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ائلدار محمدزاده صدیق؛ حمید غیاث �

ر  2 آبان    2 ا  ر ر ر       م PLANEX 2021  با ب   ب 
ش  ب  ر   ر  ره ب ر   م  ر ش   ب  ا  ب ه 
ار  م با  ا ب  ب  ا   ر ن     اه    ا  

ر ش ن     ب ا ا  ش ر

W  ر ا ب  ر ب
اولین کنفرانس بین المللی پلنکس ۲۰۲۱ در دو روز و شش بخش 
اصلی برگزار شــد. بخش اول به ســخنرانی های افتتاحیه اختصاص 
داشــت. در این بخش آقایان منصور یزدی زاده؛ مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، ســید ابوتراب فاضل؛ مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه 
صنایع و معادن غدیر، امین ابراهیمی؛ مدیرعامل فوالد خوزستان و خانم 
اکساناگلفکو؛ تحلیلگر ارشد منطقه منا سخنرانی کردند. پس از اهدای 
جایزه SPR )مرد قابل احترام در صنعت فوالد( به  مهندس منصور یزدی 
زاده، مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان بخش دوم کلید خورد. در 
این بخش آقایان بهرام سبحانی رئیس هیت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به صورت مجازی، محمد علی حاجی آبادی؛ مدیر عامل 
شرکت کهربا گستر، والتر شرودر؛ تاجر بین المللی فوالد و مواد اولیه 
به صورت مجازی و آقای سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیاء، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس سخنرانی کرد. بخش سوم 
به پنل تخصصی بررسی زیرساخت ها، تکنولوژی ها و استارت آپ 

های معدنی تخصص داشت که با حضور مهرداد اکبریان؛ رییس هیات 
مدیره انجمن سنگ آهن و نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران، اسداله کشاورز؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت، قدیر قیافه؛ عضو هیئت مدیره انجمن ســنگ آهن ایران، علی 
هراتیان؛ مدیر عامل شرکت راهبرد فرآیند و عضو هیات مدیره شرکت 
فکور صنعت، علی اصغرزاده؛ مدیر اکتشافات ایمیدرو و مران محجوب 

نژاد؛ معاون شرکت فوالد تکنیک برگزار شد. 
در روز دوم این کنفرانس بین المللی و تخصصی بخش چهارم تا 
ششم برگزار شد. در بخش چهارم امیر صباغ؛ مدیر اقتصادی و توسعه 
سرمایه ایمیدرو، سعید بزرگی؛ مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس، بهمن 
تجلی زاده؛ معاون بازاریابی و فروش فوالد خوزستان، امره اوگورسال؛ 
معاون مدیرعامل باشتوگ متالورژی ترکیه در تجارت خارجی سخنرانی 
کردند. اما بخش پنجم به برگزاری پنل تخصصی توسعه صادرات و کسب 
بازارهای جدید، موانع و الزامات اختصاص داشــت. مجتبی خجسته؛ 
 عضو هیات مدیره شرکت M7 Metals انگلستان، دینو چائو از شرکت
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 Shanghai Wealth Supply Chain LTD چیــن، احســان دشــتیانه؛ 
کارشناس ارشد بازار فوالد و مواد اولیه، مسعود عبد یزدان؛ سردبیر گروه 
خبری تحلیلی PLANNER و مائدته مزینانی تحلیلگر ارشد بازار فوالد و 

مواد اولیه در این پنل تخصصی حضور داشتند. 
بخش ششــم یا پایانی این کنفرانس بین المللی بــه برگزاری پنل 
تخصصی عارضه یابی نظام حکمرانی، قوانین و بخشنامه ها اختصاص 
داشت. در این پنل تخصصی علی نبوی؛ دستیار ویژه وزیر و رئیس ستاد 
راهبردی شــرکت ها و موسســات غیرحاکمیتی تحت پوشش وزارت 
صمت، محمدرضا بهرامن؛ رییس خانه معدن ایران، مهرداد اکبریان؛ رییس 
هیات مدیره انجمن ســنگ آهن ایران و نائب رییس کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق ایران، ابراهیم جمیلی؛ رییس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی ایران، اســداله کشاورز؛ معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت، هادی گلزار؛ عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن 

ایران و سعید عسگرزاده؛ دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد. 

W ا اه  ما ر  ب
از جمله ســایر بخــش های این کنفرانس بین المللــی می توان به 
نمایشگاه جانبی آن اشاره کرد که با حضور حامیان این همایش برگزار شد.

W  ما ان  ا
از جمله حامیان این همایش می توان به ذوب آهن اصفهان، ایمیدرو، 
شرکت بین  المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، شرکت فوالد خوزستان، 
صبا فوالد خلیج فارس، شرکت کهربا گســتر، ایریتک، صرافی خندان، 
Steel mint Metal Expert، زرین معدن چاف، معادن سنگ آهن احیاء 

پارسیان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، مجتمع 
فوالد مبارکه، شــرکت صنعتی و معدنی توســعه فراگیر سناباد، شرکت 
مجتمع صنایع آلومینیم جنوب، شــرکت فوالد غدیر نی ریز، خانه معدن 
ایران، سازمان نظام مهندســی معدن، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
نشــریه توسعه معادن، صمت، گسترش صنعت، پردازش و دنیای معدن 

اشاره کرد. 

ا  ه  ر     با ب
W ا ر ه    

محمود بندرچی، مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن با ابراز رضایت  
از برگزاری اولین دوره کنفرانس پلنکس، گفت: احساس کردیم در حوزه 
اجرای کنفرانس های بین المللی، صنایع ایرانی حضور قوی ندارند و بیشتر 
رویکردشان نگاه به داخل بوده است. او توضیح داد: الاقل در حوزه آهن 
و فوالد، دوســتانی که زحمت کشیدند و پیشرو بودند هنوز به اهدافشان 
نرسیدند. به همین دلیل تالش کردیم در دوره اول و شرایط تحریم سطح 
این رویداد را باال ببریم. او گفت: هدف پلنکس این است که از سطح ایران 
عبور کرده و در کشورهای بازار هدف این کنفرانس را تداوم دهد. بندرچی 
تاکیــد کرد که هدف اصلی این کنفرانس محکم کردن زنجیره ارتباط در 
صنعت فوالد است. مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن تاکید کرد: هدف 
ما این اســت که به عنوان حلقه واسط، از پایه تا محصول نهایی، زنجیره 
ارتباطاتشان را محکم تر کنیم و دامنه همکاری را گسترش دهیم. بندرچی 
در پایان گفت: به دنبال آن هســتیم تا در دور بعدی دامنه کار را از لحاظ 
کمی و کیفی گســترش دهیم. او تاکید کرد: در این کنفرانس دو روزه  از 
بدنه دولت و مجلس حضور داشتند که امیدواریم منجر به تدوین قوانین 
موثر باشد. بندرچی خاطرنشان کرد، یکی از اهداف کنفرانس این است که 

محمود بندرچی، مدیرعامل رشکت رستاک

هدف پلنکس این است که از سطح ایران عبور کرده و در 
کشورهای بازار هدف این کنفرانس را تداوم دهد. بندرچی 
تاکید کرد که هدف اصلی این کنفرانس محکم کردن زنجیره 

ارتباط در صنعت فوالد است. 
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صحبت های بخش خصوصی شــنیده شود و دوستان حوزه دولتی 
در کنار بخش خصوصی بتوانند مسائل را واکاوی کنند که امیدوارم، نتایج 

خوبی از آن حاصل شود. 

W  ا ا  ر   ب ب
مهدی سرلک، که سابقه ۲۳ سال کار در ذوب آهن اصفهان دارد، گفت: 
در گروه پلنر بازارهای جهانی از لحاظ آنالیز اطالعات قیمتی، اطالعات 
دیمند یا تقاضای بازار و بازار داخلی، از لحاظ اکپنشــن ها، توسعه و از 
لحاظ تجاری بررســی می کنیم و در فضای مجازی از جمله وب سایت 
و گروه تلگرامی منعکس می کنیم. او درباره برگزاری اولین کنفرانس بین 
المللی فوالد و مواد اولیه گفت: در دنیا کنفرانس هایی با نگاه های علمی و 
فنی برگزار می شود و مراکز اطالعات در صنایع فوالد و مواد اولیه در این 
باره به صورت تخصصی کار می کنند. از آن جمله می توانم به متال بولتن، 
متال اکسپرت Metal Export یا استیل مینت Steel Mint اشاره کنم که 
در کشورهای دیگر، اقدام به برگزاری کنفرانس هایی برای بررسی ترند 
بازار می کنند. ســرلک ادامه داد: در این کنفرانس تجار داخلی و خارجی 
هم دیگر را می بینند و مواردی که احساس می کنند تسهیل کننده کار باشد 
در این کنفرانس مطرح می شود. همچنین موضوع هایی که سخنران های 
کنفرانس به آن اشاره می کنند، معموال موضوع هایی است که محل چالش 
است. به طوری که یا پیش بینی بازار است و یا به شما ذهنیت هایی درباره 
شورتیج کاال، قیمت حمل دریایی و شورتیج مواد اولیه می دهد که تمامی 
در چنین کنفرانس هایی کاور می شود. او گفت: به کمک رسانه ها که این 
کنفرانس ها را پوشش می دهند، موارد و معضالت به گوش تصمیم سازها 
و تصمیم گیرها رسانده می شود. سرلک ادامه داد: هدف کلی ما این است 
که از لحاظ تجاری، فرآیندهای فوالد را برای تریدرهای ایرانی، کارخانه 
های ایرانی، کارخانه های نورد و مواد اولیه تسهیل کنیم. او با بیان اینکه 
کنفرانس مربوط به فوالد، مواد اولیه و تولید و تجارت آن هاست، گفت: در 
این کنفرانس به غیر از نوردی های بخش خصوصی که به دالیلی صالح 
ندانستند، حاضر شوند، همگی حضور دارند. البته از نوردی های بزرگ 
ذوب آهــن حضور دارد. او به ذکر نمونه هایی پرداخت و ادامه داد: برای 
نمونه شرکتی همانند کهربا گستر یکی از تامین کننده های اصلی الکترود 

گرافیتی است، انجمن سنگ آهن یا چند شرکت بزرگ همانند زرین معدن 
چاف حضور دارند. او ادامــه داد: در پنل های تخصصی، صحبت های 
حاشیه ای و سخنرانی های صورت گرفته همه متفق القول نتیجه گرفتند 
که اگر امروز دست به دست هم ندهند و چالش های یکدیگر را نبینند کل 
زنجیره روند نزولی خواهد داشت. او گفت: فوالد ایران به لطف مدیران 
و فعــاالن صنعت، کارگران، کارمندان و دولت، امروز دهمین تولیدکننده 
برتر در دنیاســت و یکی از صادرکنندگان با برند فوالد به شمار می آییم. 
او برطرف شدن تحریم ها را سبب بهره مندی از چشم اندازهای بهتری 
دانســت. او به روز بودن را الزمه رقابت در دنیا صنعت و تجارت امروز 
دانست. سرلک گفت: در ارائه ها، پنل ها و مصاحبه ها، اخبار به تصمیم 
گیران از جمله مجلس و دولت مخابره شــده اســت. او توضیح داد: در 
پنل های برگزار شده، اعضای کمیســیون های صنایع مجلس و معاون 
وزیر حضور داشــتند. او گفت: اگر اینگونــه کنفرانس ها در قالب های 
درســتی برنامه ریزی و اجرا شود، محل زایش ایده های جدید و حرف 
های نو خواهد بود که می تواند به صنعت کمک کند. سرلک برای نمونه 
گفت: تولید ثروت در صنعت فوالد در این کنفرانس بررسی شد و یا در 
ســخنرانی دیگری به عصبانیت در زنجیره تولید فوالد اشاره شد. قیمت 
گذاری دســتوری، قطع و وصل صادرات و وضعیت مواد اولیه و غیره از 
جمله مواردی عنوان شد که سبب ایجاد عصبانیت در زنجیره تولید فوالد 
می شــود و باعث می شود که این زنجیره از هم بگسلد و ایجاد مشکل 
کند. سرلک درباره برخی از دستاوردهای این کنفرانس گفت: یک واقعیت 
که این کنفرانس در چندین ارائه روی آن دست گذاشت این بود که قیمت 
تمام شده اگر حداقل سود را برای سیستم نداشته باشد، چیزی که در تولید 
محصوالت فوالدی قربانی می شــود، کیفیت است. او توضیح داد: این 
باعث می شود که عمر یک ساختمان در دنیا ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال باشد و در 
شــهر ما ۳۰ سال باشد. او با بیان اینکه تمامی حاضرین در این کنفرانس 
بیش از یک ماه اســت که بر روی ارائه های خود کار می کنند و خود را 
به روز کرده اند، گفتند: حدود ۵۰۰ نفر در این کنفرانس  حضور داشتند 
و حداقل ۵۰ نفر در قالب پنل های مختلف در این کنفرانس ارائه دادند. 
ســرلک تصریح کرد: اگر اینگونه کنفرانس ها حمایت و مدیریت بشود، 
بسیار مفید خواهد بود. او گفت: نظر ما این بود که مدیران از تهران و یا 

مهدی رسلک

در پنل های تخصصی، صحبت های حاشیه ای و سخ�انی های 
صورت گرفته همه متفق القول نتیجه گرفتند که اگر امروز 

دست به دست هم ندهند و چالش های یکدیگر را نبینند کل 
زنجیره روند نزولی خواهد داشت. 
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مهندس منصور یزدی زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

در مجاورت صنایع فوالدسازی بزرگ شهرک های صنعتی توسعه 
پیدا می کنند. شهرهای اطراف این صنایع به مناطق پررونق و 
پرطرفدار برای زندگی بدل می شوند. نظیر فوالدشهر و مبارکه 
اصفهان که پیرامون دو کارخانه بزرگ فوالدسازی اصفهان شکل 

گرفته اند. 

شهرها و محل کارشان جدا شوند و به همین دلیل کنفرانس را در کیش 
برگزار کردیم. او با اشــاره به علمی- کاربردی بودن این کنفرانس گفت: 
مهمان ها از کشورهای اکراین، چین، ترکیه و انگلستان در کنفرانس حضور 
داشتند و با وجود شرایط کرونا و دیگر موانع سخت در کنفرانس حضور 
یافتند. او اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این کنفرانس ســبب خیر برای 
جامعه و صنعت شود. سرلک تاکید کرد: برای بحث های صنعتی، همگی 
پیشرفت ها و توسعه ها به پول، حرکت و ترید بر می گردد. این کنفرانس 

می خواهد برای این ها تسهیل گر باشد و راه حل ارائه دهد. 

ر  ه  ر ش ا  ا ب    ا ب  
 ر 

W    ار ر  م  اه  ر
مهندس منصور یزدی زاده، مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان در این 
کنفرانس بین المللی با موضوع تولید ثروت در صنعت فوالد و مواد اولیه 
به ارائه پرداخت. یزدی زاده عنوان کرد: با توجه به گستره صنایع فوالدی 
و فرصت های شغلی فراوان که پیرامون این صنعت به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد می شود، به واسطه توسعه صنعت فوالد، شهرسازی های 
گســترده صورت می گیرد. او گفت: با توجه به گستره صنایع فوالدی و 
فرصت های شــغلی فراوان که پیرامون این صنعت به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد می شود و به واسطه توسعه صنعت فوالد، شهرسازی های 

گسترده صورت می گیرد. او گفت: در مجاورت صنایع فوالدسازی بزرگ 
شــهرک های صنعتی توسعه پیدا می کنند. شهرهای اطراف این صنایع به 
مناطق پررونق و پرطرفدار برای زندگی بدل می شوند. نظیر فوالدشهر و 
مبارکه اصفهان که پیرامون دو کارخانه بزرگ فوالدسازی اصفهان شکل 

گرفته اند. 
یزدی زاده گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان در جهت ارتقای سطح 
بهداشــت و سالمت منطقه با ساخت و تجهیز بیمارستان شهید مطهری 
ذوب آهن، ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، ورزشگاه ملت، مجموعه فرهنگی 
امام رضا در شهر فوالدشهر، مجموعه اداری، آموزشی و ورزشی شفق و 
دانشگاه علمی کاربردی برای توسعه دانش فنی در منطقه در این عرصه ها 
پیشرو است و در زمان های بحران و وقوع بالیای طبیعی کمک رسان در 

رفع بحران های ملی در سطح کشور بوده است.

W   ه ا   
سید ابوتراب فاضل، مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه صنایع و 
معادن غدیر در این کنفرانس بین المللی با موضوع ابرچالش مواد اولیه ) 
تاملی بر تامین مواد  اولیه در زنجیره فوالد( سخنرانی کرد. او درباره علل و 
عوامل ایجاد زنجیره نامتوازن گفت: دستکاری نسبت های قیمتی، افت عیار 
معادن، عدم توجه به آمایش سرزمینی در ایجاد واحدهای فوالدی، صدور 
مجوزهای واحدهای فوالدی بدون توجه به تعادل زنجیره، عدم سرمایه 

گذاری در حوزه اکتشافات،  قیمت گذاری دستوری، عدم بکارگیری 

سید ابوتراب فاضل
مدیرعامل رشکت بین املللی توسعه صنایع و معادن غدیر

دستکاری نسبت های قیمتی، افت عیار معادن، عدم توجه به 
آمایش رسزمینی در ایجاد واحدهای فوالدی، صدور مجوزهای 
واحدهای فوالدی بدون توجه به تعادل زنجیره، عدم رسمایه 

گذاری در حوزه اکتشافات،  قیمت گذاری دستوری، عدم 
بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی واحد اهلیت در زنجیره و 
عدم راهربد صحیح در موضوع اکتشاف توسط نهادهای تصمیم 

ساز از جمله عوامل ایجاد عدم توازن در زنجیره فوالد است.
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ر

بهمن تجلی زاده، معاون بازاریابی و فروش فوالد خوزستان

متاسفانه دولت در اقالم باالدستی دخالت چندانی ندارد، اما 
محصوالت پایینی به حال خود رها شده است.

اشــخاص حقیقی و حقوقی واحد اهلیت در زنجیره و عدم راهبرد 
صحیح در موضوع اکتشاف توسط نهادهای تصمیم ساز از جمله عوامل 

ایجاد عدم توازن در زنجیره فوالد است.
دکتر فاضل ناکارآمدی بنگاه ها، خالی ماندن ظرفیت واحدهای احداث 
شده، هیجان قیمتی نهادهای تولیدی، عدم تکمیل زنجیره و سودآوری کم 

و ... را از دالیل عصبانیت زنجیره برشمرد.
ابوتراب فاضل راهبردهای متوازن سازی زنجیره فوالد را به شرح زیر 
عنوان کرد: ایجاد ائتالف های بزرگ معدنی و فوالدی،  بســط و توسعه 
فعالیت های اکتشافی در کشور، افزایش عمق و دقت اکتشافات، راهبری 
دولت جهت تکمیل زنجیره فوالد )ارائه تسهیالت و کاهش مداخله گری(، 
تشویق مجموعه های فوالدی و معدنی داخلی به حضور در معادن فرامرزی، 
ایجاد بســتر امن سرمایه گذاری بخش های بزرگ اقتصادی، فعالسازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس و صدور مجوزهای ایجاد واحدهای فوالدی 
با توجه به تعادل زنجیره، تشــویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به 

موضوع اکتشاف و توجه به زیرساخت ها از این جمله است. 

W   ر ا  م 
بهمن تجلی زاده، معاون بازاریابی و فروش فوالد خوزستان نیز در این 
کنفرانس با موضوع مبانی حکمرانی متعالی )با نگاهی به صنعت فوالد( 
ســخنرانی کرد. او مواردی از جمله سود منصفانه و هدف دار بر اساس 
اولویت توســعه در بین زنجیره فوالد را از جمله عوامل موثر دانست و 
تاکید کرد که قیمت محصوالت در بورس کاال باید واقعی باشد و مردم از 

یارانه سنگ آهن و انرژی بهره مند شوند. همچنین الزم است تا صادرات 
در زنجیره به صورت هدفدار توسعه یابد.

خانم اکسانا گلفکو، تحلیلگر ارشد منطقه MENA و CIS متال اکسپرت در 
این کنفرانس با موضوع تجارت فوالد ایران در صحنه بین المللی صحبت کرد. 

W ن ر    ا  ا 
دکتر بهرام سبحانی، رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران که به صورت مجازی به این همایش پیوسته بود، با موضوع چالش 
های فراروی صنعت فوالد ایران صحبت کرد. او گفت: پراکندگی واحدها، 
عمده ترین چالش پیش روی صنعت فوالد ایران اســت، زیرا هزینه ها را 
بشــدت افزایش می دهد. سبحانی بحث عدم اطمینان تامین مواد اولیه را 
دومین چالش موجود دانست و توضیح داد: همواره  تولیدکنندگان نگران 
تامین مواد اولیه هستند. او نبود فضای رقابتی مناسب در کشور را چالش 
بعدی دانســت و از جمله مشــکالت تولیدکنندگان فوالد به محدودیت 
انرژی، به ویژه برق و گاز اشــاره کــرد. او گفت: موضوع قیمت فوالد و 
دستوری بودن آن و نیز گزارش اخیر در خصوص  تاب آوری صنعت فوالد 
در مقابل کمبود انرژی از دیگر چالش هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.

سبحانی در کنفرانس پالنکس ۲۰۲۱ گفت: متاسفانه دولت در اقالم 
باالدســتی دخالت چندانی ندارد، اما محصوالت پایینی به حال خود رها 
شده است. طبعا ادامه چنین روندی مشکالت بسیاری ایجاد می کند. این 
درحالی است که انجمن فوالد تا دو سال پیش نیز شیوه و ضرایب تعیین 
قیمت را تدوین کرده بود. اما، متاســفانه طی دوسال اخیر آشفتگی فوق 



1

14
00

ن 
آبا

 - 
12

2 
ره

شما

دکرت سید رضا عظیمی، مدیر اجرایی طرح احیاء

نیاز به رسمایه گذاری کمرت، ریسک پایین، هزینه کم، تامین 
ساده تر نیرو، سهولت در تجهیز و جذب تکنولوژی، ایجاد 

فرصت برای معادن بزرگ از طریق تقویت معادن کوچک از 
جمله ویژگی های توجه به معادن کوچک مقیاس است. 

فشار بسیاری بر همه اقشار جامعه وارد ساخته است.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، تاکید کرد: ما باید مشــکالت کل 
زنجیره و کل واحدها، اعم از واحدهای کوچک و بزرگ را مورد برسی قرار دهیم. 
ما نباید بگونه ای حرکت کنیم که ظرفیت خالی با وجود سرمایه گذاری های بسیار 
زیاد، بالاستفاده بماند. او گفت: خالی ماندن ظرفیت چه در بخش خصوصی، چه 
در بخش عمومی و یا نیمه دولتی، موضوعی است که زمینه از بین رفتن سرمایه 

های مردم و فشار بر جامعه را فراهم می سازد.

W ا ا  ر ر با  ب  
آقای والتر شرودر تاجر فوالد و مواد اولیه در خصوص اصول بنیادی برای 
موفقیت در بازارهای جهانی صحبت کرد. او در این ارائه، دالیل موفقیت کشور 
ترکیه را در تجارت فوالد مورد بررسی قرار داد و راهکارهای برون رفت از موانع 
تجارت فوالد در ایران را در حضور کارشناسان و تولیدکنندگان فوالد ایران ارائه 
کرد. شرودر نزدیکی به بنادر و دریا، ایجاد امکان تجارت ارزان قیمت را از جمله 

دالیل کاهش قیمت تمام شده فوالد در کشور ترکیه دانست. 

W ا ن   ا ا با  ر ا  ب  ش 
دکتر سید رضا عظیمی، مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس در این کنفرانس با موضوع شبکه سازی تخصصی برای ارتباط 

با معادن کوچک مقیاس صحبت کرد. او گفت: امروز ۴۰ میلیون نفر در معادن 
کوچک فعال هستند. او ادامه داد: نیاز به سرمایه گذاری کمتر، ریسک پایین، هزینه 
کم، تامین ســاده تر نیرو، سهولت در تجهیز و جذب تکنولوژی، ایجاد فرصت 
برای معادن بزرگ از طریق تقویت معادن کوچک از جمله ویژگی های توجه به 

معادن کوچک مقیاس است. 
مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال ســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس، 
زیرســاخت های مورد نیاز برای اجرای طرح را شــامل مواردی از جمله ایجاد 
دپارتمان تخصصی معدن، تعیین یک جایگاه در ســازمان با عنوان ماده معدنی 
کوچک مقیاس و فراهم نمودن زیرساخت های اولیه تجهیزات اکتشافی دانست. 

 

W  ا ار آ  ا    ا  ر  ب
پنل تخصصی در کنفرانس پالنکس درباره مشکالت زنجیره ارزش فوالد 
و ســنگ آهن با حضور مهندس یزدی زاده؛ مدیرعامل شرکت ذوب آهن، علی 
هراتیان؛ مدیرعامل شرکت راهبر فرآیند آریا، مهرداد اکبریان؛ رئیس هیات مدیره 
انجمن سنگ آهن، قدیر قیافه؛ عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران و مهران 

محجوب نژاد؛ معاون شرکت فوالد تکنیک برگزار شد.
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سعید بزرگی؛ مدیر عامل رشکت صبا فوالد خلیج فارس 

پدیده فرار مغزها قدیمی شده است و االن با پدیده فرار 
کارگران مواجهیم و کارگران خربه و ماهر از سوی صنایع عÆن 

و قطر، پیشنهادهای جذاب کاری دارند.

ر   ه  ر ش ا  ا ب    ا ب  
ر 

W    
امیر صباغ؛ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با موضوع تدوین 
الگــوی جدید مدیریت بازار دولت و اثرات آن بر بازارهای داخلی و صادراتی 

ایران صحبت کرد. 
وی گفت: صنعت فوالد با چالش ها و تهدیدهای زیادی از جمله قیمت مواد 
اولیه و عدم دسترسی به آن، هزینه های حمل و نقل دریایی، عدم دسترسی به بنادر 

و ریسک ریزش قیمت دالر روبروست. 
پیامدهای قطع برق و قطع قریب الوقوع گاز در صنعت فوالد

مهندس امیر صباغ؛ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه  گذاری ایمیدرو گفت: 
چالــش قطع برق و قطعــی قابل پیش بینی گاز موجب عدم ســرمایه گذاری 
شــرکت های فوالدی شــده اســت. او همچنین افزود: در حال حاضر خرید 
محصوالت فوالدی از بورس کاال با ۲۳ درصد سود، متاثر از نوسانات ارز است 

که غیر متعارف است.

W ا ار ر  ر  ه   
سعید بزرگی؛ مدیر عامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس با عنوان صنعت 
فوالد، فرصت ها و تهدیدها سخنرانی کرد. وی گفت: پایتخت میدرکس جهان 

یعنی ایران در حال از دست دادن تولیدش است.
وی با اشاره به نامه شرکت گاز به شرکت های فوالدی مبنی بر لزوم کاهش 
مصرف گاز در زمستان، به کاهش تولید فوالد و سپس بر هم خوردن تعادل بازار 

هشدار داد. 
ســعید بزرگی گفت: پدیده فرار مغزها قدیمی شده است و االن با پدیده 
فرار کارگران مواجهیم و کارگران خبره و ماهر از ســوی صنایع عمان و قطر، 

پیشنهادهای جذاب کاری دارند.
بزرگی با اشــاره به جانمایی نادرســت صنایع فوالد در نقاط کم آب مانند 
یزد و اصفهان گفت: کمبــود آب موجب برخی تقابل ها در بین اهالی اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری شده است، در حالی که این دو منطقه به دلیل مناسبات 

خانوادگی و ازدواج های متقابل، عمال یک جامعه محسوب می شوند.

مهندس بزرگی مواردی از جمله عدم رشــد مورد نیاز در تولید دانش فنی 
به روز، تخریب محیط زیست، بهره وری پایین به ویژه در صنایع کوچک، افزایش 
شکاف بین ظرفیت تولید و مقدار تولید فوالد، عدم توسعه واحدهای تحقیق و 
توسعه، کمبود منابع مالی، وابستگی به کشورهای خارجی در بخش های کلیدی 
و  باال بورن ســهم سرمایه گذاری تجهیزات وارداتی را از جمله موارد مرتبط با 

صنعت فوالد دانست. 

W ن ا    ا  ر  ب
دکتر طهماســبی، دبیر کمیســیون صنایع و معادن مجلس در دومین روز از 
کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه )planex 2021( سخنرانی کرد
در ایــن کنفرانس دو روزه امره اوگورســال، معاون مدیرعامل پاشــتوگ 
متالورژی ترکیه در تجارت خارجی، با موضوع صنعت فوالد ترکیه، چالش ها، 

بازارها و تحوالت سخنرانی کرد. 
پنل تخصصی توسعه صادرات و کسب بازارهای جدید، موانع و الزامات

در دومین روز کنفرانس بین المللی Planex2021 با موضوع بررسی صنعت 
فوالد و مواد اولیه، دکتر طهماسبی عضو و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی گفت: وظیفه مجلس شورای سالمی صیانت از وضعیت رفاه 

مردم و تصمیم هایی که منجر به این می شود است.

W  ا ا  م   ب ا  اب  ار    
افراد حاضر در پنل شــامل علی نبوی، دســتیار ویژه وزیر صمت؛ اسداهلل 
کشــاورز، معاون معدنی وزیر صمت؛ محمدرضــا بهرامن، رئیس خانه معدن؛ 
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن ســنگ آهن و ابراهیم جمیلی ، از اتاق بازرگانی؛ 

طهماسبی از مجلس و سعید عسگرزاده از انجمن سنگ آهن بودند. 

W  ن ا ن  ا  
اسداهلل کشاورز؛ معاون معدنی وزیر صمت: بحث اصالح قانون معادن کشور  
از سوی برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن در حال پیگیری 
اســت. نماینده مردم نی ریز ، اســتهبان و بختگان در دومین روز کنفرانس به  
ضرب االجل مجلس شورای اســالمی به وزارت صمت و اقتصاد برای تنظیم 

بازار خبر داد. 
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مهندس محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن 

نباید فراموش کرد که بخش معدن، یک بخش دیربازده است و اگر 
کسی وارد کار معدن داری شود گاه تا ۳ سال طول می کشد، نتیجه 

بدهد. وقتی نهادهای دولتی نظیر محیط زیست روی فعالیت 
 معادن دست می گذارد یعنی جلوی خلق ثروت جامعه را 

می گیرد.

W ن ر ب  ا  1 ب  
مهندس محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در پنل تخصصی این کنفرانس 
گفت : از ســال ۱۳۹۰ تا ۹۸ بالغ بر ۱۳۶ بخشــنامه در بخش معدن صادر شده 
است. درحالیکه این بخش دارای قانون مستقل برای خود است. این نشانگر آن 
است که این قسمت از اقتصاد دچار عوارض شده و معدن دار نمی تواند نسبت 
به آینده برنامه ریزی داشته باشد. وی گفت: نباید فراموش کرد که بخش معدن، 
یک بخش دیربازده اســت و اگر کسی وارد کار معدن داری شود گاه تا ۳ سال 
طول می کشد، نتیجه بدهد. وقتی نهادهای دولتی نظیر محیط زیست روی فعالیت 

معادن دست می گذارد یعنی جلوی خلق ثروت جامعه را می گیرد.

W ر ا   آ   
مهندس مهران محجوب نــژاد، معاون طرح و برنامه فوالد تکنیک در پنل 
تخصصی کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه با ارائه گزارشی 

تحلیلی از آخرین وضعیت پایش طرح جامع فوالد کشور، به تفصیل چالش های 
صنعت در حوزه هــای مصرف، مازاد ظرفیت، تامین مواداولیه و زیرســاخت 
پرداخت. در این مراســم مهندس هراتیان، مدیر عامل شرکت راهبر فرایند آریا 
نیز در گزارشی اقدامات شرکت فکورصنعت تهران در خصوص خرید معادن 
در کشور استرالیا و مزیت های اینگونه سرمایه گذاری ها را به تفصیل مورد تشریح 

قرار داد.

W ا  
ایــن کنفرانس پــس از دو روز برگزاری موفق و ایجاد شــرایط برقراری 
ارتباطات موثر و کاربردی در زنجیره فوالد کشور و تعامل و خرید و فروش با 
دنیا، با تقدیر از مشارکت کنندگان و سخنرانان برتر به کار خود خاتمه داد. برنامه 
ریزان و مجریان این کنفرانس تخصصی برنامه ریزی های جامعی برای دومین 

کنفرانس دارند که به زودی اطالع رسانی خواهد شد. 
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