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مدیرعامل مجتمع جهان فوالد
سیرجان خبرداد

تولید اولین آهن اسفنجی
در سیرجان
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دبیر انجمن شرکتهای راهسازی و
ساختمانی استان مطرح کرد

جای خالی مجریان
ذیصالح

صفحه 6

«اقتصاد کرمان» از پایان ثبتنام انتخابات اتاق کرمان گزارش می دهد

ماراتن ورود به اتاق بازرگانی

در این شماره میخوانید:

*  46نفر برای تصاحب  15صندلی هیات نمایندگان اتاق کرمان رقابت می کنند

اقتص�اد کرمان :در حالی که ت��ب و تاب انتخابات اتاق ایران و تهران
از م��اه های گذش��ته باال گرفته بود و هر هفت��ه از نام ها و ائتالف های
جدیدی رونمایی می ش��د،در کرمان اما گویی کوچکترین خبری از این
رویداد بزرگ پارلمان بخش خصوصی نبود؛جوی که تا ساعت شانزده و
سی دقیقه عصر روز شنبه یازدهم بهمن که مهلت ثبت نام پایان یافت
ه��م تغیی��ری در آن به وجود نیامد تا خللی در این باور که کرمان ،آرام
ش��هری تمام عیار اس��ت ،پدید نیاید .به گزارش «اقتصاد کرمان» ،روند
انتخابات اتاق کرمان در سال های گذشته هم البته به دور از جنجالهای
خبری ،پیش رفته و در فضای مملو از تعارف و رودربایستی کرمان،ائتالف
و چانه زنی هم اگر بوده خاموش و پنهانی دنبال شده است.
آنها که آمدند و نیامدند
عصر شنبه که زمان ثبت نام انتخابات اتاق کرمان پایان یافت ،نام 46
نف��ر در مراجعه حضوری و یا ثبت نام اینترنتی در چهار بخش صنعت،

معدن ،بازرگانی و کشاورزی به ثبت رسیده بود.
سرشناس ترین آنها محسن جاللپور رییس سه دوره اخیر اتاق بود که
نام اتاق کرمان به واسطه عملکرد موثرش و اعتالی جایگاه اتاق کرمان در
بین اتاق های سراس��ر کش��ور به نام او گره خورده و گفته می شد برای
کناره گیری ،تصمیم قطعی داش��ته ام��ا در آخرین فرصت ثبت نام و با
درخواست فعاالن اقتصادی و همکارانش در اتاق کرمان و ایران به ثبت
نامی ها پیوسته است.سیدمهدی طبیب زاده نایب رییس اول اتاق در دوره
هفتم ،محمدابراهیم علوی معاون سرمایه گذاری و توسعه اتاق در همین
دوره ،محمدحس��ین کریمی پور رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق
ایران ،مهدی سیاوشی معاون استاندار کرمان در دوره اصالحات ،محمد
جالل ماب مدیرعامل فعلی گل گهر س��یرجان و عضو هیات نمایندگان
اتاق در دوره هفتم هم از چهره های سرش��ناس دیگری بودند که برای
انتخابات دوره هشتم اتاق کرمان نام نویسی کردند.

علی عباس��لو و محسن رشید فرخی دو عضو هیات رییسه دور هفتم
اتاق و حمید حسام ،محمدعلی محمد میرزاییان ،محسن ضرابی ،جلیل
کاربخش ،عبدالرضا تحسینی و فخری اهلل توکلی اعضای هیات نمایندگان
ای��ن دوره هم مجددا ب��رای انتخابات دور جدید پای ب��ه میدان رقابت
گذاش��تند .مهدی ایرانی کرمانی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
اتاق کرمان،محمود صنعتی معاون اجرایی اتاق کرمان و مسعود دهقانی
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق هم انصرافی های سرشناس این
دوره بودند که به دالیل شخصی ترجیح دادند در دوره جدید فعالیت اتاق
کرمان ،حضور نداش��ته باشند .به گزارش«اقتصاد کرمان»،حضور بانوان
به روال دوره های قبل در این دوره هم چندان پررنگ نیس��ت و فخری
اهلل توکلی،شمسی رودباری،محبوبه سید جعفری و سرورسادات هجری
پوررفسنجانی چهار نفری هستند که بانوان کرمانی را در این انتخابات
نمایندگی می کنند...
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 3را بخوانید

سخن اول

اتاق بازرگانی
در بزنگاه تاریخی
محمدرضا دهقانپور*

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان به
عنوان پارلمان بخش خصوصی تا چند وقت دیگر شاهد
برگزاری انتخابات هشتمین دورهی هیات نمایندگان
خواهد بود .بنابراین فرصت را مغتنم شمرده و به ذکر
چند نکته در رابطه با رویکرد آتی اتاق میپردازیم ،چرا
که به نظر میرسد در شرایط فعلی ،اتاق بازرگانی ،نه
تنها برای یک انتخابات معمولی و مرسوم بلکه خود را
برای یک پوس��تاندازی جدی از حیث برنامهی کاری
باید مهیا سازد ،که این هم به دلیل شرایطی است که
ادام���ه در
نصیب اقتصاد کشور و استان کرمان
ص��ف��ح��ه 2
شده است....

یادداشت

بازیگر جدید
اقتصاد ایران
کیست؟

مهدی جهانگیری

*

اگرچه کجاندیش��یهای کارتله��ای اقتصادی جهان،
شاخصهای طال و ارز و نفت را متالطم کرده اما آمارهای
رس��می و مس��تقل از اقتصاد ای��ران ،روایتگر خبرهای
خوبی است.
تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،موید آن
اس��ت که س��ال جدید میالدی قرار است روزهایی بهیاد
ماندنی را برای ما رقم بزند.
اقتص��اد ایران که ماهها قب��ل در محاق تورم باالی 40
درص��د بود ،این روزها با تورم  17درصدی اخت ش��ده و
این یعنی «ثبات» که سالها در «کوچه و پسکوچههای
ص��ف��ح��ه 7
بازار» گم شده بود ،اکنون امیدها برای
را بخوانید
پیدا شدنش زنده شدهاست...

مدیرعامل شرکت «مجتمع جهان فوالد سیرجان» در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» خبر داد

تولید اولین آهن اسفنجی
در سیرجان

* مجتمع«جهان فوالد سیرجان»؛در چهارمین سال فعالیت خود ،دارای چهار پروژه ملی است
اقتصاد کرمان« :مجتمع جهان فوالد سیرجان» در چهار سالی که از شکل
گیری ایده و آغاز مراحل اجرایی آن می گذرد،راهی را به واسطه برخورداری
از مدیری توانمند با پیشینه و کارنامه ای موفق و پربار ،طی کرده که امروز
چش��م انداز روش��ن تکمیل زنجیره ارزش فوالد پیش روی اس��تان کرمان
گشوده شده و اولین آهن اسفنجی سیرجان به زودی تولید خواهد شد.حاصل
مدیریت مهندس علی عباسلو ،مدیرعامل مجتمع جهان فوالد سیرجان ،با
تجربه ای سی ساله در صنعت مس و فوالد کشور و پیشینه روشنی که در
مدیریت بخش صنعت استان و حضور در جایگاه نایب رئیسی اتاق بازرگانی
و صنای��ع و معادن کرم��ان دارد ،قرار گرفتن «جهان فوالد س��یرجان» در
جایگاه طرح های مطرح صنعتی اس��تان و کش��ور با چهار پروژه ملی است.
گفت و گوی «اقتصاد کرمان» با مدیرعامل مجتمع جهان فوالد س��یرجان
در آستانه تحقق گام دیگری از بالندگی صنعت فوالد در استان انجام شده
،که در ادامه می خوانید:
مدیرعامل مجتمع جهان فوالد سیرجان در ابتدا به اهمیت تولید فوالد
از دید ملی اشاره کرد و گفت :از آنجا که یکی از شاخص های سنجش میزان
توس��عه کشورها میزان تولید و مصرف فوالد است و برابر آمارهای موجود،
میزان ذخایر شناس��ایی ش��ده قطعی سنگ آهن کشور بالغ بر  7/2میلیارد
تن و ذخایر احتمالی تا  7/5میلیارد تن تخمین زده می ش��ود،این موضوع

از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت.وی افزود :در سال  93تولید فوالد
 14/41میلیون تن و مصرف فوالد  26میلیون تن پیش بینی شده است که
این میزان در سال  1394به ترتیب به اعداد  19میلیون تن و  35میلیون
تن بالغ خواهد شد که نشان از تداوم کمبود تولید فوالد در آینده دارد واین
کمبود بایستی از طریق واردات تامین شود که به خروج ارز از کشور منجر
می ش��ود.مهندس عباسلو اظهار داشت :از طرفی در سال قبل  28میلیون
تن س��نگ آهن خام صادر ش��ده است که با این حجم سنگ آهن می توان
حداقل  14میلیون تن شمش فوالدی تولید کرد که ارزش آن معادل هشت
و نیم میلیارد دالر خواهد بود که هر سال این میزان ارز برای تامین شمش
مورد نیاز کارخانجات محصوالت فوالدی و ورق ،از کشور خارج می شود در
حالی که با این ارز می توان به همین میزان ظرفیت تولید شمش و اشتغالی
معادل حداقل  80هزارنفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نمود .
مدیرعامل مجتمع جهان فوالد س��یرجان ،ارزیاب��ی خود ازاهمیت تولید
فوالد از دید منطقه ای و اس��تانی را اینگونه بیان کرد :ذخایر س��نگ آهن
اس��تان کرمان 50درصد ذخایر سنگ آهن کشور را تشکیل می دهند ولی
متاسفانه باید گفت در استان،علیرغم داشتن ذخایر  50درصدی سنگ آهن،
حتی یک تن فوالد تولید نمی ش��ود و این بود که فکر احداث کارخانجات
فوالد در اس��تان ش��کل گرفت تا کرمان بتواند با احداث کارخانجات فوالد

سازی ،حق از دست رفته ی سالهای مدید و طوالنی خود را به دست آورد
و بتواند نقش��ی بزرگ در خود کفایی کش��ورایفا کند و بخش��ی از واردات
فوالدرا کاهش و وابس��تگی کش��ور در این بخش به خارج را کم نماید.وی
تاکید کرد :از طرف دیگر جلوگیری از خام فروش��ی و بر باد دادن س��رمایه
های معدنی ملی که میلیون ها س��ال طول کشیده تا تشکیل شوند هم از
اهمیت ویژه ای برخوردار است چنانکه عمر این ذخایر معدنی محدود و در
حالت خوش��بینانه  30س��ال است و استان کرمان در همین مجال بایستی
حداکثر بهره وری را از این معادن داشته باشد .
وی تصریح کرد :برای جبران بخش��ی از عدم النفع های ایجاد شده مورد
اشاره «،شرکت جهان فوالد سیرجان » تشکیل شد و در ماموریت و چشم
انداز خود تولید دو میلیون تن آهن اسفنجی ،دو میلیون تن شمش فوالدی
و دو میلیون تن محصوالت نورد را در قالب  6پروژه شامل 2 :پروژه احداث
کارخانه احیا ی یک میلیون تنی  2 ،پروژه احداث کارخانه ذوب یک میلیون
تنی و پروژه های نورد به ظرفیت  2میلیون تن در شهرستانهای سیرجان و
بردسیر تعریف کرد  .مهندس علی عباسلو در گفت و گو با «اقتصاد کرمان»
افزود:عالوه بر پروژه احداث کارخانه احیا که حاصل آن تولید یک میلیون تن
آهن اس��فنجی خواهد بود ،سه پروژه دیگر را هم شروع نموده ایم وعلیرغم
تحریمهای ش��دید بین المللی سعی شده است در هیچکدام ازپروژه ها از
تجهیزات و ماش��ین آالت س��اخت کشور چین استفاده ننماییم  .وی پروژه
های در حال اجرای مجتمع جهان فوالد را پروژه کارخانه ذوب ش��ماره 1
(که قرارداد احداث آن با شرکت تنوا ی ایتالیا در آبان ماه سال  92منعقد
شده و اکنون طراحی آن تکمیل و  25در صد پیشرفت فیزیکی دارد و در
سال  95با ظرفیت یک میلیون تن شمش فوالدی به بهره برداری می رسد)،
پروژه کارخانه نورد  500هزار تنی بردس��یر (که قرارداد آن با کنسرس��یوم
ایتالیایی -هندی منعقد ش��ده و اولی��ن بخش تجهیزات آن به زودی وارد
کشور می شود) و پروژه احداث کارخانه احیای شماره  ( 2که این کارخانه
احیا مشابه اولین کارخانه احداثی که در حال حاضر در مرحله تولید است،
می باشد و از نقشه های کارخانه اول استفاده شده و ظرفیت تولید آن یک
میلیون تن آهن اسفنجی است) برشمرد.
مهندس عباسلو با اشاره به تولید اولین محصوالت فوالدی در کنار بزرگترین
معدن سنگ آهن کشور،یادآور شد :شرکت جهان فوالد سیرجان ،شرکتی

جوان و با چهار پروژه ملی اس��ت که در حال حاضر  51درصد س��هام آن
متعلق به گل گهر و  49درصد آن متعلق به شرکت های صندوق بازنشستگی
مس ایران است .وی اضافه کرد :این شرکت در ابتدا با سرمایه خیلی اندک
حدود یک و نیم میلیارد تومان ش��روع به کار کرد درصورتی که در همان
زم��ان ،ارزش اولی��ن پروژه ای که قصد اجرای آن را داش��ت به نرخ ارز آن
روز  150میلیارد تومان بود و امروز این ش��رکت در چهارمین س��ال عمر
خود ،دارای چهار پروژه ملی اس��ت .وی در تشریح پروژه های جهان فوالد
سیرجانگفت :اولین پروژه ملی که اکنون در حال تولید است و صادرات آن
نیز آغاز ش��ده ،کارخانه احیای یک میلیون تنی است که در حال حاضر در
حال بهره برداری اس��ت و به زودی شاهد افتتاح رسمی آن توسط مقامات
ارشد کشوری خواهیم بود .مدیرعامل مجتمع جهان فوالد سیرجان افزود:
دومین پروژه این ش��رکت،کارخانه ش��مش ،ذوب و ریخته گری است که
قرارداد آن سال قبل با شرکت های ایتالیایی و آلمانی منعقد شد و در حال
حاضر حدود  35درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا پایان س��ال
 1395شاهد تولید یک میلیون تن شمش فوالدی باشیم.
وی ادامه داد :برای رسیدن به ماموریت تعریف شده برای مجتمع ،کارخانه
دوم احیا نیز آغاز شده و تا کنون حدود  20درصد پیشرفت فیزیکی داشته
و با توجه به اینکه این کارخانه نیز مشابه کارخانه اول است و از مهندسی و
طراحی قبلی استفاده میکنیم قطعا زمان بهره برداری آن کوتاه تر خواهدبود.
ادام���ه در
ص��ف��ح��ه 8

