تحلیل جامعی از صنعت فوالد استان کرمان
در گفت گو با محمدحسنی؛

جایگاه کرمان
در اطلس ملی فوالد
مهدی نعمتالهی :توسعه صنعت فوالد در سالهای گذشته
به عنوان نقطه اتکای صنع�ت و اقتصاد کش�ور و با تکیه بر
ظرفیته�ای داخلی در دس�تور کار قرار گرفته اس�ت و بر
همین اساس در گوشه و کنار کشور ،شاهد اجرای پروژههای
فوالدی هستیم  .استان کرمان هر چند با تاخیر اما باالخره
به جمع استانهایی پیوسته که تبدیل شدن به قطب تولید
فوالد را در برنام�ه دارد با ای�ن تفاوت که کرم�ان ،زمینه و
ظرفیت این تحول را س�الها داش�ته و از آن بهرهای نبرده
اما اس�تانهایی ب�ا کمترین ظرفی�ت و زیرس�اخت و بدون
برخورداری از مواد اولیه از کرمان جلو زدهاند .اجرای چندین
طرح فوالدی در اس�تان اما امیدواریها ب�ه صاحب جایگاه
شدن در تولید فوالد را افزایش داده است.
با مهندس محمد حس�نی ،رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی
اتاق کرم�ان که به حک�م س�وابق و پیش�ینه فعالیتش در
صنعت فوالد،بر آنچه در این صنعت میگذرد،اشراف کامل
دارد ،گفتوگوی مفصلی انجام دادهایم که در آن به بررسی
جایگاه کرمان در اطلس ملی فوالد ایران پرداخته شده است.
خواندن این گفت و گو را از دست ندهید:
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جناب مهندس حس�نی! اگر موافقید در ابتدا نگاهی به شرایط بازار
جهانی و ملی فوالد داشته باشیم؟
دو سه سالی است که نفت خام و فلزات خام ،بازار پررونق گذشته را از دست
دادهاند و این موضوع دالیل متعددی دارد که عمدتا چین دلیل اصلی است و
تاثیراتی که این کشور روی قیمتها میگذارد و همچنین کشورهای بریکس

(برزیل ،روس��یه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی) که بازار ف��والد متاثر از این
کشورهاست و تاثیر زیادی میگذارند چون اینها کشورهایی هستند که آینده
دارند هم برای مصرف و هم برای تولید آنهم با نیروی کار ارزان.جنگ قدرت و
معادالت خاورمیانه هم بیتاثیر بر قیمتها نبوده است ،آنچه که امروز ما با آن
مواجه هستیم این است که قیمت نفت و قیمت فلزات به طور متوسط یک سوم
و یک چهارم قیمتهای چهار سال پیش شده است .قیمت نفت از  120دالربه
 35دالر رسیده است و فلزات نیز چنین است ،اکنون قیمت به  30و یا زیر 20
دالر بسته به عیار و جنس فلز رسیده است .قیمت مس نیز آسیب دیده است.
از آنجا که اقتصاد ایران بر پایه نفت و سنگ معدن و مواد فلزی شکل گرفته،
این شرایط ،تاثیر بدی بر اقتصاد گذاشته است .قیمت تمام شده صنایع مس و
فوالد هم کنترل شده نبود ،همزمان با افزایش قیمتها ،قیمت این محصوالت
باال رفت اما با کاهش قیمت نمیتوانند قیمت تمام ش��ده را به همان نسبت
پایین بیاورند و این ضربه بزرگی به این شرکتها بوده است.
چه شرایطی در زمینه تولید فوالد در ایران و جهان داریم؟
از نظر تولید ،یک و هفت دهم میلیارد تن فوالد در دنیا تولید میشود که ایران
تقریبا یک درصد را تولید میکند .مجموعه تولید ایران در سال  93حدود 16
میلیون تن بوده است ،در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد در کشور  22میلیون
تن است که حدود  16تا  17میلیون تن تولید میشود.
بر اساس برنامه تدوین شده فوالد در افق سال  1404که شرکت فوالد متولی
برنامهریزی آن اس��ت تولید  55میلیون تن فوالد را در کشور تعریف کردهاند
که به این چش��م انداز ،انتقادهایی وارد اس��ت ،خیلیها میگویند با توجه به
رشد اقتصادی کشور حداکثر بتوانیم  36میلیون تن تولید کنیم .اما این طرح
(تولید  55میلیون تن فوالد در سال  )1404براساس مجوزهایی است که از

