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سرپرست وزارت صمت در گفت و گو با ایلنا 
مطرح کرد؛

 نقش بی نظیر فوالد مبارکه 
در اقتصاد سنگان

سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
گفت: ایمیدرو تا پایان سال ۲۲ طرح دیگر را به 
مبلغ بیش از ۱.۲ میلیارد دالر افتتاح می کند و 
نقش فوالد مبارکه و شرکت های بزرگ نیز در 

این طرح ها مثبت و قابل توجه است.
حســین مدرس خیابانی در گفــت و گو با 
خبرنگار ایلنا در خواف، با اشاره به بهره برداری 
از دو طرح ملی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
در سنگان گفت: بهره برداری دیگر طرح های 
حوزه فوالد در امســال، ظرفیت تولید اسمی 
کشور را در این بخش راهبردی به ۴۲ میلیون 

تن افزایش می دهد.
مدرس خیابانی ادامــه داد:  ظرفیت تولید 
فوالد ایران در چشم انداز سال ۱۴۰۰ نیز به ۵۵ 
میلیون تن  رســیده و بدین ترتیب کشورمان 
در تولید جهانی فوالد بــا دو پله صعود به رتبه 
هشتم در میان کشورهای تولیدکننده فوالد 

دست می یابد. 
وی در ادامه اظهــار کرد: با تاکیدات رئیس 
جمهوری در خصوص تکمیل طرحها، وزارت 
صنعت بــه نمایندگی از »بخــش تولید و کار 
جامعــه« برنامه ریزی منســجمی را طراحی 
و اجــرا کرده  که بر همین اســاس تــا قبل از 
شهریور ماه ســال ۱۴۰۰ هر هفته ۲۰۰ طرح 
بزرگ صنعتی و معدنی در سطح ایران افتتاح 

می شوند.
وی ادامه داد: بهره بــرداری این طرحهای 
بخش صنایع فوالد کشور آثار توسعه ای قابل 
توجهی بر دیگر بخشهای تولید و صنعت ایران 
دارد و ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و چندین 
برابر اشتغال غیرمســتقیم با بهره برداری این 

۲۰۰ طرح بزرگ ایجاد می شود
    

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش تولید ۱۰ درصدی 
کنسانتره با افتتاح بزرگترین 
کارخانه کنسانتره شرق کشور

مدیرعامل شــرکت صنایع معدنی فوالد 
ســنگان گفت: با افتتــاح بزرگترین کارخانه 
کنسانتره شــرق کشور شــاهد افزایش ۱۰ 

درصدی کنسانتره در کشورمان  خواهیم بود.
علی امرایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در 
خواف، در حاشــیه افتتاح بزرگترین کارخانه 
کنسانتره شرق کشور گفت: در فوالد سنگان 
تحت مدیریت شرکت فوالد مبارکه و به فرموده 
مقام معظم رهبری برای جایگزینی معدن به 
نفت قدم برداشــتیم و ایــن کارخانه با همت 
و ســرمایه گذاری شــرکت فوالد مبارکه و به 
منظور تامین مواد اولیه بزرگ ترین فوالدساز 
خاورمیانــه راه اندازی شــد و نقش مدیریت 
فوالد مبارکه در این طرح ها بســیار اثرگذار و 

مثبت است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه این طرح ۳۸۰۰ 
میلیارد تومــان بوده گفت: ایــن طرح بزرگ 
باعث ایجاد اشتغالزایی ۳۵۰۰ نفری مستقیم 
و غیرمســتقیم شده اســت و هم اکنون رتبه 
۳ تولید کنسانتره کشــور را در اختیار داریم 
و باعث افزایش تولید ۱۰ درصدی کنســانتره 

کشور شده ایم.
مدیرعامــل فــوالد ســنگان گفــت: از 
ویژگی های بارز این طرح بــرای اولین بار در 
کشــور، راه اندازی آبگیری باطله است تا ۵۰ 

درصد آب مصرفی به چرخه برگردد.
امرایی با اشــاره اینکه فوالد سنگان فرزند 
تحریم است، افزود: این طرح در اوج تحریم ها 
کارش را آغاز کرد و در شرایط همین تحریم ها 
نیز افتتاح شد، به این ترتیب تمام برنامه های 
نرم افزاری  به دســت کارشناسان ایرانی انجام 
شــد و با تمام پیچیدگی هایش تمــام کارها 

توسط خودمان نهایی شد.
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کارخانه کنسانتره ۵ میلیون تنی 
فوالد ســنگان به عنــوان بزرگترین 
کارخانــه تولیدکننده این مــاده در 
شرق کشور با حضور سرپرست وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت و با فرمان 
رئیس جمهــوری بــه شــکل ویدیو 

کنفرانس به صورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرنــگار ایلنا از خواف، 
کارخانه کنسانتره سازی فوالد سنگان 
که با ســرمایه گذاری شــرکت فوالد 
مبارکه بنا نهاده شــده و در مجموعه 
بزرگ عسلویه معدنی ایران قرار دارد، 
در سالی که با نام جهش تولید نامگذاری 
شده توانست اولین تولید آزمایشی خود 
را به ثمر برســاند و با افتتاح رسمی که 
انجام شد، تولید کنسانتره سنگ آهن 
کشور را به میزان ۵ میلیون تن در سال 
افزایش داد.  این کارخانه که در قالب ۲ 
خط تولید با ظرفیت ۲.۵ میلیون تنی با 
ظرفیت تولید ۵ میلیون تن کنسانتره 
در ســال طراحی شــده، زمینه ساز 
اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر و غیر 

مستقیم برای ۳ هزار نفر خواهد شد.
کنســانتره تولیدی این کارخانه 
جهت تامین خوراک گندله ســازی 
فوالد مبارکه اصفهان استفاده شده و 
از خام فروشی سنگ آهن در کشور تا 
حد بسیار زیادی جلوگیری خواهد کرد.
تولید فوالد کشور در دولت های 

یازدهم و دوازهم دوبرابر شد
رئیس جمهور تاکیــد کرد: در برابر 
کارگران، مهندسان و فعاالن در بخش 
تولید تواضع می کنم که برای توسعه و 
تولید کشور تالش می کنند که بسیار 

ارزشمند است.
حسن روحانی در مراسم افتتاحیه 
که از طریق ویدئــو کنفرانس برگزار 
شد، گفت: برای ما بسیار  مهم است که 
امسال سالی پرکار و پرشتاب برای همه 
مسئوالن و کارگران باشد؛ امسال سال 
تولید ملی و رونق تولید نیســت بلکه 
سال جهش تولید اســت و ما باید همه 
توانمان را بــه کار ببریم و حرکتمان را 
باید به گونه ای افزایش دهیم که سالی 

پرافتخار برای ملت و کشور باشد.
وی افــزود: تولیــد فوالد کشــور 
در دولت یازدهــم و دوازدهــم به دو 
برابر تولید فــوالد در تاریخ رســیده 
اســت، این بــه معنای آن اســت که 
همه ســرمایه گذاران و کارآفرینان و  
مهندسان شبانه روز برای آبادانی کشور 

تالش می کنند.
روحانی اضافه کرد: این مهم است 
که در فوالد رتبه ما دهم بوده است و ما 
داریم به رتبه هشتم می رسیم و ظرفیت 
۵۵ میلیون تن فوالد را امروز دارا هستیم 
و در معدن، کنســانتره، گندله، آهن 
اسفنجی و شــمش فوالد زنجیره ما، 

زنجیره منظم و کاملی شده است. 
رییس دولت دوازهم اظهار کرد: من 

می خواهم خدمت ملــت بزرگ ایران 
بگویم که امروز تمام ایران به کارگاهی 
عظیم و بزرگ تبدیل شده است و همه 
در حال کار و تالش هستند؛ اینکه در 
بخش صمت ما ۳۸۰۰ طرح مشــغول 
فعالیت هستند و در سال جاری تا پایان 
ســال ۲۰۰ طرح مهم افتتاح می شود 
یعنی همه کشور در حال حرکت است و 
ما امروز شاهد یک تحول بزرگ هستیم 
و توانســته ایم در هر هفته طرح های 

بزرگ و مهمی را افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: ۴هزار و ۸۲۵ میلیارد 
تومان ارزش طرح هایی است که امروز 
افتتاح شده اســت که این پاسخ بسیار 
خوبی به کسانی است که می خواستند 

کشور ما را به زانو درآورند.
روحانی بیان کرد: گزارشی که امروز 
در بخش لوازم خانگی داده شد، نشان 
داد که در سال ۹۸ که فشار مضاعف شد، 
تولید لوازم خانگی ۱۰ درصد افزایش 
یافت و در برخی از   موارد ۳۳ و ۱۲ درصد 
افزایش یافته اســت؛ یعنی تحریم ها 

نتوانسته ما را از پا درآورد.
وی افــزود: تولید یخچــال فریزر 
۳۰۰ هزار دستگاه از امروز افزایش پیدا 
می کند؛ البته تحریم به ما فشــار وارد 
می کند و کار ما را ســخت می کند اما 
دشمن نتوانست ما را از هدف بازدارد و 

نتوانسته ما را تسلیم کند.
رئیس جمهور با تاکیــد بر این که 
تامین مواد اولیه برای ما مهم اســت، 
گفت: معادن غنی کشــور مواد اولیه را 

برای ما فراهم می کند و امروز نیاز نیست 
ما مواد را از خارج کشــور تهیه کنیم؛ 
تهیه مواد اولیه از معدن شروع می شود 

و تا خط تولید ادامه می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: معادن برای 
ما مهم است، معادن را باید آزاد کنیم، 
روی کاعــذ معادن به کســانی واگذار 
شده اســت که کاری انجام نمی دهند 
این ورق  پاره هایی که به این افراد دادید 
برای شان مهلت بگذارید اگر توانستند 
به تعهدات شان عمل کنند که هیچ اگر 

نه معادن را از حبس آزاد کنید.

روحانی گفت: بارها گفته ام معادن 
را می توانیــم به ســهام تبدیل کنیم، 
زیرا که بزرگترین سرمایه برای کشور 

خواهد بود.
وی با بیان این که در دولت دوازدهم 
کارهای زیادی برای اکتشــاف معادن 
صورت گرفته  اســت، گفــت: دولت 
در زمینه اکتشــاف کار بزرگی کرده 
است، در این دولت ۱۰۰ هزار کیلومتر 
اکتشاف انجام شده است که این نشان 

از عزم دولت در این بخش دارد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد:  امروز ما 
وضعیت خوبی در مسئله فناوری داریم 
و  خوشبختانه خودکفا شده ایم،  ۶۰ تا 
۷۰ صنایع ما داخلی است در فوالد هم 
به دلیل شرایط کرونا تمامی اقدامات را 

جوانان ما انجام دادند.
وی تاکیــد کرد: ایــن افتتاح ها در 
یک شــرایط عادی صورت نمی گیرد 
در شــرایط کرونا صــورت می گیرد. 
امروز اعالم شد در بخشــی از صنایع 
لوازم خانگی ما در ۲ ماه اول که شدت 
کرونا زیاد بوده اســت در بخش تولید 
ماشین لباسشویی ۱۵۲ درصد افزایش 
داشــته ایم و در تولیــد تلویزیون ۴۹ 
درصد؛ پس متوقف نشدیم تحریم ما را 

متوقف نکرده است.
رئیس  جمهور با تاکید بر این که ما 
باید به مسئله صادرات بها دهیم، گفت: 
تمام صنایعی که تولید می کنیم  باید 
بخشــی از آن را  صادر کنیم، کیفیت 
و قیمت بســیار مهم است اگر نداشته 

باشیم می شــود خودرو که فقط مردم 
خریدارش هستند.

رئیــس جمهور گفت: امســال ۳ 
چیز برای ما مهم اســت، اول اینکه 
تولید ملی مان را افزایش دهیم، کرونا 
باعث شد بخشــی از تولید و مشاغل 
متوقف شــود. دنبال اشتغال پایدار و 
صادات مستمر باشیم. صادارات اگر 
مستمر نباشد گاهی تبدیل به سابقه 

بد می شود. 
وی تاکید کرد: کیفیــت هم باید 
مستمر باشد فضای صادارتی نیازمند 

کیفیت پایــدار اســت، بنابراین همه 
بخش های تولیدی و صنعت و معدن و 

بخش خصوصی باید وارد شوند. 
روحانی گفت: اگــر کارها به مردم 
واگذار شــود می توانیم هم تولید و هم 

صادرات را پیش ببریم.
وی تاکید کرد: مشخص نیست چه 
زمانی از کرونا خالصی پیدا کنیم، زمان 
بیماری ممکن است طوالنی شود، اما ما 

باید تولید ملی را افزایش دهیم.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر مردم 
دستورالعمل ها را رعایت کنند مدارس 
و دانشگا ه ها و غیره باز خواهد شد. اگر 
دســتور العمل ها را رعایت کنیم  همه 

مشاغل را باز خواهیم کرد.
وی گفت: مردم نباید  برایشان عادی 
شود که دوران کرونا سپری شده است 

باید دستور العمل ها را رعایت کنند.
افتتاح بدون تکنسین های 

خارجی و با دانش متخصصان 
ایرانی

سرپرســت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: بزرگتریــن کارخانه 
کنسانتره شرق کشــور بدون حضور 
تکنسین خارجی و با علم کارشناسان 
ایرانی در ســنگان خواف افتتاح شده 

است.
مدرس خیابانی در این مراسم گفت: 
ظرفیت تولید فاز نخســت کنسانتره 
فوالد سنگان ۲.۵ میلیون تن است که 
تا کمتر از ۵۰ روز دیگر فاز دوم با ظرفیت 
۲.۵ میلیون تن دیگر افتتاح می شود، 

بهره برداری این طــرح در ۱۳۹۳ آغاز 
شده اســت که ۳ هزار میلیارد تومان 

حجم سرمایه گذاری این طرح است. 
وی افزود: راه اندازی این کارخانه ها 
عالوه بر رشد تولید و افزایش ظرفیت ها، 
امنیت پایدار نقاط مرزی شرق کشور را 
هم به همراه دارد و افتتاح کارخانه های 
فرآوری ســنگ آهن در ســنگان در 
راســتای پویش ملی افتتاح هفتگی 

طرح ها انجام شده است. 
مدرس خیابانی افــزود: راه اندازی 
کنســانتره ســنگان ظرفیت تولید 

کنسانتره کشور از ۵۷ میلیون تن به ۶۲ 
میلیون تن افزایش می یابد و در ۱۴۰۴ 
با تولید ۵۵ میلیون تن فوالد از رتبه ۱۰ 

جهانی به رتبه ۸ جهانی می رسیم.
وی گفــت: وزارت صمت به عنوان 
خانواده بــزرگ، در قالب طرح پویش 
هفتگی ۲۰۰ طرح بــزرگ صنعتی از 
میــان ۳۸۰۰ طرح بــاالی ۸۰ درصد 
پیشرفت مرتبا افتتاح می کند که ابعاد 
اقتصادی و اجتماعی دارد . این طرح ها 

۵۰ هزار اشتغال مستقیم دارد.
وی گفت: ظرفیت بی نظیر مجموعه 
فوالدسنگان، فراهم شــدن تبادالت 
مرزی و خارجی است که تضمین کننده 
اقتصاد شرق کشــور است و مصونیت 

امنیتی هم بهمراه دارد.
وی افزود: افتتاح ایــن طرح ها در 
محدودیت های بیــن المللی و تحریم 
جهانی صورت گرفته و کلیه این کارها 
بدون حضــور کارشناســان خارجی 

بوده است.
وی در پایان گفت: پیام روشن افتتاح 
این طرح ها این اســت کــه برخالف 
خواسته دشمنان ایران که قصد ضربه به 
کشور را داشتند، نه تنها هیچ وقفه ای در 
کار تولید ایجاد نشده بلکه توسعه کشور 

در مسیر پیشرفت با قدرت ادامه دارد.
سرمایه گذاری ٣٨٠٠ میلیارد 

تومانی در کارخانه کنسانتره شرق 
مدیرعامــل فــوالد ســنگان 
گفت:۳۸۰۰ میلیارد تومــان هزینه 
تولید این پروژه شده و با راه اندازی این 
کارخانه رتبه سوم تولید کنسانتره در 

کشور را بدست خواهیم آورد.
امرایی در مراسم افتتاح بزرگترین 
کارخانه کنسانتره شرق کشور با تاکید 
بر سخنان رهبر معظم انقالب که معدن 
باید جایگزین نفت شود، اظهار کرد: ما به 
نوبه خودمان به این دستور مقام معظم 
رهبری عمــل خواهیم کــرد تا باعث 

اقتصاد درون زا شویم.
وی در ادامــه گفــت: بــه دلیــل 
کمبود مواد اولیه در کشــور و تکمیل 
زنجیره تولید فــوالد مبارکه کارخانه 
کنسانتره سازی در این نقطه از کشور 
راه اندازی شــد. ۳۸۰۰ میلیارد تومان 
هزینه تولیــد این پروژه شــده و با راه 
اندازی این کارخانه رتبه ســوم تولید 
کنســانتره در کشــور خواهیم شد و 
طوالنی ترین نــوار نقالــه را خواهیم 

داشت. 
 امرایــی افــزود: از مزایای خاص 
این طرح این اســت که برای اولین 
بار در کشور سیســتم آبگیری باطله 
را در کشــور راه اندازی کردیم و ۵۰ 
درصد آب مصرفــی دوباره به چرخه 
برمی گــردد و این چنیــن به محیط 
زیست نیز توجه شده است. این طرح 
در اوج تحریم ها کارش را آغاز کرد و 
در شرایط همین تحریم ها نیز افتتاح 
شــد. به این ترتیب تمام برنامه های 
نرم افزاری  به دســت کارشناســان 
ایرانی انجام شد و با تمام پیچیدگی 
هایش تمام کارها توســط خودمان 

نهایی شد.
وی در پایان تاکید کرد: خط دو این 
پروژه نیز کامال آماده اســت اما چون 
اولین تجربه ماست برای کمتر کردن 
ریســک کار در دو فاز این کار را انجام 

خواهیم داد.
تاثیر بسیار خوب کارخانه جدید 

در تولید فوالد مبارکه 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره 
راه اندازی کارخانه کنسانتره سنگان به 
عنوان بزرگترین کارخانه شرق کشور 
گفت: افتتاح این طرح کمی حاشیه امن 
برای تولید فوالد به وجود آورده است و 
تاثیر بسیار خوبی در تولید فوالد مبارکه 

خواهد داشت.
حمیدرضا عظیمیان در گفت و گو 
با خبرنگار ایلنــا در خواف، با اشــاره 
راه اندازی کارخانه کنســانتره سنگان 
به عنوان بزرگترین کارخانه شرق کشور 
گفت: کارخانه کنسانتره سنگان که با 

سرمایه گذاری مستقیم فوالد مبارکه 
اصفهان انجام شده، کمی حاشیه امن 
برای تولید فوالد به وجود آورده و تاثیر 
بســیار خوبی در تولید فوالد مبارکه 

خواهد داشت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفت: 
مشکل اساسی و مهم ما تامین مواد اولیه 
بوده و امید می رود که با راه اندازی این 
کارخانه این مشکل نیز برطرف شود و 
روند تولید در فوالدمبارکه با ســرعت 

بیشتری به جلو برود.
وی در خصــوص افزایش ظرفیت 
فوالد نیز گفت: درخواســت پلنت ۵ 
میلیون تنی را ارائه داده ایم و مســئله 
تامین آب در اینجا یک مشکل اساسی 
اســت و اگر دولت این مجــوز را دهد، 
۱۰۰درصد ایــن واحد را مــورد بهره 

برداری قرار خواهیم داد.
ایمیدرو عهده دار وظیفه تامین 
مواد اولیه صنایع بزرگ در کشور 

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: 
ایمیدرو وظیفه تامین مواد اولیه صنایع 
بزرگ در کشور را برعهده دارد و طرحی 
که اکنون در مجتمع معادن ســنگان 
اجرایی شــده برای تامین مواد اولیه 

شرکت های بزرگ بوده است.
غریب پــور در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در خواف گفت: ۱۰۰در صد تولید 
سنگان صرف تولیدات داخل کشور شده 
و در این مجموعه هیچگونه خام فروشی 
نداریم، یعنی این دو و نیم میلیون تن 
کنســانتره و ۱۵ تن گندله که نهایتا 
تولید می شود در داخل کشور و توسط 
واحدهای صنعتی به فوالد و محصوالت 
فوالدی تبدیل شده و یک فعالیت کامال 

دارای ارزش افزوده باال است.
وی افزود: بــا افتتــاح بزرگترین 
کارخانه کنسانتره شــرق کشور، دو و 
نیم میلیون تن به ظرفیت کنسانتره و 
دو و نیم میلیون تن نیز به ظرفیت گندله 
کشور اضافه شد، البته فاز دوم کنسانتره 
فوالد مبارکه نیز تا ۵۰ روز آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: 
سنگان در نهایت خوراک ۱۰ میلیون 
تن فوالد کشــور را با این ۱۵ میلیون 

گندله تامین خواهد کرد.
وی افزود: ایمیــدرو وظیفه تامین 
مواد اولیه صنایع بزرگ در کشــور را 
دارد و طرحی که اکنــون در مجتمع 
معادن سنگان اجرایی شده برای تامین 
مواد اولیه شــرکت های بــزرگ بوده 
است، همچنین در طرح احیای معادن 
کوچک مقیاس نیــز تامین مواد اولیه 
یعنی سنگ آهن، شرکت های بزرگ 
همچون فوالدمبارکه اصفهان در اولویت 

قرار دارند.
وی درباره میزان اســتخراج سنگ 
در معادن افزود:سال گذشته بین ۹۰ تا 
۹۵ میلیون تن سنگ استخراج کردیم 
و ۲۷ میلیون تــن را فوالد تولید کرده، 
خوشبختانه سال به سال این روند در 
حال افزایش اســت، وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت نیز سیاست های تعرفه 
ای بر تجارت مواد خام را سخت گیرانه تر 
کرده و برای جلوگیری از خام فروشی 

تالش دارند.

با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری و با حضور سرپرست وزارت صمت؛

بزرگترین کارخانه کنسانتره  سازی شرق کشور افتتاح شد
به دلیل کمبود مواد اولیه 

در کشور و تکمیل زنجیره 
تولید فوالد مبارکه 

کارخانه کنسانتره سازی 
در کشور راه اندازی شد. 

٣٨٠٠ میلیارد تومان 
هزینه تولید این پروژه 

شده و با راه اندازی 
این کارخانه رتبه سوم 

تولید کنسانتره در 
کشور خواهیم شد و 

طوالنی ترین نوار نقاله را 
خواهیم داشت


