سال دیگر باید دو و نیم برابر شود.معتقدم از آنجا که رشد هشت درصدی جی
دی پی ،رویایی است ،بالتبع ،رشد مصرف فوالد هم رویایی است.تنها اگر این
هشت درصد محقق شود مصرف فوالد هم ممکن است به این میزان برسد.
اگربحث تولید فوالد بر اساس برنامه محقق ش�ود اما میزان مصرف
مورد نظر تحقق نیابد ،در زمینه صادرات چه شرایطی خواهیم داشت؟
در طرح جامع فوالد ک��ه تولید  55میلیون تن فوالد را ه��دف گذاری کرده،
تقریبا 13تا  14میلیون تن فوالد را برای صادرات پیش بینی کرده اند که اگر
تولید محقق ش��ود و مصرف تحقق نیابد  20میلیون تن برای صادرات مازاد
داریم ام��ا در بازاری که کش��ورهایی مانند چین نقش دارن��د و بازیگر اصلی
هستند ،رقابت کردن سخت است .اکنون کش��ور عمان هم با برزیل شریک
شده است .از طرف دیگر شرکتهای فوالدی دیگری نیز در قطر و عربستان
فوالد تولید میکنند.
شرایط را از نظر رقابت پذیری بررسی کنیم!
ما نگاهمان به چین نباید باشد .ما اگر بخواهیم رقابت کنیم باید به کیفیت و
قیمت تولیدات خودمان نگاه کنیم .ما حتی در زمینه حمل و نقل هم شرایط
رقابت را نداریم و باید به آن توجه جدی کنیم.هم در زمینه حمل و نقل زمینی
و هم دریایی کش��ورهای تولید کننده فوالد ،ظرفیتهای جدیدی را برنامه
ریزی و اجرا کرده اند تا به قیمتهای رقابتی دست پیدا کنند.
این در حالی است که ما از انرژی ارزان هم بهرهمند هستیم؟
درست است .گاز ارزان مزیت صنعت فوالد ایران به شمار میرود هرچند این
مزیت را کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان نیز دارند ،در صنعت فوالد،
داش��تن منابع ارزان انرژی ،صرفه جویی و بهنیه س��ازی مصرف آن اهمیت
زیادی دارد و مدیریت نیز که متاس��فانه مغفول مانده اس��ت .بهرهوری ما در
تولید سنگ آهن و یا تولید فوالد در مقایسه با کشورهای اروپایی خیلی پایین
است .به عنوان مثال ،فوالد مبارکه اصفهان با  20هزار نفر نیروی انسانی ،پنج
میلیون تن فوالد تولید میکند اما یک ش��رکت هندی با نصف همین تعداد
نیروی انسانی  10میلیون تن تولید میکند و بهرهوری باالتری دارد.
به مساله نیروی انسانی اش�اره کردید؟چه شرایطی در صنعت فوالد
ایران و کرمان حاکم است؟
با مازاد نیروی ک��م مهارت و کمبود نیروی ماهر روبرو هس��تیم ،به نوعی هم
با تورم نیرو و هم با کمبود نیرو مواجهیم ،به لحاظ مدیریت کالن و مدیریت
نیروی انسانی اگر بخواهیم مقایس��ه کنیم با کشورهای توسعه یافته اروپایی
و حتی کشورهای آس��یایی مانند کره و چین ،احساس ضعف میکنیم .عدم
اختیار کافی در مورد نیروی انسانی از مسائل واحدهای صنعتی ما هست چون
مسائل پیچیدهتری از کشورهای دیگر داریم .زیر ساختهای تامین اجتماعی
ما قوی نیست و شرکتها گاها ناگزیرند زیان کنند اما نیرویی را اخراج نکنند.
اگر بخواهند هم دستگاههای سیاسی اجتماعی اجازه نمیدهند چون ممکن
است به یک اعتراض تبدیل شود ،به همین دلیل ،دست شرکتها بسته است
از اینکه نیروهای ناکارمد را کم و نیروی کارآمد را جایگزین کنند و به همین
خاطر بهرهوری شرکتهای ما پایین است.
در این شرایط ،ش��رکتهای کوچک وضعیتش��ان بهتر است اما شرکتهای
بزرگ اینگونه نیس��ت و عمال این ش��رکتها تح��ت نفوذ دولت هس��تند و
نمیتوانند به راحتی به اص�لاح و تعدیل وضعیت نیروی انس��انی خود اقدام
کنند.از طرف دیگر نیروی متخصص و مجرب به اندازه نیازمان در صنایعمان
نداریم و متناسب نیست درنتیجه،هم به لحاظ تعداد ،بهرهوری نیروی انسانی
پایین اس��ت و هم به لحاظ کیفیت .در نتیجه فوالدی ک��ه ما تولید میکنیم
به خاطر مجموعهای از ش��رایط خاص که با آن روبرویی��م گرانتر از فوالدی
تولیدی رقبای ما است.
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اکنون شرکت دولتی در بحث فوالد نداریم و بیش��تر آنها واگذار شدهاند ،اما
سایه دولت همچنان روی سر شرکتهای بزرگ سنگینی میکند.
بر گردیم به استان کرمان ،بحث عدم توازن در استان در مورد زنجیره
ارزش فوالد را مطرح کردید.
استان ما  45درصد معادن سنگ آهن کشور را دارد که این نقطه قوت و مزیت
استان است که عمده آن در منطقه سیرجان و زرند قرار دارد .شرکت گلگهر
که کارهای اکتش��افی اش قبل از انقالب شروع ش��ده بود اینقدر ذخیره را
درآن موقع برآورد نکرده بود .بعدا به یک و نیم میلیارد تن سنگ آهن ذخیره
رسیدند.سپس آمدند و طرح تجهیز کارخانه کنسانتره را در گلگهر کلید زدند
در سال  .72این کارخانه با هدف شش میلیون تن کنسانتره به بهرهبرداری
رسید .قرار هم بود این کنسانتره خوراک کارخانههای فوالد سازی که فوالد
سازی مبارکه اصفهان بود را تامین کند ،اما مسئوالن وقت گلگهر سیرجان
به توسعه هم اندیشیدند و کارخانههایی هم احداث کردند که سال  89به بهره
برداری رسید و یک حلقه دیگر هم اضافه کردند.
هش��ت میلیون تن کنس��اتره و  5میلیون تن گندله دوراندیش��ی مسئوالن
گلگهر بود .راهاندازی حلقه س��وم اما مخالفتهای زیادی برای تکمیل این
زنجیره تولید داشت .حتی احداث کارخانههای مستقیم و احیا فوالد سازی
در سیرجان موافقان و مخالفانی را داشت .مخالفین معتقد بودند که توسعه در
گل گهر نباید بیشتر از این باشد و باید محصوالتش در اصفهان و خوزستان
باشد .این تنشها بود بین متولیان وزارتخانه ومجلس تا اینکه گلگهر در سال
 ، 88طرح جامعی تعریف کرد که غیر از طرح جامع فوالد کشور است.آن موقع
هنوز طرح جامعی برای کشور تهیه نشده بود .در طرح جامع فوالدی گلگهر،
توازن خوبی بود .در این طرح ش��رکتهای دیگری در منطقه ایجاد شدند و
چهار ش��رکت متولی توازن هستند .قرار ش��د در این منطقه  22میلیون تن
کنسانتره و  20میلیون تن گندله و  5میلیون تن فوالد تولید شود 20 .میلیون
تن گندله میتواند خوراک  14میلیون تن فوالد باشد ،قرار شد مازاد گندله هم
به فوال مبارکه  ،فوالد خوزس��تان ،فوالد هرمزگان و فوالد خراسان اختصاص
یابد در طرح جامع گل گهر عالوه بر اینها ،بحثهای زیرس��اختی هم مورد
توجه قرار گرفته بود یعنی برای تامی��ن هزار و  200مگاوات برق برنامهریزی
شد که  500مگاوات تامین ش��د ،تامین آب هم که االن شروع شده و تعریف
انتقال آب و شیرین سازی آب از خلیج فارس در سه فاز شروع شده ،برای حمل
و نقل نیز شبکه ریلی را دیدند که تاسیس شرکت گهر ترابر هم به این منظور
پیش بینی شده بود .
در این طرح جامع با تصحیح و اصالح آن قرارشد  16میلون تن گندله و  18تن
کنسانتره و  5میلیون تن فوالد تولید شود.
بازیگردان بعدی فوالد در اس��تان کرمان ،ش��رکت میدکو وابس��ته به بانک
پاسارگاد اس��ت که در زرند ،کرمان ،سیرجان و بردس��یر فعالیتهای خوبی
انجام داده اس��ت هرچند معادن س��نگ آهن ندارد وس��نگ معادن ایمیدرو
خریداری میکند.
میدکو هم چهار میلیون تن کنسانتره قرار اس��ت در سیرجان تولید کند که
دو میلیون تن آن در حال تولید اس��ت و چهار میلیون تن هم در زرند تولید
میشود که از معدن سنگ آهن جاللآباد تغذیه میشود.میدکو ،هفت و نیم
میلیون تن گندله و چهار و هفت دهم ف��والد تولید میکند که دو میلیون در
کرمان ،یک ملیون تن در بردسیر و یک و هفت دهم نیز از طریق کوره بلند در
زرند تولید میشود.جمعا نزدیک به  10میلون تن فوالد را در استان خواهیم
داشت.
همچنین از 28میلیون تن کنسانتره که در کرمان تولید خواهیم داشت حدودا ً
 20میلیون تن در منطقه گلگهر تولید میشود و هشت میلیون تن هم میدکو
تولید میکند  .اگر  15میلیون تن گندله در منطقه گلگهر تولید شود و هفت
و نیم میلیون تن هم میدکو تولید کند،جمعا  22و نیم میلیون تن گندله و 9/7
میلیون تن هم فوالد تولید خواهد شد که اینها میشود محصوالتی که از فوالد
و معدن استان کرمان بیرون میآید در شرایطی که  45درصد معادن سنگ
آهن کشور را در کرمان در اختیار داریم.

