
فوالدحدود۲درصدکلدرآمدارزیایرانراتامینمیکند





فوالد مبارکه طالیه دار بومی سازی کشور
شروع بومی سازی:

 از دوران ساخت 
و ابتدای بهره برداری

هدف بومی سازی: خودکفایی در تامین 
پایدار مواد، قطعات و تجهیزات

ایجاد واحد بومی سازی از 
۲۰ سال پیش)سال ۱۳۸۱(

بومی سازی بیش از ۱۰۰ هزار ماده، 
قطعه و تجهیز طی ۲۰ سال گذشته

صرفه جویی بیش از ۴۸۵۰ میلیارد ریالی 
 حاصل از بومی سازی قطعات 

در سال ۱۴۰۰

 صرفه جویی ارزی ۲۹۳۱ میلیون دالری حاصل از 
بومی سازی طی ۲۰ سال گذشته

 
 انتقال دانش و تجربه بومی سازی به دیگر صنایع 

فوالدی و معدنی کشور

توسعه بومی سازی در صنایع فوالدی کشور از طریق 
توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

تشکیل کمیته سرمایه گذاری 
خطرپذیر برای استفاده بهتر 

از خدمات و محصوالت 
شرکت های دانش بنیان

 ایجاد شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری، برای تقویت 

زیرساخت های زیست بوم فناوری 
و نوآوری)ایجاد زیرساخت های 
مالی و فیزیکی در دانشگاه ها و 
شهرک های علمی و تحقیقاتی(

1381

100/000

4850

2931

12

3

4

5

6
7

8 9
میلیون دالر10

میلیارد ریال



4

پاکسیما«  »محمدرضا 
احی��اء  کارخان��ه  مدی��ر 
مس��تقیم ف��والد غدی��ر 
ایرانی��ان در گفت وگو با 
خبرنگار روزنامه صمت از 
یزد، ضم��ن بیان این که 
آهن اس��فنجی به عنوان 
یک کاالی استراتژیک و به عنوان مواد اولیه کوره های 
تولید فوالد محسوب می شود،  قطعی گاز این واحدها 
را موجب آس��یبهای جبران ناپذی��ری در روند تولید 

فوالد کشور دانست.
وی گفت: ایجاد مشکل برای تولید آهن اسفنجی و 

ف��والد عالوه بر این که باعث بهم خوردن تعادل بازار 
داخلی و افزایش قیمت ها می شود، باعث خواهد شد 
تا تعهدات صادراتی فوالدسازان با مشکل روبرو شود.

این مدیر صنعتی خاطرنشان کرد: فعاالن در حوزه 

ف��والد معتقدند باید تمام صنای��ع در محدودیت گاز 
س��هیم باش��ند و قطعی گاز صنایع ف��والدی عادالنه 
نیس��ت، ما بارها در س��ال های گذش��ته گفته ایم اگر 
محدودی��ت را برای کلیه صنای��ع در نظر بگیرند، هر 
صنعت��ی با ۳۰ درصد کاهش می توان��د هم به تولید 
خود ادامه دهد و هم کسری گاز کشور تامین می شود.
پاکسیما با اشاره به محدودیت های مصرف در دیگر 
حامل های انرژی، افزود: قطعی برق در ماه های اولیه 
س��ال جاری نیز چالش های بس��یاری را برای صنایع 
فوالدی ایج��اد کرد و اینک قطع گاز صنایع از جمله 
صنعت فوالد، خس��ارتهای جبران ناپذیری را بوجود 

خواهد آورد.

قطعی گاز واحدهای آهن اسفنجی و تاثیر آن بر 
تولید فوالد کشور

 یک مدیر صنعتی ضمن ابراز گالیه از قطعی گاز صنایع طی ماه جاری بر تاثیرات منفی قطعی گاز صنعت فوالد  
بر تولید فوالد کشور و آینده مبهم آن خبر داد.

محدودیت برق و گاز و خطر از دست دادن جایگاه ایران در تولید فوالد

وی تداوم قطعی برق و گاز را در از دست دادن جایگاه 
تولید فوالد کش��ور در دنیا بس��یار تاثیرگذار دانس��ت و 
یادآور شد: اگرچه میزان تولید فوالد در ماه های ابتدای 
سال جاری کاهش داشته است اما توانسته ایم همچنان 
رتبه دهم تولید فوالد جهان را حفظ کنیم اما در صورت 

تداوم قطعی گاز جایگاهمان را از دست خواهیم داد.
این مدیر صنعتی فعال در عرصه تولید فوالد کش��ور 
در پایان خاطرنش��ان کرد: ش��رکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان به عنوان تولید کننده اصلی آهن اسفنجی برای 
کارخانه های فوالدسازی کش��ور و استان یزد مخصوصا 

شرکت فوالد آلیاژی ایران در صورتی که نتواند تعهدات 
خ��ود را انجام دهد، در نهایت ارس��ال مواد اولیه صنایع 
خودروسازی و قطعه سازی کشور با مشکل روبرو خواهد 
شد و موج  عظیمی از رکود و بیکاری را به دنبال خواهد 

داشت.
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در حوزه دانش بنیان ها سازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران ب��ا راه اندازی مرکز 
ایمینو )مراکز نوآوری و دانش بنیان در شرکت های 
صنعتی و معدنی( و اجرای طرحی اینومای استفاده 
از ظرفیت های ش��رکت های دانش بنیان و نخبگان 

را مورد توجه جدی قرار داده است.
ایمین��و در واق��ع حلق��ه انتقال دهن��ده دانش و 
فناوری ه��ای نوین به چرخه معدن و صنایع معدنی 
کشور اس��ت و با توجه به اهمیت این بخش و لزوم 
حرکت به س��مت نوآوری، سازمان توسعه معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( بر آن ش��د تا مرکزی 
را ب��ا تمرک��ز بر ن��وآوری و انتقال تکنول��وژی و در 
راس��تای حمایت از استارتاپ ها و دانش بنیان ها در 
بخش معدن و صنایع معدنی کشور راه اندازی کند.

و  زیرس��اخت  ها  توس��عه  ح��وزه  در  ایمی��درو 
هوشمندس��ازی نیز به دنبال این است که با اجرای 
ط��رح فاج��د از ظرفیت ه��ای نخبگان کش��ور در 
ش��رکتهای بزرگ صنعتی و معدنی اس��تفاده شود.

با اس��تفاده از ظرفیت های نخبگی می توانیم آنها را 
به ش��رکت های دانش بنیان تبدیل کنیم تا بتوانیم 

ن��وآوری را در حوزه صنایع معدنی و معادن کش��ور 
بیش از پیش تسهیل کنیم.

مرک��ز ایمینو در ایمیدرو س��االنه ب��ه دنبال این 
اس��ت که با برگزاری ط��رح اینومایی و داوری های 
علم��ی و تخصصی، نوآوری های جدیدی که به این 
مرکز ارائه می ش��ود مورد توجه قرار گیرد تا با ارائه 
طرح های برتر و برگزیده به مرکز ایمینو بتوانیم به 
اهداف اولیه توسعه همکاری های ایمیدرو با صنعت 

با استفاده از نوآوری دست پیدا کنیم.
ع��الوه بر ای��ن ایمیدرو به دنبال این اس��ت که با 
راه اندازی مراکز نوآوری و تحقیقاتی در شرکت های 
بزرگ صنعت��ی و معدنی برای نخب��گان از ظرفیت 
های این مراکز نیز به خوبی استفاده شود که در این 
صورت ش��اهد استفاده از ظرفیت های شرکت های 

دانش بنیان در این شرکت ها خواهیم بود.
تامی��ن ب��رق و گاز م��ورد نیاز ش��رکتهای بزرگ 
صنعتی و معدنی در این ش��رایط مورد توجه جدی 
وزارت صنعت اس��ت به طوری که برای تامین برق 
م��ورد نی��از تفاهم نامه بی��ن وزارت نی��رو و وزارت 
صنعت نیز منعقد ش��ده است تا بتوانیم کمبود برق 
را در این زمینه تا حدودی مدیریت و برطرف کنیم.
در این خصوص اس��تفاده از پساب های برخی از 
ش��هرها برای ش��رکت های معدنی و صنعتی مورد 
توج��ه ق��رار گرفته اس��ت و برای تامی��ن گاز مورد 
نی��از این واحدهای بزرگ صنعت��ی نیز امیدواریم با 
همکاری وزارت نفت این مش��کل امس��ال به خوبی 
مدیری��ت ش��ود.ضمن اینکه این س��ازمان با هدف 
کمک به سیاس��تگذاری، حمایت از بخش خصوصی 
در تکمیل زنجیره تولید، تهیه اولویت های اکتشافی 
و تصمیم گی��ری آگاهانه برای ح��وزه مواد معدنی 

حیاتی و استراتژیک، با یک مشاور خصوصی نسبت 
به تدوین نقش��ه راه این نوع مواد معدنی اقدام کرده 

است.
در بررسی های انجام شده، 1۳ ماده معدنی شامل 
گرافی��ت، منگنز، فس��فات، تیتانیوم، قل��ع، پتاس، 
سیلیس پرعیار، نیکل، لیتیوم، بور، وانادیوم، کبالت 
و عناصر نادر خاکی تحلیل شد که با توجه به جایگاه 
آنها، در محصوالت باالدستی، میانی و پایین دستی، 
گروه بندی شدند. همچنین ۳ ماده معدنی مشتمل 
بر مولیبدن، کرومی��ت و بیتومین به عنوان فرصت 

ویژه شناسایی شدند.
ب��رای هر ی��ک از م��واد معدنی حیات��ی مذکور، 
اس��تراتژی تدوی��ن می ش��ود، در این اس��تراتژی، 
موضوع ه��ای مرتبط نظیر می��زان تولید محصوالت 
باالدستی، میانی و پایین دستی، واردات و صادرات 
محص��والت، ظرفی��ت یاب��ی معادن، اس��تحصال و 
فرآوری و غیره در هر ماده معدنی، ارزیابی می شود. 
در همین راس��تاد درصدد هستیم اقدامی عملیاتی 
روی مواد مذکورداشته باشیم. تا پیشنهاد ورود آنها 

را در برنامه هفتم توسعه ارائه کنیم.
روی برخی مواد معدنی همچون لیتیم و وانادیوم 
کار اکتش��افی جدی نشده است، در راستای توسعه 
صنایع نوین و نیاز کش��ور به عناصر جدید، باید در 
کنار اکتش��اف مواد معدن��ی عمومی، عناصر حیاتی 
و اس��تراتژیک را نیز مورد توجه ق��رار داد. با توجه 
ب��ه وج��ود میلیون ها تن باطله در مع��ادن، موضوع 
اس��تحصال م��واد معدنی حیات��ی از باطل��ه ها نیز 
باید به ط��ور جدی دنبال ش��ود. در زمینه فرآوری 
و اس��تحصال مواد معدنی، قرار است با شرکت های 

دانش بنیان وارد مذاکره شویم.

تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و 
استراتژیک توسط ایمیدرو

بهرامسبحانی-رئیسانجمنتولیدکنندگان
فوالدایران

وج��ه تمایز ای��ن رویداد با س��ایر نمایش��گاه ها و 
همایش هایی که در صنعت فوالد برگزار می ش��ود، 
در ارائه فرصت های ساخت داخل توسط شرکت های 
معدن��ی و فوالدی و به هم رس��انی ای��ن فرصت ها با 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان و سازندگان 
داخلی اس��ت. در س��ه دوره قبلی این جش��نواره و 

نمایش��گاه، بیش از 4۰۰ تفاه��م نامه و قرارداد بین 
فوالدس��ازان و س��ازندگان داخل��ی برای اس��تفاده 
حداکثری از توان س��اخت داخل در صنعت آهن و 
فوالد کش��ور به امضا رس��یده که صرفه جویی ارزی 
حاص��ل از آن ها، ح��دود یک میلی��ارد دالر برآورد 

می شود.
به واسطه موج فراگیر بومی سازی از سال 1۳97، 
ارزب��ری تولید هر تن ف��والد از 7۰ دالر به 5۰ دالر 
کاهش یافته و در تالش هستیم تا افق 14۰4، این 
رقم را به کمتر از ۳۰ دالر در هر تن فوالد برسانیم.
ج��ا دارد ضم��ن دع��وت از هم��ه صنعتگ��ران، 
شرکت های دانش بنیان و سازندگان توانمند داخلی 
برای بازدید از این جش��نواره و نمایشگاه، بیان کرد، 
واقعیت این اس��ت که واحدهای تولیدی در زنجیره 
ف��والد باید تمرکزش��ان بر بخش تولید باش��د و در 
برهه ای که امکان تامین نیاز از خارج وجود داشت، 

به جهت س��هولت امر، تامین از خارج انجام می شد 
اما اکنون که شرکت های فوالدی با محدودیت هایی 
به واس��طه تحریم و نرخ ارز مواجه اند و نگاه خود را 
به س��مت تامین داخلی تغییر داده اند، بهتر اس��ت 
س��ازندگان داخلی با تولیدات کیفی و رقابتی از این 

فرصت بهترین استفاده را داشته باشند.
 شایان ذکر است، چهارمین جشنواره و نمایشگاه 
مل��ی فوالد ای��ران به عنوان بزرگتری��ن گردهمایی 
تولیدکنن��دگان، تامی��ن کنن��دگان و متخصصان 
زنجیره آهن و فوالد کش��ور با رویکرد بومی سازی، 
افزایش توان س��اخت داخل و توسعه تکنولوژی و با 
مشارکت هلدینگ ها و شرکت های بزرگ فوالدی و 
معدنی در کنار شرکت های دانش بنیان و سازندگان 
مطرح داخلی، از 2۰ تا 22 دی ماه س��ال جاری در 
هتل المپیک ته��ران پذیرای اهالی صنعت و معدن 

است.

ارائه فرصت های ساخت داخل در جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد 
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سالمیالدیگذشتهخبردادهاست.تولیدفوالد
ایراندراینماهبارش�د3.۹درصدینسبتبه

مدتمشابهسالقبلمواجهشدهاست.
فوالد پ��س از نفت خام دومین م��اده پر مصرف در 
کش��ورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی شمار 
آن در صنای��ع مختلف غیرقابل انکار اس��ت. صنایعی 
نظیر س��اختمان  و انبوه س��ازی، خودروس��ازی، تولید 
قطعات، لوازم خانگی و … از فوالد به عنوان مواد اولیه 
خود استفاده می کنند. در سال های اخیر رشد مصرف 
فوالد در کشورهای مختلف به شدت در رشد اقتصادی 
آن  ها موثر بوده اس��ت. تا جایی که گفته می ش��ود هر 
1درصد رشد مصرف فوالد در یک کشور، معادل رشد 

اقتصادی ۰.85درصد آن کشور است.
در سال های گذشته میزان تولید و مصرف فوالد خام 
در جهان به صورت چش��مگیری افزایش یافته اس��ت. 
در 4 س��ال گذش��ته تولید فوالد خام در سرتاسر دنیا 
حدود 187۰ میلیون تن بوده که نس��بت به )ده سال 
پیش( حدود 5۰درصد افزایش یافته است. کشور چین 
ب��ا تولید 996 میلیون تن فوالد خام در س��ال 2۰19 
بزرگترین تولیدکننده فوالد در جهان بوده اس��ت. این 
کش��ور عالوه بر رتبه یک تولی��د فوالد در جهان، رتبه 
اول در مصرف فوالد را نیز در اختیار دارد. پس از چین 
و با اخت��الف زیاد هند )111 میلیون تن( و ژاپن )99 
میلی��ون تن( بزرگترین تولیدکنندگان فوالد در جهان 

هستند.
جمهوری اس��المی ایران با تولید حدود ۳2 میلیون 

تن فوالد در سالهای اخیر و با جهش 4 رتبه ای نسبت 
به سال 2۰16 تا سال 2۰22 رتبه دهم دنیا قرار گرفته 
ب��ود. تولید فوالد ایران در س��ال های گذش��ته همواره 
روند افزایش��ی داشته و نس��بت به ده سال گذشته نیز 
حدود ۳ برابر ش��ده اس��ت. همچنین صنعت فوالد در 
ایران توانس��ته عالوه بر تأمین مصرف داخلی، در بین 
ده کش��ور صادرکننده فوالد خام نیز قرار گیرد. بخش 
ف��روش داخلی فوالد خام و س��ایر محصوالت فوالدی 
تولید شده در شرکت های داخلی عمدتا در بورس کاال 
انجام می ش��ود. ع��الوه بر تأمین نی��از داخلی، افزایش 
تولی��د و فروش صادراتی به جهت تأمین ارز مورد نیاز 
کش��ور از محل صادرات غیر نفتی بسیار مورد اهمیت 
اس��ت. لذا پیش بینی می ش��ود ک��ه حمایت های ویژه 

دولتی از این صنعت در آینده نیز ادامه دار باشد.
ب��ه طور کل��ی می توان گفت که آین��ده بازار جهانی 
ف��والد را می  توان مثبت ارزیابی ک��رد. تولیدکنندگان 
ایرانی فوالد در صورت اتخاذ اس��تراتژی های مناس��ب 
می توانن��د از ظرفیت های موج��ود در بازارهای داخلی 
و خارجی و حمایت های دولتی اس��تفاده کرده و عالوه  
بر سودآوری مناسب برای سهامداران، سهم ویژه ای در 
رش��د و رونق اقتصادی کشور داشته باشند. پیش بینی 
می شود که طی سال های آینده روند تولید فوالد ایران 
همچنان رو به افزایش بوده و تا سال 2۰25 به بیش از 

6۰ میلیون تن در سال برسد.
چندی پیش انجمن جهانی ف��والد اعالم کرد تولید 
ف��والد ای��ران در نوامب��ر 2۰22 از بزرگتری��ن اقتصاد 
اروپا بیش��تر شده و ایران با کنار زدن آلمان به جایگاه 
هفتمین تولیدکننده بزرگ ف��والد جهان صعود کرده 
اس��ت. این انجمن از تولید 2.9 میلی��ون تن فوالد در 
ایران طی یازدهمین ماه س��ال میالدی گذش��ته خبر 
داده اس��ت. تولید فوالد ایران در این ماه با رش��د ۳.9 

درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
اس��ت. رش��د ۳.9 درصدی تولید فوالد ایران در نوامبر 
2۰22 با وج��ود تداوم تحریم ه��ای غیرقانونی آمریکا 
درحالی اس��ت که کل تولید فوالد جه��ان در این ماه 
۳.7 درصد و تولید ف��والد آمریکا 1۰.5 درصد کاهش 

یافته است.
میزان تولید فوالد در دنیا �

ایران طی س��ال های اخیر بر اس��اس آمار 12 ماهه 
دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان بوده اس��ت اما 
در نوامبر امس��ال توانسته برای نخستین بار تا جایگاه 
هفتمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان بر اساس آمار 
ماهانه باال رود. تولید فوالد ایران در این ماه از آلمان که 
بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می شود و همچنین از 

تولید فوالد برزیل و ترکیه بیشتر بوده است.
تولی��د فوالد آلم��ان در نوامبر امس��ال 17.9 درصد 
کاهش یافته و به 2.8 میلیون تن رس��یده اس��ت. بروز 
بح��ران انرژی در آلم��ان به دنبال جن��گ اوکراین به 
خوبی در افت تولید فوالد این کشور نمایان شده است. 
تولی��د فوالد برزیل نیز در این ماه 16.۳ درصد کاهش 
یافته و به 2.6 میلیون تن رسیده است. ترکیه نیز 2.4 
میلی��ون تن فوالد در ماه نوامبر تولید کرده اس��ت که 
ای��ن رقم با افت ۳۰.7 درصدی نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل مواجه شده است.تنها چین، هند و ایران با 
افزایش تولید فوالد در نوامبر 2۰22 مواجه ش��ده اند. 
تولید فوالد چین با رشد 7.۳ درصدی به 74.5 میلیون 
ت��ن و تولید فوالد هند با رش��د 5.7 درصدی به 1۰.4 

میلیون تن رسیده است.
چی��ن بزرگتری��ن تولیدکننده فوالد جه��ان در ماه 
نوامبر بوده و پس از این کش��ور به ترتیب کش��ورهای 
هند، ژاپن، آمریکا، روس��یه، کره جنوبی، ایران، آلمان، 
برزیل و ترکیه در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

فوالد ایران مچ اروپا را خواباند!
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نشست مش��ترک هم اندیش��ی و تبادل نظر فنی 
در خص��وص تبیی��ن راهکارهای تعامل��ی صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی با ش��رکت های دانش بنیان با 
حضور مدیرعامل شرکت MMTE و معاون توسعه 
اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در محل این 

شرکت برگزار شد.
 ب��ه گزارش روابط عمومی، در این نشس��ت دکتر 
طاهرپور مدیرعامل ش��رکت مهندسی فناور معادن 
و فل��زات )MMTE( ضم��ن معرفی ش��رکت در 
مختصات توس��عه طرح های معدنی و صنایع فوالد 
به راهبرد بومی س��ازی و توسعه داخلی سازی اشاره 
کرد و گفت: MMTE در اولین گام به بومی سازی 
دانش فنی کوبه اس��تیل ژاپن در ساخت واحدهای 
آهن اس��فنجی پرداخته و به تناسب تکامل دانشی 
مستمر خود در دوره های مختلف، ایفاگر طراحی و 
اجرای موفق چندین ط��رح فوالدی این حوزه بوده 

است .
وی داخلی سازی را پیشران توسعه دانست و افزود: 
این ش��رکت هم اکنون تمرکز وسیعی بر مهندسی 
معکوس و س��اخت تجهیزات خاص بخش معدن و 

صنعت فوالد دارد.

ب��ه گفته وی، این ش��رکت همراس��تا با تحوالت 
جهانی بنا دارد با اس��تفاده از س��رمایه انسانی خود 
و ب��ه کارگی��ری چرخه یادگیری و بهبود مس��تمر، 
در جه��ت پیش��برد برنامه های دانش بنی��ان و ارائه 
خدمات متمایز به مشتریان، فعالیت های خود را در 

اکوسیستم نوآوری با قابلیت بیشتری همراه نماید.
در ای��ن نشس��ت دکت��ر ملکی فر معاون توس��عه 
اکوسیس��تم صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: 

اح��راز دانش بنیان��ی MMTE بر اس��اس ارزیابی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در 
بومی س��ازی س��اخت واحدهای آهن اسفنجی در 
صنع��ت ف��والد، مقدم��ه ای مناس��ب در خصوص 
اعطای تس��هیالت و امتیازات است که از جمله آن 
می توان ب��ه اعتبار مالیات��ی فعالیت های تحقیق و 
توس��عه، خرید تجهیز دانش بنیان و اعطای سرمایه 
در گ��ردش بانک��ی در قال��ب تس��هیالت محصول 
محور اش��اره نمود؛ همچنین با تشریح فرصت های 
کس��ب و کار ن��وآوری ایران و بیان آم��ار از فعاالن 
این زیس��ت بوم، بر ل��زوم آینده نگری MMTE و 
حضور فعاالنه این ش��رکت در اکوسیستم نوآوری 

تاکید شد.
ملکی فر گفت: راهبرد صندوق دعوت و تس��هیل 
شرایط حضور شرکت های پیشگام و تاثیرگذار دانش 
بنی��ان در تمام بخش ها به وی��ژه در بخش معدن و 
صنعت فوالد کش��ور اس��ت ت��ا از طری��ق انتخاب 
سازوکارهای جسورانه وارد اکوسیستم نوآوری شده 
و به رش��د و توس��عه پایدار این بخش با حمایت از 
شرکت های استارت آپی نوپا در نقش شتاب دهنده 

کمک کنند.

نشست مشترک MMTE با صندوق نوآوری و 
شکوفایی
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میرس��ینا امیرش��نوا، مدیر واحد تحقیق و توسعه 
شرکت دانش بنیان مهندسی فن آور معادن و فلزات 
)MMTE( در خصوص اهمیت تحقیق و توس��عه 
در بنگاه های اقتصادی گفت: تحقیق و توسعه مزیت 
اصلی ش��رکت های امروزی است و تنها شرکت هایی 
پایدارند که تحقیق و توس��عه در آن ها نهادینه شده 
باشد. بی تردید رشد و توس��عه یکی از اساسی ترین 

نیاز شرکت ها برای رسیدن به تعالی است.
وی ض��رورت تمرک��ز وی��ژه  بر تحقیق و توس��عه 
بنگاه های اقتصادی را رس��یدن به سودآوری بیشتر 
به دلی��ل ایجاد فرصت های جدید از طریق کس��ب 
مزیت رقابتی )پول سازی(، امکان یافتن راه  حل های 
بهب��ود فرآیندها و روش های ارتق��اء کیفیت کاال و 
کاه��ش هزینه های تولید از طریق تغییر در طراحی 
 MMTE و روش های تولید دانست و گفت: شرکت
در ح��ال حاض��ر چهار پروژه احیاء مس��تقیم و یک 

پروژه فوالدسازی دیگر را نیز در دست اجرا دارد.
به گفته او، این ش��رکت س��ابقه صادرات خدمات 
فنی مهندس��ی به پاکس��تان در کارخانه تولید آهن 
اس��فنجی را داش��ته و در حال حاضر در حال عقد 
قرارداد برای احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی در 

کشورهای همسایه است.
تازه تری��ن  در   MMTE ش��رکت  اف��زود:  وی 
فعالیت های مس��یر دانش��ی خود، بر اساس ارزیابی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به 
کسب نشان عالی دانش بنیان تولیدی سطح دو شده 
اس��ت؛ ضمن آن که، با توجه به ماهیت دانش بنیان 
شرکت MMTE، واحد تحقیق و توسعه به عنوان 
بازوی فناورانه و نوآورانه ش��رکت، نقش بسزایی در 

حضور شرکت در اکوسیستم نوآوری ایفا می کند.
امیرش��نوا رویکرد ای��ن واحد را ع��الوه برکاهش 
هزینه های اجرا و کاهش زمان اجرا، افزایش کیفیت 

ساخت واحدهای در دست ساخت دانست و با اشاره 
ب��ه این که یکی از اه��داف اصلی ای��ن واحد، تغییر 
ذهنیت از “کاهش هزینه” به دیدگاه “ایجاد ارزش” 
اس��ت، مهم ترین فعالیت های این واحد را به ش��رح 

زیر برشمرد: 
• عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه  صنعتی 	

امیرکبیر و پژوهشگاه نیرو
• عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات 	

فرآوری مواد معدنی ایران و همکاری در 
خصوص تجاری سازی طرح استحصال 

وانادیوم و آهن از محصول تیتانومگنتیتی 
معدن کهنوج

• عقد قرارداد تدوین دانش فنی و طراحی 	
برج پاتیل گردان ماشین ریخته گری پیوسته 

با سازمان جهاد دانشگاهی شریف با هدف 
توسعه دانش بومی سازی طراحی و ساخت 

ماشین ریخته گری پیوسته در ایران
• مطالعات بهینه سازی طراحی و ساخت 	

سازه های مورد استفاده در کارخانه ها با 
همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه 

خوارزمی
در  � آب  مص�رف  کاه�ش  مطالع�ات   

واحدهای احیا مستقیم
 MMTE مدیر واحد تحقیق و توس��عه ش��رکت
یک��ی از اولویت های اصلی این واحد را عارضه یابی و 
افزای��ش بهره وری و کاهش هزینه ها و اثرات مخرب 
زیس��ت محیط��ی از معدن ت��ا کارخانه برش��مرد و 
خاطرنشان کرد که از دیگر برنامه های این واحد در 
حوزه مع��دن، همکاری تحقیقاتی با مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی ایران در زمینه های اس��تحصال 
عناصر نادر خاکی، وانادیوم و فرآوری سنگ آهن کم 
عیار با هدف توسعه و تجاری سازی فناوری و تمرکز 

بر بومی س��ازی تکنولوژی های کلی��دی در معدن و 
صنایع معدنی فلزی است.

به گفته او، در حال حاضر طراحی و بومی س��ازی 
برج پاتیل گردان ماشین ریخته گری پیوسته که یکی 
از گلوگاه ه��ای تکنولوژی در صنای��ع معدنی فلزی 
سازی اس��ت و بیشترین تأثیر پذیری را از تحریم ها 
داش��ته، طی قرارداد با س��ازمان جهاد دانش��گاهی 

شریف در حال اجرا است.
امیرش��نوا، تکمیل شکل دهی شبکه با اکوسیستم 
نوآوری، تبیین و شفاف س��ازی تقاضاهای مشاوران، 
پیمان��کاران و بهره ب��رداران بخش مع��دن و صنایع 
معدنی فلزی برای اکوسیستم، تأمین بخشی از منابع 
مالی از طرح های پژوهش��ی، حمای��ت از طرح های 
نوآورانه و پژوهش��ی و پش��تیبانی از تجاری س��ازی 
آنها با تأکید ب��ر حمایت های معاونت علمی فناوری 
ریاس��ت جمهوری از این ش��رکت دانش بنیان را از 
جمله برنامه های واحد تحقیق و توس��عه در تعمیق 
فعالیت ه��ای این ش��رکت در اکوسیس��تم نوآوری 

برشمرد.
وی مهم ترین چالش ها در خصوص انجام تحقیق و 
توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی فلزی و ورود 
به اکوسیستم نوآوری را عدم  دارا بودن مقیاس کافی 
برای تقبل هزینه های اس��تقرار راه حل های نوآورانه، 
ش��کاف پذیرش بودجه، همپوش��انی و فعالیت های 
م��وازی تحقیقاتی در ش��رکت ها برش��مرد و افزود: 
برای تقویت نوآوری، اجرای رویکرد نوآوری باز مفید 

خواهد بود.
 ن��وآوری ب��از ش��رکت ها را دعوت می کن��د تا در 
کس��ب و کار خود از ایده ه��ا و فناوری های بیرونی 
بیش��تر بهره ببرند تا از این طریق بتوانند ریسک ها 
و هزینه ها را مدیریت کنند و به روند پیش��رفت های 

فنی خود سرعت ببخشند.

آمادگی MMTE برای “همکاری باز” با 
دانش بنیان ها

بخ�ش در ن�وآوری دول�ت،
مع�دنوصنایعمعدن�یفلزی
رابااس�تفادهازان�واعمختلف
مش�وقهایس�رمایهگذاری،از
جملهمش�وقهایمالیاتیبرای
افزایشس�طحنوآوری،محقق

کند.

 )MMTE( میرسینا امیرشنوا، مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مهندسی فن آور معادن و فلزات
مطرح کرد:
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ب��ه دالیل متع��ددی ب��رای افت ص��ادرات فوالد 
ایران می توان اش��اره کرد؛ ب��رای مثال پس از عبور 
از ماه ه��ای ابتدایی س��ال، ب��ازار مص��رف این فلز 
اس��تراتژیک در س��طح بین المللی با رکود روبه رو و 
ب��ه دنبال آن از میزان تقاضا ب��رای عرضه فوالد در 
بازار جهانی کاسته شد. در ادامه تحریم فوالدسازان 
روسیه از سوی کش��ورهای اروپایی منتهی به ضرر 
فوالدسازان ایرانی شد، چراکه این صنعتگران عماًل 
بخشی از جایگاه ایران را در بازار جهانی از آن خود 

کردند.
به اعتقاد فوالدسازان ایرانی باوجود تمام مشکالتی 
که از مناس��بات بین المللی نشئت می گیرد و عماًل 
ص��ادرات فوالد ای��ران را تح��ت تاثیر منف��ی قرار 
می دهد، سیاس��ت های اش��تباه داخل��ی نیز مانعی 
جدی در مس��یر فروش فوالد ایران در بازار جهانی 
هس��تند. به اعتقاد ای��ن صنعتگ��ران مصوبه وضع 
عوارض صادراتی بر محصوالت فوالدی کشور که در 
2 ماه نخست امسال اجرایی شد، یکی از دالیل افت 
جایگاه صادراتی فوالد ایران در بازار جهانی اس��ت. 
درواقع اثرات این بخش��نامه با گذشت زمان آشکار 
 ش��ده است؛ بر همین اساس نیز آمار صادرات فوالد 

ایران از تیر و مرداد به بعد کاهشی بوده است.
تولید بدون خریدار دوام ندارد �

فعال  احرامیان،  بهادر 
اظهار  ف��والد   صنع��ت 
ک��رد: ب��ر اس��اس آمار 
س��وی  از  منتشرش��ده 
تولیدکنندگان  انجم��ن 
رون��د  ای��ران،  ف��والد 
فل��ز  ای��ن  ص��ادرات 
اس��تراتژیک از کشور در 
گذش��ته  ماه های  اغلب 
رون��د صعودی  خ��الف 
تولید، کاهشی بوده است. افت صادرات فوالد ایران 
در ش��رایطی ثبت می شود که این زنجیره با تکیه بر 
اهداف صادراتی در کش��ور ما احداث  شده و توسعه 

 یافته است.
 ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه های زنجیره 
فوالد کش��ور به مراتب باالتر از نی��از داخلی به این 
محصول برآورد می شود. تکیه بر ظرفیت های داخلی 
همچون ذخایر غنی س��نگ آهن و مناب��ع انرژی و 
تولید فوالد، راهکاری برای ارزش آفرینی حداکثری 
در زنجیره فوالد کش��ور بود؛ بر همین اس��اس برای 
تولی��د 55 میلیون تن فوالد در افق 14۰4 کش��ور، 

هدف گذاری شده است.
وی افزود: توس��عه صنع��ت فوالد و ف��روش این 
محصول اس��تراتژیک مازاد بر نی��از داخلی در بازار 
جهانی، به منزله رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش 
وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین ارتقای 
سطح ارزآوری برای کشور است. توسعه فوالدسازی 
کش��ور،  در  حداکث��ری  اش��تغال زایی  زمینه س��از 

به وی��ژه مناطق کمتر برخ��وردار اس��ت؛ بر همین 
اس��اس از سیاس��ت گذاران انتظار می رود در تدوین 
استراتژی های حاکم بر بخش تولید، تداوم صادرات 

را موردتوجه حداکثری قرار دهند.
این فعال صنعت فوالد خاطرنش��ان کرد: باوجود 
موارد یادش��ده نه تنها خواسته فعاالن صنعت فوالد 
مبن��ی بر حمایت از این صنعت برآورده نمی ش��ود، 
بلکه هرسال سیاست هایی ضد صادرات و ضد تولید 
وضع می ش��ود که لطم��ات غیرقاب��ل جبرانی را به 

صنایع تحمیل می کند.
 وض��ع ع��وارض صادراتی بر ف��والد و محصوالت 
فوالدی در نخستین هفته های سال 14۰1، یکی از 
همان سیاست های اشتباهی بود که به افت ادامه دار 
فروش این محص��ول در بازار جهانی منتهی ش��د. 
ثب��ات در قرارداد برای طرف های خارجی از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت؛ بنابراین حت��ی با حذف 
عوارض یادشده، عواقب آن تا بلندمدت ادامه یافت.

این فوالدس��از ایرانی با اش��اره ب��ه روند صعودی 
قیمت فوالد در ماه های نخس��ت امس��ال و س��پس 
اف��ت قابل توجه بهای این فلز در بازار جهانی، افزود: 
همان طور که پیش بینی می شد روند افزایشی قیمت 
فوالد در بازار جهانی ادامه دار نبود، زیرا فوالدسازان 
روس��یه به دنب��ال تحریم اق��دام به ارزان فروش��ی 
محص��والت خ��ود در بازاره��ای منطق��ه کردن��د. 
وضع عوارض صادراتی از س��وی دول��ت ایران روی 
محصوالت تولیدش��ده در زنجیره فوالد و همچنین 
دامپینگ صادرات از س��وی روس��یه، بازارهای ما را 

به شدت کاهش داد.
احرامی��ان در ادامه گفت: صنع��ت فوالد ایران در 
طول س��ال های گذش��ته با تحریم و محدودیت در 
تعام��الت بین المللی روب��ه رو بوده اس��ت؛ بنابراین 
مشتریان فوالد ایران عموماً ریسک همکاری با ما را 
می پذیرن��د که همین موضوع از مزیت رقابتی فوالد 
ایران در مقایسه با فوالد تولیدشده در سایر کشورها 

می کاهد.
 در ح��ال حاضر با توجه به رون��د نزولی صادرات 
فوالد ایران و هم زمان رکودی که بر بازار داخلی این 
محصول س��ایه انداخته، می��زان موجودی انبارهای 
فوالدس��ازان کش��ور به ش��دت افزایش یافته است. 
ظرفی��ت مصرف در بازار داخلی محدود اس��ت و با 
توجه به رکودی که در اقتصاد ش��اهد آن هس��تیم، 
محدودتر هم شده اس��ت. بااین وجود روند صادرات 
ای��ن محص��ول نی��ز چن��دان روش��ن و امیدبخش 
نیس��ت؛ بنابراین باید اقرار کرد فوالدسازان کشور از 

سیاست گذاری اشتباه به شدت متضرر شده اند.
موانع فروش فوالد در بازار جهانی �

سید علی محمد ابویی مهریزی، عضو هیئت مدیره 
انجم��ن ن��وردکاران اظهار کرد: ص��ادرات راهکاری 
برای توس��عه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر 
همین اساس تسهیل صادرات راهکاری برای بهبود 
عملک��رد صنای��ع و به دنب��ال آن ارتق��ای وضعیت 

اقتصاد ایران اس��ت. در 
اخی��ر صنعت  4 ده��ه 
ف��والد ایران ب��ا تکیه بر 
معدن��ی  ظرفیت ه��ای 
و ان��رژی ش��کل گرفته 
و توس��عه  یافته اس��ت. 
ظرفیت سازی انجام  شده 
در این زنجیره به مراتب 
باالت��ر از نی��از داخل��ی 
برآورد می شود؛ بنابراین 
صادرات تنه��ا راه تداوم تولید و حفظ موقعیت های 

شغلی در زنجیره فوالد کشور است.
این فعال صنعت فوالد گفت: سال ها تحریم ایران 
از سوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ برای فروش 
فوالد و محصوالت فوالدی ایران در بازارهای جهانی 
به شمار می رود. بااین وجود فوالدسازان کشور تالش 
خ��ود را به کار بس��ته اند تا حض��وری موفق در این 
بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین المللی 

فوالد دنیا را از آن خود کنند.
وی افزود: با توجه به چالش های ناشی از تحریم که 
عملکرد صنعتگران فوالد کشور را تحت تاثیر منفی 
قرار داده، از سیاست گذاران انتظار می رود امتیازاتی 
را در اختی��ار صنعتگ��ران قرار ده��د. به عنوان مثال 
دولتم��ردان می توانند با ارائ��ه راهکارهایی همچون 
معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط 

دشوار تحمیلی به صنایع برآیند.
ابوی��ی گف��ت: باوج��ود مس��ائل یادش��ده دولت 
نه تنه��ا اقدام مثبت��ی را برای حمای��ت از صنایع و 
ص��ادرات فوالد ترتیب نداده ک��ه با تصویب و وضع 
ع��وارض صادراتی، ف��روش محصوالت تولیدش��ده 
در ای��ن زنجی��ره را ب��ا چالش های ج��دی روبه رو 
کرد. باوجوداینکه مصوبه یادش��ده برای مدت زمان 
کوتاهی اعتبار داش��ت، اث��رات منفی آن بر عملکرد 
تولیدکنن��دگان ماندگار بود و به افت صادرات فوالد 
و محصوالت فوالدی ایران منتهی ش��د. متاس��فانه 
باید اق��رار کرد در طول س��ال های اخیر مقررات و 
مصوبات ناکارآمدی در حوزه صنایع معدنی، به ویژه 
برای فوالدس��ازان کشور وضع  ش��ده، این در حالی 
اس��ت که اثرات چنین مقرراتی حتی پس از لغو نیز 
باقی خواهد ماند. عالوه بر این باید تاکید کرد تغییر 
مداوم قوانین و مقررات حتی امنیت سرمایه گذاری 

را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
ای��ن فعال صنع��ت ف��والد گفت: وض��ع عوارض 
صادراتی هرچن��د برای مدت  کوت��اه دوماهه، به از 
دس��ت رفتن بخش��ی از بازار صادرات فوالدس��ازان 
منتهی شد، زیرا با تغییر مداوم قوانین و مقررات که 
بر عملکرد صادراتی فوالدس��ازان کشور تاثیر منفی 
می گذارد، عماًل اعتماد خریداران به این محصوالت 

از بین می رود.
 به دنبال حمله روس��یه به اوکراین، این کشور از 
سوی بس��یاری از کش��ورها به ویژه در اروپا تحریم 

در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد:

علل ناکامی صادرات فوالد 
براس�اسآمارمنتشرش�دهتوس�طانجمنتولیدکنندگانفوالدایرانمیزانصادراتفوالدمیانیونیز
مجموعمحصوالتفوالدیکش�وردر۷ماهنخستامسالدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشته،کاهشی
بودکهاینافتدربخشفوالدمیانی۹درصدودرمجموعمحصوالتفوالدی4درصدگزارششدهاست.
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ش��د. در چنین شرایطی فوالدسازان روس بازارهای 
صادرات��ی خ��ود را از دس��ت دادند و ب��رای تداوم 
امکان فعالیت در بازار جهانی اقدام به ارزان فروش��ی 
محصوالت خود در بازار جهانی کردند؛ به این ترتیب 
بازار صادراتی ایران به ش��دت محدود شده است. در 
چنین موقعیتی وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی 
تازه در مس��یر صادرات فوالد ایران که آن هم تحت 
تحریم اس��ت، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند. 
م��ا بارها ب��ه دولت تاکید کردیم ک��ه وضع عوارض 
صادرات��ی حق دولت اس��ت، اما این اس��تراتژی در 
اشتباه ترین زمان ممکن اجرایی شد و لطماتی را به 

تولیدکنندگان وارد کرد.
وی اف��زود: نب��ود تیم کارشناس��ی ب��رای اتخاذ 
سیاس��ت های تولی��دی و بی توجه��ی ب��ه نظ��رات 
تولیدکنندگان چنین چالش هایی را ایجاد می کند. 
متاسفانه درروند سیاس��ت گذاری ها، نظرات فعاالن 
بخش خصوصی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته 
به دولت، در حاشیه قرار دارد؛ به این ترتیب باید اقرار 
ک��رد تولید برای فعاالن بخ��ش خصوصی به مراتب 

دشوارتر است.
هزارتوی صادرات �

س��عیدیان،  مجی��د 
فع��ال صنع��ت ف��والد، 
در خص��وص وضعی��ت 
ای��ن صنعت اظهار کرد:  
برای  راهکاری  صادرات 
ت��داوم تولید در زنجیره 
اس��ت،  کش��ور  ف��والد 
چراک��ه می��زان تولی��د 
در برخ��ی از حلقه های 
ای��ن زنجی��ره به وی��ژه 
محصوالت طویل فوالدی، به مراتب باالتر از نیاز بازار 
داخلی برآورد می ش��ود. بااین وجود محدودیت های 
متع��ددی در مس��یر صادرات فوالدس��ازان کش��ور 
وج��ود دارد که روند فروش خارجی این محصوالت 
را دش��وار و هزینه بر می کند. از ص��ادرات به عنوان 
راه��کاری برای ارزآوری حداکثری برای کش��ور نام  
برده می شود. در همین راس��تا تکیه دولت به توان 
صادراتی فوالدس��ازان به ویژه در سال های اخیر و با 
توجه به محدودیت هایی که در مس��یر فعالیت این 

صنعتگران دیده می شود، شدت گرفته است.
 در جریان نوس��انات ارزی و رشد قابل توجه بهای 
دالر در بازار آزاد، باز هم دولت به نیروی بازگش��ت 
ارز صادراتی فوالدسازان تکیه کرده است؛ از همین 

رو ای��ن صنعتگران را موظ��ف کرده 1۰۰ درصد ارز 
صادرات��ی خود را با قیمت دالر نیمایی عرضه کنند. 
ای��ن مصوبه جدی��د به ضرر فعاالن صنعتی اس��ت، 
چراک��ه نرخ دالر در س��امانه نیما ب��ا دالر توافقی و 
همچنین نرخ دالر در بازار آزاد تفاوت چش��مگیری 

دارد.
وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد: ع��الوه بر ای��ن باید 
دانس��ت مصوبه مطرح شده از س��وی هیئت دولت 
با ابهامات بس��یاری همراه اس��ت و همین ابهامات 
عماًل برنامه ریزی برای ف��روش و صادرات صنایع را 
دش��وار می کند. عالوه بر این هنوز مشخص نیست 
بخش��نامه موردبحث تا چه زمانی اجرایی می شود. 
فشار یادش��ده در شرایطی به صنایع فوالدی کشور 
تحمیل می شود که روند فعالیت این تولیدکنندگان 
در س��ال های اخیر و تحت تاثیر مشکالت اقتصادی 
کش��ور دش��وار شده اس��ت. از یک سو ش��اهد تورم 
افسارگسیخته ای هستیم که تولید را متاثر می کند 
و از س��وی دیگر سیاس��ت گذاری های اشتباه روند 
فعالی��ت صنای��ع را تحت تاثی��ر منفی ق��رار داده 
است. ازجمله این سیاس��ت های اشتباه می توان به 
تغییر مداوم بخش��نامه های حاکم بر تولید و فروش 
محصوالت فوالدی اش��اره کرد، زی��را این تغییرات 

مانع برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع است.
این فع��ال صنعت ف��والد افزود: همی��ن موضوع 
تغییر در فرآیند بازگش��ت ارز صادراتی عماًل امکان 
برنامه ریزی تولید را از فعاالن صنعتی سلب می کند 
و سودآوری صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. 
متاسفانه این نخستین بار در سال جاری نیست که 
ش��رایط صادرات فوالد و محصوالت فوالدی تغییر 

می کند.
 در ماه های نخستین سال نیز شاهد وضع عوارض 
صادرات��ی برای ی��ک بازه زمانی دوماه��ه بودیم که 
نتایج منفی ناشی از آن به مرور روشن شد. عالوه بر 
این چالش های متعددی در مسیر تولید صنعتگران 
وج��ود دارد ک��ه ازجمله این مش��کالت می توان به 
محدودی��ت در تامین انرژی صنایع اش��اره کرد. با 
شروع فصل سرد روند تامین گاز واحدهای فوالدی 
کش��ور با چالش جدی روبه رو شده است. البته این 
چالش بیش��تر روند تولید حلقه های میانی زنجیره 
فوالد را متاثر س��اخته و برای صنای��ع تولیدکننده 
محص��والت فوالدی در قالب افزایش نرخ مواد اولیه 
و کمبود آن ظاهر می ش��ود. با این ش��رایط هزینه 
نهای��ی تولید افزایش خواهد یاف��ت. عالوه بر این از 
میزان ظرفیت واقعی تولید در صنایع کاسته خواهد 

ش��د. تداوم این مش��کالت به منزل��ه از میان رفتن 
رقابت پذیری تولید خواهد بود.

 چالش ه��ای حاک��م بر فرآین��د تولید محصوالت 
فوالدی ادامه دار است. به عنوان مثال نبود نظم ثابت 
بر فرآیند قیمت گذاری فوالد و محصوالت فوالدی، 
عم��اًل روند تولید ای��ن صنایع را با مش��کل روبه رو 
می کند و فوالدس��ازان ما ام��کان برنامه ریزی برای 

آینده تولید خود را ندارند
س��عیدیان در پایان خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
تمام مش��کالتی که درروند فعالیت صنایع فوالدی 
کش��ور به چش��م می خورد، انتظار می رود مس��یر 
صادرات این صنایع تس��هیل شود، چراکه فروش در 
بازار بین المللی به منزله دریچه ای برای جبران بخش 
از زیان های تحمیلی به صنایع است، اما این خواسته 
نه تنه��ا محق��ق نمی ش��ود، بلکه هرروز مش��کالت 
جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد می شود. 
در چنین ش��رایطی نباید به تداوم تولید، سودآوری 
و اثرگذاری حداکثری فوالدس��ازان کشور بر اقتصاد 

امید چندانی داشت.
سخن پایانی �

صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی 
کش��ورها است؛ بر همین اس��اس نیز از دولتمردان 
انتظ��ار م��ی رود مس��یر ف��روش محص��والت را در 
ب��ازار جهانی هموار کنند. ظرفی��ت تولید در اغلب 
حلقه ه��ای زنجیره فوالد ایران به مراتب باالتر از نیاز 

داخلی برآورد می شود.
 این چالش در سال جاری با رکود گسترده ای که 
در اقتصاد کش��ور شاهد آن هس��تیم، شدت گرفته 
اس��ت؛ بر همین اس��اس ص��ادرات تنه��ا راه تداوم 
تولید هم��راه با س��ودآوری در این صنعت اس��ت. 
در چنین ش��رایطی از دولتم��ردان انتظار می رود با 
ارائه مش��وق هایی، مس��یر صادرات را هموار کنند. 
بااین حال نه تنها خواسته موردنظر محقق نمی شود، 
بلکه هرازگاه��ی مقرراتی ضد تولید یا ضد صادرات 
همچون س��دی در مقابل فعالی��ت صنعتگران قرار 
می گیرد؛ مقرراتی که ش��اید به دنبال موج اعتراض 
فعاالن صنعتی پس از بازه زمانی کوتاه لغو یا تعدیل 
ش��وند، اما آثار آنه��ا تا مدت ها به ج��ا خواهد ماند. 
درواقع تغییر مداوم قوانین، مقررات و سیاست های 
حاک��م بر تولی��د و تجارت، به چالش��ی جدی برای 
فعاالن صنعتی کش��ور بدل شده است؛ تا جایی که 
این سیاس��ت حت��ی در قالب ریس��کی جدی برای 
صنعتگران شناسایی می شود و عملکرد آنها را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
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جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران به عنوان 
بزرگ تری��ن رویداد حوزه فوالدی ب��ا محوریت ارائه 
فرصت های بومی  سازی و حمایت از تولید داخلی با 
مش��ارکت شرکت های بزرگ صنعتی از سال 1۳97 

برگزار می شود.
ایران به عنوان کشوری که روی کمربند کانی  زایی 
واقع ش��ده اس��ت هم��واره معدن را یک پتانس��یل 
اقتصادی می داند که می تواند وابس��تگی کشور را به 
مناب��ع نفتی به حداقل برس��اند. در این بین معادن 
زغال س��نگ ب��ه دلیل فراوان��ی و همچنین اهمیت 
زنجیره از معدن زغال سنگ تا تولید فوالد از اهمیت 

مضاعفی برخوردار است.
 گفتنی است استان های خراسان جنوبی، مازندران 
و کرمان سه استان زغال خیز کشور هستند که ماده 
اولیه صنعت فوالد را تامین می کنند. در س��ال های 
اخی��ر فوالد به یک س��تون اصلی اقتصادی کش��ور 
بدل ش��ده اس��ت و از این رو باید به می��زان ایجاد 
ارزش افزوده ماده معدنی، افزایش ظرفیت و توسعه 
اکتش��افات، رونق بازار صادرات، ایجاد زیرساخت ها 
و فناوری های جدید، بازس��ازی مع��ادن و توجه به 
ش��رکت های دانش بنیان توجه مضاعفی شود تا این 
صنع��ت بالنده در مس��یر روبه رش��د خود همچنان 

پیشتاز سایر صنایع باشد.
حمایت های مالی و قانونی از جانب دولت دو رکن 
اساسی برای توس��عه یک صنعت است اما به جرات 
می توان گفت که کافی نیس��ت و هر صنعتی جهت 
توس��عه به هم اندیش��ی و هم افزای��ی متخصصین و 
فع��االن در آن حوزه نیاز دارد. در این میان برگزاری 
نشست ها، سمپوزیوم ها، نمایش��گاه ها و کارگاه های 
آموزش��ی مس��یر توس��عه صنعتی ای مثل فوالد را 
هموار می کند و با به اشتراک گذاری دانش، موانع و 
چالش های احتمالی را شناسایی می  کند تا در نهایت 

ارائه راهکار و راه حل در دستور کار قرار گیرد. 
بزرگ ترین رویداد فوالدی �

جش��نواره فوالد یکی از مهم ترین گردهمایی های 
معدنی اس��ت ک��ه در قالب تخصص��ی و به صورت 
س��االنه برگزار می ش��ود. این جش��نواره بزرگ ترین 
گردهمایی تولیدکنندگان، تامین کنندگان، بازرگانان 
و متخصصان زنجیره آهن و فوالد ایران به حس��اب 

می آید.
 اولین دوره این رویداد در سال 1۳97 با محوریت 
نمایش��گاه جامع ارائ��ه فرصت های بومی س��ازی و 
حمایت از تولید داخلی برگزار ش��د. ش��رکت فوالد 

مبارکه اصفهان، ایمی��درو، معاونت علمی و نوآوری 
ریاس��ت جمهوری، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ازجمل��ه حامیان اصلی این دوره از جش��نواره فوالد 
بودن��د. نخس��تین جش��واره ف��والد در روزهای 17 
ت��ا 2۰ دی م��اه در برج میالد تهران برگزار ش��د و 
تعداد زیادی از فوالدکاران در این رویداد حضور پیدا 

کردند.
در نخستین دوره جش��نواره فوالد بیش از 14۰۰ 
نفر از مدیران، مسئولین و متخصصان زنجیره فوالد 
گ��رد هم آمدند و بالغ بر 1۰ هزار نفر از نمایش��گاه 

بازدید کردند.
 در ای��ن دوره بی��ش از 22۰ تفاهم نام��ه بی��ن 
تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان داخلی به ارزش 
تقریبی 9۰۰ میلیارد تومان منعقد شد. از 41 شرکت 
برگزیده تامین کننده داخلی در زنجیره فوالد تقدیر 
و تش��کر به عمل آمد. صندوق پژوه��ش و فناوری 
فوالد ایران و سامانه جامع بومی سازی زنجیره آهن 
و فوالد ایران دو دستاورد مهم این دوره از جشنواره 

به حساب می آیند.
یک��ی از ویژگی ه��ای بارز ای��ن روی��داد توجه به 
شرکت های تامین کننده دانش بنیان، استارتاپ ها و 
ش��تاب دهنده های فعال در حوزه داخلی سازی بود. 
همچنین با تکمیل بانک اطالعاتی تامین کنندگان و 
تولیدکنن��دگان و در برخی موارد حمایت های مالی 
صورت گرفته مسیر بومی سازی قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز صنایع فوالدی هموارتر می ش��د. برگزاری 
میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان و متولیان 
صنعت فوالد اهمیت جشنواره را در هم افزایی دانش 

و اطالعات را دو چندان می کرد. 
برگزاری نخستین جشنواره آهن و فوالد آغازکننده 
یک موج متالطم از بومی س��ازی و داخلی س��ازی را 
به همراه داش��ت و در راستای تامین توان داخلی با 
استقبال بی نظیر صنعتگران و فوالدی ها مواجه شد، 
بنابراین برگزارکنندگان جشنواره را بر آن داشت که 
دوره دوم ای��ن رویداد را نی��ز همچون اولین دوره با 
ش��کوه، برگزار کنند. دومین جش��نواره و نمایشگاه 
مل��ی فوالد ای��ران در روزهای 2۳ ال��ی 26 دی ماه 
س��ال 1۳98 در برج میالد تهران برگزار ش��د. این 
دوره از جش��نواره نی��ز ب��ا محوریت بومی س��ازی و 
حمایت از تولید داخلی و با مش��ارکت ش��رکت های 
بزرگ زنجیره فوالد همچون فوالد مبارکه اصفهان، 
فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، 
فوالد هرمزگان، چادرملو، گل گهر، فوالد کاوه جنوب 

کیش و دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی نام آش��نا 
در حوزه فوالد و آهن برپا شد.

برگزاری سومین دوره پس از دوبار وقفه �
 با وجود اس��تقبال  بسیار زیاد از برگزاری سومین 
دوره از جش��نواره و نمایشگاه آهن و فوالد، اپیدمی 
ویروس کرون��ا برگزاری این روی��داد مهم را مختل 
کرد. تاریخ برگزاری جشنواره از دی ماه سال 1۳99 
به خرداد ماه 14۰۰ موکول ش��داما با عدم موافقت 
س��تاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری این رویداد در 
خردادم��اه، این رویداد تاثیرگذار از 19 تا 21 بهمن 
ماه سال 14۰۰ و مقارن با دهه مبارک فجر در محل 

هتل المپیک تهران برگزار شد. 
این جش��نواره و نمایشگاه با رویکرد بومی سازی و 
توسعه تکنولوژی و در راستای بهره برداری حداکثری 
از توانمندی های داخلی زنجیره آهن و فوالد کش��ور 

از سنگ آهن تا محصول نهایی تعریف شده بود.
 ای��ن رویداد با هدف کاهش نی��از ارزی در تامین 
قطعات و تجهیزات، دانش فنی و مهندس��ی و مواد 
مصرف��ی مورد نیاز از طری��ق ارائه فرصت های بومی 
سازی و س��اخت داخل برگزار شد و معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، ایمیدرو و ش��رکت های بزرگ فوالدی و 

معدنی در آن مشارکت داشتند.
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران نیز 
با رویکرد بومی س��ازی، افزایش توان ساخت داخل و 
توس��عه تکنولوژی از 2۰ تا 22 دی ماه سال جاری 

در هتل المپیک تهران برگزار شد.
 در این دوره،  6 پنل تخصصی همانند هم اندیشی 
چال��ش محور تولید کنندگان، س��ازندگان داخلی و 
شرکت های دانش بنیان با شرکت های زنجیره آهن 
و فوالد، اهدای جایزه ملی فوالد ایران به سازندگان 
برت��ر داخلی، تجلیل از چهره های تاثیرگذار زنجیره 
آهن و ف��والد، برگزاری میز تعمیق س��اخت داخل 
زنجی��ره آهن و فوالد با حضور مقامات و مس��ئولین 
صنعتی کشور با امضای قراردادها و تفاهم نامه هایی 
در حوزه بومی س��ازی و توس��عه تکنولوژی در این 

رویداد اجرا خواهد شد.
همچنی��ن، نمایش��گاه اختصاص��ی در فضایی به 
وس��عت بیش از 5 هزار مترمرب��ع و با حضور بیش 
از 12۰ ش��رکت فوالدی و معدنی در کنار ش��رکت 
های دانش بنیان و سازندگان مطرح داخلی از جمله 
بخش های چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ایران است.

نگاهی گذرا بر کارنامه جشنواره ملی فوالد
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خبچراپروسهخریدرا
برایمشتریتانسختمیکنید؟!

اینترن��ت پر اس��ت از کاالیی که همین حاال ش��ما در فروش��گاهتان 
می فروش��ید و خیلی از رقبایتان قیمت آن را درج می کنند. ش��ما در 
صورتی می توانید با بقیه رقابت کنید که قیمت قابل مقایس��ه ای برای 
افراد ارائه دهید. البته ش��ما این طوری نباش��ید! یادتان بماند که مردم 
دوس��ت دارند همه چیز برایش��ان حاضر و آماده باش��د. قیمت ها را به 
درستی درج کنید؛ در جایی که به راحتی قابل مشاهده باشد تا کسی به 

خودش زحمت پرسیدن در پیغام خصوصی یا کامنت را ندهد.
همین موضوع را به خیلی از چیزهای دیگر هم بسط بدهید. کاًل علم 
بازاریابی یک چیز را مکرراً تکرار می کند و آن هم این است که به رفتار 
و حرف های مش��تری گوش دهید و برای راحت تر شدن پروسه خرید 
برنامه ریزی کنید. ش��ما باید هر روز پروسه خرید از سایت و اپلیکیشن 
فروش��گاهتان را آسان تر از قبل کنید تا بر تعداد فروشتان افزوده شود. 
در این مطلب به ش��ما یکی از راه های آس��ان تر شدن پروسه خرید را 

می گوییم. پیشنهاد می کنیم که این مطلب را تا انتها بخوانید.
پرداختدرونبرنامه–موردیکهکمتربهآنپرداختهمیشود!
اگر برای فروش��گاه یا کسب وکارتان اپلیکیش��ن طراحی کرده باشید، 
چن��د هیچ از بقیه رقبایتان جلوترید! همین که به س��لیقه افراد توجه 
کرده اید کافیست. احتماالً این را به خوبی می دانید که خیلی از افراد با 
استفاده از گوشی همراه وارد اینترنت می شوند و استفاده از اپلیکیشن ها 
را به اس��تفاده از مرورگر ترجیح می دهند. اصاًل اپلیکیش��ن ها محیط 
کاربرپس��ندتری نسبت به سایت ها دارند و استفاده از آن ها برای خیلی 

از افراد آسان تر است. 
حاالاگربخواهیدعملیاتخریدازاپلیكیشنتانرابرای
مخاطبانتانآسانترکنیدچهکاریانجاممیدهید؟

 یک پیشنهاد برایتان دارم؛ بیایید به پرداخت درون برنامه یعنی همان 
درگاه پرداخت درون اپلیکیشن فکر کنید. هم راه ایمن تری است و هم 

راحت تر از پرداخت از طریق مرورگر است.

آمادهتغییرهستید؟
چرا همیش��ه عادت می کنیم که کار را برای بقیه و خودمان س��خت 
کنیم؟! یک بار برای همیشه خرید درون برنامه را ازطریق درگاه پرداخت 
درون برنامه ای س��هولت ببخشید و نتیجه اش را ببینید. برای من بارها 
پیش آمده که تنظیمات مرورگر گوش��ی ام به هم ریخته و نتوانستم وارد 
صفحه پرداخت ش��وم. وقتی که درگاه پرداخت درون برنامه ای داشته 
باش��ید، دیگر افرادی که مثل من مرورگرهایش��ان مش��کل دارند هم 
به راحتی پرداختش��ان را انجام می دهند. از همه این ها گذشته، مسئله 
امنیت موضوع کم اهمیتی نیست؛ وقتی که اپلیکیشن تان درگاه پرداخت 
درون برنامه ای داش��ته باشد، دیگر نیازی به ریدایرکت شدن به صفحه 
پرداخت در مرورگر نیست؛ بنابراین، هکرها هم نمی توانند اطالعات افراد 
را به سرقت ببرند. درگاه پرداخت درون برنامه ای هم راحت است و هم 
امنیت باالتری نسبت به درگاه پرداخت اینترنتی برای اپلیکیشن های 

تلفن همراه دارد.
درگاهپرداختدرونبرنامهبانكسامان

همان طور که می دانید ما )در بانک سامان( همیشه در کنار شما هستیم. 
حاال که تقاضا برای استفاده از درگاه پرداخت درون برنامه ای زیاد شده، 
ما هم دس��ت به کار ش��دیم و این امکان را برای شما فراهم کردیم. اگر 
تابه حال با درگاه پرداخت اینترنتی ما کار کرده باشید می دانید که تجربه 
کاربری راحت و جذابی دارد و پش��تیبانی آن 24ساعته است. حاال هم 
شرکت پرداخت الکترونیک سامان )سپ(، از محصول جدیدی که همان 
درگاه پرداخت درون برنامه ای اس��ت رونمایی کرده و به شما این امکان 
را داده تا کاربرانتان بدون خروج از محیط اپلیکیش��ن پرداختش��ان را 

به راحتی انجام دهند.
جمعبندی

اگر اهل توس��عه کسب وکارتان هس��تید، بهتر است در راه آسان شدن 
تجربه کاربری فروشگاهتان قدم بردارید. امکان پرداخت درون برنامه ای 
اپلیکیشن ها یکی از آن مواردی است که می تواند به شما در این هدف 

کمک کند. اگر سؤالی دارید در بخش نظرات از ما بپرسید.

گاهی آسان ترین راه
بهترین راه است

ــدم كه چرا برخى از افراد در كپشن شان قيمت  هيچ وقت متوجه نش
ــه همين علت آنها را  ــت خيلى ها ب ــد! جالب اينجاس كاال را نمى زنن
آنفالو مى كنند و خريدى از آن ها انجام نمى دهند؛ بااين حال، خيلى ها 
ــه دهند. مثًال همين هفته پيش  ــوز ُمِصرند كه همين روش را ادام هن
ــت رفته  به اتفاق خانواده به مغازه اى كه كاالى دكورى و آنتيك داش
ــان را خواستم. درون مغازه  ــبكه اجتماعى ش بوديم و از آن ها پيج ش
ــج بابت اطالع از  ــتند؛ اما داخل پي ــب قيمت داش همه كاالها برچس

قيمت هر كااليى بايد دايركت مى داديم.
|روابط عمومى بانك سامان|
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ارتقای س��طح ص��ادرات غیرنفتی تاثیر بس��زایی بر تولید، 
ارزش آفرینی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و همچنین 

ارزآوری بیشتر برای کشور دارد.
ارتقای س��طح ص��ادرات غیرنفتی تاثیر بس��زایی بر تولید، 
ارزش آفرینی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و همچنین 
ارزآوری بیشتر برای کشور دارد. با این وجود توسعه صادرات 
در کش��ور ما تنها در حد ش��عار باقی مانده و در عمل اقدامی 
در راستای آن انجام نمی ش��ود، چراکه استراتژی های حاکم 
بر عملکرد صنایع از اس��اس ضد صادرات هس��تند. از جمله 
این اس��تراتژی های منفی می توان ب��ه محدودیت صادرات 
در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی توس��ط تولیدکنندگان و 
نمایندگان آنها، اشاره کرد. این سیاست ها در نهایت به افت 
تراز تجاری کش��ور در سال های گذش��ته منتهی شده است. 
ع��اوه بر این فرصت های توس��عه تولید و فروش در بخش 
معدن و صنایع معدنی کشور باوجود جذب سرمایه قابل توجه 
به این بخش از دس��ت رفته اس��ت. حال با تصمیم معاونت 
معدن��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادس��ازی 
صادرات برای عموم، می توان به رشد فروش این محصوالت 
در بازار جهانی امید داش��ت؛ هرچند انتظار می رود همزمان با 
اجرای این سیاس��ت تامین نیاز داخلی در اولویت باشد و 
بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز تاکید کافی شود.

ص��ادرات غیرنفتی یکی از پارامتره��ای مهم و اثرگذار بر 
تولید ناخالص داخلی اس��ت که ارزآوری به کش��ور را تقویت 
می کن��د. به گزارش معدن نیوز صادرات به ویژه با ش��دت 
گرفتن تحریم های اعمالی علیه ایران ازسوی ایاالت متحده 
و همکاری س��ایر کشورها در این روند، دشوارتر از قبل شده 
است. با اعمال محدودیت های جدی بر فروش نفت ایران، 
توجه به س��ایر حوزه ه��ای اقتصادی و تفکی��ک حداکثری 
اقتصاد ما از نفت در دس��تور کار سیاست گذاران قرار گرفته، 
این در حالی اس��ت که معدن، صنایع معدنی و زنجیره فوالد 
جزو مهم ترین بخش های صنعتی کشور هستند که به سبب 
ظرفیت ه��ای ذاتی می توانند نقش موثری در توس��عه تولید 
داخل��ی و همچنین حضور موفق در ب��ازار جهانی را برعهده 

بگیرند.
توسعه با اهداف صادراتی �

ظرفی��ت تولید در بس��یاری از حوزه های مع��دن و صنایع 
وابس��ته به آن، در طول س��ال های گذش��ته به مراتب باالتر 
از نیاز کش��ور برآورد می شود؛ به بیانی دیگر بخش مهمی از 
سرمایه های جذب شده به این صنعت، تحت تاثیر ظرفیت های 
صادراتی بوده است؛ از همین رو ایجاد محدودیت های داخلی 
و خارجی در مسیر فروش محصوالت صنایع معدنی در بازار 
رقابت جهانی، عما به منزله افت قابل توجه تولید و بی اثر 
شدن س��رمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور 

است.

با این وجود، هدف یادش��ده یعنی توسعه صادرات در حوزه 
معدن و صنایع معدنی متناس��ب ب��ا ظرفیت هایی که در این 
صنعت شکل گرفته ، در طول سال های گذشته محقق نشده 
اس��ت. مصوبات و دستورالعمل های دولتی یکی از مهم ترین 

موانع در مسیر رشد صادرات غیرنفتی محسوب می شوند.
البته در موارد متعددی این بخشنامه ها با هدف تنظیم بازار 
داخلی وضع می ش��وند، چراکه تامین نیاز کشور بر صادرات 
ارجحی��ت دارد. ع��اوه بر ای��ن انتظار می رود ص��ادرات نه 

به منزله خام فروشی بلکه در قالب ارزش افزایی مطرح باشد.
نگاهی به تاریخچه محدودسازی صادرات �

محدودس��ازی صادرات و اختص��اص آن به تولیدکنندگان 
از س��ال ۱۳۹۷ اجرایی ش��د. ای��ن ممنوعیت توس��ط وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت نیز در نامه ای به رئیس کل گمرک 
ایران با هدف بازگش��ت ارز صادراتی، اباغ شد. اجرای این 
سیاست ها ازس��وی معاونت معدنی وقت به ویژه در زنجیره 
فوالد که صادرات و ارزآوری گس��ترده ای را برای کش��ور به 
همراه داش��ته، به ضرر بس��یاری از صنای��ع و تولیدکنندگان 
بود. در همین حال خاف وعده های مطرح ش��ده، از میزان 
صادرات و به دنبال آن ارزآوری به کش��ور نیز کاس��ته ش��د؛ 
بنابرای��ن انتظار می رفت معاونت معدنی ضمن برس��ی نقاط 
ق��وت و ضع��ف طرح موردبحث، نس��بت به اص��اح آن در 
سریع ترین زمان ممکن اقدام کند. با این وجود این درخواست 
هم مانند سایر درخواست های فعاالن بخش معدن و صنایع 
معدنی موردتوجه مدیران و تصمیم گیران وقت قرار نگرفت. 
حاال خوشبختانه این محدودیت در حال رفع شدن است. رضا 
محتشمی پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نامه ای به علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت 
ای��ران اعام کرد محدودیت های صادراتی برای محصوالت 

صنایع معدنی برطرف شده است.
در ای��ن نامه آمده اس��ت: »نظر به حکم صادره ازس��وی 
هی��ات عمومی دی��وان عدال��ت اداری مبنی ب��ر واجد ایراد 
ب��ودن محدودیت صادرات محص��والت صنایع معدنی کلیه 
مکاتبات انجام شده ازس��وی این معاونت و دفاتر تخصصی 
تحت پوش��ش مبنی بر معرفی واحده��ای مجاز به صادرات 
محصوالت شیش��ه ای، سیمان، کاش��ی و سرامیک، فوالد 
و محصوالت فوالدی، آلومینیوم، مس و س��ایر محصوالت 
صنای��ع معدن��ی، از تاریخ اباغ این نام��ه کان لم یکن اعام 
می شود و صادرات کلیه محصوالت صنایع معدنی برای کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط )ذیل مقررات جاری 
ص��ادرات( امکان پذیر اس��ت. لطفا دس��تور فرمایید در زمینه 
مراتب فوق اقدام الزم معمول شود و نتیجه اقدامات به عمل 
آمده را به این معاونت ارسال کنند.« پس از این نامه نگاری، 
گمرک ایران نیز به گمرکات سراس��ر کش��ور موضوع رفع 
محدودیت های صادراتی محصوالت صنایع معدنی را اعام 

کرد. انتظار می رود با رفع محدودیت یادش��ده ش��اهد رش��د 
صادرات و ارزآوری به اقتصاد کشور باشیم.

انتظارات از بازگشت مصوبه قدیمی �
ح��ال انتظار می رود با اجرایی ش��دن مصوب��ه موردبحث 
ش��اهد رونق گرفتن صادرات در حوزه معدن، صنایع معدنی 
و زنجیره فوالد باش��یم. نگاه کلی به آمار معامات بورس 
کاال در بخش های یادشده حکایت از آن دارد که بازار خرید 
و فروش محص��والت معدنی در طول ماه های اخیر از رونق 
کاف��ی برخوردار نبوده اس��ت. بخ��ش قابل توجهی از نبود 
تقاض��ا در بازار را می توان ناش��ی از رکود حاک��م بر اقتصاد 
کشور دانس��ت. در چنین ش��رایطی با اباغ مصوبه یادشده 
به گمرکات کش��ور انتظار می رود می��زان تقاضا برای خرید 

محصوالت تولید شده در این زنجیره افزایش یابد.
ای��ن تغییر سیاس��ت به وی��ژه در موقعیت کنون��ی که از 
یک  س��و سیاس��ت های اقتص��ادی چین به کاه��ش تقاضا 
برای کامودیتی های فلزی و فوالد در دنیا منجر و از س��وی 
دیگر جنگ روس��یه و اوکراین ادامه دار ش��ده اس��ت، مثبت 
ارزیابی می ش��ود، زیرا دریچه امیدی به سمت رشد فروش 
محص��والت معدنی و صنایع معدنی در ب��ازار رقابت جهانی 

باز شده است.
توجه به ای��ن نکته ضروری به نظر می رس��د که صادرات 
یک اقدام حرفه ای اس��ت؛ بنابراین بس��یاری از شرکت های 
صادراتی بهت��ر از تولیدکنندگان از عهده صادرات برمی آیند، 
زیرا از آنجاکه ش��رکت های صادرات محور درگیر چالش های 
تخصصی تولید و توس��عه نیستند، می توانند تمام توان خود 
را ب��رای حضور موفق در بازار جهان��ی متمرکز کنند. عاوه 
بر این امکانی برای تجمیع محصوالت تولیدش��ده در صنایع 
و بازاریابی یکس��ان برای همه آنها مهیا می ش��ود. البته از 
صادرکنن��دگان و تجار انتظ��ار می رود همزمان با تاش 
ب��رای حضور موف��ق در بازار جهانی، برای اس��تمرار فعالیت 
خود، ارتق��ای کیفیت تولی��دات را در اولویت ق��رار دهند. 
ص��ادرات هر ن��وع محصول بی کیفیت یا خ��ارج از محدوده 
اس��تاندارد به برند ایرانی لطم��ه وارد می کند؛ موضوعی که 

در طول سال های گذشته صنایع ما آن را تجربه کرده اند.
سخن پایانی �

باوجود تم��ام نقاط قوت یادش��ده انتظار م��ی رود نظارت 
مس��تمری بر فرآیند صادرات وجود داش��ته باش��د تا به این 
ترتیب از یک  س��و همچنان ش��اهد بازگشت ارزهای حاصل 
از صادرات باش��یم و از س��وی دیگر به تامین نیاز در بازار 
داخلی نیز بی توجهی نش��ود. یعنی رون��ق بازار صادراتی 
نبای��د منتهی به کم رونق��ی بازار محصوالت تولیدش��ده در 
صنایع پایین دس��تی شود. در عین حال این اقدام باید با رشد 
ارزش آفرینی و توس��عه صادرات محص��والت نهایی همراه 

باشد.

تقویت ارزآوری از کانال فوالدسازان 
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ف��والد اصلی ترین و مهم ترین ماده اولیه برای توس��عه 
انرژی ه��ای احیا ش��دنی، تولی��د زیرس��اخت های انرژی 
خورش��یدی و حتی انرژی بادی است و به همین دلیل 
در فهرس��ت ارزش��مندترین مواد اولیه فلزات اساس��ی در 
دنیا ق��رار دارد. در این روزها که دنی��ا درگیر بحران های 
زیادی ش��ده، یکی از اصلی ترین بحران ها اشتغال است. 
گزارش ه��ای اخیر نش��ان می دهد توس��عه صنعت فوالد 

می تواند در ایجاد شغل نقش مهمی داشته باشد.
محصوالت این صنع��ت را می توان ماده اولیه و مهمی 
برای توسعه زیرساخت های شهری و صنعتی قلمداد کرد 
و به همین دلیل اس��ت که در کش��ورهای درحال توسعه 
س��رمایه گذاری زیادی برای راه اندازی این صنعت انجام 

شده است.
»صمت« پیرام��ون این موضوع و بررس��ی وضعیت 
کنون��ی صنعت فوالد کش��ور گفت وگویی را ب��ا ۳ تن از 
نمایندگان مجلس یازدهم ترتیب داده اس��ت که در ادامه 

مطالعه خواهید کرد.
فوالد،�بخش�اصلی صنایع�کشور��

اهلل وردی دهقان��ی عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ب��ا بیان اینکه حوزه ف��والد بخش اصلی صنعت 
کش��ور را تش��کیل می دهد، اظهار کرد: ف��والد صنعتی 
اساس��ی و زیربنای��ی ب��رای کش��ور به حس��اب می آید. 
برنامه هایی را که دولت ها در برنامه های مختلف توس��عه 
در زمینه رش��د این بخش از کشور در نظر گرفته اند را نیز 
می توان مثبت ارزیابی کرد. امروزه خوش��بختانه نیازهای 
داخلی این بخش را تأمین کرده ایم و در بسیاری از مواد 

معدنی نیز صادرات خوبی داریم.
وی افزود: مش��کل اساس��ی ک��ه امروزه م��ورد غفلت 
قانون گذاران و دولت قرار گرفته این اس��ت که باید منابع 
معدنی را به درس��تی تأمین کنیم. در همین راس��تا باید با 
تکمیل اکتشافات و کش��ف معادن جدید در سطح کشور 
نس��بت به رفع این ضعف اهتمام داش��ته باشیم تا آینده و 
تداوم این صنعت را تضمین کنیم. امروزه اکتش��افات ما 
خیلی ضعیف اس��ت؛ به صورتی که م��ا تاکنون در هفت 
درصد از س��طح کش��ور اکتش��اف کامل انج��ام داده ایم. 
متاس��فانه ایران در زمینه تولید، اکتش��اف و اس��تفاده از 
مواد معدنی جزء ۱۰ کش��ور دنیا نیست؛ چراکه استخراج 
و شناسایی معادن در کش��ور با روش های مناسبی انجام 

نمی شود.
دهقانی با تاکید بر ضرورت انجام اس��کن از کل معادن 
کش��ور، ادامه داد: اس��تخراج و بهره برداری از مواد معدنی 
به روش های س��نتی است که این امر مشکاتی را ایجاد 

می کند، ع��اوه بر آن قوانین دس��ت وپا گیری در این 
حوزه وجود دارد که ما درصدد اصاح این قوانین هستیم. 
البت��ه الزم به ذکر اس��ت که فعاالن ای��ن حوزه تاکنون 
اکتش��افات عمقی و سطحی نیز داشته اند؛ طوری که در 
چند هزار متری نیز به معادن دست پیدا کرده اند. اما نیاز 
اس��ت که به صورت گسترده تر و اساس��ی تر به این حوزه 

ورود داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان اظهار کرد: در 
عرصه فوالد فعالیت های متنوع بس��یاری می توان انجام 
داد. فوالد در اشتغال زایی، تولید ثروت و خلق ارزش افزوده 
بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت. ازاین رو نگاه م��ا در مجلس 
شورای اس��امی شفاف س��ازی فعالیت های سازمان های 
مرتبط با حوزه معدن است تا فعالیت معدن کاران تسهیل 

شود.
عدم موفقیت در ایجاد صنایع پایین دستی �

در ادامه محمدصالح جوکار عضو کمیس��یون شوراهای 
مجلس شورای اسامی نیز در گفتگو با »صمت«، اظهار 
کرد: سیاست های کشور در حوزه صنایع معدنی بارها مورد 
تاکید قرار گرفته اما محقق نش��ده اس��ت. برای این مدل 
توس��عه نیازمند راهبرد هس��تیم و یقیناً باید برنامه ریزی 
دقیقی داش��ته باش��یم. اس��تانی همانند ی��زد در ایجاد 
صنایع معدنی موفق عمل کرده است اما در ایجاد صنایع 

پایین دستی موفق نبوده ایم.
نماینده مردم یزد و اش��کذر در مجلس شورای اسامی 
همچنین بر ضرورت اعمال تغییرات جدی در چش��م انداز 
آین��ده صنایع تاکی��د کرد و اف��زود: جای خال��ی صنایع 
پایین دس��تی و های تک همواره حس می شود و با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
نقش��ه راه توس��عه صنعتی هم باید تغییر کند. واحدهای 
صنعت��ی برای ورود به بورس و تامین خوراک با مش��کل 
مواجه هستند و واحد پتروشیمی برای تامین خوراک آنها 
وجود ن��دارد بنابراین باید مجوزه��ای الزم در این زمینه 
صادر شود.وی با بیان اینکه وزارت نفت باید در این زمینه 
سیاست گذار باشد و بر توزیع عادالنه خوراک و جلوگیری 
از داللی نظارت کند، افزود: در برخی مواقع شاهد فروش 
خوراک و داللی هستیم در شرایطی که برخی از واحدهای 
صنعتی نیازمند این خوراک هس��تند. استانی همانند یزد 
تشنه است و توسعه صنعتی نیز نیازمند آب است چراکه 
بدون آب به بن بست توسعه رسیده ایم. موافقت های الزم 
ب��رای انتقال آب صادر و مورد تصویب و اباغ قرار گرفته 
اس��ت و هر چه زودتر اجرایی ش��ود، روند توس��عه استان 
تسهیل خواهد ش��د. با ایجاد تعاونی های فراگیر می توان 

نقدینگ��ی را از بازار جمع کرده و تورم را مهار کرد. نمونه 
آن تعاونی ه��ا با حدود ۳۰ هزار نفر س��هامدار در اس��تان 
تش��کیل شده و موفق عمل کرده است و می تواند الگویی 

برای ایجاد تعاونی های معدنی نیز باشد.
حقوق�ریالی و هزینه�های�دالری�صحیح نیست��

لطف اهلل س��یاهکلی در رابطه با طرح تحقیق و تفحص 
از بورس کاال اظهار کرد: هنوز هیچ طرحی در دستور کار 
مجل��س ق��رار نگرفته و به صحن علن��ی مجلس در این 
رابطه راه نیافته اما تفحص در این زمینه بس��یار ضروری 

است.
وی در رابطه با تاثیر عرضه کامل محصوالت فوالدی و 
فروش از طریق بورس کاال بر مدیریت بازار گفت: آمارها 
نش��ان می دهد که یک ثباتی در بازار ایجاد ش��ده است، 
قبًا دست صادرکنندگان بس��ته بود چراکه بدون عرضه 
در ب��ازار داخل، اقدام به ص��ادرات محصوالت می کردند 
ک��ه منجر به برهم زدن تعادل بازار داخل می ش��د، اما در 
حال حاضر مازاد بر ف��روش در بورس به مرحله صادرات 
می رس��د و به نوع��ی صادرکننده هم تعیین تکلیف ش��ده 
اس��ت بنابراین در حال حاضر یک قاعده ای حاکم و ثبات 
خوبی در بازار ش��کل گرفته اس��ت اما نکته ای که وجود 
دارد این اس��ت که در حال حاضر مصرف کنندگان داخلی 
علی رغم اینکه دولت، انرژی ارزان در اختیارشان قرار داده 
و نیروی انس��انی نیز در کش��ور برای تولیدکننده ارزان 
است، اما محصولشان در داخل کشور به قیمت جهانی به 
مردم عرضه می شود. با توجه به اینکه فوالد جزء صنایع 
مادر است و کاربردهای فراوانی در مایحتاج مردم ازجمله 
خودرو، لوازم خانگی، مسکن و موارد دیگر دارد اینکه این 
محصوالت با قیمت های جهانی در داخل کشور به دست 
مردم برسد، مردم را متضرر کرده و سود تنها نصیب دولت 

و تولیدکننده می  شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
افزود: ب��ورس درواقع ثباتی را ایجاد کرده اس��ت اما این 
سود حاصل از انرژی ارزان به جیب تولیدکننده می رود نه 
مصرف کننده و مصرف کننده همچنان محصوالتی گران 
خریداری می کند؛ برای این امر باید  فکری اساسی کرد 
که مردم چه بهره ای می برن��د. اینکه حقوق مردم ریالی 
باشد و هزینه هایشان دالری صحیح نیست. این دالریزه 
ش��دن کاالها فاصله بین درآم��د و خرید مردم را افزایش 
داده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بنابراین 
وزارت صمت باید برای این مس��ئله راه حل بیندیش��د، اما 
متاسفانه وزارت صمت خود را کنار کشیده و همه چیز را به 

گردن بورس کاال انداخته است.

نقش ویژه فوالد در اشتغال زایی، تولید ثروت و 
خلق ارزش افزوده

در گفتگوی »صمت« با ۳ نماینده مجلس مطرح شد: 
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بهره ب��رداری از معادن ب��دون در نظر گرفتن ابعاد 
مختلف آن، می تواند پیامدهای ناخواسته فراوانی را 
به دنبال داش��ته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی 
در بس��یاری از کش��ورها ازجمله مهم ترین مسیرها 
در رس��یدن به توسعه پایدار بوده است. این مهم در 
برخی از کش��ورهای دارای معدن نیز عالوه بر اینکه 
منجر به توس��عه پایدار نش��ده، بلکه به عنوان منبع 
اصلی درآمدی دولت، یک نظام ناکارآمد را به وجود 

آورده است. 
وجود معادن و کانسنگ های معدنی در هر نقطه ای 
از دنیا که باشد برای آن منطقه یک امتیاز و غنیمت 
به شمار می آید که با یک مدیریت صحیح و کارآمد 
و برنامه ریزی دقیق می تواند به س��کوی پرتابی برای 
آن منطقه مبدل گشته و شکوفایی و پیشرفت را به 
ارمغان آورد. برای عبور از این بحران مدیریت مسائل 
معدن خصوصا بسط معادن سبز را می توان پیشنهاد 
کرد.  معدنکاری س��بز که از س��ال 2۰۰2 در چین 
مطرح شد؛ به س��رعت در کشورهای مختلف جهان 

مورد پذیرش قرار گرفت. 
در بین مناطق مختلف جهان، کش��ورهای اروپایی 
ب��ا دارا بودن س��هم 45 درص��دی از ب��ازار جهانی 
معدن��کاری س��بز در س��ال 2۰2۰، در ای��ن زمینه 
پیشرو هستند. علت آن هم عواملی مانند تمرکز این 
کش��ورها بر پذیرش فناوری های معدنکاری س��بز و 
حمایت های همه جانبه دولت از این فعالیت ها است. 
معدنکاری سبز نوع مدرنی از الگوی معدنکاری است 
ک��ه به طور فراگیر کارآیی اس��تخراج منابع و اثرات 
زیس��ت محیطی را مدنظر قرار داده و بیشینه کردن 
کارایی معدنکاری )بازیابی منابع(، کمیته کردن آثار 
زیس��ت محیطی و ایجاد توازن و بهینه سازی منافع 

سرمایه گذاری و جامعه را دنبال می کند. 
معدنکاری س��بز می��زان تقاضاه��ای موجود برای 
منابع که ناش��ی از توس��عه اقتصادی است را تعدیل 
می کند.  در جهت دست یافتن به زمینه ای مناسب 
از توس��عه به خصوص توسعه پایدار منطقه ای، بهره 
گیری از امکان��ات و قابلیت های هر بخش از منطقه 
نیاز ب��ه برنامه ری��زی دارد. بنابراین ب��ا برنامه ریزی 
درس��ت و منطق��ی در ابعاد اقتص��ادی، اجتماعی و 
زیست محیطی معدنکاری، اعمال نظارت هماهنگ 
به جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم می توان 
عالوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی 
و کالبدی را نیز تقویت کرد و این امر محقق نمی شود 
مگر با به کارگیری توسعه پایدار و معدنکاری سبز به 
عنوان پارادایم غالب در اقدامات، سیاست گذاری ها 
و طرح های توس��عه معدنی.  بنابرای��ن به کارگیری 
ابع��اد، اصول و اه��داف معدنکاری س��بز، راهبردی 
برای مدیریت بهینه هر پروژه معدنی است که منجر 
به ش��کل گیری وجهه مثبت عموم��ی فعالیت های 
معدن��ی، افزایش بهره وری، توس��عه اقتصاد س��بز، 
توس��عه اجتماعی پایدار، تس��اوی حقوق اجتماعی، 
مدیریت زیس��ت محیط��ی و اکولوژیکی می ش��ود.  
مبحث معدنکاری سبز در ایران با دو چالش اساسی 

روبه رو است. 
در وهله نخس��ت، نبود قوانین منسجم و سیاست 
بلندمدت در این زمینه اس��ت. لذا الزم اس��ت ابتدا 

موارد قطعی و احتمال��ی مواجهه دو بخش معدن و 
محیط زیس��ت بررسی شود. سپس ضوابط و قوانینی 
تدوین ش��ود که در آینده هم محیط زیس��ت و هم 

فعاالن بخش معدن با مشکل جدی روبه رو نشوند.
 برای اعمال نظر در این زمینه، باید به ویژگی های 
معدن و مواد معدنی از جمله نوع ماده معدنی، میزان 
ذخیره، نحوه برداش��ت، نحوه فراوری و فاصله معدن 
از صنایع مربوطه توجه داش��ت. همچنین الزم است 
براساس شرایط هر معدن، برنامه روشنی برای نحوه 
اکتش��اف، برداشت، حمل و بازگردانی معدن پس از 

پایان استخراج تدوین شود.  
در وهل��ه دوم، مش��کالت اقتص��ادی اس��ت. در 
شرایط فعلی کشور، مسائل زیست محیطی از جمله 
ابرچالش ه��ای اقتصاد ای��ران در همه ی بخش های 
تولیدی محس��وب می ش��ود. زیرا پذیرش ش��رایط 
فعالی��ت همزمان با توجه به محیط زیس��ت س��بب 
افزایش هزینه های تولید میشود. از این رو، بسیاری 
از فعاالن تولید تمایلی به اجرای مسائل محیط زیست 
ندارند و تدوین و اجرای قوانین مرتبط با معدنکاری 
س��بز پذیرش قوانین محیط زیس��تی را برای بخش 

معدن سختگیرانه تر می کند. 
بنابرای��ن می توان ب��ا ارائه تس��هیالت و یارانه به 
واحده��ای تولیدی، ع��الوه بر فعالیت ه��ای معدنی 
آنها را نس��بت به انجام فعالیت های زیست محیطی 
ترغیب کرد. همچنین تس��هیل شرایط برای اجرای 
گردشگری معدن و تبدیل معادن متروکه به مناطق 
پذیرای گردش��گر، انگیزه اقتصادی بیش��تری برای 

فعاالن این حوزه ایجاد کرد.
روند مطالعاتی معدنکاری سبز �

در س��ال 2۰۰۳ برای نخستین بار واژه معدنکاری 
سبز در ش��ماره 4 مجله علم و تکنولوژی زغالسنگ 
کش��ور چین، توسط کیان مینگ گائو به کار رفت و 
دیدگاهی نوین در عرصه معدنکاری پایدار پیش روی 
صنعت معدن قرار گرفت.  در س��ال 2۰۰7 میالدی 
طرحی با موضوع »راهکارهای معدن س��بز« توسط 
ش��رکت EXTRACOR با مشارکت دولت کشور 
کلمبیا در این کش��ور با رویکرد استفاده از سوخت 
بیودیزلی آغاز شد. این طرح به منظور کاهش اثرات، 
حج��م و هزینه های باالی س��وخت دیزلی، حداکثر 
اشتغالزایی بومی، شکل گیری وجهه مثبت عمومی 
نس��بت به فعالیت های معدنی و درآمدزایی بیش��تر 

برای شرکت نامبرده انجام شد.  
در ماه می س��ال 2۰۰7 میالدی مقاله ای با عنوان 
»معدنکاری س��بز ذخایر زغال س��نگ با سازگاری 
زیس��ت محیطی« در کنفرانس بین المللی«مدیریت 
باطله، ژئوتکنولوژی زیست محیطی و توسعه پایدار 
جهانی« در کش��ور اس��لونی توس��ط ژیالی��ن ژو و 
همکاران ارائه شد. نقطه اصلی شروع این دیدگاه، بر 
بررسی قانون حرکت الیه ای برای ممانعت یا کاهش 
اثرات سوء معدنکاری زغال سنگ بر روی سایر منابع 
و محیط زیست استوار اس��ت. هدف، بیشینه کردن 
مناف��ع اقتصادی اس��ت و چهارچوب کلی این روش 
حفاظت از منابع آب، کاهش میزان نشست سطحی 
در مح��دوده معدن��کاری، اس��تخراج همزمان زغال 
سنگ و متان رگه  های زغال سنگ، کاهش باطله های 

س��نگی و تبدیل زیرزمینی زغال سنگ به گاز است. 
ارتب��اط بین مح��دوده معدنکاری و محیط زیس��ت 
اطراف در دوره پیش از شروع فعالیت معدنی موزون 
و سازگار است. ولی پس از معدنکاری، اثرات فعالیت 
ها، محیط زیس��ت را دستخوش تغییرات قرار داده و 
این موجب مشکالت زیست محیطی عدیده ای مانند 
تخری��ب کش��تزارها و ابنیه ها، مهاجرت روس��تاها، 
تصرف زمین ها به منظور انباشت باطله های سنگی، 
افت در ش��دت جریان رودخانه ه��ا و نهرها، آلودگی 
و کاه��ش کیفیت ذخای��ر آب زیرزمینی، کویرزایی 
می ش��ود.  در ماه مه س��ال 2۰۰8 می��الدی کارگاه 
مش��ترکی بین کش��ور کانادا و چین در ش��هر پکن 
با عنوان کارگاه معدنکاری س��بز برگزار ش��د که به 
مطالع��ه معدن طالی جین ش��ان در ش��مال چین 
ب��ا ذخیره ای بالغ بر 5/25 میلی��ون اونس طال، نرخ 
اس��تخراج 2۰۰۰۰ ت��ن در روز و تولی��د 12۰۰۰۰ 
اونس در س��ال پرداخته و فعالیت های انجام ش��ده 
در ای��ن معدن در قالب طرح معدنکاری س��بز مورد 
بررسی قرار گرفت. عمده این فعالیت ها شامل موارد 

زیر است:
1( کنت��رل پارامتره��ای کّم��ی و کیفی زیس��ت 
محیط��ی با بکارگیری طرح جامع حفاظت زیس��ت 

محیطی
2( انباشت و نگهداری از قشر غنی خاک به منظور 

استفاده در طرح بازسازی
۳( اس��تفاده از فناوری پیشرفته در فرآیند انحالل 
ت��وده ای )اس��تفاده از آس��ترها و روش های فرآوری 
پیش��رفته، نب��ود حداقل نش��تی و آلودگ��ی، اتالف 
تبخیری کمینه آب، بازیافت کامل آب، و بهره گیری 

از چال های نشتی سنجی(
4( ت��الش برای ایج��اد زیرس��اخت های ایمنی و 

بهداشت و افزایش توان اقتصادی
5( اشتغالزایی برای ساکنان بومی

در س��ال 2۰۰9 میالدی در مقاله ای از شش��مین 
کنفرانس بین المللی دان��ش و فناوری معدنکاری با 
عنوان مطالعه ساز و کارهای مشوق معدنکاری سبز 
زغال س��نگ مفهومی جامع تر از معدنکاری س��بز 
توس��ط لو مینگ یین و همکاران ارائه شد. لو مینگ 
یین و هم��کاران معتقدند که معدنکاری س��بز نوع 
مدرنی از الگوی معدنکاری اس��ت که به طور فراگیر 
کارآیی اس��تخراج منابع و اثرات زیس��ت محیطی را 
مد نظر قرار داده و بیشینه کردن کارآیی معدنکاری 
)بازیابی منابع(، کمینه کردن آثار زیس��ت محیطی 
و ایجاد توازن و بهینه س��ازی منافع س��رمایه گذاری 
و جامع��ه را دنبال می کند. معدنکاری س��بز میزان 
تقاضاهای موجود برای منابع که ناش��ی از توس��عه 
اقتصادی است، تعدیل می کند. آنها همچنین موانع 
توسعه معدنکاری سبز را )1( موانع فروش، )2( موانع 
سازمانی و )۳( موانع فنی بیان کردند و سیاست های 
ترغی��ب بازار، دولت و تکنول��وژی را راهکار مقابله با 

این موانع برشمردند.
 Natural در ماه می سال 2۰۰9 میالدی سازمان
Resources Canada ب��ه معرف��ی مفهوم��ی با 

عنوان »پیشگام معدنکاری سبز« پرداخت.
در م��اه فوری��ه س��ال 2۰1۰ میالدی گزارش��ی 

صمت گزارش می دهد؛

موانع توسعه رویکرد معدنکاری سبز



29

توس��ط وزارت محیط زیست کش��ور اندونزی تحت 
عنوان»سیاست دولت اندونزی در معدنکاری سبز« 
منتش��ر کرد. اقتصاد س��بز نوعی الگوی توس��عه ای 
اس��ت که بر پای��ه روش کارآمدِی مناب��ع با تأکید 
بر کاهش فق��ر، ایجاد فرصت های ش��غلی آبرومند 
و تضمین رش��د پایدار اقتصادی اس��ت. آرمان این 
اقتصاد وضعیت رفاهی توسعه یافته و تساوی حقوق 
اجتماعی همراه با کاهش قابل مالحظه در ریس��ک 

زیست محیطی است و شامل موارد زیر است:
1( ظرفیت س��ازی، بهره برداری و مدیریت منابع 

طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
2(  محافظ��ت از منابع آب��ی و انرژی و تنوع منابع 

طبیعی محلی
۳( کنت��رل آلودگی ه��ا و تخریب ه��ای زیس��ت 

محیطی و کنترل بالیای طبیعی
در س��ال 2۰1۰ مقاله دیگری با عنوان »نخستین 
تجربه ایجاد معادن س��بز در معدن س��نگ آهک« 
در مع��دن تانگش��ان س��انیو در ایالت هبی کش��ور 
چین توس��ط ژو مینگ و همکاران منتشر شد. ژو و 
همکاران معتقدند با توجه به اینکه در اثر معدنکاری 
روباز محیط زیس��ت صدمه می بیند، نوعی ریس��ک 

بالقوه در محدوده معدنکاری ایجاد می شود. 
این ریسک های زیس��ت محیطی می بایست طی 
راه حل��ی ب��ه موقع تحت کنت��رل درآورده ش��وند. 
همچنی��ن بی��ان کردن��د که ط��رح جام��ع درمان 
محیط زیس��ت بای��د ایمن��ی تولید، توس��عه پایدار 
معدنکاری، توس��عه و بهره برداری پیوس��ته منابع با 
هزینه ای بهینه، و درمان و بهبود ش��رایط زیس��ت 
محیطی را بر طبق ملزومات تحقق معدنکاری سبز 
مد نظر قرار دهد. منطق معدنکاری س��بز، معدن را 
سیس��تم پویای پیچیده ای تصور می کند که درمان 
زیس��ت محیطی باید در تمام فرآیندهای آن انجام 

شود. 
در این مقاله تأکید بر یافتن روش��ی برای استفاده 
مجدد از باطله های س��نگی معدن اس��ت. در سال 
2۰11 می��الدی دیدگاه��ی مش��ابه ژیالی��ن ژو در 
مقاله ای با عنوان معدنکاری سبز معدن زغال سنگ 
با استفاده از روش پر کردن باطله توسط یانگ گوو-

لیانگ و همکاران ارائه ش��د. یانگ و همکاران بیان 
کردند که درحال حاضر آلودگی های زیست محیطی 
و مش��کالت باطله های حاصل از اس��تخراج منابع، 
دغدغه ای جدی در صنعت زغال س��نگ اس��ت. بر 
طبق آمار موجود، میزان باطله خروجی س��الیانه از 

معادن زغال سنگ در حدود ۳/5 بیلون تن است. 
ای��ن باطله ها نه تنها وس��عت باالیی از زمین های 
اطراف معدن را اش��غال می کنند، بلکه باعث ایجاد 
آلودگی های ش��دید در هوا و منابع آبی می ش��وند. 
البته ریس��ک انفجار در دامپ باطل��ه معادن زغال 
س��نگ نیز وجود دارد و اس��تفاده از روش پرکردن 
باطله ه��ا در راس��تای کاهش این نگرانی هاس��ت. 
اس��تفاده از ای��ن روش ب��ه منظور کنت��رل حرکت 
و ریزش های س��نگی که باعث نشس��ت س��طحی 
می ش��وند، است و به رفع تضاد بین صنعت معدن و 

کشاورزی نیز کمک خواهد کرد.  
در فوری��ه س��ال 2۰11 میالدی س��ازمان زمین 
 GEO foorumi شناسی کشور فنالند، در مجله
به بررس��ی دیدگاه نوین معدنکاری س��بز پرداخت 
و معدن��کاری س��بز عملکردی کارآم��د برای صرفه 
جوی��ی در بهره ب��رداری از منابع، ب��ا در نظرگرفتن 
چش��م اندازهای اکولوژیکی، اجتماع��ی و اقتصادی 

معرفی شد.
 صنع��ت مع��دن نیازمند نظره��ای تخصصی در 
ایجاد اطمینان از عدم مواجهه نس��ل های آینده در 

بهره مندی از منابع مذکور است. 

هدف معدنکاری سبز بهبود بهره وری انرژی و مواد 
خام در کل زنجیره تولید و به کارگیری محصوالت 
فرعی در مس��یری کارآمد است که از لحاظ مصرف 
انرژی و تولید ضایعات و باطله، بهینه باش��د. جنبه 
کلیدی معدنکاری س��بز، پی جوی��ی بهینه ذخایر 
معدنی و توس��عه روش های نوین بهره گیری از آنها 
اس��ت، روش هایی که کمینه کردن اثرات زیس��ت 
محیط��ی به بار آمده برای جوام��ع را، دنبال کنند. 
معدنکاری سبز شامل طرح عملیاتی برای زمانی که 
ذخی��ره معدنی تحلیل رفته و معدن��کاری به پایان 
می رس��د نیز اس��ت.  در ماه اکتبر سال 2۰11 خط 
مش��ی ای کلی از ط��رح معدنکاری س��بز در قالب 
گزارشی در س��ایت رسمی آژانس س��رمایه گذاری 

TEKES فنالند ارائه شد.
 این گزارش، کاهش آثار زیست محیطی، بهره وری 
در مصرف مواد اولیه و انرژی و بازسازی معادن پس 
از بس��ته شدن را، در راستای ایجاد توسعه ای پایدار 
ض��روری معرفی ک��رد. در ماه آوریل س��ال 2۰12 
می��الدی کارگاهی با عن��وان چالش ها و فرصت در 
معدنکاری سبز در جاکارتای اندونزی توسط شرکت 
Greencap Consulting برگ��زار ش��د. در این 
کارگاه دیدگاهی کلی از معدنکاری سبز توسط دکتر 
کارلهینز در 5 مورد ارائه شد: )1( بازسازی و احیای 
مع��دن، )2( کاهش اثرات معدن��کاری، )۳( نوآوری 
مدیریت باطله های معدنی، )4( مدیریت ریسک های 
بوم شناختی و )5( کاهش مصرف فرآورده های اولیه 
معدن. معدنکاری س��بز باید مناف��ع پایداری برای 

منطقه در پی داشته باشد. 
آین��ده،  انرژی ه��ای  بین الملل��ی  کنفران��س  در 
محیط زیست و مواد در س��ال2۰12، در مقاله ای با 
عنوان معدنکاری س��بز مع��ادن، ماهیت معدنکاری 
سبز، رابطه بین معدنکاری، حفاظت زیست محیطی 
و توس��عه پایدار نواحی معدن��ی و مصرف بی بند و 
بار سوخت های فسیلی و مشکالت زیست محیطی 
مهم تری��ن نگرانی جامعه جهانی بیان ش��د. این در 
حالی اس��ت که با پایان ذخایر سوخت های فسیلی 
در آین��ده نه چن��دان دور و آالیندگ��ی باالی این 
سوخت ها، به کارگیری سوخت های زیستی ضروری 
اس��ت. اصلی ترین نیازهای فعلی معدنکاری س��بز، 
پیش��رفت تکنولوژی، استفاده بهینه از فرآورده  های 
معدن��ی و در نظر گرفتن س��رمایه الزم برای انجام 

حفاظت زیست محیطی و اکولوژیکی است.
چه موانعی در توس�عه رویکرد معدنکاری  �

سبز وجود دارد؟ 
تحقق هر ابتکار در ابتدای راه، دور از انتظار است 
و رویکرد معدنکاری س��بز نی��ز همانند هر صنعت 
نوپ��ای دیگر موانع خ��اص خ��ود را دارد که بدون 
مرتفع کردن این موانع تحقق این رویکرد غیرممکن 

می کند.
 این موانع شامل موارد زیرهستند: 

 – مقاوم��ت در مقابل تغییر: مخالفت مردم بومی 
به دلیل تص��ور آنان بر کاهش فرصت های ش��غلی 
در اثر توس��عه طرح ه��ای نوین پیش��نهادی مانند 
معدنکاری س��بز است. در بین کارکنان نوعی ترس 
از بی��کاری در قبال تغییرات وج��ود دارد که عامل 

مقاومت آنها است.  
– فش��ار و پیگی��ری ناکاف��ی از س��وی جوام��ع: 
س��ازمان های غیردولتی و گروه ه��ای مدافع محیط 
زیست، شرکت ها را به بررسی جدی برنامه مدیریت 
زیست محیطی شان وا می دارند. بدون وجود اجبار 
و فش��ار مس��تقیم از سوی س��ازمان ها و گروه های 
زیربط بر روی ش��رکت ها، تنها مناف��ع کوتاه مدت 

دنبال خواهد شد. 
 – ضعف قانون: جو حاصل از تغییر مداوم قوانین، 

اجرای برنامه های بلندمدت زیس��ت محیطی ش��ده 
و رون��د اجرای مدیریت س��بز معادن را با مش��کل 
مواجه می کند. رشوه خواری و نبود قوانین بازدارنده 
تاثیر خود را به صورت عدم اجرای مدیریت زیس��ت 
محیطی و اقدامات کنترل آلودگی نشان خواهد داد. 
در این زمینه، اجب��ار و وضع قوانین، موانع کلیدی 

خواهند بود. 
صنع��ت  در  مس��تقیم:  محرک ه��ای  نب��ود   –
معدن��کاری، هزینه های ناش��ی از فرآیند تطبیق با 
ش��رایط و تکنولوژی جدید را نمی توان به مشتریان 
تحمی��ل کرد، زیرا نرخ محص��والت معدنی در بازار 
نهای��ی فروش تعیین ش��ده و تولیدکنن��ده قادر به 

کنترل نرخ نیست.
 شرکت ها صرف این هزینه ها را اغلب غیرضروری 
می دانند. س��وددهی بیشتر شرکت مهم ترین هدف 
فعالیت آنها اس��ت و صرف ای��ن هزینه ها را مغایر با 
سود بیش��تر می دانند، زیرا شرکت ها عمدتا در پی 

منافع کوتاه مدت هستند.
  – محدودیت های مالی: مطالعات نشان می دهد که 
مدیریت های زیست محیطی نیازمند سرمایه گذاری 
باالیی هستند. به ویژه برخی از شرکت ها 2۰ درصد 
از درآم��د خود را ب��رای اتخاذ کنترل های زیس��ت 
محیط��ی، آموزش های زیس��ت محیط��ی کارکنان 
و تجهی��زات مناس��ب ص��رف می کنن��د. تغییر در 
تکنولوژی های مرس��وم، ش��رکت های با منابع مالی 

محدود را با مشکالت اساسی مواجه خواهد کرد. 
 – محدودیت ه��ای فنی: مع��ادن کوچک مقیاس 
کش��ورهای در حال توس��عه، با نب��ود قابلیت فنی 
و مال��ی برای به��ره گیری از روش های اس��تخراج 
مناس��ب، توس��عه معدنکاری و فرآوری و مش��کل 
نب��ود تجهیزات مکانیکی کاف��ی و امکانات تعمیر و 
نگه��داری که خروجی را ب��ه ازای هر واحد ورودی 
کاه��ش می دهد و افزایش تولی��د باطله را به همراه 

دارد، مواجه اند.  
– نب��ود تعه��د مدیریت��ی: می��زان مدیری��ت و 
سرمایه گذاری زیس��ت محیطی به گرایش مدیران 
نس��بت به مسائل زیس��ت محیطی بس��تگی دارد. 
مدیران اغلب ش��رکت های معدن��ی نگرانی چندانی 
نسبت به مس��ائل زیست محیطی نداشته و تمایلی 
ب��ه اختصاص منابع فنی، مالی و نیروی انس��انی به 

اجرای رویکرد مدیریت سبز ندارند. 
 – نبود تعهد کاری پرسنل: تعهد پرسنل به تغییر 
روند کار به رویکرده��ای نوین و انجام فعالیت های 
پیاده س��ازی، تعیین کننده اس��ت. البته شرکت های 
معدنی سیس��تم ارزیابی عملکرد مناسب و رویه ای 
برای تش��ویق پرس��نل به منظور تعهد به حفاظت 

زیست محیطی ندارند. 
 – ناآگاه��ی: ضع��ف آگاهی از مس��ائل زیس��ت 
محیط��ی در بین سیاس��ت مداران، ش��هروندان و 
س��ازمان ها از پایین بودن س��طح س��واد و عملکرد 
نامناسب رسانه های ارتباط جمعی نشأت می گیرد. 
قانون گذاران و بازرس��ان در تمامی سطوح به دلیل 
نداش��تن اطالع��ات کافی، ب��ه ص��ورت واضح، در 
مورد جنبه های مختلف عملی��ات معدنکاری دچار 
محدودیت هس��تند. این ناآگاهی ش��کاف موردنیاز 
عملی��ات غیرقانون��ی برای اجرا و توس��عه را تأمین 
می کند. مدیران نیز از فرصت های حفظ س��رمایه با 
کاهش تولید باطله، رفع آلودگی، بهره وری انرژی و 

جلوگیری از حوادث ناآگاهند. 
 – روش نامناسب پیاده سازی: بسیاری از سرمایه 
گذاری های صنعتی بالفاصل��ه و بدون مرور اهداف 
و سیاس��ت ها، اقدام به پیاده س��ازی رویکرد جدید 
می کنن��د. مدیران نیز اغلب این اهداف و سیاس��ت 

را نادیده می گیرند.
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معدن می تواند ی��ک منبع درآمدی ثابت، پایدار 
و مان��دگار و جایگزینی مناس��ب برای عواید نفتی 
باشد. سال ها درباره این موضوع سخن گفته شده 
ولی در دولت ه��ای مختلف به بخش معدن توجه 
بایس��ته نشده است. بس��یاری بر این اعتقادند که 
علت آن را باید در زمانبر بودن س��رمایه گذاری در 

حوزه معادن، جستجو کرد. 
بیش��تر مع��ادن در مناط��ق مح��روم و کمت��ر 
توس��عه یافته قرار دارند؛ بنابرای��ن توجه جدی به 
معادن و همس��نگ دیدن هرک��دام از آنها با یک 
چاه نفت می تواند باعث توس��عه و آبادانی مناطق 
توس��عه نیافته، ایجاد اش��تغال در مناطق محروم و 
توزیع درآمد برای آحاد جامعه شود. سرمایه گذاری 
در بخش معدن مستلزم شکیبایی و استمرار است 
اما به همان نس��بت؛ اش��تغال آفرینی معدنی هم 
پایدار است. این نکته بنابر گفته کارشناسان بخش 
معدن؛ مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه 

نشده است. 
اقتصاد هر کش��وری نیازمند اهرم هایی است که 
قطار پیش��رفت را روی ریل ق��رار دهد. در اقتصاد 
ای��ران همواره نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد 
نق��ش اول را بازی می کرد اما بع��د از تحریم های 
س��الیان اخی��ر، صنعت نفت کش��ور به حاش��یه 
رانده ش��د و معدن و صنایع معدن��ی نقل محافل 
اقتصادی شد. البته نقش معدن و صنایع معدنی در 
اقتصاد کش��ورهای جهان پیش ازاین مشهود بود و 
کشورهای تراز اول جهان از معدن به عنوان نیروی 

محرکه اقتصاد و صنعت یاد می کردند.
ناگفت��ه نماند که نقش مع��دن و صنایع مربوط 
ب��ه آن منحص��ر به مش��ارکت در افزای��ش تولید 
ناخال��ص داخلی و رش��د اقتصادی نیس��ت؛ بلکه 
س��هم معن��اداری در ایجاد فرصت های ش��غلی و 
کاهش فقر در کش��ورها داراس��ت. معدن یکی از 
محرک های مه��م در اقتصاد جهانی و یک جایگاه 
اولی��ه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بس��یاری 
از صنای��ع اس��ت. اما در ایران نتوانس��ته ایم از این 
پتانس��یل خدادادی به درس��تی در جهت توسعه 
اقتصادی کش��ور اس��تفاده کنیم. درحالی که این 
بخش می توانس��ت با برنامه ریزی درست به عنوان 
موتور محرکه توس��عه صنعتی کشور تبدیل شود. 
برای مثال در صورت عزم جدی دولت به نظر نمی 
رسد که حل معضلی به نام ماشین آالت فرسوده؛ 

چندان دش��وار باشد. با تکیه بر راهکارهای متعدد 
می ت��وان ضمن مصون نگه داش��تن س��ازندگان 
داخلی از گزند واردات بی رویه و نس��نجیده، نیاز 
مع��ادن به ماش��ین آالت ب��ه روز را برطرف کرد.  
برای بررس��ی  نقش معادن در اقتصاد ایران و ابعاد 
مختل��ف آن با یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی به گفتگو نشستیم.
تنوع بی نظیر محصوالت معدنی �

حجت اله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس 
ش��ورای اس��المی در مورد موضوع یادشده اظهار 
کرد: کش��ور ما برای رهایی از نفت باید به س��مت 
بازارها و درآمدهای پایدار دیگری برود. معدن یکی 
از مهم ترین درآمدهاست و می تواند جز درآمدهای 

پایدار کشور باشد. اهمیت معدن و صنایع معدنی 
از این جهت اس��ت که ما ش��اهد تنوع محصوالت 
معدنی و تعداد معادن در کشور هستیم. پراکندگی 
معادن خوب است و کل کشور را پوشش می دهند. 
البته در بسیاری از مکان ها اکتشافات انجام نشده 
است و اگر انجام شود انواع دیگری از مواد معدنی 

کشف می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: تنوع و گستردگی معدن داریم. 
این مس��ئله می تواند برای ایجاد درآمدهای پایدار 
در کش��ور ظرفیتی خوب باشد؛ خصوصاً که حوزه 

معادن جز حوزه های پراشتغال است. 
ب��ه عبارتی با فعال ش��دن یک معدن، اش��تغال 
بس��یار خوبی ایجاد می ش��ود پ��س باید به بخش 

معدن توجه بسیار شود.
وی ادامه داد: س��ال ها بر این موضوع که معدن 
می توان��د ی��ک درآمد ثاب��ت، پای��دار و ماندگار و 
جایگزینی مناس��ب برای نفت باش��د تاکید شده 
اس��ت ولی در دولت های مختلف به بخش معدن 
توجه چندانی نش��ده اس��ت که آن هم علتی دارد: 
مع��دن حوزه ای اس��ت که س��رمایه گذاری در آن 

زمان بر است تا به نتیجه مطلوب برسد.
فیروزی اظهار کرد: مس��ئله دوم به ماشین آالت 
معدنی مربوط می ش��ود؛ لذا ضروری اس��ت که به 
جد، قدم های بزرگ برداش��ته شود زیرا ما در این 
حوزه کمبود داریم. سازندگان داخل توان ساختن 
هم��ه این تجهیزات را ندارند و حمایت الزم هم از 

آنها نشده است.
 قطع��اً باید دولت حمایت کند ت��ا آن ها بتوانند 
نیازه��ای ماش��ین آالت و تجهی��زات را در داخل 
تامین کنند ولی تا زمانی که بخواهند این نیازها را 
تامی��ن کنند، ضرورت با کاهش تعرفه های واردات 
ماش��ین آالت صنعت��ی اس��ت ت��ا تولیدکنندگان 
تجهیزات صنعتی بتوان��د در این حوزه گام خوبی 

بردارند و باعث تحول جدید شوند.
الزم به ذکر اس��ت که عدم وجود ماش��ین آالت 
معدنی ب��ه روز، یکی از دغدغه های بزرگ اهالی و 
فعاالن معدن است. این معضل، پیامدهای مخرب 
بس��یاری به هم��راه دارد. برای مثال فرس��ودگی 
ماش��ین آالت معدنی، به نوبه خ��ود نرخ بهره وری 

معادن را به شدت کاهش می دهد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی در ادامه بیان کرد: مق��ام معظم رهبری 
باره��ا ب��ر درآمدهای ناش��ی از اس��تخراج معادن 
ک��ه باید جایگزی��ن درآمدهای نفتی ش��ود تاکید 
کرده اند. بنابراین با توجه به وجود تنوع فوق العاده 
محصوالت و مواد معدنی در کش��ور، بهتر اس��ت 
ماش��ین آالت موردنی��از و کافی ب��رای این حوزه 

تامین شود.
حجت اهلل فیروزی با اشاره به اینکه گستره معادن 
در کش��ور بسیار زیاد اس��ت و ظرفیت های زیادی 
برای این حوزه وجود دارد عنوان کرد: خوشبختانه 
ش��رایط خوبی در کش��ور و در بخش معدن وجود 
دارد اما به دلیل کم توجهی در دولت های مختلف 
به این حوزه، موضوع تامین ماشین آالت موردنیاز، 

آن طور که باید تحقق نیافته است.
خام فروشی آورده ای ندارد �

از  خیل��ی  داد:  ادام��ه  فس��ا  م��ردم  نماین��ده 
کارخانه هایی که قباًل در حوزه فوالد ایجاد ش��ده 
است امروزه در حوزه خوراک دچار مشکل شده اند. 
به عبارتی کمبود خ��وراک پیدا می کنند. لذا باید 
هم پهنه های جدید اکتش��افی انجام داد و هم در 
معادنی که وجود دارد سرمایه گذاری های بیشتری 
محقق شود و معادن توسعه و گسترش پیدا کنند. 

باید حمایت های الزم از آن ها به عمل آید.

با متمرکز کردن 
توان سرمایه گذاری 

شرکت های 
بزرگ اقتصادی و 
برداشتن موانع و 

بروکراسی های اداری 
بازدارنده و نیز ارائه 

تسهیالت حمایتی 
از تولیدکنندگان 
می توان شاهد 

تحولی چشمگیر در 
زیرساخت های بخش 
معدن و صنایع معدنی 

بود

در گفتگوی صمت با حجت اهلل فیروزی تشریح شد: 

دوئل معدن و نفت



31

 نکته هم دیگری که باید به آن توجه ش��ود این 
است که باید از خام فروشی جلوگیری شود.

 به این معنا ک��ه فروختن معدن به صورت خام، 
آورده ای برای کش��ور ندارد چون بیشتر درآمدهای 
معدنی در زنجیره های پایین دستی محقق می شود 
و اش��تغال هم در این زنجیره  ها است پس تکمیل 
زنجی��ره موجب افزای��ش ارزش افزوده و اش��تغال 

بیشتر می شود .
همان طور ک��ه این نماینده مجلس به درس��تی 
اش��اره کرد ناتوانی در پایان دادن به خام فروشی، 
فصل مش��ترک هم��ه دولت هاس��ت. معضل خام 
فروش��ی به حدی ریشه دوانده اس��ت که بسیاری 
از اهالی معدن، ش��مش معدن��ی را محصول نهایی 
می دانند و ف��روش و ص��ادرات آن را مصداق خام 
فروش��ی می دانن��د حال آنکه این ادعا به روش��نی، 
اشتباه اس��ت. اظهار نظر یکی از فعاالن این حوزه، 
حدت و ش��دت مش��کل فرس��ودگی ماشین آالت 

معدنی را به روشنی نشان می دهد.
 ریس انجمن ملی مس ایران چندی پیش در این 
باره گفته است که 5۰ درصد معادن کشور به دلیل 
فرسودگی ماشین آالت معدنی، تعطیل شده اند. بنا 
به تعبیر بهرام شکوری، ماشین آالت معدنی نقش 
مهمی در ش��کل گیری انقالب معدنی و جایگزینی 
درآمد مع��ادن به جای درآمد ه��ای نفتی دارد. به 
اعتقاد او هزینه واردات ماش��ین آالت فرسوده و از 
رده خارج، به مراتب بیش��تر از عملکرد آنهاست و 

معادن به ماشین آالت نو نیاز دارند. 
وی در پاس��خ به این سوال که امروزه بسیاری از 
معدن داران از نبود امکانات برای اکتشافات صحبت 
می کنند؛ آیا این اظهارات درست است یا خیر بیان 
کرد:  ما جلس��اتی با سازمان ایمیدرو داشته ایم. در 
بسیاری از مواقع شاید برای اشخاص عادی، حقیقی 
و بخش خصوصی اکتشاف یک پهنه معدنی مقرون 

به صرفه نباشد و ریسک آن باال باشد. 
بنابراین در این حوزه ها دولت و سازمان ایمیدرو 
با داش��تن امکانات خود باید پیش گام شوند و با به 
کارگیری امکانات بیرون��ی این عمل صورت گیرد. 

خصوص��اً باید تمهیدی اندیش��ید که بس��یاری از 
معادن در اعماق اکتش��اف ش��وند و باید به سمت 
تجهیزاتی برویم که از کشورهای دیگر وارد شوند و 

با آن ها بتوان این اکتشاف را انجام داد.
فی��روزی اظهار ک��رد: امروزه خیلی از کش��ورها 
مانند استرالیا و کانادا تجهیزاتی دارند که می توانند 
اکتشافات بسیار عمیق را هم به آسانی انجام دهند. 
ای��ن اتفاق باید این رخ دهد چون حل این موضوع 
از ت��وان بخش خصوصی خارج اس��ت و نمی توانند 
پهنه های جدیدی کش��ف کند و اکتشافات عمیق 

انجام دهد. دولت باید این موضوع را جدی بگیرد.
وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه اینکه این حوزه منبع 
بس��یار مهم و خدادادی برای اس��تخراج، فروش و 
زنجی��ره تکمیل��ی محس��وب می ش��ود و می تواند 
درآمدهای بس��یار خوبی را نصیب کش��ور کرده و 
اش��تغال فوق العاده ای هم داشته باشد چرا باید به 

آن توجه خاص نشود؟
مجبور به واردات هستیم �

فیروزی در ادامه اظهار کرد: حوزه معدن ظرفیت 
اشتغال زایی بسیاری دارد اما با وجود تاکیدات مقام 
معظم رهبری تاکنون موردتوجه جدی مس��ئوالن 
کشور قرار نگرفته و کارهای بنیادی برای آن انجام 

نشده درحالی که جای کار بسیاری دارد.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد: یکی از مش��کالت اساس��ی این حوزه، 
نبود ماش��ین آالت کافی و موردنیاز اس��ت. با توجه 
به اینکه کار معدن بسیار سخت و استخراج معادن 
فوق العاده زمان بر است به طورقطع ماشین آالتی که 
در این ح��وزه کار می کنند خاص بوده و معموالً از 

خارج کشور وارد می شوند. 
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ماشین آالت 
و تجهیزات در داخل کش��ور ساخته نمی شود، لذا 

مجبور به واردات هستیم .
عض��و ناظ��ر مجل��س در ش��ورای عال��ی معادن 
خاطرنش��ان کرد: حمای��ت از طریق تضمین خرید 
محص��والت از دیگر اقدامات به ش��مار می آید که 
دولت و سازمان های توس��عه ای باید انجام دهند و 

همچنین با در اختیار دادن تس��هیالت کم بهره به 
شرکت ها و تولیدکنندگان به روند تولید آنان کمک 

کنند.
 همچنین با متمرکز کردن توان س��رمایه گذاری 
ش��رکت های بزرگ اقتصادی و برداش��تن موانع و 
بروکراسی های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیالت 
حمایت��ی از تولیدکنندگان می توان ش��اهد تحولی 
چشمگیر در زیرساخت های بخش معدن و صنایع 
معدنی بود. نیاز اس��ت که برای س��رعت بخش��ی 
توسعه در بخش معادن از تمامی فرصت ها استفاده 
و زمین��ه را برای واردات ماش��ین آالت و تجهیزات 

موردنیاز معدنی فراهم کرد.
جبران عقب ماندگی در حوزه معدن  �

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سرعت 
دس��ت اندرکاران کشور در حوزه معدن بسیار کند 
و پایین اس��ت و اگر با همین سرعت و زمان پیش 
برویم، در بازارهای جهانی تنها یک بازنده خواهیم 
بود؛ زیرا مواد اولیه بس��یاری از حوزه ها در کش��ور 

باید از معادن تامین شود.
فیروزی در پایان با اش��اره به اینکه ش��تاب برای 
واردات ماش��ین آالت، تجهی��زات و دس��تگاه های 
موردنیاز معدنی یکی از راهکارها به ش��مار می رود 
گفت: به دنبال اعم��ال محدودیت های وارداتی که 
برای ماش��ین آالت و تجهیزات معدنی وضع ش��د، 
مدافع��ان این تصمی��م مدعی هس��تند، این اتفاق 
می تواند به رونق ش��رکت های دانش بنیان و تولید 
ماش��ین آالت و فناوری ه��ای موردنیاز بخش تولید 
در داخل منجر ش��ود؛ اما به ب��اور فعاالن معدنی، 
چنی��ن اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیس��ت و 
در ش��رایط کنونی بنگاه های اقتص��ادی و تولیدی 
به واسطه استهالک تجهیزات و ماشین آالت خود و 
هزینه باالی تولید، دچار ضرر و زیان خواهند شد. 
بای��د ضمن حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی نگاه 
جدی تری به حوزه واردات وارد ش��ود تا استخراج 
معادن با س��رعت بیشتری انجام شود و با تعرفه ای 
بس��یار اندک و یا معافیت در اخذ عوارض وارداتی، 

بتوان این حوزه را ساماندهی کرد. 



32

صن��دوق بازنشس��تگی فوالد ب��ه عنوان 
یکی از صندوق های زی��ر مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 87 هزار 
بازنشسته فوالدی و معدنی را تحت پوشش 
دارد؛بازنشس��تگانی که س��الها برای اعتال و 
آبادانی بخش معدن کش��ورتالش صادقانه 
ای داش��ته اند و اکنون وظیفه ماس��ت که 
خدماتی مطلوب و در شان این بزرگواران به 

ایشان ارائه دهیم.
با توجه به مسئولیت های پیشین اینجانب 
در وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
از وضعی��ت صندوق بازنشس��تگی فوالد و 
مش��کالت،چالش ها و همچنی��ن ظرفیت 

های آن شناخت خوبی به دست آمد.
ت��الش می کنیم ب��ا تدوی��ن برنامه های 
راهبردی و عمل به قوانین بودجه س��الیانه 
بتوانیم ماموریت ها و رسالت هایی که برای 
این صندوق مدنظر است را به منصه ظهور 

برسانیم.
همه دغدغه ما این اس��ت که انش��اهلل در 
ح��وزه بازنشس��تگی بتوانی��م رضایتمندی 

کامل بازنشستگان معزز را جلب نماییم.
متاس��فانه بنا بر اتفاقاتی که در گذش��ته 
رخ داده در ای��ن صن��دوق غفل��ت های��ی 
صورت گرفته است.از سال سال 86 ضریب 
پش��تیبان صندوق کمتر از 5 شد و همین 
موضوع وضعیت صن��دوق را مخاطره آمیز 

کرده اس��ت. در واق��ع از س��ال 86 به بعد 
ورودی به صندوق نداش��تیم و به نوعی این 
صندوق بسته است لذا به علت عدم ورودی 
های جدید دچ��ار ناپایداری هایی در بحث 
تامی��ن منابع مالی برای انج��ام تعهدات به 

بیمه شدگان محترم شده ایم.
تم��ام تالش ما این اس��ت ک��ه در قانون 
بودج��ه س��ال 14۰2وضعیت صن��دوق را 
ب��ه لحاظ بودجه ای ارتق��ا دهیم تا بتوانیم 

بودج��ه واقعی را برای صن��دوق به تصویب 
برس��انیم. همچنین در بحث مجلس تالش 
ما این است که دیونی که دولت به صندوق 
دارد را کس��ب نموده و در جهت س��رمایه 

گذاری به کار ببریم.
از برنامه های ما در حوزه مدیریت دارایی 
ها توجه به مباحث شرکت ها و ارتقای نرخ 

بازدهی دارایی های آنهاست که برنامه های 
خوبی در مدیریت دارایی در دست داریم و 
همچنین در تالش هستیم که شرکت های 
عمده صندوق را وارد بورس کنیم و بتوانیم 
در قب��ال مزایایی که ش��رکت ها با ورود به 
بورس کس��ب می کنند مزای��ای خوبی را 

کسب کنیم.
همچنی��ن توج��ه و اهتمام وی��ژه ای به 
امور س��یاحتی، زیارتی، رفاه��ی و درمانی 
بازنشستگان معزز داریم. در بحث تسهیالت 
بانکی قدم های خوبی برداش��ته ش��ده و تا 
کنون به 4 هزار بازنشس��ته تس��هیالت 15 
میلیون تومان��ی پرداخت ش��ده و تا پایان 
شمار بازنشستگان دریافت کننده تسهیالت 

به 9 هزار نفر خواهد رسید.
توجه به حوزه س��رمایه گذاری در تدوین 
دس��تورالعمل ها و بخش نام��ه ها با توجه 
به مباحث ش��فاف س��ازی و فسادستیزی، 
شناسایی گلوگاه های فساد، بهبود بازدهی 
دارایی ها و مولد کردن دارایی های غیرمولد 
را دنبال می کنیم. در این راستا ساماندهی 
ام��الک صن��دوق و ایجاد بان��ک اطالعاتی 

امالک مدنظر است.
در م��ورد درم��ان ه��م تالش م��ی کنیم 
ب��ا انعقاد ق��رارداد با مراکز درمانی بیش��تر 
خدم��ات با کیفیت تر و ب��ا کمترین هزینه 
را به بازنشس��تگان ارائه دهیم.همچنین در 
تالش هستیم دغدغه های بازنشستگان در 
حوزه های مختلف از جمله مطالبات س��ال 

99 و 14۰۰ را به حداقل برسانیم.

صندوق بازنشستگی فوالد در مسیر تحول

سیدحجتکاظمی
سرپرستصندوقبازنشستگیفوالد



33

�رئیس�واحد�بومی�سازی�مواد،�قطعات�
و�تجهیزات�فوالد�مبارکه�اصفهان�گفت:�
ایلن�شلرکت�بلا��۲۱سلال�تلاش�بی�
وقفه�برای�بومی�سلازی�مواد،�قطعات�و�
تجهیزات�توانسته�است��۲۹۰۰میلیون�

دالر�صرفه�جویی�ارزی�را�رقم�بزند.
مهلدی�شلهیدی�افلزود:���۹۰درصلد��
نیازهای�شلرکت�فلوالد�مبارکله�اعم�از�
قطعات�و�تجهیزات��در�حال�حاضر�بومی�

سازی�شده�است.
وی�به�پیشلرو�بودن�فلوالد�مبارکه�در�

بومی�سلازی�اشتره�کرد�و�گفت:�از�سال�
�۱۳۸۰تلا�کنون�بیش�از�هلزار�قلم�کاال�
شامل�مواد�و�قطعات�و�تجهیزات�از�داخل�
کشلور�تهیه�و�تامین�شده�و�این�تهیه�و�
تامین�منتج�به�صرفه�جوییبیش�از��۲
هلزار�و��۹۰۰میلیون�دالر�توسلط�فوالد�

مبارکه�برای�کشور�بوده�است.
وی�تصریح�کرد:��شلرکت�هایی�که�با�
فوالد�مبارکه�در�زمینه�بومی�سازی�تعامل�
داشلتند�محصوالتشلان�را�به�شلرکت�
هایدیگرنیز�معرفی�شلده�که�موجب�
اکتسلاب�بازار�،��اکتسلاب�تکنولوژی�و�

ارتقاء�این�تکنولوژی�گردیده�است.
�شلهیدی�افزود:��شرکت�فوالد�مبارکه�
در�سلال�گذشته�بیش�از��۵هزار�و��۳۰۰
میلیلارد�تومان�با�شلرکت�هلای�دانش�
بنیلان�قلرارداد�منعقلد�کلرده�اسلت��و�
امسال�شاهد�رشد���۲۰درصدی�در�این�

بخش�هستیم.
وی�در�پایلان�با�تاکید�بلر�بهره�گیری�
از�فرصلت�برگلزاری�جشلنواره�هلا�و�
نمایشگاهها�گفت:�این�رویدادها�موجب�
توسعه�و�نوسازی��صنایع�فوالدی�کشور�

میگردد.
متخصصیلن� بازدیلد� خواسلتار� وی� 
و�کارشناسلان�صنعلت�فلوالد�از�ایلن��
نمایشگاه��جشنواره�شد�و�گفت:��امسال�
چهارمین�جشنواره�فوالد�ایران�در�محل�

هتل�المپیک�برگزار�میی�شود�.
وی�ادامله�داد:��بلرای�توسلعه�فرایند�
بومی�سازی�در�کشور�از�همه�صنعتگران،�
شلرکت�های�دانش�بنیان�و�سلازندگان�
توانمند�داخلی�برای�حضور�در�چهارمین�
جشنواره�و�نمایشلگاه�ملی�فوالد�ایران�
در�تاریلخ��۲۰تلا��۲۲دی�ملاه�در�هتلل�

المپیک�دعوت�به�عمل�آورد.

رئیس واحد بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه اصفهان:

صرفه جویی ۲۹۰۰ میلیون دالری؛ نتیجه نهضت 
بومی سازی در فوالد مبارکه
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دکتربهمنعیاررضایی،تحلیلگرارش�دصنعت
فوالد

در س��الیان اخیر بحث های بس��یاری بر سر شیوه 
تح��ول صنعت ف��والد درگرفت��ه که عموماً ناش��ی 
از توافق ه��ای جهان��ی در زمین��ه کربن       زدای��ی از 
فعالیت های اقتصادی است. جهان به نقطه       ای رسیده 
اس��ت که می       داند باید برای کند کردن روند فزاینده 
تغییرات اقلیمی به س��مت کاهش دمای کره زمین 
از طریق کاهش میزان انتشار آالینده       هایی همچون 
دی اکسید کربن بپردازد. بخش صنعت به عنوان یکی 
از متهم��ان اصل��ی تولید آالینده در صدر فهرس��ت 
بخش ه��ای اقتصادی اس��ت که باید تغییر مس��یر 
دهد و تا س��ال 2۰۳۰ می��زان انتش��ار آالینده را به 
ارقام��ی بس��یار کمتر از امروز برس��اند. بخش فوالد 
نی��ز به عنوان یکی از پایه       ه��ای مهم صنعت و بخش 
تولید کارخانه       ای، باید در این مسیر ۳5درصد از کل 
تولید آالینده       های منتشرش��ده  از کارخانه های خود 
در سراس��ر جهان را تا سال 2۰۳۰ کاهش دهد. این 
بخش که س��هم 7درصدی از تولید آالینده کربن در 
جهان دارد در ایران یکی از ستون       های تولید صنعتی 
و صادرات غیرنفتی اس��ت. راهبرد کلیدی در مسیر 
همسو کردن صنعت فوالد ایران با صنایع مشابه در 
جه��ان در زمینه تحقق اه��داف کربن       زدایی، تغییر 
فناوری اس��ت. در این راهبرد تغییر مس��یر تولید از 
طریق زغال س��نگ به هیدروژن اقدامی است که در 
جهان محبوبیت باالیی داش��ته و با شمول باالیی در 
حال فراگیری اس��ت. حذف زغال سنگ یا حتی گاز 
طبیعی از چرخه تولید فوالد و جایگزین ساختن آن 
با هیدروژن و س��ایر روش ه��ای جایگزین می تواند 
تغیی��ر چش��مگیری در روند سبزش��دن این بخش 

ایجاد کند.
امروزه صنایع فوالد در اروپا یا آمریکای ش��مالی با 
شدت بیشتری روی استفاده از هیدروژن در چرخه 
تولی��د کار می کنند، اما روش دیگ��ری که می توان 
در ای��ران از آن اس��تفاده کرد و کربن تولید ش��ده 
را در بخ��ش فوالد کاه��ش داد، ترویج اس��تفاده از 
ان��رژی تجدیدپذیر در انواع مختلف آن اعم از بادی، 
خورش��یدی و زمین گرمایی اس��ت. همه این موارد 
به خوبی به کاهش انتش��ار آالین��ده در چرخه تولید 
فوالد منجر می شود. درعین حال، تغییر فرآیند تولید 
در زنجیره ارزش فوالد به ش��کلی ک��ه امکان تولید 
گندله باکیفیت باالتر ایجاد شود، موجب خواهد شد 
تا مصرف سنگ آهن کاهش یابد و همین مورد سبب 
کاهش مصرف انرژی و کاهش میزان انتشار آالینده 
شود.شایان ذکر اس��ت که در روش های تولید فوالد 
مبتنی بر هیدروژن، وجود یک مثلث با س��ه بعد در 
اکوسیستم صنعت فوالد حیاتی است. نخستین مورد 
به تقویت بنیه مالی ش��رکت های فوالدسازی مربوط 

اس��ت. مورد دیگر به نظارت       های محیطی بر صنعت 
فوالد مربوط است. دیگر اینکه تنظیم       گری دولت باید 
به ش��کلی باشد که صنایع به سمت استقرار فناوری 
تولید فوالد کم       کربن جهت       گیری کنند. ترکیب این 
س��ه موضوع موجب خواهد شد تا بنگاه های داخلی 
ب��رای تغییراتی که جه��ان در 2۰۳۰ اعمال خواهد 
کرد، آماده شوند. پاسخ به این پرسش که چرا امروز 
صنای��ع ایران به دنبال تولید فوالدس��بز و کم       کربن 
یا س��بک و مقاومت باال نمی       رون��د در همین روش 
تنظیم       گری دولت نهفته است، درواقع در اکوسیستم 
فوالد ایران س��ه راس مثلث باال به ش��کلی نیستند 
که همه       چیز در خدمت جهت       گیری درس��ت صنایع 
باش��د. در ش��رایط کنونی نیاز است سیاست گذار به 
ش��کلی تنظیم       گری کند که تولی��د صنعت فوالد با 

ترندهای جهانی هماهنگ ش��ود. اما متاس��فانه تنها 
دغدغه مدیران این حوزه دستکاری قیمت و مداخله 
اش��تباه در رون��د فعالیت طبیعی صنع��ت و اقتصاد 
اس��ت؛ موضوعی که اصرار بر آن س��بب خواهد شد 
تا نه تنها اهداف ملی محقق نشود بلکه زمینه حذف 
یا کمرنگ       شدن اثر و جایگاه ایران از یک بازار بزرگ 
ایجاد ش��ود. ادام��ه رویکرد فعل��ی در تنظیم       گری و 
سیاس��ت گذاری بخش فوالد نیز س��رعت این افول 
را شدت می       بخش��د. امروز سیاست گذار تمام وقت و 
هزین��ه خود را صرف معرف��ی نفراتی برای مدیریت 
بخ��ش فوالد می کن��د و توجهی به ل��زوم تحول در 
ساختار مصرف انرژی، زنجیره ارزش و شیوه ارتقای 
ارزش اف��زوده این محصول ندارد که این آفت بزرگی 
اس��ت. به جای این امور حاش��یه       ای، دو ترند کنونی 
صنعت فوالد باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرند. 
سیاس��ت گذار باید بداند تغییر مسیر تولید فوالد به 
س��مت تولید مبتنی بر هیدروژن، فرآیند پرمنفعتی 
است که نتایج بس��یاری در پی خواهد داشت. برای 

نمونه معضل خاموش��ی که بخشی از آن به مصرف 
باالی انرژی در بخش های صنعتی نسبت داده شده 
از طریق سیاس��ت گذاری درست برای صنعت فوالد 
قابل حل اس��ت. امروزه تولید فوالد در کشور به ازای 
ه��ر تن به 7۰۰ تا 75۰ کیلووات س��اعت برق )این 
رقم مربوط به مجتمع فوالد مبارکه است و در فوالد 
خوزس��تان میزان مصرف، بیشتر است( نیاز دارد که 
این عدد در برخی از واحدهای فوالدی کش��ور حتی 
ب��ه ارقامی باالت��ر از این نیز می رس��د. تمرکز روی 
تغییر جهت واحدهای بزرگ فوالدس��از کشور برای 
کاهش مصرف انرژی، صفر کردن کربن و استفاده از 
انرژی       های تجدیدپذیر می تواند بسیاری از مشکالت 
این بخ��ش را حل کند و قیمت تمام ش��ده کمتری 
را برای صنعت به همراه خواهد داش��ت. برآوردهای 
اولیه نشان می دهد با اندکی تغییر در فناوری تولید 
و برخی اصالح��ات در کارخانه ه��ای داخلی امکان 
کاهش ۳۰ تا ۳5 درصدی مصرف برق وجود دارد. در 
این بین البته مشکلی که وجود دارد بهای پایین برق 
اس��ت که بهره       وری در مصرف برق را غیراقتصادی و 
غیر بهینه کرده اس��ت. در گاز نی��ز همین وضعیت 
برقرار اس��ت؛ مواردی که در صورت برخی تغییرات 
می توان��د امکان کاه��ش مصرف، کاه��ش هزینه و 
کاهش میزان انتش��ار آالینده در این بخش را فراهم 
سازد.ش��کی نیس��ت که تا اینجای کار صنعت فوالد 
ایران توانسته است موفقیت       های بی شماری به دست 
آورد، ام��ا ادامه حیات و حرکت در مس��یر تحول در 
محیط بس��یار متغیر کنونی اقتص��اد بین الملل جزء 
با توج��ه به ترندهای روز صنع��ت و نیازهای جدید 

مشتریان امکان       پذیر نیست.
به منظور تحقق اهداف عالیه کش��ور، صنعت فوالد 
ای��ران می تواند یکی از نماده��ای تولید دانش       بنیان 
باش��د. حرک��ت در مس��یر توس��عه تولید ارق��ام با 
ارزش اف��زوده باال در مقطع کنونی ن��ه یک انتخاب 
که ضرورتی اس��ت حیاتی برای تداوم مس��یر رشد. 
ازآنجاکه این تحول می تواند گاهی درآمد و ارزآوری 
صنع��ت فوالد را ت��ا 1۰برابر ارقام کنونی به دس��ت 
آمده جهت صادرات ش��مش فوالد عاید کشور کند، 
الزم است سیاست گذاران به خوبی از وضعیت کنونی 
صنعت فوالد و دامن��ه متنوع محصوالت این بخش 
اطالع کافی داشته باشند. شناخت دقیق از رده       بندی 

تولیدات صنعت فوالد در این زمینه گره       گشاست.
وقتی درباره صنعت فوالد بحث می ش��ود، طبیعتاً 
باید روی دس��ته بندی       های گوناگ��ون فوالد متمرکز 
شد. به طورکلی فوالد از دو منظر فرآیند یا تغییر در 
محصول قابل دسته بندی است. درعین حال در برخی 
تحلیل       ها نیز فوالد را از منظر فرمول شیمیایی، روش 
تولی��د، روش پرداخت، اکسیداس��یون )جداس��ازی 
اکس��یژن در فرآیند تولی��د فوالد(، زیرس��اخت ها، 
عملیات حرارتی و اس��تحکام فیزیکی تقسیم       بندی 
می کنند. آنچه ش��ایع اس��ت اما دس��ته بندی ارقام 
فوالدی برمبنای آنالیز شیمیایی است که از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. براین مبنا AISI انواع فوالد 
را این گون��ه رده       بن��دی می کند. در ای��ن رده       بندی 
فوالدهای کربنی به چهار دس��ته فوالد ابزار، کربنی، 
آلیاژی و ضدزنگ تقس��یم       بندی می شوند. در بخش 
کربنی سه نوع فوالد اعم از کم کربن، کربن متوسط 
و پرکربن تولید می ش��وند. فوالده��ای کم       کربن آن 
دس��ته از محصوالت فوالدی هستند که در ساخت 
آنها بین ۰/۰4 تا ۰/۳ درصد کربن به کار رفته باش��د. 

چشم انداز صنعت فوالد و محورهای آن

ایران برای تحول 
صنعت فوالد خود 

نیاز دارد که دستکم 
۱۰درصد از کل 
تولیدات ساالنه 

خود را که به حدود 
۴۰ میلیون تن 

می رسد به ساخت 
ارقام مختلف فوالد 

از جمله فوالد آلیاژی 
اختصاص دهد
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در این رده، تولیدکنندگان اغلب فوالد را با مقداری 
آلومینیوم و منگنز درهم آمیخته و محصوالتی برای 
استفاده در صنعت س��اختمان، صنعت خودرو و نیز 
تولید س��یم و فنس کاربرد دارد. فوالد هرچه کربن 
کمتری داش��ته باشد، ش��کل       پذیری بهتری داشته و 
توان ماشین       کاری باالتری پیدا می کند، ضمن اینکه 
مقاومت کش��ش آن هم کاهش می       یابد. فوالدهای با 
کربن متوس��ط نیز به آن دس��ته از محصوالت گفته 
می ش��ود که بین ۰/۳ تا ۰/6 درصد کربن در ساخت 
آنها به کار رفته باش��د. اغل��ب صنایع تولید میلگرد و 

ورق با این نوع از فوالد به کار خود ادامه می دهند.
در بخ��ش فوالد پرکرب��ن نیز عموماً بی��ن ۰/6 تا 
1/5درص��د و حتی 2درصد کربن در س��اخت فوالد 
ب��ه کار م��ی رود و خروج��ی کار نی��ز در محصوالت 
جانبی نظیر صنایع تولید میخ و... اس��تفاده می شود. 
9۰درص��د از کل تولید صنایع فوالد جهان بر عرضه 
این س��ه گونه فوالد متمرکز ش��ده است. آنچه حائز 
اهمیت اس��ت، بخش های دیگر صنعت فوالد است. 
برای نمونه بخش کوچک��ی از تولید فوالد جهان به 

ساخت فوالد آلیاژی مشغول است.
 ای��ن بخش پ��س از ترکیب کردن ف��والد با فلزات 
دیگری نظیر نیکل، منگنز، تیتانیوم، کروم، آلومینیوم 
و... تولید ش��ده و پس از عملیات س��اخت، مقاومت 
باالی��ی در برابر خوردگی پی��دا می کند. درعین حال 
درنتیجه تولید این ارقام، نوعی از فوالد با س��ختی و 
اس��تحکام باالتر به دست می آید که موجب می شود 
این محصول در صنایع هوایی، صنایع کشتی س��ازی 

و... مصرف باالیی داشته باشد.
س��ومین ن��وع از ارق��ام ف��والدی به آن دس��ته از 
محصوالتی مربوط اس��ت ک��ه در مقابل زنگ       زدگی 
مقاوم��ت باالیی دارن��د. معموالً این گ��روه از فلزات 
حاوی بیش از 12درصد کروم هستند و همین عامل 
زمینه       ساز ارتقای مقاومت تا 2۰۰ برابر فوالد معمولی 
می ش��ود. این محصول که در برابر خوردگی به شدت 
مق��اوم اس��ت، اغل��ب در صنایع تولی��د محصوالت 
آش��پزخانه، صنایع پزش��کی و نیز تولید محصوالت 
حس��اس صنعتی کاربرد دارد. به جز رده       های اصلی، 
یک نوع خاص از فوالد نیز در جهان تولید می شود که 
به فوالدابزار معروف است و حاصل آمیختن وانادیوم 
و کبال��ت با فوالد اس��ت. در این رقم خاص، فوالد با 
مقاومت گرمایی و دوام باال تولید می شود و محصول 

نهایی در س��اخت ابزار، مته و تجهی��زات این حوزه 
استفاده می شود. حال با توجه به این توضیحات الزم 
اس��ت یادآوری کنم، ایران برای تحول صنعت فوالد 
خود نیاز دارد که دس��تکم 1۰درصد از کل تولیدات 
س��االنه خود را که به حدود 4۰ میلیون تن می رسد 
به س��اخت ارقام مختلف فوالد ازجمله فوالد آلیاژی 
اختصاص دهد که این به معنای افزایش سطح تولید 
این ارقام در کش��ور از ح��دود ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار تن 

فعلی به بیش از 4 میلیون تن است.

 دلی��ل تاکی��د روی افزایش س��هم ای��ن ارقام تا 
1۰درص��د کل تولی��د کش��ور روندی اس��ت که در 
جهان شایع است. افزایش تولید در این بخش کمک 
می کند تا فوالد تولیدش��ده در کش��ور که هم اکنون 
به ازای هر تن، 6۰۰ دالر درآمد عاید صنایع کش��ور 
می کند با قیمت باالتری به فروش رود، درواقع بسته 
به اینکه صنایع چه عملیاتی یا چه ساختار شیمیایی 
خاص��ی را روی فوالد ص��ورت دهند، می توان انتظار 
افزایش درآمد و کس��ب ارزش اف��زوده باالتر از تولید 
همین مقدار فوالد را داش��ت. ای��ن رقم از هزار دالر 
برای هر تن در برخی ارقام ش��روع شده و تا 12هزار 
دالر ب��رای هر تن در برخی از ارق��ام خاص افزایش 

می       یابد. درعین حال ازآنجاکه صنایع راهبردی نظیر 
صنایع نظام��ی مصرف       کننده این نوع خاص از فوالد 
هس��تند، کشور توان باالتری برای توسعه بخش های 

دفاعی خواهد داشت.
در مقطع کنونی، می توان به راحتی ساده       ترین ارقام 
تولیدی کش��ور نظیر میلگرد را ب��ا مقداری تغییر به 
س��متی هدایت کرد که تولی��دات نهایی ضدزنگ و 
ضدحرارت شده و در سطوح قیمتی باالتر برای انواع 
خاصی از مهندس��ی و ساختمان       سازی مورد استفاده 
قرار گیرند. این تغییر کمک می کند تا نه تنها دس��ت 
کش��ور و صنایع داخلی برای ساخت زیرساخت های 
عمرانی بهتر و ساختمان       های حساس و بلندمرتبه باز 
شود که صادرات محصول نهایی در قیمت باالتر و با 

تقاضای بهتری همراه شود.
این مهم البته چنانکه در س��طور باالتر نیز اش��اره 
شد، پیش       نیازهایی دارد. مداخالت دولتی در فضای 
بن��گاه باید جای خود را به تنظیم       گری صحیح دولت 
در راس��تای هدایت صنایع در مس��یر تولید ارقام با 
ارزش اف��زوده باالتر قرار ده��د. در مقطع کنونی که 
نیاز به سنگ آهن در کش��ور باالست و ذخایر کشور 
نیز با برخی کاس��تی       ها روبه       روست، تولید محصوالت 
ب��ا ارزش اف��زوده باالت��ر می تواند بهتری��ن اقدام در 
راس��تای افزایش درآمدزایی با مصرف همان میزان 
از س��نگ آهن باش��د، درواقع در صنع��ت فوالد فرق 
چندانی بین س��نگ آهن موردنیاز برای فوالد س��اده 
6۰۰ دالری یا فوالد آلیاژی 12هزار دالری نیس��ت 
و ای��ن ذات دانش بنیان بن��گاه و تنظیم       گری صحیح 
دولت اس��ت که می تواند از حداق��ل منابع، حداکثر 

درآمد و صادرات را عاید کشور کند.
متاسفانه بس��یاری از مدیران کنونی بخش معدن 
و صنای��ع معدنی نه مدیران تحول س��از که مدیران 
اداره بن��گاه با حفظ وضع موجود هس��تند. کش��ور 
برای عبور از گردنه کنونی و همس��و س��اختن خود 
ب��ا ترندهای حیاتی دنیای تولی��د و صنعت، نیازمند 
ارتقای سیاس��ت گذاری و بهبود در مدیریت اس��ت. 
تش��ویق صنعتگران ب��ه تولید ارقام ب��ا ارزش افزوده 
باالت��ر یا تولی��د محصوالتی نظیر برخ��ی انواع لوله 
که در کش��ورهای عربی منطقه، داخل کشور یا بازار 
جهان��ی خری��داران بس��یاری دارد، ازجمله مواردی 
اس��ت که می تواند در مقطع کنونی در دس��تور کار 

سیاست گذاران کشور قرار گیرد.

مداخالت دولتی در 
فضای بنگاه باید جای 
خود را به تنظیم       گری 

صحیح دولت در 
راستای هدایت 

صنایع در مسیر تولید 
ارقام با ارزش افزوده 

باالتر قرار دهد.




















