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رویداد

صدور و تمدید مجوزهای تولید در صنایع
معدنی از استعالم وزارتخانه بینیاز شد

فوالد وتوســعه  :مطابــق مصوبه
شــماره  ۶بهبود فضای کسب و کار،
مانع زدایی و پشــتیبانی از تولید ،که
از ســوی علیرضا رزمحســینی وزیر
صمت ابالغ شــده  ،صــدور و تمدید
مجوزهای تولید در صنایع معدنی به
سازمان اســتانها تفویض شده و در
این زمینه نیاز به اســتعالم از ســتاد
وزارت متبوع نمی باشد.
علیرضا رزم حســینی در این مصوبه
خطــاب به روســای ســازمان های
صمت  ۳۱اســتان و جنــوب کرمان
آورده است.
احترامــاً در اجرای شــعار ســال و
پشــتیبانی و رفع موانع تولید و پیرو
سلسله جلســات بهبود فضای کسب
و کار ،بــا توجه به مصوبــه معاونان
عضو شــورای هماهنگی بخش معدن
به منظور تســریع در فرایند سرمایه
گــذاری و صدور مجوزهــای زنجیره
تولیــد فوالد ،مصوبه شــماره  ۶برای
اجرا ابالغ می شود.

بر پایه این گزارش در مصوبه شــماره
 ۶آمــده اســت  :صــدور و تمدیــد
مجوزهــای تولیــد در صنایع معدنی
مشــمول دســتورالعمل  ۱۰رشــته
خــاص شــماره  ۱۴۱۴۲۴/۶۰مورخ
 ۲۵شــهریورماه سال  ،۹۴در صورت
حصــول اطمینان از تامین مواد اولیه
مورد نیاز به سازمان استانها تفویض
میشــود و نیاز به اســتعالم از ستاد
وزارت متبوع نمی باشد.
در این مصوبه آمده است  :مسئولیت
تامیــن خوراک ،وفق فرایند ســامانه
برعهــده متقاضی بــوده و وزارتخانه
تعهدی در خصوص تامین مواد اولیه
نخواهد داشت.
ضمنــاً عبــارت “ایــن وزارتخانــه و
واحدهــای تابعه هیچگونه تعهدی در
خصوص تأمین مــواد اولیه نخواهند
داشــت” در همه جوازهای تاســیس
و تمدیــد هــای آن و پروانههــای
بهرهبرداری به صورت سیستمی درج
خواهد شد.

لزوم افزایش تعامل بین سازمان
زمینشناسی و بخش معدنی وزارت صمت

فوالد وتوسعه  :وزیــر صنعت  ،معدن
و تجارت با اشــاره بــه اهمیت و ظرفیت
ســازمان زمیــن شناســی در کشــور و
منطقه بر لزوم تعامل بیشتر این سازمان
با بخش معدنی وزارت صمت تاکید کرد
و از آمادگــی ایمیدرو به عنوان واســطه
سازمانی در راســتای استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی در این حوزه خبر داد.
علیرضــا رزمحســینی در بخــش دوم
بازدید ســرزده خود از ســازمان زمین
شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور
که امــروز ( ۳۰خرداد ماه) انجام شــد،
در نشســتی بــا معاونــان و مدیران این
سازمان ،ضمن دریافت گزارشات مربوط
به عملکرد ،اقدامــات ،برنامهها ،نیازها و
مشــکالت ســازمان مذکور ضمن تاکید
بر تقویت این ســازمان به عنوان سازمان
متولی بخــش زمینشناســی بر اهمیت
مطالبه گری از ســوی سازمان برای رفع
مشــکالت موجود تاکید کرد و گفت  :هر
ســازمانی که روحیه مطالبه گری داشته
باشد ،موفق خواهد بود.
وزیــر صنعــت ،معدن و تجــارت ضمن
تشــکر از اقدامات انجام شــده با استناد
به اساســنامه ســازمان زمین شناســی
و اکتشــافات معدنی کشــور و یاداوری
وظایف و مسئولیتهای آن تصریح کرد:
بر اســاس قانون بســیاری از دستگاهها
مکلف و ملزم به همکاری با این ســازمان
هســتند بنابرایــن در صــورت مطالبه
از ســوی ســازمان ،بــا همکاری ســایر
دستگاهها ،ســازمان زمینشناسی دوباره
به دوران طالیــی فعالیت خود بازخواهد
گشت.رزمحسینی همچنین ضمن اشاره
بــر آمادگــی ایمیدرو بــرای همکاری و
حمایــت از فعالیتهای این ســازمان بر
اســتفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
در این راستا تاکید کرد و افزود :سازمان
زمیــن شناســی در منطقــه از جایگاه
و موقعیــت ویــژهای برخوردار اســت و
مســئولیتهای بینالمللی که در منطقه
بــر عهده دارد نشــان دهنــده قابلیت و
توانایی این سازمان است.
طبــق گفتههای وزیر صمــت ،با مطالبه

گــری از ســوی ســازمان و بــا انجــام
هماهنگی الزم با دســتگاههای نظارتی،
ایمیدرو آمادگی دارد تا به عنوان واسطه
ســازمانی در تامین تجهیــزات و انجام
پروژهها از جملــه اتمام پروژه ژئوفیزیک
هوایی به سازمان کمک کند.
وی در ادامــه پیشــرفتهای معدنــی و
زمینشناسی کشــور در چهار دهه اخیر
را یادآور شد و عنوان کرد  :دستاوردهای
کشــور در حوزه معدن ،صنایع معدنی و
پتروشــیمی که نتیجه چند دهه تالش و
همت اســت ،در دوران تحریم بسیار به
اقتصاد کشور کمک کرد.
رزمحســینی ســازمان زمین شناســی
و اکتشــافات معدنــی را یک ســازمان
تخصصــی و حرفهای توصیــف کرد و با
تاکیــد بر حمایت از نیرویهای انســانی
این سازمان ،تعامل بیشتر این سازمان با
بخشهــای مرتبط با معدن در وزارتخانه
را ضــروری دانســت و گفت  :شــورای
معــادن و صنایع معدنــی در وزارتخانه
یکی از ظرفیتهایی اســت که ســازمان
زمین شناســی میتواند از آن برای رفع
نیازهــا و مشــکالت و نیز دســتیابی به
اهداف و اجرای برنامهها استفاده کند.
رزمحســینی با تاکید بــر ضرورت انجام
اصالحــات اقتصــادی در کشــور ،آن را
موجب تحول بزرگ و ســازنده در رشد
اقتصادی دانســت و با اشاره به رشد ۷.۱
درصدی صنعت در ســال گذشته ،اظهار
داشــت  :خوشــبختانه بــا پیگیریهای
وزارت صمــت و سیاســتهای دولت در
این حوزه ،بــه خصوص بعــد از مصوبه
 ۱۷۷ســتاد اقتصادی دولت در آبانماه
 ،۹۹عــاوه بر افزایش صــادرات و روان
شــدن تجــارت بینالمللــی ،هیچ واحد
تولیــدی در داخــل بخاطر مــواد اولیه
تعطیــل نشــد و در حــال حاضــر هیچ
مشــکلی در خصوص تامیــن کاال وجود
ندارد و خوشــبختانه علیرغم مشکالتی
کــه بواســطه تحریــم و شــیوع کرونا
در اقتصــاد کشــور ایجــاد شــد ،بانک
مرکزی آمار رشــد صنعتی سال گذشته
را  ۷.۱درصد اعالم کرده است.

روایت وزیر صمت از حذف امضاهای طالیی

فوالد و توســعه  :وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود از حذف
امضاهــای نکبت بار طالیی که در دســتور کار وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت قرار گرفته بود خبر داد:
به گزارش خبرنگارما،وي گقت:ریشــههای فســاد در امضاهای طالیی
بود و مقابله با این فســاد خیلی ســخت بود و نمیدانید شــبکه فساد
چــه امکاناتی دارد ،بــا این وجود تنها دو امضــای طالیی مانده که تا
هفته جاری آنها را هم برمیداریم و هر کســی در ایران خواست فوالد
و کنســانتره بزند به شرط تامین خوراک توســط خودشان میتوانند،
بروند و بزنند و وزارت صمــت دیگر هیچ امضای طالیی ندارد.
علیرضا رزم حســینی در جلســه مشــترک اقتصاد مقاومتی شــورای
معــادن و هماندیشــی با فعاالن اقتصادی اســتان کرمــان اظهار کرد
 :مردم چشــم اغمــاض به کارگزاران خود داشــته باشــند که تا حد
توانشــان کار کردنــد و امیدواریم کارگزاران بعدی خدمات بیشــتری
ارائه دهند.
وزیــر صمت گفت  :وزارت صمت با  ۳۸درصــد تولید ناخالص داخلی
و  ۴۰درصد اشــتغال کشــور یکی از وزارتخانههای مهم کشور است و
با وجود شــرایط ســخت ناشــی از جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان
و شــیوع اپیدمــی کرونا توانســت توفیقات بســیاری را در حوز ههای
صنعتی و معدنی کشــور حاصل کند.
وزیر صمت گفت  :در آبان ماه ســال گذشــته با محوریت و ســماجت
وزارت صمــت ،برگشــت اختیــارات و اقتــدار وزارت اتفــاق افتاد و
صادرکنندگانــی که در راهروهای دادگاه التمــاس می کردند یا حتی
محکوم شــده بودند ،پروند ههایشان به وزارت صمت برگشت.
رز محســینی اظهار کــرد  :صادرکنندگان بهعنوان افــراد ممتاز تلقی
میشــوند و براســاس فرهنگ دینی ما باید بهعنوان مجاهد اقتصادی
تقدیر شوند.
وی تصریــح کرد  :امروز کارخانهای نداریم که به علت نبود مواد اولیه
تعطیل باشــد و طی سه ماه نخست سا لجاری رشد صادراتی در کشور
 ۵۰درصد نســبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش داشته و ۱۴۶
میلیون تن کاال جابهجا شــده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به شــرایط ســخت معیشــتی
کشــور افزود  :گرانی وجود دارد و ما متاســفیم ،اما ریشههای گرانی
شــفاف اســت و مربوط به حجم نقدینگی و نرخ دالر در کشــور است
و بقیه عاملها ،فرعی هســتند و در شــرایطی گرانی ،ســفره مردم را

کوچک کرده است.
وی با اشــاره بــه انجام بیش از  ۲۰ســفر اســتانی در مــدت کوتاه
وزارت ،افزود  :مایه تأســف اســت کــه نفت داریــم و همچنان مردم
پیرامــون مناطق نفتخیز کشــور فقیر هســتند حال آنکــه در تمام
دنیا شــرکتهای برتر متولی رشد و توســعه محیط پیرامونی خود نیز
هســتند و همواره در صدد توانمندســازی مردم و توسعه کسب وکار
مناطق فعالیتشــان هستند.
وزیر صمت از طرح شــهر اقتصاد مقاومتی قلعه گنج و موفقیتهای به
دســت آمده در دوران مدیریت رئیس سابق بنیاد مســتضعفان سخن
بهمیــان آورد و تصریــح کرد  :اســتاندار باید از معینهــای اقتصادی
مناطــق مختلف کرمــان مطالبه کند؛ زیرا پیشــرفت کشــور در گرو
مطالبهگری و عافیتگریزی است.
رز محســینی گفت  :اســتان خراســان رضــوی در اقتصــاد مقاومتی
پیشــگام شــده و بخش خصوصی خراســان در زمینه توســعه مناطق
مختلف اســتان فعال شده اســت و بنابراین در کرمان هم باید در کنار
شــرکتهای فعال معدنی ،مســوولیتهای اجتماعــی دیگر بخشهای
خصوصــی را نیز احیا و فعال کنیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه کشــورها را با شــرکتها می ســازند نه با
دولتهــا ،اظهــار کــرد  :دولتهــا نمیتوانند مــردم را بســازند و
ایــن در شــرایطی اســت که خدمــات زیربنایــی کار دولتهاســت
کــه نظام جمهــوری اســامی نیــز خدمات ارزشــمند بســیاری را
در مناطــق مختلــف و حتــی مناطــق دورافتــاده کشــور در بخش
زیرساختها انجام داده است.
رز محســینی تصریــح کرد  :طرح آزادســازی ۶هزار معــدن غیرفعال
براســاس قانــون و مقــررات مورد مزایــده سراســری و عمومی قرار
میگیــرد و در ایــن زمینــه نمیتوانیم پارتــی بازی کنیــم و مردم
میتوانند به صورت شــفاف در مزایده معادن شرکت کنند.
وی با اشــاره به اینکــه اختیارات وزارت صنعت ،معــدن و تجارت را
گا م بــه گام به اســتا نها داد هایم و تردید نکنید تا جایــی که بتوانیم
این مهم را ادامه میدهیم ،افزود  ۴۵۱ :هــزار میلیارد تومان موافقت
نامه ســرمایه گذاری با شرکتهای برتر کشــور در قالب طرح سرمایه
گــذاری اقتصــاد مقاومتی منعقــد کردیم و امیدواریم تــا دقایق آخر
خدمت ،این رقم را با مشــارکت یکصد شــرکت برتر کشور به رقم یک
میلیون هزار میلیارد تومان برســانیم

گزارشآماریانجمنفوالدمنتشرشد

رشد ۱۶درصدی تولید فوالد ایران در ۲ماهه نخست امسال

انجمــن تولید کنندگان فــوالد ایران ،آمار
تولید فوالد کشــور در دوره  ۲ماهه نخست
ســال جاری را منتشــر کرد .طبــق آمار
منتشرشــده ،تولید فوالد میانی کشور در
 ۲ماهه نخســت ســال جاری (فروردین و
اردیبهشت  ،)۱۴۰۰بیش از  ۵.۶میلیون تن
بوده است که نســبت به دوره مشابه سال
قبل  ،رشد قابل توجه  ۱۶درصدی را نشان
میدهد.
عملکرد تولید فوالد ایران در  ۲ماهه نخست
سال جاری بســیار خوب بوده و اگر قطعی
بــرق و گاز اختالل زیــادی در تولید فوالد
کشــور ایجاد نکند ،ب ه راحتی تولید فوالد
کشــور در ســال جاری به حداقــل ۳۳.۶
میلیون تن خواهد رسید.
آمار منتشرشــده توســط انجمــن تولید
کننــدگان فوالد ایران بــرای دوره  ۲ماهه
نخست سال جاری نشــان میدهد که در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،رشد تولید
میلگرد  ۱۸درصد و رشد تولید بیلت و بلوم
 ۱۷درصد بوده است.
وضعیت تولید فوالد میانی
طبق آمارهای انجمن فــوالد ،تولید فوالد

میانی کشــور در دوره  ۲ماهه نخست سال
 ،۱۴۰۰با رشد  ۱۶درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته به  ۵میلیون و  ۶۰۵هزار
تن رسیده است که از این میان ،سهم بیلت
و بلوم ۳ ،میلیون و  ۳۴۱هزار تن و ســهم
اسلب ۲ ،میلیون و  ۲۶۴هزار تن بوده است.
تولید بیلت و بلوم در  ۲ماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،رشد ۱۷
درصدی و تولید اسلب ،رشد  ۱۳درصدی را
تجربه کرده است.
وضعیت تولید محصوالت فوالدی در ۲
ماهه نخست سال جاری
در  ۲ماهه نخســت سال جاری ،در مجموع
تولیــد محصوالت فوالدی نســبت به دوره
مشابه ســال گذشته ،رشــد  ۱۰درصدی
داشــته اســت .مجموع تولید محصوالت
فوالدی در  ۲ماهه نخست امسال ۳ ،میلیون
و  ۵۷۶هزار تن بوده است.
در  ۲ماهه نخست سال  ۱ ،۱۴۰۰میلیون و
 ۹۴۰هزار تن محصوالت طویل و  ۱میلیون
و  ۶۳۶هزار تن محصوالت تخت در کشــور
تولید شــده است .رشــد تولید محصوالت
طویل  ۱۶درصد و رشــد تولید محصوالت

تخت  ۲درصد بوده است.
میــزان تولید ورق گرم کشــور در  ۲ماهه
نخست سال جاری ۱ ،میلیون و  ۶۰۵هزار
تن بوده که رشــد  ۲درصدی را نســبت به
مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .تولید
ورق ســرد در  ۲ماهه نخست امسال تغییر
چندانی را تجربه نکرده است .تولید ورقهای
پوششدار که در ابتدای سال گذشته به دلیل
شرایط خاص کرونا شدیدا ً کاهش یافته بود،
در  ۲ماهه نخســت امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۶درصد افزایش یافته و
به  ۲۶۵هزار تن رسیده است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی
طبق گزارش آماری انجمــن فوالد ،تولید
کنندگان آهن اسفنجی در  ۲ماهه نخست
ســال جاری موفــق به تولید حــدود ۵.۶
میلیون تــن از این محصول شــدهاند که
نسبت به مدت مشــابه سال  ۱ ،۹۹درصد
افزایش داشته است.
بهنظــر میرســد بــا توجه به نرخ رشــد
فوالدسازی در کشــور ،سرمایهگذاریهای
جدیــد در تولید آهن اســفنجی همچنان
ضرورت دارد.

خرب
پایش طرح های سال  ۱۴۰۰ایمیدرو با حضور جعفری برگزار شد

فوالدوتوسعه :زنجیره فوالد 13
طرح  ،صنعــت مس  6 ،طرح و
«تهیــه و تولیــد»  10طرح در
نوبت راه اندازی دارند
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ایمیــدرو ،وجیــه ا ...جعفری در
این جلســه اظهار داشت  :طرح
هــای مختلفی بــه ارزش بیش
از  1.9میلیــارد دالر در زنجیره
فوالد ،مس ،ســرب و روی ،طال،
فروکروم ،تولید نفلین ســینیت،
فســفات و همچنیــن بخــش
زیرســاختی تا پایان سال جاری
راه اندازی می شوند.
وی افــزود  :از جمله طرح های
قابــل افتتــاح در صنعت فوالد،
شــامل واحــد فوالد ســازی و
ریخته گری تختال سفید دشت،
فاز  3کنسانتره گهر زمین ،واحد
احیای مســتقیم فــوالد قائنات،
کنســانتره فــوالد شــرق کاوه،
بریکت ســازی فوالد شــادگان
تولید کالف فــوالدی چادرملو،
واحــد خردایــش گل گهــر
و غیره است.
رئیــس هیات عامــل ایمیدرو با
اشــاره به افتتاح  6طرح توسعه
ای در صنعــت مــس تــا پایان
امســال ،تصریح کرد  :این طرح
ها شامل شــامل کنسانتره مس
درآلو ،هیپ لیجینگ ســونگون،
توســعه معــدن سرچشــمه،
فلوتاسیون سرچشمه ،کنسانتره
ایجو ،آهک هیدراته اهر تا پایان
امسال به بهره برداری می رسند.
وی دربــاره طرح های شــرکت
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی
اظهار داشــت  10 :طرح توسط
این شرکت شــامل تولید طالی
هیــرد ،تولید کاغــذ از کربنات
کلسیم ،فســفات چرام ،نوسازی
سرب نخلک ،آهک هیدراته کوه
الر ،تولیــد کود فســفاته ،تولید
ســیلیکومتال فروکروم جغتای،
افزایش تولید آنتیموان سفیدابه،

افزایــش تولید نفلین ســینیت
کلیبر و راه اندازی معدن طالی
دره اشکی است.
راه اندای  3پســت اسکله
در پارسیان
جعفــری در بخــش دیگری از
ســخنانش به برنامه های افتتاح
در بندر پارســیان اشــاره کرد
و افزود  3 :پســت اســکله بندر
تخصصــی صنعتــی و معدنی در
منطقه ویــژه صنایــع انرژی بر
پارسیان تا پایان سال  ۱۴۰۰به
بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد  :طرح های دیگری
در زمینه زیرســاختی اعم از راه
ســازی و به سازی راه ها ،تامین
تجهیــزات و خط انتقــال برق،
اجــرای  15کیلومتر خط انتقال
آب در منطقــه گل گهر تا پایان
امسال افتتاح می شود.
پیشــرفت  59درصــدی طــرح
سرب و روی مهدی آباد
رئیــس هیــات عامــل ایمیدرو
همچنین درباره وضعیت ساخت
نخســتین کارخانه فرآوری روی
در مجتمــع مهدی آبــاد گفت :
مجموع پیشــرفت فاز نخست به
 ۵۹درصد رســیده و تاکنون ۷۶
میلیون تن باطله برداری در این
معدن انجام شده است.
وی ادامــه داد  :تجهیــزات
فــاز نخســت بــا هــدف تولید
 ۲۰۰هــزار تن کنســانتره روی
سولفیدی ،وارد سایت شده و در
حال نصب است.
جعفــری تاکیــد کــرد  :تامین
بخــش هــای زیربنایــی
همچــون آب ،گاز و بــرق بــه
موازات ساخت کارخانه در حال
انجام است.
در این نشســت ،مدیران شرکت
هــای ملی صنایع مــس ،تهیه و
تولید مــواد معدنی ،روی مهدی
آبــاد ،منطقــه ویژه پارســیان،
جزئیاتــی از نحــوه پیشــرفت
طرح ها ارایه کردند.

جعفری در مراسم افتتاحیه ممیزی مراقبتی ایمیدرو:

سیستم مدیریت کیفیت  ،رشد و تعالی سازمان را به همراه دارد

فوالدوتوســعه :رئیــس هیات
عامــل ایمیــدرو اعــام کرد :
سیســتم مدیریت کیفیت (ایزو)
 ،رشــد و تعالی ســازمان را به
همراه دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن و صنایــع معدنی ایران
 ،وجیــه ا ...جعفری در مراســم
افتتاحیــه
ویدیوکنفرانســی
ممیــزی مراقبتی ایمیدرو ضمن
بیان این مطلب اظهار داشــت :
ایمیدرو در ســال گذشته موفق
بــه دریافت گواهینامه سیســتم
مدیریــت کیفیت ایــزو 9001
شــد و اکنون نیــز فرآیندهای
مورد نظر طبق اســتانداردهای
تعریــف شــده پایــش و دنبال
می شود.
وی افــزود  :با توجــه به مزایای
ارزشــمند اجــرای سیســتم
مدیریــت کیفیــت و درنتیجــه
بهبود فرآیندها و مطلوب شــدن

شرایط ســازمان ،تالش ایمیدرو
بر همراســتایی و اجــرای بهینه
کارها براســاس اســتانداردهای
سیســتم مدیریت کیفیت است
و امیــدوارم خروجــی ممیــزی
سازمان مؤید دســتیابی به این
امر باشد.
انجــام ممیــزی مراقبتی
ایمیدرو طی  3سال
حسینیان از ممیزان شرکت اس
جــی اس ایران در این مراســم
تصریح کرد  :با توجه به موفقیت
ایمیــدرو در کســب گواهینامه
سیســتم مدیریــت کیفیت ایزو
 9001در خرداد ســال گذشته،
طی  3ســال ممیــزی مراقبتی
بــرای این ســازمان اجرا خواهد
شــد.بنا به این گزارش ،مراســم
افتتاحیــه ممیــزی مراقبتــی
ایمیــدرو بــا حضــور معاونان و
مدیــران این ســازمان و ممیز و
سرممیزان  sgsبرگزار شد.
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کارشناسارشدبازارهایبینالمللیمعدنوفوالدمطرحکرد:

رشد قابل توجه مجوزهای اکتشافی در نخستین ماه سال جاری

لزوم حرکت به سمت صادرات ۱۵میلیون تنی فوالد در افق ۱۴۰۴

«کیوان جعفــری طهرانی» درخصوص
هدفگــذاری تولید فــوالد به میزان ۵۵
میلیــون تن در افق  ۱۴۰۴و با توجه به
حدود چهار ســال فرصت باقی مانده تا
آن زمان ،فعالیت سایر رقبا در بازارهای
جهانی و احتمال از دســت رفتن سهم
ایران در بازارهــای بینالمللی ،افزود :
هرچند صحبتهای اولیه بر رسیدن به
تولید قطعــی  ۵۵میلیون تنی فوالد تا
پایان سال  ۱۴۰۴بود ،اما امروز صحبت
از دستیابی به ظرفیت تولید  ۵۵میلیون
تنی اســت و تولید قطعی را بین  ۸۰تا
 ۸۵درصد ظرفیت پیشبینی میکنند.
وی بیانداشــت  :به این ترتیب ،تولید
قطعی فــوالد رقمی بیــن  ۴۴تا ۴۶.۷
میلیــون تن خواهد شــد و مازاد بر آن
نیز با توجه به طرحهای توسعهای دیگر
کشــورها و کاهش مصرف سرانه فوالد
در کشورمان ،ضروری به نظر نمیرسد.
این کارشناس ارشد بازارهای بینالمللی

معــدن و فوالد یادآور شــد  :در حدود
یــک ســال و نیم گذشــته بــه دلیل
مشــکالت تحریمهــا و شــیوع کرونا،
ساختوســازها در کشور محدود شد و
هرچند پیشبینیها حاکی از برداشــته
شــدن تحریمها در طول فعالیت دولت
جدید اســت ،اما واقعیت این است که
افزایش مصرف سرانه هم آنقدر نخواهد
بود که بتوان در افق چشمانداز با تولید
 ۴۵میلیون تنی ،حتــی تا  ۳۰میلیون
تن فــوالد مصرف کرد و در آن ســال
باید بتوانیم دســتکم  ۱۵میلیون تن
صادرات فوالد داشته باشیم.
جعفریطهرانی توضیــحداد :نگاهی به
آمارها نشــان میدهد دو ســال پیش
صادرات حدود  ۹الی  ۹.۵میلیون تن و
پارسال صادرات حدود  ۸.۵میلیون تنی
فوالد به ثبت رســیده و این ،به معنای
افت حداقل  ۱۰درصــدی صادرات در
این حوزه است.

انجمــن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود
اعالم کــرد تولید فوالد ایران در ماه آوریل 2021
مطابق با فروردین  1400نســبت به مدت مشابه
سال  2020با افزایش 6.4درصدی به 2.5میلیون
تن رســیده و ایران  71.4درصد تولید فوالد غرب
آسیا را در اختیار دارد.
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود
اعالم کرد ،تولید فوالد ایران در ماه آوریل 2021
(فروردین  )1400نســبت به مدت مشــابه سال
 2020با افزایش  6.4درصدی به  2.5میلیون تن
رسیده است.
همچنین بر اساس این گزارش ،تولید فوالد ایرا در
 4ماه نخســت سال جاری میالدی به  10میلیون
تن رســیده است که نســبت به مدت مشابه سال
 2020افزایش  9.6درصدی را نشان می دهد.
*ده کشور نخست تولید کننده فوالد در جهان
ایران همچنان در میان  10کشــور نخست تولید
کننده فوالد جهانبر اســاس این گزارش ،ایران در
فوریه ( 2021بهمن  ،)1399در میان بزرگ ترین
تولید کنندگان فــوالد جهان در جایگاه دهم قرار
گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ

وی ادامــه داد  :این کاهــش صادرات
در  ۶ماهه نخســت پارســال به دلیل
محدودیتهای اعمال شــده از ســوی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت (که
فوالدســازان فقــط میتوانســتند ۲۵
درصــد محصول تولیدیشــان را صادر
کنند) بیشتر بود ،اما در نیمه دوم سال
آن را جبران کردند.
تحلیلگر ارشــد حوزه معــدن و صنایع
معدنی اضافه کرد :در ســه ماهه پایانی
سال گذشــته به ویژه ماههای بهمن و
اســفند فوالد سازان کشــورمان خوش
درخشیدند و توانستند کسری صادرات
را کــه تا اوایــل بهمن به حدود ســه
میلیون تن رســیده بود ،به کمتر از یک
میلیون تن برسانند.
وی در ادامــه بــه کشــوری نظیــر
هندوســتان در منطقه اشــاره کرد که
برنامههای توســعهای بزرگــی تعریف
کرده و افزود  :هندیها افق چشــمانداز
تولید فوالدشــان را برای ســال ۲۰۳۰
و  ۲۰۳۱تعریــف کردهاند تا به ظرفیت
تولیــد  ۳۰۰میلیون تنی و تولید قطعی
 ۲۵۰میلیون تنی برسند.
جعفری طهرانی بیانداشــت  :این ارقام
در مقایســه با تولید  ۱۱۰میلیون تنی
فعلی آنها رشــد بیش از  ۲۲۷درصدی
نشان میدهد و این هدف که قرار است
طی  ۱۰سال محقق شود ،هدفی بسیار
بزرگی است.
وی گفت :در ماههای گذشــته شــاهد
بودیم به دلیل شــیوع موج جدید کرونا
در این کشور ،بســیاری از فوالدسازان
هندی که به شیوه کوره قوس الکتریکی
و در تولید آهن اسفنجی به شیوه گازی
(بهجای زغال) کار میکردند ،مجبور به

کرده است.
چین بــا تولیــد  97.9میلیون تن ،هنــد با 8.3
میلیون تن و ژاپن با  7.8میلیون تن در رتبه های
نخست تا سوم تولید فوالد در جهان قرار دارند.
تولید فوالد ایران در  3ماهه نخســت سال جاری
میالدی به  7.5میلیون تن رسیده است که نسبت
به مدت مشابه سال  2020افزایش  10.7درصدی
را نشان می دهد.
پس از این کشــورها ،آمریکا با تولید 6.9میلیون
تن ،روســیه با  6.5میلیون تن ،کره جنوبی با 5.9
میلیــون تن ،آلمان با  3.4میلیــون تن ،ترکیه با
 3.3میلیــون تن ،برزیل با  3.1میلیون تن و ایران
با  2.5میلیــون تن ،جایگاه های چهارم تا دهم را
به خود اختصاص داده اند.
با شــروع همه گیــری ویروس کرونــا در جهان
از دســامبر ســال  ،2019صنایــع ،کارخانــه
هــا و تقریبــا تمامــی کشــورها در تعطیلــی
فــرو رفتنــد و خســارات اقتصادی بیشــماری
در جهــان به بار آورد اما پس از گذشــت بیش از
یک سال از این وضعیت برخی از کشورها در حال
بازیابی نســبی خود هســتند و در این ماه شرایط
آنها بهتر شده است.

سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود بسیار ناچیز است
جــواد نیلی دربــاره مصرف آب شــرکت فوالد
مبارکــه اظهار کرد  :شــرکت فــوالد مبارکه در
راســتای کاهش مصرف آب چندین اســتراتژی
مختلــف را دنبال کرده اســت.کاهش مصرف آب
در فراینــد تولید  ،تصفیه و بازچرخانی حداکثری
آب در ســایت فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به
رودخانه زاینده رود  ۳استراتژی مهم این شرکت
در این راستا محسوب میشود.
وی افزود  :شرکت فوالد مبارکه از اولین سالهای
خشکســالی در استان ( اواخر دهه  ) ۷۰تالش
کرد تا وابســتگی خود بــه رودخانه زاینده رود را
به حداقل برســاند .اگرچه این شــرکت از ابتدای
شکل گیری وابستگی شدیدی به رودخانه زاینده
رود داشــته و این وابســتگی کمــاکان نیز وجود
دارد اما فرآیند کاهش وابســتگی بــه این منبع
از اوایل دهه ۸۰با ایجاد تصفیه خانههای پســاب
داخل شــرکت آغاز شد .این مسئله مصرف پر تن
فوالد مبارکه را به شدت کاهش داده و باعث شد
مصرف مطلق (برداشــت از رودخانه زاینده رود)
این شرکت علی رغم تولید دو برابری ،کمتر شود.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شــرکت
فــوالد مبارکه تصریح کرد  :اگر مقایســهای بین
مصــرف آب در دهــه  ۸۰و ســالهای  ۹۷و ۹۸
داشــته باشــیم ،خواهیم دید باوجود رشد ۱۰۰
درصدی تولید ،مصرف مطلق آب این شــرکت از
 ۲۸میلیــون متر مکعب به  ۲۰میلیون متر مکعب
در سال کاهش یافته است.
نیلــی افزود  :باید توجه داشــت که این مســئله
به ســادگی رخ نداده و در ســالیان دراز طی یک
فرآیند طوالنی شــکل گرفته است .احداث تصفیه
خانههای ســنگین در فوالد مبارکه ،خرید پساب
شــهری و اخیرا پروژه انتقال آب از دریاهای آزاد
به ســمت فوالد مبارکــه از جملــه اقدامات این
شــرکت به منظور کاهش وابســتگی به رودخانه
زاینده رود بوده اســت .با اجــرا و بهره برداری از
پروژه انتقال آب از دریاهای آزاد به فوالد مبارکه،

کاهش یا توقف خطوط تولید فوالد شان
شــدند و خطوط تولید اکسیژن شان را
بــه بیماران و بیمارســتانها اختصاص
دادند.
کارشــناس ارشــد بازارهای بینالمللی
معدن و فــوالد خاطرنشــانکرد  :این
مشکل اکنون رفع شده و کاهش تولید
اتفــاق افتاده از اواخر مــاه آوریل و در
طول ماه می ،همچنیــن در ماه جاری
(ژوئن) جبران می شود.
وی ادامــه داد  :برنامــه افزایش تولید
ســالیانه حداقل  ۱۵میلیون تنی فوالد
هند میتواند برای ایران خطرناک باشد،
زیرا عالوه بر کوچک کردن ســهم ایران
در بازارهای صادراتی ،سایر فوالد سازان
ژاپنی ،کــرهای ،آلمانــی و اروپایی که
تولیدشان متاثر از پاندمی کرونا آسیب
دیده بود ،بــه مدار تولیــد بازخواهند
گشت و میتوانند بر بازارهای صادراتی
ایران تاثیرگذار شوند.
جعفریطهرانــی تصریحکرد :به همین
دلیل بایــد از هماکنون پیشبینیهای
الزم را داشته باشــیم تا در افق ۱۴۰۴
به  ۱۵میلیون تن صادرات دست یابیم.
وی بیانداشــت  :البتــه اگــر ایــران
بخواهد بــه تولید قطعــی  ۵۵میلیون
تن فــوالد دســت یابد ،بایــد حداقل
هدفگذاری صادراتــی  ۲۰میلیون تنی
داشــته باشد که بســیار بلندپروازانه و
دور از انتظار است.
لــزوم حرکت به ســمت صادرات
۱۵میلیون تنی فوالد در افق ۱۴۰۴
تحلیلگر ارشــد حوزه معــدن و صنایع
معدنــی ،در ادامــه به ذخایــر محدود
ســنگآهن کشور اشــاره کرد و گفت:

بیش از  71درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران

* ایران بیش از  71درصد فوالد غرب آســیا
را تولید می کند
همچنین تولیــد فوالد در غرب آســیا با افزایش
 15.3درصدی به  3.5میلیون تن رســیده اســت
که بــا توجه به تولید  2.5میلیــون تنی ایران در
این ماه 71.4 ،درصد تولید فوالد غرب آســیا در
اختیار ایران است.
* هند بیشترین افزایش تولید را ثبت کرد
بر اســاس این گزارش ،تولید فوالد هند نسبت به
آوریل سال گذشته میالدی  152.1درصد افزایش
یافــت؛ برزیل با افزایش  59.3درصدی در جایگاه
دوم بیشترین افزایش و ســپس ترکیه با افزایش
 46.6درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند.
*نــام ایران در میان  10کشــور نخســت
تولیدکننده فــوالد جهان  /تمرکز تولید در
آسیا و کاهش تولید اروپا و آمریکا
در این ماه ،تمامی  10کشــور نخست تولیدکننده
فوالد جهان ،نســبت به مدت مشابه سال 2020
افزایش تولید داشتند اما کمترین افزایش به ایران
رسید و بیشترین افزایش را هند به خود اختصاص

اگر قرار باشــد بــه تولیــد قطعی ۵۵
میلیــون تنی برســیم ،ذخایر کشــور
فقط پاســخگوی  ۱۴ســال پس از افق
چشمانداز خواهد بود ،به همین ترتیب
با دســتیابی به تولید قطعی حدود ۴۵
میلیون تنی ،ذخایر سنگآهن فقط بین
 ۱۷تا  ۱۹سال دوام خواهند آورد.
وی ادامــهداد :در هر صورت ،این مدت
زمان کوتاه اســت و باید بهجد به دنبال
اکتشافات جدید و جذب سرمایه گذاری
برای اکتشاف و استخراج معادن جدید
ســنگ آهن باشیم تا وابســتگیمان را
همچون حال حاضر به واردات ســنگ
آهن قطع کنیم.
جعفــریطهرانی یادآور شــد  :در غیر
این صورت ،با توجه بــه افزایش تولید
بسیاری از کشــورها در طول سالهای
آینــده از جملــه هندوســتان و نیــاز
خودشــان به ذخایر ســنگ آهن شان،
امکان واردات سنگ آهن از آنها سخت
خواهد بود.
وی در عین حال اظهار داشــت  :چین،
اوج تولید فوالد خود را در سال ۲۰۲۵
خواهد داشــت و پــس از آن تولیدش
با کاهــش مواجــه خواهد شــد ،زیرا
هدفگذاری کــرده تا در ســال ۲۰۳۰
تولید فوالدش را «سبز» کند.
کارشــناس ارشــد بازارهای بینالمللی
معــدن و فــوالد توضیــح داد  :انتقال
فناوری تولید فوالد از روش کوره بلند به
روش قوس الکتریکی و سپس تکنولوژی
هیدروژنی و فوالد سبز زمان بر است و
سبب میشود تولید فوالد چین از سال
 ۲۰۲۵کاهش یابد ،هرچند این کاهش
با افزایش تولید ســایر کشورها از جمله
هندوستان جبران خواهد شد.

یافت.آمریکا بــا  43درصد ،آلمان با  31.5درصد،
ژاپن با  18.9درصد ،کره جنوبی با  ،15.4روسیه
با  15.1درصد ،چین با  13.4درصد و ایران با 6.4
درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.
ایــن درحالی اســت که از زمان شــیوع کرونا در
جهان ،علی رغم اینکه دوره ایی رشــد تولید سایر
کشــورها منفی شد ،رشد تولید فوالد ایران مثبت
باقی مانده است.
ایران در فوریه ( 2021بهمن  )1399با ثبت رشد
 11.5درصدی تولید ،بیشــترین رشد را نسبت به
فوریه  2020در میان ده کشــور نخســت تولید
کننده فوالد به خود اختصاص داد.
همچنین در مــاه فوریــه ( 2020بهمن )1398
نیز بیشــترین افزایش تولید را در میان ده کشور
نخست تولیدکننده فوالد جهان به خود اختصاص
داده بود.
* افزایش  23درصدی تولید فوالد در جهان
بر اســاس این گزارش ،تولید فوالد جهان در ماه
آوریل  2021نســبت به مدت مشابه سال گذشته
 23.3درصــد افزایــش یافته اســت و به 169.5
میلیون تن رسیده است.

راهبردی بنیادین در تحقق چشم انداز صنعت فوالد

وابســتگی این شــرکت به زاینده رود به صورت
کامل قطع خواهد شد.
جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی
با انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه
وی افزود  :پروژه خرید پسابهای شهری از سال
 ۹۱آغــاز و ســرمایهگذاری عظیمی (حدود ۶۵۰
میلیارد تومان و بر اســاس مبالغ امروزی بیش از
 ۳هزار میلیارد تومان) در این پروژه انجام شــد.
طی این پــروژه تصفیه خانههایی در شــهرهایی
مانند ورنامخواســت ایجاد و تصفیه خانههای دو
شــهر مبارکه و زرین شهر تکمیل و پسابهای ۹
شــهر به وسیله ایجاد شبکههای داخلی خریداری
گردید.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شــرکت
فوالد مبارکــه اظهار کــرد  :در نتیجه این اقدام
پســابهایی که از این شــهرها به صورت تصفیه
شــده و یا بدون تصفیه به رودخانــه زاینده رود
وارد و باعــث آلودگــی محیط زیســت و کاهش
سطح بهداشــت در منطقه میشد ،جمع آوری و
مشــکالت مذکور مرتفع شد .خروجی این تصفیه
خانههــا نیز به صورت مســتقیم و کامل به فوالد
مبارکــه منتقــل و در فرآیند تولیــد فوالد مورد
استفاده قرار میگیرد.
برداشت آبی صنایع
از زاینده رود بسیار ناچیز است
نیلی خاطرنشــان کرد :اگرچه سهم برداشت کل
صنعــت از رودخانــه زاینده رود بر اســاس آمار
وزارت نیرو و آب منطقهای اســتان اصفهان کمتر
از  ۱درصد بوده و برداشــت فوالد مبارکه از این
منبــع همواره در در کمترین مقــدار ممکن قرار
داشته است اما برای پایداری صنعت هم که شده
این پروژه ارزشــمند انجام خواهد .در نتیجه این
اقدام ،پایداری خط تولید این شرکت تثبیت شده
و مصرف آب از زاینده رود به حداقل میرســد.

فوالد و توسعه

در نخســتین ماه ســال جاری مجوزهــای معدنی
صادر شده در قالب پروانه اکتشاف و گواهی کشف،
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به میزان قابل
توجهی رشــد کرده و تنها پروانه بهره برداری بوده
که  ۱۱فقره کمتر شده است.
بر اســاس گزارش وزارت صنعت و معدن و تجارت
(صمت) ،میــزان صدور مجوزهــای معدنی (بهجز
پروانــه بهرهبــرداری) ،میزان اشــتغال در معادن
و هزینــه صرف شــده به جهت عملیات اکتشــاف
افزایشی بوده است.
در فروردین مــاه  ۱۴۰۰معــادل  ۷۰فقره پروانه
اکتشــاف صــادر شــده که نســبت بــه  ۳۳فقره
صدور پروانه اکتشــاف صادر شده در مدت مشابه
ســال گذشــته افزایش یافته و بیشــترین میزان
افزایــش صــدور مجوزهــای معدنی را بــه خود
اختصاص داده است.
همچنین طی مدت مذکور ســال جاری با افزایش
 ۶۱.۵درصدی در صدور گواهی کشف معادن۲۱ ،
فقره از این مجوز معدنی صادر شده و این در حالی
اســت در فروردین ماه ســال  ۱۳۹۹تنها  ۱۳فقره
گواهی کشف صادر شده بود.
طبــق آمــار وزارت صمت ،در صــدور پروانه بهره

برداری در نخســتین ماه از ســال جاری نسبت به
مدت مشــابه ســال تنها صدور مربوط بــه پروانه
بهرهبرداری منفی شــده و بــا افت  ۴.۲درصدی از
 ۲۴فقره به  ۲۳فقره رسیده است.

رشد بالغ بر  ۱۰۸۷درصدی
در صرف عملیات اکتشاف
شــایان ذکر اســت که ســرمایه صرف شده برای
عملیات اکتشاف نیز در فروردین ماه امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰۸.۶درصد افزایش
یافته اســت .سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی
کشــف معادن که معادل هزینه صرف شــده برای
عملیات اکتشــاف بوده اســت ،در نخســتین ماه
امسال  ۵۳میلیارد ریال است و این در حالی است
که در مدت مشابه ســال گذشته  ۲۶میلیارد ریال
صرف شده بود.
همچنیــن میــزان اشــتغال بــه واســطه صدور
پروانههای بهره برداری نیز نســبت به مدت مشابه
سال گذشــته رشد  ۳۱.۹درصدی داشته است .در
فروردین ماه ســال گذشته  ۲۳۲نفر مشغول شدند
اما در مدت مشابه ســال جاری ،میزان اشتغال در
این حوزه به  ۳۰۶نفر رسیده است.

اکبریان  :لزوم واگذاری معادن و پهنه های راکد به افراد اهلیتدار

رییس انجمن ســنگ آهن ایــران گفت  :واگذاری
پهنههــا و معادن راکد و غیرفعــال به افراد اهلیت
دار که خاک این کار را خورده و از ریسک سرمایه
گذاری الزم برخوردار باشند  ،نتیجه بخش خواهد
بود.
مهــرداد اکبریــان روز (شــنبه) در گفــت و گــو
با خبرنگار ســایت خبــری  -تحلیلــی معدن24
درخصــوص طرح آزاد ســازی محدودهها و معادن
حبس شــده ،افزود  :بخشــی از معضل پهنه های
بلوکه شــده یا معادن راکد و غیرفعال به ســازمان
هــای دولتی باز می گــردد که به ناحــق در این
مناطــق حضور یافته اند و ســبب شــدند تا بخش
خصوصی ،مکتشــفان و فعاالن واقعی بخش معدن
و صنایع معدنی نتوانند فعالیت داشــته باشند.
ایــن مقام صنفی در عین حال گفت :بخش دیگری
از این معضــل به خود مکتشــفان و بهره برداران
بازمی گردد که نتوانســته اند در سال های گذشته
کاری از پیش ببرند.
اکبریــان ادامهداد  :تخصصــی بودن حوزه معدن،
همچنین نیاز آن به سرمایه گذاری سنگین ،بخش
دیگری از مشکالت در این زمینه را رقم زده است،
زیرا این بخش نیازمند ســرمایه گذارانی است که
قابلیت ریسکپذیری داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد  :اینکه امروز دولت به دنبال
واگذاری این معادن و پهنه ها است ،حرکت خوبی
است و از آن اســتقبال می کنیم ،اما همواره نحوه
اجــرای واگذاری ها ،ارائه لیســت هــای معدنی و
چگونگی کار محل بحث بوده و هست.
رییس انجمن سنگ آهن ایران یادآور شد :در سال

های گذشــته در برخی موارد شاهد بودیم هرکجا
محدودهای از قابلیت الزم برای واگذاری برخوردار
بود ،به طریق دیگری نصیب ســازمان های دولتی
و غیــره می شــد و در ایــن زمینه ها همــواره با
مسئوالن بحث و جدل داشتیم.
وی تاکید کرد  :دولت باید در موضوعات اکتشــاف
و بهــره بــرداری ،از افرادی که خــاک این کار را
خورده و ســرمایه گذاری کرده اند ،اســتفاده کند
و شــرایط به گونه ای باشــد که فعاالن واقعی به
معادن و محدوده های یاد شــده دسترسی داشته
و مشارکت باشند.
برپایــه ایــن گــزارش ،از حدود  ۶هــزار معدن و
محــدوده ،تعداد  ۳۳۰محــدوده و معدن متروکه،
یکهــزار و  ۲۲۶فقره دارای پروانــه بهرهبرداری
معدن و  ۴۸۰فقره دارای گواهی کشف است.
آییــن طرح آزادســازی  ۶هزار محــدوده و معدن
غیرفعال کشور  27اردیبهشت ماه امسال با حضور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،روسای سازمانهای
صنعت اســتانی و تشــکلهای بخش خصوصی به
صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

هشدار دادستانی به صادرات بیرویه فوالد خام و زیان واحدهای پاییندستی

«ســعید عمرانــی معــاون قضایی دادســتان کل
کشــور» :ســرمایه و منابع کانی و معدنی کشــور
در معــرض تاراج و خام فروشــی اســت و تعیین
قیمــت نهادههای فوالد به نرخ ( CISکشــورهای
مشــترک المنافــع) و  FOBجهانی و با مرجعیت
متالبولتــن (بازار بــورس لنــدن) و پلتس (یکی
دیگــر از مراجع معتبر اعالم قیمــت مواد معدنی)
با وجودی که همه زنجیــره تولید نهادههای فوالد
بــا ریال ،کارگــر و انرژی ارزان تامین و محاســبه
میشود ،چه معنی دارد؟
وی بیان داشــت  :امــروز بیسروســامانی عرضه
شــمش و ورق صدها هزار کارگر صنایع تبدیلی را
در معرض بیکاری قرار داده است.
به گفتــه عمرانی ،عرضــه بیکیفیت شــمش در
بورس ،اســتنکاف معقول مشــتری از خرید کاالی
بنجل و اســتنتاج بر اخذ مجوز صادرات شــمش،
طالبان عدم شــفافیت در عرضه
مهندســی جدی ِد
ِ
فــوالد ،تیــر خالص و نابــودی صنایــع تبدیلی و

بیکاری کارگران نورد کار است ،آیا باور کنیم همه
وقایع در بستر قواعد اقتصاد رقم میخورد؟
معاون قضایی دادســتان کل کشــور بــا طرح این
پرســش که مصرفکننده واقعی کجای این معادله
قرار گرفته ،ادامــهداد  :آ ِه کارگر و مردم بی صدا،
اما برای رانت خوار ویرانگر خواهد بود.
عمرانی تاکید کرد تا دســتگاههای مسئول در قوه
قضاییه و نهادهای نظارتی ورود و دادرســی کنند.
انجمــن نــوردکاران فــوالدی اعالم کــرده ،در
بازارهــای جهانی فاصله قیمتی شــمش و میلگرد
حدود  ۱۰تا  ۱۳درصد و ســایر مقاطع فوالدی ۱۳
تا  ۱۷درصد است.
حــال آن کــه در کل زنجیــره فــوالد فقط نرخ
شــمش بــر اســاس قیمتهــای جهانــی و بقیه
مقاطع به صورت ریالی و بر اســاس کشــش بازار
تعیین میشــود .به همین دلیل با نوســانات نرخ
ارز ،فاصلــه قیمتــی مواد اولیــه و محصول گاه به
زیر سه درصد میرسد.

تولید  ۲.۸میلیون تن آهن اسفنجی در فوالد سفید دشت

جمهوری اسالمی ایران دارای منابع غنی انرژی و
انواع کانیهای فلزی  -غیرفلزی است ،اما براساس
اصول توســعه پایدار اســتفاده از آنهــا در صنایع
منبعمحــور باید همراه با صیانت از این منابع بوده
کــه بخش زیادی از این مهم در گــرو بهبود بهره
وری است .حسام خوشبین فر ،کارشناس صنعت
فوالد  :جمهوری اســامی ایران دارای منابع غنی
انــرژی و انواع کانیهای فلزی  -غیرفلزی اســت،
اما براســاس اصول توسعه پایدار اســتفاده از آنها
در صنایع منبعمحــور باید همراه با صیانت از این
منابــع بوده که بخش زیــادی از این مهم در گرو
بهبود بهرهوری است .عملیاتی شدن بهرهوری در
صنایع منبعمحور موجب رقابتی شدن محصوالت،
توسعه صادارات و حفظ بازارهای خارجی میشود،
در بازارهای داخلی نیز صنایع پاییندستی صنعت
فوالد با قیمت پایین تــر محصوالت خود را تولید
میکنند.اکنون صنعت فوالد به نسبت سایر صنایع
توانســته از چالش تحریــم و کرونا عبور و روند رو
به رشــد خود را حفظ کنــد ،اما با این وجود برای
رســیدن به اهداف افق چشــمانداز باید برخی از
چالشهای پیش روی صنایــع را از بین برد .بهره
وری یکی از چالشهای اصلــی صنایع به ویژه در

بخش فوالد است که رفع آن زمینه توسعه و تولید
بیشتر را فراهم خواهد کرد.فناوریهای روز با رشد
بهــرهوری در صنایع ارتبــاط تنگاتنگی دارد و در
حــال حاضر کشــورهای بزرگ فــوالدی همچون
چین و هند اســتراتژیهای صنعتی خود را مبتنی
بر استفاده از فناوریهای نوین و افزایش بهره وری
تنظیــم کردهاند .بر این اســاس باید پذیرفت که
عالوه بر امکانات موجود باید از شــیوههای جدید
برای شتاب در رشــد تولید فوالد استفاده کرد .بر
این اســاس به روز رسانی ماشینآالت و تجهیزات،
اســتفاده از نیــروی کار متخصص و اســتفاده از
فناوریهای خارجی از طریق جذب سرمایه گذاری
مســتقیم خارجی در بهبود بهــره وری و فناوری
صنایع تاثیرگذار اســت که به نظر می آید با رفع
تحریمها زمینه توســعه فنــاوری در صنایع فراهم
شــود .همچنین بهبود فناروی و هوشمندســازی
اتوماسیون میتواند موجب افزایش بهرهوری تولید
تا  ۱۰درصد شود .همچنین خطای نیروی انسانی
در فرآیند تولید تاثیرگذار است و هرچه صنایع به
سمت اتوماسیونهای پیشــرفته تر حرکت کنند،
بــا بهره از تکنولوژی میتوان خطاهای انســانی را
کاهش و بهره وری تولید را ارتقا داد.

با تالش و پشــتکار کارکنان واحد احیای مستقیم
شرکت فوالد ســفید دشــت تا کنون بالغ بر ۲.۸
میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است.
مدیرعامــل شــرکت فوالد ســفید دشــت گفت :
با تالش و پشــتکار کارکنان واحد احیا مســتقیم
این شــرکت تا کنون بالغ بر  ۲.۸میلیون تن آهن
اسفنجی تولید شده است.
محمــود ارباب زاده افــزود  :واحد فوالد ســازی
شرکت فوالد ســفید دشت در حال حاضر به بیش
از  ۸۷.۲۶درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده و پیش
بینی میشــود مطابــق برنامــه ریزیهای صورت
گرفته تا پایان امســال به بهره برداری برسد.
وی گفت  :در سال  ۹۹بیش از  ۸۳۰هزار تن آهن

اســفنجی تولید شد که نســبت به سال  ۹۸رشد
 ۱۴.۵درصدی را نشان میدهد.
ارباب زاده گفت  :همچنین درآمد حاصل از فروش
این مقدار آهن اسفنجی  ۳۸،۵۶۶میلیارد ریال بود
که با رشد  ۱۶۷درصدی همراه بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد سفید دشت ،تأمین بیش
از یــک میلیــون تن گندله ،بومی ســازی  ۳۵قلم
تجهیزات و قطعات ماشــین آالت ،تسویه و قطعی
شــدن مالیات ســال  ،۹۷پیشــرفت پروژه تصفیه
خانه فاضــاب و انتقال پســاب ،طراحی و تأمین
مرکز داده ،ساختمان باســکول و پست برق ۴۰۰
کیلووات و احداث جاده دسترســی  DAرا از اهم
دستاوردهای شرکت در سال  ۹۹برشمرد.

افزایش متوسط حقوق بازنشستگان فوالد به  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار تومان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد ایران ،گفـت
 :تنها دو درصد از هزینه های بازنشستگان از محل
حق بیمه و کســورات دریافتی تامین می شــود و
این بدان معنی است که ورودی و خروجی صندوق
هیچ تناسبی باهم ندارد.
زمانــی کــه در اواخر بهمــن  ۹۸کار خود را در
صندوق شــروع کردیم ،اکچوئری (محاسبات بيمه
اي ) مصــوب شــده صندوق فوالد حــدود  ۹هزار
میلیــارد تومان بــود .مدیران صندوق با تالشــی
ســخت و خستگی ناپذیر موضوع را پیگیری کردند
تا ســرانجام اکچوئری مصوب شــده بــه  ۵۹هزار
میلیارد تومان رســید .مسرور ادامه داد  :در سال
 ۹۸و به دلیلعدم انضباط مالی شــرکتهای تحت
پوشــش تعداد بندهای حسابرسی صندوق  ۳۹بند
بــود که اکنون این بندها بــه  ۱۹بند کاهش یافته
و این موضوع نشــان دهنده این است که وضعیت
شرکتها مطلوب تر شده است به گونهای صندوق
اکنون شــرکت زیان ده ندارد .وی بــا بیان اینکه

دولــت  ۶۰درصــد بودجــه صنــدوق را پرداخت
میکند و  ۴۰درصد مابقی از منابع داخلی صندوق
تامین میشــود گفت  :تنها دو درصد از هزینههای
بازنشستگان از محل حق بیمه و کسورات دریافتی
تامین میشــود و این بدان معنی است که ورودی
و خروجی صنــدوق هیچ تناســبی باهم ندارد در
حالی که در ســایر صندوقها بخش قابل توجهی از
هزینهها از محل دریافت حق بیمه است.
مســرور اظهار داشت  :صندوق فوالد تنها صندوقی
بود که همســان ســازی و متناسبسازی را بدون
دریافــت ریالی از دولت و با اتکا بــه منابع داخلی
خود اجرا کرد .در سال گذشته  ۷۵۰میلیارد تومان
منابع اجرای همسان ســازی شد که از محل سود
شــرکتها تامین اعتبار صورت گرفت .مدیرعامل
صنــدوق بازنشســتگی فوالد ادامه داد  :متوســط
حقوق بازنشســتگان در اســفند  ،۹۸سه میلیون و
هفتصــد هزار تومــان بود که این مبلــغ اکنون به
شــش میلیون و نهصد هزار تومان رسیده است.

فوالد و توسعه
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دريچه

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد مطرح کرد :

شمارشمعکوسبرایافتتاحبزرگترینپروژهفرآوریرویدرخاورمیانه

فاز نخســت بزرگترین کارخانه فرآوری ســرب و
روی خاورمیانه تا انتهای ســال تکمیل می شــود.
مجتمع سرب و روی مهدی آباد که با تیم مدیریتی
متخصص و جوان و حمایت های ایمیدرو ،اقدامات
توســعه ای را از ســال  96با شتاب چشمگیری به
پیش برد ؛ امسال از بزرگترین پروژه فرآوری سرب
و روی کشــور رونمایی می کند.پــروژه ای که به
گفته مدیر مجتمع در ســه حوزه معدن ،کارخانه و
زیرساخت به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته
است و به رغم شــرایط تحریم ،تمام تجهیزات آن
تامیــن ،و از همه مهم تر تامین مالی پروژه در بازه
های زمانی مختلف ،به بهترین شــکل انجام شده
است.شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین پروژه
«فــرآوری روی» در خاورمیانه -پروژه مهدی آباد؛
نمونه بارز مشارکت دولت و بخش خصوصی است.
به گــزارش روابط عمومی ایمیــدرو ،امین صفری
اعتقاد دارد؛ پروژه ســرب و روی مهدی آباد ،نمونه
بارز مشارکت دولت و بخش خصوصی واقعی است.
در ادامه به منظور انعکاس برنامه ها ،دســتاوردها و
جدیدتریــن خبرهای طرح فوق ،گفت و گویی را با
وی ترتیب داده ایم که مشــروح آن را در ادامه می
خوانید:
سرب و روی مهدی آباد چند سالی به دالیل
مختلف ،پروژه بر زمین مانده معدن و صنایع
معدنی کشــور محسوب می شــد .اما امروز
شاهد شتاب در اجرای برنامه ها هستیم و به
نوعی همگرایــی ملی برای راه اندازی آن رخ
داده است .توسعه در مهدی آباد از چه زمانی
آغاز شد؟
ایمیدرو مطابق مقررات و قوانین در سال  95سرمایه
گذاری در معدن مهدی آباد را به عنوان بزرگترین
ذخیره ســرب و روی کشــور به منظور ســرمایه
گذاری ،تامین مالــی و اجرای عملیات معدنکاری،

احداث کارخانه ها و تأمین زیرساختهای مورد نیاز،
طی یک فراخوان عمومــی و بین المللی به مزایده
گذاشت که با اســتقبال چشمگیر متقاضیان روبرو
شد و طی یک فرآیند رقابتی ،کنسرسیومی متشکل
از پنج شرکت برنده این مزایده شدند.
پس از آن مطابق قرارداد و با موافقت رســمی کلیه
اعضای کنسرسیوم شرکت پروژهای به نام شرکت
پیشــگامان صنعت ســرب و روی مهدی آباد برای
اجرای قرارداد تاســیس و طی یک الحاقیه قرارداد
مربوط به شرکت مذکور منتقل شد.
از سال  96مطالعات دوره پیشبرد و سپس عملیات
اجرایی آغاز شــد و در این زمینــه ایمیدرو وظیفه
قانونی خود را به نحو مطلوبی انجام داده است.
در حال حاضر پروژه در چه وضعیتی است و
چه عملکردی در حوزه های استخراج ،تولید و
تامین تجهیزات داشته اید؟
آخرین وضعیت پیشــرفت طرح بزرگ مهدی آباد
در سه بخش معدن ،کارخانه ها و زیر ساخت قابل
بررسی است.
این پروژه روی زمین مانده که اجرای آن دهها سال
بــه دالیل مختلف از جمله نیاز به ســرمایهگذاری
بســیار کالن ،مشــکالت فنی از جمله تامین آب،
دانش فنــی و عیار کم ماده معدنــی و ...به تعویق
افتاده بود؛ طی چهار ســال اخیــر اقدامات جدی
در راســتای بهره برداری صورت گرفته اســت که
حاصل مدل واگذاری و رفع موانع و مشکالت بخش
خصوصی از سوی ایمیدرو بوده است.
دسترسی به ماده معدنی سولفیدی محقق شد
در بخش معدن هم اکنون  77میلیون تن استخراج
و باطله بــرداری صورت گرفته اســت و  180متر
پیشروی در عمق داشــته که حدود هفت میلیون
تن مواد معدنی اکسیدی استخراج شده و دسترسی
به مواد معدنی قابل استفاده در کارخانه سولفیدی

نیز محقق شده است .بدین ترتیب یکی از مشکالت
معدن مهدی آباد که قرارگیری ماده معدنی در عمق
بوده حل شده است.
برنامه تولید  800هزار تن کنسانتره روی با راه
اندازی کامل پروژه
در بخــش کارخانه ها ،عملیات احداث در ســه فاز
برنامه ریزی شــده اســت که دو فاز نخست ،برای
تولید  400هزار تن کنسانتره سولفیدی و فاز سوم
مربوط به استحصال از خاک اکسیدی است.ظرفیت
تولید کارخانههــا با راهاندازی کامــل فازهای این
پروژه ،ســاالنه  ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی با عیار
حداقل  ۳۵درصــد یا معادل آن به عنوان محصول
اصلــی و نیز تولید  80هزار تن متریک کنســانتره
ســرب  -نقره بــا عیار  60درصد ســرب به عنوان
محصول جانبی خواهد بود.
حــدود  60درصــد پیشــرفت فیزیکی در
بزرگترین پلنت کنسانتره روی کشور
در حال حاضر برنامه فاز نخســت پروژه به منظور
احداث کارخانهای با خوراک دومیلیون تن ورودی
و معادل  ۲۰۰هزار تن محصول کنســانتره روی با
 60درصد پیشرفت فیزیکی به سرعت در حال اجرا
اســت .توضیح اینکه همین فاز نخست بزرگترین
پلنت کنسانتره سرب و روی کشور میباشد.
تامین کلیه تجهیزات پروژه
در این بخش کلیه تجهیزات همچون سنگ شکنها،
آسیا ،خط فلوتاســیون و ...از بهترین برندهای جهان
تأمین و پس از بتن ریزی و ایجاد استراکچر نصب شده
است .حجم باالی ورودی موجب شده کلیه تجهیزات
با اسکیل بسیار بزرگ و حجم کار بسیار سنگین روبرو
اســت ،به طوری که  ۲۵هــزار مترمکعب بتن ریزی
برای فاز اول نشان دهنده این موضوع است .همچنین
تجهیزات مربوطه از جمله آسیا گلولهای نصب شده از
جمله بزرگترین تجهیزات صنایع معدنی کشور است.
با توجه به بحران کم آبی در کشــور و استان
یــزد ،به طور حتم یکی از مشــکالت اصلی
پروژه ،تامین آب خواهد بود .در این خصوص
چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در بخش زیر ســاخت نیز خط انتقال آب به طول
 100کیلومتــر با دبی  100لیتر بــر ثانیه از محل
تصفیه خانه پساب یزد وارد سایت خواهد شد که در
حال حاضر بیش از  95کیلومتر آن اجرا شده است
و ایستگاههای پمپاژ (سه ایستگاه) در حال ساخت
اســت .این خط بهمن امســال ،پیش از راه اندازی
کارخانه به بهره برداری میرسد و مهمترین مشکل
مهدی آباد را که تأمین آب مورد نیاز بوده اســت را
حل میکند.در بخش برق نیز اقدامات اولیه از جمله
پرداخت حق انشــعاب و مجوزهای الزم و مطالعات
مربوطه به طور کامل انجام شده و پیمانکار احداث
پست و خط انتقال برق انتخاب شده است .در حال
حاضر پست برق در حال احداث است .ترانسفورماتور
مربوطه سفارش ساخت شده به زودی برای نصب به
محل مربوطه منتقل میشود.

امکان مشاهده میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات
توسط صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت
قابل مشاهده است .
زادبــوم ضمــن قدردانــی از مجموعه
خدوم و زحمتکش مرکز توسعه تجارت
الکترونیکــی اعــام کرد با دسترســی
ایجاد شــده امکان گزارشگیری میزای
ایفای تعهدات ارزی بر اساس روشهای
مختلــف با هــدف تحلیل کارشناســی
و ارزیابــی ایفــای تعهــدات ارزی و
همچنیــن تهیه گزارشــهای تحلیلی و
مقایسه ای فراهم شده است .
وی در پایــان ابراز امیــدواری کرد که
در صــورت ارســال اطالعــات مربوط
بــه کوتاژهــای صادراتی بــه تفکیک
زمــان صــادرات و ایجاد تناظــر میان
ایفــای تعهــدات ارزی ایفــا شــده و
کوتاژهــای صادراتی ،امکان مشــاهده
وضعیــت ایفــای تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان بــر اســاس تفکیــک
ســالهای مختلــف فراهم خواهد شــد
و در ایــن صــورت امکان اســتفاده از
ابزارهــای تشــویقی از جملــه معافیت
مالیاتــی ،اســترداد مالیــات بر ارزش
افزوده  ،پرداخت مشــوقهای صادراتی
و همچنیــن ایجــاد محدودیتهــا بــه
صــورت متمرکز و بر اســاس صادرات
و ایفــای تعهــدات ارزی ســالیانه
فراهم خواهد شد .

چه میزان ســرمایه گذاری در این طرح ملی
صورت گرفته اســت و با راه اندازی آن ،برای
چند نفر اشتغال ایجاد خواهد شد؟
کل سرمایه گذاری مورد نیاز حدود یک میلیارد دالر
ارزیابی می شود که در فاز اول تاکنون بیش از  4هزار
میلیارد تومان ســرمایه گذاری صورت گرفته است.
مطابق برنامه فاز نخست در انتهای سال  1400به بهره
برداری میرسد .با راه اندازی این طرح ،بیش از  2درصد
فلز محتوی روی دنیا در مهدی آباد تولید خواهد شد.
اشتغال مهدی آباد به  1500نفر می رسد
تاکنون بیش از  500نفر در این پروژه مشغول به کار
شده اند که عمدتا بومی هستند .پس از بهره برداری
پروژه ،این رقم به  1500نفر مستقیم میرسد.
تامین مالی؛ رکن اصلی پیشبرد اهداف پروژه
است .با توجه به شرایط ویژه کشور به دلیل
اعمال بی سابقه ترین تحریم ها ،در این بخش
چه اقداماتی انجام شده است؟
تامین مالی پروژه در شرایط سخت تحریم
تاکنون کلیه موارد سهامداران مطابق قانون تجارت
صورت گرفته اســت و قطعاً تامیــن مالی در زمان
مورد نیاز مهمترین ویژگی ســرمایه گذار بوده که
در شــرایط ســخت تحریمی و اقتصادی کنونی به
بهترین نحو انجام شده اســت .لذا هرگونه افزایش
سرمایه و یا ترکیب سهامداران متناسب با مشارکت
در تامیــن مالی و مطابق قانون تجــارت بوده و از
موضوعات داخلی شــرکت پروژه اســت که توسط
بخش خصوصی به خوبی دنبال شده است.
ترکیب سهامداران ســرمایه گذار و میزان
مشارکت آنها در افزایش سرمایه و تامین مالی
را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجتمع سرب و روی مهدی آباد و ایمیدرو پیشرفت
پــروژه مطابق قرارداد را دنبــال می کند و ترکیب
ســهامداران و نحوه مشارکت در افزایش سرمایه از
مسائل داخلی شرکت ســرمایه گذار می باشد که
تاکنون مطابق قانون تجارت پیش رفته است .مهم
حجم تامین مالی در زمان مناسب می باشد که در
شرایط سخت کنونی به خوبی صورت گرفته و طی
چند سال اخیر با وجود ریسک های باالی سرمایه
گــذاری در مهدی آباد به موقع تامین مالی صورت
گرفته اســت که نتایج آن در پیشــرفت فیزیکی و
تامین زیر ساخت های پروژه کامال مشهود است.
سخن پایانی
پروژه سرب و روی مهدی آباد؛ نمونه بارز مشارکت
دولت و بخش خصوصی ایمیدرو ،مجتمع مهدیآباد
و ســرمایهگذار با تمام توان و سرعت در حال رفع
موانع و پیشرفت پروژه هستند.بسیار خرسندیم که
اعالم کنیم پروژه ســرب و روی مهدی آباد؛ نمونه
بارز مشارکت دولت و بخش خصوصی است.انتظار
دلسوزان کشور و صاحبان صنایع و رسانهها در سال
«تولید و رفع موانع تسهیل و مانع زدایی» از پروژه
باالست .امیدواریم ثمرات این پروژه نصیب کشور،
صنعت و اشتغال شود.

مدیر آموزش  ،پژوهش و فناوری ایمیدرو خبر داد :

ایمیدرو نخستین دریافت کننده پروانه
فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی
مدیر آمــوزش  ،پژوهش و فناوری ایمیدرو خبر داد  :ایمیدرو
به عنوان نخســتین ســازمان دولتی  ،موفق به دریافت پروانه
فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ،غالمرضــا مالطاهری با بیان این مطلب
گفت  :با تــاش و پیگیری های مدیریــت آموزش ،پژوهش
و فناوری ایمیدرو ،این ســازمان به عنوان نخســتین سازمان
دولتی موفق به دریافــت پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوار
کارگاهی و بین کارگاهی از ســوی سازمان آموزش فنی حرفه
ای استان تهران شد.
وی افــزود  :ایمیدرو با برخورداری از ایــن گواهینامه ،ضمن
مجــوز برگــزاری دوره های آموزشــی ،گواهینامــه معتبر با
همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر می کند.
مدیــر آموزش ،پژوهش و فناوری ایمیدرو خاطرنشــان کرد :
این ســازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های شرکت های
تابعه ،مجتمع و طرح های در دســت اجرا ،روزهای آموزشی و
کارآموزی تخصصی را در ســتاد سازمان و محل کارگاه های
خود در تمام استان های کشور برگزار کند.
وی افــزود  :با این رویکرد ،آمــوزش ها از حالت تئوری صرف
خارج شده و به صورت عملی و کاربردی اجرا خواهد شد.

برداشت گام دیگری در راستای
رفع موانع تولید در مجتمع فوالد میانه
به گــزارش روابط عمومــی مجتمع فــوالد میانه  ،گام
دیگری جهت تحقق شعار سال تولید  ،پشتیبانی و مانع
زدایی ها با نصب آسانســور کوره واحد احیاء در مجتمع
فوالد میانه برداشته شد.
سرپرســت مجتمع فوالد میانــه ضمن اعالم این خبر و
با اشــاره به عملکرد مجتمع فــوالد میانه و جهش ۲۰
درصدی تولید آهن اسفنجی در سال  ۹۹گفت  :با برنامه
ریزی منســجم و عملیاتی ،رفع موانــع تولید و افزایش
تولید در دســتور کار قرار گرفتــه و مجتمع فوالد میانه
از تمام ظرفیت های خود جهت محقق ســاختن اهداف
ترسیم شده استفاده خواهد کرد.
وی بــا تاکید بــر برگزاری به موقع جلســات راهبری و
اهمیت پایش و شناســایی موانع تولیــد افزود  :مجتمع
فــوالد میانه در بین طــرح های هفتگانــه ،جزء اولین
واحدهایی است که در راستای تحقق شعار سال «تولید،
پشــتیبانی و مانع زدایی ها» اقدام به نصب آسانسور در
واحد کوره نموده است.
عبدی در ادامــه با بیان اینکه کوره واحد احیاء از ارتفاع
 ۶۷متری برخوردار است افزود  :آسانسور نصب شده در
کوره از نوع کششــی با سرعت جابجایی یک متر بر ثانیه
و بــا توان  ۱۵کیلووات قابلیــت جابجایی  ۱۸نفر با وزن
 kg ۱۳۵۰را دارا می باشد که عملیات جابجایی روتین
گروه های تولید  ،تعمیرات و متریال را برای بازدیدهای
روزانه در هر شــیفت کاری به همراه  ۴مرتبه شستشوی
روزانه در  ۹ایستگاه انجام می دهد.
سرپرست مجتمع فوالد میانه در پایان ،ضمن قدردانی از
تالش کارکنان و پیمانکاران مجتمع فوالد میانه ،تصریح
نمود  :اهتمام و تالش واحدی های مختلف مجتمع فوالد
میانه در راستای شناسایی و دستیایی به راهکارهای قابل
اجرائی جهــت رفع موانع تولید میتواند اهرم قدرتمندی
در مسیر موفقیت روز افزون مجتمع فوالد میانه باشد.

مالرحمان در نشست با فعاالن حمل و نقل معدن خبرداد :

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

حمیــد زادبــوم بــا اعــام ایــن خبر
اظهار داشــت  :بــا پیگیریهــای انجام
شــده توسط ســازمان توســعه تجارت
ایران و اقدام ارزشــمند مرکز توســعه
تجــارت الکترونیکــی  ،از ایــن پــس
صادرکننــدگان می توانند بــا مراجعه
بــه ســامانه جامع تجــارت و از طریق
مســیر عملیــات ارزی  -مشــاهده
اطالعات ارزی  -بازگشت ارز حاصل از
صادرات  ،میزان ایفــای تعهدات ارزی
خود را مشاهده کنند.
وی افــزود  :همچنیــن صادرکنندگان
می توانند اطالعات بازگشت ارز حاصل
از صادرات خود را به تفکیک روشــهای
مختلف بازگشــت ارز حاصل از صادرات
شامل فروش ارز در سامانه نیما ،واردات
در مقابــل صــادرات خــود  ،واگذاری
کوتاژهــای صادراتی بــه غیر ،پرداخت
بدهی ارزی  ،ســپرده گــذاری ارزی و
فــروش ارز بــه بانکهــای عامــل و
صرافیهــای مجاز را در فاصلــه زمانی
حداکثر  ۲۴ســاعت بعــد از رفع تعهد
مشاهده کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ادامه داد  :فروش ریالی ثبت و
تایید شــده در بازه زمانی  ۲۲فروردین
 ۹۷تا  ۱۶مرداد  ۹۷نیز در این سامانه
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اختصاص بیش از 1000میلیارد تومان به زیربناهای بخش معدن در سال جاری
جمشــید مالرحمــان عضو هیــات عامل
ایمیدرو گفت  :این سازمان طی سال جاری
 1000میلیــارد تومان در زیربناهای بخش
معدن هزینه خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایران(ایمیدرو) ،عضو هیات عامل ایمیدرو،
در نشســت ویدئو کنفرانسی با محمدرضا
بهرامن ،رئیس خانه معــدن ایران ،محمد
عیقرلــو دبیر فدراســیون حمــل و نقل و
لجســتیک ،ســبحان نظری ،دبیرانجمن
صنفی شــرکت های حمــل و نقل ریلی،
اعضــای کمیته حمل و نقــل خانه معدن
ایران و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو به
بررسی مسائل و مشــکالت ارائه راهکار در
حمل و نقل بخش معدن پرداختند.
مالرحمان گفت  :منابع بخش معدن صرف
توســعه این بخش و زیربناهای آن خواهد
شد .طی سال جاری اکتشاف بسیار زیربنایی
تر از ســایر بخش هاســت اما حمل و نقل
یکی از زیربناهای توسعه بخش معدن است
که نباید از آن غافل شــد.وی تصریح کرد :
بنابراین ایمیدروعالوه بر رقم فوق،اعتبارتی
را نیز به این بخش تزریق می کند.
مالرحمــان با بیان اینکه نــگاه ایمیدرو به

بخش حمل و نقل توســعه ای است ،گفت
 :پیشــنهاد ما این است که با درنظرگرفتن
الگوهای بین المللی حمل و نقل در بخش
معدن و بررسی رابطه بین این حوزه و بخش
معدن ،به راهکارهای موثر در حل مشکالت
حمل و نقل در بخش معدن پرداخته شود.
به گفته وی ،برای رسیدن به نگاه جامع در
حمل و نقل بخش معدن باید گلوگاه های
توسعه زیرساخت های حمل و نقل در این
بخش را شناسایی کنیم.
عضو هیات عامل ایمیدروخاطرنشــان کرد
 :ایمیــدرو هم در طرح ایجاد زیربناها برای
معادن کوچک و هم از طریق شرکت های
زیرمجموعه در حال فعالیت برای توســعه
زیربناهای بخش معدن اســت که از جمله
می توان به انتقــال آب از خلیج فارس به
اســتان های شرقی کشورو احداث راه آهن
سیرجان  -کرمان اشاره کرد.
از ســوی دیگر محدرضا بهرامن گفت  :از
آنجا که افزایش قیمت های بخش حمل و
نقل ،فعالیت بخش معدن را با چالش جدی
مواجه می کند .از ایــن رو میزان ظرفیت
جاده ها و ریل ها ،باید کارشناســی شود تا
ایمیدرو بهتر بتواند در حمایت و تامین مالی
پروژه های حمل و نقل تصمیم گیری کند.

محمد عیقرلو در این نشست گفت  :هدف
ما تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره ای
اســت که تمام بخش های حمل و نقل را
پوشــش داده و بتوانــد نیازهــای صنعت
معــدن را تامین کند .نظــری نیز تصریح
کرد  :ایمیدرو و فعاالن معدنی برای رشــد
و تداوم فعالیــت پایدار ،باید در ســرمایه
گذاری مستقیم در بخش حمل و نقل فعال
تر باشــند .همچنین فراهم کردن مقدمات
یک هلدینگ لجســتیکی در بخش معدن

همزمان پیگیری شود.
همچنین فرید دهقانی مدیرعامل صندوق
ســرمایه گــذاری فعالیت هــای معدنی با
اشــاره بــه تامین مالی طــرح های بخش
حمل و نقل از منابع شــرکت های معدنی
بزرگ تاکید کــرد  :بخش معدن به حمل
و نقل آســان و ارزان نیاز جــدی دارد اما
نبایــد روش های تامین مالی را به گونه ای
طراحی کنیم که شرکت های بزرگ معدنی
دچار مشکل شوند.

فوالد و توس هع

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

عکس روز

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران
در انتخابات  ۲۸خرداد:

نقل مطالب نشریه با ذکر منبع و ماخذ بالمانع است

سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران شد

پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است
هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید

فوالدوتوسعه :در پــی حضور حماسی و شورانگیز ملت بزرگ
ایــران در انتخابات  ۲۸خرداد ،رهبر معظم انقالب اســامی در
پیامی پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانســتند و با تأکید بر
اینکه نه گالیه از دشــواری معیشت ،نه مخالفخوانیها با انگیزه
دلســرد کردن مردم و نه عواملی مانند تهدید بیماری فراگیر و
برخی اختاللها در ســاعاتی نتوانســت بر عزم ملت فائق بیاید،
خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت واالی ریاست جمهوری
یا عضویت شــوراها ،گفتند :فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت
مد نظر داشته باشید.
را قدر بدانید و انگیزههای خدائی را همواره ّ
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران
حضور حماســی و شــورانگیز در انتخابات  ۲۸خرداد ،صفحهی
درخشــان دیگری بر افتخارات شما افزود .در میانهی عواملی که
هریک بهگونهئی میتوانســت مشــارکت در انتخابات را کمرنگ
کند ،مناظر چشــمنوا ِز اجتماعات شــما در مراکز رأیگیری در
دل امیدوار و
سراسر کشــور ،نشانهی آشکاری از عزم راســخ و ِ
دیدهی بیدار بود .پیروز بزرگ انتخابات دیروز ،ملت ایران اســت
که یکبار دیگر در برابر تبلیغات رســانههای مزدور دشــمن و
وسوسهی خاماندیشان و بدخواهان ،قد برافراشت و حضور خود
در قلب میدان سیاســی کشور را نشان داد .نه گالیه از دشواری
معیشت طبقات ضعیف ،نه دلتنگی از تهدید بیماریِ فراگیر ،نه
مخالفخوانیهائی که با انگیزهی دلسرد کردن مردم از ماهها پیش
آغاز شده بود ،و نه حتی برخی اختالالت در جریان رأیگیری در
ساعاتی از رو ِز انتخاب ،هیچیک نتوانست بر عزم ملت ایران فائق
آید و انتخابات مهم ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا را
دچار مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاک میسایم و خداوند علیم و قدیر را
بــر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران
و جمهوری اسالمی افکند ،شکر بیپایان میگزارم .به ملت ایران
شــادباش میگویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به
مســئولیت واالی ریاستجمهوری یا عضویت شوراها در سراسر
کشور دست یافتهاند ،همراه با عرض تبریک ،قدردانی از این ملت
باوفا و پایبندی کامل به وظائفی را که در قانون برای آنان شمرده
شده است ،یادآوری میکنم .فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت
مد نظر داشته باشید.
را قدر بدانید و انگیزههای خدائی را همواره ّ
الزم میدانــم از شــورای محتــرم نگهبــان و وزارت کشــور و
دســتگاههای حافظ امنیت و سالمت و رسانهی پرتالش ملی و
نامزدهای محترم و همهی کســانی کــه بهنحوی به این آزمون
بزرگ کمک کردهاند تشکر کنم.
به حضــرت ولیاهللاالعظم ارواحنا فداه کــه صاحب اصلی این
کشور و این نظام است ســام عرض میکنم و درود میفرستم،
علو درجات امام عزیز که سلسلهجنبان حرکت عظیم ملت ایران
بود و شهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند ،از خداوند
متعال مسألت میکنم.
س ّیدعلی خامنهای
29خرداد ۱۴۰۰

فراخوان انتخاب سامانه مکانیزاسیون نظام
مدیریت پروژه ایمیدرو و واحدهای تابعه

ســازمان توســعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران،
انتخاب ســامانه مکانیزاسیون
نظام مدیریت پروژه در سطح
ســتاد ایمیــدرو و واحدهای
زیرمجموعــه را بــه فراخوان
گذاشــت .به گــزارش روابط
عمومی ایمیدرو ،این سازمان
در راستای بهبود اجرای طرح
ها ،پروژه ها و بهبود نظارت بر
آن ها ،استقرار سیستم مکانیزه
مدیریت پروژه را برنامه ریزی
کرده است .در حالی که ایمیدرو
پروژه طرح ریزی و پیاده سازی
نظام مدیریت پروژه را در حال
اجرا دارد اما در نظر اســت تا

سامانه مناســب برای مکانیزه
اســیون نظــام و فرایندهای
طراحــی شــده را از طریــق
انتخاب یک شرکت متخصص
در این حوزه را طی فراخوانی
در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولــت (ســتاد) اجرایی کند.
ایــن فراخوان به شــماره نیاز
1100003007000159
در ســامانه فــوق (ســتاد)
قــرار دارد .عالقمنــدان می
تواننــد با مراجعه به ســایت
مذکــور و مطالعــه شــرایط
و  RFPتهیه شــده ،نسبت
بــه بارگذاری پیشــنهاد خود
اقدام کنند.

موافقت ایمیدرو با رفع  ۱۴مانع تولید
صنایع معدنی خراسان جنوبی
فوالد و توســعه  - :سازمان توســعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با پیشنهادهای استان برای
رفع  ۱۴مانع تولید از مسیر صنایع معدنی خراسان جنوبی
موافقت کرد.
به گزارش فوالد و توســعه  ،در هشتمین نشست ستاد
توســعه خاوران که روز پنجشــنبه به ریاســت استاندار
خراســان جنوبی و با حضــور ویدئوکنفرانســی رییس
هیات عامل ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمانهای وابسته برگزار شد،
پیشــنهادهای استان در زمینه رفع موانع از مسیر صنایع
معدنی استان مورد موافقت قرار گرفت.
رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ارتباط تصویری با ستاد
توسعه خاوران گفت  :تالش ما این است که بخش احیای
کارخانه فوالد قاینات در تیر ماه امسال افتتاح شود.
وجیهاهلل جعفری افزود  :این طرح قرار بود در پنجشنبههای
افتتاحی دولت به بهرهبرداری برسد که به دلیل مشکالت
فنی طرح در مراحل تست به تاخیر افتاد.
وی گفت  :تالش ما این اســت که در سال  ۱۴۰۱بخش
دوم کارخانه فوالد قائنات و واحد فوالد سازی را راهاندازی
کنیم.رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران درباره درخواســت اســتان مبنی
بر انتشــار اطالعــات ژئوفیزیک هوایی بــرای کمک به
فعالیتهای معدنی در خراسان جنوبی گفت  :با وزارتخانه
هماهنگ میکنیم که اطالعات زمین شناسی درخصوص
ژئوفیزیک هوایی هم گرفته شود و همه را یکجا در اختیار
استان قرار خواهیم داد.
وی ادامــه داد  :در حال حاضر اگر ســرمایهگذاری برای
اکتشاف و سرمایهگذاری در زمینه معدن در استان وجود
دارد به وزارتخانه ارجاع داده شود تا اطالعات در اختیارش
قرار گیرد.
ق رسانی به معادن شاهکوه
جعفری با اشــاره به طرح بر 
نهبندان گفت  :اواخر خرداد مــاه عملیات اجرایی پروژه
با اعتبار  ۱۰۰میلیارد تومان آغاز خواهد شــد و پیمانکار
آن مشخص شده است همچنین عملیات اجرایی معادن
سرب و روی غنیآباد از ابتدای تیر ماه آغاز خواهد شد.
ق رســانی به برخی معادن طبس هم
وی عنوان کرد  :بر 
بیش از  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته دولت
سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.

رئیــس هیات عامل ایمیــدرو افزود  :برای برقرســانی
به معــدن طالی هیرد نهبندان نیز در فــاز اول از دیزل
ژنراتور اســتفاده خواهد شــد ولی در فاز بعدی مطالعات
برقرســانی به معادن محدوده معدنی هیرد تا پایان تیر
ماه آغاز میشود.
وی با اشــاره به اینکه مناقصات تجهیزات پایگاه امداد و
نجات زغالســنگ طبس انجام و پیمانکار انتخاب شده
است گفت  :درخصوص ساختمان و تاسیسات زیربنایی،
انتشار اسناد و فراخوان پیمانکار انجام شده و مدت زمان
اجرای طرح براساس قرارداد  ۱۸ماه است.
جعفری درخصوص درخواســت اســتان مبنی بر جذب
ســرمای ه گذار برای معدن طالی خونیک توسط شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی گفت  :چون عملیات اکتشــافی
ادامه دارد اســناد فراخوان ســرمای ه گذار آماده شده و تا
اواسط تیر ماه انتشار فراخوان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد  :در تســریع تکمیل اکتشافات معادن ازبک
کوه (سرب و روی) و احداث کارخانه فرآوری آن نیز همه
تالش خود را به کار خواهیم گرفت.
رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران درباره اســتفاده از پساب شهر قاین
برای مجتمع فــوالد قاینات گفت  :تا پایــان خرداد ماه
جلســهای با حضور مدیران فوالد و مدیران آب و فاضالب
شــهری در اســتان برگزار خواهیم کرد و طرح بررسی و
تعیین تکلیف خواهد شد.
وی بیان کرد  :برای آســفالت  ۱۴کیلومتر از جاده پروده
به پی کوه معادن شهرســتان طبس حداکثر طی یک ماه
آینده مشــاوره طرح را انتخاب خواهیم کرد و استان هم
باید اطالعات مورد نظر را از طریق راه و شهرســازی برای
ما ارسال و به مشاوران کمک کند.
جعفری گفت  :تکمیل خط انتقال برق از محل پست ۱۳۲
کیلوولت برای معادن زغالســنگ طبس را قبل از هفته
دولت به بهرهبرداری خواهیم رساند.
وی درخصــوص آنتــن دهی منطقه پروده و مشــکالت
مخابراتی و ارتباطی هم گفت  :این موضوع را بررسی و به
زودی به استان اعالم خواهیم کرد.
وی ادامــه داد  :تکمیل انبــارک مواد ناریــه در معادن
شهرستان طبس را تا پایان شهریور  ۱۴۰۱به بهرهبرداری
خواهیم رســاند و مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد
معدنی به عنوان نماینده تام اختیار برای بررسی مشکالت
معادن زغالسنگ طبس به خراسان جنوبی سفر میکند.
اســتاندار خراســان جنوبی هم در این نشســت گفت :
خراسان جنوبی به بهشــت معادن کشور معروف است و
تاکنون در این اســتان در زمینه صنعت و معدن اقدامات

سومین جشنواره و نمایشگاه
ملی فوالد ایران برگزار می شود

انجمن تولید کنندگان فوالد ایران ســومین جشــنواره و
نمایشگاه ملی فوالد ایران را به صورت حضوری و مجازی از
چهارم تا ششم خرداد ماه امسال برگزار می کند.
این جشنواره با محوریت نمایشگاه جامع ارائه فرصتهای
بومیسازی و حمایت از تولید داخلی برگزار میشود.
در این جشنواره ،جایزه ملی فوالد به برگزیدگان بزرگترین
گردهمایی تولیدکنندگان ،تامین کننــدگان ،بازرگانان و
متخصصان زنجیره آهن و فوالد ایران اهدا میشود.
جشنواره یاد شــده با مشارکت شرکت های فوالد مبارکه،
فوالد خوزستان ،ذوب آهن اصفهان ،مجتمع فوالد خراسان،
چادرملو ،فوالد هرمزگان ،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر،
اپال پاسیان سنگان ،فوالد آلیاژی ایران و شرکت گسترش
صنایع معدنی کاوه پارس برگزار میشود.
زمان برگزاری این جشــنواره تابع شرایط ستاد ملی مقابله
با کرونا خواهد بود.
ضمنــا عالقــه منــدان بــه حضــور در «ســومین
جشــنواره ملــی فوالد ایــران» الزم اســت در ســایت
 events.steeliran.orgثبت نام نمایند .دبیرخانه
«ســومین جشــنواره و نمایشــگاه ملــی فــوالد ایران»
از طریــق راه هــای ارتباطی زیــر آماده پاســخگویی به
مخاطبان می باشد.

خوبی انجام شده است.
حمید مالنوری افزود  :به دنبال این هســتیم که سرمایه
گذاران ورود جدی به اســتان داشــته باشند و واحدهای
صنعتی و معدنی را بیش از پیش فعال کنیم.
وی اظهار داشت  :باید تالشها به خوبی انجام شود تا تیر
ماه شاهد افتتاح بخش احیای کارخانه فوالد قائنات باشیم
و روند پروژه به خوبی پیش برود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی
هــم گفت  :تحوالت خوبی در چند هفته اخیر در ســتاد
توســعه خاوران رخ داده و تاکنون در ســتادهای توسعه
شهرســتانی نیز هفت تفاه م نامه سرمای ه گذاری مبادله
شده است.
مشــیرالحق عابدی عنوان کــرد  :ارتباط مســتمر بین
کارگروهها و کمیتههای ذیل ستاد توسعه خاوران خیلی
مهم اســت و طرحهای ســرمای ه گذاری خوبی در بخش
کشاورزی و توسط کمیته جذب سرمای ه گذاران در استان
آماده شده است.
 ۲۸اردیبهشت امسال در نشست استاندار خراسان جنوبی
با رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران در تهران ،مــواردی از موانع موجود
در مســیر صنایع معدنی اســتان مطرح و مقرر شد بعد
از پیگیری موضوعات ،پاســخ مدیران سازمانهای تابعه
ایمیدرو به این مشکالت ،طی ارتباط ویدئوکنفرانسی در
ستاد توسعه خاوران ارائه شود که امروز این برنامه محقق
شد.دو موضوع مهم به تدبیر استاندار خراسان جنوبی در
دســتور کار هشتمین جلسه ستاد توســعه خاوران قرار
گرفت که گــزارش رئیس هیات عامل ایمیــدرو درباره
اجرای پروژههای این ســازمان در استان دستور کار اول
جلسه بود.
این دســتور کار با حضــور ویدئوکنفرانســی مدیرعامل
ایمیدرو و رؤسای ســازمانهای تابعه این مجموعه مورد
بررســی و رایزنی قرار گرفت که به رفع برخی چالشها و
مشکالت حوزه صنایع معدنی استان منجر شد.
دســتور کار دوم جلسه ستاد توســعه خاوران به گزارش
مدیرعامل شــرکت تأمین آب صنایع و معادن کشــور از
دســتاوردهای پروژه انتقال آب خلیج فارس به خراسان
جنوبی اختصاص داشت که بعد از طرح موضوع ،مورد نقد
و بررسی قرار گرفت.
«ســتاد توســعه خاوران» طرح ابتکاری اســت که سال
گذشته به منظور شناسایی سرمایهگذاران معتبر ،تسریع
در روند پاســخگویی به اســتعالمات و اســتفاده از توان
نخبگان در خراســان جنوبی راهاندازی و اوایل امسال به
عنوان الگو به تمامی استانها ابالغ شد.

فوالدوتوسعه:ســید ابراهیم
رئیسی با کســب اکثریت آراء
مردم هشــتمین رییس جمهور
ایران شد.
به گزارش خبرنگارما ،براساس
نتایــج نهایی شــمارش آرای
انتخابات ریاســت جمهوری که
از سوی وزیر کشور اعالم شد،
ابراهیم رئیسی با ۱۷.۹۲۶.۳۴۵
رای از کل آرا ماخوذه در مرحله
اول ،حائز اکثریت مطلق آراء و
به عنــوان رییسجمهور مردم
برای  ۴سال آینده انتخاب شد.
بنابه این گزارش براساس نتایج
اعالم شده ؛محســن رضایی با
 ۳.۴۱۲.۷۱۲رای ،عبدالناصــر
همتــی  ۲.۴۲۷.۲۰۱و امیــر
حســین قاضی زاده هاشــمی

بــا  ۹۹۹.۷۱۸رای از کل آراء
ماخوذه را کسب کردند.
دولتی پرکار ،انقالبی و ضدفساد
تشکیل میدهم /بهسوی بسط
عدالت حرکت خواهیم کرد
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی
رئیسجمهــور منتخــب مردم
ایــران در پیامی پس از پیروزی
در انتخابات ریاســتجمهوری
تأکیــد کرد« :آنچنــان که در
این انتخابات مستقل وارد شدم،
بهپشــتوانه آراء بــاال و اعتماد
کمنظیر شــما ،انشاءاهلل دولتی
پــرکار ،انقالبی و ضدفســاد را
تشــکیل میدهم ،و بهســوی
بسط عدالت ،بهعنوان مأموریت
محوری انقالب اسالمی حرکت
خواهیم کرد».

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

افزایش  9.6درصدی تولید فوالد خام ایران
رشد  13.7درصدی تولید جهانی

گزارش انجمــن جهانی فوالد
از رشــد  9.6درصدی فوالد خام
ایران و افزایــش  13.7درصدی
تولید جهانــی فوالد طی  4ماهه
نخست سال جاری میالدی خبر
داد.
به گزارش وب ســایت انجمن
جهانی فــوالد از ابتــدای ژانویه
تا پایان آوریــل  2021میالدی
میزان تولید فــوالد خام ایران به
 10میلیون تن رســید که حاکی
از رشــد  9.6درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته میالدی
اســت .این در حالی اســت که
طی  4ماهه نخســت سال جاری
میالدی ایران همچنان در جایگاه
دهمین فوالدســاز برتــر جهان
ایستاد .همچنین تولید فوالد خام
ایران در آوریل  2021میالدی با
رشد  6.4درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته میالدی به2
میلیون و  500هزارتن رســید.
تولید 64کشــور فوالدساز جهان
نیز در چهار ماهه نخســت سال
جاری میــادی  662میلیون و
 800هزارتن ثبت شد که حاکی
از رشــد 13.7درصدی نسبت به
مدت مشــابه سال گذشته است.
این در حالی است که میزان تولید
فوالدســازان جهان طــی آوریل

 2021میــادی ،با  23.3درصد
افزایش نســبت به مدت مشابه
ســال گذشــته به 169میلیون
و 500هــزار تــن رســید .طی
چهارماهه نخســت سال 2021
میالدی به ترتیب چین با تولید
 374میلیون و  600هزارتن(رشد
 15.8درصدی نســبت به مدت
مشابه سال گذشته) ،هند با 38
میلیون و 200هزار تن(رشد26.9
درصدی)  ،ژاپن بــا  31میلیون
و  500هــزار تن(افزایــش 2.7
درصدی) ،آمریکا با 27میلیون و
 300هزار تن(رشد  2.8درصدی)
و روســیه با 25میلیــون و 500
هزارتن(افزایــش  7.1درصدی)
5کشــور برتر فوالدســاز جهان
بودند .همچنین کــره جنوبی با
تولید  23میلیــون و  400هزار
تن( 6.5درصــد افزایش)،آلمان
بــا تولیــد  13میلیــون و 500
هزار تــن(  9درصــد افزایش)،
ترکیه بــا  13میلیــون و 100
هزار تن( 16.9درصد افزایش) و
برزیل با تولید  11میلیون و 800
هزار تــن ( 15.9درصد افزایش)
فوالدخام طی چهارماهه نخست
سال 2021میالدی در رتبه های
ششم تا نهم جهان در تولید این
محصول جای گرفتند.

طی نخستین ماه سال  1400انجام شد ؛

افزایش  20درصدی تولید
شمش و محصوالت فوالدی

میــزان تولیــد شــمش و
محصــوالت فــوالدی طــی
نخســتین مــاه امســال
 20درصد افزایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومی
ســازمان توســعه و نوسازی
معــادن و صنایع معدنی ایران،
براســاس گــزارش انجمــن
تولیدکننــدگان فــوالد ایران،
طی ماه فروردیــن 2 ،میلیون
و  805هــزار تــن شــمش
(بیلــت ،بلوم و اســلب) تولید
شــد .این رقم در مدت مشابه
ســال گذشــته 2 ،میلیــون
و  342هزار تن بود.
همچنیــن میــزان تولیــد
محصوالت فــوالدی (تیرآهن،
میلگرد ،ناودانی ،نبشــی ،انواع
ورق و غیــره) در کشــور طی
نخستین ماه  ،1400حدود یک
میلیون و  749هــزار تن بود.
میزان تولید ایــن محصوالت
در کشــور طی مدت مشــابه
ســال گذشــته ،یک میلیون
و  461هزار تن بود.

افزایــش  15درصدی آهن
اسفنجی
میــزان تولید آهن اســفنجی
نیز با رشــد  15درصدی طی

ماه فروردین  1400نسبت به
مدت مشابه ســال گذشته (2
میلیون و  626هزار تن) ،به 3
میلیون و  26هزار تن رسید.

افزایش صادرات شــمش،
محصوالت و آهن اسفنجی
بنا بــه این گــزارش ،طی ماه
فروردین امسال میزان صادرات
شــمش « 566هــزار تــن»،
محصوالت فوالدی « 265هزار
تن» و آهن اسفنجی « 70هزار
تن» بود که در مقایسه با رقم
تولید مدت مشابه سال گذشته
( 241هزار تن شمش 84 ،هزار
تن انــواع محصوالت فوالدی و
 20هزار تن آهن اســفنجی)،
به ترتیــب  215 ،135و 250
درصد افزایش داشت.
همچنیــن ،در مــاه فروردین
امســال همچون مدت مشابه
سال گذشته ،واردات «شمش»
و «آهن اســفنجی» نداشتیم
و تنهــا  53هــزار تــن «انواع
محصــوالت فــوالدی» وارد
شــد که در مقایســه بــا رقم
وادرات مــدت مشــابه ســال
گذشــته ( 48هزار تــن انواع
محصوالت فوالدی) 10 ،درصد
افزایش یافت.

