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آغاز بومی سازی خط اسکین 
پاس مجتمع فوالد سبا با اتکا به 
توانمندی های داخلی کشور

جلسه بررســی وضعیت پروژه توسعه خط 
نورد مجتمع فوالد سبا )خط اسکین پاس( با 
حضور مدیرعامل و معاونان تکنولوژی و خرید، 
مشاور مدیرعامل و اعضای تیم پروژه در محل 

شورای معاونین برگزار شد.
 در بخش نخست این جلسه، مهدی نقوی 
گزارشی از اقدامات انجام  گرفته در دو ماه اخیر 
و برنامه های تســریع این پروژه را ارائه کرد و 
گفت: به همین منظور هماهنگی های الزم با 
بخش های مختلف درون  سازمانی نظیر امور 
قراردادها، ناحیه سبا و همچنین شرکت طرف 

قرارداد داخلی انجام شده است.
در ادامه، محمد مهدی بانک، مسئول پروژه 
گفت: فازهای مهندسی پروژه رو به اتمام است 
و عقد قرارداد تأمین تجهیزات برقی و مکانیک 
نیز وارد فاز اجرا شده است و طبق برنامه ریزی 
تا پایان امســال قراردادهای ساخت آن ابالغ 
خواهد شــد. عالوه بر این، قــرارداد طراحی 
اتوماسیون و بخش برق این پروژه نیز با شرکت 

ایریسا در حال انجام است.
در بخش پایانی این نشســت، مدیرعامل 
فوالد مبارکه ضمن تشــکر از اقدامات صورت 
 گرفته، بر حساســیت انجام این پروژه با اتکا 
به توانمندی های داخلــی تأکید کرد و گفت: 
اجرای اسکین پاس فوالد سبا در کنار کارهای 
قبل موجب تقویت و ارتقای دانش فنی شرکت 

در حوزۀ تکنولوژی خواهد شد.
وی با ارائه رهنمودهایی برای اجرای هرچه 
بهتر و سریع تر این پروژه افزود: باید با همکاری 
تمامی بخش های شــرکت از ظرفیت موجود 
برای ایجاد دانش فنی برای انجام هرچه بهتر 

این پروژه نهایت بهره را ببریم.
گفتنی است پروژه بومی سازی خط اسکین 
پاس ســبا با ظرفیت 300 هزار تن در سال به  
منظور افزایش سطح کیفی محصوالت نهایی 
و ایجــاد ارزش  افزوده، به عنــوان اولین خط 
تولید تمام بومی  سازی صنعت فوالد کشور از 
مرداد ماه امســال آغاز شده و بخش اعظمی از 
فاز مهندسی آن به دست کارشناسان توانمند 

فوالد مبارکه انجام شده است.
    

عملکرد فوالد مبارکه در مصرف 
آب یک رفتار متمدنانه است

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران گفت: 
ارزیابی بنده این است که به جهت توجه شرکت 
فوالد مبارکه به مسئله آب و محیط زیست در 
کنار تولید، شرایط الزم برای اهدای گواهینامه 
»احترام به آب« از جانب یونسکو به این شرکت 

وجود دارد.
  حجت اهلل ایوبی در بازدید از فوالد مبارکه 
گفت: توجهی که به کاهش مصرف آب و مسائل 
زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه شده 
است نشــان از احترام این شــرکت به محیط 

زیست دارد.
وی ادامــه داد: عملکرد فــوالد مبارکه در 
حوزه مصــرف آب و توجه به محیط زیســت 
یــک رفتــار متمدنانــه اســت و در فضای 
 کنونی کشــور دیــدن این موفقیــت در اوج 

باعث افتخار است.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران اظهار 
کرد: شرکت فوالد مبارکه با استفاده درست از 
تکنولوژی و پساب شهرهای اطراف هم مصرف 
آب خود را کاهش داده و هم بخشی از آب مورد 
نیاز خــود را از این طریق تامین کــرده  و این 
تجربه موفقی است که قابلیت طرح و معرفی 
در سازمان یونســکو را دارد. گزارش ها نشان 
می دهد فوالد مبارکه از نظر اســتانداردهای 
جهانی از بسیاری شرکت های مشابه در جهان 

جلوتر است.
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اخبار فوالد

با توجه به نامگذاری ســال 
98 مبنی بر »رونــق تولید« 
خبرگزاری ایلنا بنا بر رســالت 
حرفه ای اطالع رسانی خود و به 
منظور بررسی وضعیت صنعت 
کشــور، اقدام به تهیه گزارش 
میدانی از شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان کرده است که در ادامه، 
مصاحبه خبرنگار اقتصادی ایلنا 
با محمدیاسر طیب نیا، معاون 
امور معادن فــوالد مبارکه را 

می خوانید.
    

 با توجه به رواج خام فروشی 
سنگ آهن به دلیل جهش نرخ 
ارز، این مســئله چه تاثیری بر 
میزان و کیفیت تولید داشــته 

است؟
بیش از یــک دهه اســت که با 
توجه به نیاز فوالدســازان به سنگ 
آهن، مجوز صــادرات معادن و خام 
فروشی صادر شده است. این مسئله 
با افزایــش قیمت هــای جهانی و 
رشــد قیمت ارز در داخل کشــور، 
شــدت بیشــتری یافت و بــه تبع 
آن درآمدهای سرشــاری نســیب 
معدنکارن شــد و بــه همین دلیل 
برخی معدنکاران توانایی ســرمایه 
گــذاری در زنجیره شــرکت های 
فوالدی را کســب کردند. متاسفانه 
ادامه پیدا کردن این مســئله زنگ 
خطری برای فوالد کشــور اســت. 
همچنین در برهــه از زمان افزایش 
قیمت ارز و و از بیــن رفتن برخی از 

معادن برزیل به دلیل سیل، موجب 
شد قیمت ســنگ آهن بعد از رکود 
نســبی افزایش پیدا کند. بنابرین 
صادرات بی رویه ســنگ آهن هایی 
با عیارهای 40 تا 50 درصد، گندله، 
کنسانتره و نهاده های زنجیره های 
فــوالدی رواج یافت. ایــن معضل 
صنایع فوالدی را بــا بحران رو به رو 
کرده است، زیرا در حال حاضر کمتر 
شرکتی را سراغ داریم که با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه نباشــد و از 
ظرفیت های معادن سنگ آهن خود 

استفاده نکرده باشد.
 برای این مشکل راه کاری 

ارائه نشده است؟
با ورود دولت و وضع تعرفه هایی 
در این خصوص، این مشکل مقداری 
بهبود یافته و رونق قبل را از دســت 
داد. از طرفی بــه دلیل نیاز به ارز و از 
طرف دیگر به دلیل اهمیت معادن 
بعد از نفت، باید سیاست  های کاملی 
در این زمینه اجرا شود و حتی گاهی 
به کلی مانع صادرات شد. اگر کشور 
ما با بحران هایی مثل ســیل و زلزله 
روبه رو شود، ذخیره مواد استراتژیک 
ماننــد گندله و کنســانتره حداقل 
تا 3 مــاه جوابگو خواهد بــود. این 
درحالی است که درگذشته همواره 
چند میلیون تــن ذخیره مواد اولیه 
مورد نیاز شرکت ها وجود داشت که 
درصورت بروز بحران جوابگوی نیاز 
آن ها باشد. در شــرایطی که معادن 
سنگ آهن به کمترین میزان ذخایر 
خود رسیده اند، در صورت تحقق 55 

میلیون تن تولید فوالد در سال، مواد 
اولیه موجود نهایتا تا 10 یا 15 سال 
آینده جوابگو خواهند بود، بنابرین 
دلیلی بر اجازه صادرات وجود ندارد. 
این درحالی است که در کشورهای 
اروپایی با داشتن معادن غنی، اجازه 
بهره برداری ندارند، زیرا معتقدند که 
این معادن متعلق به نسل های آینده 
است و زمانی که می توانند مواد اولیه 
مورد نیازشان را از کشورهای جهان 
ســوم وارد کنند دلیلی بر تخریب 
محیط زیست و اتمام معادن وجود 
ندارد. متاســفانه این نگاه در کشور 

ما وجود ندارد.
 برای رســیدن به ظرفیت 
تولید 55 میلیون تن، آیا ذخایر 
معدنی ایران جوابگوی خواهد 

بود؟
این ذخایر نهایتا تا 15 سال آینده 
جوابگــوی نیازهای شــرکت های 
فوالدی باشد؛ بنابراین باید معادن 
جدیدی کشف شود. معموال دولت 
با توجه به هزینه های باالی اکتشاف، 
از ورود به آن صرف نظر می کند. اگر 
به بخش خصوصی اجازه فعالیت در 
این عرصه داده شود، فوالد مبارکه 
وارد عمل خواهد شد. خوشبختانه 
در این راســتا اقدامات و مطالعاتی 
صورت گرفته است و درحال حاضر 
در قالب کنسرسیوم شروع به فعالیت 
کرده ایم؛ اما نقــش دولت به عنوان 
تســهیلگر در صــدور مجوزهای 
الزم، ضعیف اســت، مثال؛ در یک 
مورد بیش از دوســال برای کسب 

مجوزهای ژئوفیزیک هوایی معطل 
ماندیم و در آخر هم نتوانستیم مجوز 

را بگیریم.
 مشکل اصلی در این رابطه 

چیست؟
مانند بســیاری از قوانین کشور 
که متعلق به چند دهه قبل اســت؛ 
قوانین معادن نیز نیازمند اصالحات 
است. مشــکل اصلی درحال حاضر 
رعایــت اهلیت یــا توانایــی فنی، 
مالــی و تجهیــزات شــرکت ها در 
واگذاری هاست. در گذشته طراحی 
ساختار فوالد کشــور به این ترتیب 
بود که شرکت های فوالدی براساس 
نیاز خود به چند معدن متصل شوند. 
برای مثال؛ فوالد مبارکه به چادرملو 
و گل گوهــر، شــرکت ذوب آهن به 
بافق و برخی از معادن کوچک دیگر 
نیز به همین ترتیب؛ اساسا طراحی 
این معادن به نحوی بود که بخشــی 
از نیاز شرکت های ذی نفع را تامین 
کنند. بنابرین از ابتدا طراحی زنجیره 

فوالد کشور به نحوی بود که بخشی از 
معادن، تامین خوراک صنایع فوالدی 
را برعهده داشته باشــد و در عوض، 
شرکت های فوالدی  ماموریت تولید 
فوالد کشــور را برعهــده گیرند که 
متاسفانه در ســال های اخیر برخی 
از افــراد صاحب معادن به ســرمایه 
گذاری در زنجیره فــوالد پرداخته و 
به فوالدسازی رسیده اند. در نتیجه 
برخی از شرکت ها بدون خوراک مانده 
و مجبور به رفتن بــه ابتدای زنجیره 
شده اند. بنابرین به دلیل نبود خوراک 
و عــدم تعادل در ایــن زمینه، فوالد 
مبارکه به اکتشاف معادن پرداخت. 
یکی از اقدامات اساســی در زنجیره 
فوالد می توانــد بازبینی مجوزهای 
صادر شده در جهت برقراری تعادل 

در زنجیره صنعت فوالد باشد.
 با توجه به آنکــه یکی از 
ماموریت هــای اصلی معاونت 
معدن ورود به بحث اکتشــاف 
است آیا تصمیمی بر اجاره معدن 

در کشورهای دیگر را دارید؟
با توسعه هایی که در صنعت فوالد 
صورت گرفته است، تا یک یا دو دهه 
آینده با مشــکل جدی تامین مواد 
اولیه روبه رو خواهیم شــد؛ بنابرین 
واردات مواد اولیــه از اقدامات اولیه 
ای اســت که صورت می گیرد. یکی 
از پتانسیل های جدی در این رابطه، 
کشور افغانستان است، که درصورت 
رفع مسئله اساسی آن یعنی تامین 
و تضمیــن امنیت بــه بهره برداری 
خواهیم رســید. و کشور افغانستان 
نیز راغب به این موضوع اســت، زیرا 
با ایــن کار،  درآمدزایی و اشــتغال 
آن افزایش پیــدا خواهد کرد. البته 
کشــورهای دیگری هم وجود دارد 
که در بلند مــدت می توان روی آن 
ســرمایه گذاری کرد که این امر به 
اقتصاد کشور کمک خواهد کرد؛ زیرا 
آن کشورها را به فروش و استفاده از 
صنایع کشور ما وابسته خواهد کرد.

 آیا شرکت فوالد مبارکه در 
معدن جدیدی سرمایه گذاری 

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

 به جز ســنگان در معدن 
دیگری ســرمایه گــذاری 

کرده اید؟
در گذشته در قالب خرید سهام 
به برخی از شرکت های بزرگ مثل 
گلگهر و چادرملو ورود کرده ایم؛ اما 
به طور مستقل به معدنی دسترسی 
نداریم؛ هدفمان این است که به این 

حوزه ورود کنیم.
 آیا شــرکت فوال مبارکه 
تصمیمی بر ورود به صنایع لوله و 

پروفیل دارد؟
ورود به بخش تولید لوله و پروفیل 
جزء سیاســت های فــوالد مبارکه 

نبوده و نیست.
 دغدغه شــرکت فوالد 

مبارکه اصفهان چیست؟
یکی از دغدغه های بزرگ، بحث 
اتمام نفت و معادن کشــور اســت. 
برای برون رفت از این بحران، چند 
افــق وجــود دارد که اکتشــافات، 
اســتخراج ذخایرعمقــی و نیاز به 
 کسب دانش تکنولوژی جدید از این 

موارد است. 
مالحظــه کنید کــه در برخی 
از کشــورها برخــی از ذخایــر 
معدنــی از عمــق 500 متــری 
 اســتخراج می شــود؛ ما نیز باید به 

آن دست یابیم.

معاون امور معادن فوالد مبارکه؛

برخی مجوزهای استخراج معادن باید لغو شوند

یادداشت

مرتضی بلوکی

امروزه نیاز بازار داخلی و خارجی به ورق های فوالدی، 
افزایش حجــم و ظرفیت تولیــد آن، اهمیــت تکمیل 
طرح شــهید خرازی نورد گرم 2 را افزایش داده اســت. 
اجرای ایــن طرح نه تنها کشــور را در مســیر رشــد و 
 تعالی قــرار خواهــد داد؛ بلکه نیــاز ایــران را از واردات 

مرتفع خواهد کرد.
قطعا مزیت های این طرح بر کســی پوشــیده نیست 
زیرا در صورت دســتیابی به تولیدات ایــن طرح، عالوه 
بر اشــتغال 50 هزار نفر به صورت غیرمســتقیم، باعث 
بی نیازی کشــور از واردات ورق های فوالدی ویژه نفت و 
گاز، تولید ورق های فوالدی عریض جهت تولید لوله های 
انتقال آب؛ تولید ورق های اســتحکام بــاال با وزن کمتر 
جهت تولید خودروهایی ســبک وزن با مصرف سوخت 
پایین تر و ایمنی باالتــر، تولید ورق هــای فوالدی ویژه 
شاسی خودروها و ماشــین های سنگین؛ تولید ورق های 
فوالدی با ضخامت کمتر و استحکام بیشتر جهت مصارف 
ســاختمانی و صنایع لوله و پروفیل؛ جلوگیری از عرضه 
تختال مازاد کشــور بدون ارزش افزوده و افزایش تولید 
ناخالص ملی؛ ایجاد بازار بین المللــی و فرصت صادرات 

ورق گرم نوردیده شده با اتکا به اقتصاد درون زا و برون نگر 
برای توســعه صادرات غیر نفتی؛ تنوع بخشیدن به سبد 
محصوالت فوالد مبارکه با توجه بــه تقاضای روزافزون 
صنایع داخلــی و خارجی خواهد شــد. خوشــبختانه  
مســئوالنی همچون وزیــر صنعت،  معــدن و تجارت به 
 اهمیت ایــن موضوع پی بــرده و برای دســتیابی به آن 

تاکید دارند.
رحمانی، در توضیح لزوم تکمیل طرح شهید خرازی 
نورد گرم 2 عنوان کرده است »ما در فوالد مبارکه ظرفیت 
خالی برای خط نورد داشــتیم، به گونه ای که خط نورد 
شماره یک این شــرکت جوابگوی نورد تمام محصوالت 
نیست، بنابراین الزم بود این ظرفیت در بخش نورد ایجاد 
شود که توســعه آن باعث ایجاد ارزش افزوده شده و نیاز 
صنایع پایین دست را تامین می کند. مجوز الزم برای راه 
اندازی خط نورد دو صادر شده است ضمن این که منابع 
مالی الزم برای این پروژه دیده شــده و ظرفیت الزم نیز 
وجود دارد که پس از انجام تشریفات قانونی وارد فاز اجرا 
خواهد شد«. در این راستا نیز می توان به حمایت رییس 
هیات عامل ایمیدرو و چندین نماینده مجلس شــورای 

اسالمی نیز اشاره کرد.
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنــوان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد کشور، عزم خود را جزم کرده تا در این 
شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها با تکمیل طرح شهید 

خرازی نورد گرم 2 گامی مهمی برای اقتصاد و تولید کشور 
بردارد. قطعا دست اندازی ها و حضور برخی از افراد سودجو 
در این راه، اقتصاد کشور را از مســیر تعالی دور خواهند 
کرد؛ زیرا کشورهای صاحب قدرت منتظر شکست ایران 
در جنگ نابرابرانه اقتصادی هســتند و در این راه از هیچ 
کاری دریغ نخواهند کرد و هر لحظه منتظر فرصت برای 

ظربه زدن به بخش های حساس اقتصادی کشور هستند.
بنابراین آنچه در این بین اهمیت دارد توجه به طرح های 
توسعه ای است تا کشور از واردات رهایی یابد و این امر تنها 
با همکاری مسئوالن و بسترسازی برای اجرای طرح های 
همچون تکمیل طرح شــهید خرازی نورد گرم 2 امکان 

پذیر خواهد بود.

نورد گرم 2 فوالد مبارکه گامی ارزنده در مسیر خودکفایی کشور است

یکی از دغدغه های بزرگ، 
بحث اتمام نفت و معادن 
کشور است. برای برون 

رفت از این بحران، چند افق 
وجود دارد که اکتشافات، 

استخراج ذخایرعمقی 
و نیاز به کسب دانش 

تکنولوژی جدید از این 
موارد است. مالحظه کنید 

که در برخی از کشورها 
برخی از ذخایر معدنی از 

عمق 500 متری استخراج 
می شود؛ ما نیز باید به آن 

دست یابیم
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