صنعت می شوند ،استفاده می کنیم.
وی بیان کرد :آب مصرفی کشور در سه بخش کشاورزی ،صنعت وآشامیدنی مصرف
می شود که در مجموع سهم بخش کش��اورزی از آب  91درصد و سهم صنعت و
آشامیدنی  9درصد است .وی با بیان اینکه بیشترین مصرف و هدر رفت آب در بخش
کشاورزی است ،گفت :اگر بتوانیم در بخش کشاورزی  10درصد منابع آبی را بهینه
سازی نماییم نیاز مصرف آب در بخش های صنعت و آشامیدنی تامین می شود.
وی ادامه داد :هدر رفت آب در بخش کش��ارزی چند برابر آبی اس��ت که در بخش
صنعت استفاده می شود.وی اضافه کرد :مصرف آب در بخش صنعت چهار درصد
است و باید به سمتی حرکت کنیم که از اّب در بخش کشاوزی استفاده بهینه داشته
باشیم .وی در مورد ش��بکه حمل و نقل در بخش صنعت گفت :به عنوان کسی که
 30سال در صنعت بوده ام ،اعتقادم بر این اس��ت در شبکه حمل و نقل اثرات سوء
جابجایی سنگ خام به مراتب بیشتر از فوالد است.
وی با بیان اینکه از نظر برق و گاز پی��ش بینی هایی نیز در منطقه صورت گرفته به
گونه ای که اولین نیروگاه برق در سال آینده به بهره برداری می رسد ،اظهار داشت:
در زمینه برق و گاز مشکلی نداریم شرکت های بزرگ خودشان پیش بینی می کنند
و باید تمرکز ما بر تامین انرژی مورد نیاز صنایع کوچک در استان باشد.
وی در مورد این پرسش که آینده طرح های فوالدی را از نظر ارزش افزوده چگونه
می بینید گفت :ارزش افزوده آنها به مراتب چند برابر خام فروش��ی است و زنجیره
تولید را هر چه به سمت محصوالت نهایی و صنایع پایین دستی و صنایع پایه مثل
ماشین سازی و قطعه سازی ببریم  ،ارزش افزوده آن بیشتر هم خواهد شد .
وی با تاکید بر خلق ارزش افزوده ادامه داد :اگر سرمایه گذاری خود را متمرکز بر
صنایع پایین دستی داشته باشیم آن موقع است که ارزش افزوده بیشتر است که این
مهم با تکنولوژی باال و نیروی انسانی متخصص ،دست یافتنی است.
وی ادامه داد :ما در حال حاضر تبدیل ارزش افزوده داریم به این معنی که س��نگ
آهن تبدیل به شمش و یا فوالد می شود.
وی خاطر نشان کرد :ما در بخش صنعت و معدن خلق ارزش افزوده نداشتیم ،به
عنوان مثال خلق ارزش افزوده را آن فردی انجام می دهد که ش��مش را تبدیل به
گیربکس و یا مس را تبدیل به محصول دیگ��ری می کند و با نگاه به کارخانه های
بزرگ متوجه می شویم نیروی انسانی آنها دانش محور است.
وی گفت :بازارهای صادراتی خوبی برای ش��مش و سایر محصوالتی که تولید می
کنیم داریم مانند افغانستان ،پاکستان  ،عراق و ما می توانیم بازار صادراتی خوبی را
داشته باشیم.وی ادامه داد :اگر چه برای توسعه استان بر مبنای صنعت و فوالد دیر
شروع کردیم اما قدم بزرگی برداشتیم و سرعتش خوب بوده است.
وی ادامه داد :اما این سرعت مش��کالتی را ایجاد کرده زیرا بخش های زیربنایی و
اجتماعی همراه با این سرعت نتوانسته اند پیش آیند و بخش های زیربنایی شهری
هم پیش��رفت نکرده اند .وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ،اولویت
استان توسعه صنعتی اس��ت ،اظهار داش��ت :به عنوان یک فعال در بخش معدن
همواره بر این تا کید دارم که از اولویت های توسعه صنعتی استان ،بحث اکتشاف و
شناسایی ذخایر معدنی جدید و گسترش صنایع پایین دستی است.
وی همچنین شناسایی ظرفیت های جدید معدنی استان را یک ضرورت دانست و
گفت :همیشه تکیه ما بر پروژه های بزرگی مانند مس و گل گهر بوده و عمال سایر
ظرفیت ها ی معدنی استان را شناسایی و هزینه نکردیم و اکنون هزینه کردن برای
شناسایی معادن جدید یک ضرورت است.
سهم استان کرمان در تولید فوالد کشور /از امروز تا آینده
نظر به عدم ت��وازن در زنجیره فوالد از معدن تا
محصول نهایی  ،به منظور سیاستگذاری و برنامه
ریزی استراتژیک و استفاده بهینه از امکانات،
توانمندیها و سرمایه های ملی و دستیابی به
هدف سند چشم انداز ،مطالعات طرح جامع در
دستور کار قرار گرفته است.
هم اکن��ون س��هم اس��تان کرم��ان در تولید
محصوالت فوالدی از معدن تا محصول نهایی
به شرح زیر می-باشد:
 12 -1ملیون تن کنسانتره سنگ آهن که در

حدود  40درصد تولیدات کشور می باشد.
 5 -2میلیون تن گندله  22 ،درصد تولیدات کشور.
محصوالت ذکر شده عمدتا در منطقه صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان تولید می
شوند و در سال  93با افتتاح کارخانه های تولید آهن اسفنجی مجتمع جهان فوالد
سیرجان در همین منطقه با ظرفیت یک میلیون تن و فوالد سیرجان ایرانیان در
شهرستان بردسیر و با ظرفیت مشابه مجتمع جهان فوالد سیرجان استان کرمان به
صف تولید کنندگان این محصول آهنی در کشور اضافه شد.
افق چشم انداز س�ال  1404و جایگاه اس�تان کرمان در تولید محصوالت
آهنی و فوالدی:
با توجه به این موضوع که استان کرمان بیشترین ذخایر معدنی از جمله سنگ آهن
را در خود جای داده است در طی یک برنامه ریزی تا سال  1398هجری شمسی می
بایستی بالغ بر  10میلیون تن شمش فوالدی تولید کند.
استان کرمان به منظور تولید این حجم عظیم از محصوالت فوالدی نیاز مند یکسری
طرح توسعه می-باشد که اعظم این طرح های صنعتی در منطقه صنعتی و معدنی
گل گهر سیرجان واقع هستند.
طرح های فوالدی در حال اجرا در استان کرمان:
• طرح های فوالدی در منطقه گل گهر سیرجان:
 -1کارخانه های تولید کنسانتره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان.
 -2کارخانه گندله سازی شماره  2شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان.
 -3کارخانههای کنسانتره شرکت معدنی گهر زمین سیرجان.
 -4کارخانههای گندله سازی شرکت معدنی گهر زمین سیرجان.
 -5کارخانههای تولید آهن اسفنجی مجتمع جهان فوالد سیرجان.
 -6کارخانههای تولید شمش فوالدی مجتمع جهان فوالد سیرجان.
 -7کارخانههای نورد محصوالت فوالدی مجتمع جهان فوالد سیرجان.
 -8کارخانههای تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان.
 -9کارخانههای تولید شمش فوالدی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان.
 -10کارخانههای نورد محصوالت فوالدی ش��رکت توس��عه آهن و فوالد گل گهر
سیرجان.
 -11کارخانه گندله سازی فوالد سیرجان ایرانیان (میدکو)
• طرح های فوالدی شهرستان بردسیر:
 -1کارخانه نورد محصوالت فوالدی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان.
 -2کارخانه تولید شمش فوالدی  ،فوالد سیرجان ایرانیان (میدکو).
• طرح های فوالدی شهرستان های کرمان و زرند:
 -1کارخانه کنسانتره سنگ آهن شرکت فوالد زرند ایرانیان.
 -2کارخانه گندله سازی شرکت فوالد زرند ایرانیان.
 -3کارخانه فوالد سازی شرکت فوالد زرند ایرانیان.
 -4کارخانه کک سازی شرکت فوالد ایرانیان.
 -5کارخانه زغال سنگ پابدانا.
-6کارخانههای فوالد سازی شرکت فوالد کرمان.
با اجرا و انجام این پروژها استان کرمان در حدود  19درصد فوالد خام کشور را تولید
خواهد نمود.
محصوالت تولیدی در استان کرمان در سال  1404به تفکیک نوع محصول به شرح
زیر می-باشند:
 -1کنس��انتره س��نگ آهن  28 :میلیون تن ،
 32درصد کنس��انتره س��نگ آهن تولید شده
در ایران.
 -2گندله  25 :میلیون ت��ن  31 ،درصد گندله
تولید شده در ایران.
 -3آهن اسفنجی  8.5 :میلیون تن  16 ،درصد
آهن اسفنجی تولید شده در ایران.
 -4فوالد خام  10 :میلیون تن  19 ،درصد فوالد
خام تولید شده در ایران.
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