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مهندس رضا حیــدرى در گفت وگو با ماهنامه 
پردازش با اشــاره به اینکه لزوم توجه بیشــتر به 
زنجیره ارزش فوالد احساس مى شود با نگاهى بر 
پیشــینه صنعت فوالد در کشور، اظهار کرد: بخش 
اعظم توسعه و رشــد صنعت فوالد کشور در سه 
دهه قبل و سال هاى پیش از تاسیس شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان بازمى گردد. 
نیمه خصوصى  بخش خصوصى،  سال ها،  این  در 
و نیمه  دولتى  نظیر نهادها و هلدینگ هاى وابسته به 
بانک ها، صندوق هاى بازنشستگى و سرمایه گذارى 
و حتى بازرگانان (به دلیل نیاز روزافزون کشور به 
فوالد و پتانسیل باالى کشــور به لحاظ دارا بودن 
منابع نسبتا وسیع سنگ آهن، گاز و نیروى انسانى 
بخش  در  سرمایه گذارى  عرصه  وارد  متخصص)، 

فوالد شدند.
وى تصریح کرد: در ابتدا بیشتر سرمایه گذارى ها 
در آخرین مرحله و زنجیره تولید یعنى بخش نورد 
بود که هم ســرمایه گذارى کمترى نیاز داشــت و 
هم از کمترین ســطح تکنولوژى و پیچیدگى فنى 
برخوردار بود، اما دیرى نپایید که کشــور شــاهد 
تعــداد گســترده اى از کارخانجات نورد شــد که 
خواهان ماده اولیه یعنى شمش بودند؛ درواقع اولین 

عدم توازن در این هنگام، خود را نمایان کرد.
به گفته مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، برخالف 
ســایر نقاط دنیا کــه معادن، اصلى تریــن وظیفه و 
هدفشان اکتشاف و استخراج ماده معدنى است و آن 
را جهت فرآورى در اختیار کارخانجات فوالد قرار 
مى دهند، در ایران این موضوع صادق نیست و معادن 
ایــن بخش از تولید را نیز برعهــده گرفتند و باعث 

مدیریت این مشکل داشــته، اما در ادامه نهادهاى 
حاکمیتى حتما باید به صورت اساسى تر این نقیضه 
را برطرف کنند؛ اما دالیل اینکه چرا چنین مسئله اى 
رخ داد و آیا نبود متولى مرکزى براى صنعت فلزى 
و یا واگذارى هاى صنایع فوالد، علت این پیشــامد 

بود باید مورد بررسى قرار گیرد.
مهندس حیدرى با بیان اینکه معادن و شرکت هاى 
معدنى، احداث کارخانــه فوالد و تکمیل زنجیره 
تولید حتى تا مرحلــه نورد و مقاطع فوالدى آغاز 
کرده اند و این اقدام گاهى با تشــویق و تاییدهاى 
گسترده هم مواجه شــده تصریح کرد: باید توجه 
داشت تامین سنگ آهن براى شرکت فوالد مبارکه 
از معادن ســنگ موجود در مناطق مرکزى کشور 
به لحاظ جغرافیایى، مقرون به صرفه تر است اما به 
دلیل محدودیت هایى که این معادن از نظر عرضه 
ســنگ آهن به بیرون از کارخانجات خود دارند، 
میــزان عرضه آن ها جوابگوى نیــاز کارخانجات 

بزرگ فوالدى نیست.
به عقیده مدیرعامــل هلدینگ فوالد متیل، آنچه 
امــروز صنعت فــوالد ایران را بــا چالش جدى 
مواجه کــرده، حرکــت شــرکت هاى معدنى به 
سمت فوالدســازى و در نهایت تامین نشدن نیاز 
واحدهاى فوالدى به مواد اولیه اســت؛ چرا که در 
صورت ادامه یافتن ایــن موضوع و کاهش تولید 
فوالد، امکان تامین نیاز صنایع پایین دستى کشور به 
محصوالت فوالدى با مشکل جدى مواجه خواهد 
شــد و در نهایت منجر به تعطیلى صنایع بزرگى 
هم چون صنعت لوازم خانگى و خودروسازى و... 

خواهد شد. 

کمبود ماده اولیه براى صنایع بزرگ فوالدى شــدند.
مهندس حیدرى تصریح کرد: این مسئله زمانى 
حادتر مى شــود که طرح توجیــه فنى و اقتصادى 
کارخانه هاى بزرگ فوالدى کشــور برپایه وجود 
معادن بزرگ ســنگ آهن تدوین گشته و هنگامى 
کــه قرار باشــد معــادن، خودشــان ماده اولیه را 
مصرف کننــد و به فوالد تبدیل کنند، در نهایت آن 
دسته کارخانجات فوالدى که سال ها قبل، احداث 
شده اند با مشــکل جدى کمبود سنگ آهن مواجه 

مى شوند.
وى افزود: پس از آن، برخى وارد عرصه احداث 
کارخانجات تولید شــمش (روش القایى و احیا) 
شدند و سعى در تامین ماده اولیه براى کارخانجات 
نورد داشــتند؛ امــا دومین عدم تــوازن با کمبود 
آهن اســفنجى (براى کارخانجات کوره قوس) و 
آهن قراضه (براى کارخانجات القایى) نمایان شد.
به گفتــه مدیرعامل هلدینگ فــوالد متیل، این 
مشکل درباره حلقه هاى قبلى و اولیه زنجیره تولید 
فوالد یعنى گندله و کنســانتره هم تداوم یافت و 
امروزه این مشــکل در کمبــود پهنه هاى معدنى 
مطرح اســت. در واقع به جاى اینکه تولید فوالد 
از ابتداى حلقه شــروع شود، از انتهاى زنجیره که 
بخش نورد است، آغاز شد و به تدریج و با وجود 
بحران مواداولیه، سرمایه گذاران به فکر راه اندازى 

بخش قبلى مى افتند.
وى افزود: البته شــرکت فــوالد مبارکه با اتخاذ 
روش ها و تصمیمــات مدیریتى نظیر بهره گیرى از 
معادن کوچک تر و تجمیع تولید آن ها و نیز شناسایى 
پهنه هاى جدید معدنى تابه حال ســعى در کنترل و 

اســت،  معتقد  متیل  فوالد  هلدینگ  مدیرعامل 
امرزوه یکى از مشکالت اصلى که در صنعت 
فوالد کشور وجود دارد، عدم وجود توازن در زنجیره 
تولید است، در واقع وجود ظرفیت هاى خالى در بخش 
معدن و عدم توسعه معدنکارى، موجب شده تا زنجیره 

ارزش فوالد با چالش تامین مواداولیه مواجه گردد.

مهندس رضا حیدرى، مدیرعامل هلدینگ " فوالدمتیل"
در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش اعالم کرد:

اختصاص پهنه هاى معدنى 
به فوالدسـازان بزرگ کشـور،

 تولیـد فـوالد را پایـدار مى کنـد

عدم توازن در زنجیره تولید و ظرفیت هاى خالى 
در بخش معدن، اصلى ترین مشکالت صنعت فوالد
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