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«فوالد» به پیکار با
تحریمها برخاست

واگذاری معادن
و طرحهای معدنی
به بخشخصوصی

صادرات ،کاله گشاد
تداوم معافیت مالیاتی

بررسی آمارهای  ۹ماه ابتدایی سال نشان داد

عکس :آیدا فریدی

بررس��ی آمارهای  ۹ماهه امس��ال از وضعی��ت پروانههای
اکتش��اف ،بهرهب��رداری و گواهی کش��ف گویای رش��د آنها
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته است و این در شرایط
تشدید تحریم و بحران کرونا حاکی از توجه به بخش معدن
است .به گزارش
 ،برپایه جداول آماری وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،در  ۹ماه امسال  ۷۰۱پروانه اکتشاف معدن
صادر ش��ده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته که
 ۶۶۹فقره بود ،رش��د  ۴.۸درص��دی را ثبت کرد .آمار صدور
پروانههای بهرهبرداری و اکتشاف معادن برای  ۹ماه نخست
س��ال در حالی منتش��ر شده که بهگفته بس��یاری از فعاالن
معدنی تحول جدی در بخش معدن ،نیازمند توسعه اکتشاف
است و به همین علت توسعه فعالیتهای اکتشافی بهعنوان
یک��ی از محورهای اصلی در برنامههای ای��ن وزارتخانه قرار
گرفت ه است.

 تحول معدن در گرو توسعه اکتشاف

توس��عه معادن و صنایع معدنی استانها با  ۳راهبرد اکتشاف ،توسعه
زیربن��ا و راهان��دازی مع��ادن کوچکمقی��اس در دس��تور کار وزارتخانه
قراردارد .توسعهاکتشافات تا ۶۵۰هزار کیلومتر مربع ،افزایش بودجه
زیربناها و احیای معادن کوچک در  ۳۱استان گواه این مدعا است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه در بخش اکتشاف نیاز به نگاههای جدید و نو داریم به
بسترسازی برای ورود استارتآپها به این بخش تاکید دارد.
بهگزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کش��ور سعید زرندی با اش��اره به ضرورت وجود تیم
ق��وی و توانمن��د ب��رای تامین مالی معادن معتقد اس��ت در
عی��ن حال برای بخش اکتش��اف نیازمند طراحی یک مدل
اقتصادی هس��تیم تا س��بب رغبت بخ��ش خصوصی بهویژه
اس��تارتآپها برای ورود به این حوزه ش��ود .بهگفته زرندی
تهی��ه اطالعات پایه در بخش معدن وظیفه حاکمیت اس��ت
و باید از تجربیات جهانی برای توس��عه اکتش��اف بهره گرفت
که یکی از این راهها ،تاس��یس صندوقهای مالی (جسورانه)
اس��ت که در زمینه اکتش��اف فعالیت دارند .وی با بیان اینکه
ت معدنی کشور در شمار
س��ازمان زمینشناسی و اکتش��افا 
مجموعهه��ای موثر در کش��ور با دانش اندوخته باال اس��ت،
گفت :سالهاس��ت اطالعات و دستاوردهای کشور در زمینه
علومزمین در این مجموعه اندوخته ش��ده که امید است این
دس��تاوردها در بخشهای اقتصادی کشور مورد بهرهبرداری

ق��رار گیرد .بهگفته زرن��دی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ن��گاه جدی��دی به بخش معدن و اکتش��اف دارد و با توجه به
نگاه مثبت وزیر به سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کشور ،باید تالش شود تا از مطالعات زمینشناسی و اکتشاف
عقب نمانیم و در این حوزه تحول جدی ایجاد کنیم.

 روی خط آمار

بررس��ی آمارهای مقدماتی گویای آن اس��ت که در  ۹ماه
نخس��ت سال  ۳۶۷گواهی کشف صادر شده که افزایش ۱.۴
درصدی در مقایس��ه با  ۹ماه ابتدایی سال  ۹۸دارد .این رقم
برای س��ال گذش��ته  ۳۶۲فقره بود .همچنین باتوجه به آمار
منتش��ر شده ایران با شناسایی حدود  ۶۰میلیارد تن ذخیره
معدنی که نزدیک  ۴۰میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی

اس��ت ،در بین  ۱۵کش��ور ش��اخص از این نظر ،جای گرفته
اس��ت .همچنین ش��مار پروانههای بهرهبرداری معدنی در ۹
ماه نخس��ت س��ال به رقم  ۴۶۲فقره رس��یده که باتوجه به
میزان  ۴۴۵فقره در دوره مش��ابه سال گذشته ،افزایش ۳.۸
درص��دی دارد .برابر آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تا پایان سال گذشته  ۱۰هزار و  ۴۰۰معدن در سطح کشور
دارای پروان��ه بهرهب��رداری معدنی بودند ک��ه  ۵هزار و ۶۰۰
معدن فعال و بقیه معادن بهدلیل اتمام ذخیره ،درحال تجهیز
بوده و بار تعطیلی یا نیمهتعطیلی را بر دوش کشیدهاند .آمار
حاکی از آن اس��ت که سال گذشته در فصل پاییز و زمستان
به ترتیب  ۲۳۲و  ۲۹۰پروانه اکتشاف صادر شد ه است .ثبت
گواهی کشف در این بخش از سال نیز به سقف  ۱۲۴و ۱۴۴

گروه معدن

editor@smtnews.ir

� سخن پایانی

براس��اس آمارهای منتشره ،ایران باداشتن حدود
 ۶۰میلی��ارد ت��ن ذخایر اکتش��افی ک��ه از این رقم
حدود  ۴۰میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی اس��ت،
در جای��گاه پانزده��م جهان ج��ای دارد .همچنین
س��االنه بهطور متوسط  ۴۰۰میلیون تن مواد معدنی
یش��ود که بالغ بر  ۶۵درصد
در کش��ور اس��تخراج م 
آن مصالح س��اختمانی اس��ت .به باور کارشناسان و
فعاالن معدنی ،اکتشاف مواد معدنی زیربنای اقتصاد
یده��د .برهمین
و صنعت هر کش��ور را تش��کیل م 
اساس توسعه معادن و صنایع معدنی استانها نیز با
 ۳راهبرد اکتش��اف ،توسعه زیربنا و راهاندازی معادن
کوچکمقیاس در دس��تور کار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت قرار گرفته است .توسعه اکتشافات تا ۶۵۰
هزار کیلومتر مربع ،افزایش بودجه زیربناها و احیای
معادن کوچک در  ۳۱استان گواه این مدعا است که
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت و س��ازمان ایمیدرو
همچنان بر ادامه این استراتژیها مصمم هستند.

سعید زرندی

برای بخش
اکتشاف
نیازمند طراحی
مدل اقتصادی
هستیم تا
موجبات رغبت
بخش خصوصی
به این حوزه را
فراهم سازد

رئیس هیات عامل ایمیدرو از تشکیل کارگروه
تعیین اس��تراتژیهای مرک��ز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو ،وجیهاهلل
جعفری در نشست بررسی اقدامات و برنامههای
مرک��ز تحقیقات فرآوری م��واد ایران اظهار کرد:
مرک��ز تحقیق��ات دارای ظرفیتهای مثالزدنی
اس��ت که تاکنون کش��ور آنطور ک��ه باید از آن
بهرهمند نش��ده اس��ت .وی با تاکید بر اینکه این
مجموعه باید بسترس��ازیهای ب��زرگ در حوزه
معدن و صنایع معدنی داشته باشد ،گفت :باتوجه
به اینکه حوزههای اکتش��اف ،استخراج و فرآوری
در ش��مار اولویته��ای حوزه ق��رار دارند ،مرکز
میتواند در این بخشها راهبردهای توس��عهای
را ارائه کند .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تش��کیل کارگروره تعیین سیاس��تهای مرکز را
مهم خواند و افزود :بهمنظور پیشبرد اهداف ،این
مرکز باید از ظرفیتهای دانشبنیانها با تعریف
پروژه بهره ببرد ،چراکه این پیوند زمینه همافزایی
و تسریع در برنامهها را فراهم میکند .در ادامه این
نشست مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی
ایران گفت :نقشآفرینی در فرآیند اکتشاف ،ارائه
خدمات به بخش خصوصی ،توسعه پژوهشهای
کاربردی ،توسعه تستهای پایلوت و ...بخشی از
خدمات این مرکز اس��ت .مجید وفاییفرد افزود:
از جمله دستاوردهای مرکز میتوان به شناسایی
و امکانسنجی فنی استحصال تیتانیوم و عناصر
ن��ادر خاکی و امض��ای  ۱۰تفاهمنامه همکاری با
مراکز تحقیقاتی و توسعه پژوهشهای کاربردی
ب��ا جذب و انجام بی��ش از  ۳۶۰پروژه تحقیقاتی
اش��اره کرد .وی گفت :طرح توس��عه بهرهوری و
اقتصاد س��بز ،طرح تاس��یس پژوهشکده معدن
و صنای��ع معدنی ،ط��رح عارضهیابی فرآیندی و
ارتق��ای بازیابی و بهرهوری کارخانههای فرآوری
کش��ور و ...از جمل��ه برنامههای م��ورد توجه این
مرکز بهشمار میرود.

خبر

بهره از ظرفی 
ت
دانشبنیانها در معدن

افزایش پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری معادن
فقره رس��یده و پروانه بهرهب��رداری معدنی نیز  ۱۵۸و ۱۳۱
فقره بود ه است.
در ادامه این آمار به آمار پروانههای اکتش��اف میرس��یم.
براس��اس ارقام منتشر ش��ده مجموع پروانههای اکتشاف در
سال گذشته به رقم  ۹۵۹فقره رسید .این عدد در مقایسه با
هزار و  ۲۹فقره س��ال  ۹۷کاهش  ۶.۸درصدی را به نمایش
میگذارد .همچنین تعداد گواهی کشف سال  ۹۸نیز به رقم
 ۵۰۶فقره رس��یده بود .این عدد نیز در مقایس��ه با سال ۹۷
که  ۵۵۹فقره گواهی کش��ف صادر شد ،افت  ۹.۵درصدی را
ثبت کرده اس��ت .عالوه بر ای��ن در زمینه پروانه بهرهبرداری
سال گذشته به رقم  ۵۷۵فقره برمیخوریم .آمار صدور پروانه
بهرهبرداری سال گذشته نسبت به  ۶۴۸فقره سال  ۹۷کاهش
 ۱۱.۳درصدی دارد.
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

از حق پـرسش و پاسـخها و ظرفیتهای قانـونی مجلس استقبـال میکنیـم

عظیمیان :این بار به هزینه مجلس ،فوالد مبارکه یک بار مهر تایید خدمات کارکنان خود را دریافت میکند

در آستانه  23دیماه سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نشس��ت خبری مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه با حضور بیش از
پنجاه نفر از اصحاب رسانه برگزار شد .مهندس حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این نشست که با حضور معاونین
و مدیران این شرکت برگزار شد به سواالت خبرنگاران رسانههای
مختلف پاسخ داد .حمیدرضا عظیمیان در مورد کاهش تامین گاز
مورد نیاز در این شرکت گفت :مصرف گاز فوالد مبارکه در شرایط
عادی روزانه  ۱۰میلیون متر مکعب اس��ت ولی در ش��رایط فعلی به
علت سرما ،نصف این میزان توسط شرکت گاز برای فوالد مبارکه
تامین میش��ود و این باعث کاهش تولید در فوالد مبارکه ش��ده
اس��ت .عظیمیان علت این کاهش تولید را عدم امکان جایگزینی
سوختهای دیگری به جای گاز طبیعی در واحدهایی مانند واحد
احیاء مس��تقیم برش��مرد و گفت :در این زمینه با مقامهای استانی
و کش��وری مذاکرات زیادی صورت گرفته اس��ت تا از کاهش تولید
چش��مگیری که به دلیل کاهش گاز مورد نیاز در فوالد مبارکه به
وجود خواهد آمد جلوگیری ش��ود .عظیمیان در ادامه خاطرنش��ان
ک��رد :امس��ال قصد داریم به رک��ورد  7.2میلیون تن تولید در خود
ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان ش��رکت مادر در گروه فوالد مبارکه
دست پیدا کنیم و اگر محدودیت گازرسانی موجود به درازا بیانجامد
دستیابی به این هدف دور از دسترس خواهد شد.
وی در م��ورد قیم��ت ورق گف��ت :ما در تعیین قیمت ورق صد در
صد تابع تصمیمات دولت هس��تیم و ش��رکت فوالد مبارکه در این
حوزه منافع خاصی ندارد و تا مردادماه که ستاد تنظیم بازار اجازه
ف��روش محصوالتم��ان را در ب��ورس و همچنین در قالب سیس��تم
مچین��گ داده ب��ود داده ب��ود ما طبق ای��ن روش پیش میرفتیم و
زمانی که نحوه فروش جدید اعالم شد ،وزارت صمت تصمیم گرفت
همه محصوالت داخل بورس عرضه ش��ود و حتی تختال هم برای
اولی��ن بار در بورس به فروش برس��د ،ف��والد مبارکه همچنان تابع
این تصمیمات بوده و دستورالعملهای جدید را دقیقا اجرا کرده و
تخلفی در این خصوص از سوی فوالد مبارکه وجود نداشته است.
عظیمی��ان در ادام��ه گف��ت :در چند هفته اخیر مجلس هم با هدف
آرام��ش ب��ازار فوالد طرحی را آماده کرده ولی معتقد هس��تیم اگر
هر بخشی به مسئولین اصلی آن بخش سپرده شود خودشان بهتر
میتوانند بازار را کنترل کنند.

 عدم تامین نیاز مصرفکنندگان نشان از اخالل در
مدیریت مصرف است

عظیمان در مورد مشکل عدم تامین نیاز مصرفکنندگان فوالد
خاطرنشان گفت :اینکه چرا فوالد به مصرفکنندگان واقعی نمیرسد
سوالی است که خود ما هم داریم زیرا ما  25میلیون تن محصوالت
ف��والدی در کش��ور تولید میکنیم و ب��ا وجود آنکه مصرف داخلی
فقط  16میلیون تن است ،این بازار همچنان تا این اندازه آشفته و
مسئله دار است و عدم تامین نیاز مصرفکنندگان نشان از اخالل
در مدیریت مصرف اس��ت نه تولیدکننده زیرا ما محصولمان را در
بورس تحویل میدهیم و حتی حمل و نقل هم با خریدار اس��ت و
اتفاقات بعد از تولید در حیطه مس��ئولیتی فوالد مبارکه به عنوان
تولیدکننده نیس��ت .البته تالشهایی از س��وی مجلس و دولت در

حال رقم خوردن اس��ت و باید ببینیم نتیجه در نهایت چه خواهد
شد .عظیمیان در پاسخ به نحوه تامین سهمیه شرکتها گفت :وزارت
صمت براساس سامانه «بهینیاب» ،برای هر شرکت سهمیه تعیین
میکند و اگر هرش��خص یا ش��رکتی در بورس خریدی انجام دهد
م��ا ب��ه میزانی که خرید صورت گفته اس��ت ،محصولمان را تحویل
میدهیم و اینکه سهمیه شرکتی افزایش یافته یا کم شده به فوالد
مبارکه ارتباطی ندارد .تهیه لیس��ت س��امانه بهینیاب و بروزرسانی
آن در اختیار وزارت صمت است.
مدیرعامل فوالد مبارکه درمورد طرح بومیس��ازی تولید اس��لب
گازترش گفت :این پروژه توسط معاونت بهرهبرداری فوالد مبارکه
طراح��ی ش��د و ب��ا کم��ک دو گ��روه مش��اوران رومانیایی و کمک
کارشناس��ان مجرب وزارت نفت در یک اقدام س��هجانبه در س��ال
گذش��ته به موفقیت نهایی رس��ید و موفق ش��دیم برای اولین بار
اس��لب گاز ترش را در کش��ورمان تولید کنیم تا دس��تور مقام معظم
رهبری برای پروژه استراتژیک گوره  -جاسک به طول هزار کیلومتر
به س��رانجام برس��د .مدیرعامل فوالد مبارکه در این خصوص افزود:
در ح��ال حاض��ر  95درص��د از پروژه خط لول��ه انتقال نفت از گوره
به جاس��ک اجرایی ش��ده و تا اواخر امس��ال یا اوایل س��ال آینده به
بهرهبرداری میرس��د و به س��رانام رس��یدن این پروژه با مش��ارکت
تاثیرگذار فوالد مبارکه جزو افتخارات این شرکت است .عظیمیان
در ادامه یاد اور شد :تولید اسلب گازترش برای شرکت فوالد مبارکه
چندان اقتصادی نیس��ت اما از آنجا که در نظر گرفتن وظایف ملی
و حاکمیت��ی ج��زو اولویتهای فوالد مبارکه اس��ت در این پروژه و
تولید تختالهای مورد نیاز مشاکت داشتهایم .حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر
در نشس��ت خبری مبنی بر جایگاه فوالد مبارکه در صنعت فوالد
کشور گفتفوالد مبارکه تمام حلقههای زنجیره تولید را در اختیار
و ما در خانواده فوالدس��ازان کش��ور با چش��م رقیب به یکدیگر نگاه
نمیکنیم و همه جزء کش��ور ایران هس��تیم و باید س��عی کنیم در

یک همافزایی کشور را به مرتبههای بلندتری برسانیم .مدیر عامل
ف��والد مبارک��ه در ادام��ه گفت :ایران س��ال  57ب��ا یک میلیون تن
تولی��د و  4میلی��ون ت��ن واردات در جای��گاه  35تولید فوالد جهان
قرار داش��ت و قطعا اگر همکاری همه دولتها ،مدیران و اس��تانها
نبود نمیتوانستیم بعد از  40سال به مقام دهم دنیا و به این حجم
تولی��د برس��یم که بتوانیم بین  9ت��ا  10میلیون تن صادرات انجام
دهی��م .ل��ذا ای��ن اتفاق با همدلی و همکاری رخ داده اس��ت و تکرار
اخبار مقایسهای بین استانها با نگاههای منطقهای و متعصبانه به
صالح وحدت و امنیت ملی ما نیس��ت .مدیرعامل فوالد مبارکه با
اشاره به بومی بودن کارکنان این شرکت گفت :تقریبا همه کارکنان
فوالد مبارکه در خود شرکت بومی هستند .همینطور در شرکتهای
دیگر در خراسان ،هرمزگان ،چهارمحال نیز همینطور است و همه
بومی هستند و تنها تیم مدیریتی یعنی در حد مدیرعامل یا اعضای
هیاتمدیره بعضی از شرکتها شاید بومی نباشند که در انتخاب آنها
صالحیت فردی مالک است .عظیمیان در زمینه تولید محصوالت
جدید در این شرکت گفت :تولید فوالد مبارکه در یک حرکت دسته
جمعی در تمام س��الها رو به جلو بوده اس��ت و در زمینه توس��عه و
اجرای پروژهها هم همیشه پیشرو بوده و در حال حاضر نزدیک به
 9پروژه به مبلغ  50هزار میلیارد را در دستورکار خودش قرار داده
است .وی افزود :تولید محصول جدید یکی از مواردی است که ما
خیل��ی روی آن اص��رار داری��م و من باید بگویم فوالد مبارکه یکی از
شاهکارهای خودش را دیروز به بازار عرضه کرد و برای اولین بار در
ایران اسلب با عرض  300میلیمتر در فوالد مبارکه تولید شد .این
کار با طراحی قالب خاص و تغییرات و ابداعاتی در بخش خنک کن
و دیگر بخشها توسط کارمندان این مجتمع صورت گرفت .نکته
مهم دیگری که تولید این اس��لب برای ما به ارمغان آورد این بود
که ما قبل از تحریمها با ش��رکتهای خارجی قرارداد بس��ته بودیم
که روی ماشینهای  1تا  4فوالد مبارکه اصالحاتی انجام شود که
بتوانیم فوالد با ضخامتهای بیش��تر تولید کنیم لذا با این رخداد

ما دیگر نیازی به ش��رکتهای خارجی برای اصالح ماش��ینها برای
افزایش ضخامت در اس��لبها نخواهیم داش��ت و خودمان دانش آن
را کامال بومی کردهایم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سواالت مطرح شده توسط
یک��ی از نماین��دگان مجلس در ماهه��ای اخیر گفت :آقای الرگانی
مثل همه نمایندگان مجلس حق سوال و پرسش و تحقیق راجع به
تمام مسائل کشور را دارند و میتوانند از ظرفیت قانونی خودشان
استفاده کنند .ما هم به این سوالها پاسخ دادهایم و ایشان درخواست
تحقیق و تفحص دادند که حق قانونی ایشان است ما هم استقبال
کردی��م و اع�لام کردهایم اگر مجلس بخواهد تحقیق و تفحص کند
ما  100درصد از آن استقبال میکنیم و آمادگی آن را داریم که با
هزینه مجلس یک بار دیگر از فوالد مبارکه حسابرس��ی میش��ود و
اگر احتماال اشکاالتی در آن وجود داشته باشد برای بهتر شدن کار
به ما گفته خواهد شد .وی در ادامه افزود :این موارد بحث ایرادات
و اشکاالت است .ولی یک موقع تخلف مجرمانه مطرح است که ما
چند ماه پیش از این هم در اطالعیهای اعالم کردیم هر کس��ی در
هر سطحی از فوالد مبارکه تخلف مجرمانهای انجام داده باشد باید
هرکسی از آن مطلع است در اسرع وقت آنها را در اختیار نهادهای
نظارتی قرار دهد و هیچ کس هم در قانون استثنا نیست .این نیاز
به تحقیق و تفحص ندارد و اگر کسی چنین تخلفی مشاهده کرد
باید اعالم کند ما هم پاسخگو هستیم.
عظیمیان خاطر نشان کرد :چیزی که تا االن ما دیدهایم و منتشر
شده حاکی از تخلف نیاز به دخالت دستگاههای امنیتی و قضایی و
قانونی ندارد و مواردی بوده که به نظر دوستان تخلف رسیده است.
البته که انعکاس خارجی این موارد برای فوالد مبارکه مشکالت و
دردسرهایی را ایجاد میکند ولی باید این موضوع را از دوستانی که
این موارد را مطرح کردهاند پرسیده شود .بهعنوان مثال وقتی فوالد
خوزستان در یک اقدام اشتباه یکی از خریدهای الکترود خودشان
را شفافسازی کردند ،به فاصله دو هفته مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا تحریمهای جدیدی را برای فروش��ندگان ،تامین کنندگان
مالی ،حملونقل ،بندرها ،باربری و ...ایجاد کرد که ما به همکارانمان
گفتیم شما به جای شفافیت ناخواسته به همه لطمه زدید .لذا این
موارد که مطرح میشود توسط دشمنان رصد میشود .مدیرعامل
فوالد مبارکه در پاس��خ به س��والی در خصوص س��هم فوالد مبارکه
در زمینه کاهش آالیندگی و حمایت از محیط زیست گفت :فوالد
مبارکه جزء شرکتهایی است که میزان آالیندهها در آن به صورت
آنالین رصد میش��ود و تجهیزاتی که اداره محیط زیس��ت در نقاط
مختلف شرکت نصب شده اطالعات را به صورت برخط به سازمان
محی��ط زیس��ت در ته��ران ارس��ال میکند و ما ه��م از این نظارت
قوی بس��یار خرس��ندیم و اینگونه نیس��ت که ما خودمان اطالعات
را به س��ازمان محیط زیس��ت بفرستیم .این سازمان خودش روزانه
اطالع��ات را میگی��رد و ما س��رمایهگذاریهای زیادی درخصوص
کنترل آالیندهها در فوالد مبارکه انجام دادیم که حدود یک هزار
میلیارد تومان طی ده سال گذشته در این بخش هزینه شده است.
ما همچنین هزینههای زیادی برای بازچرخانی و تصفیه آب انجام
دادهای��م و ه��م مص��رف آب را کم کردیم هم جلو آس��یب به منابع

زیرزمینی را گرفتیم .فضای س��بز وس��یع فوالد مبارکه و مجموعه
فعالیتهایی که انجام میدهیم در راستای دغدغه این این شرکت
در زمینه حفظ محیط زیست است.

 چشمانداز فوالد چابهار مطلقا مصرف داخلی ندارد

عظیمیان در پاس��خ به س��والی درمورد ضرورت توس��عه فوالد
مبارکه خارج از اس��تان اصفهان به دالیل زیس��تمحیطی گفت:
از  9پروژهه��ای طرحه��ای توس��عه ف��والد مبارکه فقط یکی از آنها
یعن��ی ابرپ��روژه نورد گرم  2در اصفهان اس��ت و س��ایر پروژهها در
خوزستان ،هرمزگان ،چهارمحال و بختیاری ،یزد ،خراسان رضوی
تعریف ش��ده اس��ت .پروژه نورد گرم هم مجوزش قبال در دهه 80
گرفته ش��ده اس��ت و در بین همه این پروژهها به لحاظ مصرف آب
کممصرفترین و کم مسئلهترین در ایجاد آلودگی است و بسیار با
شرایط زیست محیطی سازگار است زیرا آب مصرفی در این پروژه
کامال بازچرخانی و تصفیه میش��ود .عظیمیان در پاس��خ به سوالی
به تحول دیجیتال فوالد مبارکه پرداخت و گفت :ذوبآهن اصفهان
نسل دوم تکنولوژی است و فوالد مبارکه نسل سوم تکنولوژی را در
اختیار دارد .نسل چهارم تکنولوژی به معنای هوشمند سازی است
و اگر سازمانی به شکل هوشمند اداره شود دستاورد بزرگی برای آن
سازمان محسوب میشود .فوالد مبارکه قصد دارد تا سال  1404به
یک کارخانه هوشمند تبدیل شود و نسل چهارم تکنولوژی کاهش
هزینهه��ا و افزای��ش درآمدها برای ف��والد مبارکه به همراه خواهد
داشت .وی به اقدامات صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد و
گفت :با دانش��گاه اصفهان قراردادی یک س��اله منعقد شده است تا
مدی��ران ف��والد مبارک��ه در این خصوص آموزش الزم را ببینند و به
رهبران تحول دیجیتال این شرکت تبدیل شوند که یک ترم از این
دوره گذش��ته اس��ت .همچنین ما مرکز نوآوری تحول دیجیتال در
صنعت فوالد کشور را در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یک
محیط  800متری احداث کردهایم و به همه جوانها در بخش IT
و اتوماسیون اعالم میکنم که بازار کار بسیار بزرگی برای همه آنها
ایجاد خواهد ش��د .خوش��بختانه کرونا آسیب قابل توجهی به فوالد
مبارکه وارد نکرده اس��ت مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه با اش��اره به
کمکهای مجتمع به بیمارس��تانها و دانشآموزان گفت :با توجه
به شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن مدارس فوالد مبارکه ۱۶۰۰
عدد تبلت به دانشآموزان اهدا کرد؛ همچنین فروش اکسیژن در
ف��والد مبارک��ه را متوقف کردهای��م و آن را در اختیار مراکز درمانی
قرار دادهایم .عظیمیان در خصوص آسیب ناشی از کرونا به تولید و
صادرات فوالد مبارکه گفت :مجتمع فوالد مبارکه در این خصوص
آس��یب اقتصادی ندیده و فقط تعدادی از نیروهای خود را به علت
کرونا از دست داده است؛ کاهش آمار صادرات فوالد مبارکه به دلیل
توجه به بازار داخل و کاهش س��هم صادرات بوده اس��ت .عظیمیان
در خصوص طرحهای آبرس��انی گفت :در حال تأمین هزینه س��د
تنظیمی کوهرنگ  ۲به مبلغ  ۵۰۰میلیارد تومان هستیم که ۲۰۰
میلیارد آن تا کنون پرداخت ش��ده اس��ت؛ همچنین س��امانه دوم
آب رس��انی اصفه��ان که  ۱۵۰میلی��ارد هزینه لوله آن را در اختیار
مسئوالن قرار دادهایم؛ در صورت بهرهبرداری از این پروژه آب شرب
اصفهان تأمین خواهد شد.

