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تنوع کمنظیر تختال
تولیدی فوالد مبارکه

بهبود تولید در گرو
اصالح استراتژیها

زمینشناسی پزشکی
به کمک «حیات» میآید

پویش تدبیر و امید برای جهش تولید

 رشد تولید در شرایط تحریم

حس��ن روحانی ،رئیسجمهوری در آیین افتتاح طرحهای
ملی صنعتی و معدنی گفت :رش��د  ۷۰و  ۸۰درصدی تولید در
بخشهایی از زنجیره فوالد در شرایط سخت جنگ اقتصادی و
کرونا از معجزات قدرت ملت بزرگ ایران است .به گزارش شاتا،
حسن روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی صنعتی و معدنی
در  ۳اس��تان هرم��زگان ،کرمان و مازن��دران (پنجاهودومین
پوی��ش تدبی��ر و امید برای جهش تولید) ،اظه��ار کرد :افتتاح
طرحهای ملی در کشور ازجمله افتتاح خط تولید  ۷.۵میلیون
تن��ی گندله ف��والد در یک روز باوجود هم��ه تحریمها ،جنگ
اقتص��ادی و کرونا ،نش��اندهنده جهش تولی��د و زنده و فعال
بودن کشور است .رشد  ۷۰تا  ۸۰درصدی تولید در بخشهایی
از زنجیره فوالد نیز از معجزات قدرت ملت بزرگ ایران اس��ت.
وی در ادامه با اش��اره به افتتاح پایانه صادراتی در جنوب کشور
و در منطقه مناس��ب و مرزی بین  ۳استان فارس ،هرمزگان و
بوش��هر ،افزود :پایانههای صادراتی و اس��کلهها کمک فراوانی

 رشد ظرفیت گندلهسازی

در دولت یازدهم و دوازدهم و در مدت  ۸س��ال ،تولید فوالد
خام در کش��ور رش��د  ۷۷درصدی و تولید محصوالت فوالدی
نیز رش��د  ۸۳درصدی داش��ته اس��ت .علیرضا رزمحس��ینی
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در مراس��م افتت��اح طرحهای
ملی ای��ن وزارتخانه اظهار کرد :براس��اس آمار انجمن جهانی
فوالد ،در س��ال  ۲۰۱۹ایران در رده کش��ورهای صادرکننده
ف��والد و یک��ی از تولیدکنندگان مهم ای��ن کاال در جهان قرار
گرف��ت .در همین حال رتبه ش��انزدهم صادرات این محصول
را با ظرفیت  ۹میلیون تن بهدس��ت آورد .تولید و مصرف فوالد
یکی از ش��اخصهای توس��عهیافتگی هر کشوری است .فوالد
در رده محصوالت مهم و اس��تراتژیک ق��رار دارد که تولید آن
درکشورمان با پیشرفت همراه بوده است .وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت اف��زود :امروز ب��رگ زرین دیگری از کت��اب تولید،
اش��تغال و س��رمایهگذاری ورق میخورد و ب��ه همت مدیران
کارآمد و سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان مازندران،
هرمزگان و کرمان طرحهای مهمی به بهرهبرداری میرس��د.
رزمحس��ینی گفت ۲ :طرح فوالدی در استانهای هرمزگان و
کرمان افتتاح میش��وند .پروژهای که در استان هرمزگان و در
فاز نخست افتتاح میشود شامل مجموعهای با ظرفیت تولید

عکس :آیدا فریدی

بهدس��تور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهوری و با حضور وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت  ۴طرح صنعتی ،معدنی و تجاری در
تداوم افتتاحهای دولت تدبیر و امید در استانهای هرمزگان،
کرم��ان و مازندران مورد بهرهبرداری قرار گرفتند .با راهاندازی
این طرحها زمینه اش��تغال هزار و  ۳۶۰نفر فراهم شد .افتتاح
 ۲طرح گندلهس��ازی ش��رکتهای مادکوش و س��نگ آهن
گهرزمی��ن مجموعا با ظرفیت س��االنه  ۷.۵میلیون تن زمینه
افزای��ش ظرفیت در صنعت یادش��ده را به می��زان  ۱۴درصد
فراهم کرد .اس��کله شماره  ۵بندر منطقه ویژه صنایع انرژیبر
پارس��یان جنوب نیز بهمنظور تسهیل واردات و صادرات کاال و
محصوالت در منطقه بندر پارس��یان با ظرفیت نهایی تخلیه و
بارگیری  ۴۰.۸میلیون تن در س��ال طراحی ش��ده که فاز اول
ای��ن بندر با ظرفی��ت تخلیه و بارگی��ری  ۱۱.۶میلیون تن در
سال به بهرهبرداری رسید .در ادامه پایانه صادراتی محصوالت
کشاورزی در جویبار نیز افتتاح شد.

به صادرات محصوالت پتروش��یمی ،فوالد و آلومینیوم کشور
میکنن��د؛ بنابراین افتتاح چنین مراک��ز صادراتی در منطقه
استراتژیک پارس��یان و سایر مناطق کش��ور اهمیت ویژهای
دارد .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه اداره کشور بدون نفت از
افتخارات دولت دوازدهم اس��ت ،ادامه داد :دشمن تمام تالش
خود را به کار بست تا صادرات نفت کشور متوقف شود .روحانی
افزای��ش ص��ادرات غیرنفتی به  ۴۳میلیارد دالر در س��ال ۹۸
باوجود جنگ اقتصادی و شیوع کرونا را از دیگر دستاوردهای
دولت تدبی��ر و امید توصیف و ابراز امی��دواری کرد با افزایش
صادرات غیرنفتی و تولیدات در کش��ور ،ش��اهد توسعه و رفاه
مردم باشیم.

ب��ا بهرهب��رداری از  ۲پروژه گندلهس��ازی ،در مجم��وع  ۷.۵میلیون تن به
ظرفیت تولید گندله کش��ور اضافه میش��ود؛ بنابرای��ن ظرفیت کل تولید
گندله کش��ور به  ۶۱میلیون و  ۲۰۰هزار تن میرس��د .بدین ترتیب مواد
اولیه مورد نیاز برای تولید  ۳۸میلیون و  ۷۰۰هزار تن فوالد تا پایان س��ال
تامین خواهد شد
 ۲.۵تن گندله است .این پروژه با سرمایهگذاری  ۲هزار و ۳۲۰
میلیارد تومان احداث ش��ده و برای  ۳۶۰نفر موقعیت ش��غلی
ایجاد کرده اس��ت .طرح مهم دیگری نیز در اس��تان کرمان و
شهرستان س��یرجان ،بهرهبرداری میشود .این طرح ظرفیت
تولید  ۵میلیون تن گندله را دارد و با س��رمایهگذاری  ۳هزار و
 ۸۳۰میلیارد تومانی احداث ش��ده است .در همین حال برای
 ۵۰۰نفر موقعیت شغلی ایجاد میکند .با بهرهبرداری از این ۲
پروژه ،مجموعا  ۷.۵میلیون تن به ظرفیت تولید گندله کشور
اضافه میش��ود؛ بنابراین ظرفیت کل تولید گندله کش��ور به
 ۶۱میلی��ون و  ۲۰۰هزار تن میرس��د .بدین ترتیب مواد اولیه
م��ورد نی��از برای تولی��د  ۳۸میلیون و  ۷۰۰ه��زار تن فوالد تا
پایان س��ال تامین خواهد شد .رزمحس��ینی افزود :طرح مهم
دیگری نیز توسط س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران در اس��کله منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان
افتتاح میشود .این طرح زمینه تقویت تولید و صادرات صنایع
معدنی ،پتروش��یمی و صنایع مختلف دیگر را فراهم میکند.
طرح یادش��ده در منطقهای با وس��عت  ۳ه��زار هکتار اجرایی
میشود و اسکله شماره یک آن با سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیارد
تومان به بهرهبرداری میرس��د .وزیر صنعت ،معدن و تجارت

با اش��اره به رشد جواز تاسیس واحدهای تولیدی کشور در ۱۰
ماه امسال گفت :این شاخصه حکایت از امید به سرمایهگذاری
دارد .صدور جواز تاس��یس واحدهای تولیدی در  ۱۰ماه اخیر
باوجود تحریم و ش��رایط کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۳۹درصد رش��د داشته است .همچنین امسال ایران در حوزه
صنعت ،رشد  ۶.۵درصدی را تجربه کرده که باتوجهبه شرایط
س��خت تحریم این رقم بس��یار قابلمالحظه است .در همین
حال باید تاکید کرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پروژههای
دیگری ب��ه ارزش  ۴۰هزار میلیارد توم��ان آماده بهرهبرداری
دارد.

 سخن پایانی

تولی��د  ۵۵میلی��ون ت��ن ف��والد در اف��ق ۱۴۰۴
فگذاری ش��ده اس��ت .برای تحق��ق این هدف هر
هد 
سال طرحهای متعددی در این زنجیره افتتاح میشود
و ش��اهد رش��د ظرفیت این زنجیره هستیم .بر همین
اس��اس نیز هفته گذشته با افتتاح  ۲طرح گندل هسازی
در استانهای هرمزگان و کرمان مجموعا  ۷.۵میلیون
تن به ظرفیت تولید این صنعت در کشور افزوده شد.

علیرضا رزمحسینی
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رشد  ۴۵۰میلیون تنی
ذخایر سنگآهن

رئیس هی��ات عامل ایمی��درو در آیین افتتاح
گندلهس��ازی  ۵میلی��ون تن��ی گهرزمی��ن در
ارائ��ه گزارش ب��ه رئیسجمهوری گف��ت :ذخایر
سنگآهن با اکتشافات انجام شده سالهای اخیر
از س��وی ایمیدرو ۴۵۰ ،میلیون تن افزایش یافته
و به  ۳.۳میلیارد تن رسیده است .به گزارش شاتا،
وجیهاله جعفری در آیین افتتاح طرحهای صنایع
معدنی و زیرس��اختی با ارائه گزارش��ی از توسعه
زنجیره فوالد و زیرس��اختها اظهار کرد :ذخیره
سنگآهن ناحیه گلگهر  ۱.۵میلیارد تن است که
 ۱۵۲میلیون تن آن حاصل اکتشافات اخیر است.
وی با اشاره به مشکالت ناشی از تحریمها ،افزود:
باوج��ود چالشهای تحریم ۴۷ ،درصد تجهیزات
و قطعات گندلهس��ازی  ۵میلیون تنی گهرزمین
توس��ط سازندگان داخلی بومیسازی شده است.
رئیس هیات عامل ایمی��درو عنوان کرد :تا پایان
امس��ال  ۲پروژه دیگر در این ناحیه افتتاح خواهد
ش��د .رئیس هیات عامل ایمی��درو درباره تحقق
اهداف ظرفیتسازی در زنجیره فوالد ،بیان کرد:
تاکنون  ۷۲درصد اهداف در فوالد خام ۶۸ ،درصد
در آهن اسفنجی ۸۲ ،درصد در گندلهسازی و ۷۶
درصد در کنس��انتره سنگآهن (برای چشمانداز
 )۱۴۰۴محقق ش��ده اس��ت .با مجموعه اقدامات
و حمایتهای انجام شده از ابتدای دولت یازدهم
تاکنون ظرفیت تولید فوالد خام  ۷۷درصد ،آهن
اس��فنجی  ۸۴درصد ،گندلهس��ازی  ۷۶درصد و
کنسانتره س��نگآهن  ۱.۸برابر رشد کرده است.
رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو همچنی��ن درباره
توس��عه انجام ش��ده در ناحیه گلگهر ،ابراز کرد:
 ۳۴درص��د در تولید گندل��ه ۴۵ ،درصد در تولید
کنسانتره سنگآهن و  ۱۵درصد در ناحیه گلگهر
توس��عه ایجاد ش��ده اس��ت .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت اضافه کرد :اخیرا فاز نخست خط
انتقال آب خلیجفارس تا شهرس��تان سیرجان با
فرمان رئیسجمهوری افتتاح شده است .بهزودی
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم خط انتقال آب
از خلیجفارس آغاز میشود.
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