
 افتتاح اولین پایلوت 
 تحقیقاتی عناصر نادر خاکی 

و سایر مواد استراتژیک
وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
دستیابی به دانش ساخت کارخانه عناصر نادر 

خاکی، از افتخارات است.
رحمانی با اشــاره به نهضت ساخت داخل 
گفت: این اقدام موجب شــده تا یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر کاال به ساخت داخل تبدیل 
شود. نتیجه آن، صرفه جویی قابل توجه ارزی 

و ایجاد اشتغال است.
رحمانی با بیان اینکه تولید و صادرات قابل 
توجه انجام شــده در بخش معــدن و صنایع 
معدنی، تنها بخشــی از اکتشــافات صورت 
گرفته در کشور است، گفت: امسال بیش از کل 
اکتشاف انجام شده از زمان تاسیس ایمیدرو، 
عملیات اکتشافی شروع کردیم و به تازگی وارد 

اکتشافات عمقی شده ایم.
وی ادامه داد: هماهنگی مناسبی بین بخش 
دولتی و خصوصی در حوزه اکتشــاف صورت 
گرفت. در حالی که قباًل هر بخشــی جداگانه 

کار می کرد.
رحمانی با اشاره به اینکه صادرات معدن و 
صنایع معدنی افزایش یافته اما صادرات بخش 
معدن کاهش یافته است، گفت: این امر، نشان 
دهنده ایجاد ارزش افــزوده در محصوالت و 
فاصله گرفتــن از صادرات مــواد اولیه و خام 

فروشی است.
وی ادامه داد: طی ســال هــای اخیر، ۲۳ 
میلیون تن صادرات ســنگ آهن داشتیم که 
این رقم در سال گذشته به کمتر از ۸ میلیون 
تن رســید. این روند، کاهش خام فروشــی را 
نشان می دهد. مجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز بــه طور جــدی، پیگیر کاهش 

خام فروشی هستند.
رحمانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه امروز هیچ کمبود کاالیی در 
کشــور نداریم، گفت: در ۱۰ ماهه امسال هم 
تولیدات منتخب کاالیی افزایشــی بوده و هم 
واردات کاالهای اساســی بــا مدیریت کامل 

انجام شده است.

وی ادامه داد: آمار 9 ماهه صادرات غیر نفتی 
کشــور بالغ بر ۳۲ میلیارد دالر است که نشان 
دهنده ســهم ۲5 درصدی تولیدات معدنی و 

صنایع معدنی در این حوزه است.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور در این مراسم افتتاح پایلوت استحصال 
عناصر نادر خاکی و ســایر عناصر استراتژیک 
گفت: کشــور را دیگر نمی توان با خام فروشی 
اداره کرد. حذف خام فروشی با توسعه فناوری 
اتفاق می افتد و این امر، زمانی انجام می شود 
که طراحی ها، الیسنس ها و ماشین سازی ها 

در داخل صورت گیرد.
ســتاری گفــت: تکنولوژی را نمــی توان 
خرید، یــاد گرفتنی اســت و هیچ قــرارداد 
خرید تکنولوژی، به توســعه تکنولوژی منجر 

نمی شود.
وی ادامــه داد: تولیــد محصول ناشــی از 
پژوهش حاصــل ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصی است و در هیچ کشوری، دولت نمی 

تواند محصولی قابل رقابت تولید کند.
معــاون علمی و فناوری رئیــس جمهور با 
اشــاره به تفاوت قیمت عناصر نــادر خاکی و 
ســنگ آهن، گفت: هر کیلوگرم عناصر نادر 
خاکی ۶۰ دالر و هر تن ســنگ آهن ۶۰ دالر 
اســت که این تفاوت به دلیل قــدرت دانش و 

ارزش افزوده است.
وی ادامــه داد: ارزش افــزوده ناشــی از 
اســتحصال عناصر نادر خاکی در حوزه های 
نظیر باطری ســازی به ۱۰۰ برابر می رســد. 
اراده شخص وزیر نشــان می دهد که پایلوت 
اســتحصال عناصر نادر خاکی بــه کارخانه 

صنعتی تبدیل می شود.
ســتاری خاطرنشــان کــرد: در برخــی 
شــاخص های نیروی انســانی رتبه ۲-۳ در 
جهان هستیم. هیچ کشوری حتی اروپایی ها، 

پتانسیل نیروی انسانی ایران را ندارند.
وی ادامه داد: توسعه زمانی اتفاق می افتاد 
که شــرکت های بــزرگ در حــوزه فناوری 
ســرمایه گذاری کنند. البته ایــن روند، االن 

شروع شده است.
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با تولید بیش از 7۳ هزار  و 5۰۸ تن تختال با ســیکل 
گاز زدایی تحت خأل در واحد RH ناحیۀ فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، رکورد جدیدی در دی ماه سال جاری 

به ثبت رسید.
 دانیال نظری، رئیس واحد متالــورژی ثانویه فوالد 
مبارکه، ضمن اعالم این خبر، رکورد قبلی تولید در این 
واحد را به میزان 55 هزار و ۲۸۳ تن و مربوط به شهریور 
 )RH( ماه سال جاری دانســت و گفت: واحد گاز زدایی
به دلیل قرار گرفتن در ســیکل تولید فوالدهای ویژه از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی از کاهــش توقفــات، افزایــش عمــر نســوز و 

برنامه ریــزی مناســب و همچنین از تــالش مضاعف 
کارکنان ناحیــۀ فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 

به عنــوان مهم ترین عوامل کســب ایــن موفقیت نام 
برد و گفــت: این رکورد نســبت به میــزان تولید قبل، 
 ۳۳ درصــد افزایــش در تولیــد فوالدهــای خاص را 

نشان می دهد.
کارکنان ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 

مبارکه در همین ماه نیز به افتخار دیگری دست یافتند.
رئیس گــروه فنــی تولیــد ناحیۀ فوالدســازی و 
ریخته گری مــداوم در این خصوص گفــت: در دی ماه 
همچنین رکورد تولید ماهانۀ فوالد مخصوص لوله های 
انتقال نفت و گازترش گریدX۶۰ API نیز با تولید 4۳ 
هزار و 79 تن نســبت به رکورد قبلی که در آبان ماه و به 

میزان ۲۱ هزار و 5۳۱ تن به ثبت رســیده بود، با  ۱۰۰ 
درصد رشد، بهبود یافت.

 محمدعلی شــفیعی تصریح کرد: با توجه به بی نیاز 
شدن کشــور از واردات این نوع فوالد، این رکورد برای 
پروژه های نفت و گاز کشور و همچنین ذی نفعان فوالد 

مبارکه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی ثبت ایــن دو رکورد ارزشــمند را مرهون تالش 
مضاعف کارکنان سخت کوش ناحیه، مرکز نسوز، کنترل 
کیفی، برنامه ریزی تولید، متالورژی و روش های تولید، 
آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبانی کننده دانست و 

صمیمانه از آن ها قدردانی کرد.

ثبت دو  رکورد جدید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه
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اخبار فوالد

هفــت غــول معدنــی و صنایع 
معدنــی در کنــار 7۰ شــرکت 
دانش بنیان، قرار گرفتند. غول های 
معــدن و صنایــع معدنی ایــران با 
محوریت سازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایران 
)ایمیدرو(، این بار در کنار شــرکت 
های دانش بنیان، دومین جشنواره 
اینومایــن )INNOMINE( را 
با هدف شناســایی و بــه کارگیری 
ایده های نوآورانه در محل صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
برگزار کردند. این مراســم با حضور 

غریب پــور، رییــس هیــات عامل 
ایمیدرو برگزار شــد. هفت شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان، ملی صنایع 
مس،  گل گهر، فوالد خوزســتان، 
چادرملــو، ذوب آهــن اصفهان و 
فوالد خراسان در این رویداد، برای 
نخســتین بار  در کنار 7۰ شــرکت 
دانش بنیان قرار گرفتند تا به تحقق 
 همگرایی صنعت و تحقیق و پژوهش

 کمک کنند.
به دنبال شکل گیری گفت وگوی 

استراتژیک هستیم
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: 

برنامه های بسیاری تدوین شده که 
برخی از آنها به هدف نرسیده اند که 
دلیل آن را می تــوان خالء گفت وگو 

استراتژیک دانست.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، رئیس 
هیــات عامل ســازمان توســعه و 
نوســازی معادن و صنایــع معدنی 
ایــران )ایمیــدرو(، در دومیــن 
نمایشــگاه ایده های ارزش آفرینی 
بخــش معــدن و صنایــع معدنی 
)اینومایــن( گفــت: رویدادهــای 
بســیاری در زمینه معدن و صنایع 
معدنی در حال برگزاری اســت اما 

 این رویداد تفاوت اساســی با سایر 
برنامه ها دارد.

خداداد غریب پور بــا بیان اینکه 
ما در اینوماین به دنبال شکل گیری 
گفت وگوی اســتراتژیک هستیم، 
افــزود: برنامه هــای بســیاری 
تدوین شــده که برخــی از آنها به 
هــدف نرســیده اند کــه دلیــل 
 آن را می تــوان خــالء گفت وگــو

 استراتژیک دانست.
وی با بیان اینکــه در اینوماین به 
دنبال هم آفرینی ارزشــی هستیم، 
اظهار کرد: 7۰ شرکت پیشتاز با ارائه 
حدود 4۰۰ ایده در این جشــنواره 
حضور دارند. این در حالی است که 
تعداد ایده های ارائه شــده در سال 

گذشته ۱۲۰ عدد بوده است.
غریب پــور معتقد اســت: حلقه 
مفقود دانشــگاه و صنعت این است 
که علم و دانش به فنــاوری تبدیل 
نمی شود چراکه ما هم  ارزش آفرینی 

نداریم.
دولت مسیر توسعه شرکت های 

دانش بنیاد را فراهم کند
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه 
داد: ایده ها تنها با مرحله تدوین نقشه 
راه پیش می روند اما پس از آن توسعه 
نمی یابنــد زیرا شــتاب دهنده ای 
برای آنها وجود نــدارد. دولت باید 
مســیر رشد و توســعه شرکت های 
دانش بنیــاد را فراهم کنــد. در این 
راستا ایمیدرو بین صنعت و دانشگاه 
قرار گرفته تا این اعتبار تسهیل یابد.

وی بــا بیــان اینکه شــرکت ها 
آمــاده جــذب ایده هــا هســتند 
و ظرفیت ســازی برای آنهــا ایجاد 
شــده، افزود: دومین جشــنواره با 
حضور شرکت های بزرگی از جمله 
شــرکت فوالد مبارکه، ملی صنایع 
مهر، گل گهــر، فوالد خوزســتان، 
چادرملو، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خراسان برگزار می شود و هدف آن 
افزایش ســهم اقتصاد دانش بنیان 
در بخــش معدن و صنایــع معدنی 

 و ترغیــب دانشــگاه ها و صنعت به 
ایده پردازی است.

غریب پور با بیان اینکه امســال 
در فرایندی که طراحی شده تعداد 
ایده ها سه برابر سال گذشته است، 
افزود: جشنواره امســال نسبت به 
سال گذشته چهار فرق اساسی دارد 
که می توان به حضور شــرکت های 
بــزرگ، نشســت های دوطرفــه و 
برگزاری نمایشگاه ها اشاره کرد. الزم 
به ذکر است که ایده هایی که در این 
جشنواره ارائه می شــود رها نشده و 

مانا خواهد بود.
مذاکره فوالد مبارکه با دانشگاه 

تهران جهت راه اندازی مرکز 
نوآوری

در جشــنواره اینوماین، معاون 
تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه با 
رئیس دانشــگاه تهران در راستای 
همکاری مشترک جهت راه اندازی 

مرکز نو آوری مذاکره کردند. 
نیلی، رییس دانشــگاه تهران در 
غرفه فــوال د مبارکه در جشــنواره 
ایده هــای ارزش آفریــن معدن و 
صنایع معدنــی )اینوماین ۲( گفت: 
همکاری فوالد مبارکه و دانشــگاه 
تهران در تاســیس مرکــز نوآوری 
مشــترک در جذب اســتعدادهای 
دانشی کشور و اســتفاده مناسب از 
آنها بســیار حائز اهمیت بوده و این 

مرکز می تواند بــا حمایت های الزم 
از آنها باعث رفع مشــکالت صنعت 
فوالد  شــود. وی ادامه داد: گذراندن 
دوره فرصــت مطالعاتــی صنعتی 
اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 
در شــرکت فوالد مبارکه  با توجه به 
پتانســیل های دانشــگاه تهران در 
زمینه های مختلف مانند مهندسی 
متالورژی، مکانیک ، برق و مدیریت 
و ... و نیازهای شرکت فوالد مبارکه 
باید در برنامه های بعدی دانشــگاه 
تهران و شــرکت فوالد مبارکه قرار 

گیرد.

در جشنواره اینوماین صورت گرفت:

مذاکره فوالد مبارکه با دانشگاه تهران جهت راه اندازی مرکز نوآوری
گذراندن دوره فرصت 

مطالعاتی صنعتی اعضای 
هیات علمی دانشگاه تهران 

در شرکت فوالد مبارکه  
با توجه به پتانسیل های 

دانشگاه تهران در زمینه 
های مختلف مانند 

مهندسی متالورژی، 
مکانیک ، برق و مدیریت و 
... و نیازهای شرکت فوالد 
مبارکه باید در برنامه های 

بعدی دانشگاه تهران و 
شرکت فوالد مبارکه قرار 

گیرد

خبر

غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در 
میزگرد تخصصی بررسی مهم ترین مسائل 
روز صنعت فوالد و صنایع وابســته تصریح 
کرد: انتقاد وارده به طــرح جامع فوالد این 
اســت که باید زنجیرۀ صنعت به طور کامل 
مصوب می شد و فراتـــر از آن اقدامی انجام 

نمی گرفت.
 وی ادامه داد: کار اشــتباه این اســت که 
معدنی ها فوالدساز شــده اند و فوالدسازها 
معدن دار. اکنون 5۰ درصــد ظرفیت فوالد 
کشــور بدون معــدن اســت؛ به طوری که 
ذوب آهــن ۱۰۰ درصد، فــوالد مبارکه 5۰ 
درصد و فوالد تربت و آهن پاســارگاد شیراز 

نیز بدون معدن هستند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان 
کــرد: احــداث فوالدســازی در ســنگان 
غیرکارشناسی است و باید کنسانترۀ تولیدی 

به فوالد خوزستان و فوالد مبارکه حمل گردد 
تا به محصول تبدیل شود.

وی ادامــه داد: اکنــون نیز بایــد پیگیر 
افزایش ظرفیت کارخانۀ اپال پارسیان به 5 

میلیون تن باشیم.
غریب پور دربارۀ برنامۀ افزایش ســرمایۀ 
چادرملو گفــت: معتقدم افزایش ســرمایۀ 
چادرملو نیز باید صرف اکتشــافات منطقۀ 
مرکزی ایـــران شــود. ذخایــر زیرزمینی 
ســنگ آهن در منطقــۀ مرکزی ایــران به 
اندازه ای اســت که ســال ها مــادۀ معدنی 

خواهیم داشت.
وی  با اشــاره به انتقاد موجــود مبنی بر 
مداخلۀ دولــت در قیمت معــدن و فوالد، 
تصریح کرد: اگــر قیمت ســنگ آهن آزاد 
شود، باید با نرخ ۶۰۰ تومان به فروش برسد، 
همچون نفت که با قیمــت 95 درصد فوب 

خلیج فارس فروخته می شــود و محصوالت 
آن در بورس به فروش می رسد.

وی ادامــه داد: اکنون قیمت کنســانترۀ 

داخلی 7۰۰ تومــان و قیمت صادراتی 94۰ 
تومان است. همچنین، قیمت آهن اسفنجی 
۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان، و قیمت 

صادراتی آن ۳ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان 
اســت. علت این که مصرف آهن اســفنجی 
در داخل کشــور افزایش یافته جذاب شدن 

قیمت آن است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان این که 
ساالنه ۱۰ میلیون تن فوالد در کشور مصرف 
می شــود، گفت: این میزان مصرف، معادل 
ارز نیمایی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، 
یعنی۱۲۰ میلیــون تومان بــرای هر نفر، 
بدین ترتیب گویا برای کشــور درآمد ایجاد 

می کنیم.
وی افزود: باید اصالحاتــی در قانون رفع 
موانع تولیــد صورت بگیرد و اجازه داشــته 
باشــیم ۶ میلیون ســنگ آهن مــازاد را به 
ذوب آهن تحویل دهیــم؛ چراکه معتقدیم 
فوالد مبارکه نباید ۱۰ درصــد زیر راندمان 

خود تولید کند. 

کنسانتره تولیدی باید در فوالد مبارکه و فوالد خوزستان به محصول تبدیل شود


