .
د         ر این باره این کشــور د         ر حال برنامه ریزی اســت که توقف صاد         رات از 
هند         وســتان برای عیار ۶۲ د         رصد          به باال باشــد         ، یعنی هند         وستان برای 
اینکه بتواند          جایگاه بیشــتری را برای صاد         رات سنگ آهن د         اشته باشد          
به د         نبال این است که توقف صاد         رات سنگ آهن با عیار ۵۸ د         رصد          به باال 
را به عیار ۶۲ د         رصد          به باال منتقل کند          تا حتی االمکان ســهم بیشتری از 
بازار د         اشته باشــد         . این خبر مهم د         ر حالی مخابره می شود          که باعث شد         ه 
صاد         رات سنگ آهن از هند         وستان د         ر صورت تصویب این موضوع افزایش 
 پید         ا کند          و تاثیر بســیار زیاد         ی د         ر کاهش صاد         رات سنگ آهن ایران نیز

د         اشته باشد         . 
د         رخصوص این خبر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد          بازار های 
بین المللی معد         ن و فــوالد          می گوید         : با توجه به اخبار مخابره شــد         ه که 
حکایت از سیاست گذاری های جد         ید          کشورهای رقیب ایران د         رخصوص 
د         ستیابی به سهم بیشــتر از صاد         رات سنگ آهن د         ارد         ، باید          گفت مبحث 
وضع عوارض صاد         راتی د         ر سال ۱۳۹7، عما منطقی نیست به این د         لیل 
که شــرایطی که د         ر بازار چین وجود          د         ارد          از یکسو و ایجاد          زمینه هایی از 
سوی رقبای ســنگ آهن ایران د         ر ارتباط با د         ستیابی به هد         ف صاد         رات 
بیشتر سنگ آهن از سوی د         یگر خود          به خود          باعث می شود          سهم صاد         راتی 

سنگ آهن ایران روز به روز و سال به سال کمتر شود         .

تشکیلدو
کنسرسیومبرای
معادنزيرزمینی
واکتشاف؛مسیر
رابرایتامین
سنگآهن
هموارخواهد

کرد

رئیس هیات عامل ایمید           رو ضمن تاکید            بر برنامه ریزی برای 
اکتشاف د           ر معاد           ن عمیق و زیرزمینی با هد           ف تامین سنگ آهن 
گفت: مشارکت و ورود            سرمایه گذاران مجموعه های فوالد           ی 
و معد           نی د           ر اکتشاف ضروری اســت. این به معنی د           ور شد           ن 
ایمید           رو از برنامه های اکتشافی نیست و ما به عنوان د           ولت حامی 
سرمایه گذاران د           ر بخش اکتشاف خواهیم بود           . کرباسیان با بیان 
اینکه واگذاری طرح ها به بخش خصوصی مورد            تاکید            رئیس 
جمهور و وزیر صنعت، معد           ن و تجارت است، افزود           : د           ولت د           ر 
چارچوب اختیارات خود            به ویژه د           ر بخش ماشین آالت معد           نی 
کمک خواهد            کرد            و این کمک به صورت ارایه تسهیات ویژه با 
بازپرد           اخت معقول خواهد            بود           . وی ضمن اعام اینکه واحد           های 
فوالد           ی نیاز جد           ی به سنگ آهن د           ارند           ، گفت:فوالد           ی ها باید            
برای آیند           ه خود            به طور جد           ی د           ر بحث اکتشــاف ورود            کنند           . 
حوزه اکتشاف همراه با ریسک است. د           ر راستای برنامه اکتشاف 
د           ر معاد           ن سنگ آهن هم افزایی بین شرکت ها باید            به نحوی 
باشد            که د           ر برنامه اکتشاف؛ توزیع سنگ آهن بر مبنای سهم 
نباشد            و نگاه ها اینگونه باشد           که نیاز کشور به خوراک صنعت 

فوالد            تامین شود           .

پیشنهاداتبرایتامینماشینآالت
وی اعام کرد           : بحث تامین ماشین آالت مورد            توجه ایمید           رو 
اســت. د           ر این زمینه جلســاتی را با پیمانکاران، مشاوران و 
شرکت های معد           نی برگزار کرد           یم و پیشنهاد           ات طرح شد           ه د           ر 
جلسات؛ به وزیر صنعت، معد           ن و تجارت ارایه شد           . کرباسیان 
اظهار کرد           : انتظار می رود            تامین مالی برای خرید            ماشین آالت 

به صورت ارایه تسهیات ویژه خارج از بروکراسی؛ به شرکت 
ها ارایه شود           . رئیس هیات عامل ایمید           رو همچنین اعام کرد           : 
فروش سهام شرکت های د           ولتی و خصولتی ها موضوعی است 
که مورد            تاکید            رئیس جمهور اســت. د           ر این نشست ارد           شیر 
سعد            محمد           ی عضو هیات عامل ایمید           رو نیز تاکید            کرد           :مشکل 
تامین خوراک شرکت هایی همچون ذوب آهن را باید            حل کنیم. 
وی افزود           : ایمید           رو با کمک شرکت های حوزه معد           ن و صنایع 
معد           نی د           ر کوتاه مد           ت به د           نبال تهیه طرح مد           ون برای سرمایه 
گذاری د           ر بخش اکتشاف است و اعتقاد            د           اریم این موضوع به 

سرانجام برسد           .

تشکیل٢کنسرسیومبرایمعادنزيرزمینیواکتشاف
د           ر این نشســت ناصر تقی زاد           ه مد           یرعامل شــرکت معد           نی و 
صنعتی گل گهر با ارایه پیشــنهاد            تشکیل کنسرسیوم برای 
د           ستیابی به اهد           اف اکتشافی د           ر حوزه سنگ آهن، اعام کرد           : این 
هد           ف مسائل مالی را تحکم خواهد            بخشید           . وی افزود           : تشکیل 
د           و کنسرسیوم برای معاد           ن زیرزمینی و اکتشاف؛ مسیر را برای 
تامین سنگ آهن هموار خواهد            کرد           .د           ر اد           امه محمود            نوریان 
مد           یرعامل معد           نی و صنعتی چاد           رملو طی سخنانی گفت: منابع 
سنگ آهن آماد           ه رو به پایان است و د           ر این زمینه رسالت مهم 
ما برای تحقق هد           ف ۵۵ میلیون تن فوالد           ؛ تامین سنگ آهن 
خواهد            بود           . وی افزود           : پیشنهاد            می شود            شرکتی شامل مجموعه 
های معد           نی و فوالد           ی کشور تشکیل شود            و پهنه های اکتشاف 
سنگ اهن را به این شــرکت واگذار تا طرح های فوالد           ی د           ر 

شرایط بهتری اقد           ام به تامین خوراک کنند           .

تفاهمنامههایفعالســازیوتوسعهمعادنکوچكمقیاسبینمعاونتامورمعادنو
صنايعمعدنیوزارتصنعت،سازمانتوســعهونوسازیمعادنوصنايعمعدنیايران
)ايمیدرو(وخانهمعدنايرانباحضوروزيرصنعت،معدنوتجارتبهامضارســید.به
گزارشمايننیوز،عالوهبرمواردباالشرکتهایمعدنیمیدکووگلگهروانجمنسنگ

آهنايرانشامگاهدوشنبه٢تفاهمنامهجداگانهراامضاکردند.

براســاس این تفاهمنامه ها شرکت های یاد          
شــد         ه د         ر زمینه احیای حــد         ود          ۵۰۰ معد         ن 
کوچک مقیاس بــرای یک د         وره پنج ســال 
فعالیت خواهند          د         اشــت. این تفاهمنامه ها، 
احیای معاد         ن متروک و اشتغالزایی مستقیم 
و غیر مستقیم ۴۲۵ هزار نفر را د         ر د         ستور کار 
خود          د         ارد         . یکــی از تفاهمنامه هــا بین خانه 
معد         ن، ایمید         رو، شــرکت هلد         ینگ توســعه 
معاد         ن و صنایع معد         نــی خاورمیانه )مید         کو( 
و معاونــت معد         نی وزارت صنعــت، معد         ن و 
تجارت به امضا رسید          که نوع مشارکت مید         کو 
د         ر آن ورود          به عرصه معاد         ن غیر آهنی اســت. 
همچنیــن خانه معد         ن، ایمیــد         رو، گل گهر و 
معاونت معد         نی وزارت صنعت، معد         ن و تجارت 
تفاهمنامــه د         یگری را به امضا رســاند         ند          که 
شــرکت گل گهر نیز با هد         ف تامین مواد          اولیه 
زنجیره فوالد          )معاد         ن سنگ آهن( د         ر این طرح 

مشارکت د         ارد         . فعالســازی معاد         ن کوچک و 
توسعه اشــتغال و بهره وری، تجمیع د         پوهای 
موجود          و برند         ســازی محصــوالت با توجه به 
اســتاند         ارد         ها و کنترل کیفی به منظور تامین 
منابع مالی پاید         ار معاد         ن، ارتقای سطح د         انش 
معد         نکاری کشور با افزایش آموزش و توسعه 
میزان تولید          د         ر معاد         ن نیمه فعال با تامین بازار 
مطمئن محصول از اهد         اف کان طرح احیای 
معاد         ن کوچک و متوسط اعام شد         ه است. بر 
اساس آخرین آمار ستاد          وزارت صنعت، معد         ن 
و تجارت، شمار معد         ن های د         ارای مجوز بهره 

برد         اری کشور ۹ هزار و ۹۵۰ مورد          است.
اکنون حد         ود          چهار هزار معد         ن غیرفعال د         ر همه 
گروه ها وجود          د         ارد          و مشتمل بر ۹ د         رصد          معاد         ن 
فلزی، ۲۱ د         رصد          معاد         ن ســنگ تزیینی، ۵۱ 
د         رصد          معاد         ن مصالح ســاختمانی و ۱۵ د         رصد          
از سایر معاد         ن مانند          نسوزها و غیره بود         ه است.  

ایمید         رو د         ر چارچوب وظایف خود          برای تامین 
مواد          اولیه صنایع معد         نی، ایجاد          اشتغال پاید         ار 
د         ر مناطق مستعد          معد         نی که بویژه د         ر مناطق 
محروم و د         ور افتاد         ه کشــور قرار د         ارد         ، عاوه بر 
بهره بــرد         اری از ظرفیت های خــود          و تعریف 
محد         وه های اکتشافی جد         ید          د         ر نظر د         ارد          معاد         ن 
شــامل این طرح را با جذب ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی فعال ســازد         . این تفاهمنامه 
ها یکی د         یگر از نمونه های مشــارکت بخش 
خصوصــی و د         ولت د         ر بخش معــد         ن و صنایع 
معد         نی محسوب می شود          که امروز د         وشنبه د         ر 
محل وزارت صنعت، معد         ن وتجارت امضا شد         . 
›جعفر ســرقینی‹ معاون امور معاد         ن و صنایع 
معد         نی وزارت صنعت، معد         ن و تجارت، ›مهد         ی 
کرباسیان‹ معاون وزیر صنعت و رییس هیات 
عامل ایمید         رو، ›محمد         رضا بهرامن‹ رییس خانه 
معد         ن ایران، ›مهرد         اد          اکبریان‹ رییس انجمن 
سنگ آهن ایران، ›علی اصغر پورمند         ‹ رییس 
هیات مد         یــره هلد         ینگ مید         کــو و ›ناصر تقی 
زاد         ه‹ مد         یرعامل گل گهر، این تفاهمنامه ها را 
امضا کرد         ند         . د         ر آیین امضای این تفاهمنامه ها 
»محمد          شریعتمد         اری« وزیر صنعت، معد         ن و 

تجارت، حضور د         اشت. 

تفاهمنامههایفعالسازیوتوسعهمعادنکوچكمقیاسامضاشد

پیشنهادتشکیل٢کنسرسیومبرایمعادنزيرزمینیواکتشاف
د ر نشست هم اند یشی سرمایه گذاری د ر اکتشاف سنگ آهن مطرح شد ؛

لزوممشارکتشرکتهایفوالدیومعدنیدراکتشافمعادنسنگآهن

رئیــسهیــاتعامــلايمیدرو
گفت:ســرمايهگذاریشرکتهای
فوالدیومعدنیدربخشاکتشــاف
معادنضروریاســتوپیشــنهادتشــکیل
کنسرسیومدراينراستا؛بايدبانگاهملیوبرمبنای
تامینخوراکواحدهایفوالدیکشورباشد.مهدی
کرباسیاندرنشستهمانديشیسرمايهگذاری
دراکتشافسنگآهنکهباحضورمديرانعامل
شرکتهایبزرگمعدنیوفوالدیکشوربرگزار
شد؛افزود:ايمیدروسال93برنامهاکتشافیخودرا
در٢۵٠هزارکیلیومترمربعآغازکردکهدر18٠هزار
کیلومترآنکاربهپايانرسیدهاست.پیشبینیما
ايناستکهتامردادماه97محدودههایامیدبخش
مشخصشــود.ویافزود:اکثرمعادنکوچكو
متوسطدربخشروبازدرمرحلهواگذاریقراردارد.

رشد119درصدیگندلهسازیازسال9٢تا96

بیشــترین ظرفیت سازی 
د           ر زنجیره فوالد            از ســال 
۹۲ تــا کنون بــه گند           له 
سازی اختصاص پید           ا کرد           . 
به گزارش مایــن نیوز،  از 
نیمه ســال ۹۲ تا سال ۹۶ 
بیشــترین ظرفیت سازی 
مربوط به گند           له ســازی 
اســت به طوری که رشد            

۱۱۹د           رصد           ی د           ر این بخش ایجاد            شد           . ظرفیت تولید            این ماد           ه د           ر سال 
۹۲ به ۲۲ میلیون تن بود            که این رقم د           ر سال جاری به ۴۸.۲ میلیون تن 
رسید           .  یکی از مهمترین د           الیل رشد            ظرفیت سازی د           ر زنجیره فوالد           ،  
تغییر اســتراتژی ایمید           رو به سمت استفاد           ه از توان مالی و فنی بخش 
خصوصی و جلب مشارکت شرکت های د           اخلی بود           ه است. استراتژی 
ایمید           رو از نیمه د           وم ســال ۹۲ د           ر جهت سیاست های اصل ۴۴قانون 
اساســی و اقتصاد            مقاومتی مورد            بازبینی قرار گرفت. تا پیش از د           ولت 
یازد           هم طرح های بخش معد           ن و صنایع معد           نی به حالت نیمه تعطیل 

و راکد            قرار د           اشتند           . 
رشد8٠درصدیظرفیتکنسانترهسازی

طی این مد           ت ظرفیت تولید            کنسانتره ۸۰د           رصد            افزایش پید           ا کرد            و از 
۲۸.۸ میلیون به مرز ۵۲ میلیون تن رسید           .

همچنین ظرفیت تولید            آهن اسفنجی نیز با رشد            ۶۵د           رصد           ی از ۱۹.۶ 
میلیون به ۳۲.۳ میلیون تن افزایش پید           ا کرد           .

د           ر ایــن مد           ت ظرفیت تولید            فوالد            خام نیــز از ۲۲.۵ میلیون به ۳۳.۱ 
میلیون تن رسید            که حاکی از رشد            ۴7د           رصد           ی است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

طاهریدرگفتوگوبامايننیوزتشريحکرد:
ازآخرينوضعیتپروژههایMMTEچهخبر؟

مد          یرعامل شــرکت MMTE معتقد           اســت: با پروژه های فوالد          ی که د          ر 
د          ست انجام اســت به ظرفیت تولید           ۵۵ میلیون تن فوالد           نزد          یک خواهیم 
شــد           اما از نظر تولید           واقعی شــاید           تنها ۴۰ میلیون تن محقق شود           اما با 
توجه به نیاز بازار د          اخل حد          ود           ۱۲ میلیون تن محصول باید           راهی بازارهای 
صاد          راتی شود          . برای موفقیت د          ر صاد          رات باید           کیفیت و تعهد           به قرارد          اد          های 
بین المللــی مد          نظر قرار گیرد          . خبرنگار ماین نیــوز با محمد          رضا طاهری 
مد          یرعامل شرکت MMTE گفت وگویی انجام د          اد          ه که به شرح زیر است:
ارزيابیشماازبیستويکمینکنفرانسآهنوفوالدمتال

بولتندردبیکهاخیرابرگزارشد،چیست؟
این کنفرانس د          و جنبه د          اشت. یک جنبه آن اطاعاتی بود           که د          ر جلسات 
د          ر زمینه بازار و تکنولوژی فوالد           مباحثی ارائه شد           اما مزیت د          یگر آن است 
که مد          یران مختلف چه ایران و چه از کشــورهای د          یگر را می توان د          ر این 
کنفرانس ماقات کرد           و مذاکراتی د          رباره پروژه ها و برنامه   های آنها د          اشته 
باشیم زیرا ما یک شرکت EPC CONTRACTOR بود          ه و به د          نبال 
مشتریانی برای احد          اث کارخانه هستیم. د          ر این کنفرانس موارد           مختلفی 

وجود           د          اشت که امید          واریم د          ر آیند          ه بتوان از آنها استفاد          ه کرد          .
شماباچهتکنولوژیهايیبیشترهمکاریداريد؟

با توجه به اینکه صاحب لیســانس مید          رکس د          ر ایران هســتیم، عمد          تا 
واحد          هــای احیا را با لیســانس مید          رکــس احد          اث می کنیــم اما برای 
واحد          های د          یگر مانند           فوالد          ســازی، گند          له سازی و یا کنسانتره به د          لیل 
آنکه لیســانس خاصی ند          ارند          ، آماد          گی د          اریم با هر شریک خارجی این 

پروژه های را جلو ببریم.
آيادرزمینهکنسانترهوگندلهسازیدرايرانواردشدهايد؟

پیشتر د          ر اولین گند          له سازی ۵ میلیون تنی شماره ۱ گل گهر مشارکت 
د          اشتیم و از ابتد          ا تا راه اند          ازی و بهره برد          اری از این پروژه را د          نبال کرد          یم.
درحالحاضرچهپروژههايیرادردســتورکارداشتهو

آخرينوضعیتآنهابهچهصورتاست؟
۲ پروژه فوالد          سازی د          ر د          ســت اقد          ام است که یکی از آنها مربوط به جهان 
فوالد           سیرجان بود          ه و امید          واریم سال آیند          ه به بهره برد          اری برسد          . همچنین 
د          ومین پروژه فوالد          ســازی، میانه با فاینانس چین است. البته برنامه های 
این فاینانس کمی کند           پیش  می رود          . امید          واریم این پروژه نیز د          ر سال ۹۸ 

به بهره برد          اری برسد          .
د          ر حوزه احیا نیز د          ر ســال جاری ۲ واحد           احیا د          ر د          ست اتمام است که به 
بهره برد          اری می رسند          . یکی از آنها احیای مستقیم ۸۰۰هزار تنی سبز وار 
و د          یگر احیای مستقیم ۲ میلیون تنی شرکت توسعه آهن و فوالد           گل  گهر 

است که د          ر سال جاری به بهره برد          اری می رسد          .
آياپروژههایديگریبهشماپیشنهادشدهاست؟

بله، پروژه های د          یگری مانند           احیای مستقیم مگامد          ول پاسارگاد           با ۱.7 
میلیون تن د          ر شیراز، احیای مستقیم ارد          کان با ظرفیت ۹۶۰ هزار تن و 
احیا مستقیم بافق با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن که جزو پروژه های هشت گانه 

بود           که به بخش خصوصی واگذاری شد          ، د          ر د          ستورکار قرار د          ارد          .

افتتاحهاینافرجاممجتمعفوالدمیبد

مجتمع فوالد           میبد           که بعد           از شش سال تعطیلی، د          ر سال ۹۴ مجد          د          اً آغاز به کار کرد          ، 
د          وباره قربانی افتتاح نافرجام شد          . با توجه به اعام ورشکستی و تعطیلی شرکت 
فوالد           میبد           د          ر سال ۸۸ و بیکار شد          ن حد          ود           ۴۰۰ نفر از کارمند          ان، بعد           از هفت سال 
با تبلیغات رسانه ای این شــرکت د          ر تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته شروع به کار و 
نیروهای مورد           نیاز خود           را جذب کرد          . ولی این بار شرکت فوالد           میبد           طولی نکشید           
و ظرف کمتر از یک سال د          ر مرد          اد           ۹۶ مجد          د          ا تعطیل و حد          ود           ۳۰۰ نفر از پرسنل این 
شرکت بیکار شد          ند          . به نقل کارشناسان، این شرکت با هزینه بسیار باال راه اند          ازی 
شد          ه و د          ارای ظرفیت مناسب برای تولید           فوالد           است و با بهره گیری د          رست و مد          یریت 
صحیح امکان احیای این شرکت و توانایی به اشتغال گرفتن هزار تا ۱۵۰۰ نفر را 
د          ارد          .  مجتمع فوالد           میبد           از مجموعه شرکت های بزرگ متالوژی ایران است که به 
رغم این که از احد          اث این مجتمع چیزی حد          ود           به د          و د          هه می گذرد           اما این فوالد           
بعد           از حد          ود           هفت سال تعطیلی د          وباره د          ر روزهای اخر برای د          ومین بار افتتاح شد           
که البته می توان د          ر تشریح این وقفه چند           ساله ای که برای این کار خانه ایجاد           شد          ه 
بود           به این نکته اشاره کرد           که این طرح بزرگ ملی از جمله طرح هایی بود           که قربانی 

واگذاری های غیر اصولی سازمان خصوصی سازی شد          .

دولتچیندر
تالشاستتا
بهصورتجدي
تولیدفوالدبا
کیفیتپايینرا
کاهشدهدکه
گفتهميشود
بهحدود8٠
میلیونتندر
سالميرسد

نیمیازتولیدجهانیدرانحصارچین
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د           ر این رابطه رئیس کمیته اقتصاد            جهاني مي گوید            پیشرفت د           ر 
بازار جهاني فوالد            د           لگرم کنند           ه بود           ه و د           ر سال گذشته با آنکه میزان 
رشد            تولید            رقم چند           ان خیره کنند           ه اي نبود           ه با توجه به سیاست 
هاي محد           ود           کنند           ه اي که برخي کشورها به د           نبال آن هستند            باز 
هم این میزان رشد            مناسب است. به گفته وي عملکرد           ها جز براي 
منطقه منا و ترکیه د           ر سایر موارد            بهتر از انتظار ظاهر شد           ه اند            با این 
حال خطراتي همچنان وجود            د           ارند            که مي توانند            بازارهاي فوالد           ي 
د           نیا را تهد           ید            کنند            که افزایش خطرات پوپولیسم و سیاست هاي 
حمایتي، تغییرات سیاستي د           ر ایاالت متحد           ه، بروز شرایط عد           م 
اطمینان د           ر اتحاد           یه اروپا، تضعیف چین و... از مهم ترین این موارد            
هســتند           ؛ هرچند            به گفته وي این خطرات د           ر حال حاضر بسیار 
کنترل شد           ه و تعد           یل یافته هستند           . نارند           ران د           ر این زمینه مي گوید            
د           ر بخش د           یگري از ریسک ها باید            به مسائل ژئوپلیتیک اشاره کنیم 
که شاید            از سال ۲۰۰۸ تاکنون برخاف ریسک هاي اقتصاد           ي که به 
شد           ت کاهش یافته اند            د           ر مقابل این نوع ریسک ها روند           ي رو به رشد            
را د           اشته اند            که د           ر این رابطه باید            به ریسک هاي خاورمیانه و ریسک 
هاي شبه جزیره کره اشاره کرد           . د           ر این بین رئیس کمیته اقتصاد            
جهاني د           ر اد           امه با تاکید            بر اینکه د           ر سال جاري انتظار مي رود            رشد            
جهاني اقتصاد            و به تبع آن رشد            کاالها از جمله فوالد            به طور متوسط 
ناشي از رشد            روز افزون د           ر چین باشد            مي گوید           : این د           ر حالي است 
که د           ر سایر نقاط جهان تقاضا براي فوالد            به روند            خود            اد           امه مي د           هد            
و روند           ي که د           ر سال گذشته بر این بازار حاکم بود           ه به قوت خود            باقي 
خواهد            ماند           . به گفته نارند           ران با توجه به اینکه تقاضاي جهاني فوالد            
د           ر حال بهبود            است این روند            د           ر آیند           ه نیز اد           امه خواهد            یافت؛ چراکه 
موتور محرک قوي که بتواند            جایگزین چین باشد            فعا وجود            ند           ارد            
و به د           لیل عوامل تکنولوژیکي و محیطي د           ر آیند           ه افزایش تقاضاي 
فوالد            همچنان قابل پیش بیني است. د           ر این بین آلستیر رمزي، 
مد           یر تحقیقات متال بولتــن د           ر این گزارش که ابتد           اي ماه فوریه 
منتشر شد           ه گفته است که د           ر سال جاري اما میزان تولید            د           ر چین 

احتماال افزایشي باشــد           ، اما نه به میزاني که انجمن جهاني فوالد            
پیش بیني کرد           ه بلکه د           ر خوش بینانه ترین حالت میزان تولید            به 
۸۴۰ میلیون تن د           ر سال جاري خواهد            رسید            که تنها از رقم سال 
گذشته ۳ میلیون تن بیشتر است با این حال چین همچنان قطب 
اصلي اثرگذار بر این بازار خواهد            بود           . به گفته رمزي صاد           رات فوالد            
این کشور براي تولید           کنند           گان فوالد            د           ر خارج از چین بسیار مهم 
است. د           ر این رابطه  د           ر گزارشي اخیرا با بررسي این موضوع که چین 
د           ر سال هاي پیش رو ترکیب بازارهاي جهاني فوالد            و تولید            این کاال 
را با تغییر مواجه خواهد            کرد           ، پیش بیني شد ه بود            این کشور که 
د           ر آیند           ه به د           نبال جلوگیري از صاد           رات محصوالت تولید           ي خود            
خواهد            بود            باعث مي شود            تولید           کنند           گان بازارهاي جد           ید           ي را د           ر 
اقصي نقاط جهان کسب کنند            و د           ر عین حال کشورهایي که پیش 
از این به چین صاد           رات انجام مي د           اد           ند            این بازار را از د           ست بد           هند           ؛ 
چراکه اژد           هاي زرد            د           ر تاش است تا از ظرفیت هاي د           اخلي خود            
تقاضاي د           اخلي را ســیراب کند            و به نوعي با اتکا به ظرفیت هاي 
د           اخلي نیاز خود            را تامین کند           . د           ر آن گزارش به این نکته اشــاره 
شد  که د           ولت چین د           ر تاش است تا به صورت جد           ي تولید            فوالد            
با کیفیت پایین را کاهش د           هد            که گفته مي شــود            به حد           ود            ۸۰ 
میلیون تن د           ر سال مي رسد            که این موضوع نیز نتایج خاص خود            
را به همراه د           اشته و آثار سایر سیاست هاي محد           ود           کنند           ه چین را 
تقویت مي کند            که نتیجه تمام این موارد            قطعیت د           ر کاهش بیشتر 
صاد           رات فوالد            از چین است. د           ر این باره کیوشي امامورا مد           یرعامل 
یک شرکت فوالد           سازي معتقد            است تقاضاي فوالد            د           ر چین بسیار 
قد           رتمند           تر از گذشته ظاهر شد           ه تا جایي که شنید           ه ها حکایت از 
وارد           ات این محصوالت از سوي برخي شرکت هاي د           اخلي د           ارد            و 
از طرفي حتي پیش بیني نمي شود            این عد           م تعاد           ل د           ر سال جاري 
نیز برطرف شود            و این موضوع د           ولت را د           ر اجراي تصمیمات خود            
مصمم تر کرد           ه است. د           ر این بین ارتقاي سرمایه گذاري ها د           ر صنایع 

تکمیلي مي تواند            د           ر آیند           ه افزایش تولید            را تقویت کند           .

نگاهيبهگــزارشانجمنجهاني
فوالدنشــانميدهــدمیزان
تولیداينمحصولدرسال٢٠17
میالديدرجهانرقميمعادليكمیلیاردو
6٢٢میلیونتنبودهکهبرآوردميشوداين
رقمدرسالگذشــتهبهيكمیلیاردو648
میلیونتنرسیدهباشــد.بهعبارتيبارشد
٢6میلیونتنيروبهروشدهاست.بهگزارش
مايننیوز،ايندرحالياســتکهنیميازاين
میزانتولیددراختیارچینبهعنوانابرقدرت
فوالدجهانبودهاســت.براساسگزارشي
کهمتالبولتنازوضعیــتجهانيفوالددر
ژانويهمنتشرکردهاستمیزانتولیدفوالد
اژدهايزرد3درصددرسال٢٠18رشدخواهد
کردوبه88٢.4میلیونتنخواهدرســید.

مد           یرعامل منطقه ویژه اقتصاد           ی صنایع معد           نی و فلزی خلیج فارس 
گفت: با آغازعملیات اجرای طرح های توسعه ای شرکت های مستقر 
د           راین منطقه، ۲ هزار و ۲۲۲ میلیون د           الر ســرمایه گذاری جد           ید            
د           ر حال جذب است که با بهره برد           اری کامل از آن ها ۳هزار نفر نیز 
جذب کار می شوند           .  حســن خلج طهرانی اظهار کرد           : رایزنی ها و 
گفت و گوهای انجام شد           ه با شــرکت های د           اخلی و خارجی نیز 

منجر به انعقــاد            چند            قرارد           اد            بــه ارزش یک هزار و 
۴۹۹ میلیون د           الر شد           ه اســت. وی اد           امه د           اد           : 

د           ر ۱۵ســال گذشته با جذب ســه هزار و 
۳۶۶ میلیون د           الر سرمایه گذاری، د           ه ها 
طرح بزرگ صنعتی بــه بهره7برد           اری 
رسید           ه اســت. وی افزود           : با جذب این 
ســرمایه گذاری ها با محوریت تولید            
فوالد           ، آلومینیوم، روی، قیر، تولید            آب 

آشــامید           نی و برق با تصفیه آب د           ریا د           ر 
مجموع هم اکنون ۱۳هزار نفر د           رصنایع 

مســتقر این منطقه شــاغل هستند           . خلج 
تهرانی افزود           : موقعیت مناســب جغرافیایی و 

زیرساخت های ایجاد            شــد           ه منجر به گرایش سرمایه 

گذاران د           اخلی و خارجی د           ر این محد           ود           ه از شهرستان بند           رعباس 
شد           ه است به طوری که هم اکنون تعد           اد           ی طرح بزرگ اقتصاد           ی 
با یک هزار و ۴۲۱ میلیون د           الر ســرمایه گذاری د           رحال ساخت 
و نصب تجهیزات اســت. این مقام مســئول د           رسازمان توسعه و 
نوســازی معاد           ن و صنایع معد           نی ایران )ایمید           رو( یاد           آور شد           : د           ر 
اطاعات منتشــر شــد           ه ارزش صاد           رات صورت گرفته صنایع 
مســتقر د           ر منطقه ویــژه صنایع معد           نــی و فلزی 
خلیج فارس د           ر سال ۹۵ )با ۲۲د           رصد            افزایش 
نسبت به سال۹۴( یک میلیارد            د           الر اعام 
و پیش بینی شد           ه این رقم تا پایان امسال 
با افزایش چشــم گیری مواجه شود           . 
مد           یرعامل منطقه ویژه اقتصاد           ی صنایع 
معد           نی و فلزی خلیج فــارس، میزان 
تولید           ات صنایع فوالد           ی مســتقر د           ر 
این منطقه را د           رسال ۹۵ رقمی معاد           ل 
۴ میلیون و ۲7۵ هزار تــن عنوان کرد            و 
گفت: با بهره بــرد           اری از طرح های د           ر حال 
احد           اث، این میزان به 7 میلیون و ۵۰۰ هزار تن 

رسید           ه است. 

۲۲۲۲میلیوندالرسرمایهگذاریجدیددرمنطقهویژهخلیجفارسدرحالجذباست
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ضرورتهايیبراینسوزها

صنعت نسوز د         ر کشور جزو 
صنایعی به شــمار می رود          
که د         ر چند          ســال گذشته 
قاد         ر شد         ه است ظرفیت های 
باالیی ایجاد          کند         ؛ موضوعی 
که از یک سو می تواند          فرصت 
قلمد         اد          شود          و به همان اند         ازه 
هم برای این صنعت تهد         ید          
به شــمار می رود          چراکه با 

وجود          واحد         هایــی که د         ر این صنعت ورود          پیــد         ا کرد         ه اند         . بازار به حالت 
اشــباعی رسید         ه اســت اما موضوعی که د         ر این صنعت می تواند          بیش از 
پیش مورد          توجه قرار گیرد         ، تحقیق و پژوهش اســت چراکه بیشتر مواد          
اولیه شرکت های تولید         ی د         ر این صنعت از خارج از کشور وارد          می شود          و 
واحد         های تولید         ی عاقه ای به پژوهش د         ر این زمینه ند         ارند         . بحث د         یگر د         ر 
صنعت نسوز این است که شرکت های نسوز کمترین تعامل را با یکد         یگر 
د         ارنــد          و کار گروهی برای پیش برد         ن و علمی کرد         ن این صنعت را تجربه 
نکرد         ه اند         . د         ر حقیقت صنعتگران صنعت نسوز بسیار محافظه کارانه عمل 
کرد         ه و بیش از اینکه به توسعه علم د         ر این صنعت بیند         یشند          نگران حرفه 
و کار خود          هستند         . البته موضوعی که د         ر صنعت نسوز همواره مورد          غفلت 
واقع شد         ه، این اســت که این صنعت جزو صنایع کوچک قلمد         اد          شد         ه و 
با وجود          اینکه یکی از ضروریات صنعت فوالد          به شــمار می رود         ، همچون 
صنایع بزرگ نگاه الزم و کافی به آن نمی شــود         . هرچند          ممکن اســت 
کارگاه های نسوز د         ر اند         ازه های کوچک وجود          د         اشته باشند          اما به همان 
نسبت می توانند          اشتغالزایی کنند          و به همان نسبت نیز ایجاد          ارزش افزود         ه 
خواهند          کرد         . از این رو نگاه حمایتی د         ولت و ارائه تسهیات به آنها می تواند          
بســیار قابل توجه باشد         . د         ر نهایت این صنعت نسوز است که با آموزش و 
توجه به پژوهش و حمایت بیشتر د         ر بازار امروز می تواند          به جلو گام برد         ارد         .

مصرفکنندگان
داخلیصنعت
نسوزمعتقدند
درمصرف

تولیدنسوزهای
معمولیبا

مشکلیروبهرو
نیستند،امادر
تهیهنسوزهای
ويژهنیازمند
وارداتهستند

افزايشنیازايرانبهنسوزهایويژهطیسالهایآينده
قیمت تمام شد ه نسوزهای ویژه باالست

تولیداتویژهدیرگدازهابهصرفهنیست

نسوزهایويژهدرچشمانداز14٠4
نســوزها به طور کلی به د          و د          ســته نســوزهای معمولی و 
نسوزهایی با اشــکال ویژه د          ر صنعت کاربرد           د          ارند          . د          ر ایران 
بیشتر انواع نســوزهای معمولی تولید           و مورد           استفاد          ه قرار 
می گیرد           و به صورت محد          ود           نســوزهای ویژه وارد           می شود          . 
د          رباره اشــکال ویژه د          ر صنعت د          یرگد          از د          بیر انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت مواد           نسوز عنوان کرد          : نسوزهای ویژه ها 
د          ر د          و صنعت به طور مجزا به کار گرفته می شــوند          ، یکی د          ر 
صنعت سرامیک شامل صفحه، ساپورت و... که برای پخت 
چینی های بهد          اشتی و اجسامی با حرارت باال مورد           استفاد          ه 
قرار می گیرد          . علی حســین زاویه د          ر اد          امه خاطرنشان کرد          : 
کاربرد           د          یگر نسوزهای ویژه د          ر صنعت فوالد           است که حد          ود           
۵ د          رصد           شامل توپی و اتوپر و صفحات د          ریچه های کشویی - 
برای ریخته گری مد          اوم فوالد          - د          ر این صنعت مورد           استفاد          ه 
قرار می گیرد          . وی د          ر اد          امه با اشــاره به مواد           اولیه ای که این 
نسوزها د          ارند          ، افزود          : د          رجه خلوص این مواد           با سایر نسوزها 
متفاوت اســت. د          بیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد           
نسوز د          ر پاسخ به این پرســش که چرا تولید           این نسوزها د          ر 
د          اخل محد          ود           است، عنوان کرد          : به د          لیل اینکه میزان مصرف 
آن د          ر کشور محد          ود           است، تولید           آنها چند          ان به صرفه نیست. 
مهم ترین مسئله این است که د          رحال حاضر تولید           این نسوزها 
صرفه اقتصاد          ی ند          ارد          ، البته برخی شرکت ها د          ر حال تولید           آن 
هستند          . برای مثال د          ر زمینه د          ریچه کشویی یا استکانی تولید           
آن افزایش یافته و به تد          ریج تولید           نســوزهایی برای آنها نیز 
به صرفه شد          ه است، بنابراین برخی شرکت ها به سمت تولید           
این نسوزها پیش رفته اند          . زاویه با اشاره به نیاز شرکت ها به 
نســوزهای ویژه د          ر آیند          ه اظهار کرد          : این نسوزها د          ر آیند          ه 
بیشتر مورد           نیاز اســت اما د          رحال حاضر چند          ان تولید           آنها 
اقتصاد          ی نیست که د          ر ایران به میزان باال تولید           د          اشته باشیم. 
وی د          ر اد          امه یاد          آور شد          : د          ر همین زمینه شاهد           هستیم یک 
شرکت خارجی این نسوزها را تولید           می کند           و د          ر تمام د          نیا 
هم به فروش می رساند          ، مشخص است که تولید           این نسوزها 
برای این شرکت صرفه اقتصاد          ی د          ارد           و نرخ تمام شد          ه آن نیز 
پایین است، اما د          ر کشور ما نرخ تمام شد          ه این نسوزها افزایش 
پید          ا می کند           و د          ر نتیجه به صرفه نخواهد           بود          . وی د          ر پاســخ 
به این پرســش که د          ر آیند          ه به چه میزان به نسوزهای ویژه 
نیاز است که ســرمایه گذاری بیشتری محقق شود          ، عنوان 
کرد          : د          ر افق چشــم اند          از ۱۴۰۴ برای تولید           ۵۵ میلیون تن 
فوالد           برنامه ریزی شد          ه است که اگر براساس چشم اند          از فوالد           
کشور پیش برویم به طور قطع، نیاز به این نسوزهای ویژه نیز 

بیشتر خواهد           شد          .

قیمتتمامشدهنسوزهایويژهباالست
مصرف کنند          گان د          اخلی صنعت نســوز معتقد          ند           د          ر مصرف 
تولید           نسوزهای معمولی با مشکلی روبه رو نیستند          ، اما د          ر تهیه 
نسوزهای ویژه نیازمند           وارد          ات هستند          . شرکت فوالد           مبارکه 
یکی از شرکت هایی است که نسوزهایی د          ر اشکال ویژه را مورد           
استفاد          ه قرار می د          هد          . د          ر این باره مهد          ی یزد          انی، کارشناس 
تعمیرات نسوز شرکت فوالد           مبارکه اظهار کرد          : سیاست فوالد           
مبارکه همواره بر این اساس بود          ه است که محصوالت د          اخلی 
نســوز را د          ر اولویت خرید           خود           قرار د          هد           و به سمت وارد          ات 
برای نسوز پیش نرود          ، مگر د          ر صورتی که تولید          کنند          ه د          اخلی 
قاد          ر به تامین نیاز شرکت ما نباشــد          . وی د          ر اد          امه با اشاره به 

سهم خرید          های خارجی و د          اخلی فوالد           مبارکه د          ر آجر نسوز 
عنوان کرد          : برخی نســوزها مانند           نسوزهای شکل د          ار نظیر 
آجر که ۵۳د          رصد           مصرف فوالد           مبارکه را تشکیل د          اد          ه اند           به 
طور کامل از طریق نیاز د          اخلی تامین می شود          ، اما محصوالتی 
که وارد           می شود           شامل نسوزهای ویژه مثل پلیت های د          ریچه 
کشویی، نازل های تان د          یشن و... که د          ر د          اخل کشور شرکت 
نسوزی که بتواند           برای تناژ باال آنها را تولید           کند          ، وجود           ند          ارد          ، 
مجبور به وارد          ات می شود          . یزد          انی د          ر پاسخ به این پرسش که 
آیا تولید           این نسوزها نیاز به فناوری خاصی د          ارد          ، عنوان کرد          : 
برای تهیه این نوع نسوزها نیاز به ماد          ه اولیه خاصی است که 
خلوص باالیی د          ارد           که ماد          ه اولیه آن د          ر کشــور نیســت و از 
سوی د          یگر تولید           این نسوزها نیازمند           تجهیزات خاصی است 
که بیشتر شــرکت های این تجهیزات را ند          ارند          . وی د          ر اد          امه 
تصریح کرد          : د          ر فوالد           مبارکه فقط ۵ د          رصد           به نسوزهای ویژه 
نیاز است که با توجه به این نیاز برای تولید          کنند          ه ها به صرفه 
نخواهد           بود           که برای تولید           این نسوزها سرمایه گذاری کند           و 
تولید           شکل بگیرد          . وی د          ر پاسخ به این پرسش که آیا واحد          های 
د          یگر فوالد          ی نیاز به چنین نسوزهایی نخواهند           د          اشت که برای 
آنها نیز تولید           کنند           تا ســرمایه گذاری و تولید           آنها به صرفه 
باشد          ، گفت: شرکت های د          یگر برای مثال فوالد           خوزستان و 
خراسان نیز به این نسوزها نیاز د          ارند           اما موضوع این است که 
خط تولید           شرکت های تولید          کنند          ه باید           انعطاف پذیری الزم 
را د          اشته باشــد          ، چراکه محصولی که برای یک واحد           تولید           
می شود           ممکن است برای واحد           د          یگر کاربرد           ند          اشته باشد           از 
این جهت باید           تولید           آنها برای خطوط مختلف کاربرد           د          اشته 
باشد          .این کارشناس تعمیرات نسوز شرکت فوالد           مبارکه د          ر 
اد          امه بیان کرد          : برای مثال نســوزی که برای شرکت فوالد           
مبارکه تولید           می شود           تنها د          ر این شرکت کارایی د          ارد           و د          یگر 
با همان شکل د          ر فوالد           خوزستان یا خراسان کارایی نخواهد           
د          اشت. از این رو باید           تغییراتی روی خطوط خود           انجام د          هند           
و محصوالتی تولید           کنند           تا برای شرکت های د          یگر نیز کارایی 
د          اشته باشد          . به همین د          لیل تولید          کنند          گان د          ر تولید          ات ویژه 
نسوز قد          ری ضعیف عمل کرد          ه اند           که این ضعف زمینه وارد          ات 
این نوع محصوالت را فراهم کرد          ه است. یزد          انی افزود          : ما د          ر 
فوالد           مبارکه د          ر نسوزهای احیا، مد          ول ها و پایتل و... وارد          ات 
د          اریم که ۶۰ تا 7۰ د          رصد           از طریق د          اخلی تامین می شــود           و 
حد          ود           ۳۰ تا ۴۰د          رصد           آن وارد          اتی است. البته برخی شرکت ها 
د          ر تولید           این محصوالت پیشقد          م شد          ه اند           و فوالد           مبارکه نیز 
استقبال کرد          ه اســت. هرچند           این محصوالت از حساسیت 
باالیی برخورد          ارند           و ممکن است د          ر کوره یا پاتیل د          ر صورت 
غیراســتاند          ارد           بود          ن مشکاتی ایجاد           کنند          ؛ بنابراین د          ر این 
زمینه بحث ایمنی هم مطرح اســت. وی د          ر اد          امه با اشاره به 
نرخ تمام شد          ه این نسوزها د          ر د          اخل کشور عنوان کرد          : موضوع 
د          یگر نرخ تمام شد          ه است. برخی شرکت های خارجی به د          لیل 
مزیت هایی مانند           انحصار معد          نی، د          سترسی به مواد           معد          نی با 
خلوص باال و انحصار فناوری از نوسان بازار د          ر امان هستند           و 
از این رو د          ر بازار بی رقیب می شوند           و وارد          ات از آنها به صرفه تر 
خواهد           بود          . یزد          انی د          ر پایان تاکید           کرد          : مهم ترین مشــکل 
شرکت های نسوز د          اخلی که چند          ان نتوانسته اند           توسعه پید          ا 
کنند           این است که شرکت های کوچکی هستند           و جزیره ای 
کار می کنند          ، د          رحالی که اگر اد          غام شوند           و خود           را روزآمد           و به 
د          انش فنی مجهز کنند           می توانند           با شرکت های خارجی هم 

رقابت د          اشته باشند          . 

صنعتنسوزدرکشورجزوصنايعیاستکه
همفناوریآنبومیشدهوهمبهمیزانکافی
واحدهایتولیدیداردکهچرخهاينصنعت
سخترابهچرخشدرآورند؛هرچندبرخی
مواقعشاهدوارداتیازنوعنسوزهايیويژهبه
داخلکشورهستیم.بهگزارشمايننیوز،يکی
ازمهمترينمصرفکنندگاننسوزکهبیش
از۵٠درصدمصرفتولیداتاينصنعترابه
خوداختصاصمیدهد،فوالداست.اينصنعت
راهبردیبارشدخودمیتواندصنعتنسوز
کشوررابهبالندگیبرساندتاازوارداتبرخی
نسوزهایويژهبهداخلکشوربینیازشويم.

اعطایگواهینامهبنیادجهانیانرژی
وجامعهمديريتسبزاروپابهفوالدمبارکه

طرح جمع آوری پساب شهرهای همجوار ارائه شد         ه توسط فوالد          مبارکه 
اصفهان د         ر هجد         همین د         وره مراســم بنیاد          جهانی انــرژی با رأی بنیاد          
جهانی انرژی و جامعه مد         یریت ســبز اروپا به عنــوان پروژه اجتماعی و 
زیست محیطی ۲۰۱7 انتخاب و گواهینامه این بنیاد          را د         ریافت کرد         . به 
گزارش ماین نیوز، مد         یر ایمنی، بهد         اشت و محیط زیست شرکت فوالد          
مبارکه د         ر این زمینه گفت: این پروژه از بین ۲ هزار پروژه انتخاب شــد          
که از ۱۳۰ کشــور جمع آوری شد         ه بود         . حسین مد         رسی فر با بیان اینکه 
فوالد          مبارکه د         ر ۲د         هۀ گذشته بر اساس استراتژی بهبود          عملکرد          زیست 
محیطی خود         ، اهد         اف متناســب با آن را تد         وین و به مرحلۀ اجرا گذاشته 
است، افزود         : این شرکت د         ر سال های اخیر بنا بر ضرورت های ملی و بین 
المللی تمرکز خود          را بر توسعه مســئولیت پذیری زیست محیطی قرار 
 HSE د         اد         ه است و د         ر همین راستا برنامه های مد         یریت انرژی و مد         یریت
را به طور هد         فمند          پیگیری می کند         . وی خاطرنشــان کرد         : شرکت فوالد          
مبارکه به عنوان پیشرو و الگوی صنایع کشور د         ر ابعاد          بین المللی نیز د         ر 
این زمینه ایفای نقش می کند         . هجد         همین د         ورۀ مراســم بنیاد          جهانی 
انرژی، با موضوع مراســم جهانی آب و با حضور نمایند         گان ۱7۸ کشور و 
شخصیت های جهانی، د         ر سالن همایش های بین المللی اجاس سران 
تهران برگزار شــد         . د         ر ازای اجرای شبکه جمع آوری فاضاب شهرهای 
مبارکه و لنجان، د         ر یک د         وره زمانی معین ۳۰ تا ۳۵ ساله پساب حاصل 
از جمع آوری فاضاب این شــهرها د         ر اختیار شرکت فوالد          مبارکه قرار 
می گیرد         . د         ر نتیجه اجرای این طرح د         ر مجموع ۴۵۰ لیتر بر ثانیه پساب 
د         ر اختیار شرکت فوالد          مبارکه قرار خواهد          گرفت. د         ر منطقه لنجان حد         ود          
۲۴۴ کیلومتر شــبکه فاضاب اجرا خواهد          شد          و اجرای پروژه فاضاب 
لنجان د         ر مد         ت سه ســال باید          به اتمام برسد          تا ۲۳۰ لیتر بر ثانیه پساب 
حاصل از آن به فوالد          مبارکه منتقل شــود         . د         ر منطقــه مبارکه نیز باید          
۲۲۰ کیلومتر شبکه د         ر مد         ت ۲ سال اجرا شود          تا ۲۲۰ لیتر بر ثانیه پساب 
حاصل از آن به فوالد          مبارکه منتقل شود         . مجتمع فوالد          مبارکه واقع د         ر 
7۵ کیلومتری جنوب غرب اصفهان د         ارای ۳۵ کیلومتر مربع وســعت و 

۱7 کیلومتر مربع سالن تولید          است.
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The name of Iran is increasingly 
heard in the global s teel market when 
it comes to semi-finished s teel prod-
ucts trade as growing s teelmaking 
capacities in the country, together with 
weakening domes tic demand, push 
export volumes up. In the firs t half of 
the current Iranian year )March 21-
Sept. 22, 2017( the country exported 
3.2 million tons of semi-finished s teel 
products, up by 77% compared with 
las t year’s 1.8 million tons, Metal Bul-
letin reported. This growth was mainly 
attributed to higher slab shipments, 
which reached 1.6 million tons over 
the period, having almos t tripled year-
on-year. Billet and bloom exports 
rose by 25% year-on-year, totaling 
1.6 million tons in March-September. 
Over the 12 months of the current Ira-
nian year )ending March 20, 2018(, 
the country targets the export of 5.3 
million tons of semi-finished products, 
with around 35% due to slabs and the 
res t to billets and blooms.
Major Contributor to Export Growth
Expansion of the country’s s teel-
making capacities in 2016-17 was 
one of the major factors influencing 
the growth of export volumes. For 
slabs, it was the massive expansion 
at the country’s larges t s teelmaker 
Mobarakeh S teel Company and its 
subsidiaries, which increased the 
company’s total capacity to produce 
slabs by 2.6 million, to 10.3 million 
tons per year. In November 2016, 
the company added a 1.8 million 
tpy continuous cas ting machine 
at its main plant located in Isfahan 
Province, which increased its slab 
production capacity to 7.2 million 
tpy. In April 2017, the producer also 
doubled, to 1.6 million tpy, slab pro-

duction capacity at its subsidiary 
Saba S teel Complex. Another MSC 
subsidiary, Hormozgan S teel Com-
pany, has the capacity to produce 
1.5 million tpy of slabs. In total, MSC 
holds 85% of the country’s 12 million 
tpy of slab-making capacity as well 
as 71% of its 10 million tpy capacity 
for hot-rolled flat products. The billet 
segment has also seen capacity in-
crease by around 5 million tpy over 
the pas t two years, with the majority 
of projects launched in 2017. This 
means that they s till need time to 
s trengthen their positions and get 
exports going. Among them is the 
800,000 tpy Qaenat S teel Complex, 
a 650,000 tpy expansion project 
at Khorasan S teel Complex, both 
located in Khorasan Razavi Prov-
ince, the 1.2 million tpy Chadormalu 
S teelmaking Plant in Yazd Province 
and the 1 million tpy Bardsir S teel-
making Plant. In 2016, only Esfa-
han S teel Company expanded billet 
production, by adding a 1.2 million 
tpy billet continuous cas ting ma-
chine to its 3.8 million tpy exis ting 
capacity. These launches helped lift 
the country’s total capacity for billet 
production to around 23 million tpy. 
However, around a half of these ca-
pacities remains under-utilized due 
to the lack of finance and demand in 
the domes tic market.
Weak Domes tic Demand
Domes tic semi-finished s teel con-
sumption in the firs t half of the cur-
rent Iranian year dropped by 4% to 
7.26 million tons in the country, the 
Iranian S teel Producers Association 
announced. This was mainly attrib-
uted to the drop in finished long s teel 
production amid a lack of financing 

in the domes tic cons truction sector.
Despite this fact, both billet and 
slab output in Iran rose, supported 
by higher exports, demons trating a 
15% and 13% growth to reach 5.6 
and 4.9 million tons, respectively. 
At the same time, the demand for 
finished flat s teel products in the 
country improved in the firs t half of 
the current Iranian year, following 
the rise in auto production, along 
with s teel pipe and profile manufac-
turing. This helped Iranian produc-
ers mitigate the negative effect of 
the anti-dumping cases agains t the 
imports of HRC in Europe and Thai-
land. Iran’s HRC exports dropped by 
80% to 156,000 tons in the firs t half 
of the current Iranian year. Thailand 
set the definitive duty of 7.25% for 
MSC products in May, while the duty 
for other Iranian producers s tands at 
38.27%. The European Commis-
sion concluded its inves tigation in 
October this year by imposing fixed 
charges of €17.60-96.50 )$20.66-
113.29( per ton as a trade defense 
measure agains t HRC originating 
from the four countries, under which 
Iran received a charge of €57.50 
)$68( per ton.

Expanding Boundaries
These res trictive measures are, 
however, not viewed as a challenge 
for Iranian producers, as domes tic 
flat s teel demand renders ample 
support to the production sector. On 
the contrary, market participants see 
it as a timely opportunity to increase 
semi-finished exports. “The market 
of semi-finished s teel is not protect-
ed in Europe and HRC export may 
be replaced by slab and billet,” one 
source said. At present, the major 
consumers of Iran’s semi-finished 
s teel products are located in Asia 
as well as in the Middle Eas t and 
North Africa. Late October, news 
spread around the market about 
the possible 25% increase in billet 
shipments from Iran to Asia in the 
mid-term. “[Billet] export volumes 
from Iran [to Asia] may increase by 
as much as 25% in the mid-term, 
reaching 750,000 tons,” a trader 
based in northeas t Asia said.  “In the 
future, it is possible that Iran may 
export some material to China too, 
because Iranian producers are en-
joying the advantage of access to 
cheap gas and iron ore compared to 
China,” another source said.

Iranian S teel Expands as Capacity 
Grows, Domes tic Demand Weakens

Coal Concentrate 
Output Tops 510K
Iran’s two major 
coal companies 
produced 510,054 
tons of coal con-
centrate during the 
firs t nine months of 
the current Iranian 
year )March 21-
Dec. 21(, indicat-
ing a 25% growth 
year-on-year, the 
Iranian Mines and 
Mining Indus tries 
Development and 
Renovation Orga-
nization reported 
on its website. 
Tabas Parvadeh 
Coal Company 
accounted for 
430,325 tons of 
the total output 
and Central Alborz 
Coal Company 
for the remaining 
79,729 tons. The 
two companies’ 
performance in the 
ninth month of the 
year )Nov. 22-Dec. 
21( s tood at 80,231 
tons. Iranian coal 
mines, with about 
1.15 billion tons 
of reserves, have 
the capacity to 
produce up to 3 
million tons of coal 
concentrate per 
year.
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8The Iranian s teel indus try, especially its 
raw material sector, is expanding subs tantially

 KSC Pellet Procurement at Record High
Khorasan S teel Company set a monthly record in iron pel-
let procurement, as it received 213,643 tons of the material 
during the firs t ninth months of the current fiscal year (Nov. 
22-Dec. 21(, the s teelmaker’s deputy head announced.  

The previous record was 
190,892 tons regis tered in 
the las t year’s 11th month 
(Jan. 20-Feb. 18). “Khorasan 
S teel Company’s pellet re-
quirements are supplied by 
Gologhar and Chadormalu 
complexes, Sirjan Iranian 
S teel Company, Zarand Ira-
nian S teel Company and Opal 
Parsian Sangan Company,” 
Jafar Maddah was also quot-
ed as saying by the Persian 
economic daily Donya-e-
Eqtesad. Maddah noted that 
Khorasan S teel Company is 

also setting up its own pellet 
plant in the Sangan Mineral 
Zone located in northeas t Iran, 
which is expected to come on 
s tream in about a month. Kho-
rasan S teel Company was es-
 tablished in 1989 by the giant 
Japanese s teelmaker Kobe 
S teel in the northeas tern part 
of Nishapur County in Kho-
rasan Razavi Province. The 
complex is capable of pro-
ducing 550,000 tons of s truc-
tural s teel, 630,000 tons of 
billets and 1.6 million tons of 
direct-reduced iron per year. 

KSC exported 81,623 tons of 
rebar during the nine months 
to Dec. 21, regis tering a 59% 
rise compared with las t year’s 

corresponding period. Its ex-
ports during the ninth month 
surged 1,937% to reach 4,339 
tons.
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The export volume for Azar, the ninth month 
of the Iranian year )Nov. 22-Dec. 21(, s tood at 
529,348 tons, up 10% year-on-year. Exports 
have been continuously on the rise this year 
month-on-month except for Mehr and Ordibe-
hesht, the seventh and second months of the 
Iranian year respectively.
KSC Remains on Top
Khouzes tan S teel Company exported a re-
cord high of 1.94 million tons of slab, bloom 
and billet during the nine-month period, reg-
is tering a 46% rise YOY, to remain the big-
ges t Iranian s teel exporter. Bloom exports 
had the lion’s share of KSC’s shipments 
with 861,726 tons, going up 150% YOY. Bil-
let exports came next with 613,242 tons up 
16%, followed by slabs with 499,452 tons, 
up 5% YOY. Despite having sus tained dou-
ble-digit growth each and every month this 
year, Azar was witness to KSC’s shipments 
that dropped 2% to reach 239,037 tons. The 
figure is up 41%, however, compared to the 
month before. According to KSC Manager 
Mohammad Keshani, the company is target-
ing to export 2.2 million tons this year. The 
s teelmaker, located in the southwes tern 
Khuzes tan Province, exports to over a dozen 
countries. About half of the exports go to the 
Middle Eas t and North Africa region, while 
other major export des tinations are located in 
the Far Eas t and Americas.

Flat Shipments Drive ESCO Exports
Esfahan S teel Company was the second big-
ges t exporter during the nine months with 
805,434 tons of beam, rebar, coils and other 
products shipped overseas, up 87% YOY. Re-
bar made up 115,451 tons of ESCO’s overall 
exports, rising 6% YOY. It was followed by 
beam and coil with 80,343 tons and 48,589 
tons respectively. Beam shipments were 
down 25% YOY, while coil exports surged 
999%. S teel products lis ted as “other” made 
up 561,051 tons of all the exports, up 167% 
YOY. Azar shipments grew 146% on a YOY 
basis to reach 63,059 tons. All commodities’ 
exports were up in double digits, with coil surg-
ing 1,010% YOY to 8,626 tons.
HOSCO Grows as MSC Sinks
Hormozgan S teel Company outperformed its 
parent company, Mobarakeh S teel Company, 
for the sixth consecutive month by shipping 
851,138 tons of slabs, up 5% YOY. The s teel-
maker’s exports in the ninth month rose by 1% 
YOY to 73,241 tons. Mobarakeh s tood at fourth 
place, as it shipped a total of 784,612 tons of hot- 
and cold-rolled, acid-washed, tin-plated, coated, 
checkered and galvanized flat s teel during the 
nine months, down 43% YOY. MSC’s Azar ship-
ments sank 58% to 57,231 tons. Together with 
its subsidiaries, Mobarakeh S teel is the larges t 
flat producer in the Middle Eas t and North Africa 
region, accounting for 1% of Iran’s GDP.

Other Producers
South Kaveh S teel Company came next, as 
its billet exports s tood at 548,000 tons. Its Azar 
shipments s tood at 80,000 tons. Khorasan 
S teel Company was next with 81,623 tons of 
rebar exports, up 59% YOY. Its exports during 
the ninth month surged 1,937% to 4,339 tons. 
Iran Alloy S teel Company took the next rank 
with 58,712 tons of rebar shipments, up 91% 
YOY. Its exports during Azar grew 228% to 
4,159 tons. Khouzes tan Oxin S teel Company 
was next with 7,469 tons of plates, down 54% 
YOY. It exported 3,282 tons in the ninth month, 
up 167% YOY. As part of the 20-Year Vision 
Plan )2005-25(, the Iranian s teel indus try aims 
to become the world’s sixth larges t s teelmaker 
by reaching an output capacity of 55 million 
tons per year by the deadline )2025(.
Exports are expected to reach 8 million tons in 
the current fiscal year, which ends on March 
20, 2018.

Iran’s S teel Exports Grow 26%

Rouhani Approves 
$500m From NDFI 
to Launch Rail 
Leasing Company
 President Hassan 
Rouhani has agreed 
to allocate $500 
million from the Na-
tional Development 
Fund of Iran, the 
country’s sovereign 
wealth fund, for the 
es tablishment of a 
rail leasing company, 
the deputy head of 
the Islamic Republic 
of Iran Railways said. 
“It is expected that by 
the end of the current 
Iranian year )March 
20, 2018(, prepara-
tions for es tablishing 
this company will be 
completed,” Nourol-
lah Beiranvand was 
also quoted as say-
ing by ISNA.
The official explained 
that the company will 
function as a finan-
cier for local inves-
 tors in rail projects.
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Major Iranian s teelmakers exported 5.11 million tons of semi-finished 
and finished s teel products during the firs t nine months of the current 
fiscal year (March 21-Dec. 21), regis tering a 26% growth compared with 
las t year’s corresponding period, the Iranian Mines and Mining Indus-
 tries Development and Renovation Organization reported. 

 Mineral Imports Double
Iran imported 8.61 million tons of mineral products worth $3.6 billion during the 
firs t eight months of the current fiscal year (March 21-Nov. 21), regis tering a 107% 
and 38% increase in tonnage and value respectively year-on-year, the Iranian Mines 
and Mining Indus tries Development and Renovation Organization announced. 

Exports reached 44.13 million tons worth over 
$6.2 billion during the same period, regis ter-
ing a 3% and 4% growth in tonnage and value 
respectively YOY. Mineral exports accounted 
for 56% and 22% of Iran’s total eight-month 
shipments in terms of volume and value re-
spectively while mineral imports made up 27% 
and 10% of the total imports. Direct-reduced 
iron had the highes t growth among all import-
ed and exported commodities in both volume 
and value. Its exports rose 482% and 73% to 
reach 527,880 tons worth $137.62 million tons. 
Its imports also skyrocketed by 71,191% and 
21,596% to reach 31,960 tons and $8.66 mil-
lion tons. Semi-finished s teel took the lion’s 
share of exports in terms of value, as 5.78 
million tons worth $2.11 billion were shipped 
overseas, up 22% YOY in volume while it re-
mained unchanged in terms of value. Large-
scale Iranian s teel mills produced 11.22 million 
tons of semis during the eight-month period, up 
17% YOY, according to IMIDRO data. Pottery, 
brick, ceramic and tile shipments followed with 
5.98 million tons worth $883.3 million, down 
13% in trade volume and value YOY. Iron ore 
came next with 12.57 million tons worth $697.5 
million. The volume and value of shipments re-
corded rises of 5% and 52% respectively YOY. 

It was followed by copper and copper prod-
ucts with 339,890 tons valued at $359.2 mil-
lion, down 40% and 36% in tonnage and value 
respectively. Other exported minerals during 
the eight-month period included s teel prod-
ucts with 431,700 tons worth $327.9 million, 
cement with 10.54 million tons worth $385.97 
million, s tones with 4.17 million tons worth 
$241.86 million, aluminum with 134,420 tons 
worth $244.11 million tons, zinc with 133,290 
tons worth $262.38 million and direct-reduced 
iron with 527,880 tons worth $137.62 million. 
Lead with 87,370 tons worth $141.79 million, 
ferroalloys with 19,590 tons worth $33.65 mil-
lion, chrome with 139,520 tons worth $21.09 
million, molybdenum with 2,550 tons worth 
$25.02 million, precious mineral )gold, silver, 
etc.( with 40 tons worth $22.08 million, coal 
with 144,130 tons worth $15.03 million, nickel 
with less than 70 tons worth $358,260 titanium 
with 100 tons worth $219,660, mica with 100 
tons worth $120,440, and “other minerals” with 
3.02 million tons worth $292.6 million were 
also exported during this period. As for imports, 
semi-finished s teel also had the larges t share 
among Iran’s imports of mineral commodities 
value-wise in the eight-month period, as 2.73 
million tons worth $1.52 billion were imported, 

up 13% and 24% in tonnage and value re-
spectively YOY. S teel products followed with 
409,740 tons worth $529.71 million, up 1% in 
volume and down 16% in value YOY. Alumi-
num came next with 159,810 tons worth $206.9 
million, up 93% and 29% YOY. Major Iranian 
mining companies produced 228.32 million 
tons of different mineral products in the eight 
months, regis tering an 11% growth YOY, ac-
cording to IMIDRO. The miners’ performance 
for Aban, the eighth month of the Iranian year 
ending Nov. 21, indicated a 21.64% YOY rise 
to 29.87 million tons. Iran is home to 68 types 
of minerals with more than 37 billion tons of 
proven reserves and 57 billion tons of potential 
reserves. According to the United S tates Geo-
logical Survey, Iran holds the world’s larges t 
zinc, ninth larges t copper, 10th larges t iron ore, 
fifth larges t gypsum and barite, and 10th larg-
es t uranium reserves. Overall, Iran is home to 
more than 7% of global mineral reserves.
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Why Tata S teel wants to expand 
capacity at its iron ore mines
Tata S teel is waiting for a permit from 
Odisha’s s tate pollution control board 
to expand capacity at its Khandabandh 
iron ore mines in eas tern India from 1 
million tonnes per annum to 5 million 
tonnes per annum. 
This is according to a report by the Business 
S tandard, which also says that Tata is planning to 
send all the product from its captive mines at Joda 
Eas t and Noamundi to its Kalinganagar plant. The 
Kalinganagar facility is located in the same prov-
ince and it is undergoing a series of upgrades 
aimed at expanding its s teel-making capacity by 
5 million tonnes per annum to 8 million tonnes per 
annum. The idea is to meet growing demands 
from the automotive, general engineering and 
cons truction segments, a media s tatement from 
the company explained. The project, which is ex-
pected to be completed in four years and would 
take Tata S teel’s capacity in India to 18 million 
tonnes per annum, will need 13.6 million tonnes 
of iron ore annually once it is fully operative. To 
meet such target, Tata is not only planning to grow 
its iron ore production but, according to the Busi-
ness S tandard and despite previous failures, the 
firm also wants to participate in auctions of iron 
ore blocks by the Odisha government. The s teel-
maker is also examining the possibility of signing 
a long-term deal with s tate-owned Odisha Mining 
Corporation to secure iron ore for Kalinganagar.

Mining Jobs Increase
A total of 3,321 new jobs were created 
in Iran’s mining sector during the sev-
en months to Oct. 22, 2017, indicating 
a 158% rise compared with the corre-
sponding period of the previous year, 
data released by the Minis try of Indus-
 tries, Mining, and Trade showed. 

The provinces of Kerman, Yazd, Fars, South 
Khorasan and Khorasan Razavi had the highes t 
share in job creation, the Persian economic daily 
Donya-e-Eqtesad reported. The Indus tries Min-
is try issued 407 exploitation and 294 exploration 
permits during the period, the report added.

Iran Exported over $6.85b of 
Mineral Products

News

Mineral exports accounted for 55% and 22% of Iran’s to-
tal nine-month shipments in terms of volume and value 
respectively. Mineral imports made up 34% and 11% of 
the volume and value respectively of total imports. Direct-
reduced iron had one of the highes t growths among ex-
ported commodities and the highes t in imports in both 
volume and value. Its exports rose 364% and 63% to 
538,000 tons worth $140.27 million. DRI imports sky-
rocketed by 47,798% and 14,795% to reach 32,000 tons 
worth $8.72 million tons respectively. Semi-finished s teel 
took the lion’s share of exports in terms of value, as 6.37 
million tons worth $2.34 billion were shipped overseas, 
up 23% and 3% YOY in volume and value.
Pottery, brick, ceramic and tile shipments followed with 
5.99 million tons worth $884.4 million, down 23% in trade 
volume and value YOY. Iron ore came next with 14.31 
million tons worth $797.2 million. The volume and value 
of shipments recorded rises of 3% and 52% respectively 
YOY. It was followed by cement with 11.69 million tons 
valued at $433 million, up 4% in value and down 1% in 
tonnage respectively. Other exported mineral commodi-
ties during the nine-month period included s teel prod-
ucts with 544,000 tons worth $389.8 million, copper with 
344,000 tons worth $379.3 million, zinc with 149,000 tons 
worth $302.3 million, s tones with 4.55 million tons worth 
$267.6 million tons, aluminum with 144,000 tons worth 

$260.6 million, lead with 102,000 tons worth $169.9 mil-
lion, direct-reduced iron with 538,000 tons worth $140.2 
million, ferroalloys with 22,000 tons worth $38.71 million 
and molybdenum with 3,000 tons worth $30.6 million. 
Precious minerals )gold, silver etc.( with less than 1,000 
tons worth $26.82 million, chrome with 140,000 tons 
worth $22.45 million, coal with 162,000 tons worth $20.2 
million, alumina powder with 87,000 tons worth $8.63 
million, nickel with less than 1,000 tons worth $360,000, 
titanium with less than 1,000 tons worth $240,000, mica 
with less than 1,000 tons worth $140,000, antimony with 
less than 1,000 tons worth $27,000, and “other minerals” 
with 3.49 million tons worth $339.5 million completed the 
lis t of exported products.
Imports during the same period s tood at 9.1 million tons 
worth $4.08 billion, regis tering an 86% and 33% increase 
in tonnage and value respectively year-on-year. As for 
imports, semi-finished s teel also had the larges t share 
among Iran’s imports of mineral commodities value-wise 
in the nine-month period, as 2.91 million tons worth $1.65 
billion were imported, up 2% and 14% in tonnage and 
value respectively YOY. S teel products followed with 
466,000 tons worth $608.1 million, down 4% and 6% in 
volume and value YOY respectively. Copper came next 
with 49,000 tons worth $230 million, up 902% and 653% 
respectively YOY.
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Iran to Begin Rebar Exports to UK

Iran’s Esfahan S teel Company is ready to 
ship its firs t rebar cargo to the UK, a compa-
ny source told S&P Global Platts.  The deal 
for 5,000 tons at $505/ton FOB southern port 
was concluded in October. “The cargo is due 
in late January 2018 and is now ready to be 
shipped,” the company source said.
“Additional contracts are nearly 
finalized for the same des ti-
nation, while another cargo 
is under negotiation for 
Scotland,” he added.
This comes after ESCO 
became the firs t Iranian 
s teelmaker to obtain UK 
Cares certification, con-
firming its billet and rebar 
conforms to BS 4449:2005 
S tandard Grade B500B.
ESCO is Iran’s larges t pro-
ducer of long products and the 
only Iranian s teel producer using blas t 
furnaces of which it has three. However, one 
of the furnaces )with 1 million tons/year ca-
pacity( is idle as a result of low demand in the 
domes tic market.
About 50% of the company’s output were ex-
ported in the firs t nine months of the current 

Iranian year )ending March 20( to Belgium, 
the Netherlands, Sudan, Egypt, Thailand, 
Pakis tan, Oman, the UAE and other parts of 
the Middle Eas t, according to the company.
ESCO was the second bigges t Iranian s teel 
exporter during the period, after Khouzes tan 

S teel Company, as it shipped 
805,434 tons of beam, rebar, 

coils and other products 
overseas, indicating a 87% 

rise year-on-year. Rebar 
made up 115,451 tons of 
ESCO’s overall exports, 
rising 6% YOY. It was 
followed by beam and 
coil with 80,343 tons and 

48,589 tons respectively. 
Beam shipments were 

down 25% YOY, while coil 
exports surged 999%.

The European Union announced 
definitive anti-dumping duties on im-

ports of hot-rolled coil from Iran and three 
other countries in October 2017, while ex-
ports of semi-finished products have contin-
ued. It is the firs t rebar cargo to be shipped 
to a European country from Iran, a Tehran-
based s teel trader told Platts.
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Iran exported over 48.66 
million tons of mineral 
products worth over $6.85 
billion during the firs t nine 
months of the current fis-
cal year )March 21-Dec. 
21), indicating a 1% and 
3% growth in tonnage and 
value respectively com-
pared with las t year’s cor-
responding period. 
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Iran S teel Indus try Risks, Rewards
Its aggressive expansion is 
also moving ahead as planned, 
with a 55-million-ton crude s teel 
capacity targeted for the 2025 
deadline. Grave impediments, 
however, s till remain in the in-
dus try’s way to true globaliza-
tion and growth. To discuss and 
find solutions to these road-
blocks, Iranian government of-
ficials and s teel indus try play-
ers convened on Tuesday for 
the firs t day of the Eighth Ira-
nian S teel Market Conference, 
also known as ISMC 2018, at 
the Islamic Republic of Iran 
Broadcas ting’s International 
Conference Center in Tehran. 
With the indus try’s wors t days 
behind, the conference pri-
marily showcased the growing 
chasm between private pro-
ducers and s tate officials, with 
both sides emphasizing the ne-
cessity of dialogue for address-
ing hurdles related to explora-
tion and capacity expansion. 
“We believe that addressing 
the indus try’s woes requires a 
dialogue among policymakers, 
indus try experts and business 
owners,” said CEO of Donya-
e-Eqtesad Media Group Ali-
reza Bakhtiari whose company 
hos ts the annual conference. 
The main issues up for discus-
sion, according to Bakhtiari, are 
the underdeveloped infras truc-
ture, limitations on attraction 
of foreign finance, the govern-
ment’s unclear role in s teel 
expansion, lack of transparent 
regulations and long-term ex-
port policies and s tate-enforced 
pricing for certain products. 
“Each of these issues carry a 
different weight for the private 
sector and the government 
… Bringing both together will 
help put an end to the vicious 
cycle troubling the indus try,” 
he said. Speaking on behalf 
of the private sector, Mehrdad 
Akbarian, the chairman of Iron 
Ore Producers & Exporters As-
sociation of Iran, echoed the 
same sentiments. Private min-
ers, he emphasized, have less 
bargaining power today due to 
the disparity between global 
and local prices. Buyers conse-
quently gain the upper hand, as 
iron ore miners are mandated 
by the government to prioritize 
local demand to feed the indus-
 try’s requirements for realizing 
the 2025 targets. As part of the 
20-Year Vision Plan, Iran aims 
to become the world’s sev-
enth larges t s teelmaker after 
reaching a crude s teelmaking 
capacity of amassing 55 mil-

lion tons per year. Realizing the 
target requires over 160 million 
tons of iron ore. “These are … 
negative signals for [potential 
inves tors in] the mining sec-
tor,” he said, noting that the 
cos tly financing of banks is fur-
ther exacerbating the situation. 
Addressing the conference, 
Minis ter of Indus tries, Mining 
and Trade Mohammad Shari-
atmadari defended the role of 
the government in the s teel 
indus try. “The current lack of 
balance in the s teel production 
chain is the result of a lack of 
government intervention, not 
its increased presence. The 
current imbalance did require 
both the government and [pri-
vate] business associations to 
intervene. But they left it to the 
invisible hand, trus ting inves-
 tors’ ins tinct, which did not end 
up good,” he said. “We have 
no inherent desire to interfere 
in the market, but certain times 
call for it … The Khouzes tan 
S teel billet situation, for in-
s tance, was what the indus try 
itself wanted back in the day, 
and the minis try only approved 
their proposal.” The minis ter 
was referring to the years-old 
practice of calculating the price 
of certain iron and s teel prod-
ucts based on a percentage of 
Khouzes tan S teel Company’s 
billet price. The measure has 
recently come under private 
sector fire and was repeatedly 
denounced during the confer-
ence. Shariatmadari also called 
on iron ore miners to sign long-
term raw material supply deals 
with s teel producers to both en-
sure increased financial safety 
and reduce their footprint in un-
processed iron ore exports.
Indus try Challenges in S tatis tics
Top think tank Foolad Technic 
International Engineering Com-
pany pointed out the indus try’s 
main bottlenecks for expansion 
through s tatis tics. According to 
Mohammad Abka, managing 
director of FIECO, Iran will re-
quire 168 million tons of iron ore, 

86 million tons of concentrate, 
87 million tons of pellet and 57 
million tons of direct-reduced 
iron before it is able to meet the 
2025 target. For the pas t three 
years, raw material shortage 
has been one of ISMC’s main 
talking points. This year was no 
different, with iron ore shortage 
being the primary focus. “We 
have 5 billion tons of es timated 
iron ore reserves, only 3.1 bil-
lion tons of which are proven. 
If we proceed with the current 
pace of iron ore expansion and 
usage, our reserves will las t 
for 10 years after 2025,” Abka 
said. On the plus side though, 
las t year’s chronic DRI short-
age has been reduced to 8 mil-
lion tons and pellet expansion 
has already been balanced out. 
Iran’s iron ore reserves need 
to expand through increased 
explorations, otherwise the 
country will become an iron ore 
importer pos t-2025, according 
to Bahram Shakouri, chairman 
of Iran Chamber of Commerce, 
Indus tries, Mines, Trade and 
Agriculture’s Mining Commis-
sion. “[Without expanding ex-
plorations] we will have to im-
port up to 61 million tons of iron 
ore per year after 2025. In order 
to avoid this, our deposits need 
to increase through exploration 
by 2.5% every year,” Shakouri 
said. As for s teel usage, the 
bes t-case scenario points to 
30-million-ton consumption by 
2025, according to FIECO. The 
government is more hopeful, 
as it expects to reach 45 million 
tons, based on the goals set in 
the Sixth Five-Year Develop-
ment Plan )2017-22(. Iran per 
capita s teel usage is about 230 
kilograms—slightly higher than 
the world average of 208 kilo-
grams, according to Mobarakeh 
S teel Company’s Managing Di-
rector Bahram Sobhani. “We 
will have a 90 million population 
by 2025 and our usage will ac-
cordingly not be more than 350 
kilograms with an 8% econom-
ic growth. This adds up to 31.5 

million tons of usage in total,” 
Sobhani told the conference. 
The leftover capacity mus t be 
exported, with the government 
official’s forecas t being about 
20 million tons, while FIECO’s 
target under the current market 
condition s tands at about 10.5 
million tons per year.
Iran’s s teel expansion is grow-
ing in contras t to the global 
trend. “We are not moving to-
ward more value-added goods. 
We are currently exporting 
more semi-finished s teel than 
products,” Abka said. FIECO 
expects Iran to reach the tar-
get of 55-million-ton capacity 
four years earlier than the 2025 
deadline. Nonetheless, exports 
and usage are not expected 
to grow accordingly. Things 
become more challenging, as 
high production and transpor-
tation cos ts make the leftover 
capacity undesirable in export 
markets. Over 66 Iran’s s teel 
plants operate at less than 
500,000-ton-capacity and lim-
ited economies of scale, while 
only less than a quarter of s teel 
is exported via Persian Gulf 
waters in the south—Iran’s sole 
cheap transportation option in 
the absence of a developed 
railroad infras tructure.
Scarce Foreign Inves tment
Iran needs €8 billion of inves t-
ment for its 2025 s teel expan-
sion plans. About €5.5 billion of 
it, according to the FIECO chief, 
have already been attracted 
mainly through local fund-
ing in the capital market and 
by the banking sys tem. Abka 
sounded confident in saying 
that Iran can realize the 2025 
target without having to rely on 
foreign inves tment. However, 
he emphasized that any fur-
ther expansion will be beyond 
Iran’s money market capabili-
ties. Iran has lagged behind in 
foreign inves tment attraction 
compared to many other coun-
tries in the region, such as India 
and Turkey, which have super-
charged their indus tries using 
foreign financing. The lifting of 
international sanctions as part 
of the 2015 nuclear deal, also 
known as the Joint Compre-
hensive Plan of Action, did its 
part to reintegrate Iran into the 
global economy. Yet it was not 
the elixir that some were hop-
ing for, as the United S tates’ 
secondary sanctions remain 
in place and prevent major 
global banks to work with Iran. 
Financing Iran, therefore, is s till 
risky and cos tly.

The Iranian s teel indus try has survived the 2015-16 valley of death and is now 
reaping the benefits of an improving global market condition. 
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IMIDRO Plans to Ex-
tract 400MT Minerals
Mehdi Karbasian 
expressed that extrac-
tion of 400 million 
tons minerals in next 
years is among our 
plans which requires 
machinery supply 
.Government and 
private sector are 
cooperating to achieve 
this goal.  During the 
firs t eight months of 
the current Iranian 
year )21 March-21 
November(,we ex-
ported 527 thousand 
tons of sponge iron 
and also 5 million and 
800 thousand tons 
in s teel chain which 
it is predicted to be 
increased to 8 million 
tons, he added.
Karbasian noted 
that Neiriz DRI plant, 
Sabzevar DRI plant 
and Opal Parsian 
pelletizing plant will 
be operated in near 
future. He continued 
that Jajarm Aluminum 
project with produc-
tion capacity of 40 
thousand tons ingot 
and South Aluminum 
project with produc-
tion capacity of 300 
thousand tons will be 
inaugurated in next 
Iranian year.
Karbasian noted the 
employment of 45 
thousand persons 
by IMIDRO in pas t 
years and said that in 
exploration 45 thou-
sand kilometers in 15 
promising zones will 
be assigned to private 
sector in next 2 weeks. 
Also, tender will be 
held for exploration of 
13 zones by the year 
end. He expressed 
that a new iron ore 
reserves was explored 
in a mining zone in 
Yazd province with 
1600 and 2000 meters 
drilling which is equal 
to all country’s iron ore 
reserves.



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

Iran S teel Exports: Semis Grow 80%, 
Finished Products Decline 29%
Iran’s semi-finished s teel exports during the 
firs t nine months of the current fiscal year 
)March 21-Dec. 21( s tood at 4.61 million tons, 
marking a rise of 80% year-on-year, the Irani-
an S teel Producers Association announced. 

Billet and bloom had the larges t share of exports in 
the semis sector, reaching 2.58 million tons to regis-
 ter a 52% rise YOY. Slab shipments followed, grow-
ing 134% YOY to 2.03 million tons. Exports of fin-
ished s teel products during the period, however, had 
a marked drop, shrinking by 29% YOY to 1.07 million 
tons. The figure shows an improvement compared to 
ISPA’s previous announcement that indicated a 35% 
drop during the eight months to Nov. 21. Hot-rolled 
coil was the main exported commodity in this sector 
with 440,000 tons, dropping 59% YOY. The exports 
of less than 3-mm HRC exports, in contras t, jumped 
4,300% YOY to 44,000 tons, while thicker materi-
als were s till down. Rebar exports came next with 
397,000 tons, followed by beams with 129,000 tons, 
“other s teel products” with 56,000 tons, coated coil 
with 45,000 tons and cold-rolled coil with 8,000 tons. 
Khouzes tan S teel Company exported a record high 
of 1.94 million tons of slab, bloom and billet during 
the nine-month period, regis tering a 46% rise YOY, 
to remain the bigges t Iranian s teel exporter. Bloom 
exports had the lion’s share of KSC’s shipments with 
861,726 tons, going up 150% YOY. Officials expect 
s teel exports to reach 8 million tons in the current fis-
cal year )ending March 20(. Exports of direct-reduced 
iron surged 392% YOY to reach 517,000 tons. DRI 
production is also on the rise. It s tood at 16.53 million 
tons for the nine months, pos ting a 22% rise YOY. 
Iran has created considerable DRI capacities in the 
pas t few years, as it is committed to ensure its s teel-
makers’ feeds tocks are sufficiently supplied to fulfill 
the indus try’s 2025 indus trial goal. As per the 20-
Year Vision Plan, Iran is s tipulated to reach an output 
capacity of 55 million tons of s teel in seven years. 
The ISPA report also shows imports were down for 
nearly all s teel products. Semis imports shrank 79% 
YOY to 38,000 tons. Billet and bloom purchases 
dropped a hefty 88% YOY to 21,000 tons, while slab 
imports surged 639% to 17,000 tons. Imports on the 
finished s teel front also dropped 28% YOY to 1.65 
million tons. CRC, rebar and coated coil imports all 
pos ted growth in imports. ISPA s tatis tics show that 
s teelmakers produced 30 million tons of s teel during 
the period, up 12.5%. Semis made up 16.07 million 
tons of the output, growing 16% YOY, and finished 
s teel production rose 9% to 14.63 million tons. Long 
s teel output has shrunk nearly every month this year, 
primarily due to weakening demand in the cons truc-
tion sector. Government spending on the sector is 
also forecas t to decline in the next fiscal year (March 
2018-19( due to slashed development allocations in 
the new budget bill. Analys ts believe the withering lo-
cal demand is encouraging s teelmakers to capitalize 
on exports.

Iran Sixth Larges t 
Iron Ore Exporter to China

News

Top ore exporters to China in 2017 were Aus tra-
lia, Brazil, South Africa, India, Ukraine and Iran re-
spectively, according to Chinese cus toms s tatis tics 
shared with Financial Tribune by senior market 
analys t, Keyvan Jafari Tehrani. Shipments to China 
make up about 91% of Iranian iron ore exports. Ac-
counting for nearly 70% of world’s seaborne ore 
trade, China imported 1.07 billion tons of iron ore 
in 2017, up 8% YOY, S teelMint reported. What has 
spurred iron ore demand is the indus trial goliath’s 
crackdown on pollution. The government is mandat-
ing s teelmakers to use higher-grade ores to curb 
pollution, buoying imports from high-content ore pro-
ducers. Iranian miners are skating on thin ice, how-
ever. A hos t of negative factors such as India’s plan 
to boos t shipments, Iran’s high finished prices and 
the Iranian government’s plan to slap tariffs on iron 
ore exports threaten the sector’s foothold in China.
India Pushing for Larger Market Share
India is planning to scrap export tariffs on above 58% 
content iron ore so that it can have a larger share in 
the Chinese market. “The new tariffs will move fur-
ther down the line to cover more than 62% content 
ore shipments,” Jafari told Donya-e-Eqtesad. A ris-
ing force among exporters to China would impact 
Iran’s s tanding in the market. China continues to be 
the larges t des tination for Indian iron ore exports in 
2017. It made up 82% or 16.23 million tons of total 
iron ore exported from India las t year. Other major 
des tinations were Japan with 2.62 million tons and 
South Korea with 610,000 tons, S teelMint’s data re-
vealed. Indian iron ore exports to China increased by 
14% YOY in 2017.
Granulated Iron Ore Shipments to Diminish
Iran’s breakeven price for iron ore concentrate ship-
ments to China is $49 per dry ton CFR China for 
s tate-owned exporters and $66 for granulated ore by 
private miners. The average grade for s tate-owned 

firms is 65% and 56-58% for private producers, with 
annual production s tanding at 12 million and 4 mil-
lion tons respectively. The input, compiled this month 
using company reports, Platts, HIS and Macquarie 
Research data, highlights Iran’s fragile position 
compared with competitors in the case of an overall 
average ore price drop. The Aus tralian-British miner 
Rio Tinto, for ins tance, has a breakeven price of $26 
with an average grade of 62% and 328 million tons 
of output.  The multinational BHP Billiton boas ts of 
$31 breakeven price and India’s pellet exporters fol-
low with $33. “… This means that if the average iron 
ore price in 2018 drops below $66, which is highly 
possible, granulated iron ore exports for the private 
sector will effectively cease to continue, jus t like 
2014,” Jafari said. Macquarie Research has fore-
cas ted 62% content iron ore to be priced at $50-55 
and about $55 CFR China, raising the alarm for Iran. 
What this translates to is that Iran will turn into ore 
concentrate exporter in the next fiscal year (s tarting 
March 21( and cut granulated shipments. If market 
dynamics are bound to limit granulated ore ship-
ments on their own, what is the point of export tariffs 
the government is touting? For years, the govern-
ment has vowed to s top the exports of what it calls 
“unprocessed” minerals, granulated iron ore includ-
ed. It has backtracked on the decision every year, 
however, following criticism from miners and the 
private sector. But the issue seems to be back on 
the agenda, according to Deputy Indus tries Minis ter 
Jafar Sarqeyni, who recently announced that a 15% 
export tariff will be set on shipments as of the next 
fiscal year. Officials claim the move is meant to sway 
miners to prioritize supplying domes tic consumers, 
but according to Jafari, “implementing export tariffs 
on iron ore … will be pointless” as Iran’s global pres-
ence in the market will diminish next year anyway, 
and requires no pus from the government.
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Plans to Commission KSC to Produce Rail

The government is planning to commission 
Khouzes tan S teel Company to produce rails, 
a member of Majlis Development Commission, 
Eghbal Mohammadian.  Khouzes tan S teel Com-
pany is the bigges t s teel exporter in Iran. 
“The minis ter of roads and urban devel-
opment has promised to delegate a 
large part of Iran’s rail production to 
Khuzes tan Province,” he was quoted 
as saying by Minews. Based on the 
goals set in the Sixth Five-Year De-
velopment Plan )2017-22(, 14,000 
kilometers of new rail tracks are to 
be laid out by 2022, the MP said, em-
phasizing that KSC is able to meet this de-
mand in both quality and quantity. “Domes tic rail 
production in Iran, although less cos tly compared to 
importing foreign products, is s till s truggling to get 

off the ground,” Jabar Ali Zakeri, the deputy head 
of Cons truction and Development of Transportation 
Infras tructures Company, said. Esfahan S teel Com-
pany has committed  to provide the Islamic Republic 

of Iran Railways with 40,000 tons of rails by 
the end of the current year )March 20, 

2018), but the company “has yet to 
reach minimum production capacity 
and is s truggling with the basics of 
rail production”, ISNA quoted Za-
keri as saying. In November 2016, 
ESCO launched a 400,000-ton per 

year rolling mill to produce rail and 
wide-flange beams but it has not sold 

any to the national railroad company yet 
and only trial products have been produced up 

to now. The failure has prompted officials to find an-
other producer to meet railroad development goals.
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Iranian iron ore min-
ers experienced a 
good year in 2017, 
as they became the 
sixth larges t sup-
plier of the material 
to China by shipping 
about 22 million tons 
to the world’s larges t 
importer of iron ore. 
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According to WSA, Iran’s s teel output 
in December grew by 30.2% year-on-
year to hit 1.98 million tons. Iran’s s teel 
sector ended 2017 with the highes t 
production growth among all produc-
ers of more than 1 million tons per 
month. Considering all producers re-
gardless of output, Iran is ranked 8th 
and 12th in terms of fas tes t annual 
and December YOY growth respec-
tively. Iran sus tained its ranking as the 
world’s 13th larges t producer of s teel in 
2017. The country is currently placed 
between Ukraine )12th( with 22.66 
million tons and Mexico )14th( with 20 
million tons. Iran produced 20.54 mil-
lion tons of direct-reduced iron during 
the year, up 28.3% YOY. December 
DRI output was up 55.9% to 2.06 mil-
lion tons. Also called sponge iron, DRI 
is produced from the direct reduction 
of iron ore to iron by a reducing gas 
made from natural gas or coal. It is 
mos t commonly made into s teel using 
electric arc furnaces. About 70-75% of 
Iranian mills use EAFs. The world’s 66 
s teelmakers produced 1.67 billion tons 

of s teel in 2017, up 5.6% YOY. Global 
s teel output s tood at 138.82 million 
tons in December, indicating a 4.5% 
increase YOY. China remained the 
world’s larges t producer las t year with 
831.73 million tons of s teel output. Chi-
nese s teel production hit 67.05 million 
tons in December, regis tering a 1.8% 
increase YOY. Following China were 
Japan with 104.93 million tons, India 
with 101.37 million tons, the United 
S tates with 81.64 million tons, Russia 
with 71.34 million tons, South Korea 
with 71.18 million tons, Germany with 
43.56 million tons, Turkey with 37.52 
million tons, Brazil with 34.67 million 
tons, Italy with 24.04 million tons and 
Taiwan with 23.24 million tons. Crude 
s teel is defined as s teel in its firs t solid 
(or usable) form: ingots, semi-finished 
products )billets, blooms, slabs(. This 
is not to be confused with liquid s teel, 
which is s teel poured. Iran’s s teel out-
put s tood at 17.89 million tons in 2016, 
according to WSA. The country aims to 
become the world’s sixth larges t s teel 
producer as per the 20-Year Vision 

Plan that targets annual production 
capacity of 55 million tons of s teel and 
20-25 million tons of exports per year 
by 2025. Iranian s teel mills have so far 
realized more than 60% of the capac-
ity target. The Islamic Republic’s direct 
net s teel exports reached its highes t in 
10 years, as it hit 971,000 tons in 2016 
and bes ted all other countries in the 
Middle Eas t and North Africa region. 
In 2007, Iran was MENA’s larges t im-
porter of s teel and its net exports s tood 
at -11.6 million tons. The figure s tood at 
-674,000 tons in 2015. Save for 2016, 
Iran has been in negative territory since 
2006, although following a s teadily up-
ward trend.

Iran S teel Output Rises 21%

 National Iranian S teel Company (NISCO), which belongs to the s tate-owned 
Iranian Mines and Mining Indus tries Development and Renovation Organization 
)IMIDRO(, has ordered a six-s trand billet cas ting machine from SMS Concas t 
AG, a company of SMS group.  

The plant will be part of a newly built 
EAF-based meltshop and designed for 
an annual capacity of more than 800,000 
tons of billets. The new s teel complex 
built in Miyaneh, a city in the province of 
Eas t Azerbaijan in the north-wes t of Iran, 
is expected to serve as a basis for the 
indus trial development of the province.
SMS Concas t will supply lates t tech-
nology to achieve the specified quality 
and productivity targets in the shortes t 
possible time. The six-s trand cas ter will 
produce billets of low, medium and high-
carbon s teels, among others for rebar 
production.
The six-s trand Concas t CONVEX® CCS 
cas ting machine will have a cas ting ra-
dius of nine meters and produce billets of 
130, 150 and 200 millimeters square in 
lengths ranging between six and twelve 
meters. Depending on the s teel grades 
and cas ting mode )open or submerged(, 
the cas ting speeds will vary between 4.5 
and 1.5 meters per minute.
The cas ting machine will come with the 
proven SMS Concas t-developed CON-
VEX® mold, a frequently used and well 
es tablished technology in the market. 
Due to its special internal geometry, the 
mold provides a higher heat transfer and 
more uniform solidification in the corner 
areas. Efficient guiding of the s trand shell 
inside the mold with maximized cool-
ing symmetry provides for higher cas t-

ing speeds while achieving an improved 
quality of the as-cas t product.
The CONVEX® mold is part of the car-
tridge-type mold unit, a pre-assembled 
quick-change unit. The self-centering 
design and the self-sealing connections 
for the water that cools the mold ensure 
optimal alignment and safe operation. In 
case of a section change or for mainte-
nance work, the mold assembly can be 
quickly changed - in five to ten minutes. 
This reduces downtimes to an absolute 
minimum and maximizes plant availabil-
ity, both of which will result in a very high 
productivity level. The foot rolls are at-
tached to the mold cartridge. This avoids 
bulging of the billets and keeps the cas t 
s trand securely centered. The second-
ary cooling process is divided into four 
zones, with the cooling parameters being 
set according to the section size, s teel 
grade and cas ting speed. The firs t two 
section-dependent zones operate with 
water cooling only. Zones three and four 
are section-independent. They use air-
mis t cooling. With the level-2 automation 
sys tem ins talled, the secondary cooling 
process can be dynamically controlled on 
the basis of a software model.
Besides the above described features, 
the machine will be equipped with a 
cantilever-type tundish car on the cas t-
ing platform, a tundish s topper sys tem 
for submerged cas ting, a hydraulic short-

lever oscillation sys tem of the lates t gen-
eration and fully integrated PLC for fully 
automatic operation of the entire plant.
The SMS Concas t process control sys tem 
)level 2( integrates the process control 
philosophy, production s trategy and met-
allurgical models. The software developed 
by SMS Concas t comes with user-friendly 
intuitive applications and graphical inter-
faces that support the operators and al-
low them to interact with the sys tems and 
monitor the entire production process. The 
continuous acquisition of information from 
the level-1 sys tem and consis tent record-
ing of the acquired data form the basis for 
reliable online and offline analyses, com-
prehensive reporting and process optimi-
zation. In a challenging market situation, 
in which every cent counts, cos t efficiency 
with respect to the cos t and quality of the 
final product is a crucial factor. Therefore, 
SMS Concas t has developed new smart 
products that enhance its cus tomers’ 
competitiveness.

NISCO inves ts in six-s trand billet cas ting machine from SMS Concas t
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Gov’t Collects Over 
$100m in Mining 
Royalties
The government 
earned more than 
4.72 trillion rials )over 
$109 million( in mining 
royalties–a percent-
age of miner’s sales 
profit–during the firs t 
seven months of the 
current Iranian year 
)March 21-Oct. 22(. 
This indicates a 215% 
upsurge compared 
to the earning in las t 
year’s similar period, 
lates t data released by 
the Minis try of Indus-
 tries, Mining and Trade 
show. More than half 
of the royalties were 
collected from miners 
in Kerman Province, 
IRNA reported.

Iranian s teel mills produced 21.72 million tons of s teel in 2017, up 
21.4% compared to the year before, according to the lates t report sent 
by World S teel Association to its members, including the Iranian Mines 
and Mining Indus tries and Development Renovation Organization. 

Iranian s teel 
mills have 
so far real-
ized more 

than 60% of 
the capacity 

target

Calcimin Company 
at a glance
Calcimin Company 
is the larges t plant 
for production of zinc 
ingot from the ore. 
Calcimin Company 
was es tablished in 
1964 in the field of 
indus try and mines 
and for the purpose of 
production of baked 
zinc concentrates, raw 
zinc concentrates, 
lead concentrate, zinc 
ingot, lead ingot and 
zamak ingot. Calcimin 
is presently the larges t 
zinc ingot producer 
in the country and 
has a complete set of 
production chain in-
cluding crushing of ore 
in Anguran mine up to 
zinc smelting and ingot 
production. 
www.izmdc.com
www.calcimin.com



The exports regis tered a 23% and 3% 
growth in volume and value respectively 
year-on-year. Export des tinations includ-
ed Italy, Thailand, Indonesia, Afghani-
s tan, Oman, Egypt, Taiwan, Iraq, Turkey, 
India, Sudan, Jordan, Belgium, the UAE 
and Spain. The exported products com-
prised hot- and cold-rolled coil, galvanized 
sheets, ingots, pipes and rebar. “Exports 
to Oman during the nine months s tood at 
more than 700,000 tons worth $200 mil-
lion, accounting for over half of Iran’s non-
oil exports to the neighboring country dur-
ing the period,” Abbas Abdolkhani, Iran’s 
commercial attache to Oman, said. Based 
on goals set in the Vision Plan )2005-25(, 
Iran is targeting to export 8 million tons of 
s teel by the end of the current fiscal year 
(March 21), 9.5 million tons in the fiscal 
2018-19 and 14 million tons in 2020-21.
ESCO Begins Rebar Exports to UK
Esfahan S teel Company has recently 
s tarted exporting rebar to the UK. A 
company source told S&P Global Platts 
earlier this month that the deal for 5,000 
tons at $505/ton FOB southern port was 
concluded in October, adding that the 
cargo was due in late January 2018. 
“Additional contracts are nearly finalized 
for the same des tination, while another 
cargo is under negotiation for Scotland,” 
he said. This comes after ESCO became 
the firs t Iranian s teelmaker to obtain UK 
Cares certification, confirming that its bil-
let and rebar conform to BS 4449:2005 
S tandard Grade B500B. ESCO is Iran’s 
larges t producer of long products and the 
only Iranian s teel producer using blas t 
furnaces, of which it has three. However, 
one of the furnaces )with 1 million tons/
year capacity( is idle as a result of low 
domes tic demand. About 50% of the 
company’s output were exported in the 
nine months under review to Belgium, 
the Netherlands, Sudan, Egypt, Thailand, 
Pakis tan, Oman, the UAE and other parts 

of the Middle Eas t, according to the com-
pany. ESCO was the second bigges t Ira-
nian s teel exporter during the period, after 
Khouzes tan S teel Company, as it shipped 
805,434 tons of beam, rebar, coils and 
other products overseas, indicating a 
87% rise year-on-year. Rebar made up 
115,451 tons of ESCO’s overall exports, 
rising 6% YOY. It was followed by beam 
and coil with 80,343 tons and 48,589 
tons respectively. Beam shipments were 
down 25% YOY, while coil exports surged 
999%. The European Union announced 
definitive anti-dumping duties on the im-
port of hot-rolled coil from Iran and three 
other countries in October 2017, while ex-
ports of semi-finished products have con-
tinued. It is the firs t rebar cargo shipped to 
a European country from Iran, a Tehran-
based s teel trader told Platts.
KSC Excels All Iranian S teelmakers
Khouzes tan S teel Company’s exports 
reached a record high of 1.94 million 
tons of slab, bloom and billet during the 
period, regis tering a 46% rise YOY, to re-
main the bigges t Iranian s teel exporter. 
Bloom exports had the lion’s share of 
KSC’s shipments with 861,726 tons, go-
ing up 150% YOY. Billet exports came 
next with 613,242 tons up 16%, followed 
by slabs with 499,452 tons, up 5% YOY. 
Despite sus taining double-digit growth 
each and every month this year, the ninth 
Iranian month )ended Dec. 21( was wit-
ness to KSC’s shipments drop 2% to 
reach 239,037 tons. The figure is up 41%, 
however, compared to the month before. 

According to KSC Manager Mohammad 
Keshani, the company is targeting the 
export of 2.2 million tons this year. The 
s teelmaker, located in the southwes tern 
Khuzes tan Province, exports to over a 
dozen countries. About half of the ex-
ports goes to the Middle Eas t and North 
Africa region, while other major export 
des tinations are located in the Far Eas t 
and Americas. Imports of s teel during the 
same nine-month period s tood at 2.91 
million tons worth $1.65 billion, up 2% and 
14% YOY respectively. Iranian s teel mills 
produced a total of 12.77 million tons of 
slab, bloom, billet and ingot, and 7.9 mil-
lion tons of hot- and cold-rolled coils, re-
bar, beams, pipes, wide and galvanized 
sheet during the period to regis ter a 19% 
and 5% YOY growth. An aggregate of 
more than 48.6 million tons of mineral 
products worth over $6.85 billion were 
exported from Iran over the nine months, 
up 1% and 3% respectively YOY. Direct 
net s teel exports reached its highes t in 10 
years, as it hit 971,000 tons in 2016 and 
bes ted all other countries in the Middle 
Eas t and North Africa region. In 2007, Iran 
was MENA’s larges t importer of s teel and 
its net exports s tood at -11.6 million tons. 
The figure s tood at -674,000 tons in 2015. 
Save for 2016, Iran was continuously in 
the negative territory since 2006, although 
it followed a s teady upward trend. Iran 
was the world’s 14th larges t producer of 
s teel in 2017, according to s tatis tics by 
World S teel Association. It was placed be-
tween Ukraine and Mexico.

Iran S teel Exports to 15 S tates

The exports 
regis tered 
a 23% and 
3% growth 
in volume 
and value 

respectively 
year-on-

year

Iranian s teelmakers ex-
ported 6.37 million tons of 
semi-finished and finished 
s teel worth $2.34 billion in 
the firs t nine months of the 
current fiscal year (March 
21-Dec. 21( to 15 countries. 

Sabzevar DRI Plant S tarts Production

CEO of Sabzevar s teel project announced that Sabze-
var DRI Plant s tarted production on January21, 2018. 
Iraj Nasouhi Dehnavi s tressed that Sabzevar DRI plant generated its 
firs t product (DRI) on January 21, 2018.
Sabzevar DRI plant like other provincial s teel projects was s tagnant 
until 2013. It was activated by IMIDRO since the beginning of the 
11th Government, he said.
He added that Sabzevar DRI plant produced sponge iron with 92.5 
percent metallization.
CEO of Sabzevar s teel project expressed that this plant was con-
s tructed by 4500billion IRR Rials inves tment which led to 370 direct 
and 3 thousands indirect employment.
He continued:”materilas )pellet( of this plant is being prepared by 
Opal Parsian Pelletizing plant in Sangan which was inaugurated by 
Firs t Vice President las t month”.

Iran World’s 2nd 
Larges t DRI Pro-

ducer in 2017
Iran became the 

world’s second larg-
es t direct-reduced 

iron producer in 
2017 by producing 

20.5 million tons 
of the s teelmaking 
material, up 28.3% 

year-on-year, the 
lates t data by World 

S teel Association. 
Also called sponge 

iron, DRI is pro-
duced from the 

direct reduction of 
iron ore to iron by a 
reducing gas made 
from natural gas or 

coal. It is mos t com-
monly made into 

s teel using electric 
arc furnaces. 

About 70-75% of 
Iranian mills use 

EAFs. The Islamic 
Republic trailed 

India in DRI output, 
as it produced 

25.8 million tons in 
2017, down 4.2% 
YOY. The world’s 
14 DRI producing 

countries produced 
a total of 72.77 

million tons of the 
material to pos t a 

9.2% YOY growth. 
The countries, 

who accounted 
for approximately 

85% of global DRI 
output, were India, 
Iran, Egypt, Saudi 
Arabia, the UAE, 

Qatar, Canada, 
Argentina, Mexico, 
South Africa, Libya, 

Peru, Venezu-
ela and Trinidad 

and Tobago. Iran 
ended 2017 as the 
world’s 13th larges t 

s teelmaker with a 
total output of 21.72 

million tons, up 
21.4% YOY. Also, 

the world’s 66 s teel-
makers produced 
1.67 billion tons of 
s teel las t year, up 

5.6% YOY.
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Iran’s Mineral Output Crosses 
280 Million Tons in 10 Months

Over 700 Mineral 
Exploration Per-
mits Issued
The Minis try of 
Indus tries, Mining 
and Trade issued 
702 mineral ex-
ploration permits 
during the nine 
months to Dec. 
21, 2017, indicat-
ing a 27.9% rise 
compared with las t 
year’s correspond-
ing period. Accord-
ing to the minis try, 
there are over 
5,400 active mines 
in Iran, from which 
close to 400 million 
tons of minerals 
are extracted every 
year, the minis-
 try’s official news 
service Shata 
reported. Iran is 
home to 68 types 
of minerals with 
more than 40 bil-
lion tons of proven 
reserves and 60 
billion tons of 
potential reserves.  
According to the 
United S tates Geo-
logical Survey, Iran 
holds the world’s 
larges t zinc, ninth 
larges t copper, 
10th larges t iron 
ore, fifth larges t 
gypsum and barite, 
and 10th larges t 
uranium reserves. 
Overall, Iran is 
home to more than 
7% of world min-
eral reserves.

Iran is home to 68 types of min-
erals with over 37 billion tons of 
proven and 57 billion tons of po-
tential reserves, including large 
deposits of coal, iron ore, copper, 
lead, zinc, chromium, uranium 
and gold.
Ups tream S teel Sector
Iron ore concentrate had the big-
ges t share in Iran’s mineral pro-
duction during the period under 
review with 31.18 million tons, 
regis tering a 16% growth YOY.  
Gologhar Mining and Indus trial 
Complex accounted for 11.53 
million tons of the total output, 
followed by Chadormalu Mining 
and Indus trial Complex with 7.05 
million tons, Iran Central Iron Ore 
Company with 4.11 tons, Gohar-
zamin Iron Ore Company with 
3.42 million tons, Middle Eas t 
Mines and Mining Indus tries 
Development Holding Company 
with 3.32 million tons and Opal 
Parsian Sangan with 1.71 million 
tons. Production of granulated 
iron s tood at 5.34 million tons, up 
6% YOY. Pellet had the second 
larges t share with a total output 
of 26.44 million tons, up 25% 
YOY. Golgohar was the larges t 
producer with 9.17 million tons, 
followed by Mobarakeh S teel 
Company with 6.33 million tons, 
Khouzes tan S teel Company with 
5.37 million tons, Chadormalu 
with 2.89 million tons and MIDH-
CO with 2.68 million tons. Direct-
reduced iron came next with the 
production of 15.84 million tons, 
up 14% YOY. Mobarakeh had the 

lion’s share with 6.12 million tons, 
followed by KSC with 3.4 million 
tons, Hormozgan S teel Company 
with 1.29 million tons, South Ka-
veh S teel Company with 1.28 
million tons, Saba S teel Complex 
with 932,277 tons, Khorasan 
S teel Company with 1.01 million 
tons, Ghadir Iron and S teel Com-
pany with 679,282 tons, MIDHCO 
with 630,966 tons, Sefiddasht 
S teel Complex with 355,954 tons 
and Esfahan S teel Company with 
118,340 tons.
Downs tream S teel Sector
Semi-finished s teel had the fourth 
larges t share among the minerals 
produced during the 10-month 
period. Iranian s teel mills pro-
duced 14.25 million tons of slab, 
bloom, billet and ingot, up 19% 
YOY. Mobarakeh S teel Com-
pany was the bigges t producer 
with 7.21 million tons. KSC came 
next with 3.14 million tons, fol-
lowed by ESCO with 1.89 million 

tons, South Kaveh S teel Com-
pany with 650,861 ton, Khorasan 
S teel Company with 675,848 
tons, Iran Alloy S teel Company 
with 341,265 tons, Chadormalu 
with 292,838 tons and Iran Na-
tional S teel Indus tries Group with 
42,573 tons. All producers pos ted 
growth for the period, with the ex-
ception of INSIG whose output 
dropped 49%. Some 8.82 million 
tons of finished s teel products, in-
cluding hot- and cold-rolled coils, 
rebar, beams, pipes, wide and 
galvanized sheets were produced 
during the period, up 5% YOY.  
MSC and its subsidiary Saba 
S teel had the larges t share of pro-
duction with 4.98 million tons, fol-
lowed by ESCO with 1.81 million 
tons, Oxin S teel Company with 
609,466 tons, Khorasan S teel 
Company with 436,521 tons, Ah-
waz Rolling and Pipe Mills Com-
pany with 258,534 tons, IASCO 
with 238,113 tons, Azarbaijan 

S teel Company with 199,641 
tons, Chaharmahal-Bakhtiari Au-
tomotive Sheet Company with 
172,760 tons and INSIG with 
109,806 tons.
Copper Sector
Copper mines operated by the 
National Copper Indus tries Com-
pany extracted 141.26 million tons 
of copper oxide ore during the pe-
riod, up 8% YOY. Copper miners’ 
sulfide ore extraction was up 5% 
YOY to reach 42.78 million tons. 
Copper concentrate was the main 
product manufactured in this sec-
tor. The output s tood at 956,414 
tons, recording a 7% rise YOY. 
It was followed by copper anode 
with 153,409 tons, down 19%; 
copper cathode with 124,379 tons, 
down 21%; and molybdenum with 
7,046 tons, up 19% YOY.
Aluminum Sector
Iran’s three major aluminum pro-
ducers produced an aggregate of 
280,726 tons of aluminum ingots 
in the 10 months to regis ter a 2% 
decline YOY. Iran Aluminum Com-
pany produced 142,327 tons, Hor-
mozal Aluminum Company 87,659 
tons and Almahdi Aluminum Com-
pany 50,740 tons. Iran Alumina 
Company produced 200,179 tons 
of alumina powder, up 3% YOY.
Lead & Zinc
Major Iranian lead and zinc pro-
ducers extracted 778,463 tons 
of ore during the period, of which 
Angouran Lead and Zinc Com-
plex accounted for 745,343 tons 
and Nakhlak Lead and Zinc Plant 
for 33,120 tons.

Major Iranian mining companies produced an aggregate of 287.45 million tons of ores and mineral 
products during the firs t 10 months of the current fiscal year (March 21, 2017-Jan. 20), regis tering an 
11.4% growth compared with las t year’s corresponding period. The Iranian Mines and Mining Indus tries 
Development and Renovation Organization’s lates t report added that production in the 10th Iranian 
month saw a 12.37% year-on-year rise to 30 million tons.
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 Iran 10-Month S teel Output Exceeds 34m Tons
Iranian s teelmakers produced 34.7 million tons of s teel during the firs t 10 months of the current fiscal 
year (March 21-Jan. 20) to regis ter a 14.3% growth compared with las t year’s corresponding period. 

According to s tatis tics released by Iran S teel Pro-
ducers Association, semi-finished s teel made up 
18.36 million tons of the total output, up 19% year-
over-year. ‘Billet and bloom’ output s tood at 9.9 
million tons while that of slab reached 8.46 mil-
lion tons, recording a 23% and 15% YOY growth 
respectively. As for finished s teel, the output 
increased 9% YOY to reach 16.39 million tons. 
Finished s teel production has followed a rising 
trend this year for all products, except for rebar. 
Hot-rolled coil had the lion’s share of finished 
s teel production with 6.41 million tons, up 10% 
YOY, followed by rebar with 5.16 million tons, 
down 7% YOY; cold-rolled coil with 1.95 million 
tons, up 26% YOY; coated coil with 1.25 million 
tons, up 42% YOY; beams with 905,000 tons, up 
5% YOY; and “other s teel products” with 703,000 
tons, up 123% YOY. Iran’s direct-reduced iron 

production is also regis tering a healthy growth. It 
s tood at 18.54 million tons during the period, indi-
cating a 23% rise YOY. Major Iranian s teelmakers 
exported 5.79 million tons of semis and finished 
s teel in the 10 months, up 33% YOY, according 
to s tatis tics released by the Iranian Mines and 
Mining Indus tries Development and Renovation 
Organization. Khouzes tan S teel Company was 
the bigges t exporter in the period with 2.22 mil-
lion tons, up 46% YOY. It was followed by veteran 
long s teel producer Esfahan S teel Company with 
920,584 tons, up 98% YOY; Hormozgan S teel 
Company with 945,502 tons, up 16%; Iran’s larg-
es t flat s teel producer Mobarakeh S teel Company 
with 880,054 tons, down 39%; South Kaveh S teel 
Company with 645,000 tons; Khorasan S teel 
Company with 108,087 tons, up 98%; Iran Alloy 
S teel Company with 58,993 tons, up 69%; and 

Khouzes tan Oxin S teel Company with 15,318 
tons, down 9%. IMIDRO s tatis tics show that the 
export volume for the 10th Iranian month )Dec. 
22-Jan. 20( s tood at 686,025 tons, up 142% year-
on-year. Exports have been continuously on the 
rise this year month-on-month, except for the sev-
enth and second months of the Iranian year re-
spectively. Iran’s main export des tinations include 
the UAE, Italy, Thailand, Indonesia, Afghanis tan, 
Oman, Egypt, Taiwan, Iraq, Turkey, India, Sudan, 
Jordan, Belgium and Spain. Based on goals set 
in the 20-Year Vision Plan, Iran intends to export 
8 million tons of s teel by the end of the current 
fiscal year (March 20), 9.5 million tons in the fis-
cal 2018-19 and 14 million tons in March 2020-
21. The indus try also plans to increase its crude 
s teelmaking capacity to 55 million tons by 2025 
and become the world’s sixth larges t s teelmaker.  
Minis ter of Indus tries, Mining and Trade Moham-
mad Shariatmadari said about 30 million tons of 
the target capacity have been realized so far.
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News

71 Iranian billet export prices dropped $5-10 per ton over the week that ended 
Jan. 31, with deals reported at prices lower than the preceding week amid 
the global downtrend in the long s teel market. 

Iranian Billet Export Prices Drop Amid Global Downtrend

Metal Bulletin’s weekly price assessment for 
Iranian billet export was $489-505 per ton FOB 
on Jan. 31, agains t $508-510 per ton FOB a 
week earlier. Several bookings were heard 
done at $496-505 per ton FOB late las t week 
with cus tomers in the )Persian( Gulf Coopera-
tion Council, Jordan, Egypt and Southeas t Asia.
Bids decreased to $480-490 per ton FOB this 
week, while mills’ prices slid to $490-500 per 
ton FOB, depending on the producer. An Iranian 
producer offering at the higher end of the range 
said the $500 per ton FOB price was high for 
the current market situation, but also mentioned 
tight material availability at the mill. Concurrent-
ly, a cargo of Iranian billet was said to be sold 
to Oman at $505-508 per ton CFR, equivalent 
to $489-491 per ton FOB Iranian ports. This in-
formation could not be widely confirmed by the 
time of this publication, however. Market par-
ticipants expect the downtrend to continue until 
the second quarter of 2018 due to sliding scrap 
and raw material prices. Metal Bulletin’s daily 
index for US-origin scrap import into Turkey 
closed Jan. 31 at $350.57 per ton CFR, down 
agains t $457.68 per ton CFR on Jan. 24. The 
daily index of spot market iron ore prices deliv-

ered to China, normalized to Qingdao and 62% 
FE US was $72.92 per ton CFR on Jan. 31, a 
decrease from $74.53 per ton CFR on Jan. 24. 
The Iranian export slab price assessment re-
mained unchanged over the week at $510 per 
ton FOB on Jan. 31. Offers from Iranian mills for 
slabs produced in March remained unchanged 
at $510 per ton FOB with no new deals report-
ed concluded. A 30,000-ton position cargo from 
Hormozgan S teel was heard sold by a trader to 
Bangkok at $525 per ton CFR, or $495 per ton 
FOB Iranian ports. This figure was not included 
in the assessment, however, due to differing de-
livery terms.

Iran’s Mineral Exports to Afghanis tan Cross $670m

Iran exported over 5.37 million tons of mineral 
products worth $672.9 million to Afghanis tan 
during the firs t nine months of the current 
fiscal year (March 21-Dec. 21), the 
Islamic Republic of Iran Cus toms 
Adminis tration announced.
Semi-finished s teel products had 
the lion’s share of exports, as 
they made up 533,358 tons worth 
$230.1 million of the total figure. 
They were followed by ceramic 
and tile products with 875, 904 tons 
worth $142.45 million, cement with 
3.31 million tons worth $116.5 million, 
finished s teel products with 38,572 tons 
worth $65.82 million, copper with 3,681 tons 
worth $31.76 million, aluminum with 5,154 tons worth 
$19.11 million, zinc with 6,447 tons worth $17.12 mil-
lion and iron ore with 141,000 tons worth 6.44 million 
tons. Other commodities included s tones with 37,983 

tons worth $6.17 million, coal with 15,025 tons worth 
$5.81 million, lead with 163.3 tons worth $333,162, pre-
cious minerals )gold, silver, etc.( with 32.1 tons worth 

$310,494, mica with 111 tons worth $143,632, 
ferroalloys with 289.8 tons worth $133,450, 

titanium with 16.6 tons worth $29,106 
and miscellaneous mineral products 

with 399,653 tons worth $30.55 mil-
lion. Iran’s overall mineral exports 
during the nine months under re-
view s tood at 48.66 million tons 
worth over $6.85 billion, the Iranian 
Mines and Mining Indus tries Devel-

opment and Renovation Organization 
said. Afghanis tan is a major des tination 

for Iranian exports. According to Afghan 
commercial attache to Iran, Jaber Ansar, Iran 

holds a 22% share )$2.5 billion( from Afghanis tan’s 
$11.5 billion consumer market. Afghanis tan’s exports 
to Iran have been as little as a dozen million dollars on 
average over the pas t decade.

Iranian Iron Ore Exporters to Benefit 
From Goa Mining Halt
A recent Supreme Court of India’s deci-
sion to cancel all iron ore mining leases 
in an ore-rich s tate can open the way for 
Iranian ore miners to increase their share 
in the Chinese market. In its Feb. 7 verdict, 
the Supreme Court canceled the second 
renewal of all the 88 iron ore mining leases 
renewed by the s tate government in Goa. 
No mining activities will continue in the 
s tate after March 15, the top court decided, 
ordering the government to grant the leas-
es afresh through auctions.
The verdict came on a plea filed by non-government 
organization Goa Foundation, with the petitioners 
claiming that mining undertaken through theses leases 
was illegal, Bloomberg reported.  The court order will 
impact the annual 20-million-ton capacity. According 
to S teelMint, iron ore export from Goa is expected to 
decrease over the new verdict and Chinese s teelmak-
ers could shift to Iran for iron ore procurement. Iran 
shipped around 19.4 million tons of iron ore to China 
in 2017, regis tering a growth of 34% year-on-year 
and becoming the sixth larges t supplier of the mate-
rial to the world’s larges t importer. Top ore exporters 
to China in 2017 were Aus tralia, Brazil, South Africa, 
India, Ukraine and Iran respectively, according to Chi-
nese cus toms s tatis tics shared with Financial Tribune 
by senior market analys t, Keyvan Jafari Tehrani. In 
2016, China resumed iron ore imports from India’s 
Goa, which affected Iran’s iron ore exports. Chinese 
imports from Goa shot up dramatically from 0.21% 
in 2015 to 1.51% in 2016 and 2% in 2017. This left a 
limited scope for Iranian ore exporters, as their share 
of the Chinese market dropped from 2.74% in 2013 
to 1.82% in 2017. Up until 2011, India was the third 
larges t exporter of iron ore to China, with Goa making 
up about 70% of total shipments. Mining in Goa was 
halted in October 2012, however, as the apex court 
suspended all iron ore mining and transportation in the 
s tate, following a report s tating that millions of tons of 
iron ore were mined illegally. The Supreme Court lifted 
the ban in 2015 and operations resumed in Goa by 
the same 88 leaseholders accused of illegal mining. 
India’s plan to scrap export tariffs on above 58% con-
tent iron ore was also expected to boos t the country’s 
shipment to China. Goa’s exporters were to be one of 
the main beneficiaries of the decision, as they primar-
ily export low-grade ore to China. China continued to 
be the larges t des tination of Indian iron ore exports in 
2017. It made up 82% or 16.23 million tons of total iron 
ore exported from India las t year.  Other major des tina-
tions were Japan with 2.62 million tons and South Ko-
rea with 610,000 tons, S teelMint data showed. Indian 
iron ore exports have seen a fourfold increase in 2017, 
with shipments reaching 24.35 million tons compared 
with 6.04 million tons in 2016, showing a 303% YOY 
growth. Goa shipments in 2017 also regis tered a 278% 
growth to reach 14.56 million tons compared with 3.86 
million tons the year before.
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 Vedanta hit by iron ore mining halt in Goa
Shares in Vedanta, the London-lis ted natural resources com-
pany controlled by one of India’s riches t men, fell as much as 
5.5% on Thursday on the news that the Indian Supreme Court 
had cancelled all the 88 exis ting iron ore mining licences in Goa.  

According to the ruling, the pro-
cess of renewing the cancelled 
permits in 2015 was agains t 
the law. As a consequence, the 
country’s top court said that no 
mining activity would be allowed 
in the wes tern s tate, one of In-
dia’s top iron ore producers, after 
March 15. Top court said process 
of renewing permits in 2015 was 
agains t the law and ordered the 
cancellation of all the 88 exis t-
ing iron ore mining licences in 
Goa. Mining companies, said 
Vedanta, can then apply for new 

licences, but the 20 affected 
companies will have to wait be-
fore re-s tarting operations. The 
court also said a special inves ti-
gation team should be set, which 
mission will be recovering any 
payments the companies have 
made since 2015. Vedanta’s 
s tock dropped as much as 5.5% 
on the news, and it was 4.26% 
lower at 727.60p near the end 
of the day. The company, India’s 
larges t miner and No. 1 iron ore 
exporter, said it was is assess-
ing the financial and operational 

impact of the ruling, which will 
impact 20 million tonnes a year, 
more than a quarter of which is 
operated by Vedanta. A similar 
ruling in 2012 banned iron ore 
mining in the coas tal s tate for 
more than two years. Before that, 
Goa generated about 50 million 
tonnes of iron ore a year, mos t of 
which was exported to China.
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Lundin Mining awards con-
tract to Metso for Somincor 
Zinc Expansion Project at 
Neves-Corvo mine in Portugal
With the Zinc Expansion Project, Lun-
din Mining expects to expand produc-
tion from the exis ting mining areas 
and from the deeper, higher-grade 
zinc deposit Lombador Phase 2.

In May 2017, Lundin Mining announced the re-
sults of its feasibility s tudy for the Neves-Corvo 
Zinc Expansion Project, confirming the s trong 
project economics and demons trating significant 
incremental value for their Neves-Corvo opera-
tions. Planning to expand the exis ting zinc plant 
from its current capacity of approximately 1.1 mil-
lion tonnes per year to 2.5 million tonnes, along 
with further development of Lombador Phase 2, 
the company signed contracts with Metso in Sep-
tember for the purchase of a C120 jaw crusher, 
flotation cells and filter presses.
Ore from Lombador Phase 1 and 2 will be extract-
ed using a new materials handling sys tem, com-
prising a Metso C120 primary jaw crusher located 
on the 280-260 level. While developing LP2, 
the exis ting zinc plant will be expanded and up-
graded. A new 8.5 MW SAG mill, previously pur-
chased, will take care of primary grinding, while 
secondary grinding will be carried out using a re-
purposed exis ting mill ahead of new lead and zinc 
flotation cells. For this, Metso will deliver 19 RCS 
flotation cells, each with a capacity of 100 m³. Up-
grades to lead thickening and filtration, water sup-
ply and reagent circuits will also be carried out. 
In this area, two new VPA filters will be ins talled. 
“A better-designed flotation circuit and more filter 
capacity, along with other changes, will allow for 
consis tently higher throughput. We’re proud that 
Metso equipment has been chosen for the ex-
panded and improved zinc plant,” s tated Miguel 
Santos, regional sales manager from Metso.
Delivery is planned for April 2018. Both surface 
and underground cons truction are forecas t to be 
completed by Q3 2019, and production ramp-up 
should be completed by the end of that year.
About Somincor Neves-Corvo Neves-Corvo is a 
copper and zinc mine, owned and operated by 
the Portuguese company Somincor, which is a 
subsidiary of Lundin Mining. It is situated approxi-
mately 220 km southeas t of Lisbon in the Alen-
tejo dis trict in southern Portugal. The mine site 
lies some 15 km southeas t of the town of Cas tro 
Verde and exploits five major orebodies from an 
underground mine. The ore is processed on-site, 
and tailings are disposed of in the Cerro de Lobo 
impoundment some 3 km from the plant. Concen-
trates are dispatched by rail and road for onward 
shipping to cus tomers. Caption: Metso provides 
C120 jaw crusher, flotation cells and filter presses 
for the Neves-Corvo Zinc Expansion Project.

Iranian Coal Potential Untapped

News

“Iran produces only 1.1 million tons of coal per year 
while it has 1.15 billion tons of proven reserves. This 
means Iran is missing out on a huge potential of job, 
wealth and energy creation,” Ali Palizdar, deputy head of 
Middle Eas t Mines and Mining Indus tries Development 
Holding Company, said in a write-up for the Persian eco-
nomic weekly Tejarat-e Farda. It might sound s trange 
to talk of developing coal in a clean-energy obsessed 
age, as inves tments are shifting away from fossil fuels 
toward renewable energy across the world. However, 
the International Energy Agency’s 2017 outlook has 
painted a different landscape, s tating that fossil fuels will 
remain the world’s dominant energy sources for at leas t 
the next three decades. IEA forecas ts electricity gener-
ated using coal to increase by 10% by 2040. Also, about 
74% of the world’s s teel are made using blas t furnaces 
and basic oxygen s teelmaking )BOS(, keeping up de-
mand for the material. The 12% growth in coking coal 
production in 2011-15 is a tes tament to coal’s resilience. 
Large players such as Russia and the United S tates 
are increasingly inves ting in coal, while enjoying huge 
reserves of oil and gas. Currently, more than 40% of the 
world’s electricity are generated via coal and coal pro-
ducing countries use an average of 0.8% of their coal 
reserves per year. This is while Iran, hams trung by its 
overdependence on oil, has missed out on diversifying 
its energy sources. It uses only 0.1% of its coal reserves 
and is yet to es tablish any coal power plant. On top of 
all this, coal prices are looking highly attractive. Coking 
coal, the material used in s teelmaking, has surged 37% 
in value since the beginning of November and is averag-
ing $185.70 in 2017, a more than $40 gain compared 
to the average price of las t year, Mining.com reported.
Job Creation Potential
The Sixth Plan envisions boos ting economic growth to 
8% and dropping unemployment from las t year’s 12.6% 
to 8.6% in 2022. The government has actually betted 
high on the mining sector to help deliver these goals. 
Mines are set to have an annual average value-added 

growth of 8.8% and an average job creation of 4.6%. 
Considering the 100,000 workers directly involved in 
the indus try, at leas t 5,000 more jobs mus t be created 
every year in the sector to materialize the goals, with 
the total number of jobs reaching 25,000. This is where 
coal comes in, with a favorable medium-term global 
condition, vas tly untapped reserves and considerable 
job creation potential.
Coking Coal Shortage
Although coking coal makes up about 900 million tons 
of Iran’s proven coal reserves, there is s till a chronic 
shortage of the material for downs tream indus tries. 
S teel indus try’s blas t furnaces and BOS plants require 
4.3 million tons of coking coal every year and about 
30% of it are met through imports. Iran’s coal mines an-
nually produce 1.1 million tons of coal concentrate while 
their output capacity reaches 3 million tons. Meeting the 
real demand for the material requires plants to utilize 
their total capacity and triple output. Aside from the im-
mediate benefits, tripling output will at leas t double coal 
mines’ current workforce and create more than 10,000 
jobs in jus t one sector.
Thermal Coal
Iran’s 250 million tons of proven and 1.3 billion tons of 
es timated thermal coal reserves are neither being prop-
erly used for energy production nor being cashed in on 
their exports. The country’s only coal power plant proj-
ect was kicked off eight years ago with an inves tment of 
$500 million. It was meant to generate 650 megawatts 
of electricity per year, but was laid off in less than a few 
years and is currently completely abandoned. A mea-
ger 150,000-200,000 tons of thermal coal are exported 
every year, mos t of which lose their competitive edge 
over high transportation cos ts. This is while inves ting 
in both plants and thermal coal shipments has a higher 
job creation potential compared to iron ore and alumi-
num sectors. The generation of 1,000 megawatts re-
quires 5-7 million tons of thermal coal and will directly 
create 5,000-7,000 jobs.
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Primetals Technologies to supply new sinter plant for JFE S teeĺ s Fukuyama 3 sinter plant

Primetals Technologies has received an order from Japanese s teel producer JFE S teel Co. )JFE S teel( to 
supply a new sinter plant for the Fukuyama, Japan production site.  The order includes the 4.8 mmtpy sinter 
plant, the sinter cooler and the product handling sys tem. The new plant will replace the exis ting sinter plant 
No. 3. It features a s tate-of-the art was te gas recirculation sys tem, thus reducing environmental impact. The 
new plant is expected to be s tarted-up in the fourth quarter of 2019. The new sinter plant for JFE´s Fukuyama 
works, located in the Eas t of Hiroshima Prefecture, will have a sintering area of 387 square meters. Supplying 
the sinter plant, sinter cooling and product handling sys tem, Primetals Technologies will also be responsible 
for engineering and on-site supervision. JFE S teel will be in charge of erection, civil works and electrics and 
automation. The new sinter plant will be equipped with the lates t was te gas recirculation technology to ensure 
a reduced environmental impact through the sinter process. Lates t designs and developments for major 
equipment will be applied tailor-made as per JFE S teel’s requirements for this project )e.g.: water cooled 
s tar crusher(. The main reasons for JFE S teel for awarding the order were the high technological s tandard of 
Primetals Technologies´ sinter plant solution as well as the international references in this field. JFE S teel op-
erates seven s teel works in Japan and has a work force of more than 44.000 employees. The company was 
founded in 2003 and is based in Tokyo, Japan. JFE S teel Corporation manufactures and sells s teel products 
and offers s teel sheets, plates, shapes, electrical sheets, pipes and tubes, s tainless products, s teel bars and 
wire rods, and iron powders, as well as certain titanium products. Computer-animated image of the new sinter 
plant from Primetals Technologies to be supplied to Japanese s teel producer JFE S teel Co. )JFE S teel(. The 
new plant will replace the exis ting sinter plant No. 3 in the Fukuyama works.
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The Iranian coal indus-
 try, long underutilized 
despite its massive 
potential, is capable 
of driving the mining 
sector, boos t energy 
production and create 
the sorely-needed jobs 
envisioned in the Sixth 
Five-Year Development 
Plan )2017-22(. 
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3 Kerman Mining Projects Inaugurated
President Hassan Rouhani inaugurated 
three iron ore and s teel projects in Sirjan 
County during his visit to Iran’s southern 
Kerman Province. 

The projects included Golgohar Mining and 
Indus trial Company’s Iron Ore Concentrate 
Production Line 7 with a 2-million-ton capacity 
per year, Golgohar Iron & S teel Development 
Company’s direct-reduced iron mega module 
plant with a 1.7-million-ton capacity and the 
gas plants of Golgohar Mining and Indus trial 
Company’s Combined Cycle Power Plant with 
a 332-megawatt capacity. The three projects 
respectively attracted inves tments worth 700 
billion rials and €49 million in foreign finance, 
2.7 trillion rials and €63 million, and 1.2 trillion 
rials and €280 million, according to Golgohar 
Mining and Indus trial Company’s Managing 
Director Nasser Taqizadeh. “With six anoma-
lies, Sirjan’s Golgohar Mineral Zone holds 
26% of Iran’s iron ore deposits,” he told Madan 
24, adding that the company is the only min-
eral complex in the country that operates a full 
iron ore to s teel production chain. Golgohar is 
Iran’s larges t iron ore concentrate and pellet 
producer. It operates mines containing six ore 
bodies spread over 40 square kilometers. The 
total deposits of iron ore in the region are es-
 timated to be over 1.13 billion tons. The major 
ore body has a deposit of more than 650 million 
tons, according to the company’s website. The 
mines are connected to the Trans-Iranian Rail-
road through the Tehran-Bandar Abbas route. 
The iron ore giant is well on its way to expan-
sion, as it recently issued 3 trillion rials )$about 
$66 million) worth of Islamic bonds to finance 
the purchase of ore concentrate production 
machinery used in its lines 5 and 6. The bonds 
were sold out in the firs t minutes of issuance 
on Wednesday. Golgohar has had a good 10 
months this fiscal year (March 21, 2017-Jan. 
20, 2018(, as it has produced 9.36 million tons 
of concentrate and 9.04 million tons of pellet, 
with sales reaching 1.74 and 9.09 million tons 
respectively. Sales value amounted to 3.63 
trillion rials )$79.84 million( and 33.11 trillion 
rials )$727.74 million( respectively for the pe-
riod. Exports made up 1.51 million tons of total 
concentrate sales for the period valued at 3.43 
trillion rials )$75.6 million( and 107,399 tons of 
pellets worth 225.4 billion rials )$4.9 million(.
During his visit to Kerman, President Rouhani 
was accompanied by Minis ter of Indus tries, 
Mining and Trade Mohammad Shariatmadari, 
Minis ter of Energy Reza Ardakanian, Minis ter 
of Interior Abdolreza Rahmani Fazli, Kerman 
Governor Alireza Razm-Hosseini and a hos t 
of provincial officials.

News

73 Sirjan Jahan S teel Complex 
(SJSCO) at a glance
Objectives
Es tablishment of Iron and S teel making plants to produce DRI, Billet and Long products such as Rebar, Sections, 
S teel Alloys and Seamless Tubes and Pipes with total capacity of 6 Million TPA, and 500/000 Ton Alloy S teel.
Geographical Location
Sirjan Jahan S teel Complex is located in 55 KM far from southwes t of Sirjan City in Kerman 
Province in Iran.
Shareholders
Gol-E-Gohar Mining & Indus trial Co.: 51% of Share
Ins titute for Iranian Copper Indus tries Pension Fund: 49% of Share
Comparative Advantages
1. Supply of Iron Ore Pellets directly from Gol-E-Gohar Pelletizing Plant by conveyor that makes 
reducing the transportation cos t which resulting the final price.
2. SJSCO is located near to Persian Gulf and free waters, also it has access to National Railway to 
export its products.
3. Exis ting national infras tructures such as Airport, Special Economical-Commercial Zone and Cus tom.
4. Availability of specialis ts and skilled workers in Kerman region.

Operating Plants
■ Direct Reduction Iron Plant No.1
Production Capacity: 960,000 TPA
Raw Material: Pellets with 67% Grade from Gol-E-Gohar Pelletizing Plant
Product: DRI with MIDREX® Technology
■ Bardsir Rolling Mill Plant
Production Capacity: 500,000 TPA
Raw Material: Billets from SJSCO S teel Making Plant
Product: Rebar with Continues Technology

Under Cons truction Projects

■ S teel Making Plant No. 1
Production Capacity: 1,000,000 TPA of Billet Base on EAF Technology
Row Material: DRI Pellets from SJSCO DRI Plant
Partners: Tenova, Danieli, Tamini, SMS Concas t, ABB, Brunnhuber, GH, …
Physical Progress: 70%
Inves tment Required to Finish the Project: 70 Million EUR

Future Projects
■ Direct Reduction Iron Plant No.2 (Final S tage, Spanish Finance)
Production Capacity: 1,100,000 TPA of DRI with MIDREX® Technology
Partners: Iranian & Spanish Companies
Project Value: 100 Million EUR

■ S teel Making Plant No.2 (Final S tage, Spanish Finance)
Production Capacity: 1,000,000 TPA of Bloom and Round Billet Base on EAF Technology
Partners: Iranian, Spanish & German Companies
Project Value: 200 Million EUR

■ Seamless Pipe Mill Plant (Under S tudy)
Production Capacity: 300,000 TPA of Seamless Tubes and Pipes
Project Value: 500 Million EUR

■ Bardsir Alloy S teel Making Plant (Under S tudy)
Production Capacity: 500,000 TPA of Alloy Billets
Project Value: 185 Million EUR

Total Inves tment
Total Inves tment Required )Under Cons truction and Future Projects(: 1.1 Billion Euros
This amount will be funded from Financing, Buyback, BOT and more.

www.sjsco.ir
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Iran Cuts Import Duties on S teel Products

The Iranian government has decreased the import duties 
on different s teel products with immediate effect, accord-
ing to a recent official notice. 

For semi-finished s teel, the 
duty was reduced from 15% to 
5%, while mos t hot-rolled s trips 
saw duties reduced from 20% 
to 15%. For HRC below 3 mm, 
the duty was halved from 20% 
to 10%, S&P Global Platts re-
ported.
“The reduction was, however, 
not enough,” Iran Syndicate of 
S teel Pipe & Profile Manufactur-
ers General Secretary Amir Hos-
sein Kaveh said on Monday.
“The import duty of 10% is s till a 
barrier to improving import avail-

ability, considering the down-
s tream indus tries’ need to import 
a portion of their required s teel, 
especially for low thickness 
s trips,” Kaveh said.
Iran’s s teel imports were slow as 
a result of the high duties and 
the weaker currency in the las t 
two months, he added.
Producers are, however, not 
happy with the reduction in im-
port duties.
Iran imported 1.2 million tons of 
finished s teel over the firs t seven 
months of the current Iranian 

year )April-October(, according 
to the Iranian S teel Producers’ 
Association, down a third from 
the same period of las t year. It 

imported 26,000 tons of semi-
finished products during the 
same period, down 83% year-
on-year, ISPA added.
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MSC Selected Asia’s 11th Mos t 
Admired Knowledge Enterprise

Official Inaugura-
tion of Firs t DRI 
Plant Equipped 
with PERED Tech-
nology
Shadegan DRI 
plant as the 
firs t DRI Plant 
equipped with 
PERED )Per-
sian Reduction( 
technology was 
inaugurated offi-
cially by Firs t Vice 
President Es’haq 
Jahangiri in Sha-
degan, Khuzes tan 
province. Indus try, 
Mine and Trade 
Minis ter, Moham-
mad Shariatmadari 
and Chairman 
of the board of 
IMIDRO, Me-
hdi Karbasian, 
attended the 
ceremony. Jahan-
giri said: “Sponge 
iron production by 
PERED technology 
is a great achieve-
ment of Iranian 
engineers”. During 
the inaugura-
tion ceremony, 
Mehdi Karbasian 
expressed:”this 
region needs 
employment so 
inauguration of this 
plant will improve 
employment in the 
region.it is pre-
dicted that opera-
tion of Shadegan 
DRI plant will lead 
to employment of 
1000 persons. He 
added: “Operation 
of Shadegan DRI 
plant will support 
Khuzes tan s teel 
ingot production”.
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Iran’s larges t s teelmaker, Mobarakeh S teel 
Company, has been selected as Asia’s 11th Mos t 
Admired Knowledge Enterprise in 2017

 Madrid to Guarantee Spanish Inves tments in Iran
Spanish Secretary of S tate for Trade Maria Lu-
isa Poncela said Madrid will guarantee all in-
ves tments by that country’s inves tors in Iran. 

The Spanish government has announced 
that it will cover export and inves tment in Iran 
under the insurance guarantee, regardless of 
any res trictions, in order to protect the Spanish 
companies to participate in the Iranian market 
and inves ting in various infras tructure sec-
tors. Therefore, the Spanish inves tors will not 
be concerned about this,” she was quoted as 
saying by Fars News Agency in a meeting with 
Iranian Deputy Indus tries, Mining and Trade 
Minis ter Mojtaba Khosrotaj in Madrid on Tues-
day. With $3.14 billion, the Spanish have been 
the leading foreign inves tors in Iran’s indus trial 
sector since President Hassan Rouhani took 

office in Augus t 2013, director general of the 
Minis try of Indus tries, Mining and Trade’s FDI 
Office, Afrouz Bahrami, said. Khosrotaj, who 
also heads Iran’s Trade Promotion Organi-
zation, was on an official visit to Spain at the 
head of a 60-member trade delegation. The 
firs t Iran-Spain Economic Commission was 
held in Madrid at the Spanish Minis try of Econ-
omy, Indus try and Competitiveness. High-lev-
el economic committees of the two countries 
reviewed the areas of economic development 
in different sectors, including in oil, gas, petro-
chemical, renewable energy, water resources 
management, science, technology and bank-
ing. Earlier in September, a 30-s trong trade 
delegation headed by President of Iran Cham-
ber of Commerce, Indus tries, Mines and Ag-
riculture Gholamhossein Shafei travelled to 

Madrid and met with the heads of CESCE, 
the European nation’s export credit agency, to 
resolve banking and insurance issues imped-
ing the development of bilateral trade. Spain is 
among European countries that were quick to 
forge trade and economic ties with Iran in the 
pos t-sanctions era. Iran’s trade with Spain has 
been on the rise since March 2013-14 to reach 
$593 million in the las t Iranian year )March 
2016-17( when Iran exported $244 million 
worth of commodities to the European coun-
try and imported $349 million. Recent data 
from Iran Cus toms Adminis tration show that 
Iran’s exports to Spain reached $68.79 million, 
marking a 57.75% decrease in value during 
the seven months to October 22 compared to 
las t year’s corresponding period. Imports rose 
by 14.48% to reach $215.63 million.

This was announced by the 
global web-based professional 
knowledge sharing and collabo-
ration network, KNOW, which 
annually presents companies 
around the world with the MAKE 
award. This is the second time 
MSC has been recognized as an 
Asian MAKE Winner out of a total 
of 57 organizations. The compa-
ny’s las t year ranking was 24th.
The Asian MAKE panel has also 
recognized MSC as the conti-
nent’s top company for creating 
an environment for collaborative 
enterprise knowledge sharing 
and the second bes t in creating 
an enterprise knowledge-driven 
culture, according to MSC’s pub-
lic relations. Together with its 
subsidiaries, MSC is the larges t 
flat s teel producer in the Middle 
Eas t and North Africa region and 

Iran’s larges t s teelmaker, supply-
ing 20% of the region’s s teel de-
mand and accounting for 1% of 
Iran’s GDP. Wipro Limited, Tata 
Consultancy Services, Infosys 
Limited, Toyota Motor Corpora-
tion, LG CNS, Afcons Infras truc-
ture Limited, Samsung SDS, 
Tata Chemicals, BINUS Univer-
sity and Korea Water Resources 
Corporation were Asia’s top 10 
MAKE companies. Teleos, in 
association with the KNOW Net-
work, created the MAKE frame-
work and methodology in 1998 
to identify organizations that are 
creating shareholder/s takehold-
er wealth by transforming new 
as well as exis ting enterprise 
knowledge into superior prod-
ucts, services and solutions. The 
Asian MAKE s tudy, es tablished 
in 2002, is part of Teleos’ MAKE 

research program. The Asian 
MAKE research is based on the 
Delphi methodology. An Asian-
based panel of Fortune Global 
500 senior executives and lead-
ing knowledge management, in-
novation, organizational learning 
and intellectual capital experts 
selects the Asian MAKE Win-
ners. MAKE’s knowledge per-
formance dimensions include: 
creating an enterprise knowl-
edge-driven culture, develop-

ing knowledge workers through 
senior management leadership, 
developing and delivering knowl-
edge-based products/services/
solutions, maximizing enterprise 
intellectual capital, creating an 
environment for collaborative 
enterprise knowledge sharing, 
creating a learning organization, 
delivering value based on s take-
holder knowledge and transform-
ing enterprise knowledge into 
shareholder/s takeholder value.
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Mining PPI Inflation at 11.2%
The Producer Price Index for the mining sector in the 
12-month period ending Dec. 21, 2017, which marks the 
end of fall, increased by 11.2% compared with the same 
period of las t year, the S tatis tical Center of Iran reported. 
The sector’s PPI for the 12 months to Sept. 22, marking 
the end of summer, increased by 6.3%, the report added. 
The overall PPI of mining sector )using 2011 as the base 
year( s tood at 234.6 in fall, indicating a 5.7% increase 
compared with the previous quarter )summer( and an 
18.8% increase over the same season of las t year.

Khorasan S teel Company Sets 
DRI Production Record
Khorasan S teel Company set a record in monthly direct-
reduced iron production, as it produced 128,029 tons of 
the s teelmaking material in the 10th month of the cur-
rent fiscal year (Dec. 22, 2017-Jan. 20), the head of the 
company’s direct reduction plant said. “The northeas tern 
Khorasan Razavi Province-based s teelmaker’s previ-
ous output record was 127,128 tons regis tered in Augus t 
2013,” the company’s public relations also quoted Farshid 
Fazilati as saying. Khorasan S teel Company was es tab-
lished in 1989 by the giant Japanese s teelmaker Kobe 
S teel in the northeas tern part of Nishapur County in Kho-
rasan Razavi Province. The complex has a capacity to 
produce 550,000 tons of s tructural s teel, 630,000 tons of 
billets and 1.6 million tons of direct-reduced iron per year.

3rd DRI Plant Equipped with PERED 
Technology Comes on S tream in Neiriz

News

Mohammad Shaariat-
madari, Indus try, Mine 
and Trade Minis ter, Me-
hdi Karbasian, Chair-
man of the board of 
IMIDRO and Esmaeil 
Tabar, Fars Governor, 
attended the inaugura-
tion ceremony.  Neiriz 
Ghadir S teel Company 
es tablished with 65 per-
cent inves tment by Gha-
dir Inves tment Company 
and 35 percent by IM-
IDRO. Before the cer-
emony, Karbasian dur-
ing a press conference 
expressed that in 2013 
s teel chain was unbal-
anced but IMIDRO’s 
s trategy review and its 
actions for cons truction 
of possessing and DRI 
plants led to balance in 
s teel chain. Iran was an 
importer of pellets until 
las t year but this chal-
lenge has been solved 
now. Iran produces 19.5 
million tonnes of DRI, so 
it has surplus which lead 
to pellet exports, Karba-
sin said. Deputy of In-
dus try, Mine and Trade 
Minis ter added Iran 
exported 600thousand 
tonnes sponge iron dur-
ing firs t nine months of 

the current Iranian year 
)21March_21 Decem-
ber( which is expected 
to rise to one million 
tonnes by the year end.
He noted the capacity 
building in s teel chain 
and declared “since 
2014 we have 120 per-
cent capacity building in 
pellets and 48 percent 
and 26 percent in s teel 
and sponge iron respec-
tively”.
Neiriz DRI Plant is the 
third DRI plant in Iran 
equipped with the Irani-
an direct-reduction tech-
nology called PERED 
or Persian Reduction, 
invented and patented 
by MME Co., an Iranian 
engineering company 

regis tered in Germany.
The technology, which 
makes optimum use of 
energy and raw materi-
als, reduces production 
cos ts with the added ad-
vantage of being more 
environment-fr iendly 
compared to other direct 
reduction methods.
Mianeh and Shadegan 
DRI were inaugurated 
as the firs t and second 
plants equipped with 
PERED technology dur-
ing the current year.
Neiriz DRI plant is one of 
the provincial s teel proj-
ects which was s tagnant 
until 2013. It was acti-
vated by IMIDRO since 
the beginning of the 11th 
Government.
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Neiriz DRI 
Plant is the 
third DRI 

plant in Iran 
equipped 

with the Ira-
nian direct-
reduction 
technol-

ogy called 
PERED 

or Persian 
Reduction

2nd Batch of S. Korea S teel 
Unloaded at Chabahar
South Korea’s sec-
ond batch of s teel 
weighing 5,500 tons 
was unloaded at the 
Iranian port of Cha-
bahar in the south-
eas tern Sis tan-Bal-
uches tan Province, 
an official with the 
province’s Ports and Maritime Office said on Wednes-
day. “The unloading process took a day and 17 hours,” 
Hossein Shahdadi added, noting that the imported s teel 
will be used as raw material for provincial manufactur-
ing factories, IRNA reported. “The firs t batch arrived in 
Chabahar in the Iranian month ending Dec. 21, 2017,” 
he said. The firs t phase of Chabahar’s Shahid Beheshti 
Port was inaugurated by President Hassan Rouhani 
in the presence of some 70 visiting dignitaries from 17 
countries on Dec. 3 of las t year. Chabahar is Iran’s only 
oceanic port town and consis ts of two separate ports 
named Shahid Kalantari and Shahid Beheshti. The 
opening of the firs t phase of Shahid Beheshti Port (out 
of five phases defined for the project), which has tripled 
its capacity to 8.5 million tons )equal to that of all the 
northern ports of the country(, will allow the docking of 
super-large container ships )between 100,000 DWT and 
120,000 DWT( and increase India’s connectivity with 
Afghanis tan. India sent the firs t consignment of wheat 
to Afghanis tan through Chabahar Port in October. Six 
more such shipments have been planned this year.
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 Iron Ore Giant to Issue Bonds Next Week
Iran’s iron ore giant Golgohar Mining and Indus trial Complex 
plans to issue 3 million Islamic bonds worth 3 trillion rials )about 
$66 million) next week to finance the purchase of ore concen-
trate production machinery. 

Technically, the bonds are called Ija-
rah sukuk—securities representing 
the ownership of well-defined assets 
tied up to a lease contract, the rent 
for which is the return payable to its 
holders. Ijarah bonds are the mos t 
widely used form of the 14 types of 
Islamic bonds. They firs t debuted in 
Iran in 2011. The four-year bonds 
pay a nominal rate of 17% in return 
every three months and are priced at 
1 million rials each )$22(. They are 
set to be auctioned for three days on 
the capital market. Golgohar plans 
to buy 63 machinery and equipment, 
including water pumps, valves and 
conveyor belts, for its iron ore con-
centrate production lines. The com-
plete lis t and each article’s price can 
be found at Codal.ir. Golgohar is cur-
rently Iran’s larges t iron ore concen-
trate and pellet producer. Authorized 
by the Securities and Exchange 
Organization, Ordibehesh Sevom 
Financial Intermediation Company 
is set to issue the sukuk and lend 
the funds raised to Golgohar. The 

bonds’ buyback will be guaranteed 
by Bank Parsian. According to SEO 
official, Ali Beygzadeh Milani, Gol-
gohar’s Ijarah sukuk issuance will 
send positive signals to the equity 
market. “When a company issues 
debt, it sends two signals to the 
market. Firs t is that the firm is confi-
dent about the quality of its financial 
s tructure and liquidity flow … and 
the second is that the management 
team has chosen a low-risk, high-
gain inves tment opportunity that 
can boos t share prices and create 
more value for inves tors,” the official 
was quoted as saying by Bourse 
Press. Golgohar has had a good 10 
months this fiscal year (March 21, 
2017-Jan. 20, 2018(, as it produced 
9.36 million tons of concentrate and 
9.04 million tons of pellet, with sales 
reaching 1.74 and 9.09 million tons 
respectively. Sales value amounted 
to 3.63 trillion rials )$79.84 million( 
and 33.11 trillion rials )$727.74 mil-
lion( respectively for the period. 
Exports made up 1.51 million tons 

of total concentrate sales valued at 
3.43 trillion rials )$75.6 million( and 
107,399 tons of pellets worth 225.4 
billion rials )$4.9 million( during the 
period. Golgohar’s shares, currently 
with a 107.4-trillion-rial )$2.36 bil-
lion( market capitalization, are being 
traded at 3,650 rials )about 8 cents( 
each on Tehran S tock Exchange. 
Located in southern Iran about 50 
km from Sirjan in southwes t Kerman 
Province, Golgohar operates mines 
containing six ore bodies spread 
over 40 square kilometers. The total 
deposits of iron ore in the region are 
es timated to be over 1.135 billion 
tons. The major ore body has a de-
posit of more than 650 million tons, 
according to the company’s website. 
The mines are connected to the 
Trans-Iranian Railroad through the 
Tehran-Bandar Abbas route.
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POSCO S teel Deal Blocked 
Amid Saudi Tensions
The lates t development in the tug-of-war be-
tween Iran and Saudi Arabia has manifes ted 
in the kingdom blocking an inves tment deal 
by South Korea in Iran’s s teel indus try. South 
Korea’s POSCO Engineering & Cons truction 
had signed a $1.6 billion memorandum of 
agreement with the Iranian s teelmaker, Pars 
Kohan Diar Parsian S teel )PKP(, in May 2016, 
to build a s teel mill incorporating POSCO’s 
proprietary technology in Iran’s Chabahar 
Free Trade-Indus trial Zone. The plant was to 
use FINEX s teelmaking technology, allow-
ing the direct use of cheap iron ore fines and 
non-coking coal as feeds tock, resulting in sig-
nificantly lower operating cos ts and emissions 
than a blas t furnace.
To recap the Saudi connection, in late 2015, 
POSCO sold a 38% s take worth $1.1 billion 
in its E&C division to Saudi Arabia’s Public 
Inves tment Fund, giving the fund the right to 
appoint two board members.
Iranian-Saudi relations were increasingly 
fraught with political tension over the next year 
and a half, bringing POSCO E&C’s new board 
members to not be so keen on inves ting in 
Iran, according to a July 2017 letter sent by a 
POSCO official to PKP and recently unveiled 
in the local media. “This project mandatorily 
requires the decision of the board of directors. 
However, as relations between Iran and Saudi 
Arabia rapidly grew worse after a severance 
of diplomatic ties las t year, outside directors in 
the board meeting are having negative s tanc-
es on Iran projects, especially those requiring 
inves tment and JVC es tablishment,” the letter 
said. Emphasizing the political nature of the is-
sue, the letter underlines that POSCO is hav-
ing difficulty “convincing and reaching consent 
on the unfavorable opinion from the outside 
directors”.
South Korea, one of Iran’s top trade partners, 
imposed sanctions agains t Iranian companies 
and individuals in 2010 under growing pres-
sure from the United S tates to join sanctions 
mandated by the United Nations Security 
Council over Iran’s nuclear energy program.
The country was quick to make a comeback, 
however, as the sanctions were lifted in 2016 
as part of Iran’s nuclear deal–also known as 
Joint Comprehensive Plan of Action.
POSCO’s decision to pull out of the deal with 
PKP does seem to be legal, as an MOA is not 
legally binding. And the situation may herald 
more trouble for Iran, as the kingdom’s PIF 
and Saudi Arabian Monetary Authority are s till 
on the hunt for other assets around the world.
The kingdom and its )Persian( Gulf Coop-
eration Council allies can ramp up pressure 
agains t Iran and dampen the economic bene-
fits of other pos t-nuclear deals for the country.

News
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MP: Together We Can 
S trategy has paid off at MSC
In the buildup to the anniver-
sary of Mobarakeh S teel Com-
pany )MSC(, Dr. Masoumeh 
Aghapour Alishahi, who rep-
resents Shabes tar in the Is-
lamic Consultative Assembly, 
together with Dr. Abolfazl 
Roghani, the chairman of the 
Indus tries Commission of 
Iran Chamber of Commerce, 
and a hos t of the commission 
members met with MSC Man-
aging Director Dr. Bahram 
Sobhani to get a firs t-hand 
account of the lates t achieve-
ments of the giant s teelmaker.  
After inspecting MSC’s pro-
duction lines, Dr. Aghapour 
Alishahi, who is also a mem-
ber of parliament’s Economy 
Committee, said, “It was im-
portant for us to get familiar, 
firs t hand, with the problems 
the country’s s teel sector, es-
pecially in Isfahan Province, 
is grappling with and at the 
same time see if the s tage is 
set for conducting compara-
tive s tudies in the province. 
We seek to weigh shortages 
and advantages to give a leg-
up to synergy in the indus try 
sector. “We also wanted to 
get familiar with the country’s 
technological potential, espe-
cially in the s teel sector, and 
with the exis ting capabilities 
which can be tapped to meet 
domes tic demand. It was very 
important to me, as an MP, to 
see for myself the potential 
and capabilities of Mobarakeh 
S teel Company, which is the 
country’s larges t producer of 
s teel and s teel sheets,” she 
added. During the visit, she 
said, order at the sys tematic 
production lines of the com-
pany, managerial approach 
to the s taffers and implemen-
tation of expansion projects 
s tood out. “Admittedly, adop-
tion of endogenous policies, 
which is an upside of Mo-
barakeh S teel Company, has 
left an indisputable impact on 
its exogenous policies.” The 

MP praised MSC’s organiza-
tional integrity as another ad-
vantage of the company and 
said different parts of MSC 
complete each other’s work. 
“Accordingly, the company’s 
sales and marketing depart-
ment supports efforts by the 
personnel of production lines, 
and thanks to adoption of 
proper marketing s trategies, 
products are made based on 
the orders cus tomers place 
before they are shipped to 
the market.” The Together 
We Can s trategy has been 
ins titutionalized in all parts of 
Mobarakeh S teel Company, 
she said, adding MSC serves 
as a bridge which helps all in-
dus tries in the country cross 
the valley of recession without 
plunging into it.
“MSC can be introduced as 
a successful economic pilot 
plan in the country. As it has 
been evident at different junc-
tures, this company has man-
aged to get positive results 
despite numerous res trictions 
it has faced in different peri-
ods of time.”   
As a company involved in a 
parent indus try, Mobarakeh 
S teel Company has always 
been and will always be a 
source of pride, Aghapour 
Alishahi said. “In retrospect, 
the company’s record shows 
that it has successfully navi-
gated the bottlenecks it has 
run into in the course of its 

his tory. In the present circum-
s tances, Mobarakeh S teel 
Company is the Socrates of 
the indus try sector in the real 
sense of the word.”    
The fact that MSC has had a 
successful presence in global 
markets as a result of boos t-
ing the quality of its products 
has helped it rise to the oc-
casion and overcome chal-
lenges, she said. “It has also 
set the s tage for the compa-
ny to follow an upward trend 
and serve the interes ts of 
its s takeholders and the en-
tire country.”   Thanks to the 
measured s trategies of MSC 
management and the zeal of 
its s taff, the company has re-
mained on the path to perfec-
tion under any circums tances, 
the MP further said.
In response to a ques tion as 
to how the country’s small and 
big indus tries can be propped 
up, she said, “In light of the 
fact that access to bank loans 
and financial resources is a 
major problem in the indus try 
sector, as members of the Is-
lamic Consultative Assembly, 
we will do our level bes t to 
clear the way for the indus-
 tries to have access to finan-
cial support they need, both 
at home and abroad. We will 
also do what it takes to clear 
the hurdles s tanding in the 
way of Iranian indus tries ac-
quiring and accessing modern 
technologies.”   

Nakhlak Lead Concentrate Tops 2,000 Tons

Nakhlak Mineral Complex produced 2,019 tons of lead concentrate during the firs t 
nine months of the current Iranian year (March 21-Dec. 21), indicating a 7% in-
crease compared with las t year’s corresponding period, the Iranian Mines and Min-
ing Indus tries Development and Renovation Organization reported on its website. 

The company’s lead ore extraction 
during the period grew 34% year-on-
year to reach 28,139 tons. Founded 
in 1952, the lead producer is located 
in Isfahan Province’s Naeen City. Ac-
cording to the Iranian Mines and Min-
ing Indus tries Development and Ren-

ovation Organization’s lates t report, 
major Iranian lead and zinc producers 
extracted 714,642 tons of ore during 
the nine months, of which Angouran 
Lead and Zinc Complex accounted for 
686,503 tons and Nakhlak Lead and 
Zinc Plant for 28,139 tons.
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Iran S teel Output Hits 30m Tons
Iranian s teelmakers produced 30 million tons of s teel 
during the firs t nine months of the current fiscal year 
(March 21-Dec. 21) to regis ter a 12.5% growth com-
pared with las t year’s corresponding period. 
According to the lates t s tatis tics provided by Iran S teel Pro-
ducers Association, semi-finished s teel made up 16.07 million 
tons of the output, up 16% year-on-year. “Billet and bloom” 
output s tood at 8.53 million tons while that of slab reached 
7.54 million tons, recording a 17% and 15% YOY growth 
respectively. As for finished s teel, the output increased 9% 
YOY to reach 14.63 million tons. Finished s teel production 
has followed a rising trend this year for all products, except for 
beam and rebar. Hot-rolled coil had the lion’s share of finished 
s teel production with 5.75 million tons, up 9% YOY; followed 
by rebar with 4.6 million tons, down 8% YOY; cold-rolled coil 
with 1.75 million tons, up 29% YOY; coated coil with 1.13 
million tons, up 42% YOY; beams with 765,000 tons, down 
2% YOY; and “other s teel products” with 628,000 tons, up 
133% YOY. The drop in long s teel output is mainly the result 
of subdued demand in the cons truction sector. Government 
spending on the sector is also forecas t to decline in the next 
fiscal year (March 2018-19) due to slashed development al-
locations in the new budget bill. Analys ts believe the wors-
ening local demand is encouraging s teelmakers to capitalize 
on exports. Iran’s direct-reduced iron production is also on 
the rise. It s tood at 16.53 million tons during the nine-month 
period, indicating a 22% rise YOY. Semi-privatized s teelmak-
ers accounted for 11.75 million tons of the output and private 
mills for 4.78 million tons, with their YOY growth at 14% and 
46% respectively. Private s teel producers are s till no match 
for giant semi-privatized mills in terms of total production, but 
have consis tently notched higher growth figures every month 
in the current fiscal year. Semi-private mills produced 11.88 
million tons of semis and 8.77 million tons of finished s teel to 
mark an 11% and 4% uptick respectively YOY. Private pro-
ducers, on the other hand, jumped 34% in semi output and 
18% in finished s teel production to reach 4.18 million tons 
and 5.86 million tons respectively. Major Iranian s teelmakers 
have exported 5.11 million tons of semis and finished s teel 
in the nine months, up 26% YOY, according to s tatis tics re-
leased by the Iranian Mines and Mining Indus tries Develop-
ment and Renovation Organization. IMIDRO s tatis tics show 
that the export volume for Azar, the ninth month of the Ira-
nian year )Nov. 22-Dec. 21(, s tood at 529,348 tons, up 10% 
year-on-year. Exports have been continuously on the rise this 
year month-on-month, except for Mehr and Ordibehesht, the 
seventh and second months of the Iranian year respectively. 
Semi-finished s teel exports have been particularly s trong, as 
producers have embarked on aggressive capacity-making in 
the face of weaker domes tic demand. Notably, Esfahan S teel 
Company has shipped its firs t rebar cargo to the UK recently. 
The shipment of 5,000 tons at $505/ton FOB southern port 
is due to arrive in late January 2018. Additional contracts are 
nearly finalized for the same des tination, while another cargo 
is under negotiation for Scotland, a company source told 
S&P Global Platts. It is the firs t rebar cargo to be shipped to a 
European country from Iran. ESCO is Iran’s larges t producer 
of long products and the only Iranian s teel producer using 
blas t furnaces. About 50% of the company’s output were ex-
ported in the nine months under review to Belgium, the Neth-
erlands, Sudan, Egypt, Thailand, Pakis tan, Oman, the UAE 
and other Middle Eas t s tates. As the second bigges t Iranian 
s teel exporter during the period after Khouzes tan S teel Com-
pany, ESCO shipped 805,434 tons of beam, rebar, coils and 
other products overseas, indicating a 87% rise YOY. Rebar 
made up 115,451 tons of ESCO’s overall exports, rising 6% 
YOY. As part of the 20-year Vision Plan )2005-25(, the Iranian 
s teel indus try aims to become the world’s sixth larges t s teel-
maker by reaching an output capacity of 55 million tons per 
year by 2025. About 65% of the target are already realized.

Dr. Sobhani: Growth in MSC s tock 
value, sign of s trong performance

News After performance reports on MSC’s different plants 
and departments were read out, the managing direc-
tor congratulated all MSC managers and s taff on the 
company’s achievements in the firs t EFQM (the Eu-
ropean Foundation for Quality Management( assess-
ment and appreciated great efforts by all s taffers that 
resulted in new production records. MSC has won the 
Iranian National EFQM Excellence Award, has been 
named an excellent company, has been given a 5-s tar 
accolade, and has made it to the world Organizational 
Excellence Award, according to the correspondent of 
the S teel Newsletter. 
He further said that since the meeting of the com-
pany’s annual general assembly in July 2017 MSC’s 
s tocks have more than doubled, adding the upward 
trend and the growing value of s tocks of real and le-
gal shareholders are proof that the s taffers have had 
a s trong performance in the company. Dr. Sobhani 
went on to say that without a doubt persis tence 
of success in the company – and generally 
in all economic ins titutions – mainly hinges 
on the s taff’s health and vibrancy and their 
boos ted safety. “That’s why all personnel 
and contractors in the company should fully 
abide by safety regulations. We should bear 
in mind that all those who work in 
Mobarakeh S teel Compa-
ny are valuable assets 
of the company. Like 
the s taffers, con-
tractors need to 

attend training courses focusing on safety issues.” As 
for the management of raw material transfer, the MSC 
chief said the company’s Sales and Marketing Depart-
ment can form an efficient working group to review the 
transportation of raw materials from mines all the way 
to the company with the leas t amount of cos ts and in 
the shortes t time possible. He highlighted the impor-
tance of sub-ceiling development projects in the com-
pany and said such projects should be handled in full 
cooperation with the plant’s operator so that they can 
help materialize the objectives of the operator without 
causing any disruption or creating obs tacles in the way 
of the production process.    As for time management 
when it comes to the delivery of products, he said time-
ly delivery of the orders cus tomers have placed plays 
a key role in boos ting cus tomer satisfaction, adding all 
plans in this regard should be implemented in the bes t 

way possible. “We should not forget that time man-
agement can bring about more added value, 

not jus t for MSC, but for its cus tomers.” The 
company should also pay attention to oth-
er key issues such as supply of the spare 
parts different plants need and implemen-
tation of water supply projects, he said. In 
conclusion, Dr. Sobhani appreciated the ef-

forts of the managers and s taff at the s teel-
making plant for implementing projects 

which use metal dus ts in electric arc 
furnaces and recovering [iron] 

oxide shells in production 
of molten s teel.
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30 percent growth in Hormozgan S teel Company’s production

Hormozgan S teel Company achieves profitability in the 12 months to March 20, 2018, said the 
company’s managing director Farzad Arzani in a news conference marking the 6-year anniver-
sary of the company’s inauguration. 

He presented a report on the company’s performance since 
its inauguration and said that Mobarakeh S teel Company 
)MSC( has played a vital role in inaugurating Hormozgan 
S teel Company and helping it initiate its production process. 
“MSC acquired Hormozgan S teel Company in 2011 by buy-
ing 100 percent of its shares.” Arzani further said that the 
transfer of technical knowhow and experience of experts 
from MSC, which is the country’s larges t s teelmaker, played 
an ins trumental role in the growth and progress of Hormoz-
gan S teel Company in the sanctions era. Thanks to that, 
Hormozgan S teel Company is currently producing quality 
s teel slabs in the country. Hormozgan S teel Company ac-
counts for 8.1 percent of the crude s teel produced in Iran, he 
said, adding it produced more than 1 million slabs in the firs t 
nine months of the current Iranian year, pos ting a 30 per-
cent increase over corresponding period las t year [ended 
on March 20, 2017]. The managing director went on to say 
thanks to faith in God and tireless efforts of s taff in Hormoz-
gan S teel Company, the company will reach profitability this 
year, adding that due to such profitability the company will 
be able to make up for its accumulated losses over the pas t 
five years.  The slabs Hormozgan S teel Company produces 
are of the highes t quality in the country, he said. In light of 
the company’s share envisioned in the country’s s teel out-
look, it is determined to produce as much as 10 million tons 
of s teel in the special economic zone in the province, he 
added. Arzani said the company is waiting for finances to 
complete its expansion project(s) and added the finances 

will come up in the form of a $ 400 million contract. The 
managing director then said the s trategies formulated in the 
company’s different departments are as follows: raising rev-
enues by developing exports and selling special products 
with higher added value; providing effective cos t manage-
ment; boos ting cus tomer satisfaction and creating shared 
value (CSV); upgrading s taff safety and health; planning for 
and developing production capacities; expanding designing 
capabilities and making special products; securing timely 
and inexpensive finances; identifying and developing export 
markets; cutting production cos ts as well as service and 
consumption expenses; promoting processes in terms of 
quality and quantity; offering timely, economical and quality 
finances; developing the infras tructure as well as informa-
tion and communication networks; and promoting organiza-
tional agility.

27-28FEB. 2018

A rise in the value of Mobarakeh S teel Company’s s tocks proves that the company 
is performing well, said MSC Managing Director Dr. Bahram Sobhani in a manage-
ment committee session attended by his deputies and other committee members. 



MME has been es tablished in 1996 with the 
goal of using the lates t European technologies in mining, s teel 

manufacturing and downs tream indus tries and to transfer and localize these 
technologies. MME was founded by ASCOTEC which is a part of IMIDRO organization 
located in Düsseldorf, Germany. MME has more than 19 years’ experience in s teel sector, 
Engineering, commercial, equipment supply, service provider and performing several projects including 
SHADEGAN, NEYRIZ, MIANEH, BAFT, SEPIDDASHT, HORMOZGAN, and SOUTH KAVEH. Also 
successful performance of capacity improvement of exis ting plants in KHOUZES tAN s teel is another MME 
achievement. Designing, engineering and performing direct reduction plants using PERED (PERSIAN 
REDUCTION) method under MME license, in addition to internal projects is also performing 300t 
capacity plant in China project. Kuwait s teelmaking is another sample of international performed plants by 
ASCOTEC group. Taking advantage of external experts in basic design and using internal expert in detail 
design and gradual extension of internal equipment and qualified spare parts, manufacturing, resulted 
technical and economical compatibility beside, know-how transferring and localizing. MME in new 
economical atmosphere is ready to offer engineering services, equipment supply, performing, technical 
consultant in new projects, infras tructure development, increasing capacity, improvement and revamping in 
mines projects, s tack yards, material handling, pelletizing, direct reduction, s teelmaking, cas ting, rolling and 
other downs tream and finishing lines to all companies. 

شـركت MME د               ر سـال 1996 توسـط هلد               ینـگ آسـکوتک متعلـق بـه سـازمان 
ایمیـد               رو د               ر شـهر د               وسـلد               ورف آلمـان بـا هـد               ف بکارگیـری آخریـن تکنولوژی هـای روز اروپـا د               ر 

طرح هـای معد               نـی، فـوالد               ی و صنایـع پاییـن د               سـت و انتقـال د               انـش فنـی و بومی سـازی آن، تاسـیس گـرد               
یـد               . ایـن شـركت بـا بیـش از 19 سـال سـابقه فعالیـت د               ر عرصه فـوالد               ، ارایـه د               هنـد               ه خد               مـات مهند               سـی، بازرگانی، 
تامیـن تجهیـزات و اجـرا د               ر د               ه هـا پـروژه فـوالد               ی از جملـه طرح هـای فـوالد                شـاد               گان، نیریـز، میانه، بافت، سـپید                د               شـت، 
هرمـزگان، كاوه جنـوب می باشـد                و همچنیـن اجـرای موفق پروژه هـای افزایـش ظرفیت واحد               هـای موجـود                از جمله فوالد                
 خوزسـتان از د               یگـر د               سـتاورد               های این شـركت می باشـد               . طراحی، مهند               سـی و اجـرای طرح احیـاء آهن اسـفنجی به روش

)PERED )Persian Reduction تحـت لیسـانس MME عـالوه بـر پـروژه هـای د               اخلـی د               ر كشـور چیـن نیز د               ر حـال اجرا 
بـود               ه و همچنیـن فوالد               سـازی كشـور كویـت نیـز از د               یگـر طرح هـای اجـرا شـد               ه ی بین المللـی اسـت.  بهره گیـری از 
متخصصیـن مجـرب خارجی د               ر Basic Design و اسـتفاد               ه از كارشناسـان مجـرب د               اخلـی د               ر Detail Design و بکارگیری 
تد               ریجـی تجهیـزات و قطعـات بـا كیفیـت سـاخت د               اخل عـالوه بر ایجـاد                قابلیـت رقابت فنـی و اقتصـاد               ی، موجـب انتقال 
د               انـش فنـی و بومی سـازی گرد               ید               ه اسـت. شـركت MME د               ر فضای جد               یـد                اقتصاد               ی آمـاد               ه ارائه خد               مات مهند               سـی، تهیه و 
تامیـن تجهیـزات، اجـرا، مشـاوره فنی د               ر طرح های جد               ید               ، توسـعه زیر سـاخت ها، افزایـش ظرفیت، اصالح و بروزرسـانی 
د               ر زمینـه پروژه هـای معد               نـی، انباشـت و برد               اشـت و انتقـال مـواد               ، گند               له سـازی، احیـا، آهـن اسـفنجی، فوالد               سـازی، 

ریخته گـری، نـورد                و سـایر صنایـع پاییـن د               سـتی و جنبـی به كلیه شـركت ها می باشـد               .
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