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پیام نوروزی رسپرست رشکت ملی فوالد ایران
همكاران گرامي ؛خانواده بزرگ صنعت فوالد ومعدن
فرارســیدن سال  1399سالی که متقارن با ماه رجب و والدت امیرالمومنین
(ع) اســت  ،به یکایک شــما عزیزان و خانواده بزرگ شركت ملي فوالد ايران
وهموطنان عزيزم تبريك وتهنيت عرض مي نمايم.
بار دیگر از راه رســیدن بهار ،با هزار نوید و ندا ،ما را بر آن داشــته تا به رسم
دیرین زیست بشری ،تفکر و تعقل را برای بهرهمندی از آنچه خداوند یکتا بر
ما عرضه میدارد ،سرمشق و سرلوحه خود قرار دهیم.
واين ها محقــق نمي شــدجزباهمت؛ايمان واراده شــماهمكاران بزرگوارم.
ســال 1398را باهمه فرازونشــيب هايش ؛تلخي ها وشــيريني هايش پشت
سرگذاشــتيم.طبیعت به ما آموخته که روزهای ســرد زمستان ،نوید بخش
بهاری مطبوع اســت و زمستان این ســرزمین ،دوران تحریم هایی بود که با
بردباری ایرانیان ،تالش همه كارگزاران نظام اســامي نیز رهنمودهای رهبر
فرزانه انقالب به پایان رسید .دوران پرتالطم تحریم ،غوغاي خانمانسوزبيماري
مهلك «كرونا»درروزهاي پاياني سال؛شرايط سختي را به این سرزمین تحمیل
کرد؛که اکنون گرمی دوران شکوفه ها ،از سالی پربرکت خبر می دهد.
این شــركت درســال  98همه تالش خــود را براي راه انــدازی طرح های
جدیدفوالدي وتكميل شــدن بقيه خطوط توليدمعطوف كرد ،درســالي كه
گذشــت توجه به سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه خارجی برای حرکت
رو به توسعه کشــور ،را فراموش نكرديم .به وبه مدد وجود همكاران پرتوان
توانستيم موفقيت هايي را بدست آوريم.
در این مسیر ،شركت ملي فوالدايران؛ همواره خود را همراه حرکت های رو به
پیشرفت ایران می داند و در بخش معدن و صنایع معدنی ،راه توسعه ،اشتغال
و درآمدزایــی را با بهره گیری از ثروتی که از دل زمین برخاســته ،در پیش
گرفته اســت تا سهم خود را از حرکت رو به توسعه ،به جای آورد تا ایران به
جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی دست یابد.
ســال  1399نیز در سایه الطاف پروردگار ،با عزمی دو چندان و پرتوان؛ قدم
در راه توســعه و راه اندازی پروژه ها بر می داریم .برخی طرح ها كه فاز اول
آن ها راه اندازي شده  ،فرصت افتتاح را در سال جدید خواهند یافت و اخبار
خوش ایجاد شغل در نقاط مختلف میهن عزیزمان را به اطالع خواهیم رساند.
از خداوند منان میخواهم که در آســتانه نوروز زیبا و مهرآفرین ،به قلبهای
ما خلوص و ایمان ،به چشم ما تیزبینی و موشکافی ،به تن ما صحت و شادابی
و به ذهن و جان ما تفکر و تدبر و تدبیر بیش از پیش عطا کند تا در مســیر
مردم و خواســت آنان گامهایی استوارتر برداریم.سال نو را به همه ملت ایران
بــه خصوص خانواده بزرگ صنعت معدن وفوالد تبريك مي گويم و اميدوارم
ســالی پر از سالمتی و شــادمانی را در پيش رو داشته باشند.همچنین یاد و
خاطره شهدا و عزیزانی که اکنون در کنار ما نیستند اما اثرات خدمات آن ها
همواره در یاد و پیش روی ما قرار دارد را نیز گرامی می داریم.
عزت ،اقتدار و سربلندی ملت و کشور را از خداوند متعال خواستارم.
امیر حسین نادری

افزایش حدود  49برابری
ظرفیت تولید فوالد کشور
از ابتدای انقالب تاکنون
فوالدوتوسعه  :نگاهی به ظرفیت ایجاد
شده برخی محصوالت منتخب صنعتی
و معدنی از ابتدای انقالب تاکنون حاکی
است ظرفیت  700هزار تنی تولید فوالد
خام در سال  ، 57امروز به  34.2میلیون
تن رسیده است که افزایشی  48.8برابری
نشان می دهد.
به گزارش فوالدوتوسعه  ،بررسی آمارهای
منتشره وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
در چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی
حاکی است تولید محصوالت فوالدی از
یک میلیون تن در ســال  ، 57اکنون به
 44.6میلیون تن رسیده است.
تولید شــمش آلومینیوم با رشد 11.8
برابری از  45هزار تن به  533.1هزار تن
افزایش یافته است.
ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ نیز تا
امروز به بیش از چهار میلیون تن رسیده ،
در حالی که در سال  57چنین محصولی
در کشور تولید نمی شد.
در  41سال گذشــته  ،تولید سیمان از
ظرفیت  7.1میلیون تنی به  86.6میلیون
تن افزایش یافت که رشد  12.2برابری

نشان می دهد.
در کاشی و سرامیک ،از رقم  12میلیون
متر مربع در ســال  ، 57اکنون و با رشد
 52برابــری به ظرفیت تولیــد 628.5
میلیون متر مربع دست یافته ایم.
ظرفیت تولید شیشــه جام از  160هزار
تن در سال  57به دو میلیون و  176هزار
تن ارتقا یافت و رشد  13.6برابر را تجربه
کرد.همچنیــن در حالی که در روزهای
پایانی رژیم ســابق ظرفیتی برای تولید
ظروف شیشــه ای و ظــروف چینی در
کشور موجود نبود  ،این روزها به ترتیب
 701هــزار و  900تن و  74هزار و 300
تن ظرفیت بــرای این محصوالت ایجاد
شده است.

همکاران گرامی؛شرکت ملی فوالد ایران
فرا رسیدن نوروز باستانی و سال  1399را به همه شما
عزیزان و خانواده های گرانقدرتان ،تبریک و تهنیت
عرض نموده و از خداوند متعال در سال جدید برای
همگی آرزوی سالمتی و تندرستی ،کامیابی و شادکامی را
مسئلت داریم.امیدواریم در سال جدید با وحدت و یکدلی بتوانیم در پیشبرد اهداف
شرکت ملی فوالد ایران گام های بزرگی را برداریم.

روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران

دکترامیرحسین نادری ؛ سرپرست شرکت ملی فوالد ایران شد

فوالدوتوســعه  :دکترامیرحسین نادری بعنوان سرپرست شرکت
ملی فوالد ایران ؛ منصوب ومشغول بکارشد.
به گزارش خبرنگارفوالد وتوسعه ؛ باحکم غریب پورریاست هیئت
عامل ایمیدرو؛ دکترامیرحســین نادری معاون ســابق اقتصادی
ومالی فوالد مبارکه جایگزین مهندس حسن یونسیان شد.
مراســم تکریم ومعارفه یونســیان ونادری باحضوراعضای هیئت
عامــل ایمیدرو؛ اعضای هیئت مدیره شــرکت ملــی فوالدایران
ومعاونیــن ایمیدرو برگزارشــد وازخدمات بی شــائبه ومجدانه
یونسیان تقدیر وتشکربعمل آمد.
دکترامیرحسین نادری به مدت ده سال معاونت اقتصادی ومالی
شــرکت فوالد مبارکــه را برعهده داشــت .دردوران تصدی وی
دراین ســمت ؛فوالدمبارکه توانست ســرمایه گذاری های قابل
توجهی اززنجیره معدن تافوالد داشــته باشــد.ازجمله اقدامات
نــادری دردوران تصدی اش درفــوالد مبارکه می توان به خرید

سهام شــرکت های گل گهر؛ چادرملو؛ ســرمایه گذاری توسعه
معادن وفلزات ؛ فوالد هرمزگان ؛ فوالد سپید دشت وورق خودرو
چهارمحال وبختیاری اشاره کرد.
به گــزارش خبرنگارفوالدوتوســعه ؛دردوران دهســاله تصدی
نادری ؛فوالدمبارکه توانســت صورت های مالی قابل قبولی رابه
بازارسرمایه ارائه دهد وازنظر جامعه سهامداری وی یک مدیرفنی
ودرعین حال پاسخگو بود.
فوالد و توســعه به نمایندگی ازطرف کلیه پرســنل شرکت ملی
فوالد ایران ضمن عرض خســته نباشــید به مهندس یونسیان
وتقدیروتشــکراززحمات وتالش های مجدانه وی بخاطر زحمات
شبانه روزیش درراهبرد این شرکت وطرح های هفتگانه فوالدی ؛
به آقای دکترامیرحسین نادری خوشامد وخیرمقدم عرض نموده
وامیدواریم که حضورایشان درشرکت ملی فوالد ایران منشا خیر
وبرکت برای این شرکت وصنعت فوالد کشورباشد.

در نشست کمیته بومی سازی ایمیدرو :
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وزیر صمت:

سخن روز

به اندازه مصرف بیش از
دو سال آینده فوالد داریم
فوالدوتوســعه  :وزیــر صنعــت ،معدن
و تجــارت پس از آییــن امضای تفاهم
نامه همکاری میان ایمیدرو و شــرکت
پاالیش پخش فرآورده های نفتی گفت
 :مجموعــه پژوهشــگاه وزارت نفت در
خصوص تولید کک اســفنجی و سوزنی
به تکنولوژی و فناوری رســیده است و
تولید و اشتغال داخل با این طرح رونق
می گیــرد و واحدهای پایین دســتی
و جنبــی نیز فعال خواهد شــد که در
اقتصاد ملی موثر است.
به گزارش فوالدوتوسعه,رضا رحمانی
با بیان این مطلــب افزود  :االن حدود
 500میلیــون دالر در مجمــوع کک
اســفنجی و الکتــرود گرافیتی واردات
داریم که این عدد نیز با توجه به کاهش
قیمت صورت گرفته ،بوده است و سال
قبل رقم واردات الکترود گرافیتی باالی
 600میلیــون دالر بوده اســت که این
مهم باید مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه به اندازه
مصرف تا بیش از دو ســال آینده فوالد
داریم ،تصریح کرد :واحد مونتاژ الکترود
گرافیتی را در نیز حال احداث داریم که
تا آخر سال یا اوایل سال آینده به بهره
برداری می رسد و مشــکلی در تامین
الکترود قطعا نخواهیم داشت.
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت داخلی
ســازی و کاهش ارزبری را از مهمترین
تاثیرات طرح های خودکفایی برشــمرد
و گفــت :مجموعه پژوهشــگاه وزارت
نفت در خصوص تولید کک اســفنجی
و سوزنی به تکنولوژی و فناوری رسیده
اســت و تولید و اشــتغال داخل با این
طرح رونق می گیرد و واحدهای پایین
دستی و جنبی نیز فعال خواهد شد که
در اقتصاد ملی موثر است.
رحمانی با یــادآوری اینکه گلوگاه های

مهم وارداتی ما فوالد و آلومینیوم بوده
است ،گفت :خوشــبختانه با این تفاهم
نامــه و همتــی کــه در وزارت نفت و
ایمیدرو انجام شده است ،به این تفاهم
نامه رســیدیم که افتخــار آمیز و یک
پیروی بزرگ است.
وی با اعالم اینکه صنایع معدنی کشور
ظرفیــت های خوبی دارنــد ،گفت :در
حــال حاضــر ارزش تولیــدات صنایع
معدنی کشــور حدود  22میلیارد دالر
است که ظرفیت خوبی است.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با اعالم
اینکه بــا این تفاهم نامــه قدم بزرگی
برداشــتیم ،افزود :فــوالد و آلومینیوم
و مــس به عنوان فلزات اســتراتژیک و
اساسی مهم هستند.
رحمانــی ادامه داد :در حوزه های دیگر
نیز هر کجا گلوگاهــی بوده برای قطع
وابســتگی برنامه گذاشــتیم ،در پارچه
صنایــع نســاجی به ســرعت در حال
توســعه هســتند و هر ماه خودکفایی
بیشــتر میشــود .در حوزه الســتیک
ســنگین نیز برنامه ها در حال پیگیری
است.گفتنی اســت که نشست امضای
تفاهــم نامــه تولید کک اســفنجی و
سوزنی در پاالیشــگاه های بندرعباس
و امام خمینی شــازند میان ایمیدرو و
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی ایران با حضور وزرای نفت و
صمت برگزار شد.

همچنیــن ،راه انــدازی مرکز اســتارت
آپ معــدن و صنایع معدنــی و برگزاری
نمایشگاه بومی ســازی در نقاط مختلف
تشکیل کمیته ویژه مقابله با کرونا
کشــور را از دیگر برنامه های این سازمان
فوالد وتوسعه  :در پی دستور وزیرصمت دیگری از این اقدامات است.
خواند.
و تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو ،مدیر وی ادامــه داد  :تهیــه ملزومــات کادر
مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران خبر داد :

فوالدوتوسعه  :رییس هیات عامل ایمیدرو
با بیــان اینکه این ســازمان  10اولویت
را در اجــرای برنامه های بومی ســازی
هدفگذاری کرده است ،گفت :خودکفایی
در زمینه طراحی و ساخت خطوط تولید
با هدف افزایش بهره وری ،کاهش ارزبری
و اشــتغالزایی ،ذیــل اهداف توســعه ای
ایمیدرو در اجرای استراتژی ساخت داخل
تعیین شده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،خداداد
غریــب پور در «نشســت کمیتــه بومی
سازی ســازمان ایمیدرو» ابتدا با تبریک
فرارســیدن ایام دهه فجر و سالروز ورود
بنیانگذار جمهوری اســامی امام (ره) به
کشــور ،افزود :اســتفاده از ظرفیت های
داخلی در ســاخت قطعات  ،تجهیزات و
ماشــین آالت و مواد اولیه ،ضرورتی برای
کشور در شرایط کنونی است.
وی با اشــاره به سیاســت هــای کالن
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و این
ســازمان در کاهش ارزبری ،اظهار داشت:
کاهــش ارزبری و خودکفایی کشــور در
زمینه طراحی و ســاخت خطوط تولید و
همچنین افزایش بهره وری و ســودآوری
بنگاه ها با کاهش هزینه های تمام شده،
از دیگــر برنامه های ایمیــدرو در بومی
سازی است.
معــاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت
اظهار داشــت :بهره گیری از دانش فنی

در کشــور ،ایجاد فرصت های شــغلی و
به اشــتراک گــذاری دانــش و تجربیات
بنــگاه هــای معدنــی در حــوزه بومی
ســازی در هدفگــذاری ها مــورد توجه
قرار گرفته است.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت  :از سوی
دیگر حمایت از ایده های نوآورانه  ،ایجاد
فرصت برای ســازندگان داخلی و تامین
پایــدار نیازمندی های معــدن و صنایع
معدنی و کاهش ریســک های مرتبط در
شمار برنامه هایی است که در بومی سازی
لحاظ خواهد شد.
حمایت از ایده های برتر جشــنواره
ایده های ارزش آفرین (اینوماین )2
غریب پور در بخش دیگری از ســخنانش
با اشاره به برگزاری جشــنواره اینوماین،
گفت :ســازمان ایمیدرو ایده هایی که در
این جشنواره ارایه شــده را رها نخواهند
کــرد و حمایــت از  15ایــده برگزیــده
جشــنواره با هدف «تجاری سازی» ایده
ها ،را اجرایی خواهد کرد.
وی با بیــان اینکه هفت شــرکت بزرگ
معدن و صنایع معدنی از جشنواره امسال
حمایت کردند ،گفت :در جشــنواره سال
آتی ،تعداد شــرکت های معدن و صنایع
معدنی و همچنین دانش بنیان ها در این
جشنواره افزایش خواهد یافت.
معــاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت

برنامه راه اندازی واحد صنعتی عناصر
نادر خاکی
رییس هیات عامــل ایمیدرو گفت  :برای
نخســتین بار طرح پایلــوت عناصر نادر
خاکی به بهره برداری رسید .وی افزود :به
منظور توسعه این حوزه ،به زودی «واحد
صنعتی عناصر نادر خاکی» راه اندازی می
شود.
تبریک آغــاز دهه فجــر و جلب
رضایت عمومی
غریــب پور بــا تبریک چهــل و یکمین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :
یاد و خاطره امام راحل و شــهدا را گرامی
می داریم .شــهدا با مجاهدت در راه خدا
و روحیه میهن دوســتی آسمانی شدند و
تقویــت این روحیه در بین مســووالن و
کارکنان کشور باید بیش از پیش باشد.
وی افزود :شهدا به دنبال استقالل کشور
بودند و ما باید با پاسداشــت خون شهدا ،
«شکوفایی ظرفیت های داخلی» با تمرکز
بر جلب رضایت عمومــی را محور برنامه
های توسعه ای خود قرار دهیم.
رویکرد تسهیل گرایانه ایمیدرو
غریب پــور با اشــاره به اینکــه رویکرد
ســازمان ایمیــدرو «تســهیل گرانــه»
اســت ،اظهار داشت :رســالت ما توسعه
اکتشافات با مشارکت هرچه بیشتر بخش
خصوصــی ،حمایت از دانــش بنیان ها،
دســتیابی به دانش فنی زنجیره تولید و
قطعه سازی است.
وی افــزود  :ارکان مختلــف ایمیدرو باید
با سیاست های ســازمان همراهی کنند
چراکــه مالک برنامه هــا در نظر گرفتن
«منافع ملی» است

عامل شرکت ملی فوالدایران ؛ از تشکیل
کمیته ویژه مقابلــه با کرونا تحت نظارت
مدیریت ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست
در این شــرکت و اتخاذ تصمیم های الزم
خبر داد.به گزارش خبرنگارفوالد وتوسعه
؛ امیرحســین نادری با بیــان این مطلب
اظهار داشــت  :با توجه به شیوع ویروس
کرونا در کشــور و جلوگیری از شیوع آن
وبخصوص درشهرتهران  ،کمیته مقابله با
ویروس کرونا ؛ جلسات مستمری در این
شرکت برگزار و راهکارهای ضروری برای
ارتقای بهداشتی و ایمنی را بررسی کرد.
وی افــزود  :کمیتــه مذکــور  ،اقدامات
پیشــگیرانه مختلفی را در زمینه ارتقای
بهداشــت نیروی انســانی و محیط و نیز
حذف عوامل احتمالی دخیل در شــیوع
ویروس کرونا را اجرایی کرد.

اقدامــات صورت گرفتــه در زمینه
بهداشت نیروی انسانی
مدیر عامل شــرکت ملــی فوالدایران با
اشاره به اقدامات پیشگیرانه کمیته مقابله
با ویروس کرونا در زمینه بهداشت نیروی
انســانی گفــت  :از جمله ایــن الزامات ،
حضور نیافتــن بانوان بــاردار و بیماران
خاص (دســتورالعمل وزارت بهداشت) در
شــرکت و اعمال دور کاری برای ایشــان
 ،مرخصــی اجباری نیروهای دارای عالئم
شبیه آنفوالنزا و نیز پایش و چکاب روزانه
نیروهــای پیمانکار اســت..وی ادامه داد
 :کاهش ســاعت کار پرســنل  ،اصالح و
مدیریت ساعات شــیفت و الزام استفاده
از ماســک در محل کار و از دیگر الزامات
اســت.نادری به دیگر اقدامات پیشگیرانه
شــرکت در زمینه بهداشت نیروی انسانی
اشاره کرد و گفت  :الزام گزارش و معرفی
افراد مشــکوک به بیمــاری به واحدهای
بهداشــتی و درمانی  ،ایجادآمادگی برای
انتقــال بیماران احتمالی و مشــکوک به
محل اعالمی از ســوی دانشــگاه بخش

درمانی مواجه با بیماران مشکوک ،توزیع
ماسک بین پرســنل ؛ و آموزش چهره به
چهره  ،ارزیابی و تب سنجی پرسنل  ،لغو
ثبت انگشت ورود و خروج و تایید کارکرد
توســط مدیریت های مربوطــه از دیگر
اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران گفت :
ضد عفونی کردن روزانه ساختمان شرکت
 ،توزیع گسترده لوازم حفاظت فردی اعم
از ماسک  ،دســتکش و مواد ضد عفونی
دســت ؛ بین پرســنل و نیز ضد عفونی
روزانه محیط از دیگر اقدامات انجام شده
برای بهداشــت نیروی انسانی این شرکت
است.

بهداشــت محیط و حــذف عوامل
احتمالی دخیل در شیوع ویروس
نادری با اشــاره به اقدامات صورت گرفته
در زمینه بهداشــت محیط و حذف عوامل
احتمالی دخیل در شیوع ویروس کرونا در
این شــرکت تصریح کــرد  :لغو ماموریت
هــای خارج از اســتان  ،پایــش مامورین
بازگشتی از مناطق با شیوع باال ،لغو ورود
کلیه اتباع خارجی به شــرکت و لغو همه
دوره های آموزشــی  ،سمینارها و همایش
هــا  ،لغو همه مســابقات و رویــداد های
ورزشی  ،لغو و تعطیلی مهمانسرای شرکت
دراســتان مازندران وتعطیلی رســتوران
شــرکت از جمله این فعالیت هاست.مدیر
عامل شــرکت ملی فوالد ایران ؛ در ادامه
گفت  :کاهش جلســات غیــر ضروری و
برگزاری جلســات به صــورت مجازی و
حضوری با فاصلــه  ،لغو همه آزمون های
اســتخدامی و ارتقایــی  ،لغو شــرکت در
نمایشــگاه ها و کارگاه های کشور ،جمع
آوری لیوان ها و لوازم مشترک مصرفی در
دفاتــر و جایگزینی با لیوان و اقالم یک بار
مصرف و جلوگیری از ورود غذا از رستوران
های اطراف  ،از جمله فعالیت های صورت
گرفته در زمینه بهداشت محیط است.

خرب

معاون امور معدنی وزیر صمت خبر داد:

بهین یاب را اصالح میکنیم

فوالدوتوسعه :معاون امور معادن
و صنایع معدنــی وزارت صمت
اعالم کرد« :با همکاری استانها،
واقعی ســازی میــزان تقاضای
فــوالد از بــورس در دســتور
کار است».
داریــوش اســماعیلی گفت :با
همکاری استانها ،واقعی سازی
میزان تقاضای فوالد در بورس در
دســتور کار است و برای کنترل
بازار فوالد کشــور در اسفندماه،
افزایــش عرضه و مدیریت تقاضا
در اولویت قرار دارد.
معاون امــور معــادن و صنایع
معدنی وزارت صمت در جلســه
ویدئــو کنفرانــس با روســای
ســازمانهای صمت اســتانها
افزود :هــم اکنون حــدود ۳۰
درصــد از تولیــد فوالد کشــور
مورد مصــرف واحدهای داخلی
اســت کــه در صــورت رعایت

نکردن الزامات عرضه ،مدیریت و
ممنوعیت صادرات این محصول
عملیاتی میشود.
وی تصریــح کــرد :عــاوه بر
نظارتهــای اعمالــی بــر روند
عرضــه ،مدیریت تقاضا از طریق
اصالح سیســتم بهیــن یاب و
کنترل مجدد میزان مصرف مواد
اولیه واحدهــای تولیدی ،برای
جلوگیری از درخواستهای غیر
واقعی در دستور کار است.
داریــوش اســماعیلی گفت :در
صــورت عدم همخوانــی میزان
تقاضا و مصــرف در محل واحد
صنعتی ،حتماً ایــن موضوع به
عنــوان تخلف لحاظ شــده و با
متخلفــان برابر قانــون برخورد
قاطعی خواهیم داشت.
وی افــزود :برای نظــارت دقیق
روی واقعی سازی درخواستها
در ســامانه بهیــن یــاب
دستورالعملی ویژه تدوین و ابالغ
شده است.
معــاون امــور معدنــی وزارت
صمــت ادامــه داد :میانگیــن
مواد اولیه مورد تقاضا از ســوی
واحــد صنعتی ســالهای  ۹۵و
 ۹۶خواهد بــود و قطعاً در این
فرآیند فقط واحدهای فعال برای
تخصیص مــواد اولیه مورد تایید
خواهند بود.

آمار  ۱۰ماهه؛
صادرات  ۸.۸میلیون تن شمش و تولیدات فوالدی
فوالدوتوسعه :آمارهای صادرات
شــمش و تولیدات فوالدی در
دوره  ۱۰ماهه امسال به بیش
از  ۸.۸میلیون تن رسید که از
این میــزان بیش از  ۶۶درصد
سهم شمش است.
بــه گــزارش فوالدوتوســعه،
براساس جداول آماری انجمن
تولید کنندگان فــوالد ایران،
در مدت  ۱۰ماهه امســال پنج
میلیون و  ۸۲۱هزار تن شمش
فــوالدی و دو میلیون و ۹۸۴
هزار تن تولیدات فوالدی صادر
شده است.
صادرات شــمش فــوالدی در
دوره  ۱۰ماهــه ( منتهــی به
دی) نســبت به مدت مشــابه
پارســال که رقم سه میلیون و
 ۹۷۲هزار تن بود ،رشــد ۴۷
درصدی را نشــان مــی دهد،
که در این ارتباط صدور بیلت
و بلوم با رقــم چهار میلیون و
 ۹۵هزار تن در مقایســه با دو
میلیــون و  ۵۱۱هزار تن دوره
مشابه سال گذشته افزایش ۶۳
درصدی دارد.
همچنین میزان اسلب صادراتی
در مدت این گــزارش به رقم
یک میلیــون و  ۷۲۶هزار تن
رسید که نسبت به یک میلیون
و  ۴۶۱هزار تــن در  ۱۰ماهه
 ۹۷رشد  ۱۸درصدی را نشان
می دهد.
عالوه براین در بخش صادرات
تولیــدات فــوالدی ( مقاطع
طویــل و تخــت) در مجموع
رقم دو میلیــون و  ۹۸۴هزار
تن ثبت شــد که نسبت به دو
میلیــون و  ۳۹۶هــزار تن در
 ۱۰ماهه سال  ۹۷افزایش ۲۵
درصدی یافت.
سهم مقاطع طویل فوالدی در
 ۱۰ماهــه امســال دو میلیون
و  ۲۷۱هــزار تن شــد که در
مقایســه با یک میلیون و ۶۶۵
هزار تن عملکرد دوره مشــابه
پارســال افزایش  ۳۶درصدی
دارد.صــادرات مقاطــع تخت
فــوالدی نیــز در مــدت این
گــزارش  ۷۱۳هــزار تن ثبت
شد و در مقایسه با دوره مشابه
سال گذشته که  ۷۳۱هزار تن
بود ،کاهش دو درصدی داشت.
بیشــترین میــزان صــادرات
تولیدات فوالدی در دوره مورد
بررسی مربوط به میلگرد با رقم
یک میلیــون و  ۹۱۹هزار تن
است و نســبت به دوره مشابه
در ســال  ۹۷که یک میلیون و
 ۲۹۲هــزار تن بود ۴۹ ،درصد
رشد دارد.
همچنیــن در بخــش صدور
مقاطع تخت فوالدی بیشترین
ســهم مربوط بــه ورق گرم با
رقــم  ۴۶۷هزار تن اســت که
در مقایســه بــا  ۵۴۹هزار تن
عملکــرد  ۱۰ماهه  ۹۷کاهش
 ۱۵درصدی را نشان می دهد.

آهن اســفنجی ،گندله و
کنسانتره سنگ آهن
عملکرد  ۱۰ماهه امســال در
زمینه صادرات آهن اســفنجی
نیــز رقم  ۸۸۶هــزار تن را به
ثبت رســاند ،که در مقایسه با
 ۵۰۳هزار تن مدت مشابه سال
 ۹۷رشد  ۷۶درصدی را نشان
می دهد.
آمارهای انجمن مزبور نشــان
دهنده صــادرات دو میلیون و
 ۴۱۵هــزار تن گندله ســنگ
آهن در دوره ایــن گزارش را
نشــان می دهد و در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته که
دو میلیون و  ۳۳هزار تن بود،
رشد  ۱۹درصدی دارد.
عالوه براین صدور کنســانتره
سنگ آهن در  ۱۰ماهه امسال
رقم ســه میلیون و  ۵۷۹هزار
تن را نشــان می دهــد و در
مقایســه با سه میلیون و ۵۱۸
هزار تن عملکرد دوره مشــابه
پارسال رشد دو درصدی دارد.
پیش از این اعالم شــد :تولید
شــمش فوالدی در دوره ۱۰
ماهه امسال(منتهی به دی) به
رقم  ۲۲.۸میلیون تن رسید که
نســبت به دوره مشابه افزایش
 ۱۱درصدی دارد.
فوالدسازان کشور در دوره این
گزارش ۲۲ ،میلیــون و ۸۷۳
هزار تن شمش فوالدی تولید
کردند در حالی که این رقم در
مدت مشابه سال گذشته۲۰ ،
میلیــون و  ۶۷۹هزار تن ثبت
شده بود.
همچنین فوالدســازان در ۱۰
ماهــه امســال ۱۶ ،میلیون و
 ۵۹۵هــزار تن انــواع مقاطع
فــوالدی (تیرآهــن ،ناودانی،
میلگرد ،نبشــی ،انــواع ورق)
تولیــد کردند .آمــار تولیدات
این بخش در مدت مشابه سال
گذشــته ۱۵ ،میلیون و ۶۰۰
هزار تن بود.
تولیــد  ۲۳.۶میلیون تن
آهن اسفنجی
تولید آهن اســفنجی در دوره
 ۱۰ماهه امســال بــه رقم ۲۳
میلیون و  ۶۸۷هزار تن رسید
که نسبت به رقم مدت مشابه
ســال گذشــته ( ۲۱میلیون و
 ۹۶۴هزار تن) رشــد هشــت
درصدی را نشــان مــی دهد.
میزان تولید کنسانتره نیز ۳۹
میلیون و  ۳۴۲هزار تن بود که
در مقایسه با ۳۸میلیون و ۱۶۶
هزار تن عملکرد  ۱۰ماهه ۹۷
افزایش سه درصدی یافت.
همچنین میــزان تولید گندله
به رقــم  ۳۴میلیــون و ۳۶۸
هزار تن رســید که نسبت به
رقم مدت مشابه سال گذشته
( ۳۵میلیون و  ۱۰۶هزار تن)،
کاهش دو درصدی یافت.
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انعقاد  35تفاهم نامه توسط سازمان ایمیدرو طی یک سال گذشته

 15تفاهمنامه به قرارداد تبدیل شد
قائم مقام ســازمان ایمیدرو اعالم کرد  :ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 35
تفاهم نامه طی یک ســال گذشته با دیگر سازمان
ها به امضا رســانده که از این تعداد  15تفاهم نامه
به قرارداد تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومــی ایمیدرو ،عباس نعیمی
در جلســه پایش تفاهــم نامه هــا و قراردادهای
مرتبط این سازمان و شــرکت های تحت پوشش
افزود :طی دی ماه سال گذشته تا پایان بهمن ماه
ســال جاری  40 ،قرارداد ذیل  15قراداد به امضا
رسیده  ،تنظیم و همکاری های بین این سازمان و
طرف های قرارداد آغاز شده است.
پایــش اقدامات معاونت هــا ،مدیریت ها و
شرکت های تابعه ایمیدرو
وی عنــوان کــرد :در ایــن زمینه به طــور منظم
اقدامات شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
مرکــز تحقیقات و فــرآوری مواد معدنــی ایران،
معاونــت های معــدن و صنایع معدنــی و برنامه
ریزی و توانمندســازی سازمان ایمیدرو و مدیریت
های تحت پوشش آن ها و همچنین دفتر مرکزی
حراســت این سازمان در تفاهم نامه ها مورد پایش
قرار می گیرد.
دانشگاه ها و تامین مالی احداث جاده سنگان
 تربتاین عضو هیات عامل ســازمان ایمیدرو با اشــاره

به تفاهم نامه های برجســته این ســازمان با سایر
ســازمان ها و دســتگاه ها ،گفت  :تفاهــم نامه با
دانشــگاه ها و مراکز علمی بــا محوریت حمایت از
ایده هــای ارزش آفرین و پیگیــری اهداف بومی
ســازی  ،تفاهم نامه تامین مالــی احداث باند دوم
جاده سنگان  -تربت حیدریه از مهم ترین برنامه
های همکاری ما با سایر سازمان ها است.
تفاهم نامه با شرکت پتروشیمی
نعیمی تفاهم نامه بین ایمیدرو و شــرکت صنایع
پتروشــیمی را از دیگر همکاری های مهم دوجانبه
این سازمان خواند و گفت  :در این خصوص جذب

ســرمایه گذار صنایع پتروشــیمی پس از انتخاب
مشــاور مطالعات فنی و اقتصادی و تامین خوراک
و ســرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان تصمیم
هایی اتخاذ شده است.
قائم مقام ســازمان ایمیدرو با اشاره به دیگر تفاهم
نامه ها اظهار داشــت  :تفاهم نامه های انتقال آب
دریای عمان به اســتان های شــرق کشور و ایجاد
بازارچه ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان
در حال پیگیری اســت.وی افزود :در زمینه ایجاد
بازارچه ،طی جلسه های مختلف در اصفهان ،محل
و تعداد غرفه ها  ،مدل هــای واگذاری غرفه ها از
سوی شهرداری اصفهان بررسی شده است.

در نشست مدیران روابط عمومی شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی مطرح شد

لزوم ایجاد هم افزایی و یکپارچگی در فعالیت های روابط عمومی
فوالدوتوســعه  :مدیر روابط عمومی
ســازمان ایمیــدرو بر لــزوم جایگاه
مســتقل روابط عمومی ها در چارت
های ســازمانی تاکید کرد و خواهان
ایجاد هــم افزایــی و یکپارچگی در
اجرای سیاست های این حوزه شد.
به گــزارش خبرنگارفوالدوتوســعه ،
محمد سپهر که در نخستین نشست
مدیران روابط عمومی شــرکت های
بزرگ معدنی و صنایع معدنی سخن
می گفــت ،تصریح کــرد  :جایگاه و
اثرگــذاری حــوزه معــدن و صنایع
معدنی در اقتصاد کشــور ایجاب می
کند که روابــط عمومی ها به منظور
پیاده ســازی اهداف و یکپارچگی در
اجرای سیاســت ها ،به هــم افزایی
بیشتری برسند.
ســپهر ،پــس از ارایــه نظــرات و
پیشــنهادهای مدیران روابط عمومی
شــرکت های بزرگ ،با بیــان اینکه
کل بدنه این بخش در جهت توسعه
کشور ،اشتغال زایی ،افزایش درآمد و
ارزآوری فعالیت دارند ،اظهار داشت:
تمامی ابزارهای اطالع رسانی ایمیدرو
در خدمت اهــداف کالن این بخش
است و سیاست اطالع رسانی سازمان
بر همگرایی و بــا همکاری متقابل با
شرکت ها است.
وی اجرای اســتراتژی واحد را مورد
اشــاره قرار داد و تاکید کرد  :وجود
ســاختار متناسب با اهداف و وظایف
روابط عمومی ها ،یکی از ارکان اصلی
پیــاده ســازی برنامه هــا به صورت
هدفمند است.
مدیــر روابــط عمومی ایمیــدرو در
بخش دیگری از ســخنانش سیاست
برگزاری رویدادهای معدنی در طول
سال را مورد اشاره قرار داد و افزود :با
توجه به نظر مشترک مدیران روابط

عمومی شــرکت های بــزرگ ،الزم
اســت برای رویدادهای سال جدید،
برنامــه ای تدوین شــود که شــاهد
حضــوری هدفمنــد و تاثیرگذاری
حداکثــری در نمایشــگاه و همایش
های پیش رو باشیم.
شورای سیاســت گذاری در پله
نخست
وی تاکید کرد :بــرای تحقق اهداف
فوق الزم اســت که در گام نخســت
شــورای سیاســت گــذاری مدیران
روابــط عمومی شــرکت های بزرگ
تشکیل شود تا بتوان به طور شایسته
ای به انعکاس دســتاوردها و برنامه
ها پرداخت و حضــور موثری نیز در
رویدادها داشت.
مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تصریح کرد :آیین نامه این شــورا به
تاییــد رییس هیات عامــل ایمیدرو
رســیده و به زودی می توان وارد فاز
اجرایی آن شد.
ســپهر همچنین درباره برنامه های

ورود اولین بخش
از تجهیزات
واحد فوالدسازی
طرح فوالد شادگان
فوالد وتوســعه  :اولین بخش از تجهیزات
واحد فوالدســازی طرح فوالد شــادگان
ازگمركات كشــور ترخيــص و وارد واحد
فوالدسازي اين طرح شد.
به گــزارش روابط عمومي شــركت ملي
فــوالد ايران ؛ اين تجهيــزات كه از محل
اعتبــار اســنادی وبنــام ايميدروثبــت
سفارش شدهاند  ،از گمرک شهید رجائی
بندرعباس ترخیص ودر هفتۀ آخر اسفند
ماه وارد سایت شادگان شدند.
بنابــه ايــن گــزارش ؛ محمولــه هــاي
وارداتــي ترخيــص شــده عبارتنــداز
Air
Separation
(Plant,
Compressed Air Station,

آموزشی ســازمان گفت :ایمیدرو از
این پس برنامه های آموزشی به طور
منسجم در حوزه اطالع رسانی برگزار
می کند که هدف آن ارتقای ســطح
اطالع رسانی در این حوزه است.
وی با اشاره به برنامه راه اندازی 3.5
میلیارد دالر پروژه در بخش معدن و
صنایع معدنی تا پایان ســال جاری،
تاکید کــرد :در شــرایط فعلی نیاز
بیشتری برای انتشار اخبار و تحوالت
ایجاد شــده در فضای چندرسانه ای
داریم به گونه ای که وضعیت رشــد
اشتغال همراه با کارخانه های افتتاح
شــده به اطالع عموم مردم رســانده
شود.
در این نشست مدیران روابط عمومی
شرکت های فوالد مبارکه ،خوزستان،
تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،ملی
فــوالد ،معدنی و صنعتــی گل گهر،
آلومینیوم جنوب ،منطقه ویژه خلیج
فارس ،مناطق صنایع انرژی بر المرد
و نیز پارسیان ،هلدینگ کاوه پارس،
آلومینای ایران ،مجتمع سنگان و ...
به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.

رشد  6.8درصدی تولید
فوالد خام تا پایان دی ماه

Teeming Crane & Charging
Crane,
Steel
Making,
Laboratory and
Power
)Supply

براســاس اعــام مديريــت اقتصادي
وبازرگاني شــركت ملي فــوالد ايران؛
وزن محموله هاي ترخيصي  2319تُن
بوده؛ که با ورود و نصب این تجهیزات
شاهد پیشــرفت فیزیکی مناسب واحد
فوالدسازی شادگان در راستای تحقق
رونق تولید خواهيم بود.

بررســی آمارهــای منتشــره وزارت
صنعت ،معدن و تجارت حاکی از تولید
 20میلیون و  6هزار و  200تن فوالد
خام از ابتدای امسال تا پایان دی ماه
و رشد  6.8درصدی آن در همسنجی
با پارسال است
در این مدت  17میلیون و  585هزار و
 900تن محصوالت فوالدی تولید شد
که در مقایســه با مدت مشابه پارسال
رشد  9.3درصدی داشت هاست.
برپایه آمارهــا وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،در مدت یاد شده تولید کاتد
مس با رشــد  3.1درصــدی به 207
هزار و  800تن رســید.در این مدت
تولید شــمش آلومینیوم با افت 19.7

در ایــن نشســت ایرج ترابــی مدیر
روابط عمومی فــوالد مبارکه ،ایجاد
تحول در روابط عمومــی ایمیدرو و
همکاری نزدیک با شــرکت های این
حــوزه را اقدامــی نــو در این حوزه
دانست .وی وجود استراتژی یکسان،
توسعه آموزش و بنچ مارکینگ روابط
عمومی ها را از نیازهــای فعلی این
بخش ذکر کرد.
غالمرضــا فروغــی نیا مدیــر روابط
عمومــی فــوالد خوزســتان ،ایجاد
همگرایی افزون تر و انتقال تجریبات
بیــن روابط عمومی ها را مورد تاکید
قرارداد و گفت :رســانه و تعامل با آن
هــا و همچنین توجه به مســوولیت
اجتماعــی از مهمتریــن موضوعات
روابط عمومی های این بخش است.
از ســوی دیگر نژاد ایران مدیر روابط
عمومی شرکت ملی فوالد ،مرتضوی
مدیر روابط عمومی شــرکت تهیه و
تولید مواد معدنی ایــران ،ایران نژاد
رییــس روابط عمومی شــرکت گل
گهــر ،نجفــی مدیر روابــط عمومی
آلومینیــوم جنوب (ســالکو) ،کفیل
مدیر روابط عمومــی هلدینگ کاوه
پارس ،خادمی مدیــر روابط عمومی
منطقه ویژه خلیج فارس ،خورشــید
زاده مدیر روابط عمومی منطقه ویژه
پارسیان ،فراهانی مدیر روابط عمومی
منطقه ویژه المرد و نوری مدیر روابط
عمومی شــرکت آلومینای ایران ابتدا
بر ضــرورت جایگاه مســتقل روابط
عمومــی در چارت ســازمانی تاکید
کردند و سپس اقدامات یکپارچه در
برگزاری نمایشــگاه ها ،هم افزایی و
انتقال تجریبات در حوزه های اطالع
رســانی ،تصویری و ابزارهای مربوطه
را ضروری خواندند.
درصــدی به  217هــزار و  100تن و
تولید پــودر آلومینا نیز با کاهش 1.9
درصدی بــه  192هــزار و  500تن
رســید.تا پایان دی ماه یک میلیون و
 267هزار و  900تن کنســانتره زغال
سنگ تولید شــد که در همسنجی با
پارســال افت  6.1درصدی نشان می
دهد.

اخبار کوتاه

طرح جامع اکتشافات
معدنی  4استان
زاگرس نشین تهیه
شده است
رییس هیــات عامل ســازمان
توســعه و نوســازی معــادن و
صنایع معدنــی ایران (ایمیدرو)
در جلســه گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان
چهارمحــال و بختیــاری که با
حضور وزیر صمت برگزار شــد،
گفت  :طرح جامع اکتشــافات
معدنــی چهار اســتان زاگرس
نشــین چهارمحال و بختیاری
 ،ایــام ،لرســتان و کهگلویه و
بویراحمد تدویــن و آماده اجرا
شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی
ایمیــدرو ،خــداداد غریبپــور
افــزود  :ایــن طرح بــا هدف
شناســایی ظرفیتهای معدنی
و ســرمایهگذاری در این حوزه
تهیه شده است.
وی ادامــه داد  :در ایــن طرح،
تمــام اکتشــافات  ۱۰درصــد
مساحت استانها لحاظ شده و
با تاکید بر رعایت مسائل زیست
محیطی انجام میگیرد.
معاون وزیر صمت ،طرح آمایش
صنایــع معدنــی را از دیگــر
طرحهای مهم ایــن وزارتخانه
برشــمرد و گفت :ایــن طرح و
همچنین طرح جامع اکتشافات
معدنــی جــزو اولویــت های
سازمان ایمیدرو است.
اراده فوالد مبارکــه و ایمیدرو،
توسعه فوالد سفید دشت و ورق
خودروی چهارمحال و بختیاری
خــداداد غریــب پــور رئیس
هیئت عامل ایمیدرو تاکید کرد:
اراده فوالد مبارکــه و ایمیدرو،
توسعه فوالد سفید دشت و ورق
خودروی چهارمحال و بختیاری
مــی باشــد.خداداد غریب پور
معــاون وزیر صمــت و رئیس
هیئت عامل ایمیدرو در بازدید

فوالد و توسعه
از خطــوط تولید شــرکت ورق
خودرو خاطرنشان کرد :شرکت
ورق خــودرو ،بــا پشــتیبانی
فنــی ویژه فــوالد مبارکه رو به
پیشــرفت اســت و ایمیدرو نیز
همراه با فوالد مبارکه از توسعه
هــر دو مجموعه فوالدســفید
دشــت و ورق خــودرو حمایت
می کند.
غریــب پور افــزود :بــا برنامه
ریــزی هــای انجــام شــده ،
تولید گریدهــای جدید در این
مجموعه انجام خواهد شد.
وی تصریــح کرد :پیــش بینی
مــا از مصــرف ورق خــودرو،
روندی افزایشــی اســت چراکه
نیاز صنعت خــودرو روز به روز
افزایش می یابد که این شرکت
هــم خوشــبختانه در تولیــد
گریدهــای مورد نیــاز صنعت
خودرو پیشتاز است.
غریــب پــور خاطرنشــان کرد
 :غریــب پــور توســعه کمی و
کیفی در ورق خــودرو را نقطه
قوت دانست و گفت :همجواری
این شــرکت با شــرکت فوالد
سفیددشــت ،منجر به این می
شــود که ما بتوانیم طرح های
توسعه مشترک را برای هردوی
ایــن پلنــت ها تعریــف و اجرا
کنیم.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه
امکانات فنی ،ظرفیت فیزیکی،
مــواد اولیــه و نیــاز مصرفــی
بازار ایــن امــکان را در فوالد
سفیددشت و ورق خودرو مهیا
نموده تا به اهداف از پیش تعیین
شده برسیم.

با حضور قائم مقام ایمیدرو مورد تاکید قرار گرفت :

ارایه راهکارهای تسریع در راه اندازی
بخش فوالدسازی طرح های استانی

فوالدوتوســعه  :راهکارهــای
تســریع در راه انــدازی بخش
فوالد ســازی طرح های استانی
با حضور قائم مقام و عضو هیات
عامل ایمیدرو بررسی و ارایه شد.
به گزارش فوالدوتوسعه ؛ عباس
نعیمی در نشســت پایش طرح
های فوالد اســتانی که با حضور
مدیر عامل شــرکت ملی فوالد
و تعــدادی از مجریــان طرح ها
برگزار شــد ،تاکید کــرد :طبق
توافق صورت گرفته از نیمه دوم
امسال ،پروژه ها با ارسال ماهانه
صــورت وضعیت عملکــرد ،به
سرعت اعتبار مربوطه را دریافت
خواهنــد کرد.قائم مقام ایمیدرو
تاکید کرد  :پیش از پایش طرح
ها توسط ایمیدرو ،الزم است که
مجــری ،مشــاور و پیمارنکاران
در هماهنگی با یکدیگر مســائل
مربوط را بررســی کنند .در این
نشســت جزئیات مســائل مالی
فنی و مالی بخش فوالدســازی
طرح های اســتانی فوالد مطرح
شد و مورد بررسی قرار گرفت.
طبــق پیــش بینی هــا واحد
فوالدســازی ســفید دشــت

چهارمحــال و بختیــاری ،
نخســتین طــرح از مجموعــه
فوالدهای استانی خواهد بود که
بخش فوالدســازی را راه اندازی
مــی کند .میزان پیشــرفت این
پــروژه اکنون از  80درصد عبور
کرده است.
قائــم مقام ایمیدرو بــا یادآوری
اینکه همکاری و ارتباط نزدیک
مجریان و مدیران طرح ها با این
سازمان ســبب تسریع در تامین
مالــی و اجرای پروژه ها شــده
اســت ،گفت :تجربه راه اندازی
ســالکو به عنوان بزرگ ترین و
مدرنتریــن کارخانــه آلومینیوم
ایران نشــان داد مشکالت مالی،
زیرســاختی و فنــی طــرح ها
در یک همــکاری نزدیک قابل
برطرف شدن است.
وی تصریح کرد « :ســالکو» به
رغم اینکه کشــور در شــرایط
تحریم قرار داشــت و همزمان با
مشــکالتی از جمله زیرساخت
مواجــه شــده بود ،توانســت با
راهبری ایمیدرو و در یک فضای
همکاری چند جانبــه ،از موانع
عبور کند و به تولید برسد.

نخستین بخشنامه
وزارت صمت در دوره
معاونت جدید

میباشــند و تنهــا متناســب با
ظرفیــت حقیقــی تولیدی هر
یک از واحدهــا مجاز بوده و لذا
فروش آهن اســفنجی به سایر
افراد حقیقــی و حقوقی ممنوع
میباشــد و در صــورت دریافت
گزارش خالف دستورالعمل فوق
مسئولیت موضوع متوجه شخص
مدیر عامل بوده و برابر قوانین و
مقررات مربوطه برخورد خواهد
شد”.
شــایان ذکر اســت این تصمیم
در جلسه اخیر دکتر اسماعیلی،
معــاون جدیــد وزارت صمت با
تولیدکنندگان آهن اســفنجی
مطرح شده بود

فروش آهن اسفنجی
به تجار ممنوع شد
فوالدوتوســعه  :پــس از دو
جلســه مهم دکتر اســماعیلی
 ،معــاون جدید امــور معادن و
صنایع معدنــی وزارت صمت با
فوالدســازان و تولیدکننــدگان
آهــن اســفنجی  ،ایــن وزارت
نخستین بخشنامه خود در دوره
جدید را صادر و طی آن  ،فروش
آهن اسفنجی به تجار را ممنوع
اعالم کرد.
در این بخشــنامه که خطاب به
کارخانجات عرضــه کننده آهن
اســفنجی در بازار صادر شــده،
آمده است  ” :به منظور حمایت
از تولید و اطمینان از تامین مواد
اولیه کارخانجات تولیدی؛ از این
تاریخ فروش آهن اسفنجی تنها
به واحدهای تولیدی که مصرف
کننــده واقعــی ایــن محصول

فوالد و توسعه

اقتصاد و فوالد

گزارش  10ماهه سال  98منتشر شد :
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تولید کنسانتره آهن ،به  39/3میلیون تن ر سید

میزان تولید کنســانتره آهن شرکت های بزرگ
ســنگ آهن طــی  10ماهه ســال  ،98حدود 3
درصد رشد یافت و از  39میلیون تن عبور کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،تولیدکنندگان بزرگ
سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی،
 39میلیون و  341هزار و  873تن کنسانتره سنگ
آهن تولید کردند .میزان تولید مدت مشابه سال
گذشــته 38 ،میلیون و  162هزار و  114تن بود.
از این میزان ،شرکت های «گل گهر»  13میلیون
و  386هــزار و  441تــن« ،چادرملو»  7میلیون
و  970هــزار و  14تن« ،ســنگ آهن مرکزی»
 3میلیــون و  954هــزار و  862تن« ،توســعه
معادن و صنایع معدنــی خاورمیانه»  4میلیون و
 339هــزار و  651تن« ،گهــر زمین»  3میلیون
و  801هزار و  25تن« ،اپال پارســیان سنگان»
 2میلیــون و  564هــزار و  529تن« ،صنعتی و
معدنی توســعه ملی» یک میلیــون و  982هزار
و  296تــن« ،صبا نور»  930هــزار و  252تن و
«جالل آبــاد»  412هزار و  803تن کنســانتره
سنگ آهن تولید کردند.
تولید بیش از  22.5میلیون تن گندله
 6شرکت بزرگ گندله ســاز (چادرملو ،گل گهر،
توســعه معادن و صنایع معدنــی خاورمیانه ،اپال
پارســیان ســنگان ،صنایع معدنی فوالد سنگان
و صبانــور) از ابتدای فروردیــن تا پایان دی ،98
حــدود  22میلیون و  512هزار و  946تن گندله
ســنگ آهن تولید کردند که در مقایســه با رقم

مدت مشــابه سال  22( 97میلیون و  928هزار و
 587تن) 2 ،درصد کاهش نشان می دهد.

تولید بیش از  3.4میلیون تن دانه بندی
بنا به این گزارش 5 ،شــرکت بزرگ معدنی طی
 10ماهه ســال  98حدود  3میلیون و  459هزار
و  999تن ســنگ آهن دانه بندی تولید کردند.
این رقم نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته
( 5میلیون و  662هــزار و  475تن) 39 ،درصد
کاهش نشان می دهد.
از این میزان ،شــرکت سنگ آهن سنگان «247
هزار و  477تن» ،صبانــور «یک میلیون و 772
هزار و  283تن» ،سنگ آهن مرکزی « 386هزار
و  375تــن» ،فالت مرکــزی « 663هزار و 564
تــن» و چادرملو « 390هــزار و  300تن» تولید
کردند
کرونــا و افــت چشــمگیر مصــرف
فوالد چین در فوریه
پیشبینی شــده مصرف محصــوالت فوالدی در
چیــن در فوریه ســالجاری تــا  ۴۳میلیون تن
نســبت به فوریه ســال قبل کاهش یابد ،چراکه
شیوع ویروس کرونا فعالیت صنایع و ساختوساز
را مختــل کرده اســت .حتی اگر گســترش این
ویــروس در فوریــه دیگر روند صعودی نداشــته
باشد بعید اســت فعالیت کارخانهها و پروژههای
ســاختمانی زودتر از  ۲۴فوریه از سر گرفته شود.
از این رو مصرف فــوالد چین این ماه بین  ۳۱تا
 ۴۳میلیون تن کاهش مییابد.اعالم شده کارگران

مهاجــر در نقاط مختلف چیــن از  ۱۰فوریه باید
ســر کار خود برگردند ولی احتمــال میرود این
قرنطینههــا دو هفته دیگر ادامه یابد تا از شــیوع
کرونــا در کارخانههــا و پروژههای ســاختمانی
جلوگیری شــود .از اینرو احتمــاال زودتر از ۲۴
فوریه همه ســر کار خود بــر نمیگردند .از آنجا
که کمبود ماسک هم در چین وجود داشته شاید
کارخانهداران و کارفرمایان نتوانند ماســک کافی
در اختیار کارگران بگذارنــد از اینرو نمیتوانند
بهطور کامل فعالیت خود را از ســر گیرند.ظاهرا
چینیها ظرفیت تولید  ۲۰میلیون ماسک در روز
را دارند و خود صنعت ساختوساز چین به تنهایی
 ۵۰میلیون کارگر و کارمند دارد و نیاز اســت که
ماســکها هر روز عوض شوند .ظاهرا شرکتهای
ســاختمانی باید قبل از ازسر گیری فعالیت خود
مجوزهای رسمی از مقامات باالدستی خود بگیرند
و این کارها زمان بر اســت .برخی شــرکتها نیز
اعالم کردهاند زودتــر از اول مارس فعالیت خود
را مجــددا شــروع نمیکنند .همچنیــن برخی

معتقدند بعید اســت زودتر از اوایل آوریل بازارها
فعالیــت کامل خود را از ســر بگیرند.در این بین
در خبری دیگر اعالم شــد در بــازار ورق چین
هنوز کمبود تقاضا و رکود در جریان است و برخی
از کارخانهها برای پایین آوردن ســطح موجودی
بهدنبال فروش در بازار صادرات هســتند .در بازار
داخلــی قیمت  ۵۱۱تا  ۵۱۲دالر در هر تن درب
کارخانه اســت که نزولی اســت .روزهای گذشته
برخی به امید باالرفتن قیمت پس از فعال شــدن
بازار خریدهایی انجــام دادند .مصرف کنندههای
نهایی بــه این دلیل تمایلی بــه خرید ندارند که
حملونقــل در چیــن برای جلوگیری از شــیوع
بیشــتر کرونا محدودیتهایی دارد .شــرکتهای
حملونقل معدودی شــروع به کار کردهاند چون
اغلب کارمنــدان هنوز در منزل هســتند تا این
ویــروس کنترل شــود .فعــا کارخانهها ترجیح
میدهند صادرات داشته باشند ،چون واضح است
که تقاضای داخلی ورق در چین خیلی آهســته و
به تدریج بهبود خواهد یافت.

برنامه تولید فوالد در غدیر نی ریز تا پایان ۹۹

احداث کارخانه گندله سازی در دستور کار

فوالدوتوســعه  :مدیرعامل فوالد غدیر نیریز با اشاره
به اینکه درحالحاضر ،واحد احیای شــرکت به تولید
حدود  ۷۰۰هزار تن دســت یافتــه گفت  :یک پروژه

جدول توزیعی کنسانتره و گندله برای
سال  ۹۹به زودی آماده می شود
فوالدوتوســعه  :مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه
گذاری ایمیدرو با اشــاره به برگزاری جلســه کالن
سیاستگذاری زنجیره فوالد در نهاد ریاست جمهوری،
گفت  :جدول توزیعی کنســانتره و گندله شرکت ها
برای سال  ۹۹به زودی آماده می شود.
“امیــر صباغ” در گفت و گو یی ا فزود :رشــد قیمت
ســنگ آهن در نیمه نخست ســال  ۹۸سبب شد تا
افزایش صادرات این محصول را شاهد باشیم.
به گفته این مقام مســئول ،افزایش صادرات بر عکس
ســال های  ۹۶و  ۹۷که عمدتاً صادرات ســنگ آهن
دانه بندی را شــامل می شــد در  ۶ماهه امسال در
سطح کیفی و صادرات گندله و کنسانتره اتفاق افتاد،

فوالدســازی با ظرفیت یک میلیون تن در دست اجرا
داریم که تا اسفند  ۹۹به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش فوالدوتوســعه ؛علیرضا زاهدیان با اعالم
این مطلب گفــت  :درحالحاضر تمامی ظرفیتهای
فنی ،تخصصی و تجهیزاتی بــرای وصول به ظرفیت
 ۸۰۰هزار تنی کارخانه فراهم اســت و مشکلی از این
بابت وجود ندارد .اما کمبود گندله بهعنوان مهمترین
مــاده اولیــه واحد احیــا همچنان وجــود دارد.وی
افزود :نیاز کارخانههای فوالدســازی به آهناسفنجی
همچنان از میزان عرضه آن باالتر اســت .این مشکل
در سطح ملی است؛ ولی برخی کارخانهها مسیرهای
دسترسی آسانتری برای تامین گندله دارند؛ اما این
مشکل در مجتمع غدیر به لحاظ موقعیت جغرافیایی
حادتر است .البته این شــرکت درحالحاضر تعریف
یک پروژه گندلهسازی را در دستور کار دارد.
زاهدیان گفت :دومین مشــکل ،کمبود گاز بهویژه در
فصول ســرد سال است که سبب شــده ما در برخی
زمانهــا مجبور به تولیــد کمتر از ظرفیت اســمی
شــدیم .بنابراین اگر این مشــکالت حل شود ،ما به
به طوری کــه صادرات این دو محصول با رشــد دو
رقمی مواجه شــد اما صادرات سنگ آهن دانه بندی
 ۲۲درصد کاهش را تجربه کرد.
وی بیان داشــت :این مسئله ســبب شد تا موجودی
انبار های معادن ســنگ آهــن ،همچنین موجودی
گندله و کنسانتره فوالدسازان کاهش یابد و عم ً
ال در
نیمه دوم ســال با بحران تامین خوراک فوالدسازان
مواجه باشیم.
صباغ خاطرنشــان کــرد :برای مقابله با این مشــکل
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت یک جدول توزیعی
گندله و کنسانتره مشخص کرده بود که کدام شرکت
از چه جایی بــه تامین گندله و کنســانتره بپردازد،
همچنیــن در ادامه عوارض صادراتی بر ســنگ آهن
وضع کرد.وی یادآور شــد :در نیمه دوم ســال نیز با
رشــد تقاضای تولید مواجه بودیم و شرکت ها نیاز به

تولید کنسانتره  ،گندله و آهن اسفنجی
به  ۶۰درصد ظرفیت رسید
فوالد وتوسعه:بررسی عملکرد واحدهای عمده تولیدی در دوره  ۱۰ماهه
امسال گویای آن است که در بخش تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن
به همراه آهن اســفنجی  ،بیش از  ۶۰درصد ظرفیت  ،تولید انجام شــد.
به گزارش فوالدوتوســعه ؛ جداول آماری مربوط به تولیدکنندگان عمده
واحد های بخش معدن وصنایع معدنی گویای آن است که  ۱۰ماهه ۹۸
(منتهی به دی) تولید کنســانتره ســنگ آهن به رقم  ۳۵.۳میلیون تن
رســید که این رقم  ۶۲.۱درصد ظرفیت  ۵۶.۸میلیون تنی این بخش را
نشان می دهد.آمارهای منتشر شده گویای آن است که شمار واحدهای
تولید کنســانتره کشــور به رقم  ۲۵واحد می رسد و قرار است در سال
آینده ظرفیت این بخش با افزایش  ۶.۷میلیون تنی به  ۶۳.۵میلیون تن
برســد.همچنین تا سال  ۱۴۰۴که سند چشــم انداز در دستور کار قرار
دارد ،بــا افزایش  ۱۵.۹میلیون تن ظرفیت این بخش در مجموع به رقم
 ۷۹.۴میلیون تن خواهد رســید.آمار دوره این گزارش نشــان می دهد
که تولید گندله ســنگ به رقم  ۳۴.۲میلیون تن رسید که  ۶۸.۲درصد
ظرفیت  ۵۰.۱میلیون تن تنی این بخش را نشــان می دهد که توســط

آســانی به ظرفیت اسمی دســت مییابیم .همچنین
برنامهریزیهایی برای افزایش ظرفیت تولید از طریق
ارتقا و بهینهســازی برخی تجهیزات در دست اقدام
داریم که همگی آنها منــوط به تامین خوراک اصلی
خــط تولیــد میباشــند.مدیرعامل فوالدغدیر نیریز
گفت :مهمترین مباحثی که صنعت فوالد را میتواند
اقتصادیتر و ارزشــمندتر کند ،تکمیل زنجیره فوالد
در داخل از معدن تا تولید فوالد اســت .وجود منابع
ســنگآهن متعدد در کشور ،نخســتین حلقه تولید
فوالد ،تاکنون توانسته ایران را در این جایگاه بهلحاظ
تولید فوالد قرار دهد؛ نباید این زنجیره گسسته شود.
در این زنجیره است که ارزش افزوده باال خلق خواهد
شد .اما این امر مستلزم زیرساختهای الزم و تعریف
راهبرد اجرایی است.
وی در پاســخ به سوالی درباره صادرات شرکت گفت:
صادرات از اســتراتژیهای مهم شــرکت است .وضع
عوارض صادراتی برای یک کاال معموال سبب کاهش
جذابیــت فرآیند صادرات بــرای تولیدکنندگان این
کاال خواهد شــد .درست است که این مساله میتواند

مواد اولیه داشــتند.به گفته این مقام مسئول ،عالوه
بــر موضوعات ذکر شــده ،اختالف قیمــت داخلی و
صادراتی ســنگ آهن مزید بر علت شــد و واحدهای
ســنگ آهنی اصرار داشتند که این اختالف قیمت ها
منطقی نیست و باید اصالح شود.
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گــذاری ایمیدرو
ادامه داد :اکنون در آســتانه سال  ۹۹هستیم و باید
این بحران در ســال آینده مدیریــت و جدولی برای
تامین گندله و کنســانتره شرکتها مشخص شود تا
شرکتها برای فروردینماه لنگ نمانند.
وی گفــت :این اتفاق افتاده و جلســات آن به زودی
در وزارت صنعت برگزار و جدول توزیع کنســانتره و
گندله شرکت ها مشــخص و ابالغ می شود تا شاهد
خسارت حداقلی به زنجیره فوالد باشیم.
صباغ بیان داشــت :در ســال آینده با کســری سه

 ۲۳واحد تولیدی فراهم شــده است.قرار است سال آینده ظرفیت جدید
گندله ســازی به میزان  ۱۶.۲میلیون تن افزوده شــود و در افق چشم
انداز  ۱۴۰۴نیز به این رقم افزون بر  ۸.۱میلیون تن اضافه خواهد شــد
و در مجمــوع به  ۷۴.۴میلیون تن دســت خواهیم یافت.تولید  ۱۰ماهه
آهن اســفنجی نیز رقم بیش از  ۲۲.۹میلیون تن را نشــان می دهد که
 ۶۸.۵درصد ظرفیت  ۳۳.۴میلیون تنی این بخش را دربر می گیرد و ۳۰
واحد تولیدی در این بخش فعالیت دارند.انتظار می رود ســال آینده سه
میلیون  ۸۴۵هزار تن ظرفیت جدید در این بخش محقق شــود و تا افق
 ۱۴۰۴نیز  ۷.۱میلیون تن به این ظرفیت افزوده می شــود و در مجموع
بــه رقم  ۴۴میلیون و  ۳۹۵هزار تن بالغ خواهد شــد .آمار عملکرد ۱۰
ماهــه این بخش در زمینه تولید از ســوی انجمن تولید کنندگان فوالد
ایران نیز تغییر اندکی را نشــان می دهد ۱۰ ،ماهه امسال رقم تولید ۲۳
میلیون و  ۶۸۷هزار تن آهن اســفنجی ثبت شــده که در مقایسه با ۲۱
میلیون و  ۹۶۴هزار تن مربوط به  ۱۰ماهه  ۹۷رشــد هشــت درصدی
دارد.همچنین صادرات آهن اســفنجی در  ۱۰ماهه امسال برابر با ۸۸۶
هزار تن بود و در مقایســه با دوره مشابه سال گذشته که  ۵۰۳هزار تن
بــود ،افزایش  ۷۶درصدی را ثبت کرد.ســهم آهن اســفنجی از مجموع
صــادرات بخش فوالد و تولیدات مربوطه در  ۱۰ماهه امســال رقم ۹.۱
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شــرایط بازار داخلی را درخصوص تامین بخشــی از
مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان شــمش تســهیل
کنــد؛ ولیکن تولیدکنندگان آهن اســفنجی نیز باید
ارز صادراتی داشــته باشــند تا بتوانند بــرای تامین
قطعات خارجی راحتتر عمــل کنند.زاهدیان افزود:
فارغ از تقاضای داخلی ،صادرات رگ حیاتی پایداری
و بقــای یک صنعت اســت و باید در زمــره اهداف
یک شــرکت صنعتی قرار داشته باشــد .این مجتمع
در ســال ۹۸تاکنون به میزان ۲۰۰تــن صادرات به
کشــور روسیه داشــته و برای آینده فروش صادراتی
برنامهریزی جامعی انجام شــده است.وی گفت :غیر
از تامیــن گندله و تحقق ظرفیت اســمی پروژههای
توســعهای در بخش بهرهبرداری همچون انتقال آب
از ســد چشــمه عاشــق به مجتمع و احــداث واحد
ســولفورزدایی ،احداث واحد گندلهســازی و تکمیل
واحد فوالدســازی ،احداث واحد بریکتســازی سرد
و پروژههــای معدنی چون فعالســازی معدن آهک
و بهرهبــرداری از آن ،شناســایی و اکتشــاف معادن
آهنی نیز در دست اقدام است
میلیون تنی کنســانتره در بــازار مواجه خواهیم بود
و تامین کنسانتره برای واحدهای گندله سازی دچار
چالش خواهد شــد ،اما جدول یاد شــده میتواند به
رفع مشکل شرکت ها کمک کند.
وی ادامه داد :این جلســه برای سیاســتگذاری کالن
در ایــن حوزه و واکاوی اتفاقات حادث شــده در آن
و اینکه چه تهدیداتی میتواند موجود باشــد برگزار
شــد تا سیاســتگذاران حوزه ریاســت جمهوری با
تحوالت بازار و پیچیدن نسخه های مناسب برای آن
آشــناتر شوند.به گفته وی ،معاونت هماهنگی ریاست
جمهــوری ،معاونت معدنــی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،رئیس هیات عامــل ایمیدرو ،قائم مقام وزیر
صنعت در امــور بازرگانی ،مدیرعامــل بورس کاال و
مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مسئوالن حاضر در
این جلسه بودند.

درصد را نشــان می دهد.مصرف ظاهری ایــن بخش هم در آمار انجمن
مزبور در مدت یاد شــده به میزان  ۲۲میلیون و  ۸۰۱هزار تن رســید و
در مقایســه با  ۲۱میلیون و  ۴۶۱هزار تن مربوط به  ۱۰ماهه  ۹۷رشــد
 ۶درصدی دارد.

دريچه

راهکار تنظیم بازار فوالد
احیای اختیارات قبلی بورس کاال است
احسان دشــتیانه  ،عضو هیئت
مدیــره ذوب آهــن اصفهان در
یادداشــتی ضمن برشمردن 5
عامل اصلی التهــاب بازار فوالد
کشــور راهکارهایی را هم ارائه
کــرده اســت از جملــه احیای
اختیارات بورس کاال.
التهاب ،هیجان ،افزایش افســار
گسیخته ،رشــد بی رویه ،ترمز
بریــده شــده قیمــت هــا و ...
کلماتی اســت که در این روزها
زیاد می شنویم نه فقط در بازار
فوالد بلکه در هر بازاری که کاال
در آن بــر اســاس قیمت های
جهانی ارزش گذاری می شــود.
کاالیی کــه ارزش صادرات دارد
و یا جایگزینی برای نوع وارداتی
آن در دســترس بازار نیست .اما
کمی عمیق به موضوع نگاه کنیم
متوجه می شــویم چــه اتفاقی
افتــاده و آیا واقعــا این افزایش
افســار گسیخته و بی رویه است
یا خیر؟ و چه راهکارهایی برای
بهبود شــرایط بازار می توان به
کار برد.
اثر روانی در اقتصاد ایران
در ابتــدا باید توجه داشــت در
اقتصاد ایران هر اتفاقی بیشــتر
از اثــر واقعی اش تحــت تاثیر
فضای روانــی قرار مــی گیرد.
البته این بدین معنی نیست که
مثال در اثر یک اتفاق سیاســی
خــاص (تحریــم FATF ،و )..
نمی بایســت تغییری در ارزش
پول ملی به وجــود بیاید و این
تاثیر غیرواقعی و صوری اســت
بلکه بدین معنی اســت اگر اثر
واقعی اقتصــادی تحریم نفتی و
بــه تبع آن کاهــش درآمدهای
ارزی دولت در واحد ارزش پول
ملی در بــازه فعلی و با توجه به
نوســانات قبلی نرخ ارز باید ۱۰
واحد مثبت یا منفی باشد بر اثر
فضای روانــی این اتفاق بیش از
 ۱۰واحد و با شــیب سریعتری
در یک بــازه زمانی کوتاه مدت
به وقوع می پیوندد .اما مســئله
اینجاســت که معمــوال دولت
تالش می کند تا جلوی هر اتفاق
عادی را بــا دخالت تحت عنوان
تنظیم بــازار بگیرد و این تفاوت
دارد با معنای صحیح رگوالتوری
( تنظیــم) بــازار کــه در همه
جــای دنیــا صرفا بــا ابزارهای
تعریف شــده هماننــد تعرفه ،
قوانین محدودکننده و ابزارهای
تشــویقی یا تنبیهی امری است
طبیعی .در ایران اما تنظیم بازار
متاسفانه تبدیل شده به مفهومی
منفی کــه دخالت هیجان زده و
غیر کارشناسی دولت را در ذهن
متبادر می سازد.
دالیل اصلی افزایش قیمت فوالد
پیرامــون بازار فوالد و شــرایط
امــروزش  ۵دلیــل عمده را می
تــوان دلیل افزایــش قیمت ها
دانســت :حدود نیمــی از تولید
و مصرف فوالد ایــران در حوزه
فوالد تخت و از خانواده ورق می
باشــد .در چند ماه اخیر تصمیم
بــه تغییــر رویه فــروش فوالد
مبارکه بدون در نظر گرفتن نظر
کارشناسی این شرکت بزرگ که
رهبر مطلق بازار ورق در کشــور
می باشد  ،باعث شده اکنون بازار
کامال از دســت خارج شود و در
نتیجه امروز هیچ کس نمی داند
چه اتفاقی برای ورق می افتد و
هیچ گونه دخالتی هم نمی تواند
کنترل کننده بازار ورق باشد .در

نتیجه به پیــروی از قیمت ورق
فوالدی ســایر مقاطــع فوالدی
هم حرکت افزایشی خود را آغاز
کردند.
کاهش ارزش پول ملی ( افزایش
دالر) خود محرک افزایشی است
که این افزایش نــرخ ارز هم به
صورت واقعــی در بازار ارز اتفاق
افتاده هم انتظار افزایش ناشی از
تحلیل بودجه  ۹۹و به خصوص
کســری قابل توجه پیش بینی
شده توســط اقتصاد دانان مورد
انتظار است .در حالی که همان
طور که در مقدمه بیان شده آثار
روانی این تحلیــل عدد نرخ ارز
مورد انتظار را از آنچه براســاس
مولفه های اقتصادی پیش بینی
می شود باالتر می برد.
در مسئله گاز ،کاهش برداشت از
میدان های مشترک و محدویت
صــادرات میعانــات گازی باعث
گردیــده تــا تامین گاز کشــور
بــا محدودیــت مواجه شــود و
همچنین در اوج فصل سرما آن
هم فصل سرمایی متفاوت با آنچه
در دهه اخیر داشته ایم و اولویت
داشتن گاز مصرفی خانوار باعث
محدودیت در تامین گاز مصرفی
تولید کنندگان فوالد شده است
و این برای کشوری که معکوس
دنیــا حــدود  ۸۰درصد صنعت
فوالدش وابســته به گاز اســت،
یعنی کاهش تولید و به تبع آن
کاهش عرضه و افزایش قیمت.
افزایش تقاضای فصلی به منظور
پرکردن انبارها در بازار ســنتی
آهــن ایــران در اثــر انتظارات
تورمی ســال جدید که همیشه
در اسفند ماه اتفاق می افتاد.
اما مهمتریــن دلیل به نظر بنده
قیمت های غیرواقعی و دستوری
قبلی اســت .وقتی کاالیی را که
در بــازار یــک قیمــت دارد در
بورس با کمتر از نصف آن قیمت
به عنــوان قیمت پایه عرضه می
کنیم که خود ایــن قیمت پایه
معلوم نیســت بر چه اساســی
گذاشــته شده اســت  ،در زمان
های افزایش قیمت هجوم برای
خریــد به وجود می آید که قابل
کنترل نیست.
اما راه حل چیست؟
بــه نظــر نگارنده تنظیــم بازار
یک راه حل بیشــتر ندارد و آن
مشورت با خود تولید کنندگان
و فعاالن صنف اســت .مشورتی
واقعی به منظور اعمال سیاست
های ناشــی از تصمیم مشترک
در بازار فعلی .باید ستاد تنظیم
بــازار اختیار کامل تعیین قیمت
عرضه و تقاضــا را به بورس کاال
بســپارد و کلیه محدودیت های
صادراتــی و عرضه دســتوری با
نرخ های غیر واقعی را لغو نماید
و مطابــق با فرمــول بورس کاال
قیمت گذاری بر اســاس حاشیه
بــازار و قیمت جهانــی صورت
پذیرد اما ســقف رقابت هم مثل
سابق با محدودیت روزانه همراه
باشــد و قیمت هر روز براساس
قیمــت کشــف شــده روز قبل
تعیین گردد .البتــه همان طور
که گفته شــد مشروط بر اصالح
قیمــت پایــه .در نتیجــه خود
به خــود عطش خریــد کاهش
خواهــد یافت و بــا پایان فصل
ســرما و رفــع محدودیت گاز و
تثبیت احتمالی قیمت ارز بعد از
فشارهای روانی ،بازار فوالد روی
آرامش خواهد دید.

دستورالعمل بسیار مهم
کارگروه تنظیم بازار
برای ورق های فوالدی

یاب بر اســاس تولید سال  95و
 96صنایــع متقاضــی ورق گرم.
به گزارش فوالد وتوسعه؛در این
دستورالعمل بســیار مهم تالش
شــده تقریبــا یک بســته جامع
بــرای تنظیــم بــازار ورق دیده
شــود اما هنــوز برخی مســائل
در زنجیــره ورق هــای فوالدی
از اســلب تا محصوالت سرد در
آن دیده نشده است ضمن اینکه
برخی بندها نیز ابهامات اجرایی
دارد.بــه طــور مثــال در بند ۹
اعالم شــده که عرضه کنندگان
و متقاضیــان محصوالت فوالدی
می بایست میزان تقاضا و عرضه
خود برای خریــد هفته آینده را
تا پایان روز ســه شنبه هر هفته
اعالم نمایند.
این در حالی اســت که بر اساس
مقــررات بــورس کاال ،عرضــه
کنندگان یــک روز قبل اطالعیه
عرضه خود را ثبــت می کنند و
میــزان تقاضا هم در زمان عرضه
ثبت می شود.

فوالدوتوســعه  :کارگروه تنظیم
بازار در جلسه هشتادم خود و به
پیشــنهاد کمیته تخصصی فوالد
 ،تصمیمــات مهمی بــرای بازار
ورق هــای فــوالدی اتخاذ کرد.
فوالدوتوســعه  :کارگروه تنظیم
بازار در جلسه هشتادم خود و به
پیشنهاد کمیته تخصصی فوالد ،
تصمیمات مهمی برای بازار ورق
های فوالدی اتخاذ کرد که مهم
ترین آن ها عبارتند از • :افزایش
ســهم مچینگ ورق گرم به 60
درصد و ورق سرد به  80درصد
• الــزام به عرضــه  60درصدی
بــرای خریداران اســلب و ورق
گرم • تعیین سقف  12درصدی
لولــه و پروفیل نســبت به ورق
گــرم دریافتی همان ماه • حذف
تعرفــه واردات ورق گرم زیر 3
میلی متر • اصالح سهمیه بهین
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صاحب امتیاز :شرکت ملی فوالد ایران

مدیر مسئول  :بهرام مسعودی

از انتشارات  :روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران
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مطالب این نشریه در پورتال شرکت ملی فوالد ایران در دسترس عالقمندان قرار دارد

نکته

عکس روز

رويكردي نو در بخش طرف
عرضه فوالد و صنايع معدني

نظرياتي در اقتصــاد وجود دارد كه
در تقاضــا  ،عرضــه خــود را ايجاد
مي كند .براســاس اين نظريه تقاضا
منشــاء و مبداء بوده و طرف تالش
مي كند آنچه كه طــرف تقاضا نياز
دارد را برآورده ســازد .باوجود موانع
ســاختاري طرف عرضه و بخصوص
در كوتاه مدت مــان از تعديل طرف
عرضه متناســب با طرف عرضه مي
عنايت ا ...نجيب زاده
شــود .اينجا ممكن اســت سواالتي
مشاور اقتصادي شرکت ملی فوالد ایران پيــش بيايد كه ســطح تقاضا چقدر
بايــد تعديل شــود؟ در واقع تفاوت
اصلي سياست هاي طرف عرضه و طرف تقاضا در كشورهاي درحال
توســعه  ،در ابتدا با تحليل وصنعت تراز پرداخت ها مي باشــد .در
اغلب اين كشــورها ،تاثيرات عمده اين سياست ها بر حساب جاري
تراز پرداخت ها است.
از آنجاكه حســاب جاري تراز پرداختها مبيــن اختالف بين توليد
داخلي و جذب داخلي مي باشــد.اينجا هســت كه مديريت ارشــد
ســازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع معدني تاكيدفراواني بر
طرف عرضه اين بخش از صنعت دارد .درواقع شــكافي كه در طرف
عرضه و تقاضاي اين بخش از صنعت محســوس مي باشــد( اينكه
طــرف عرضه را اگر خطوط توليد ،بخصوص خطوط توليدي مد نظر
باشــد ).در واقع يكي از داليل منفي بودن رشد اقتصادي عدم توازن
در تراز پرداختها بوده به اين نحو كه براي ايجاد خطوط توليد و راه
اندازي كارخانجات توليدي اين بخش از صنعت مقدار قابل توجهي
وجه ( خروجي ارز) را بايد پرداخت تا اين تكنولوژي وارد شد.
لــذا زمانيكه ميزان خروجي وجوه از داخلي بيش از ورودي وجوه از
خارج به داخل باشــد اينجا همان كسري در تراز پرداخت ها ايجاد
كه نهايتا مي تواند به منجر به منفي شــدن رشد اقتصادي شود .به
همين خاطر مديريت ايميدرو معتقد به پر كردن شكاف طرف تقاضا
و عرضه اقتصاد بوده و رويكردي جديد را در اين عرضه طرح نموده
كه مي توان همان بحث بومي سازي داخلي و تكيه بر ساخت داخل
را در برنامه هاي ايشان مالحظه نمود.
در مجموع ايميدرو و بخش فوالد معتقد به:
الف) سياســت باال بردن كارائي اقتصادي كه اين سياست به منظور
افزايــش جريان توليــد اقتصادي جــاري نظير بهبــود در كارآئي
ســرمايه ،نيروي كار و مانند آن مي باشد .در مجموع با اين سياست
تــا حدودي مي توان انحرافات ناشــي از انعطــاف ناپذيري مربوط
به نرخ ارز را كاهش داد.
ب ) سياست هايي كه رشد ظرفيت توليدي را تحريك مي كند اين
سياســت رشــد بلند مدت توليد و ظرفيت كل را مي تواند افزايش
دهد .ابزار اين سياست مي تواند محرك هايي نظير تشكيل سرمايه
ثابت  ،پس انداز ،سود شركت ها ،نورآوري هاي تكنولوژي مي باشد.
دقيقاً يكي از سياست هاي اصلي ايميدرو اين بوده كه براي افزايش
ظرفيت و توان توليدي داخل شــركت ها بجاي اخذ اعتبار از منابع
و وجوه اداره شــده دولتي ،از سود حاصل از عمليات شركت ها توان
و ظرفيت توليدي خود را افزايش و با ايجاد و تعريف ظرفيت جديد
توليد ( از طريق احداث بخش هاي توليدي ) توازن بين طرف تقاضا
و عرضه را برقرار نموده و بجاي تعديل طرف عرضه از طريق افزايش
و توجه به طرف عرضه بســتر مناسب را به رشد و شكوفايي اقتصاد
و رونق توليد فراهم آورد.
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افزایش ظرفیت
زنجیره فوالد به سمت
هدف چشمانداز ۱۴۰۴
فوالدوتوســعه  :براساس طرح جامع فوالد
در افق چشــمانداز  ۱۴۰۴دســتیابی به
ظرفیــت  ۵۵میلیــون تن فــوالد هدف
گذاری شده که این مهم به باور بسیاری از
دست اندرکاران بسیار خوشبینانه اما دور
از انتظــار بود ؛ در حالی که اکنون حرکت
به سوی این مهم ،پرشتاب پیش میرود.
بــه گــزارش فوالدوتوســعه  ،ایران که
امــروز جایگاه خود را با وجود تحریم های
ظالمانه گســترده از ســوی دشمن  ،در
بین  ۱۰فوالد ســاز شاخص جهان تثبیت
کرده  ،در اندیشــه رســیدن به رتبه یک
رقمــی (هفتم جهانی) اســت و این مهم
با همسوســازی زنجیره فوالد  ،در مسیر
تحقق سند چشمانداز است.
افزایش  ۸۶میلیون تن ظرفیت زنجیره
آمارهای مورد بررسی گویای آن است که
در دوره  ۱۳۹۲ - ۹۸بالــغ بر  ۸۶میلیون
تــن زنجیره فــوالد به مورد اجــرا و بهره
برداری رسیده و این درحالی است که در
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شروع سال  ۱۳۹۲ظرفیت این بخش ۱۲۰
میلیون تن اعالم شده بود.
بدین ترتیب رشــد ظرفیتسازی زنجیره
فــوالد که در دولت یازدهــم کلید خورد،
اکنون در دولت دوازدهم هم تداوم یافته و
انتظار میرود با آهنگ مناسب پیش رود.
مرور کارنامه زنجیره فوالد
فوالدســازان که در دولت یازدهم سیر رو
به رشــد این بخش را در برنامه گنجانده
بودند ،با گذشت چهار سال اهداف مهمی
را عینیت بخشــیدهاند که از جمله آنها در
بخش کنســانتره ،گندله و ظرفیت سازی
فوالد رقم خورد.تولید کنســانتره در سال
 ۱۳۹۲بالغ بر  ۲۸میلیون تن با رشــد ۸۰
درصدی بــه رقم حــدود  ۵۰میلیون تن
رســید ،هرچند که اکنون از دغدغههای
فوالد ســازان تامین خوراک اصلی همانا
کنســانتره سنگ آهن اســت ،اما توسعه
برنامههای اکتشــافی از ســوی ســازمان
زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور
و ســازمان ایمیدرو این مهم را می تواند
پاسخگو باشد.همچنین تولید گندله سنگ
آهــن نیز در دولت یازدهم از ســطح ۲۲
میلیــون تن با افزایــش  ۲۶میلیون تنی،

رقم  ۴۸میلیون تن را محقق ساخت.نکته
مهم دیگر در این ارتباط ،رشد  ۱۱میلیون
تنــی ظرفیت فوالد از رقم  ۲۲میلیون تن
در سال  ۹۲به ســطح  ۳۳میلیون تن در
سال  ۹۶است که در مسیر سند چشمانداز
 ۱۴۰۴بســیار امیدوار کننده محســوب
میشود.
رشد تولید کنسانتره و گندله
بررسی ها نشان می دهد هدف پیش بینی
شده برای تولید امســال سنگ آهن رقم
 ۹۴میلیون تن در دستور کار قرار گرفته و
در عین حال ظرفیت این بخش به همین
میزان اســت.آمارهای منتشر شده گویای
آن است که پارسال با ظرفیت  ۸۶میلیون
تنی در این زمینــه ،افزون بر  ۸۶میلیون
تن سنگ آهن تولید شد که نسبت به سال
 ۹۶رشــد یک درصدی داشــت.همچنین
ظرفیت گندله سنگ آهن نیز تا پایان سال
 ۹۷رقــم  ۴۸.۵میلیون تن بود و با افتتاح
طرح های بزرگ در ناحیه معدنی گل گهر
( کرمان) و ســنگان ( خراســان رضوی)
عالوه بر رشــد ظرفیت سازی این بخش،
در زمینه کنســانتره ســنگ آهن افزایش
توانمندی یافتیم.برپایه عملکرد پارســال

نقل مطالب نشریه با ذکر منبع و ماخذ بالمانع است
مدیر هنری و طراح  :حامد بنائی
چاپ  :گل آذین

فهم مشترك صنعت فوالد ورسانه ها!

ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن کشور،
گندله و آهن اســفنجی به ترتیب ۳۲ ،۴۴
و  ۲۴میلیــون تن شــد و در مورد ذوب و
ریخته گری  ۲۹میلیون تن بود.به گزارش
ایرنا براساس سند راهبردی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،در افــق  ۱۴۰۴ظرفیت
تولید کنسانتره ســنگ آهن  ۷۲میلیون
تن پیش بینی شــده اســت .برای گندله
 ۸۵میلیون تن ،آهن اسفنجی  ۵۴و فوالد
خام  ۵۵میلیون تن ظرفیت تولید در نظر
گرفته شده است.
صنعت فــوالد تمرکز بــر صادرات
به جای واردات
صاحب نظران و دســت اندرکاران صنعت
فــوالد براین باورند که ســال  ۱۳۹۲پایه
اصلی رویکرد صادراتی این بخش محسوب
می شــود ،بگونه ای که براساس آمار غیر
رســمی بین پنج تــا هفــت میلیون تن
واردات فــوالد در دوره پیــش از روی کار
آمدن دولت یازدهم رقم خورده ،اما اکنون
ســخن از صــدور  ۲۰میلیــون تن فوالد
(  ۱۰میلیــون تن شــمش و  ۱۰میلیون
تن تولیدات فوالدی) در چارچوب ســند
چشمانداز است.

درشرايط كنوني اقتصادكشوروبحران هاي ناخواسته اي كه هرازگاه
برآن تحميل مي شود؛يكي از اركان هايي كه مي تواندباموشكافي
وكالبدشكافي حقايق وواقعيت ها «صواب را ازناصواب»تشخيص
داده وافكارعمومي را دراين راستا تقويت كند رسانه ها هستند؛چه
رسانه هاي مكتوب وچه مجازي!
چراكه رســانه هــا مي توانند بــا انتقال حقايق درشــكل گيري
تفكــرات جامعه ؛آن ها را به گونه اي هدايت كنند تاجامعه ضمن
برخوردارشــدن ازيك فهم عمومي ؛حــركات هيجاني خودرا نيز
كنترل نموده وازتصميم گيري ها نابجا خودداري نماد.
مديران واصحاب رسانه نيز بايد براساس اخالق حرفه اي ووجدان
كاري خودهمــواره تنش زدايي ازافكارعمومي را مدنظر قراردهند
؛كه اين مهــم دليلي برمنقدنبودن آن ها نمي شــود؛چراكه نقد
وانقادوظيفه ذاتي يك رســانه اســت وهيچكس نمي تواند ونبايد
مانع ازنقادي رســانه ها بشــود.حرف ما دراين فرصت كوتاه اين
است كه؛رسانه ها دراين شــرايط به كمك اقتصادكشورومديران
اقتصادي دربخش هاي دولتي وخصوصي بشوند.
امــروزه اقتصاد و بويــژه صنعت فوالد برای حضــور قدرتمند در
چرخه اقتصــاد نیازمند همراهی رســانهها در برقــراری ارتباط
با بازارهاي هدف است.كمك شايان توجه رسانه هااين است كه با
نقد منصفانه وارائه راهكارهاي راهبردي؛ مي تواننددرابعاداجتماعي
اعتمادســازي كنند تاصنعت بتواند برمشــكالت تحميل شــده
اش فائق آيد.حال به مناســبت مســئوليتي كــه درصنعت فوالد
پيداكرده ام ؛پي برده ام كه اين صنعت اساســي وزيرساختي كه
نقش بســيارمهمي درتوسعه كشوردارد ؛مي تواند به كمك رسانه
هاتاثير بســزايي درچرخه اقتصادكشورپيداكند.رســانهها عالوه
بر نقش مســتقیم در صنعت به واســطه تاثیر در بعد اجتماعی،
میتوانند بر جامعه هدف این صنعت نیز تاثیرگذار باشند و سبب
رونــق چرخه تولید و فروش در داخل و خارج از کشــور شــوند.
برآنم كه صنعت فوالد؛بايد از ابزارهای ارتباطی مانند رسانه ؛رادیو
و خبرنامه برای برقراری ارتباط و اطالع رســانی با جامعه هدف و
مشتریان و کارکنان خود بهره ببرد،اما باهمه تالش هايي كه انجام
شده است بازهم دراين زمينه بانقائصي روبرو هستيم.رسانههامي
توانند وبايدباتحلیل و ارزیابی ،بررسی فرصتها و چالشهای بازار
و صنعــت فوالد به كمك مديران اين صنعــت بيايند ودر چرخه
تولید و عرضه این محصول کمک شایانیکنند .
رســانه ها مي توانند بــه دلیل نفوذ در بعــد اجتماعی ،بر مردم
و بازارهــای هدف تاثیــر بگذارند .در حالی که مــا درصنعت به
چنیــن فرایندی نیاز مبرم داریم و از نبود آن متضرر میشــویم.
امروزه جامعه ما نیازمند خودبــاوری و ایجاد فرهنگ خودباوری
در بخش صنعت فوالد اســت و با توجه بــه تحریمهای ظالمانه،
وخوشــبختانه به دليل پيشــرفت هاي قابل توجهــي كه دراين
صنعــت باتكيه براســتعدادهاي داخلي بدســت آورده ايم ؛ این
رسانهها هستند که میتوانند چنین فرایندی را در جامعه مستتر
نمایند و با جمع آوری اطالعات  ،تحلیل و تجزيه وتحليل محیط؛
ســبب رشــد صنعت فوالد در داخل و خارج از کشور شوند .لذا
اميدواريم درسال آينده بتوانيم دريك همگرايي بيشتربارسانه ها
فضايي را فراهم كنيم كه صنعت فوالد ورســانه ها دريك فضاي
صميمي بتوانندبه يك فهم وزبان مشــترك برســندوچالش هاي
پيش روي را ازميان بردارند.
فرهاد خادمی

