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سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

صنایع  و  معدن  حوزه  در  مهمی  بسیار  مقوله  بومی سازی، 

معدنی به شمار می آید که در کانون توجه بسیاری از کشورهای 

توسعه یافته و صنعتی جهان طی سالیان اخیر قرار گرفته است؛ 

چراکه این کشورها در مسیر توسعه، متکی به منابع نفتی خود 

نیستند و همواره در راستای خلق تکنولوژی و به دنبال آن، تولید 

محصوالت نوین و استراتژیک با به کارگیری از دانش و تخصص 

بومی خود حرکت می کنند. ژاپن به عنوان سومین اقتصاد برتر 

دنیا و سوئیس در مقام یکی از برترین اقتصادهای قاره سبز، از 

جمله کشورهایی شناخته می شوند که علی رغم نبود ذخایر نفت، 

گاز و...، به پیشرفت هایی چشمگیری در حوزه تولید و صنعت 

دست یافته اند.

خوشبختانه بومی سازی در داخل ایران نیز طی سالیان اخیر 

با رونق خوبی همراه بوده است و این مهم به ویژه در بخش معدن 

افزایش  با  و صنایع معدنی مانند فوالد دیده می شود. هم زمان 

تحریم های ظالمانه علیه کشور از  یک سو و همه گیری ویروس 

کرونا در سراسر جهان از سوی دیگر، رونق و توسعه بومی سازی و 

خرید ساخت داخل بیش از پیش احساس شده است و  فعاالن 

برای  برداشته اند.  زمینه  این  در  مهمی  گام های  فوالد،  صنعت 

ساخت  خرید  پیرامون  تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری  مثال، 

داخل، توانسته است تولیدات شرکت های داخلی را معرفی کند 

برای  را  به روزتر  تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی  مسیر  و 

تولیدکنندگان هموار سازد. در واقع این مسئله، موقعیتی طالیی 

است تا شرکت های کوچک مقیاس و همچنین دانش بنیان که در 

حال بومی سازی قطعات خاص و نوین هستند، بتوانند محصوالت 

خود را به شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور معرفی و از 

خروج ارز از کشور به منظور واردات همین تجهیزات جلوگیری 

کنند.

صرفه جویی  به  منجر  کشور،  فوالد  صنعت  در  بومی سازی 

ارزی معادل یک میلیارد دالر طی سالیان اخیر شده است. این 

با  ارتباط  در  بلکه  نگهدای  و  تعمیرات  زمینه  در  تنها  نه  مهم 

به  کشور  فوالدسازان  نیاز  مورد  ابزارآالت  و  تجهیزات  ساخت 

در  نیاز  مورد  قطعات  برخی  توانسته ایم  و  است  پیوسته  وقوع 

را  و..  نورد  از  اعم  فوالدی  محصوالت  تولید  مختلف  خطوط 

فوالد  تولید  روز  تکنولوژی های  به  دستیابی  کنیم.  بومی سازی 

تجربه  و  دانش  بر  تکیه  با  کشور  داخل  در  بار  نخستین  برای 

این  در  بومی سازی  توسعه  نتایج  از  یکی  داخلی،  متخصصان 

صنعت مهم است. خوشبختانه در حال حاضر تولید انواع فوالد 

با تکیه بر دانش روز و به کارگیری از قطعات و تجهیزات ساخت 

کیفیت  افزایش  در  بسزایی  تاثیر  که  می پذیرد  صورت  داخل 

نهایی محصول و کاهش هزینه های مختلف تولید داشته است.

صنایع  و  معدن  بخش  فعاالن  که  داشت  اظهار  باید  البته 

نیز  بومی سازی  راستای  در  چالش هایی  با  کشور،  معدنی 

مواجه اند. کمبود حامل های انرژی به ویژه برق و گاز، در حالی 

شرایط تولید را دشوار ساخته است که اگر انرژی کافی و مورد 

نیاز واحدهای فوالدی تامین شود، بدون شک ما می توانیم عالوه 

کشورهای  به  آن  صادرکننده  تولید،  تکنولوژی  بومی سازی  بر 

مطرح جهان نیز باشیم. همچنین سوء مدیریت کارشناسانه در 

برخی سازمان های دولتی و در راس امور قرار گرفتن مدیرانی که 

از تجربه و دانش کافی در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار 

نیستند، یکی دیگر از معضالتی است که فوالدسازان کشور با آن 

دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه حمایت های الزم نیز در این 

آینده  می توانیم  اما  نمی گیرد  صورت  تولیدکنندگان  از  زمینه 

رونق  با  همگام  کشور  فوالد  صنعت  برای  را  روشنی  بسیار 

بومی سازی و خرید ساخت داخل متصور شویم.

 در پایان باید تاکید کرد که علی رغم شرایط سخت و دشوار 

اقتصادی که پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته است، 

باید امیدوارانه به مسیر توسعه ادامه دهیم و به دنبال به کارگیری 

ویژه در  به  و جوان  انسانی متخصص  نیروهای  از  بیشتر  هرچه 

بخش معدن و صنایع معدنی باشیم. آموزش، مقوله مهمی است 

که باید در دستور کار مسئوالن و سازمان های ذی ربط قرار بگیرد 

تا بتوانیم به نتیجه مطلوب در آینده نزدیک دست پیدا کنیم.

بومی سازی؛ نقطه قوت صنعت

سیدرضا شهرستانی
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بومی سازی تولید با تکیه بر نیروی انسانی متخصص داخلی
بهداد قره گوزلو، مدیرعامل شرکت پترو فوالد بهمن در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

بـا توجه به توسـعه و پیشـرفت دانـش و تکنولوژی طی 
سـالیان اخیر، تمامی سازمان ها و شـرکت ها به دنبال ارتقاء 
و تثبیت جایگاه کسـب و کار خود در سـطح بازار هستند تا از 
ایـن طریق بتوانند مسـیر تحقـق اهـداف خـود را هموار تر 
کننـد. ایـن مهـم در شـرایط حـال حاضر بـازار به واسـطه 
افزایش فضای رقابتی و همچنین تنوع باالی کسـب و کارها، 
به سـادگی و همانند سـال های گذشته نیسـت و مهم ترین 
عامـل حفظ بقای سـازمان ها را در چنین شـرایطی، می توان 
میـزان ورود آن هـا بـه حـوزه نـوآوری و گـذر از مرزهـای 
تعریف شـده دانسـت. بـا توجـه به اهمیـت این مسـئله در 
بخش معـدن و صنایع معدنی، واحدهای فـوالدی نیز از این 
قاعده مستثنی نیسـتند و بر همین اساس به دنبال همکاری 
و به کارگیـری از خدمات نوین و بـه روز جهت ارتقای جایگاه 
خـود در بازار هسـتند. شـرکت پترو فوالد بهمـن به عنوان 
تنهـا ارائه دهنـده خدمـات فنـی، رتروفیـت و بازرگانی 
تخصصـی در بخش هـای فشـار قـوی، متوسـط، 
کنتـرل و ابزار دقیق، تعامل و همکاری گسـترده و 
سـازنده ای با شـرکت های برجسـته معدنی و 
فلـزی کشـور اعـم از آهنـی و غیرآهنـی 
داشته اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار 
»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 
قره گوزلـو،  بهـداد  بـا  آنالیـن« 
مدیرعامل شـرکت پترو فوالد بهمن 
بـه گفت وگـو پرداخته اسـت که متن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند.

 امیدوار به ادامه حمایت از دانش بنیان ها هستیم  
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صنعتــی گل گهــر، معدنــی و صنعتــی چادرملــو و 

پامیدکــو همــکاری داشــته اســت. ضمن اینکــه نظارت 

 »GIS« بــر نصــب و راه انــدازی پســت 400 کیلوولــت

تخصصی تریــن  از  یکــی  آرا،  جهــان  فــوالد  زیمنــس 

پروژه های همکاری در مقیاس جهانی بوده اســت که 

موفــق بــه اجــرای آن شــدیم و ایــن مســئله برگرفتــه از 

اعتماد متقابل صنایع نسبت به دانش و شرکت های 

تمامــی  اینکــه  ذکــر  قابــل  نکتــه  اســت.  داخلــی 

محصوالت مجموعه، مورد استفاده در صنعت فوالد 

اســت و بــه جــرات می تــوان گفــت کــه 90 درصــد ایــن 

محصــوالت، قابــل اســتفاده در ایــن صنعــت هســتند. 

خوشــبختانه ســال 1401، ســال بســیار خوبــی بــرای 

شرکت پترو فوالد بهمن بوده است و امیدوار هستیم 

مســیر دانش بنیان که حدود دو تا ســه ســال از آغاز آن 

می گذرد، همچنان ادامه پیدا کند.

مــورد    ماشــین آالت  و  تجهیــزات 
اســتفاده در شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن به 
ــا  ــل و ی ــاخت داخ ــد س ــزان خری ــه می چ
ــی در  ــا چــه چالش های ــی اســت و ب واردات

این زمینه مواجه هستید؟
در  اســتفاده  مــورد  گران قیمــت  ماشــین آالت 

پروژه هــای مختلــف، خوشــبختانه همگــی ایرانــی و 

خریــد ســاخت داخــل هســتند و بــرای مثــال، از برخــی 

ــز و قــم  تجهیــزات مــورد نیــاز ســاخت شــهرهای تبری

استفاده می کنیم. ضمن اینکه با توجه به بهره گیری 

از نیروهای انســانی فنی و متخصص داخلی، نســبت 

ــرو    ــرکت پت ــات ش ــوص خدم در خص
فــوالد بهمــن در حــوزه صنایــع معدنــی و 

فلزی کشور توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
شرکت پترو فوالد بهمن فعالیت خود را در راستای 

ارائه خدمات فنی، رتروفیت و بازرگانی تخصصی در 

بخش های فشار قوی، متوسط، کنترل و ابزار دقیق در 

با پشتوانه  این شرکت  آغاز کرده است.  سال 1390 

سابقه درخشان و اخذ جواز از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و تاییدیه دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، طی این مدت توانسته 

است ضمن بهره جویی از دانش متخصصان داخلی، 

خارجی و همچنین انتقال دانش با به کارگیری افراد 

بزرگ ترین  و  معتبرترین  در  فعالیت  سابقه  دارای 

شرکت های بین المللی، بخش های بسیار مهمی که 

تاکنون در انحصار شرکت های خارجی بوده است را 

و  کلید  رتروفیت  و  بهینه سازی  کند.  بومی سازی 

به روز،  کلیدهای  با  متوسط  فشار  سویچ گیرهای 

مشارکت و تشکیل کنسرسیوم با پیمانکاران معتبر 

 »LEP«خارجی و داخلی جهت ارائه خدمات به صورت

و »EPC«، خدمات تامین کاال و قطعات یدکی، بررسی 

دوره ای سویچ گیرهای کارخانجات فوالد، مهندسی 

معکوس تجهیزات پیشرفته، تامین تجهیرات صنایع 

در زمینه های برق و ابزار دقیق، اجرای پروژه به صورت 

تا  برق فشار قوی  »LEP« و »EPC« در پست های 

سطح 400 کیلوولت )AIS و GIS( و ارائه سیستم های 

و  توان  جبران ساز  و   »SVC« مانند  توان  کیفیت 

هارمونیک، از جمله خدماتی است که به منظور ارائه 

نظر  در  صنعتی  و  معدنی  شرکت های  برترین  به 

گرفته ایم.

ــه    ــا چ ــروز ب ــه ام ــا ب ــرکت ت ــن ش ای
کارفرمایانــی در زمینــه ارائــه خدمــات فوق 

همکاری داشته  است؟
شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن مفتخــر اســت کــه تــا بــه 

شــرکت های  برجســته ترین  و  بزرگ تریــن  بــا  امــروز 

معدنــی و فــوالدی کشــور اعــم از فــوالد مبارکــه، فــوالد 

هرمــزگان، فــوالد خراســان، فــوالد خوزســتان ، فــوالد 

و  معدنــی  المهــدی،  آلومینیــوم  ایرانیــان،  بوتیــای 

بــه بومی ســازی برخــی تجهیــزات مــورد نیــاز خــود 

اقــدام کرده ایــم کــه از جملــه آن می تــوان بــه دســتگاه 

»Timing« کلیــد اشــاره کــرد. البتــه بایــد گفــت کــه 

حــدود 5 تــا 10 درصــد تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد 

اســتفاده در مجموعــه خارجــی اســت کــه بومی ســازی 

ــه واردات  ــه صرفــه نبــوده و نســبت ب آن هــا، مقــرون ب

آن هــا اقــدام کرده ایــم. عمــده تجهیــزات خارجــی مورد 

نیاز، آزمایشگاهی هستند و خوشبختانه هیچ مشکلی 

در زمینــه واردات آن هــا نداریــم. یــک ســری قطعــات 

الکترونیکی نیز وجود دارد که از طریق واردات تامین 

می شــوند و این مســئله نه تنها در ارتباط با شــرکت ما 

بلکــه تمــام شــرکت های خارجــی فعــال در ایــن حــوزه 

صــدق می کنــد. ایــن محصــول تولیــد کشــور چیــن 

ــا کیفیــت  و  ــه نقــاط مختلــف جهــان و ب اســت کــه ب

قیمت هــای مختلــف صــادر می شــود. تنهــا چالشــی 

که در حال حاضر با آن مواجه هســتیم، این اســت که 

ــر و  ــوح تقدی ــودن و اهــدای ل ــان ب علی رغــم دانش بنی

ــی از  ــده داخل ــه خدمــات ارزن ســپاس در راســتای ارائ

جانب ســازمان  های ذی ربط، حمایت های الزم جهت 

تامیــن مالــی مجموعه با تخصیص وام و تســهیالت با 

سود ترجیحی صورت نمی پذیرد.

 ما در حال حاضر مشغول احداث کارخانه جدید 

و نیازمنـد 55 میلیـارد تومـان بـه منظـور اضافـه کـردن 

تجهیـزات الزم هسـتیم کـه بـا توجـه بـه عـدم ارائـه 

تسـهیالت، ناچاریـم از بودجـه خـود شـرکت هزینـه 

کنیـم. ایـن پـروژه شـامل سـاخت کلیدهـای رتروفیـت 

است که بدون شک ارزش افزوده فراوانی برای کشور 
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دربـر خواهـد داشـت و صنایـع وابسـته از واردات ایـن 

محصول از کشـورهای خارجی مانند سـوئیس بی نیاز 

خواهنـد شـد. ضمـن اینکـه هزینـه سـاخت داخـل آن، 

کمتر و کیفیت آن نسبت به نمونه مشابه خارجی، به 

مراتب بیشـتر اسـت. همچنین برای نخسـتین بار به 

 SIS Solid Insulated( دنبـال سـاخت تابلوهـای بـرق

Switchgear(  در داخل هستیم و در کنار آن در طرح 

توسعه، تولید رنگ های»RTV«  حاوی 70 تا 80 درصد 

سیلیکون به منظور پوشش دهی پست های برق مورد 

استفاده در استان های جنوبی کشور مانند خوزستان 

که خودشست وشو نیز هستند را در دستور کار خود 

قـرار داده ایـم. همچنیـن دفتـر طراحـی و مهندسـی به 

منظـور تعمیـرات و تجهیـزات در آن منطقـه را تـدارک 

باکیفت تریـن  ارائـه برتریـن و  بـه دنبـال  دیده ایـم و  

خدمات در آن مناطق هستیم. همچنین این شرکت با 

داشـتن تنهـا متخصـص رده بـاالی سـرویس و اورهـال 

دارای گواهینامه »GCB« کلید ژنراتورهای نیروگاهی 

اعم از»HECS« ، »HEI« ، »HEC3« و ... ، پست های 

گازی »GIS« تـا سـطح 400 کیلوولـت و ارائـه دهنـده 

خدمـات نصـب ، راه انـدازی ، سـرویس های دوره ای، 

اورهال و در نهایت جایگزینی تجهیزات و سیستم های 

فوق در ایران است.

مزایــای به کارگیــری از خریــد ســاخت   
ــابه  ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــل نس داخ

خارجی را چگونه ارزیابی می کنید؟
مــا ذهنیت خود را نســبت به ایجــاد ارزش افزوده 

پــس از واردات تجهیــزات مــورد نیــاز و به کارگیــری در 

بخش هــای مختلــف بــا تفکــر و طراحــی نویــن و مدرن 

متمرکــز کرده ایــم و ایــن در حالی اســت کــه برای مثال 

و   »ABB« ماننــد  خارجــی  معتبــر  شــرکت های 

»Siemens« پــس از رتروفیــت یــک کلیــد، نســبت بــه 

فــروش آن بــا چهــار برابــر قیمــت اقــدام می کننــد کــه 

تنهــا دلیــل این مســئله نیز در اختیــار داشــتن دانش و 

ــد اســت. محصــوالت تولیــدی شــرکت  طراحــی تولی

پرتــو فــوالد بهمــن در بدتریــن حالــت ممکــن، بــه میزان 

نصــف نمونــه مشــابه خارجــی فروختــه می شــود و 

کیفیــت تولیــدات مــا 100 درصــد از نمونه های مشــابه 

خارجی بیشتر است. خوشبختانه از ابتدای فعالیت 

ارائــه  زمینــه  در  مشــکلی  بــا  هیــچ گاه  مجموعــه، 

خدمــات در پروژه هــای مختلف مواجه نشــده ایم و  با 

افتخــار در یکــی از ســال ها، موفــق شــدیم 120 کلیــد را 

رتروفیــت کنیــم کــه ایــن میــزان از فــروش رتروفیــت 

شرکت مطرحی مانند »Siemens« در کل قاره اروپا 

در یــک ســال بیشــتر بــوده اســت. از ســوی دیگــر، یکی 

دیگــر از مزایــای خریــد ســاخت داخــل ایــن اســت کــه 

طــرح  مجریــان  بــه  نســبت  همــواره  کارفرمایــان 

دسترســی دارنــد و مــا همــواره پیــش از هرگونــه تحویل 

و  شــرایط  حضــوری  بررســی  بــه  نســبت  تجهیــز، 

پیش نیازهــا اقدام می کنیم. ســپس طراحی هــای الزم 

و  می پذیــرد  صــورت  کارفرمایــان  نیــاز  اســاس  بــر 

راه انــدازی نیــز توســط کارشناســان و مهندســان خــود 

مجموعه انجام می شــود. همچنین رویه تعمیرات و 

نگهــدای نیــز از جانــب مــا در شــرکت های فــوالدی 

صــورت می پذیــرد و بررســی های پیش گیرانــه الزم هر 

چنــد مــاه یــک بــار انجــام می شــود. از آنجایــی کــه 

هزینــه مهندســی در داخــل کمتــر اســت، مــا همــواره 
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خریــد ســاخت داخــل در شــرکت پترو   
فــوالد بهمــن، چــه تاثیــری در ســودآوری 

مجموعه داشته است؟
دســتمزد مهندســان داخلــی، حداقــل یــک چهــارم 

کشــورهای خارجــی ارزیابــی می شــود و همین مســئله 

منجــر به میــزان ســودآوری مطلوب مجموعه ما شــده 

اســت. معتقــد هســتیم بومی ســازی تنهــا مختــص بــه 

قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز نیســت و ایــن مهــم 

می توانــد در خصــوص نیــروی انســانی متخصــص و 

متعهــد داخلــی نیــز صــدق کنــد. افتخــار ما این اســت 

کــه خدمــات مطلوب و بومی ســازی تجهیزات توســط 

مهندســان و متخصصــان مجموعــه صــورت پذیرفتــه 

اســت کــه ضمــن به کارگیــری دانــش، تکنولــوژی و 

اطالعــات، می توانــد ســرمایه ای بســیار ارزشــمند و 

همچنیــن ارزش آفریــن بــرای شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن 

باشــد. در چنیــن شــرایطی، تمــام تــالش خــود را بــه 

کارگرفته ایــم تــا فــارغ از جایگاه هــای مدیریتــی، در 

ــم و ضمــن  ــدا کنی ــه فنــی مجموعــه حضــور پی کمیت

مشــارکت نیروهــای انســانی در مقوله هــای مختلــف، 

پرداخــت حقــوق و مزایــای مکفــی بــرای افــراد داشــته 

باشــیم. همــواره تــالش کرده ایــم با فراهم ســازی محیط 

کار پویا و پرانرژی، حمایت های مالی و معنوی الزم از 

نیروهای انسانی شاغل در مجموعه را داشته باشیم تا 

بتوانیم به صورت بلندمدت در خدمت افراد باشیم. 

نــگاه »Over Design« نســبت بــه تولیدکننــدگان 

جریــان  میــزان  مثــال  بــرای  داشــته ایم.  خارجــی 

عایق هــای حرارتــی روی آرم هــای کلیــد 20 کیلوولــت 

اســت امــا مــا 36 کیلوولــت را بدیــن منظــور تعبیــه 

می کنیــم؛ چراکــه معتقد هســتیم کیفیــت و کمیت 

ــر از نمونه هــای  ــا بســیار بهت ــدی م محصــوالت تولی

مشــابه خارجــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت نمونــه 

ــدات و خدمــات شــرکت  ــرای تولی ــی ب مشــابه داخل

پتــرو فــوالد بهمــن وجــود نــدارد و چــه بســا مــا در 

مقایســه بــا رقبــای خارجــی نیــز عملکــرد بهتــری 

داشته ایم.

آیــا شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن   
خدمــات پــس از فــروش بــرای خدمــات و 

تولیدات خود در نظر گرفته است؟
شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن نه تنهــا خدمات پــس از 

فروش بلکه خدمات پیش از فروش را برای کارفرمایان 

ــال  ــرای مث ــه اســت. ب و مشــتریان خــود در نظــر گرفت

پیــش از اینکــه نســبت بــه عقــد قــرارداد بــا یــک شــرکت 

فــوالدی اقــدام و هرگونــه هزینــه ای را دریافــت کنیــم، 

نســبت بــه رفــع معضــل و مشــکل بــه وجــود آمــده در 

خــط تولیــد این شــرکت اقــدام کرده ایم. همین مســئله 

منجــر بــه ایجــاد اعتماد متقابل بیــن ما و این شــرکت و 

عقــد قراردهــای بلندمــدت شــده اســت. مــا همچنیــن 

نســبت بــه رفــع معضــل یکــی دیگــر از شــرکت های 

فــوالدی کــه بایــد یــک میلیــون یــورو بــه منظــور خریــد 

قطعــه 300 هــزار یورویــی هزینه می کــرد، اقــدام کردیم 

و پس از آن توانستیم همکاری بلندمدت و سودآوری 

بــا همیــن شــرکت داشــته باشــیم. در واقــع می تــوان 

گفت که خدمات پس از فروش، وظیفه ای اســت که 

بر عهده شــرکت ها قرار داده شــده و معتقد هســتیم 

اختیــار  در  موجــود  تخصــص  و  دانــش  بایــد  کــه 

کارفرمایــان و مشــتریان قــرار بگیــرد. همچنیــن مــا 

مکلــف بــه رعایــت اســتانداردهای تعریــف شــده 

هســتیم و بــرای مثــال اگــر نیروهــای متخصــص مــا از 

لحــاظ ایمنــی در یــک پــروژه با چالش همراه شــوند، به 

صــورت مکتــوب هشــدارهای الزم را اعــالم می کنیــم 

و همواره نسبت به این مهم متعهد هستیم.

بــاور مــا ایــن اســت کــه بایــد شــرایط و بســتری را فراهــم 

کنیــم کــه بتوانیــم نیروهــای انســانی متخصــص را در 

کشــور حفــظ کنیــم و از هیــچ کوششــی در ایــن زمینــه 

دریغ نخواهیم کرد.

ــا    ــور ب ــی کش ــی و معدن ــاالن صنعت فع
ــاخت  ــد س ــه خری ــکالتی در زمین ــه مش چ

داخل دست و پنجه نرم می کنند؟
بــازار  ســطح  در  مــا  کــه محصــوالت  آنجایــی  از 

بی رقیــب اســت، در برگــزاری مناقصــات پروژه هــای 

مختلــف بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم؛ چراکه باید ســه 

اعالم قیمت در مناقصات داشته باشیم و زمانی که ما 

قیمــت خــود را مطــرح می کنیــم، دو شــرکت دیگــر در 

مناقصه غایب هستند. همین مسئله منجر به زمان بر 

شــدن مناقاصات شــده و برای مثال، چهار ســال به طول 

انجامیــده اســت. در واقــع آزادی عمــل کافــی در اختیــار 

مــا قــرار نگرفتــه اســت و بــا توجــه بــه پروژه هــای عظیمــی 

کــه مشــغول فعالیــت در آن هــا هســتیم، زمان بــر شــدن 

مناقصــات بــه ضــرر مجموعــه تمــام خواهــد شــد. ضمــن 

اینکه تحریم ها باعث شــده اســت ســنجش قیمت های 

پیشــنهادی در مناقصــات بــا چالــش همــراه شــود و 

اطالعــات و آگاهــی کافــی در خصــوص بــرای مثــال 

  »ABB«پیشــنهادات شــرکت های مطرحــی همچــون

و»Siemens« وجــود نداشــته باشــد. در واقــع مــا در 

خاورمیانــه هــم بی رقیــب هســتیم و متاســفانه معضــل 

فوق همواره برای ما وجود داشته است.

چشم انداز شرکت پترو فوالد بهمن چیست   
و چه آینده ای را برای خود متصور هستید؟

مــا کامــال بــه آینــده خوش بیــن هســتیم و بــا انــرژی و 

ــه مســیر توســعه و روبه رشــد خــود ادامــه  ــوان کامــل ب ت

می دهیم. نگاه ما به آینده، نوآوری در تولید محصوالت 

جدید و ارائه خدمات نوین است و باید هر سال نسبت 

بــه ســال قبــل از آن متفــاوت عمــل کنیــم. همچنین نگاه 

سیستماتیک نسبت به حوزه  های مختلف اعم از فنی 

و مهندســی، بازرگانــی و... داریــم و معتقدیــم کــه بایــد 

ارتباط متقابل و سازنده میان این بخش ها جهت توسعه 

و پیشرفت مجموعه صورت پذیرد.

از مزایای خرید ساخت داخل 
این است که کارفرمایان 
همواره نسبت به مجریان 
طرح دسترسی دارند و ما 

همواره پیش از هرگونه تحویل 
تجهیز، نسبت به بررسی 

حضوری شرایط و پیش نیازها  
اقدام می کنیم
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خرید ساخت داخل

 تامین 75 درصدی سـفارش های  شرکت فوالد هرمزگان از داخل کشور

بومی سـازی بیش از 90 درصدی  در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

ترویج فرهنگ بومی سـازی در تولید 

ضرورت ارزیابی ریسـک در بومی سـازی قطعات  و تجهیزات تخصصی 

فوالد سنگان، پیشتاز بومی سازی در شرق کشور

بومی سازی قطعات مصرفی در شرکت گیل راد شـمال  

توسـعه تولید پایدار در گرو رونق خرید سـاخت داخل  
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 تامین 75 درصدی سفارش های 
شرکت فوالد هرمزگان از داخل کشور

مسیب فروغی، معاون خرید شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در شـرایط سـخت و طاقت فرسـای تحریم های یک جانبه و ظالمانه بیش از هـر بخش دیگر، تولید 
و اقتصـاد اسـت کـه باید تاب آوری و مقاومت داشـته باشـد کـه این امر جـز با تداوم حرکت در مسـیر 
اقتصاد مقاومتی و اسـتفاده فزاینده از ظرفیت های علمی و تخصصی داخلی میسـر نخواهد شـد. شرکت 
فـوالد هرمـزگان به عنوان یکـی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد خام کشـور از ابتـدای بهره برداری و 
به ویـژه در سـال های اخیـر، بـا سـرمایه گذاری های موثـر و هدفمنـد و حمایت هـای هوشـمندانه از 
سـازندگان و شـرکت های دانش بنیان داخلی، در این مسیر سخت اما روشـن، گام های بزرگی برداشته 
و بـه موفقیت های ارزشـمندی دسـت یافته اسـت. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« در گفت وگویی با مسـیب فروغی، معـاون خرید شـرکت فوالد هرمزگان به بررسـی 
دسـتاوردها و اقدامات این شـرکت در حوزه خرید، بومی سـازی و حمایت از سـازندگان و شـرکت های 

دانش بنیان داخلی پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

ــوالد    ــد ف ــت خری ــوص معاون در خص
هرمــزگان و اســتراتژی های آن توضیحاتــی 

ارائه بفرمایید.
مدیریـت زنجیـره تامیـن کاال و خدمـات، جریـان 

ثابـت  اجـزای  دارای  کـه  می آیـد  شـمار  بـه  پویایـی 

مسـتمری ماننـد گـردش اطالعـات، کاال، خدمـات و 

منابـع مالـی بیـن واحدهـای خریـد و تامین کننـدگان 

خرده فروشـان  و  توزیع  کننـدگان  سـازندگان،  شـامل 

است و کارایی آن از طریق سودآوری یا ارزش زنجیره 

تامین حاصل از اختالف ارزش محصول و هزینه های 

تامیـن  قابـل ارزیابـی خواهـد بـود. معاونـت خریـد 

پایـدار،  تامیـن  هـدف  بـا  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

اقتصادی، به موقع و باکیفیت، در ساختار سازمانی 

خـود دارای بخـش هـای مختلـف مدیریتـی ماننـد 

و  تجهیـزات  خریـد  مصرفـی،  و  اولیـه  مـواد  خریـد 

قراردادهـا،  امـور  مکانیـک،  و  بـرق  یدکـی  قطعـات 

مدیریـت برنامـه ریـزی و پشـتیبانی خریـد و کنتـرل 

مـواد اسـت کـه در سـال 1401 بـا راه انـدازی سیسـتم 

گزارش های آنالین و عارضه یابی فرایند و رفع موانع 

و حذف گلوگاه ها، اقدام به خرید اقتصادی کاالهای 

استراتژیک کرده است تا بتواند با کاهش بهای تمام 

شـده کاالهای اساسـی، ارزش زنجیره تامین را بهبود 

دهـد. گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه شـرایط رکـود بـازار، 

معاونت خرید شرکت فوالد هرمزگان، سیاست ها و 
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اقداماتی جهت کاهش بهای تمام شـده هزینه های 

تامین به منظور افزایش سودآوری در سال 1401 را در 

پیـش گرفتـه اسـت کـه عمده تریـن آن ها شـامل عقد 

قراردادهـای بلندمـدت، ایجـاد تغییـرات بهینـه در 

کاالهـای  منعقدشـده  قبـل  از  قراردادهـای  برخـی 

اسـتراتژیک بـه منظـور کاهـش میانگیـن بهـای تمـام 

بـا  بلندمـدت  روابـط  تعمیـق  و  توسـعه  شـده، 

منـــظور  بـه  اسـتراتژیک  کاالهـای  تامین کننـدگان 

استفــــــاده از تخفیــــف ها و تقـــــویت بانک اطالعاتی 

تامین کننـدگان بـه منظـور افزایـش قـدرت چانه زنـی 

در قیمت است.

رویکــرد معاونــت خریــد در حــوزه   
ــی  ــه ارزیاب ــازی را چگون ــن و بومی س تامی

می کنید؟
اصـالح  ایـران،  در  بومی سـازی  عملـی  معنـای 

زنجیره تامین از طریق تغییر استراتژی خرید قطعات 

و مـواد مصرفـی بـا هـدف اصلی ایجاد شـرایط تامین 

پایـدار در زنجیـره تامیـن و هـدف فرعـی کمـک بـه 

صنایـع تولیدکننـده قطعـات و مـواد اولیـه داخلـی 

)حمایـت از تولیـد داخلـی و صنایع دانش بنیان ذیل 

اقتصاد مقاومتی( است. از آنجایی که تامین کاال و 

خدمـات دارای یـک الگـوی چندهدفـه اسـت، نقش 

آن هـم در کسـب سـودآوری و موفقیـت سـازمان 

چندوجهـی خواهد بـود. از این رو امروزه تامین کاال 

در  فراینـد  پیچیده تریـن  و  مهم تریـن  خدمـات،  و 

بـه طـوری کـه بیـش از 90 درصـد  سـازمان اسـت؛ 

هزینه های یک سازمان در این فرایند رخ می دهد و 

کوچک ترین اشتباه در آن می تواند اثرات مخرب و 

غیرقابـل جبـران بـر سـود، ارزش سـهام و... داشـته 

باشـد. فراینـد خریـد داخـل عالوه بـر اینکه می تواند 

صنایع باالدسـت خود و واحدهای کوچک سـازنده، 

توزیع کننـده و تامین کننـده را بـا خریدهـای موثـر 

تقویـت کنـد، همچنیـن می توانـد منجـر بـه رشـد 

اقتصاد ملی و محلی شود. شرکت فوالد هرمزگان با 

الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه، در شرایط تحریم 

بـا توسـعه و تعمیـق دانـش بومی سـازی و عملیاتـی 

کردن آن از طریق ایجاد واحد بومی سازی و برگزاری 

جلسات مستمر با تولیدکنندگان استانی و کشوری، 

توانسته است با سازندگان داخلی به درک متقابلی 

از نیازهـا دسـت پیـدا کنـد کـه ایـن امـر در سـال های 

اخیـر منجـر بـه بومی سـازی بسـیاری از تجهیـزات 

مهـم و حسـاس شـده و افـق روشـنی را پیـش روی 

صنعت بومی سـازی در کشـور و اسـتقالل و پایداری 

تولید ترسیم کرده است.

اســتراتژی شــرکت فوالد هرمــزگان در   
بــر  مبنــی  تولیــد  توســعه  راســتای 
و  داخــل  ســاخت  از  به کارگیــری 

بومی سازی چیست؟
بومی سازی در معنای کلی یک استراتژی و در 

معنای جزئی یک ابزار برای توسعه صنعتی محسوب 

می شود و محدود به شرایط تحریم نیست. تجربه 

رشد کشورهای نوظهور صنعتی نشان می دهد که 

استراتژی توسعه صنعتی یا به طور کلی بر بومی سازی 

متکی بوده و یا بخشی از آن به صورت ترکیبی با سایر 

ابزارها باعث توسعه شده است. رویکرد شناسایی، 

و  کاالها  این  انتخاب  و  امکان سنجی  ارزیابی، 

سازندگان آن ها، از مهم ترین تدابیری است که در 

جلسات هفتگی بومی سازی شرکت فوالد هرمزگان 

به آن پرداخته می شود. همچنین برگزاری جلسات 

از شرکت فوالد مبارکه در  مذاکره و اخذ مشاوره 

از  یکی دیگر  بومی سازی شده،  خصوص کاالهای 

رویکردهای اثرگذاری به شمار می آید که تبدیل به 

ایجاد  است.  شده  ارزشمند  دانشی  بسته های 

منظور  به  سفارش دهی  تشکیالت  به  دسترسی 

تفکیک و مشخص کردن خریدهای بومی سازی، از 

دیگر رویکردها بوده که فرایند گردش اطالعات بین 

واحدهای بهره برداری و خرید را تسهیل کرده است. 

همچنین فرایند خرید قطعات یدکی، ماشین آالت و 

تجهیزات در این شرکت به گونه ای است که کلیه 

و  بررسی  مرحله  طی  از  پس  درخواست ها 

امکان سنجی ساخت داخل توسط واحد بومی سازی، 

ارسال  بازرگانی  فعل  انجام  واحد خرید جهت  به 

می شود که به تبع آن منجر به شناسایی سازندگان 

شرکت  است.  شده  کشور  در  موفق  بومی سازی 

فوالد هرمزگان در راستای حمایت از بومی سازی و 

درصد   60 پرداخت  به  اقدام  داخلی،  سازندگان 

پیش پرداخت می کند و همچنین تسهیل در دریافت 

ضمانت نامه ها برای خریدهای بومی سازی  را در 

دستور کار خود قرار داده است.

ظرفیــت    از  اســتفاده  بــرای  آیــا 
ــگاه ها،  ــان، دانشـ شرکت های دانــش بنیـ
ــی  ــن کنندگان داخل ــازندگان و تامیــ سـ

فــراخوان صـورت پذیرفته است؟
شرکت فوالد هرمزگان از طریق واحد تحقیق و 

توسعه در مجموعه معاونت تکنولوژی، جلسات 

مختلفی را با واحد بهره برداری برگزار کرده است که 

نیازمندی های شناسایی شده را از طریق برگزاری 

جلسات منظم با پارک های علم و فناوری استانی و 
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کشوری اعالم و این نیازهای فناورانه را در قالب 

بذرهای ایده تعریف کند تا شرکت ها، موسسات، 

رویکرد  دانش بنیان،  و  فناوری  و  علم  پارک های 

هدفمندتری در خلق ایده و تجاری سازی آن داشته 

کشور  و  استان  در  اقدامات  این  ازجمله  باشند. 

ایجاد مرکز تکنولوژی در پارک علم و  می توان به 

فناوری استان هرمزگان، تاسیس هنرستان هم جوار 

نخبه  دانشجویان  آشنایی  و  جذب  جهت  فوالد 

دانشجویان  پیشرانش  طرح  صنعت،  با  استانی 

تحصیالت تکمیلی، راه اندازی صندوق پژوهش و 

بازار  اهداف گسترش  با  استان هرمزگان  فناوری 

محصوالت دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی 

زمینه  ایجاد  طریق  از  پژوهشی  دستاوردهای 

مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، حمایت 

از سازندگان داخلی و شرکت های  کمی و کیفی 

دانش بنیان و عقد قرارداد با بیش از 20 دانشگاه و 

پژوهشکده معتبر کشور در قالب انعقاد قراردادهای 

پژوهشی و اجرایی اشاره کرد. الزم به ذکر است که 

طریق  از  است  توانسته  هرمزگان  فوالد  شرکت 

گردش  مسیر  توسعه ای،  و  حمایتی  طرح های 

و  دانشگاه  بین  اجرایی  فعالیت های  و  اطالعات 

به  توجه  با  کند.  هموار  و  تسهیل  را  صنعت 

فعالیت های مذکور، تعداد یک هزار و 894 شرکت 

داخلی اعم از پارک علم و فناوری، دانش بنیان و... 

فوالد  شرکت  وندورلیست  کل  درصد   30 معادل 

تامین  با  ارتباط  مدیریت  سامانه  در  هرمزگان 

همچنین  دارد.  وجود  شرکت  این  کنندگان 

امتیاز  کردن  لحاظ  طریق  از  حمایتی  فرایندهای 

دانش بنیان در ارزیابی های ورودی، می تواند نقش 

مهمی در استقبال از این دست شرکت ها جهت 

ورود به وندور داشته باشد.

ــد ســاخت    ــزان خری ــی شــما از می ارزیاب
داخــل اقــالم و قطعــات مــورد نیــاز شــرکت 
فــوالد هرمــزگان چیســت و ایــن مســئله چه 

تاثیری در سودآوری مجموعه داشته است؟
از ابتدای تولید شرکت فوالد هرمزگان تاکنون، 

سهم هزینه های و تعدادی تولید و تامین از داخل روند 

افزایشی داشته که این روند از نظر تعداد سفارش در 

سال 1401، حدود 75 درصد از کل تعداد سفارش ها و 

52 درصد از هزینه های تامین، مربوط به سفارش های 

تامین از داخل بوده است. صرفه جویی ارزی در بخش 

بومی سازی در سال 1401 بر اساس گزارش اعالم شده 

به سازمان صنعت، معدن و تجارت، حدود 418 هزار 

دالر بوده است که این مبلغ صرفه جویی مربوط به 26 

ردیف کاالست که توسط 19 واحد کارگاه داخلی و یک 

واحد دانشگاهی انجام شده است.

بــا توجــه بــه اجــرای طرح هــای   
ــزگان،  ــوالد هرم ــرکت ف ــعه ای در ش توس
ایــن مجموعــه چــه تمهیداتــی بــرای رونق 

خرید ساخت داخل اندیشیده است؟
ـــه رســـالت شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان و  ـــا توجـــه ب ب

سیاســـت های ابالغـــی گـــروه فـــوالد مبارکـــه در جهـــت 

توســـعه و رشـــد اقتصـــادی کشـــور و منطقـــه از طریـــق 

ـــره ارزش،  ـــل زنجی ـــا تکمی ـــد و ی ـــت تولی توســـعه ظرفی

نیـــاز اســـت تـــا معاونـــت خریـــد نیـــز در جهـــت 

بهینه ســـازی و تحقـــق اهـــداف ســـازمانی، متناســـب با 

مدیریـــت تغییـــرات جهانـــی و کشـــوری گام بـــردارد و 

در افق هـــای مختلـــف از طریـــق پیـــش بینی هـــای 

توانایـــی  بلندمـــدت،  و  میان مـــدت  کوتاه مـــدت، 

ـــر تهدیدهـــا را ایجـــاد  اســـتفاده از فرصت هـــا و رفـــع اث

کنـــد کـــه ایـــن مهـــم مســـتلزم تجهیـــز بـــه دانـــش روز، 

بـــا تامین کننـــدگان داخلـــی و  ارتباطـــات موثرتـــر 

همچنیـــن توســـعه ارتباطـــات بـــا گـــروه فـــوالد مبارکـــه و 

ســـایر ظرفیت هاســـت و ایـــن مســـیر بـــدون شـــک 

ماننـــد گذشـــته، نیازمنـــد حمایت هـــای بی دریـــغ 

مجموعـــه مدیریـــت ارشـــد گـــروه فـــوالد مبارکـــه و 

در  هم اکنـــون  اســـت.  هرمـــزگان  فـــوالد  شـــرکت 

راســـتای یکپارچه ســـازی، هماهنگـــی و هـــم راســـتایی 

ـــه  ـــوالد مبارکـــه، اســـاس و پای ـــا فعالیت هـــای گـــروه ف ب

فرایندهـــای تامین و ســـاخت شـــرکت فـــوالد هرمزگان، 

ــا و ســـاختارهای شـــرکت فـــوالد  بـــر مبنـــای فرایندهـ

مبارکـــه شـــکل گرفتـــه اســـت و اکثـــر بهبودهـــا و 

تغییـــرات حاصلـــه نیـــز به مـــوازات مدیریـــت تغییرات 

شرکت فوالد مبارکه به روزرسانی می شود.

بومی سازی در معنای کلی 
یک استراتژی و در معنای 

جزئی یک ابزار برای 
توسعه صنعتی محسوب 

می شود و محدود به 
شرایط تحریم نیست
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 بومی سازی بیش از 90 درصدی
 در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مدیـر بازرگانـی و گمرکات منطقه ویـژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیـج فارس گفت: امروز بیـش از 90 درصد 
تجهیزات و دانش موردنیاز را در این منطقه عظیم اقتصادی بومی کرده ایم و خوشبختانه متکی به توان داخلی هستیم.

مهدی محمودی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، توجه به ظرفیت های 

داخلی را در ادامه  حیات صنایع ضروری خواند و ضمن 

تشریح روند اجرای این پروژه  عظیم ملی در استان 

هرمزگان، بیان کرد: طراحی، تکنولوژی ساخت و در 

برخی مواقع اجرای بسیاری از زیرساخت های منطقه 

ویژه اقتصادی خلیج فارس ازجمله سیستم حمل ونقل 

ریلی، دستگاه های واگن برگردان و تجهیزات تخلیه و 

شرکت های  سوی  از  میالدی   90 دهه   در  بارگیری 

اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است.

وی افزود: در آن برهه زمانی، دانش و تکنولوژی 

ایجاد اسکله و زیرساخت های مورد نیاز برای 6 میلیون 

تن بارگیری و تخلیه، اجرای 33 کیلومتر نوار نقاله و این 

به   تعداد واگن برگردان در کشور وجود نداشت و 

صورت انحصاری شرکت های معدودی در جهان آن را 

در اختیار داشتند. بهترین برندهای روز دنیا قطعات و 

تجهیزات خود را در اختیار ما قرار می دادند و در 

بخش های مکانیک، هیدرولیک و برق، شاهد استفاده 

از تولیدات مدرن ترین شرکت های جهان بودیم. مدیر 

اقتصادی صنایع  ویژه  منطقه  و گمرکات  بازرگانی 

معدنی و فلزی خلیج فارس تصریح کرد: در این شرایط 

تغییر سیاست در سطح کالن ما را به این سمت سوق 

داد که بیشتر بر پتانسیل های داخلی تمرکز کنیم و به 

دنبال تشویق شرکت های ایرانی برای شکستن انحصار 

شرکت های خارجی باشیم. محمودی در خصوص 

هزینه های این تغییر نگرش، مطرح کرد: در ابتدا هزینه  

طراحی و تولید محصول مورد نیاز ما در صنعت برای 

شرکت های داخلی بسیار زیاد بود و با توجه به میزان 

تقاضای بازار در برخی از موارد این شرکت ها، چندان 

راغب به تولید نبودند اما با حمایت های صورت گرفته 

و سعی و خطا، سعی کردیم این راه را هموارتر سازیم.

راهکارهای تقویت ارتباط با مشتری های داخلی  
با  ارتباط  تقویت  راهکارهای  به  همچنین  وی 

مشتری های داخلی اشاره کرد و گفت: حضور در 

نمایشگاه ها، مراجعه به سایت شرکت ها، بررسی بازار و 

برگزاری دیدارهای چندجانبه، نیازهای ما را به گوش 

شرکت های تولیدکننده و دانشگاهیان رساند و باعث 

تقویت ارتباط مجموعه با شرکت های ایرانی شد.

مدیر بازرگانی و گمرکات منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس تاکید کرد: به  عنوان  مثال، ما در گذشته 

از نوار نقاله های استیل کور که به طور عمده ساخت 

کشور آلمان بود، استفاده می کردیم اما طی رایزنی با 

شرکت های داخلی، نوار نقاله های نخی را جایگزین 

نوار نقاله های وارداتی کردیم و ضمن پذیرفتن ریسک 

این اقدام نگذاشتیم کار متوقف شود و از صنعت نیز 

حمایت کردیم. وی ادامه داد: در بسیاری از قطعات 

و لوازم دیگر نیز به دانش، تجربه و جسارت نیروی 

کار ایرانی اعتماد کردیم و امروز بدون اغراق بیش از 

90 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از بازار داخل 

تهیه می کنیم و تولید همچنان ادامه دارد.

متکی به توان داخلی هستیم  
از  برخی  اگرچه  داشت:  اظهار  محمودی 

توجه  نیازمند  همچنان  داخلی  شرکت های 

بیشتر به استانداردها، انجام تست های کیفیت 

و افزایش مرغوبیت کاال هستند اما هم از نظر 

تعداد درخواست و هم از نظر ریالی، اتکای ما 

به توان داخلی است.

به  اعتماد  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 

شرکت های داخلی، خاطرنشان کرد: امروز نمونه  

خارجی هیچ کاالیی که در داخل تولید می شود و 

اقتصادی  ویژه  منطقه  به  دارد،  ایرانی  مشابه 

به   را   مسئله  این  و  نمی شود  وارد  فارس  خلیج 

مدیر  داده ایم.  قرار  توجه  مورد  قانونی  صورت 

بازرگانی و گمرکات منطقه ویژه اقتصادی خلیج 

گذشته،  سال  چند  در  کرد:  تاکید  فارس 

سخت گیری ها را بر شرکت های داخلی تا سر حد 

ممکن کاهش دادیم و فرصت های مورد نیاز به 

شرکت های  به  توجه  همچنین  شد.  داده  آن ها 

دانش بنیان و اصحاب دانشگاه افزایش پیدا کرد و 

علی رغم پذیرش هزینه های آزمون  و خطا، سعی 

کردیم تا به نهضت بومی سازی تجهیزات و دانش 

خصوص  در  پایان  در  محمودی  رسانیم.  یاری 

تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  اطالع  نحوه  

خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  نیازهای  از  داخلی 

سامانه  در  سفارش ها  تمام  شد:  یادآور  فارس، 

را  تامین کنندگان  لیست  و  می گیرد  قرار  ستاد 

اگرچه تهیه کرده ایم اما اعالم به  صورت عمومی 

است و تامین کنندگان نیز استقبال بسیار خوبی 

از این مسئله داشته اند.
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ترویج فرهنگ بومی سازی در تولید
مدیـر برنامه ریـزی راهبـردی و پژوهش شـرکت مجتمع فوالد خراسـان گفـت: فرهنگ 
بومی سـازی، موضوعی پویاسـت که در گذر زمان به  عنوان موضوعی مهم در کنار یک صنعت 
پیگیری می شـود و بدون شـک فراینـدی پایان پذیر نخواهـد بود. این فرهنـگ نه به مفهوم 

قطع تمام ارتباطات بین المللی و نه تولید تمام محصوالت و فرایندها در داخل کشور است.

سعید قادری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: نظام توسعه ساخت 

داخل فوالد خراسان از سال 1393 به صورت ساختاریافته 

شورای  تعیین  بومی سازی،  دپارتمان  ایجاد  با 

سیاست گذاری و کمیته های اجرایی در بخش های 

مختلف تولیدی و پشتیبانی کار خود را آغاز کرد. در 

ادامه و در راستای استفاده از توانمندی های سازندگان 

استان و حمایت از توسعه ساخت داخل )بومی سازی( 

که یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی، 

تولید و اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد 

مقابله با تحریم هاست و همچنین به منظور تعامل و 

همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، پارک های علمی و 

و  فنی  مراکز  و  بنیان  دانش  شرکت های  فناوری، 

حرفه ای، فوالد خراسان اقدامات فراوانی داشته است.

پیشتازی فوالد خراسان در بومی سازی  
فوالد  اقدامات شرکت مجتمع  وی در خصوص 

خراسان در زمینه حمایت از ساخت داخل، مطرح کرد: 

و  قطعات  دائمی  نمایشگاه  دو  راه اندازی  و  تجهیز 

تجهیزات صنعت فوالد شرق کشور به مدت پنج سال، 

ایجاد دفتر ارتباط صنعت با مراکز دانش بنیان فعال در 

پررنگ در  و دانشگاهی، حضور  حوزه ساخت داخل 

نمایشگاه های مختلف در راستای شناسایی و جذب 

سازندگان توانمند و عقد تفاهم نامه های همکاری با آن ها، 

عقد قرارداد هشت تفاهم نامه همکاری در سال »تولید، 

فناوری  و  علم  پارک  با  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان 

خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علوم پرشکی نیشابور، 

دانشگاه نیشابور، دانشگاه آزاد نیشابور، جهاد دانشگاهی 

و ...، ایجاد و توسعه ارتباط موثر با مراکز دانش بنیان و 

شناسایی شرکت های سازنده فعال و توانمند در زمینه 

اظهاری  خود  تگ  ایجاد  معدنی،  صنایع  و  فوالد 

شرکت های دانش بنیان در بستر »SRM« و گسترش 

 »SRM« وندور لیست تامین کنندگان دانش بنیان در

شامل 231 شرکت ثبت شده و 159 شرکت تایید شده 

دارای سابقه همکاری و فعال در حوزه بومی سازی، تبدیل 

سازمانی  ساختار  صورت  به  کمیته ای  فعالیت های 

تدوین  و  بومی سازی  فرایند  برای  راه  نقشه  )تدوین 

شاخص های بومی سازی( و پیاده سازی فرایند بومی سازی 

در سیستم اطالعاتی یکپارچه کل شرکت، از جمله 

اقدامات شرکت در حوزه بومی سازی بوده است. مدیر 

برنامه ریزی راهبردی و پژوهش شرکت مجتمع فوالد 

خراسان ادامه داد: الزم به ذکر است این شرکت در 

راستای استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی 

کشور جهت اجرای پروژه های طرح های توسعه ای خود، 

برای اولین بار در کشور به متخصصان و توان داخلی 

کشور اعتماد و طرح های توسعه ای خود شامل کارخانه 

فوالدسازی شماره 2 به ظرفیت 720 هزار تن در سال و 

کارخانه گندله سازی به ظرفیت دو میلیون و 500 هزار تن 

و  فوالدسازی  واحدهای  اولین  عنوان  به  را  سال  در 

گندله سازی احداث شده در کشور توسط پیمانکار ایرانی 

اجرایی کرد. قادری در ادامه به نتایج حاصل از اقدامات 

انجام شده در زمینه حمایت از ساخت داخل اشاره کرد 

و گفت: رشد 34 درصدی در حوزه اشتغال آفرینی سال 

1401 نسبت به سال قبل )معادل 419 نفر(، رشد 101 

درصدی صرفه جویی ارزی سال 1401 نسبت به سال 1400 

شبکه  درصدی   32 رشد  یورو(،   6،641،151 )معادل 

تامین کنندگان بومی سازی سال 1401 نسبت به سال 

پیش )معادل 213 شرکت( و رشد 45 درصدی تامین 

سفارش از شرکت های دانش بنیان در سال 1401 نسبت 

به سال 1400، از جمله این نتایج به شمار می آید.

ریسک باالی بومی سازی تجهیزات زنجیره   
فوالد

شرکت  پژوهش  و  راهبردی  برنامه ریزی  مدیر 

مجتمع فوالد خراسان در ارتباط با چالش های موجود در 

حوزه بومی سازی، اذعان کرد: ریسک باالی بومی سازی 

قطعات و تجهیزات زنجیره تولید فوالد، عدم وجود 

فرایندهای  در  خصوص  به  پایلوت  سیستم های 

پایین دستی زنجیره تولید فوالد )که منجر به افزایش 

ریسک بومی سازی می شود(، مقرون به صرفه نبودن 

بومی سازی برای قطعات یا تجهیزات با نرخ مصرف 

سرمایه گذاری  صندوق های  وجود  عدم  و  پایین 

ریسک پذیر )با توجه به هزینه سرمایه گذاری باال در 

حوزه معادن و صنایع معدنی(، چالش هایی است که در 

زمینه بومی سازی با آن ها مواجه هستیم.  قادری در 

پایان با بیان اینکه گذار از مرحله بومی سازی قطعات و 

توسعه  و  بومی سازی  سوی  به  رفتن  و  تجهیزات 

تکنولوژی در حوزه های مختلف زنجیره تولید فوالد، از 

رهگذر راهکارهای زیر قابل حصول تر است، یادآور شد: 

به  توجیه ساخت صرفه  نیاز صنایع جهت  تجمیع 

مقیاس برای سازندگان و ایجاد برند برای آن ها، ایجاد یا 

جهت  تخصصی  حمایتی  صندوق های  فعال سازی 

کاهش ریسک سرمایه گذاری در بومی سازی، تخصیص 

سیستم های  ایجاد  خصوص  در  حمایت  و  بودجه 

پایلوت، کمک به صادرات و بازار مصرف قطعات و 

تجهیزات بومی سازی شده، اصالح قوانین مربوط به 

برگزاری تشریفات خرید و مناقصات در راستای تسهیل 

به کارگیری سازندگان توانمند در حوزه بومی سازی و 

تخصیص بودجه و برنامه ریزی برای دستیابی به دانش 

فنی و تکنولوژی در حوزه های مختلف زنجیره تولید 

فوالد در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
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 ضرورت ارزیابی ریسک در بومی سازی قطعات
 و تجهیزات تخصصی

 عطا تفضلی، معاون خرید شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

فـوالد، یکی از صنایع اسـتراتژیک در داخل کشـور به  شـمار می آید و در حالـی که این صنعت، نقطه 
اتکای صنایع پایین دسـتی قلمداد می شـود، افزون بـر ۶00 صنعت دیگـر از آن تغذیه می کنند. صنعت 
فـوالد ایـران عـالوه بر اینکه در سـطح خاورمیانـه بی رقیب اسـت، در جمع ۱0 کشـور برتر تولیدکننده 
جهـان نیـز قرار گرفته اسـت. بـا توجه به اهمیـت و مزایایی کـه تولید فوالد برای کشـور در بر داشـته 
اسـت، زنجیـره این صنعت طـی یک دهه اخیر بـه خوبی تکمیـل و باوجود اعمـال تحریم های مختلف، 
ایـن فرصـت برای فوالدسـازان کشـور ایجاد شـده اسـت تا با تمـام توان به سـمت بومی سـازی در 
سراسـر ایـن زنجیـره گام بردارند. شـرکت فوالد خوزسـتان به عنوان دومین فوالدسـاز بزرگ کشـور، 
همـواره نـگاه ویـژه ای به مقوله بومی سـازی و همچنین خرید سـاخت داخل داشـته اسـت و با توجه به 
نام گـذاری امسـال مبنی بر »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، حمایت از تامین کننـدگان مختلف را 
بیـش از پیـش در دسـتور کار خود قـرار داده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« گفت وگویـی را با عطا تفضلی، معاون فروش شـرکت فوالد خوزسـتان تـدارک دیده 

است که متن کامل آن را در ادامه با یکدیگر خواهیم خواند:

در ارتباط با میزان خرید ساخت داخل و   
همچنین واردات تجهیزات و ماشین آالت مورد 
شرکت  تولیــد  خطـــوط  در  استفـــاده 

فوالد خوزستان توضیحاتی ارائه بفرمایید.
حدود 80 تا 90 درصد قطعات و تجهیزات مورد 

نیـاز شـرکت فـوالد خوزسـتان خریـد سـاخت داخـل 

بوده است و باقی مانده آن با توجه به نوع تکنولوژی 

تامیـن می شـود.  از طریـق واردات  بـودن  و خـاص 

هم زمان با رونق داخلی سازی و بومی سازی قطعات 

نیـاز صنعـت فـوالد در کشـور،  و تجهیـزات مـورد 

افزایـش سـهم خریـد  نیـز  فـوالد خوزسـتان  شـرکت 

سـاخت داخـل را در دسـتور کار خـود قـرار داده و بـا 

عنایت به مزایایی که این مهم ایجاد کرده است، بر 

همیـن اسـاس بـه سـمت اسـتفاده هرچـه بیشـتر از 

خریـد سـاخت داخـل حرکـت کرده  ایـم. بـا توجـه بـه 

نوسـان نـرخ تـورم و ارز در داخـل، میـزان متوسـط 

خریـد قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت فوالد 

خوزسـتان در سـال بیـن یـک هـزار تا دو هـزار میلیارد 

تومان انجام می شود .

این    برای  داخلی  مشابه  نمونه های  آیا 
تولیدی  خطوط  در  ماشین آالت  و  تجهیزات 
سایر فوالدسازان کشور وجود دارد و تکنولوژی 

مورد استفاده چیست؟
چکیده و کلیات تکنولوژی مورد استفاده در 

واحدهای مختلف فوالدسازی مشابه یکدیگر است 

اما زمانی که شرکت های مختلف در گذر زمان 

راه اندازی خطوط  و  تکنولوژی  واردات  به  نسبت 

تولیدی جدید اقدام می کنند، بدون شک تولید 

محصوالت به روزتر با به کارگیری از دانش جدیدتر 

و تجهیزات پیشرفته تر صورت می پذیرد که همین 

جزئیات  در  تفاوت هایی  ایجاد  به  منجر  مسئله 

تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده خواهد شد. بر 

درصد   100 که  گفت  نمی توان  اساس  همین 

مشابه  استفاده  مورد  ماشین آالت  و  تجهیزات 

یکدیگر است اما تشابه کلی در این زمینه وجود 

دارد که می توانیم نسبت به استفاده از آن ها اقدام 

کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ابتدا باید 

ارزیابی ریسک در خصوص چگونگی استفاده از 

قطعات در تجهیزات و تجهیزات در خطوط تولید 

و  قطعات  که  شود  مشخص  و  پذیرد  صورت 

تجهیزات مورد نیاز در کدام یک از مراحل تولید به   

که  زمانی  مثال،  برای  شد.  خواهند  برده  کار 

قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز برای برخی از 

قطعات و تجهیزات در انبار شرکت فراهم است، بر 
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همین اساس بومی سازی آن ها می تواند با فرصت و 

آرامش بیشتری صورت پذیرد. بومی سازی برخی 

قطعات به دلیل پیچیدگی های تکنولوژی معموال با 

سعی و خطا انجام می شود. از سوی دیگر، با توجه 

تولید  خطوط  در  تجهیزات  حساسیت  اینکه  به 

متفاوت است، باید بررسی و کارشناسی شود که 

تجهیزات خریداری و بومی سازی شده در کدام 

بخش از خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرد. 

به طور مشخص این حساسیت در برخی خطوط  

تولید کمتر است و هرچه به سمت مراحل پایانی 

پیش می رویم، بر میزان حساسیت موجود افزوده 

خواهد شد. بنابراین با توجه به حساسیت پذیری 

برخی از مراحل تولید، نسبت به بومی سازی برخی 

را  ریسک  ارزیابی  و  می کنیم  اقدام  تجهیزات 

مبنای تصمیم  گیری خود قرار می دهیم. باید توجه 

داشت که یک سری قطعات و تجهیزات در برخی 

از خطوط تولید واحدهای فوالدسازی مورد استفاده 

سایر  استفاده  مورد  الزاما  که  می گیرند  قرار 

شرکت ها و خطوط تولیدی قرار ندارند و می توان 

گفت که کلیات تکنولوژی مورد استفاده در این 

در  تصمیم گری  اما  بوده  یکدیگر  مشابه  واحدها 

ارتباط با نحوه استفاده از آن با توجه به ارزیابی 

ریسک متفاوت است.

در    خوزستان  فوالد  شرکت  هدف گذاری 
راستای توسعه تولید مبنی بر به کارگیری خرید 
را  مهم  این  نقش  و  چیست  داخل  ساخت 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مزایـای  سـری  یـک  از  داخـل  سـاخت  خریـد   

جهـت  چنـد  از  البتـه  کـه  اسـت  برخـودار  خـاص 

بـه  سـریع  دسترسـی  می آیـد.  شـمار  بـه  ارزنـده 

مزایـای  مهم تریـن  از  یکـی  تجهیـزات،  و  قطعـات 

از  پـس  خدمـات  و  اسـت  داخـل  سـاخت  خریـد 

کـه  می شـود  محسـوب  دیگـری  برتـری  فـروش، 

می توان برای خرید سـاخت داخل در نظر گرفت. 

همچنیـن، خریـد سـاخت داخـل بـرای قطعـات و 

تجهیزات نسـبت به نمونه های وارداتی مقرون به 

فـوالد  شـرکت  هدف گـذاری  اسـت.  صرفه تـر 

خوزسـتان طـی سـالیان اخیـر، بومی سـازی 600 تـا 

700 قطعه در هر سـال بوده اسـت که خوشـبختانه 

طـی سـالیان اخیـر موفـق بـه بومی سـازی 16 هـزار 

قطعـه شـده ایم. ارزش بومی سـازی ها در دو سـال 

اخیـر، حـدود دو هـزار میلیـارد ریـال در هـر سـال 

بـوده اسـت. ایـن مقولـه در سـال 1401 بـا توجـه بـه 

نام گـذاری امسـال مبنـی بر »تولیـد، دانش بنیان و 

دومیـن  در  بیشـتری  جدیـت  بـا  اشـتغال آفرین« 

فوالدسـاز بزرگ کشـور در حال پیگیری اسـت و ما 

شـرکت های  از  یکـی  داخلـی،  سـاختار  بـر  عـالوه 

زیرمجموعـه را بـه طـور تخصصی در زمیه افزایش 

سـوق دهی  و  منابـع  کـردن  پیـدا  و  بومی سـازی 

منابع به سـمت بومی سـازی به  کار گرفته ایم. در 

واقـع شـرکت فـوالد خوزسـتان تمـام تـالش خـود را 

جهـت جـذب تامین کنندگان برای بومی سـازی به  

کار گرفته است. 

فوالدسازان مطرح کشور در خرید ساخت   
چه  با  نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات  داخل 

معضالتی روبه رو هستند؟
تعدادی از تامین کنندگان از تجربه و سرمایه 

کافـی در ایـن زمینه برخوردار هسـتند و همکاری 

فـوالد  ماننـد  مختلـف  شـرکت های  بـا  خوبـی 

خوزسـتان داشـته اند امـا برخـی از تامین کنندگان 

به تازگی وارد بازار تولید شده اند که شرکت های 

قـرار داد.  ایـن گـروه  دانش بنیـان را می تـوان در 

برخـوردار  الزم  مالـی  پتانسـیل  از  واحدهـا  ایـن 

نیسـتند و تجربـه کافـی را بـه دسـت نیاورده انـد 

آسـیب پذیری  بـه  منجـر  مـوارد  ایـن  طبیعتـا  کـه 

ایـن  بـا  همـکاری  در  مـا  بنابرایـن  شـد.  خواهـد 

اگـر  و  می شـویم  مشـکل  دچـار  بعضـا  شـرکت ها 

حیـن همـکاری با این مجموعه هـا با چالش مواجه 

شـویم، مشـکالت بـه وجـود آمـده بـه راحتـی قابـل 

قانـون  تصویـب  بـه  توجـه  بـا  بـود.  نخواهـد  حـل 

 ،1398 سـال  در  داخـل  سـاخت  از  حمایـت 

سـامانه هایی طراحی شـده است که باید در زمان 

ثبـت سـفارش واردات قطعـات و تجهیـزات مـورد 

نیاز از آن ها اسـتعالم کنیم. بومی سـازی برخی از 

از  و  تخصصـی  کامـال  کـه  تجهیـزات  و  قطعـات 

پیچیدگـی و ریسـک باالیـی در تولیـد برخـوردار 

هسـتند، به سـهولت قابل انجام نیسـت، بنابراین 

تجهیـزات  و  قطعـات  ایـن  واردات  جـز  چـاره ای 

نداریم و زمانی که نسـبت به ثبت سـفارش آن ها 

بـا یـک  در سـامانه های مذکـور اقـدام می کنیـم، 

سـرعت  از  کـه  می شـویم  مواجـه  مراحـل  سـری 

اجـرای ایـن فراینـد می کاهنـد. در صورتی که یک 

شـرکت داخلـی موفـق بـه سـاخت داخـل کاالیـی 

شـده باشـد، مجـوز واردات کاالی مذکـور صـادر 
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گاهـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـد.  نخواهـد 

افـرادی نسـبت بـه ثبـت نـام بـه عنـوان سـازنده 

داخلـی می کننـد کـه تنهـا رده خاصـی از کاالی 

مورد نظر را تولید کرده اند اما در سـامانه به طور 

کلـی باعـث لغـو واردات تمام رده هـای این کاالی 

می شـوند و بـرای رفـع ایـن ابهـام باید سـختی های 

فراوانی را متحمل شد.

 اگر شما بخواهید برای واردات قطعات خاص 

ثبت سفارش کنید، ناچار به استعالم از سامانه 

توانیران، انجمن های تخصصی و گاهی اوقات نیز 

خود  حتی  و  صنعت  وزارت  تخصصی  دفاتر 

تولیدکنندگان خواهید شد. مشخص است که هیچ 

تولیدکننده ای حتی با توان اندک نسبت به اعالم 

اقدام نمی کند و به جهت  توانمندی خود  عدم 

استفاده از فرصت پیش آمده شانس خود را آزمایش 

سوء  برخی  شاهد  گاهی  متاسفانه  که  می کند 

استفاده ها در این زمینه هستیم. در حالی که این 

دسته از تامین کنندگان، امکانات و استانداردهای 

الزم برای بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

را ندارند و همین افراد شرایط را بیش از پیش برای 

ما دشوار کرده اند. متاسفانه فرایند اخذ تاییدیه 

و  است  زمان بر  شدت  به  داخل  ساخت  عدم 

بروکراسی های اداری موجود در این زمینه، منجر به 

هدررفت زمان می شود.در بسیاری مواقع، ارکان 

این  در  نیز  استانی  سازمان های  و  وزارت صمت 

بالتکلیفی گرفتارند و تولیدکننده سرگردان در این 

میدان با انبوهی از استرس مواجه می شود و دنبال 

چاره خواهد گشت. بنابراین باید تمهیدات الزم در 

تا  شود  اندیشیده  معضل  این  رفع  خصوص 

شرکت های مادر همچون فوالد خوزستان دغدغه 

با  جایگزینی  و  داخل  ساخت  خرید  در  چندانی 

باشند و همچنین  نداشته  وارداتی خود  قطعات 

حمایت از ساخت داخل باید به درستی صورت 

پذیرد.

بومی  تحقق  جهت  را  خود  تالش  تمام  ما 

سازی به  کار گرفته ایم و حتی نسبت به برگزاری 

نمایشگاه تخصص بومی سازی در استان خوزستان 

نیز اقدام کرده ایم اما گاهی اوقت شرکت بزرگی 

مانند فوالد خوزستان با برخی موانع کوچک در 

زمینه خرید ساخت داخل مواجه می شود که رفع 

آن ها، مستلزم حمایت سازمان های مرتبط مانند 

قانون  تصویب  است.  تجارت  و  معدن  صنعت، 

توسعه  به  منجر  داخل،  ساخت  از  حمایت 

و  قطعات  داخلی سازی  افزایش  و  بومی سازی 

و چه  بزرگ  تجهیزات خاص چه در شرکت های 

کوچک تولیدی کشور شده و اتفاقات خوبی در 

این زمینه رخ داده است اما باید تمهیدات الزم 

جهت واردات برخی تجهیزات و قطعات حساس 

ندارد،  وجود  آن ها  بومی سازی  امکان  که 

اندیشیده شود تا شرکت های بزرگی مانند فوالد 

خوزستان در تامین حداقلی قطعات و تجهیزات 

وارداتی مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند. البته 

هستیم  امیدوار  و  است  طرفه  دو  حمایت  این 

رابطه متقابل و سازنده ای در این خصوص شکل 

بگیرد. برای مثال، تولید یکی از کاتالیست های 

احیا  بخش  در  استراتژیک  و  مهم  و  صنعتی 

مستقیم مورد نیاز کشور با حمایت شرکت فوالد 

زمان  مرور  به  و  پذیرفت  صورت  خوزستان 

این  خوشبختانه  کرد.  پیدا  را  خود  مشتریان 

بومی سازی نه تنها نیاز کشور را برطرف کرد بلکه 

رسیده  جایگاهی  به  تامین کننده  همان  امروزه 

دسترسی سریع به 
قطعات و تجهیزات، 

یکی از مهم ترین مزایای 
خرید ساخت داخل است 
و خدمات پس از فروش، 
برتری دیگری محسوب 
می شود که می توان برای 

خرید ساخت داخل در 
نظر گرفت

می کند.  صادر  را  خود  محصوالت  که  است 

به  بومی سازی که  از سایر موارد مهم  همچنین 

می شود،  تلقی  داخل  ساخت  خرید  عنوان 

می توان به بومی سازی بسیاری از گیربکس ها ، 

بندل  تیوپ  نازل ها،  غلطک ها،  کوپلینگ ها، 

الکتریکی،  قوس  کوره  درپوش  احیا،  ریفریمر 

اشاره  دیگر  مورد  و صدها  ریلی  توزین  سیستم 

توسعه  به  موارد ضمن کمک  این  تمام  که  کرد 

صنعت، داللت از توجه این شرکت به تا مین و 

خرید ساخت داخل دارد.

فوالد    شرکت  در  داخل  ساخت  خرید 
این  سودآوری  در  تاثیری  چه  خوزستان، 

مجتمع عظیم صنعتی داشته است؟
و  قطعات  تامین  بخش  کلی،  حالت  در 

خود،  استراتژیک  اهمیت  علی رغم  تجهیزات 

شده  تمام  تولید  بهای  در  بزرگی  چندان  سهم 

تولید فوالد ندارد؛ چراکه در تولید این محصول، 

حداقل 50 درصد بهای تامین مواد اولیه، 10 تا 

الکترود،  مانند  مصرفی  مواد  درصد   12

درصد   10 همچنین  و  فرومنگنز  فروسیلیس، 

و  قطعات  تاثیر  و  دارد  نقش  انرژی  حامل های 

تجهیزات مورد نیاز، چیزی در حدود 10 درصد 

خواهد بود. حال در این بخش، قسمت حدود 10 

که  دارد  درصدی   2 نقش  واردات  درصدی 

متوجه می شویم جایگزینی آن با ساخت داخل 

از حیث اقتصادی نقش پررنگی ندارد. بنابراین 

ریسک  منظر  از  را  آیتم  این  نقش  است  بهتر 

و  قطعه  تولید  تکنولوژی  و  خط  توقف  و  تامین 

جست وجو  مذکور  قطعات  به  دسترسی  عدم 

کرد. همچنین در نقطه مقابل نقش بسزایی در 

تجهیزات  و  قطعات  این  تولیدکننده  واحدهای 

برخوردار است و موجب رونق و ایجاد اشتغال و 

درآمد  افزایش  و  داخلی  شرکت های  سوددهی 

اساس  همین  بر  و  بود  خواهد  ملی  ناخالص 

با  همکاری  به  نسبت  خوزستان  فوالد  شرکت 

ورزیده  اهتمام  فراوانی  تامین کننده  واحدهای 

نتیجه  نهایت  در  هستیم  امیدوار  که  است 

مطلوب حاصل شود.
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فوالد سنگان، پیشتاز بومی سازی در شرق کشور

در دنیـای رقابتـی امـروز، کشـورها از روش هـای مختلفی بـرای اکتسـاب و جهش فناوری اسـتفاده 
می کننـد؛ در حالـی کـه هـدف نهایی از اکتسـاب و انتقال فنـاوری در کشـورهای در حال صنعتی شـدن، 
جـذب و بومی سـازی تجهیـزات و دانـش فنی اسـت. اگرچـه موانعی در مسـیر بومی سـازی قطعات و 
فناوری در داخل کشـور مانند سـایر کشـورهای رو به پیشـرفت وجود داشـته اسـت اما با توجه به اینکه 
صنایـع مهمـی ماننـد فـوالد در مسـیر توسـعه قـرار گرفته انـد، بنابراین رشـد و تحقق هرچه بیشـتر 
بومی سـازی یـک ضرورت به شـمار می آید. شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان با هدف تولیـد پایدار 
بخشـی از مـواد اولیه مورد نیاز شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان و همچنین بـه عنـوان بزرگ ترین واحد 
تولیـد صنعتـی در شـمال شـرق کشـور،همواره نـگاه ویـژه ای بـه بومی سـازی و همچنین همـکاری با 
 شـرکت های دانش بنیـان در ایـن زمینـه اسـت. در همیـن راسـتا، خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 
»فلزات آنالین« گفت وگویی را با علی اکبر اکبری، مدیر مهندسـی شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان 

تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

علی اکبر اکبری، مدیر مهندسی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در   
فوالد  معدنی  صنایع  شرکت  تولید  خطوط 
سنگان به چه میزان تولید داخل و یا وارداتی 

است؟
با در نظر گرفتن این نکته که اکثریت قریب به 

داخل  فوالدسازی  کارخانه های  تکنولوژی  اتفاق 

حوزه  در  خارجی  تکنولوگ  شرکت های  از  کشور 

است،  هدف  مورد  محصول  تولید  خط  احداث 

بنابراین شــــرکت صنــــــایع معــــــدنی فـوالد سنگان 

نیز از این قاعده مستثنی نیست و زمان بهره برداری 

از خطوط تولیدی این شرکت نیز به جز تجهیزات 

تولید  خط  در  سپراتور  درام  و  سپراتور  مگنت 

و  نصب  خارجی  تجهیزات  تمامی  کنسانتره، 

با شروع بهره برداری  بنابراین  راه اندازی شده اند. 

خط  ادامه  در  و   1396 سال  در  گندله سازی  خط 

تولید کنسانتره در سال 1399، تدوین مدارک فنی 

و ساخت داخل تجهیزات به ترتیب گلوگاهی بودن 

آن ها توسط تیم مهندسی معکوس و بومی سازی 

راهبری شدند و این مجموعه اذعان می  کند که 

اکثر تجهیزات، قابلیت ساخت داخل و استفاده از 

توانمندی و اعتماد به سازندگان دانش بنیان را دارا 

 هستند. این شرکت طی سالیان اخیر اکثر پمپ ها 

گیربکس ها  سرندها،  کمپرسورها،  لجن(،  و  )آب 

)تایپ های مختلف(، شوت ها، همزن ها، سیلندرها 

و... را ساخت داخل کرده است. بنابراین جهت 

توسعه ساخت داخل، ذکر این نکته ضروری است 

از  حداکثری  استفاده  و  برنامه  ریزی  که 

ساخت  زمینه  در  کشور  داخلی  توانمندی  های 

داخل تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه، باید از 

ابتدای پروژه های احداث و توسعه خطوط تولید به 

صورت عملیاتی آغاز و اجرایی شوند. بدین منظور 

با اخذ استراتژی ملزم کردن تکنولوگ در طراحی 

و  جدید(  پلنت  احداث  یا  موجود  خط  )توسعه 

این  از توانمندی های داخلی،  استفاده حداکثری 

امر محقق خواهد شد و می توان از دوباره کاری ها و 

یا  و  جلوگیری  گزاف  هزینه های  و  زمان  صرف 

طی  که  است  ذکر  به  الزم  کرد.  صرفه جویی 

پروژه  های ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات و 

قطعات یدکی خطوط تولید کنسانتره و گندله در 

مجموعه فوالد سنگان، سودآوری و جلوگیری خروج 

ارز از کشور را به میزان حدود هشت میلیون یورو 

در پی داشته است.

این    برای  داخلی  مشابه  نمونه های  آیا 
تجهیزات و ماشین آالت وجود دارد و تکنولوژی 

مورد استفاده در آن ها چیست؟
تولید  اکثر تجهیزات خارجی خطوط  فناوری 

دیگر  همانند  شرکت  این  در  اخیر  سالیان  طی 

صنایع فوالدی مشابه استخراج و پروژه  های ساخت 

به  و  شده اند  تعریف  تجهیزات،  اکثر  داخل 

استفاده  تکنولوژی خاص  بهره  برداری رسیده  اند. 

شده در تجهیزات مذکور، به صورت مستقیم با 

چالش  های ساخت داخل در جواب دهی فرایندی، 

قطعات  خاص  جنس  مواردی  در  و  تجهیز  عمر 

یدکی زیرمجموعه آن در ارتباط است.

نقش توسعه خرید ساخت داخل به ویژه   
و  معدن  در بخش  ماشین آالت  و  تجهیزات 

صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
به این امر می  توان با شعار عملکردی در جهت 

تحقق اهداف بخش مهندسی ساخت داخل فوالد 

و  بومی سازی  فرهنگ  توسعه  جهت  در  سنگان 

استراتژی توانمندسازی )حمایتی( سازندگان داخلی 

صورت  به  سفارش  ها  داخلی  سفارش گذاری  و 

و  انجام پذیری  نقش  در  اشاره کرد که  حداکثری 

توسعه ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

خطوط تولید به صورت پایدار )همراه با استخراج 

تکنولوژی و رفع چالش  های ساخت(، با کیفیت )در 

)جهت  به صرفه  و  عمر(  و  فرایند  جواب دهی 

جلوگیری خروج ارز از کشور و کاهش هزینه نهایی 

تولید محصول و در نتیجه افزایش سودآوری( در 

و  شرکت   تولیدی  خطوط  پایداری  نهایی  هدف 

شرکت  های  به  وابستگی  عدم  مسیر  در  حرکت 

سازنده خارجی فابریک خالصه می شود.

تولیدکنندگان    تمایل  حاضر  حال  در 
کنسانتره و گندله کشور به استفاده از ساخت 

داخل است یا واردات و علت را چه می دانید؟

پروژه  های ساخت داخل 
و بومی سازی تجهیزات 
و قطعات یدکی خطوط 

تولید کنسانتره و گندله در 
مجموعه فوالد سنگان، 
سودآوری و جلوگیری 

خروج ارز از کشور را به 
میزان حدود هشت میلیون 

یورو در پی داشته است
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تمامی صنایع بزرگ داخلی کشور در حوزه  های 

تولید محصوالت نفتی، فوالدی و همچنین مس با 

عنایت و استفاده از بیانات رهبر معظم انقالب، 

تهدید موجود در خصوص وجود شرایط نا عادالنه 

از  تحریم را تبدیل به فرصت کرده اند و استفاده 

سازندگان داخلی به عنوان تمایل اصلی آن ها مطرح 

می  شود. دالیل این امر را می  توان به دسترسی و 

سفارش گذاری آسان تر و در نتیجه پایداری بیشتر 

تولید، صرف زمان و هزینه بسیار پایین تر در جهت 

افزایش سودآوری سازمان  ها، اتخاذ قوانین گمرکی 

صحیح در جهت حمایت از بومی سازی و همچنین 

پیشرفت  های بسیار چشمگیر کشور در حیطه  های 

مرتبط با هر پروژه ساخت داخل از جمله تحقیق و 

تولید  فرایند  به روزسازی  آزمایشگاهی،  توسعه، 

قطعات خاص و دقیق و تمایل دوجانبه و پیوسته 

صنعت و دانشگاه به استفاده پیوسته از توانایی  های 

یکدیگر نسبت داد.

صنعتی    و  معدنی  برجسته  شرکت های 
کشور مانند فوالد سنگان برای خرید ساخت 
داخل به ویژه تجهیزات و ماشین آالت، با چه 

چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند؟

بزرگ  فوالدی  چالش  های ساخت داخل صنایع 

با  انحراف(  )با درصد کمی  تقریبی  به طور  کشور 

یکدیگر مشترک هستند که در کلیه فازهای پروژه های 

ساخت داخل وجود دارد. عدم تحویل مدارک فنی 

جامع ساخت از طرف وندور خارجی احداث خط، عدم 

دسترسی بخش ساخت داخل به تجهیزات و قطعات 

یدکی جهت تدوین مدارک فنی تا زمان بهره برداری، 

کشف پیچیدگی  های تعمدی وندور خارجی حین 

مهندسی معکوس و ساخت قطعات و تجهیزات در 

عدم دسترسی  با  به کارگیری جنس  هایی  خصوص 

داخلی با توجه به تحریم  ها و انتخاب جنس معادل، 

به  نیل  زمان  تا  بومی سازی  پروژه  های  بودن  زمان بر 

تجهیز و یا قطعه مشابه نمونه فابریک، دوره تضمین 

تجهیزات و قطعات، امکان شکست کامل در پروژه با 

توجه به هزینه  های متقبل شده سازمان و مدت  های 

از  و...،  پروژه  و همچنین مسیر  توقف خط  زمانی 

چالش  های مربوطه به شمار می آیند. توسعه فرهنگ 

بومی  سازی درون مجموعه ها به همراه همکاری های 

تولیدی  سازمان های  برون سازمانی  پیوسته  و  موثر 

مشابه می  تواند ریسک انجام پروژه های سازمانی در 

پارامترهای اثر و زمان و هزینه با هدف مهم پایداری 

خطوط تولیدی کشور را در پی داشته باشد.

آیا خدمات پس از فروش و ضمانت برای   
خرید ساخت داخل وجود دارد؟

از فروش برای  دوره تضمین و خدمات پس 

پروژه  های  دیگر  مانند  داخل  ساخت  پروژه  های 

سازمان وجود دارد. بنابراین به دلیل تفاوت  های 

لزوم  و  تکنولوژی  بودن  خاص  و  پروژه  ماهیتی 

و  قطعات  عمر  و  فرایندی  جواب دهی  اثبات 

صورت  به  باید  شده،  داخل  ساخت  تجهیزات 

متفاوت نیز در اسناد قراردادی به آن پرداخته 

شود. شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در این 

صورت  به  را  سازنده  و  سازمان  منافع  زمینه 

هم زمان و استراتژی های کاربردی و اساسی در 

این خصوص در نظر گرفته است که از جمله این 

موارد می  توان به پله  ای تعریف کردن دوره  های 

تضمین اشاره کرد. همچنین عقد تفاهم نامه های 

با سازندگان در  بار مالی جهت همکاری  بدون 

پیشرفته  بسیار  تکنولوژی  با  و  خاص  پروژه های 

در جهت همکاری های چندین ساله در صورت 

با  شده  ساخته  قطعه  و  تجهیز  کارایی  لزوم 

واحد  کار  دستور  در  فابریک،  قطعه  با  مقایسه 

سنگان  فوالد  مجموعه  داخل  ساخت  مهندسی 

قرار دارد.
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بومی سازی قطعات مصرفی در شرکت گیل راد شمال
مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال گفت: علی رغم اینکه 95 درصد تجهیزات و ماشـین آالت مورد استفاده در بزرگ ترین 
مفتول سـاز خاورمیانـه وارداتی اسـت اما نسـبت به بومی سـازی 25 درصدی برخی قطعـات مصرفی مورد نیـاز در خطوط 

مختلف تولید با همان کیفیت و استاندارد نیز اقدام کرده ایم.
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احمد عروجی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کرد:  بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید شرکت 

به  که  است  ایتالیا  پراپرزی  شمال،  گیل راد 

صورت کامل از این کشور اروپایی وارد می شود. 

مس  مفتول  تولید  خط  دو  شامل  خطوط  این 

یک  و  کاتد  از  میلی متر   24 تا  میلی متر  هشت 

خط تولید مفتول مس از قراضه است. همچنین 

با توجه به اینکه امکان ساخت داخل بعضی از 

از  نقشه  تهیه  به  نسبت  بود،  فراهم  کوره ها 

شرکت های سازنده اقدام شد و با توجه به اینکه 

حمل این کوره ها بسیار هزینه بر بود، کوره ها در 

موجود  استانداردهای  همان  با  داخل مجموعه 

ساخته شد.

ــا    ــتاندارد ب ــوالت اس ــد محص تولی
روز دانــش  از  بهره گیــری 

جهت  الزم  فیلتراسیون  افزود:  وی 

ایتالیا خریداری شد و  از  استانداردسازی کوره 

بخش های مرتبط با کنترل صنعتی نیز از همین 

این  پوسته های  البته  است.  شده  وارد  کشور 

بخش  در  و  است  داخل  ساخت  کوره ها 

داخل  ساخت  خرید  از  نیز  شرکت  تاسیسات 

استفاده می  کنیم. در حالت کلی می توان گفت 

ماشین آالت  و  تجهیزات  درصد   95 تا   90 که 

مورد استفاده در شرکت گیل راد شمال وارداتی 

است. 

مدیرعامل شرکت گیل راد شمال با بیان اینکه 

مورد  تکنولوژی  با  داخلی  مشابه  نمونه  هیچ 

استفاده در خطوط تولید این شرکت وجود ندارد، 

عنوان کرد: بومی سازی در حالت کلی می تواند 

تمامی  در  مقوله  این  اما  شود  ارزیابی  مناسب 

بخش ها اثرگذار نخواهد بود. شرکتی که مجموعه 

گیل راد شمال نسبت به واردات ماشین آالت خود 

زمینه  در  ساله   70 سابقه  از  کرده،  اقدام  آن  از 

در  است.  برخوردار  اروپا  قاره  در  ماشین سازی 

کسب  سال ها  این  طی  فراوانی  تجربه  که  حالی 

به روزرسانی ماشین آالت  کرده  و همواره مشغول 

تولیدی است. برای مثال، به فاصله چهار سال از 

خریداری خطوط اول و دوم خریداری شده توسط 

پیشرفت های  و  تغییرات  شمال،  گیل راد  شرکت 

بسیاری طی این مدت حاصل شد. عروجی ادامه 

و  تذکرات  راستای  در  تغییرات  این  داد: 

پیشنهادات ما به وقوع پیوست و معتقد هستیم 

نمونه  از  استفاده  و  بهره  ضمن  بومی سازی  که 

این بدان  وارداتی، به صالح تولیدکننده نیست. 

تجهیز  به  نسبت  باید  تولیدکننده  که  معناست 

خطوط تولید خود به تکنولوژی روز اقدام کند تا 

متاسفانه  باشد.  داشته  هم  خوبی  تولید  بتواند 

ماشین  سازی در داخل کشور بسیار عقب افتاده و 

اقدامات الزم جهت توسعه و پیشرفت آن صورت 

محصوالت  تولید  در  مهم  این  است.  نپذیرفته 

خاص مانند مفتول مس بیشتر نمایان می شود و 

تولیدکننده  شرکت  خود  که  است  حالی  در  این 

به  موفق  شاید  پراپرزی،  کانتینیوس  یعنی  مادر 

این ماشین آالت طی یک  از  اندکی  تعداد  فروش 

این  که  نیست  گونه ای  به  شرایط  شود.  سال 

شرکت بتواند تعداد زیادی از تولیدات خود را به 

داخلی  ماشین سازان  ادامه  در  و  برساند  فروش 

ماشین آالت  بومی سازی  به  نسبت  بتوانند 

تولیدی این شرکت اقدام کنند.

ــدی    ــد، فراین ــط تولی ــازی خ بومی س
اســت ریســک پذیر 

تصریح  شمال  گیل راد  شرکت  مدیرعامل 

شمال  گیل راد  شرکت  رسالت  تولید،  کرد: 

است و هیچ گاه به عرصه ماشین سازی ورود 

ریسک  اساس  همین  بر  و  نمی کنیم  پیدا 

اجرای این مسئله را نمی پذیریم اما نسبت به 

نیاز  بومی سازی برخی قطعات مصرفی مورد 

و  کیفیت  با همان  تولید  در خطوط مختلف 

مثال،  برای  کرده ایم.  اقدام  استاندارد 

رول های استند بنا به پیشنهاد خود ما توسط 

ماشین سازان داخلی بومی سازی شده است. 

قطعات  برخی  تولید  مشغول  اینکه  ضمن 

واحد  و  هستیم  مجموعه  داخل  در  مصرفی 

صورت  به  شرکت  ماشین کاری  و  تراش کاری 

24 ساعته فعال است. در حالت کلی می توان 

گفت حدود 20 تا 25 درصد قطعات مصرفی 

ساخت  شمال  گیل راد  شرکت  در  نیاز  مورد 

داخل است. عروجی با بیان اینکه بومی سازی 

شمال،  گیل راد  شرکت  در  مصرفی  قطعات 

داشته  مجموعه  سودآوری  در  بسزایی  تاثیر 

شرایط  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  است، 

تحریمی که کشور در آن قرار دارد، واردات 

پول  انتقال  همچنین  و  تجهیزات  و  قطعات 

دشوار شده است. بر همین اساس بومی سازی 

نمونه  قیمت  درصد   40 با  نیاز  مورد  قطعه 

چنین  در  و  صرفه  به  مقرون  خارجی،  مشابه 

شرایط دشوار اقتصادی به سود شرکت خواهد 

پنجم  فاز  در  شد:  یادآور  پایان  در  وی  بود. 

ورق  تولید  دنبال  به  شمال،  گیل راد  شرکت 

مستلزم  محصول،  این  تولید  که  هستیم 

دو  تنها  است.  فردی  به  منحصر  تکنولوژی 

شرکت در سطح جهان یعنی اس ام اس آلمان 

از این دانش برخوردارند که  ایتالیا  و دانیلی 

صورت  مجموعه  دو  این  با  الزم  رایزنی های 

به  موفق  تحریم ها  دلیل  به  اما  پذیرفت 

پیشنهاد  البته  نشدیم.  آن ها  با  همکاری 

از  بهره گیری  جهت  نقشه  ارائه  و  مشاوره 

امکانات ساخت داخل و سایر کشورها مانند 

شده  مطرح  خارجی  طرفین  جانب  از  چین 

است تا بتوانیم نسبت به اجرای موفقیت آمیز 

شرایط  به  توجه  با  که  کنیم  اقدام  مهم  این 

موجود، کمی زمان بر خواهد بود.

در فاز پنجم شرکت 
گیل راد شمال، به دنبال 

تولید ورق هستیم که تولید 
این محصول، مستلزم 
تکنولوژی منحصر به 

فردی است
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توسعه تولید پایدار در گرو رونق خرید ساخت داخل
مدیرعامـل شـرکت دانـش پرتو نقش  جهـان گفت: در دسـترس بـودن و همچنین ضمانت خرید سـاخت 
داخل، از جمله مزایایی اسـت که در مقایسـه با واردات تجهیـزات و ابزارآالت مورد نیـاز واحدهای صنعتی وجود 

دارد و بدون شک رونق خرید ساخت داخل، منجر به توسعه تولید پایدار در این مجموعه ها خواهد شد.

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  رحیمــی  مجیــد 

در  آنالیــن«  »فلــزات  تحلیلــی  و  خبــری  پایــگاه 

خصــوص میــزان خریــد ســاخت داخــل تجهیــزات 

و ماشــین آالت و همچنیــن واردات آن در شــرکت 

دانــش پرتــو نقــش جهــان، بیــان کــرد: مــواد اولیــه 

مــورد نیــاز مجموعــه یعنــی کاتــد مــس را از داخــل 

تامیــن می کنیــم کــه در مجتمــع مــس سرچشــمه 

کرمــان خریــداری می شــود. همچنیــن کوره هــای 

نــوع  از  تولیــد،  خــط  در  اســتفاده  مــورد  ذوب 

القایــی و خریــد ســاخت داخــل اســت؛ چراکــه 

اخیــر  ســالیان  طــی  القایــی  کوره هــای  واردات 

صــورت نمی پذیــرد و ســاخت کوره هــای القایــی 

در کشــور، بــا رشــد کمــی و کیفــی چشــمگیری 

طــی ســالیان اخیــر همــراه بــوده اســت.وی افــزود: 

اینکــه  دلیــل  بــه  ماشــین کاری،  بخــش  در 

ابــزارآالت و ماشــین آالت مــورد نیــاز در داخــل 

ســاخته نمی شــود، مجبوریــم نســبت بــه واردات 

آن هــا اقــدام کنیــم. البتــه واردات ابــزارآالت از 

جملــه دســتگاه های »CNC« شــامل حــال تمامــی 

مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش  جهان بیان کرد:

اســتفاده  دســتگاه ها  ایــن  از  کــه  شــرکت هایی 

ایــن  مواقــع،  اکثــر  در  و  می شــود  می کننــد، 

وارد  اروپایــی  کشــورهای  از  دســتگاه ها 

چینــی  دســتگاه های  چراکــه  می شــوند؛ 

صنعــت  در  ماشــین کاری  نیازهــای  پاســخگوی 

ریخته گری ایران نیستند.

خود تحریمی در تامین کاتد مس  
مدیرعامـل شـرکت دانـش پرتـو نقـش  جهـان در 

ارتبـاط بـا چالش هـای پیـش روی تولیدکننـدگان در 

بـودن  دسـت  دوم  کـرد:  تصریـح  بخـش،  ایـن 

اکثـر  اصلـی  مشـکل  وارداتـی،  ماشـین آالت 

تولیدکنندگان است؛ چراکه تولیدکنندگان خارجی 
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و  ماشـین آالت  فـروش  از  تحریم هـا،  دلیـل  بـه 

ابـزارآالت نـو بـه ایـران امتنـاع می کننـد و بنابرایـن 

مجبـور هسـتیم از ماشـین آالت کارکـرده اسـتفاده 

کنیـم. ایـن مسـئله، معضـل بسـیار جـدی اسـت که 

بـا آن روبـه رو هسـتیم. البتـه مشـکالت واحدهـای 

محصـوالت  بـا  مرتبـط  تنهـا  ریخته گـری،  تولیـدی 

وارداتی نیسـت؛ چراکه در زمینه تامین مس مورد 

نیـاز کـه در داخـل تولیـد می شـود و ایـران نیـز جـزو 

پنج کشـور برتر جهان در میزان ذخایر مس اسـت، 

گاهـی دچـار خـود تحریمـی هسـتیم؛ بـه طـوری که 

تولیدکننـدگان محصـوالت مسـی بـا سـردرگمی در 

تامین مواد اولیه مواجه می شـوند که این موضوع 

کاالی  بـورس  میـان  هماهنگـی  عـدم  از  برگرفتـه 

ایـران بـه  عنـوان مرکـز خریـد و فـروش مـواد اولیـه و 

سازمان صمت است.

رحیمی در همین راستا ادامه داد: برای مثال 

سازمان صمت به بورس اعالم می کند که فروش 

مس در این تاالر صنعتی را محدود کند. به دنبال 

این امر، فروش محصول به خریداران عمده مس و  

یا افرادی که موفق به ثبت نام خود در سامانه بهین 

درصورتی که  می پذیرد.  صورت  شده اند،  یاب 

سامانه بهین یاب با اختالالتی همراه شده و همین 

جهت  را  تولیدکننده  برنامه ریزی  روند  مسئله، 

تامین مواد اولیه که کامال تولید داخل است، دچار 

بحران می کند؛ به  طوری  که برای تامین کاتد مس، 

باید چالش ها و مشکالت زیادی را تحمل کنیم.

در دسترس بودن خرید ساخت داخل  
نقش  جهان در  پرتو  مدیرعامل شرکت دانش 

پاسخ به سؤال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکه مزیت و برتری خرید ساخت داخل را چگونه 

مزیت  پراهمیت ترین  گفت:  می کنید،  ارزیابی 

استفاده از خرید ساخت داخل، در دسترس بودن 

آن است که امکان استفاده از گارانتی محصول را 

حقیقت  در  می کند.  امکان پذیرتر  مشتری  برای 

شرایط در دسترس بودن سازنده، تضمین محصول 

همین  و  می دهد  جلوه  محکم تر  خریدار  نزد  را 

به   می شود.  مستمر  بهبود  به  منجر  مسئله 

طوری که ما گاهی با این موضوع مواجه هستیم 

در  دلیل  به  خارجی،  محصوالت  از  برخی  که 

دسترس نبودن سازنده فقط 10 درصد می توانند 

نظرات  از  خود  محصوالت  کیفیت  بهبود  در 

محصول  صورتی  که  در  کنند؛  استفاده  مشتری 

ایرانی با برخورداری از قابلیت در دسترس بودن، 

مصرف کننده  از  را  بازخورد  بیشترین  می تواند 

همین  و  باشد  داشته  روزانه  به  صورت  حتی 

از نمونه  موضوع، کیفیت کاالی داخلی را بیش 

مشابه خارجی ارتقاء داده است.

رحیمی در خصوص میزان سودآوری حاصل از 

دانش بنیان،  شرکت  این  در  داخل  ساخت  خرید 

تاکید کرد: در دسترس بودن خرید ساخت داخل، 

بیشتر  عمر  طول  تضمین کننده  حقیقت  در 

از  محصول  بر  مستمر  نظارت  چراکه  کاالست؛ 

سوی تولیدکننده، می تواند عامل اصلی سالمت، 

و  باشد  محصول  آن  استهالک  عدم  و  کیفیت 

برای  اقتصادی  سودآوری  روند،  این  نتیجه 

مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح های توسعه ای 

در شرکت دانش پرتو نقش  جهان و نقش خرید ساخت 

داخل  در این زمینه، اذعان کرد: اجرای طرح های 

توسعه ای در شرکت، ملزم تامین زمین جهت ساخت 

تجهیزات الزم  و  ماشین آالت  و همچنین  کارخانه 

است که اگر همراه با خرید ساخت داخل باشد، منجر 

به توزیع منابع مالی بهتری خواهد شد. بدین  صورت 

که در نحوه پرداخت هزینه به شرکت های داخلی، 

می توانیم به تفاهم هایی دست پیدا کنیم که در 

صورت به کارگیری از محصوالت وارداتی، این امر 

در  است مشکالتی  یا ممکن  و  نیست  امکان پذیر 

پرداخت شکل بگیرد. همچنین خرید ساخت داخل، 

سازگاری های بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی به 

همراه دارد. در صورتی  که با توجه به تحریم ها، همین 

مسیر در خرید کاالی خارجی ممکن است با چندین 

ماه تاخیر و اما و اگرهای فراوانی از سوی این شرکت ها 

همراه شود. بنابراین بهره جویی از خرید ساخت داخل 

غیرقابل  امری  می توان  را  پایدار  توسعه  مسیر  در 

 اجتناب دانست.

پراهمیت ترین مزیت 
استفاده از خرید ساخت 
داخل، در دسترس بودن 

آن است که امکان 
استفاده از گارانتی 

محصول را برای مشتری 
امکان پذیرتر می کند
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فــوالدفــوالد

ثبات اقتصادی، مبنای برنامه ریزی در تولید است

با چالش تامین براده چدنی مواجه هستیم

فسفر در میان نوسانات ارز نایاب شد

احداث یک کارخانه سبز فوالدسازی در عمان
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مدیرعامل شـرکت سـهند ریخته گـر، تولیدکننده قطعـات خودرویی گفت: قیمـت قراضه آهنی 
در حالـی بـه ۱3 هـزار و 500 تومـان به ازای هر کیلوگرم رسـیده اسـت که این میزان همـواره در 
حال نوسـان اسـت و هر لحظـه امکان اینکـه تولیدکنندگان قطعات چدنـی پس از انعقـاد قرارداد 

جدید، با ضرر و زیان مالی به دنبال نوسان قیمت ماده اولیه مواجه شوند، وجود دارد.

ثبات اقتصادی، مبنای برنامه ریزی در تولید است
مدیرعامل شرکت سهند ریخته گر:

حمیدرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبــری و تحلــــیلی »فلـــــزات آنـــــالین« در خصـــــوص 

سهند  شرکت  داشت:  اظهار  شرکت  فعالیت های 

ریخته گر در سال 1377 با هدف تولید قطعات چدنی 

شروع به فعالیت کرد. از زمان شروع به کار این شرکت، 

تولید قطعات مهندسی مطابق با استانداردهای روز 

دنیا در دستور کار شرکت بوده است و تاکنون بیش از 

400 نوع از انواع قطعات چدنی از جنس چدن نشکن و 

چدن خاکستری در گریدها و استانداردهای مختلف با 

وزن 50 گرم تا 450 کیلوگرم با تیراژهای باال و متوسط و 

در گروه های مختلف صنعتی در این شرکت تولید و 

تحویل مشتریان شده است.

وی در  خصوص مشکالت پیش روی این شرکت 

طی 9 ماه امسال، بیان کرد: کمبود ماده گرافیت از 

عمده معضالت پیش رو در چند ماه اخیر محسوب 

ثبت  در  تاخیر  نیز  کمبود  این  دلیل  که  می شود 

سفارش ها به دلیل تامین ارز بود اما آن چیزی که امروز 

آزار می دهد،  را  تولیدی  در عرصه کاری واحدهای 

نوسانات و عدم ثبات قیمت است که بیشترین آسیب 

را به تولید می زند و متاسفانه برای گذار از این موضوع 

هیچ تدبیر و برنامه ای اندیشیده نشده است.

اگر  افزود:  ریخته گر  سهند  شرکت  مدیرعامل 

می خواهید تولید را از چرخه یک کشور کنار بزنید، با 

ایجاد نوسان و عدم ثبات به  راحتی می توانید به هدف 

خود برسید؛ چراکه تولید فقط در ثبات قابل ادامه و 

قوت گرفتن بوده و دلیل این موضوع در فرایند کند 

تولید نهفته است؛ بدین  صورت که از ساخت کارخانه 

تا تجهیز و شروع به کار آن و از سوی دیگر تامین مواد 

اولیه با مهندسی خاص باالخره به تولید می رسد و بعد 

از این مرحله نیز قسمت اصلی در فرایند تولید آغاز 

می شود که آن هم شناسایی ایرادات تولید و برنامه ریزی 

در جهت رفع آن ها است. پس از گذشت از این مراحل، 

تولیدکننده به رشد خواهد رسید و در پایان با نگاهی به 

اقتصادی  ثبات  با عدم  این فرایند، چطور می شود 

روبه رو شد. عباسی با پرداختن به این مسئله، تصریح 

کرد: نگرانی از عدم ثبات اقتصادی، فرایند تولید را با 

اما و اگر و نابودی روبه رو می کند. بدین  صورت که 

وقتی شما به محصول نهایی رسیدید و مشکالت آن را 

رفع کردید، در بهترین شرایط که ثبات اقتصادی نیز 

وجود داشته باشد، حداقل با سه ماه گردش و خواب 

باوجود عدم ثبات  پولی مواجه خواهید شد. حال 

اقتصادی و نوسانات پولی لحظه ای، روند تولید با اخالل 

همراه می شود؛ به  طوری که جبران رکود این سه ماه 

برای تولیدکننده امکان پذیر نخواهد بود.

دالیل فرار سرمایه از عرصه تولید  
وی در ادامه با اشاره به فرار سرمایه از عرصه تولید، 

و  تنش میان مشتری  و  اطمینان  نبود  عنوان کرد: 

خریدار، اولین تلنگر در نوسانات اقتصادی است که 

عاملی مهم در تضعیف تولیدکننده به شمار می آید؛ به 

 طوری که سرمایه گذاری در عرصه تولید را با چالش های 

جدی روبه رو می کند و سرمایه هایی که باید در تولید 

هزینه شود، راهی بازارهای دیگر خواهد شد. به طور 

سود 50  با  سکه  خریداران  اخیر،  ماه های  در  مثال 

درصدی روبه رو شدند؛ درحالی که تولید روزبه روز با 

این  متاسفانه  و  می شود  همراه  کمتری  سوددهی 

موضوع طی سالیان اخیر ادامه داشته است.

با  ارتباط  در  ریختگر  سهند  شرکت  مدیرعامل 

بازارهای کاذب اقتصادی و مقایسه آن با بازار تولید، 

مطرح کرد: سوددهی در سایر بازارها حتی با وجود 

بانک ها و موسسات مالی ضمن اعطای  تمهیدات 

وام های کنترل شده جهت ساماندهی اوضاع تولید که 

با انواع دادرسی ها نیز همراه بوده، تحت الشعاع قرار 

نبود اطمینان و تنش 
میان مشتری و خریدار، 
اولین تلنگر در نوسانات 

اقتصادی است که 
عاملی مهم در تضعیف 

تولیدکننده به شمار می آید
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گرفته است؛ به  طوری  که پول را راهی بازارهای دیگری 

به  غیر از تولید می کند و دلیل این اتفاق سوددهی باال 

در سایر بازارها است. بنابراین تا زمانی که سود در بازار 

و  پول  یقینا  باشد،  و...  سکه، طال، ساختمان سازی 

نقدینگی به سمت تولید روان نخواهد شد؛ حتی اگر با 

هزاران بازرسی و کنترل در ارائه تسهیالت همراه باشد.

عباسی همچنین به تفاوت های دوره شکوفایی 

تولید و استقبال از فعالیت های تولیدی در دهه 70 که 

فارغ التحصیالن دانشگاهی یا سرمایه داران جزئی را به 

تولید ترغیب می کرد با شرایط امروز واحدهای تولیدی 

اشاره کرد و گفت: عواملی مانند نوسانات اقتصادی، 

ایجاد سودهای بادآورده و سیاست های بد اقتصادی در 

فرار ســـــرمایه گــذار از عرصــــه تولــــید، منجر به شرایط 

نابسامان اقتصادی در جامعه شده و تولید را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.  

نوسان قیمت قراضه در بازار  
وی همچنین با اشاره به انواع نوسان در اقتصاد و 

تاثیر آن در تولید، اذعان کرد: همان  طور که نوسان باال 

نیز  پایین  نوسان  است،  تولید  در  تزلزل  عامل 

اوایل  در  به  عنوان  مثال،  بود.  آسیب رسان خواهد 

امسال شرکت ما قراردادی را بر مبنای قیمت قراضه 

13 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم که قیمت 

بازار در آن روزها بود، منعقد کرد و پیش پرداخت از 

مشتری دریافت و سپس قراضه خریداری شد.  سپس 

طی یک ماه بدون هیچ دلیل موجهی، قیمت قراضه به 

11 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و با این رکود 

قیمت، مشتری خواستار تمهیداتی در قرارداد شد. در 

صورتی  که پیش پرداخت را بنا به نوسانات رو به باال 

پرداخت کرده بود اما بازار به  صورت روزانه با کاهش 

قیمت همراه و این عامل منجر به تنش میان خریدار و 

فروشنده شد. در حال حاضر قیمت قراضه دوباره به 

13 هزار و 500 تومان رسیده و این در حالی است که 

دیروز  پیشنهاد تولید قطعه به یکی از خودروسازان با 

قیمت 11 هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم را 

مطرح کرده بودیم. با این شرایط، مشخص نیست که 

چگونه می توان این تفاوت قیمت را جبران کرد. این 

تولیدکننده قطعات چدنی در پاسخ به سوال خبرنگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه راهکارهای پیشنهادی 

شما بابت کنترل نوسانات در تولید چیست، گفت: 

با  که  می شود  محسوب  وسیع  فرایند  یک  تولید، 

فرایند  یک  تولید  واقع  در  است.  متفاوت  تجارت 

مستمر و در حال حرکت است که در آن هیچ مرحله ای 

را نمی توان نادیده گرفت و ثبات اقتصادی، مبنای 

برنامه ریزی در تولید است. همچنین تولید مانند یک 

نوزاد نیست که نیاز به حمایت داشته باشد و متاسفانه 

خلق راهکاری مبنی بر حمایت از تولید، مسیر رانت را 

برای گروه خاصی از اشخاص فراهم کرده است. به 

 عنوان  مثال در دهه 1370، تولید نیاز به حمایت خاصی 

نداشت و هرکس می توانست با کمترین سرمایه در 

مسیر تولید قرار گیرد اما امروز این رکن اصلی اقتصادی 

جامعه به دالیل مختلف که نتیجه عملکرد اشتباه در 

دوره های مختلف سیاسی است، دچار بحران شده و 

امروز به دنبال این هستیم که باید از تولید حمایت 

کنیم اما از سوی دیگر به دنبال اخد مالیات هنگفت 

از واحدهای تولیدی هستیم.

با کاهش انگیزه نیروی انسانی مواجه   
هستیم

عباسی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در 

امر تولید، خاطرنشان کرد: در کشوری که بیکاری رنج 

باالیی از ارقام و اعداد را به خود اختصاص داده است، 

واحدهای تولیدی به  شدت با چالش نیروی انسانی مواجه 

شده اند که دلیل آن، ایجاد فرایندهای درآمدسازی عجیب 

در سیاست های شغلی و اقتصادی است؛ به  طوری  که 

دیگر نیروی کار رغبت فعالیت در واحد تولیدی را ندارد و 

در حقیقت این معضل، یکی از مشکالت اساسی تولید 

محسوب می شود. زمانی که یک جوان جویای کار به این 

می اندیشد که اگر امروز با خرید یک پراید 100 میلیون 

تومانی در مشاغل غیرمولد مشغول به کار شود و پس از 

مدتی با فروش همین خودرو به درآمد 200 میلیون تومانی 

خواهد رسید، دیگر با چه انگیزه ای با حقوق 12 یا 13 میلیون 

تومانی در کارخانه ای مشغول به کار شود. وی در پایان 

با  ریخته گر   سهند  شرکت  گذشته  در  شد:  یادآور 

سرمایه گذاری ماهانه 100 هزار تومان موفق به دایر کردن 

یک تعاونی و خانه دار شدن نیروهای انسانی شد اما امروز 

آیا این کار امکان پذیر است؟ امید و انگیزه در نیروی 

انسانی، ریشه در ثبات اقتصادی دارد که با نوسانات 

مختلف، دچار بحران خواهد شد که این مسئله ناشی از 

مشکالت اساسی واحدهای تولیدی است. حقیقت امر 

این است که شرایط مساعد تولید باید برای افراد فراهم 

شود و ایرانیان مطابق با سابقه تاریخی و فرهنگ خود ثابت 

کرده اند که به تولید عالقه دارند و می توانند در این عرصه 

در جهان پیشرو باشند اما اگر شرایط مساعد فراهم نشود، 

نمی توانیم آینده روشنی را برای آن متصور شویم.
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با چالش تامین براده چدنی مواجه هستیم

مدیرعامـل شـرکت فروگـداز تبریـز، تولیدکننده قطعـات چدنی گفت: تامیـن براده مـورد نیاز 
تولیدکننـدگان قطعـات چدنـی از طریق برگـزای مزایده صـورت می پذیرد که در ایـن بین، حضور 
افـرادی کـه هیچ کـدام تولیدکننـده واقعی نیز نیسـتند، منجر بـه ایجاد تنـش در بازار بـراده و در 
نهایـت نوسـان قیمـت این محصول می شـود که البتـه در مزایدات اخیـر، برگزارکننـدگان مزایده 

تالش کرده اند تا این معضل را مرتفع سازند.

 مدیرعامل شرکت فروگداز تبریز:

محمد جبارپور بنیادی در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص 

کرد:  مطرح  تولیدی،  واحد  این  فعالیت های 

زمینه  در  را  فعالیت خود  تبریز  فروگداز  شرکت 

و  داکتیل  خاکستری  چدنی  شمش  انواع  تولید 

آلیاژی شروع و باگذشت زمان، سعی در توسعه 

فعالیت خود و گستره نفوذ در بازار ایران کرد. در 

از  را  خود  فعالیت  شرکت  این  راستا،  همین 

شهرستان تبریز به  سراسر استان و در ادامـــــه به 

نقــــاط مختلف کشــــور گسترش داد. هرچند در 

سال های اخیر با توجه به پیشرفت های رخ داده 

از  را  خود  مسیر  کشور،  ریخته گری  صنعت  در 

در  خودرویی  قطعات  به  چدنی  شمش  تولید 

راستای تامین نیاز بازار به قطعات ریختگی چدنی 

تغییر داده ایم.

بازگشت سرمایه دشوار شده است  
عرصه  در  تولید  مشکالت  به  اشاره  با  وی 

ریخته گری با گذشت 9 ماه از سال جاری، بیان 

مواجه  چندانی  مشکل  با  تولید  نظر  از  کرد: 

نیستیم اما بازگشت سرمایه طی این مدت، از 

عمده مشکالت ما بوده است. تامین مواد اولیه 

کربن،  شامل  ریخته گری  صنعت  نیاز  مورد 

گرافیت و فروآلیاژها، هزینه بر است و زمانی که 

تاخیر  با  به فروش می رسانیم،  را  محصول خود 

بر همین  مواجه می شویم.  برگشت سرمایه  در 

اساس ممکن است طی این مدت که حدود سه 

قیمت  نوسان  با  می شود،  برآورد  ماه  چهار  تا 

نفع  به  این مسئله  مواجه شویم که  اولیه  مواد 

تولیدکنندگان نیست.   
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کرد:  تصریح  تبریز  فروگداز  شرکت  مدیرعامل 

نوسان قیمت طی این بازه زمانی با توجه به نوسان نرخ 

ارز، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر به شمار می آید اما 

زیان اصلی برای یک تولیدکننده از زمانی آغاز می شود 

که محصول تولیدی خود را به فروش می رساند اما 

هزینه را سه تا چهار ماه بعد دریافت می کند که با 

توجه به نوسان قیمت مواد اولیه، این تولیدکننده است 

تولید  برنامه ریزی  در  فراوانی  مشکالت  دچار  که 

می شود. اگرچه ما فروآلیاژهای مورد نیاز را از سطح 

بازار تامین می کنیم اما از آنجایی که این محصوالت 

وارداتی هستند، بنابراین با کاهش و یا افزایش نرخ ارز 

با چالش مواجه می شویم.جبارپور بنیادی در ادامه با 

تاکید بر تامین براده مورد نیاز به  صورت مستقیم از 

کارخانه های خودروسازی، عنوان کرد: در حدود چهار 

سال پیش ما به وزارت صنایع این ضعف را که برخی از 

شرکت های براده فروشی در کار خود اما و اگرهای 

بسیاری دارند و متاسفانه تولیدکننده را در تولید 

محصول با مشکل روبه رو می کنند، نکات مهمی را 

متذکر شدیم. به  طوری  که با افزودن اکسید و شن، 

براده را گران می خرند و ارزان می فروشند و این تفاوت 

30 و یا حتی 40 درصدی، گاهی این بنگاه ها را با درآمد 

چشمگیری همراه کرده است. همین روند عاملی شد 

که براده آهن را به  طور مستقیم از کارخانه خریداری 

کنیم؛ چراکه در حقیقت برخی افراد براده را 10 تا 11 

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری می کنند و به 

قیمت 9 هزار تومان می فروشند که دلیل این ارزانی 

قیمت، همان تقلب در عرصه تولید براده است.

قطع پای واسطه ها از بازار براده  
با اشاره به روند فروش براده ، اذعان کرد:  وی 

فروش براده توسط کارخانه ها، از طریق مزایده انجام 

می شد و چون این افراد در اکثر مواقع برنده مزایده 

می شدند، واحدهای تولیدی مانند فروگداز تبریز باید 

قیمت باالتری را اعالم می کردند تا دچار مشکل در 

برای  موضوع  این  که  نشوند  اولیه  مواد  تامین 

تولیدکننده بسیار سخت و دشوار بود. البته در چند 

مزایده اخیر، کارخانه ها به این مسیر واقف شده اند و 

سعی می کنند مزایده را میان تولیدکنندگان برگزار 

کنند که پای افراد غیر مرتبط از این حوزه قطع شود.

این فعال صنعت ریخته گری در ادامه به اهمیت 

نیروی انسانی در عرصه تولید اشاره کرد و گفت: با 

توجه به دستی و سنتی بودن خط تولید در این واحد 

تولیدی، می توان تامین نیروی انسانی را مهم ترین 

معضل دانست که با برنامه ریزی های آینده جهت 

جهت مکانیزاسیون حداکثری خط تولید، سعی در 

رفع این مشکل  داریم؛ چراکه هدف ما در آینده عالوه 

بر تامین نیاز داخل، صادرات است.

جبارپور بنیادی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت 

فروگداز تبریز فعالیت خود را با تولید شمش چدن 

آغاز کرد اما به دنبال رشد قیمت و تعطیلی کارگاه های 

ریخته گری  سنتی و از سوی دیگر کاهش کشش بازار 

در خرید و فروش این محصول، فعالیت مجموعه به 

ناچار به سمت ریخته گری سوق داده شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر حمایت دولت از تولید، گفت: ما از دولت 

اکثر  اینکه  به  توجه  با  اما  نداریم  انتظاری  هیچ 

خریــــداران تولیـــــدات مجمــــوعه دولتی هستند، 

امیدواریم با پرداخت به  موقع تعهدات خود، برگشت 

سرمایه را برای تولیدکننده فراهم سازند. هرچند در 

این زمان برخی از واحدهای تولیدی که به فکر توسعه 

کسب و کار خود هستند، به حمایت دولت نیاز 

دارند. درست مانند شرکت فروگداز تبریز که قرار 

است با مکانیزاسیون خط تولید، به افزایش تولید و 

صادرات محصوالت خود دست پیدا کند. بنابراین 

در چنین شرایطی به حمایت دولت ازجمله تسهیالت 

بانکی روی می آوریم که در این مسیر امیدواریم 

بتوانیم در کوتاه مدت به هدف خود دست پیدا 

کنیم.

مدیرعامل شرکت فروگداز تبریز در پایان یادآور 

شد: نوسان قیمت جهانی فوالد، تاثیر چندانی بر 

و  است  نداشته  چدنی  محصوالت  داخلی  بازار 

پیش بینی روند تولید با توجه به تغییرات اقتصادی 

امروز جامعه بسیار دشوار است. امیدوار هستیم با 

تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسان قیمت، شرایط تولید 

بهتر از قبل شود و تولیدکنندگان با دغدغه کمتری 

به مسیر خود ادامه دهند.

 تامین مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت ریخته گری 
شامل کربن، گرافیت و 

فروآلیاژها، هزینه بر است 
و زمانی که محصول خود 
را به فروش می رسانیم، با 
تاخیر در برگشت سرمایه 

مواجه می شویم
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فسفر در میان نوسانات ارز نایاب شد
مدیرعامل شـرکت ذوب فلز شـرق، تولیدکننـده قطعات چدنی خودرویی گفـت: مهم ترین چالش 
در واحدهـای تولیدی ریخته گری در سـال جاری، نوسـانات نرخ ارز محسـوب می شـود کـه عالوه بر 
افزایـش قیمت فروآلیاژها که عمدتا از بازارهای وارداتی تامین می شـوند، عامل کمبود چشـمگیر این 

محصوالت به ویژه فسفر در سطح بازار شده است.

رضا رضوانیان نقندر در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: 

شرکت ذوب فلز شرق در سال 1368 در خراسان 

رضوی با ظرفیت اسمی تولید سه هزار تن در سال 

آغاز به کار کرده است و امروز با یک  سوم ظرفیت، 

به تولید محصوالت خود که قطعات خودرو است، 

ادامه می دهیم.

نــه  چنــدان دور، در  وی افــزود: درگذشــته 

ریخته گــری فــوالد و نــورد نیــز حضــور داشــتیم 

کــه بــه دلیــل شــرایط نامناســب اقتصــادی، در 

حــال حاضــر فعالیتــی در ایــن زمینــه نداریــم و 

تنهــا مشــغول ریخته گــری چــدن و تولیــد قطعــات 

خودرویی هستیم.

مدیرعامل شرکت ذوب فلز شرق با اشاره به 

با  ریخته گری چدن  در حوزه  رو  پیش  مشکالت 

گذشت 9 ماه از سال جاری، عنوان کرد: مشکل 

اصلی واحدهای تولیدی فعال در این حوزه، نوسان 

قیمت فروآلیاژها مانند فرومنگنز، فروسیلیس و 

فروکروم است که به  عنوان مواد افزودنی در تولید 

قطعات چدنی به کار می رود. هرچند برخی مواد 

دیگر همچون آهن، چدن و پیلیسه در بازار موجود 

است اما فروآلیاژها همگی وارداتی و وابسته به نرخ 

ارز هستند. در حقیقت زمانی که نرخ ارز با نوسان 

همراه می شود، قشر تولیدکننده به  خصوص فعاالن 

عرصه ریخته گری به شدت از این معضل آسیب  

می بینند و طی این مدت، به  وضوح می  توان تاثیر 

آن را در عرصه تولید مشاهده کرد.
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مشکل اصلی واحدهای 
تولیدی فعال در این 
حوزه، نوسان قیمت 

فروآلیاژها مانند فرومنگنز، 
فروسیلیس و فروکروم 
است که به  عنوان مواد 

افزودنی در تولید قطعات 
چدنی به کار می رود

قابل  توجه  نکته  داد:  ادامه  نقندر  رضوانیان 

عالوه بر نوسانات قیمت، نایاب شدن این مواد در 

بازار است؛ به  طوری که فسفر در حال حاضر در 

آن  قیمت  و  شده  کمیاب  شدت  به  بازار  سطح 

از  را  آن  ما  که  گذشته  سالیان  به  نسبت 

خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد  بی ارزش ترین 

می دانستیم، به 80 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

رسیده است. در صورتی  که فسفر را پنج تا 6 هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم می خریدیم و دلیل این 

شمار  به  دالر  نرخ  نوسان  تنها  قیمت،  افزایش 

می آید. وی همچنین با اشاره به روش تولید در این 

واحد تولیدی که ریخته گری گریز از مرکز است، 

کوره های القایی ساخت داخل را  تجهیزات اصلی 

تولید  فعالیت خود دانست و در خصوص نحوه 

محصوالت این شرکت که شامل قطعات خودرویی 

اولیه  ماده  کرد:  تصریح  است،  سیلندر  همچون 

پیلیسه هایی  و  روغنی  ورق  نیاز مجموعه،  مورد 

است که حجم بیشتر آن از تولیدات خود مجموعه 

علی رغم  و  می گیرد  شکل  ضایعات  به  صورت 

نوسانات قیمت در ابتدای سال جاری، طی چند 

ماه اخیر به ثبات مشخصی رسیده است.

جای خالی تخصص در صنعت ریخته گری  
مدیرعامل شرکت ذوب فلز شرق، عدم تمایل 

نیروی انسانی بابت فعالیت در عرصه ریخته گری 

را از دیگر چالش های موجود دانست و ابراز کرد: 

متاسفانه عدم تمایل نیروی کار با توجه به میزان 

حقوق و سختی کار در عرصه ریخته گری، یکی 

دیگر از مهم ترین مشکالت موجود به شمار می آید 

که همچنان به قوت خود باقی است.

رضوانیان نقندر با بیان اینکه در چنین شرایطی 

ناچار به استفاده از نیروهای کارگری اتباع بیگانه 

هستیم، خاطرنشان کرد: نبود تخصص و آموزش 

الزم کاری در کارگاه های ریخته گری، بزرگ ترین 

نمی توانند  قلمداد می شود که  افراد  این  مشکل 

آن چنان که باید در مسیر نیل به اهداف مجموعه 

فعالیت کنند.

تعطیلــی  از  تاســف  ابــراز  بــا  ادامــه  در  وی 

دنبــال  بــه  ریخته گــری  شــرکت های  از  بســیاری 

گرانــی قیمــت گاز بــه ویــژه در صنعــت فــوالد، 

تصریــح کــرد: چالــش انــرژی، یکــی دیگــر از عواملــی 

بــود کــه امســال واحدهــای تولیــدی را بــا مشــکالت 

از  یکــی  کــه  بــه  طــوری   کــرد؛  مواجــه  فراوانــی 

شــرکت های فعــال زیرمجموعــه مــا بــه دلیــل گرانی 

قیمــت گاز، ناچــار بــه تعطیلــی شــد؛ چراکــه دیگــر 

افزایــش  دلیــل  بــه  و  نداشــت  را  ســوددهی الزم 

قیمت انرژی، در مسیر زیان دهی قرارگرفته بود.

تاخیر در برگشت سرمایه حاصل از تولید  
ادامه رکود  این فعال صنعت ریخته گری در 

حاکم در بازار و از سوی دیگر، تاخیر در بازگشت 

سرمایه از سوی خودروسازان را امری بسیار دشوار 

در مسیر تولید دانست و اذعان کرد: رکود در بازار، 

از دیگر دغدغه هایی است که طی روزهای اخیر، 

با دشواری های بسیاری روبه رو  را  تولیدکنندگان 

کرده است. البته با توجه به اینکه عمده مشتریان 

بازگشت  در  می توانند  هستند،  خودروسازان  ما 

هزینه، مسیر را برای تولیدکننده هموار کنند. در 

صورتی  که متاسفانه در برگشت سرمایه از سوی 

مشتریان، با تاخیر سه تا چهار ماهه روبه رو هستیم 

دشوار  ما  برای  را  تولید  ادامه  مسئله  همین  که 

ساخته است.

رضوانیان با اشاره به پیشینه درخواست های 

شرکت خود بابت اخذ تسهیالت و ابراز ناامیدی 

در  کرد:  خاطرنشان  دولت،  حمایت  به  نسبت 

به  مختص  تسهیالت،  و  وام  اعطای  حقیقت 

شرکت هایی با روابط خاص است که نمی تواند در 

تولیدکنندگان  تمام  برای  شرایط  تسهیل  مسیر 

را  ارز  نرخ  نوسان  پایان  در  وی  باشد.  کارساز 

عرصه  در  موجود  اقتصادی  چالش  مهم ترین 

صنعت ریخته گری دانست و یادآور شد: اگر این 

کردن  قطع  با  نظارتی   مراجع  سوی  از  موضوع 

حقیقت  در  باشد  همراه  ارز  دالالن  دست 

در  درست  برنامه ریزی  با  می تواند  تولیدکننده 

مسیر عرضه و تقاضا که مستلزم قیمت ثابت ارز 

این  درحالی که  کند  مهیا  را  رشد  مسیر  است، 

مسیر امروز با چالش های مختلف ازجمله نوسان 

قیمت ارز روبه رو است.
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احداث یک کارخانه سبز فوالدسازی در عمان
شـرکت فوالدسـازی »Jindal Shadeed Group« بیش از سـه میلیارد دالر برای احداث یک کارخانه 
سـبز فوالدسـازی در عمان سـرمایه گذاری خواهـد کرد تا با کمـک آن، قطعات خودرویی اسـتحکام 

باال را برای مشتریانی در خاورمیانه، اروپا و ژاپن تولید  کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، هارشا شتی، مدیر اجرایی 

شرکت فوالدسازی »Jindal Shadeed Group« گفت 

که این شرکت به دنبال اعطای تاییدیه های الزم برای 

تهیه زمین به  منظور اجرای پروژه و احداث کارخانه ای با 

سوخت هیدروژن سبز است که می تواند پنج میلیون 

تن فوالد در سال را تولید کند.

وی افزود که انتظار می رود کارخانه فوالد مستقر 

در منطقه الدقم عمان تا سال 2026 به مرحله بهره برداری 

برسد.هارشا شتی در مصاحبه ای در روز سوم دسامبر  

سال2022 بیان کرد که این شرکت در زمان مناسب، به 

دنبال ارزیابی بهینه سازی بدهی و بیشینه سازی ارزش 

هزینه  رساندن  حداقل  به  و  سهام  صاحبان  حقوق 

سرمایه خواهد بود.همان  طور که مصرف کنندگان 

بیشتری به دنبال افزایش تعهدات خود نسبت به 

گازهای  صفر  انتشارات  خالص  اهداف  به  رسیدن 

گلخانه ای هستند، فوالدسازان نیز در سراسر جهان 

سرمایه گذاری زیادی برای کربن زدایی فعالیت های 

خود انجام می دهند. پیش بینی می شود که هیدروژن 

سبز که با استفاده از آب و برق تجدیدپذیر تولید 

می شود، نقش مهمی در فرایند کربن زدایی صنایع 

سنگین بازی کند و انتظار می رود که در دهه پیش  رو، 

استفاده از آن به سرعت افزایش یابد.در عین حال، 

افزایش هزینه های انرژی برای بازارهایی مانند اروپا به 

مقدار تولید آسیب رسانده و تمرکز بر منابع جایگزین 

برای این بخش را تشدید کرده است.

بازارهای تقاضا  
هارشا شتی در ادامه مطرح کرد که این شرکت یک 

توافق نامه بلندمدت تامین گاز طبیعی با دولت عمان 

برای رفع نیازهای انرژی مجتمع فوالدی یکپارچه خود به 

امضا رساند.وی افزود که سرمایه گذاری در فناوری های 

سوخت هیدروژن سبز، این شرکت را قادر می سازد تا از 

وابستگی به انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی دوری 

گزیند.شتی همچنین بیان کرد که حدود 30 تا 40 

درصد از حجم تولید کارخانه جدید این شرکت در 

عمان و منطقه شورای همکاری خلیج فارس مصرف 

خواهد شد و مابقی آن برای پاسخگویی به تقاضای 

افزایشی فوالد سبز در بازارهای جهانی صادر خواهد 

کارخانه  این  تولید  حجم  که  کرد  تاکید  شد.وی 

نیاز صنایع خودروسازی و کاالهای  به  فوالدسازی  

مصرفی در سراسر اروپا و در ساخت توربین های بادی 

در ژاپن و سایر کشورها پاسخ خواهد داد.

شتی تصریح کرد که انتظار می رود حجم تقاضا 

شورای  منطقه  در  تخت  فوالدی  محصوالت  برای 

همکاری خلیج فارس تا سال 2030، از حدود هفت 

میلیون و 300 هزار تن در سال 2021، به بیش از 11 

 Jindal Shadeed« میلیون تن افزایش یابد.شرکت

Group« در حال حاضر یک کارخانه فوالدسازی در 

عمان دارد که ساالنه دو میلیون و 400 هزار تن فوالد 

تولید می کند.

گروه  و   »Jindal Shadeed« مادر  شرکت 

 35 هلدینگ  از  بخشی  شرکت،  این  فوالدسازی 

میلیارد دالری این مجموعه هستند. به عالوه گروه 

 Naveen Jindal’s Jindal Steel & Power « تولیدی

Ltd« و »Sajjan Jindal’s JSW Steel Ltd« نیز جزو 

این مجموعه هستند. گفتنی است که بر اساس 

شاخص ارزیابی میلیاردرهای خبرگزاری بلومبرگ، 

خانم ساویتری جیندال با داشتن ثروت 14 میلیارد 

دالری، ثروتمندترین زن آسیا است.
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خدمات حمل و نقل زمینى، ریلى و دریایى 

استارتاپ ها و ارایه خدمات فناورى اطالعات

سرمایه گذارى در کسب و کار هاى نوآورانه و

سرمایه گذارى در پروژه هاى صنعتى

تامین مالى و 

تولید گندله آهن

تولید آهن اسفنجى 

احداث مجتمع تولید فروآلیاژ 

پروژه هاى معدنى، صنعتى و ساختمانى  

مهندسى و اجراى پروژه

   اکتشاف، استخراج و فرآورى

لیتیوم و عناصر نادر خاکى

مواد معدنى فلزى و غیر فلزى  

  اکتشاف، استخراج و فراورى

info@arzeshholding.com

معرفى گروه گسترش سرمایه گذارى بین المللى ارزش

از سال 1386  ارزش،  المللى  بین  گروه گسترش سرمایه گذارى 
مشغول به فعالیت در زمینه هاى مختلف به ویژه معادن و صنایع 
درصد  صد  مجموعه  یک  عنوان  به  گروه  این  باشد.  مى  معدنى 
خصوصى در حال اجرا و بهره بردارى پروژه هاى بزرگ در زنجیره 
تا بر اساس سند راهبردى خود،  فوالد بوده و به دنبال آن است 
ضمن انجام عملیات اکتشاف و استخراج مواد مختلف معدنى، بعنوان 
منگنز،  کرومیت،  فوالد،  و  آهن  زنجیره  تولیدکنندگان  از  یکى 
بازارهاى  سهم  کسب  با  و  فلزى  معدنى  مواد  سایر  و  فروآلیاژها 
داخلى و صادراتى، بازده باال در سرمایه گذارى را براى سهامداران 
ایجاد نماید. به عالوه این گروه برآنست تا از طریق سرمایه گذارى 
در فعالیتهاى دانش بنیان و استارت آپ ها، نسبت به ارائه خدمات 
با  مدت  بلند  افق  در  و  نماید  اقدام  نیز  دیجیتال  حوزه  در  نوین 
و  بازارهاى سرمایه داخلى وخارجى مسیر رشد، توسعه  حضور در 

تعالى خود را با مشارکت عموم مردم طى نماید.

Mining & Metal  Industries Company

M i n i n g & M e t a l  I n d u s t r i e s C o m p a n y
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آلومینیوم

ضرورت سرمایه گذاری  در روش های نوین ریخته گری  

کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت ریخته گری  

لزوم رفع مشکالت زیرساخت های  توسعه و تولید در مناطق محروم 

   جای خالی ضایعات آلومینیومی 

افزایش فعالیت در بازار فیزیکی آلومینا در چین 
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ضرورت سرمایه گذاری  در روش های نوین ریخته گری
 مدیرکارگاه ریخته گری مرادی عنوان کرد:

مدیـر کارگاه ریخته گـری مـرادی گفـت: پیشـرفت و جایگزینـی روش های سـنتی بـا نوین 
ریخته گـری، مسـتلزم سـرمایه گذاری و حمایت از فعاالن ایـن صنعت مادر اسـت و در حالی که 
بسـیاری از کارگاه هـای فعـال بـه دلیـل به کارگیـری از روش هایـی ماننـد ریخته گری ماسـه ای 
ناچـار بـه تعطیلی شـده اند، ضـرورت اسـتفاده از روش های نویـن بیش از پیـش در این صنعت 

احساس می شود.

عبد اللـه مـرادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: این کارگاه 

فعالیـت خـود را از سـال 1378 بـا تعـداد 30 نفر نیروی 

انسانی و تولید تجهیزات آبیاری بارانی آلومینیومی 

در شـهرک صنعتـی واقـع در سـرپل ذهاب آغـاز کرد. 

متاسـفانه بـه دلیـل زلزلـه ای کـه در ایـن شـهر اتفـاق 

افتـاد، زیربنـای ایـن کارگاه نابود شـد و با کارشناسـی 

سازمان های ذی ربط، خسارت واردشده به کارگاه به 

میزان یک میلیارد تومان تخمین زده و قرار بر این شد 

کـه با اعطای تسـهیالت حمایتـی بتوانیم دوبـاره این 

کارگاه را سـرپا کنیـم امـا متاسـفانه نـه تنهـا وامـی بـه 

مجموعـه تعلـق نگرفـت بلکـه هم اکنـون ایـن واحـد 

دیگـر  حتـی  نـدارد.  فعالیتـی  گونـه  هیـچ  تولیـدی 

فعـال  کـه در شـهرک صنعتـی  تولیـدی  واحد هـای 

بودنـد، تعطیـل شـده اند و تنهـا چنـد کارگاه مشـغول 

تولید بلوک های سیمانی هستند.

وعده های پوشالی در زمینه حمایت از تولید  
وی با اشـاره به اینکه وعده های مسـئوالن در حد 

شعار باقی ماند و به هیچ کدام جامه عمل پوشانده 

نشـد، تصریـح کـرد: بـه دنبـال کسـب تجربـه     طـی 

چندین سال فعالیت در این حوزه و با هدف پیشرفت 

صنعـت کشـور، تمایـل بسـیاری بـرای شـروع دوبـاره 

فعالیـت خـود داریـم امـا بـرای اینکـه بتوانیـم بـه ایـن 

موضـوع جامـه عمـل بپوشـانیم، نیازمنـد حمایـت از 

سوی دولت و اعطای تسهیالت هستیم. البته جالب 

اینجاست زمانی که از سوی دولت برای اخذ وام به 

بانـک معرفـی شـدیم، بانـک  همـکاری الزم را بـه عمل 

نیاورد و تسهیالتی هم به مجموعه تعلق نگرفت. در 

صورتی که مسـئوالن وعده اعطای وام های حمایتی 

با سود 4 درصد را به تولیدکنندگان استان داده بودند 

امـا متاسـفانه تنهـا بـه کسـانی کـه بـه میـزان کمتری 

خسـارت دیـده بودنـد و بـا مبلـغ اندک می توانسـتند 

دوبـاره سـرپا شـوند، توجـه شـد و حمایتـی از افـراد بـا 

خسـارت های بیشـتر نشـد. مدیـرکارگاه ریخته گـری 

مـرادی در خصـوص فراینـد تولیـد کـه در ایـن واحـد 

جریان داشـت، اظهار داشـت: فرایند ریخته گری در 

این کارگاه، به صورت سـنتی یا همان ماسـه ای بود و 

از قالب گیـری »CO2« بـرای تولیـد برخـی قطعـات 

محصـوالت  تولیـد  عمـده  امـا  می کردیـم  اسـتفاده 

مجموعـه در قالب هـای ماسـه ای بـه نـام ماسـه کنـار 

و  نـرم  ماسـه  ایـن  کـه  می شـد  تولیـد  رودخانـه ای 

ایـن  از  اسـتفاده  البتـه در صـورت  بـود.  چسـبناک 

قالب هـا، بایـد مطمئـن می شـدیم تـا نمـک درون آن 

نباشـد زیـرا نمک منجر به فـوران مـذاب دورن قالب 

شـده و ضمن سـرریز شـدن، باعث می شد که مذاب 

بـه خوبـی شـکل قالـب را بـه خـود نگیـرد. مـا ایـن نوع 

ماسه را از استان های تهران، همدان، خراسان رضوی 

و حتـی خـود کرمانشـاه تامیـن می کردیـم و قطعـات 

تولیدشده در کارگاه ریخته گری مرادی مانند ترازو و 

سنگ سیلو به عمده فروشان تهران فروخته می شد.

مقاومت تولیدکنندگان در مقابل سیل   
عظیم مشکالت  

مرادی در خصوص مشـکالتی که در زمان تولید 

بـا آن هـا مواجهـه بودنـد، اذعـان کـرد: رکـورد در بـازار 

مصـرف، عـدم وجـود زیر سـاخت های مناسـب در 

شـهرهای کوچـک صنعتـی، شـرایط دشـوار اخـذ وام، 

بیمه، خرید مواد اولیه از بازار آزاد و کمبود نقدینگی، 

از جملـه مشـکالتی بودنـد کـه در زمان تولید بـا آن ها 
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مـورد  اولیـه  مـواد  می کردیـم.  نـرم  دسـت و پنجه 

آلیـاژی و قراضـه  ایـن کارگاه، شـمش  اسـتفاده در 

آلومینیـوم بـود و بـه علـت عـدم تخصیـص سـهمیه 

برای خرید از بورس کاال، مواد اولیه مورد نیاز خود 

را از بـازار آزاد و عمده فروشـان تهیـه می کردیـم. بـه 

سبب کمبود نقدینگی، توان توسعه فعالیت کارگاه 

را نداشـتیم و نمی توانسـتیم تمـام سـرمایه خـود را 

صـرف تولیـد کنیـم. بـه همیـن علـت بایـد همـواره 

تعـادل را برقـرار می کردیـم تـا رونـد تولیـد متوقـف 

نشـود. همچنیـن اگرچـه بـا توجـه بـه شـرایط دشـوار 

اخـد تسـهیالت بانکـی از قبیـل در خواسـت وثیقـه 

سند ملک شهری ارزنده و 18 درصد سود بازگشت 

سـرمایه، در نهایـت بـا مشـقت فـراوان توانسـتیم 

وثیقه مورد نظر را فراهم کنیم اما در کمال تعجب 

بـه مـا اعـالم کردند که بودجه تخصیص داده شـده 

پایان یافته است و ما موفق به اخد وام نشدیم.

وی بـا بیـان دیگـر مشـکالت کارگاه ادامـه داد: 

متاسـفانه بـه دلیـل عـدم آشـنایی بـا قوانیـن اداری 

بـا مشـکل  موجـود، در سـازمان   هایی ماننـد بیمـه 

مواجهـه بودیـم و در صـورت دیرکـرد در پرداخـت 

بـه  می شـدیم.  جریمـه  درصـد  مشـمول 30  بیمـه، 

عنـوان مثـال جریمـه ای کـه بیمـه در آن زمـان بـرای 

ایـن کارگاه ریخته گـری در نظـر گرفتـه بـود، بـا توجه 

بـه میـزان حقـوق چهـار تـا پنج میلیـون تومانـی برای 

نیـروی انسـانی فعـال در کارگاه هـای ریخته گـری، 

مبلغ 50 میلیون تومان تخمین زده می شد.

مدیـرکارگاه ریخته گـری مـرادی در رابطه با بازار 

مصرف، خاطرنشـان کرد: قبل از زلزله سـهمگین در 

سـرپل ذهـاب، در یـک برهـه زمانـی بـازار راکـد بود و 

آنچنـان رونـق نداشـت امـا اکنـون بـه دلیـل افزایـش 

فعــــــالیت های کشــــــاورزی، اکثــــر مصرف کنندگان 

مطـرح  را  خـود  نیـاز  مـورد  قطعــــــات  درخواسـت 

می کننـد کـه شـوربختانه مـا فعالیتـی نداریـم. بـه 

همین علت مصرف کنندگان محصـوالت مورد نیاز 

خـود را از سـایر اسـتا ن ها ماننـد همـدان بـا هزینـه 

آن هـا  بـرای  کـه  می کننـد  تهیـه  حمل و نقـل  بـاالی 

صرفه اقتصادی ندارد.

بـه  پاسـخ  در  مـرادی  ریخته گـری  مدیـرکارگاه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

راهکار پیشنهادی شما جهت خروج از رکود حاکم 

در بـازار چیسـت، یـادآور شـد: مـا ضمـن تالش های 

شـبانه روزی و کسـب تجربه طی سـالیان متمادی، 

بـا هـدف فعالیـت هدفمنـد در مسـیر تولیـد گام 

بـا کیفیـت و  بتوانیـم محصـوالت  تـا  برداشـته ایم 

نبـود  دلیـل  بـه  امـا  کنیـم  تولیـد  را  اسـتانداردی 

سرمایه کافی، قادر نیستیم تا موانع موجود را رفع 

داشـته  ریخته گـری  در صنعـت  نـوآوری  و  کنیـم 

باشـیم. بـه عنـوان مثـال، اگـر بخواهیـم یـک قالـب 

ویژه برای ریخته گری طراحی کنیم، یابد هزینه ای 

بـرای  بـرای آن در نظـر بگیریـم؛ چراکـه  هنگفتـی 

پیشـرفت و جایگزینـی روش هـای سـنتی بـا نویـن 

ریخته گـری، نیـاز بـه سـرمایه گذاری جدیـد بـرای 

حمایت از تولیدکنندگان داریم. این سرمایه گذاری 

بـا تجربـه و مهـارت تولیدکننـدگان باعـث  همـراه 

خواهـد شـد تـا چـرخ پیشـرفت صنعـت بـه گـردش 

انسـانی  نیروهـای  بـرای  اشـتغال  زمینـه  و  درآیـد 

جویای کار فراهم شود.  
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مدیر کارگاه ریخته گری ذوب فلزات خسروبیگی عنوان کرد:مدیر کارگاه ریخته گری ذوب فلزات خسروبیگی عنوان کرد:

کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت ریخته گری

مدیـر کارگاه ریخته گری ذوب فلزات خسـروبیگی، تولیدکننده قطعات آلومینیومـی گفت: ایران به 
سـبب وجـود صنعت گران ماهـر و زبـده در زمینه ریخته گری قطعـات صنعتی می تواند حـرف اول را 
در منطقـه بزنـد اما افسـوس کـه عدم حمایـت از تولیدکنندگان موجب شـد تـا نتنها رقیبـان از ما 

سبقت بگیرند بلکه نیروی متخصص در این زمینه به سبب حمایت های مناسب جذب کنند.
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رمضان خسروبیگی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: این کارگاه 

فعالیت خود را از سال 1371 در شهرک صنعتی چشمه 

قصابان استان همدان با  15 نفر نیروی انسانی و تجربه 

حـدود 50 سـاله آغـاز کـرد اما متاسـفانه هم اکنـون این 

تعـداد بـه دو نفـر و ظرفیـت تولیـد بـه 50 تـن در سـال 

کاهش یافته اسـت. این شـرایط نه تنها برای کارگاه ما 

بلکه برای اکثر کارگاهایی که در این شـهرک صنعتی 

احـداث شـده اند، بـه وجـود آمده اسـت و صنعتگـران، 

واحد های تولیدی خود را تعطیل کرده و یا به صورت 

نیمه فعـال بـه تولیـد خـود ادامـه می دهنـد. علـت این 

مسـئله نیـز عـدم تطابـق درآمـد بـا هزینه هـای تولیـد 

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  بـا  رابطـه  در  وی  اسـت. 

مجموعـه، اظهـار کرد: متاسـفانه این واحـد تولیدی با 

تمام ظرفیت خود مشغول به فعالیت نیست و مقدار 

مذاب روزانه کارگاه به 200 تا 300 کیلوگرم رسیده که 

آن هم فقط برای تولید محصوالت در تناژ پایین مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد تـا بـرای مـا اندکـی سـودآوری 

داشـته باشـد. ایـن کارگاه قطعاتـی کـه در خودرو هـای 

سنگین و ماشین آالت کشاورزی کاربرد دارند را تولید 

می کند و در زمینه ریخته گری چدن، برنج، آلومینیوم، 

مـس، قلـع ، فسـفر برنـز و... نیـز فعالیـت دارد. برخـی 

قطعـات حسـاس ریخته گـری ماننـد دیسـک کـه در 

ماشـین آالت سـنگین کاربرد دارد، باید مرتبط با چهار 

فصـل تولیـد شـود و نبایـد کوچک تریـن ایرادی داشـته 

باشد؛ چراکه ممکن است تحت سرمای شدید، ترک و 

مـا  خوشـبختانه  و  بـردارد  تـاب  شـدید  گرمـای  در 

تکنولوژی و تجربه تولید این قطعه را در کارگاه خود به 

دسـت آورده ایـم. همچنیـن فراینـد تولید در مجموعه 

نیـز روش سـنتی ریخته گـری یـا همان ماسـه ای مانند 

 ،»CO2« ،روش های ماسـه  چراغی، معمولی، میکسـر

سیاه و بادی است. عمده مصرف کنندگانی که به ما 

سفارش تولید قطعات می دهند، فروشندگان قطعات 

ماشین آالت کشاورزی و خودرو های سنگین هستند و 

اکثر سفارشـات از اسـتان های شـیراز و اردبیل به دلیل 

رونق کشاورزی در این مناطق است.  

زنجیره به هم پیوسته مشکالت  
مدیر کارگاه ریخته گری ذوب فلزات خسروبیگی 

در خصـوص چالش هـای تولید، عنوان کرد: متاسـفانه 

به دلیل شیوع و همه گیری بیماری کرونا و همه گیری 

آن در سـطح جهـان، ایـن کارگاه تولیـدی نیـز بـه دلیـل 

ابتـالی کارگـران بـه این ویروس منحوس و شـرایط بازار 

مصـرف بـه ناچـار راندمـان تولیـد خـود را کاهـش داد و 

اکنون مانند سـابق تولید قطعات نداریم. البته سـایر 

مشـکالت کـه همچـون کالفـی سـردرگم بـه هـم گـره 

خورده انـد و بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتند نیـز در کاهش 

چشمگیر تولید مجموعه ما دخیل بودند که از جمله 

آن هـا می تـوان بـه عـدم حمایـت از سـوی سـازمان های 

ذی ربـط، خریـد مـواد اولیـه از بـازار آزاد بـا قیمـت بـاال، 

نوسـان قیمـت ارز، اخـذ 9 درصـد مالیـات بـر ارزش 

بـازار  نابسـامان  شـرایط  نقدینگـی،  کمبـود  افـزوده، 

مصـرف، بیمـه و کمبـود نیـروی انسـانی اشـاره کـرد. 

متاسـفانه علی رغم سـابقه  و تجربه  بسـیار طوالنی که 

در صنعت ریخته گری و ذوب فلزات کسـب کردیم، 

نتوانسـتیم بـر ایـن مشـکالت غلبـه کنیـم و بـه ناچـار 

مسیر تولید را از صفر آغاز کردیم.

خسـروبیگی در همیـن راسـتا ادامـه داد: نیـروی 

انسـانی، معضـل مهـم دیگـری اسـت کـه بـا آن رو بـه رو 

هستیم. اوضاع اقتصادی حاکم در جامعه و در پی آن 

کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا نیروی 

انسانی تمایلی برای فعالیت در جبهه تولید نداشته 

باشـد زیـرا مقـدار حقـوق دریافتـی بـا توجـه بـه حجـم 

فعالیتـی کـه انجـام می دهـد ، بسـیار انـدک اسـت و 

ابتدایی تریـن  تامیـن  بـرای  آن هـا  نیـاز  جوابگـوی 

خواسته های یک زندگی معمولی نیست که متاسفانه 

همین موضوع سبب گرایش افراد به سمت شغل های 

کاذب و آسـان شـده اسـت. از سـوی دیگـر، کمبـود 

نیروی انسانی متخصص در صنعت ریخته گری، بیش 

از پیش احساس می شود؛ در حالی که امروز بسیاری 

از افراد دارای تحصیالت عالی از دانشگاه های معتبر 

کشور هستند اما متاسفانه تجربه الزم و کافی را برای 

فعالیـت در صنعت ریخته گـری ندارند. واقعیت امر 

ایـن اسـت کـه مـا تولیدکننـدگان دغدغـه پیشـرفت 

کشـور را داریـم و نمی توانیـم شـاهد زمین گیـر شـدن 

صنعـت ریخته گـری باشـیم. ضمن اینکـه اگر بتوانیم 

زمینه اشتغال افراد را فراهم کنیم و تجربه های خود را 

امـا  شـد  خواهیـم  خشـنود  دهیـم،  انتقـال  آن هـا  بـه 

نیروی انسانی، معضل 
مهم دیگری است که با 

آن رو به رو هستیم. اوضاع 
اقتصادی حاکم در جامعه 
و در پی آن کاهش قدرت 
خرید مردم، سبب شده 
است تا نیروی انسانی 
تمایلی برای فعالیت در 
جبهه تولید نداشته باشد
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متاسـفانه بـه دلیـل عـدم حمایـت از تولیدکننـدگان 

واقعـی، هم زمـان بـا تعطیلـی یـک واحد تولیـدی فعال، 

افراد شاغل در آن مجموعه نیز بیکار می شوند و منبع 

درآمد خود را از دست می دهند.

طرح های توسعه ای نافرجام  
وی در رابطه با نحوه تامین مواد اولیه، اذعان کرد: 

ایـن واحـد تولیدی مـواد اولیه خود را کامال از بـازار آزاد 

تهیـه می کنـد و تاکنون مـوق به خرید از بـورس کاالی 

ایـران نشـده  اسـت. اگرچـه در ایـن زمینه پیگیری های 

متعددی از طریق سازمان های ذی ربط انجام داده ایم 

و بـه منظـور توسـعه تولیـد، نوسـازی کوره هـا و تامیـن 

ماشین آالت مورد نیاز مانند دستگاه ماشین کاری، به 

دنبال اخذ تسهیالت نیز بوده ایم اما متاسفانه بانک ها 

نیـز بـا اعطـای تسـهیالت بـا 21 درصـد سـود بـر اسـاس 

معـدل حسـاب و گـردش مالـی، گـره ای از تولیـد بـاز 

نمی کننـد. زمـان تسـویه ایـن وام هـا بـا در نظـر گرفتـن 

حداکثر زمان پرداخت اقسـاط، به 24 ماه می رسـد که 

بـرای صنعتگـران، اخد این تسـهیالت صرفه اقتصادی 

ندارد.مدیر کارگاه ریخته گری ذوب فلزات خسروبیگی 

در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر  

اینکه آیا افزایش بهای گاز و قطعی آن موجب اختالل 

در روند تولید شده است، مطرح کرد: به دنبال قطعی 

ناگهانـی گاز، کوره هـای مـا خامـوش و مـذاب موجـود 

منجمد می شـود که تخلیه این مذاب زمان بر خواهد 

بـود. سـوخت کوره هـای ما در گذشـته مـازوت بود اما 

اکنـون از گاز اسـتفاده می کنیـم کـه بهـای آن بسـیار 

افزایش یافته و به حدود 25 تا 30 میلیون تومان در ماه 

رسیده است. حقیقت امر این است که ما نسبت به 

این افزایش قیمت معترض هسـتیم و حدود یک سـال 

است که بهای گاز را پرداخت نکرده ایم؛ چراکه کارگاه 

تولیدی ما را با یک شرکت بزرگ ذوب فلزات مقایسه 

و نسـبت بـه میـزان مبلغ گاز مصرفـی در ایـن واحدها، 

بهای گاز واحد های کوچک مقیاس را تعیین می کنند.

یکه تازی رقیبان در میدان رقابت  
خسـروبیگی بـا اشـاره بـه صـادرات تولیـدات ایـن 

واحـد ریخته گـری در گذشـته نه چنـدان دور، تصریح 

کرد: این کارگاه تولیدات خود را به کشور عراق صادر 

می کـرد امـا بـه دلیـل عـدم حمایـت از صادرکننـدگان، 

و  دادیـم  دسـت  از  را  خارجـی  بازار هـای  متاسـفانه 

تولیدکننـدگان عراقـی حاضـر بـه خریـد محصـوالت 

ایرانـی نیسـتند. ضمـن اینکـه کشـور ترکیـه بـه دنبـال 

بهره گیـری از تکنولـوژی بـاال در زمینـه ریخته گـری 

قطعات صنعتی، جایگزین ایران شده و چین هم تمام 

بازار هـای دنیـا را در دسـت گرفتـه اسـت. دولت عراق 

خـود  تولیدکننـدگان  از  کـه  دلیـل حمایت هایـی  بـه 

می کننـد، شـاهد پیشـرفت چشـمگیری در صنعـت 

از  بسـیاری  کـه  جایـی  تـا  اسـت؛  بـوده  ریخته گـری 

صنعتگران ایرانی به شهر های سلیمانیه و اربیل برای 

ادامه فعالیت مهاجرت کرده اند و دانش و تجربه خود 

را در اختیـار آن هـا قـرار داده انـد. البتـه از مـا نیـز بـرای 

ادامـه فعالیـت در کشـورهای ترکیه و عـراق دعوت به 

عمـل آمـد امـا اگـر حمایـت از صنعتگـران باتجربـه در 

دسـتور کار مسـئوالن قـرار بگیـرد، تمـام تمرکـز خـود را 

برای طراحی و ساخت محصوالت جدید قرار  خواهیم 

ایرانـی  تولیدکننـدگان  میـان  موجـود  دانـش  و  داد 

می توانـد زمینه سـاز بازگشـت بـه میـدان رقابـت در 

صنعت ریخته گری شود. وی در پایان ضمن اشاره به 

عـدم حمایـت از تولیدکننـدگان داخلی، یـادآورد شـد: 

متاسفانه شاهد اعطای تسهیالت به افرادی هستیم 

کـه برنامه ریـزی مشـخصی بـرای رونق تولیـد ندارند و 

وام دریافـت شـده را صـرف هزینه هایـی غیـر از تولیـد 

می کنند. در حالی که اگر شرایط مناسب در اختیار 

تولیدکنندگان واقعی و با تجربه قرار بگیرد، می توانند 

به بهترین نحو ممکن از سرمایه ای که در اختیار آن ها 

گذاشـته شـده اسـت، بهره برده و محصوالت خاص و 

نوآورانه ای را تولید کنند و در نهایت موجب پیشرفت 

صنعـت ریخته گـری و اشـتغال زایی در جامعه شـوند. 

البته در چندین سال قبل، یک تولیدکننده کوره های 

برقـی درصـدد حمایـت از صنعـت ریخته گـری بـود و 

کوره های برقی خود را به شرط تایید فعالیت کارگاه ها 

بـه صنعتگـران اعطـا  از سـوی سـازمان های ذی ربـط 

می کرد. تولیدکنندگان نیز ملزم به پرداخت اقساط با 

درصـد بسـیار اندکـی هم زمـان بـا آغـاز فعالیـت خـود 

بودند اما متاسفانه نامه تایید به صنعتگران اعطا نشد 

و قیمت این کوره ها که حدود 70 تا 80 میلیون تومان 

بود، به یک میلیارد تومان رسید.

به دلیل عدم حمایت از 
صادرکنندگان، متاسفانه 

بازار های خارجی 
را از دست دادیم و 

تولیدکنندگان عراقی 
حاضر به خرید محصوالت 

ایرانی نیستند
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 لزوم رفع مشکالت زیرساخت های
 توسعه و تولید در مناطق محروم

مدیـر تعاونـی 3889 زاهـدان سـی بل، تولیدکننده پروفیـل آلومینیومی گفت: متاسـفانه بـه دلیل نبود 
زیرسـاخت ها و هزینه های باالی تولید در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و همچنین عدم حمایت از سوی 
دولـت، تولیـد مقـرون به صرفه نیسـت. بهترین راهکار بـرای خـروج از این وضعیت، ایجاد شـهرک های 

صنعتی است که باید در دستور کار مسئوالن و سازمان های ذی ربط قرار بگیرد.

 حسین موسوی فر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1398 شـروع کـرده 

اسـت و دو محصـول پروفیـل آلومینیومـی و کابـل 

آلومینیومی در هفت سایز مختلف را تولید می کند. 

البته خط تولید کابل آلومینیوم به علت رواج تولید 

کابل های خودنگهدار تعطیل شده است اما به علت 

مزایای کابل های آلومینیومی نسبت به مسی مانند 

وزن و قیمت کمتر و رسانایی برقی بیشتر، به دنبال 

آن هستیم تا فعالیت خود را دوباره در این زمینه آغاز 

کنیـم. در گذشـته ایـن واحـد هم در شـهرک صنعتی 

شـمس آباد و هم در شـهر زاهدان فعالیت داشـت اما 

بـه دلیـل کمبـود نقدینگی، خط تولیـد تهـران را اجاره 

داده ایـم و اکنـون در زاهـدان با 27 نفر نیروی انسـانی 

مشغول فعالیت هستیم. وی افزود: در واقع ما تنها 

تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در استان سیستان و 

بلوچستان هستیم که تمامی فرایند تولید از ذوب تا 

آبکاری و تولید پروفیل با مجهز بودن به دستگاه پرس 

اکستروژن در داخل مجموعه انجام می شود. عمده 

پروفیل هـای تولیـدی مـا کاربـرد سـاختمانی دارنـد و 

تاکنـون موفـق بـه تولیـد بیـش از 56 مـدل پروفیـل 

تولیـد  مشـغول  همچنیـن  شـده ایم.  آلومینومـی 

تیغه های کرکره آلومینیومی بوده و در حالت کلی، با 

20 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستیم.

مدیر تعاونی 3889 زاهدان سی بل ضمن اشاره 

مجموعـه،  ایـن  تولیـدی  محصـوالت  کیفیـت  بـه 

تصریـح کـرد: کیفیـت محصـوالت ایـن واحد بـه دو 

دسته درجه یک و درجه دو تقسیم بندی می شود. 

در تولید محصوالت درجه یک، از شمش آلومینیوم 

بـا  را  دو  درجـه  محصـوالت  و  می کنیـم  اسـتفاده 

جمع آوری قراضه آلومینیوم، ذوب و آلیاژ سـازی آن 

تولیـد می کنیـم. کوره هـای مـورد اسـتفاده در ایـن 

مجموعـه از نوع قدیمی موسـوم بـه بوته ای چدنی 

بودنـد امـا بـا بهره گیـری از تجربـه الزم، موفـق بـه 

طراحـی کـوره ای جدیـد شـدیم که منجـر به کاهش 

هزینه و افزایش کیفیت محصول می شـود. مخزن 

کـوره قدیمـی از جنـس چـدن بـود و بعد از گذشـت 

مـدت زمانـی مشـخص بایـد تعویـض می شـد کـه 

هزینـه آن بالـغ بـر 20 میلیـون تومـان بـود. در زمانـی 

ذوب  آن  داخـل  را  آلومینیـوم  ضایعـات  مـا  کـه 

می کردیم، مقداری از چدن در مذاب حل و باعث 

کاهـش کیفیـت محصـول و تغییـر رنـگ آلومینیـوم 

می شـد. مـا بـا اسـتفاده از خـاک و آجر نسـوز مخزن 

ایـن کـوره را سـاختیم کـه معایـب چـدن را نـدارد و 

دمـای بـاالی موجـود، منجر به مشـکل خاصی برای 

نیروی انسانی در زمان ریخته گری نمی شود.

صبر تولیدکنندگان لبریز شده است  
موسوی فر در خصوص چالش های تولید پروفیل 

آلومینیومی، عنوان کرد: متاسـفانه به سـبب حضور 

افـرادی کـه از بـورس کاال شـمش آلومینیومـی را بـه 

صـورت انبـوه خریـداری می کننـد، ناچـار بـه تامیـن 

مـواد اولیـه از بـازار آزاد بـا قیمتـی باالتـر از بـورس 

هسـتیم. ضمـن اینکـه اکثر تولیدکنندگان نگـران این 

موضـوع هسـتند کـه بـه دنبـال نوسـان قیمـت مـواد 

اولیه، محصول تولیدی خود را با چه قیمتی به فروش 

برسـانند تـا بـه سـبب نوسـانات قیمـت، دچـار ضـرر 

نشـوند و بـر همیـن اسـاس بسـیاری از تولیدکنندگان 

ریسـک تولیـد در حجـم بـاال را بـه جـان نمی خرنـد. 

نوسان قیمت شمش آلومینیوم بی تاثیر از تغییر نرخ 

ارز نیسـت و گاهـی ایـن اختـالف قیمت به حـدود 10 

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می رسد. البته شرایط 

برای تولیدکنندگانی که از نقدینگی کافی برای خرید 

مـواد اولیـه برخوردارنـد و امـکان تولیـد محصـول در 

حجـم بـاال را دارنـد، مناسـب اسـت امـا واحدهـای 

کوچک مقیـاس بـرای فروش تولیـدات خود، بـه روش 

بازاریابی مستقیم و ارتباط با مشتری می اندیشند.

وی بـا اشـاره بـه کمبـود نقدینگی به عنـوان یکی 

دیگـر از معضـالت تولیـد، تاکیـد کـرد: تعاونـی 3889 

زاهدان سـی بل علی رغم در دسـت داشتن طرح های 

مدیر تعاونی 3889 زاهدان سی بل مطرح کرد:
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توسعه ای، متاسفانه به علت کمبود نقدینگی موفق 

بـه اجـرای ایـن طرح هـا نشـد. بـا توجـه بـه اینکه نحوه 

فروش تولیدات ما اعتباری است، بنابراین بازگشت 

سـرمایه حاصـل از تولیـد زمان بـر خواهـد بـود. در 

صورتی که تولید در تناژ باال و گسترش فعالیت های 

تولیـدی، نیازمنـد تامیـن سـرمایه در گـردش کافـی 

است. با وجود تمام وعده های که از سوی مسئوالن 

برای حمایت از تولید مطرح می شـود، هیچ اقدامی 

برای عملی کردن این وعده ها صورت نمی گیرد. به 

عنـوان مثـال، در ارتبـاط بـا مالیـات بـر ارزش افـزوده 

تولیدکننـدگان مطـرح شـده بود کـه اگر ایـن مالیات 

پرداخـت شـود، جریمـه دیرکـرد آن بخشـیده خواهـد 

شـد. به همین منظور تعدادی از افراد به ناچار برای 

پرداخـت مالیـات، ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

مجموعه خود را فروختند اما این اتفاق هیچ گاه رخ 

نداد و بخشودگی شامل حال تولیدکنندگان نشد.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در همیـن راسـتا 

مطـرح کـرد: مالیات هایـی کـه بـرای تولیدکنندگان 

شـهر های  بـه  نسـبت  افتـاده  دور  اسـتان های  در 

توسعه یافته در نظر گرفته می شود، غیرکارشناسی 

اسـت. بخشـی از مواد اولیه مورد نیاز ما ضایعات 

اسـت و فاکتـور خریـد در ازای خریـد آن دریافـت 

نمی کنیـم امـا زمانـی کـه مـا محصـوالت خـود را 

تولیـد و بـه فـروش می رسـانیم، بـا توجـه بـه اینکـه 

فاکتـور رسـمی فـروش داریـم، ملـزم بـه پرداخـت 9 

درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده می شـویم. ایـن در 

کـه  آمـده  پیـش  موقعیت هایـی  کـه  اسـت  حالـی 

بـرای  نتوانسـتیم محصـوالت خـود را بفروشـیم و 

تسویه بدهی های خود، ناچار به فروش زیر قیمت 

بـازار شـده ایم. بـا شـرایط دشـواری کـه صنعت گران 

درگیر آن هستند، ادامه مسیر تولید میسر نیست 

دنبـال  بـه  هـم  مـا  و  نـدارد  اقتصـادی  صرفـه  و 

جا به جایی کارگاه تولیدی خود به تهران هستیم.

نبود فرصت های شغلی در استان   
سیستان و بلوچستان

موسوی فر با اشاره به مشکالت تولید در مناطق 

نبـود  دلیـل  بـه  متاسـفانه  کـرد:  اذعـان  محـروم، 

اسـتان  در  بـاال  تولیـد  هزینه هـای  زیرسـاخت ها، 

سیستان و بلوچستان و عدم حمایت از سوی دولت، 

حتی به دنبال تعطیلی کارخانه هستیم اما به دلیل 

افـرادی کـه در ایـن واحـد تولیـدی مشـغول بـه کار 

می کننـد،  معـاش  امـرار  طریـق  ایـن  از  و  هسـتند 

نمی توانیم تولید خود را متوقف کنیم. همچنین اگر 

شـوند،  اکسـتروژن دچـار مشـکل  پـرس  قالب هـای 

چاره ای جز تعمیر آن ها در تهران نداریم اما زمانی که 

کارخانـه تولیـدی مـا در شـمس آباد فعـال بـود، ایـن 

مشـکل را نداشـتیم و افـراد متخصـص بـرای تعمیـر 

قطعـات در دسـترس بودنـد. مشـکل اصلـی اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان، کمبود فرصت های شـغلی و 

نیروی انسانی متخصص است زیرا در این منطقه به 

دلیـل شـرایط خشـک آب و هوایـی و نبـود آبـی کافی، 

امـکان فعالیت های کشـاورزی وجـود ندارد. بهترین 

راهـکار در ایـن خصـوص، ایجـاد شـهرک های صنعتی 

اسـت و بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی ایـن اسـتان و 

و  پاکسـتان  بـا کشـور هایی همچـون  بـودن  هم مـرز 

افغانستان، امکان صادرات محصوالت وجود دارد اما 

متاسفانه توجه چندانی به این مسائل نمی شود؛ در 

حالـی کـه تاجـران ایـن کشـور ها در گذشـته بـه دنبال 

حاضـر  حـال  در  بودنـد.  ایرانـی  خریـد محصـوالت 

امیدوار به طرح ملی ساخت مسکن هستیم تا ضمن 

افزایش پروژ های عمرانی در کشور، بازار مصرف نیز 

رونـق پیـدا کنـد.  وی در ارتبـاط بـا تاثیـر حامل هـای 

انـرژی بـر راندمـان تولیـد، توضیـح داد: متاسـفانه بـا 

قطــــــعی بـرق، یــــــــــک روز کامـل کاری را از دسـت 

وضعیـت  چنیـن  در  دلیـل  همیـن  بـه  می دهیـم. 

اقتصادی، یک موتور برق خریداری کرده ایم تا بتوانیم 

ایـن مشـکل را رفـع کنیـم. در رابطه بـا موضوع اتصال 

خـط گاز بـه ایـن واحـد، دو سـال اسـت کـه بهـای آن را 

پرداخـت کرده ایـم اما هـر روز با وعده واهی اتصال آن 

مواجـه می شـویم. سـوخت مصرفـی و مـورد نیـاز مـا 

گازوئیل است که برای تهیه آن باید مراحل زمان بری 

را طـی کنیـم تـا موفـق بـه اخـذ حوالـه بـرای خریـد 

گازوئیل شویم. متاسفانه گاهی اوقات که نمی توانیم 

سـوخت مورد نیاز خود را تامین کنیم، با اختالل در 

فعالیـت کارخانـه مواجه می شـویم. با توجه به اینکه 

بـه  بایـد  دارد،  فراوانـی  معـادن  و  منابـع  مـا  کشـور 

صنعتگران اهمیت بیشتری داده شود و از افرادی که 

در مسیر تولید گام برمی دارند، حمایت های الزم به 

عمـل آیـد. مدیـر تعاونـی 3889 زاهـدان سـی بل در 

رابطـه بـا کیفیـت محصـوالت آلومینیومـی، یـادآورد 

شـد: یکـی دیگـر از محصـوالت تولیـدی مجموعـه، 

پروفیـل آلومینیـوم دوجـداره بـرای در و پنجـره و قابل 

رقابـت بـا در و پنجره هـای »UPVC« اسـت. بـه دلیل 

شـرایط آب و هوایـی خشـک ایـران و آفتـاب شـدید در 

مناطـق جنوبـی کشـور، بهتـر اسـت از محصـوالت 

آلومینیومی که کیفیت مناسب تر و دوام و ماندگاری 

بیشـتری دارنـد، اسـتفاده شـود. البتـه عـدم حمایـت 

تنهـا از سـوی دولـت نیسـت و مصرف کننـدگان نیـز 

تمایلـی بـه خریـد اجنـاس ایرانـی و یـا تولیدشـده در 

شهر هایی به غیر از پایتخت را ندارند؛ در صورتی که 

اجنـاس تولیـدی مـا از کیفیـت مناسـبی برخـوردار و 

فرایند کلی تولید در تمام نقاط کشور یکسان است.
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جای خالی ضایعات آلومینیومی
مدیر کارگاه ریخته گری سینا عنوان کرد:

مدیـر کارگاه ریخته گری سـینا، تولیدکننده قطعات آلومینیومی صنعتی گفت: متاسـفانه به 
دلیـل خریـد تنـاژ باالی ضایعـات آلومینیوم خشـک توسـط ریخته گران سـایر اسـتان ها، با 
کمبود مواد اولیه و افزایش بهای آن رو به رو هسـتیم. از سـوی دیگر، هزینه حمل مواد مصرفی 
همچـون ماسـه مـورد نیـاز در ریخته گری بسـیار افزایـش یافته اسـت؛ به طـوری که هزینه 

حمل، گران تر از هزینه تامین مواد اولیه خواهد شد.

محمد علی رازانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: کارگاه  

ریخته گری سینا فعالیت خود را از سال 1380 در شهر 

بروجرد اسـتان لرسـتان آغار کرد. این واحد تولیدی با 

و  و ذوب  آلومینیـوم  جمـع آوری ضایعـات خشـک 

ریخته گری آن، قطعاتی که در ماشین آالت سنگ بری 

و صنعتی کاربرد دارد را تولید می کند. همچنین با 

قطعـات  تولیـد  آلومینیـوم،  فلـز  مزایـای  بـه  توجـه 

سفارشـی نیـز در داخـل مجموعه صـورت می پذیرد. 

ریخته گـری چـدن، فراینـد دیگـری اسـت کـه در ایـن  

کارگاه  ریخته گری انجام می شود.

وی در خصـوص معضـالت بخـش تولیـد، عنـوان 

کـرد: بـه علـت هم جـواری اسـتان لرسـتان بـا مرکـزی، 

متقاضـی بـرای خریـد ضایعـات خشـک آلومینیومی 

بسـیار باالسـت. ریخته گـران ایـن اسـتان بـرای تهیـه 

مـواد اولیـه خـود بـه سـبب وفور ضایعات، به شـهر ما 

مراجعـه و در ادامـه بـا خریـداری این ضایعات در تناژ 

باال، تولیدکنندگان بومی استان را با کمبود مواد اولیه 

مواجـه می کننـد. همچنین این معضل سـبب شـده 

است تا قیمت ضایعات افزایش پیدا کند و ناچار به 

خریـد آلومینیـوم خشـک بـا قیمـت پنـج هـزار تومـان 

گران تر به  ازای هر کیلوگرم از آن هستیم. یکی دیگر 

از معضالتـی کـه در حـال حاضـر تمامـی صنایـع بـا آن 

دسـت و پنجه نرم می کنند، کمبود نیروی انسـانی 

جـوان  قشـر  حضـور  علی رغـم  اسـت.  متخصـص 

تحصیل کرده در کشور، تعداد نیروی انسانی ماهر و 

زبده چه در صنعت ریخته گری و چه در سایر صنایع 

بـه طـور محسوسـی کاهـش یافتـه اسـت و همچنیـن 

افراد، عالوه بر اینکه از دانش فنی مورد نیاز برخوردار 

نیستند، دیگر تمایلی به فعالیت هدفمند در مسیر 

تولید ندارند. 

 دغدغه تولید محصوالت استاندارد   
در صنعت آلومینیوم

اینکـه  بیـان  بـا  مدیـر کارگاه ریخته گـری سـینا 

دغدغه تولید قطعات باکیفیت را داریم، عنوان کرد: 

متاسفانه کارگاه های ریخته گری غیرمجاز که پروانه 

بهره برداری آن ها نیز صادر نشده است، از مواد اولیه 

نامرغوب برای کاهش هزینه های تولید مانند شمش 

آلیـاژی آلومینیـوم که درصد ناخالصی زیـادی دارد و 

داخـل آن از سـرب خشـک هـم اسـتفاده شـده اسـت، 

بـرای تولیـد محصوالت خود بهـره می برند. به عنوان 

مثال، اگر برای تولید قطعات ماشین آالت سنگ بری 

و یـا اهرم هایـی کـه در شـیرآالت آشـپرخانه کاربـرد 

دارند و همواره در معرض جریان آب هستند، از مواد 

اولیه نامرغوب حاوی سرب خشک استفاده شود، به 

دنبال خوردگی و پوسیدگی مستهلک و نابود خواهند 

شد. این موضوع در شهر های بزرگ و صنعتی بیشتر 

رخ می دهـد امـا از آنجایـی کـه مـا دغدغـه تولید یک 

محصـول بـا کیفیـت را داریـم، از مـواد اولیـه مرغوب 

اسـتفاده می کنیـم و سـعی در اسـتفاده از آلیاژهـای 

مختلـف بـا توجـه بـه کاربـرد قطعـه سفارش شـده و 

همچنین نیاز مصرف کننده داریم.

رازانـی بـا اشـاره بـه اینکـه از روش هـای سـنتی در 

ایـن کارگاه اسـتفاده می کنیـم، ادامـه داد: با توجه به 

اینکـه در ایـن واحـد، ریخته گـری بـه روش سـنتی 

صـورت می پذیـرد و از روش ماسـه ای بـرای تولیـد 

قطعـات بهـره می بریـم امـا نـوع قطعاتـی کـه تولیـد 

می کنیـم، در انتخاب ماسـه بـرای قالب ریخته گری 

تاثیر گذار است. به عنوان مثال، برای تولید قطعاتی 

که طراحی پیچیده ای دارند، باید از ماسه  سیلیسی 

که با گاز »CO2« و چسب سیلیکات ترکیب شده و 

از استحکام باالیی نیز برخوردار است، استفاده شود. 

این  کارگاه به سبب تولید قطعات با طراحی ساده تر، 

بـه نـدرت از ایـن نوع ماسـه اسـتفاده می کند. ماسـه   

مورد استفاده موسوم به ماسه تر بوده که یک ماسه 
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معدنـی اسـت و در لرسـتان، محـالت، جاجـرود و 

سمنان یافت می شود که خوشبختانه برای تهیه آن 

با مشکلی مواجه نیستیم. وی در همین راستا ادامه 

بـا  تازگـی  بـه  تـر  از ماسـه  نـوع دیگـری  البتـه  داد: 

خردایـش سـنگ چینـی و افـزودن فروسـیلیس بـه آن 

تولید شـده اسـت که پسـماند آن، ترکیب ریزدانه ای 

بوده که به ماسه بادی تر یا الت شهرت یافته است. 

ایـن نـوع ماسـه بـه دلیـل خاصیـت بسـیار نرمـی کـه 

مـورد  هـم  لوسـتر  قطعـات  ریخته گـری  در  دارد، 

استفاده قرار می گیرد و سطح قطعات تولید شده با 

آن صـاف اسـت. همچنیـن واحد هـای ریخته گـری 

فوالد به دلیل اینکه امکان استفاده مجدد از ماسه را 

ندارند و آن را دور می ریزند، کارگاه ریخته گری سینا  

با تهیه پسماند ماسه از این  واحد ها، ماسه مورد نیاز 

خود را تامین می کند. البته قیمت این ماده مصرفی 

بسـیار انـدک اسـت امـا اگـر بخواهیـم ایـن ماسـه را از 

شـهر های دیگـر تامیـن کنیـم، هزینـه حمل و نقـل آن 

افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، حداقل هزینه 

حمل  یک بار ماسـه از اسـتان سـمنان به لرسـتان، 6 تا 

بـرای  اقتصـادی  صرفـه  کـه  تومـان  میلیـون  هفـت 

واحدهای ریخته گری فعال ندارد.

آش نخورده و دهان سوخته  
مدیـر کارگاه ریخته گـری سـینا در ارتبـاط بـا 

تامیـن سـوخت مورد نیـاز، تصریح کرد: متاسـفانه 

از  نداریـم،  گاز  بـه  دسترسـی  اینکـه  دلیـل  بـه 

خریـد  سـهمیه  امـا  می کنیـم  اسـتفاده  گازوئیـل 

گازوئیـل بـه علـت درخواسـت بـرای گاز رسـانی بـه 

کارگاه قطع شـده اسـت. اگر بخواهیم از بازار آزاد 

گازوئیـل مـورد نیـاز خود را تامین کنیم، قیمت آن 

سـه هـزار تومـان بـه  ازای هـر لیتـر خواهـد بـود و 

داشـت.  نخواهـد  اقتصـادی  صرفـه  آن  خریـد 

بنابرایـن بـه منظـور کاهـش هزینه هـا و همچنیـن 

کمک به محیط زیسـت، از پسـماند گازوئیلی که 

واحد هـای مکانیکـی خـودرو بـرای شست وشـوی 

می بریـم.  بهـره  می کننـد،  اسـتفاده  قطعـات 

همچنین به دلیل اینکه مالکیت مجموعه متعلق 

کارگاه  زمیـن  اگـر  و  اسـت  دیگـری  شـخص  بـه 

جابه جا شـود، با توجه به مسـافت طوالنی که باید 

لوله کشـی گاز صـورت پذیـرد، منطقی نیسـت که 

موضـوع  همیـن  کنیـم.  پرداخـت  را  هزینـه  ایـن 

باعـث شـده اسـت تـا مـا میـزان تولیـد خـود را بـه 

شـدت کاهـش دهیـم و قبـل از اخـذ سفارشـات، 

نیـاز خـود مطمئـن  بایـد از تامیـن سـوخت مـورد 

شـویم. رازانی در پایان ضمن اشـاره به رکود حاکم 

بـر بـازار مصـرف محصـوالت آلومینیومـی، یـادآور 

شـد: هم زمـان بـا کاهـش میـزان تولیـد و بـه دنبـال 

موانعـی کـه در ایـن مسـیر قـرار دارد، کارگاه هـای 

سنگ بری استان لرستان به ناچار باید برای تامین 

قطعات مورد نیاز خود به اسـتان اصفهان مراجعه 

از  نیـز  دولـت  متاسـفانه  دیگـر،  سـوی  از  کننـد. 

فعـاالن صنعـت ریخته گـری حمایتـی نمی کنـد و 

بـا مشـکل  نیـز  بانکـی  در زمینـه اخـذ تسـهیالت 

مواجـه هسـتیم. بـرای مثـال در سـال 1386، پس از 

پیگیری هـای فراوان از طریق سـازمان های ذی ربط 

متوجـه شـدیم که از طریق یک نهـاد دولتی، وامی 

بـه تولیدکننـدگان اعطـا خواهـد شـد امـا بـه دلیـل 

شـرایط دشـوار اخـد ایـن وام ماننـد 12 نفـر ضامـن، 

زمان بازپرداخت و تسویه کوتاه مدت آن هم برای 

نهایـت  در  کـه  شـد  باعـث  تومـان،  میلیـون   100

منصـرف شـویم. در پایـان باید گفت کـه با در نظر 

گرفتـن تمامـی ایـن شـرایط و رکـود بازار مصـرف در 

این منطقه، متاسفانه جایی برای ورود عالقمندان 

به صنعت و تولید نیست.   
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افزایش فعالیت در بازار فیزیکی آلومینا در چین
سـهم معامـالت در بازار فیزیکی و داخلی آلومینـای چین در اواخر ماه نوامبـر 2022 افزایش یافت 
کـه ناشـی از افزایـش موجودی انبـار ذخایر زمسـتانی، محدودیت هـای حمل ونقل مرتبـط با بیماری 

کرونا و همچنین محدودیت های تولید زمستانه بود.

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش   بـه 

 ،»Platts« بـه  نقـل از موسسـه »فلـزات  آنالیـن« و 

اختـالف  شـدت گیری  از  چیـن  در  منابـع  برخـی 

قیمت هـا بیـن اسـتان های مختلـف ایـن کشـور خبـر 

دادنـد. بـه  طـوری کـه حتـی شـرکت های یکپارچـه، 

اقـدام بـه فـروش و معاوضـه آلومینـای تولیـدی خود 

کردنـد و در عـوض بـه  دلیل اختالف قیمت، آلومینا 

تامیـن خـوراک  بـرای  از عرضه کننـدگان دیگـری  را 

امـر  ایـن  کـه  کردنـد  خریـداری  ذوب  واحدهـای 

باعث افزایش فعالیت در بازار فیزیکی شد.

آلومینـای  شـرکت ها  ایـن  سـاده تر،  بیـان  بـه 

درخواسـت شـده را بـه تاجـران در اسـتان هنـان به 

جـای اسـتان شـانژی می فروختنـد تـا بـه واحدهای 

ذوب در اسـتان هنـان تحویـل دهنـد. هم زمـان بـه  

اسـتان  فیزیکـی  بـازار  از  آلومینـا  خریـد  دنبـال 

شـانژی بـرای تحویـل بـه واحدهـای ذوب )چـه بـا 

در  خـود(  بـه  متعلـق  چـه  و  مشـترک  مالکیـت 

و  سـین کیانگ  اسـتان های  غربـی  شـمال  مناطـق 

مغولستان داخلی بودند.

و  شـانژی  اسـتان های  در  تولیـدی  آلومینـای 

مناطـق  بـازار  جـزو  معمـول  طـور  بـه  دو  هـر  هنـان، 

شـمالی چیـن بـه  شـمار می آیـد. بـا ایـن تفـاوت کـه 

استان شانژی در نزدیکی واحدهای ذوب در شمال 

غربـی چیـن اسـت امـا اسـتان هنان بـه دلیل ظرفیت 

ذوب به نسبت بیشتر در مقایسه با استان شانژی، 

حجم تقاضای خالص بیشتری برای آلومینا دارد.

بیمـاری  بـا  مرتبـط  محدودیت هـای حمل ونقـل 

کرونـا، موجـب افزایـش اختـالف هزینـه حمـل بیـن 

بـه  آلومینـا  تحویـل  و  هنـان  و  شـانژی  اسـتان های 

واحدهای ذوب شـمال غربی چین شـد که منجر به 

دو  بیـن  فـروش  و  خریـد  قیمـت  اختـالف  افزایـش 

اسـتان برای عرضه آلومینا شـده اسـت. منابع مطلع 

افزودنـد کـه ایـن اتفـاق می توانـد تاثیر قابـل  توجهی 

بـر  ویـژه  بـه  قیمت گـذاری  و  سـود  حاشـیه  بـر 

باشـد.  داشـته  یکپارچـه  آلومینیومـی  شـرکت های 

محاسـبات موسسـه »Platts« بـر اسـاس اطالعـات 

مشـارکت کنندگان در بـازار مسـتقر در چیـن نشـان 

می دهد که تاکنون نزدیک به 70 هزار تن آلومینای 

تولید شـده در اسـتان شـانژی به صورت فیزیکی در 

بـازه زمانـی پنجم تا هفتم ماه دسـامبر 2022 معامله 

شده است.

قیمـت معامـالت بـازار فیزیکـی بیـن دو هـزار و 

880 تا دو هزار و 940 یوان در هر تن از مبدا اسـتان 

بـه  تحویـل  بـرای  مختلـف  حجم هـای  در  شـانژی 

مناطـق شـمال غربـی چیـن بـود، ایـن در حالـی کـه 

اسـت پنج هزار تن آلومینا در اسـتان هنان با قیمت 

دو هـزار و 960 یـوان در هـر تـن بـا شـرط تحویـل در 

درب کارخانـه تولیدکننـده، بـه یـک واحـد ذوب در 

همین استان فروخته شد.

بر اسـاس داده های موسسـه »Platts«، ارزیابی 

روزانـه قیمـت آلومینـا داخلـی چیـن در 7 دسـامبر 

2022، مبلـغ دو هـزار و 900 یـوان در هـر تـن )معـادل 

کارخانـه  درب  تحویـل  شـرط  بـا  تـن(  در  دالر   415

تولیدکننده نشان داد که 30 یوان در هر تن نسبت 

به روز قبل افزایش را نشان می دهد.

قیمت هـای داخلـی در اسـتان شـانژی بـا شـرط 

تحویـل در درب کارخانـه تولیدکننـده از سـطح دو 

هـزار و 730 یـوان در هـر تـن در هفتـه منتهـی بـه 21 

نوامبـر 2022 افزایـش یافتـه اسـت. آخریـن افزایـش 

قیمـت در بـازار عرضـه ایـن اسـتان، در مـاه آگوسـت 

2022 اتفـاق افتـاده بـود کـه در آن برهـه، قیمـت هـر 

کارخانـه  درب  در  تحویـل  شـرط  بـا  آلومینـا  تـن 

تولیدکننـده تـا سـطح دو هـزار و 910 یـوان افزایـش 

یافتـه بـود. گفتنـی اسـت کـه از آن زمـان تـا هفتـه 

مذکور، قیمت ها روند کاهشی به خود گرفتند.
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ساخت قالب های مسی در ایران را تحقق بخشیدیم

ادامه حیات تولید با تامین نقدینگی

اخذ تسهیالت سرمایه در گردش دشوار شده است
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ساخت قالب های مسی در ایران را تحقق بخشیدیم
مدیرعامـل شـرکت یـاوران صنعـت سـپاهان، تولید کننـده قالب هـای مسـی بـه روش 
ریخته گـری مـداوم گفـت: از آنجایـی کـه صنعت ریخته گـری در جهـان از دیرباز بـه عنوان 
صنعـت مادر شـناخته می شـود و بـا پیشـرفت های روز افزون تکنولـوژی نقـش و کاربردهای 
ایـن صنعـت مهم تـر و متنوع تـر شـده اسـت، بنابراین می توانـد جایـگاه ویـژه ای در چرخه 
اقتصـادی کشـور داشـته باشـد. از ایـن رو ریخته گـری مـداوم قالب هـای مسـی بـه عنوان 
یکـی از نیازمندی هـای اسـتراتژیک صنعـت فـوالد کشـور، نویدبخـش آینـده ای روشـن در 

عرصه بومی سازی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت یاوران صنعت سپاهان:

حمیدرضـا کجبـاف در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت یاوران 

صنعت سپاهان متشکل از دو شرکت فوالد تجهیز ایرسا 

و شرکت صنایع آهنگری فلزکوب در سال 1383 تاسیس 

شد. این شرکت با 20 سال تجربه تولید قطعات فوالدی و 

مسی و سوپر آلیاژها و با گذشت چهار سال تالش مداوم 

و اسـتفاده از دانـش بومـی و نیـز بـا در اختیـار داشـتن 

تجهیـزات و دسـتگاه های پیشـرفته در حـوزه فرمینـگ، 

خطـوط  بـرای  مسـی  قالب هـای  سـاخت  بـه  موفـق 

ریخته گـری مـداوم بـرای نخسـتین بـار در ایـران شـد. 

همچنیـن ایـن شـرکت بـا تجهیـز واحـد تحقیق و توسـعه 

بـرای ارتقـای عملکـرد قالب هـای تولیـدی و افزایش طول 

عمر آن ها به طور مداوم، با تشکیل پنج گروه تحقیقاتی 

ماهر و متخصص در حال انجام فعالیت های تحقیقاتی و 

مهندسی به خصوص در حوزه جنس مواد اولیه قالب ها 

و همچنین نوع پوشش آن ها اقدام کرده است.

توجه خاص به بومی سازی تکنولوژی  
وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالین« مبنی بـر اینکه آیا قطعات 

ایـن  یـا  و  می کنیـد  تولیـد  را  ریخته گـری  ماشـین 

قطعـات از طریـق واردات تامیـن می شـود، مطـرح 

کـرد: یـاوران صنعـت سـپاهان در حـال حاضـر تنهـا 

شـرکتی اسـت کـه در تولیـد قالب هـای مسـی مـورد 

نیـاز صنعـت فوالدسـازی فعـال اسـت و تنهـا قطعـه  

مـورد نیـاز فوالدسـازان کـه در داخـل کشـور تولیـد 

نمی شـود، الکتـرود اسـت کـه بـه تازگـی یک شـرکت 

خصوصـی واقـع در شـهر یـزد، مطالعاتی بـرای تولید 

این محصول انجام داده است.

سـپاهان  صنعـت  یـاوران  شـرکت  مدیرعامـل 

افزود: ما در صدد آن هستیم تمامی مراحل ساخت 

قالب های مسی برای خطوط ریخته گری، از مرحله 

ابتدایـی یعنـی ریخته گـری تا مرحلـه انتهایی یعنی 

آب کاری را بومی سازی کنیم.

تجاری سـازی  خصـوص  در  کجبـاف 

قالب هـای مسـی، عنـوان کـرد: در زمینـه تولیـد 

شـرکت های   از  تعـدادی  مسـی،  قالب هـای 

میلیـارد   10 چنـد  هزینـه  علی رغـم  دانش بنیـان 

و  محصـول  تولیـد  اتمـام  بـه  موفـق  تومانـی، 

تجاری سـازی آن نشـدند. شـاید علـت اصلـی آن، 

موضـوع فیزیـکال در بحـث تولیـد ایـن محصـول 

و  بـوده  مختلـف  بخش هـای  شـامل  کـه  اسـت 

فرایند آن بین 25 تا 30 مرحله را در بر  می گیرد.

وی در ادامـه بـه علـت نام گـذاری محصـول 

تولید شـده شـرکت یاوران صنعت سـپاهان اشاره 

کـرد و گفـت: مخزنـی بـه نـام قالـب وجـود دارد 

کـه بـا ریختـن مـذاب در داخـل ایـن محفظـه  و 

آن گاه سـرد کردن و انجماد آن، باعث شـکل دهی 

فلـزات و آلیاژهـا می شـود. حـدود 130 تـن مـاده 
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قطعـه  ایـن  تولیدکننـده  تنهـا  شـرکت  ایـن  چـون 

را  خـود  اعتـراض  نمی توانیـم  بنابرایـن  اسـت، 

نسـبت بـه ایـن موضـوع مطـرح کنیـم. اگـر سـه 

شـرکت های  در  را  محصـول  ایـن  پیـش  سـال 

خصوصی تولید می کردیم، از طرف سـازمان های 

و  می گرفتیـم  قـرار  حمایـت  مـورد  ذی ربـط 

بـه دو هـزار قطعـه در  مـا  تولیـد واحـد  ظرفیـت 

چالش هـای  بـه  توجـه  بـا  امـا  می رسـید  سـال 

تـا 500 قطعـه  مذکـور، در حـال حاضـر تنهـا 200 

تولید می کنیم.

مشکلی برای تامین مواد اولیه نداریم  
اولیـه،  مـواد  تامیـن  بـا  ارتبـاط  در  کجبـاف 

خاطرنشـان کـرد: مـاده اولیـه مـورد نیـاز مـا، مـس 

خالـص بـا خلـوص 99.999 درصـد اسـت. در ایـن 

خصـوص از چنـد نـوع آلیـاژ مـس ماننـد مـس - 

کـــــروم - زیرکـــــــونیوم و مــــــس - نقـــــره استفاده 

می کنیـم کـه تامیـن آن هـا از طریـق تـاالر بـورس 

بـه  توجـه  بـا  و  می پذیـرد  صـورت  ایـران  کاالی 

امـور  در  فعالیـت  سـال ها  طـی  کـه  سـابقه ای 

بازرگانی و بورسـی کسـب کرده ایم، خوشـبختانه 

هیچ گونـه مشـکلی در زمینـه تامیـن مـاده اولیـه 

نداریم.

وی در خصـوص طـول عمـر قالب های مسـی، 

تصریـح کـرد: طـول عمـر قالب هـای مسـی بـرای 

خطـوط ریخته گـری متفاوت اسـت و پارامترهای 

بـرای  دارنـد.  تاثیـر  ایـن محصـول  روی  بسـیاری 

بـدون  آب  از  صنعتـی،  مصـارف  در  مثـال 

ناخالصـی اسـتفاده می کننـد و  خلـوص آبـی کـه 

حائـز  بسـیار  می شـود،  اسـتفاده  زمینـه  ایـن  در 

دور  کـه  آبـی  دبـی  همچنیـن  اسـت.  اهمیـت 

مخـزن می چرخـد و یـا چـه نوع دسـتگاه واترجتی 

میـزان  می شـود.  اسـتفاده  صنعـت  ایـن  در 

پیشـرفته بـودن تجهیـزات و دسـتگاه های خطـوط 

تولیـد و اینکـه در قالب هـای ریخته گـری از پودر 

اسـتفاده می کننـد یـا روغـن و همچنیـن بـه چـه 

از جملـه عوامـل  طریـق سـرباره می  گیرنـد و...، 

اثرگـذار بـر طـول عمر قالب های مسـی محسـوب 

می شوند.

مـذاب پشـت ایـن مخـزن قـرار دارد و اطـراف این 

مخـزن را آب گـرم فـرا گرفته اسـت که در حدود 

آن  دور  بـه   55 تقریبـا  دبـی  بـا  سـاعت   12

می چرخـد. حـال اگـر حتـی بـه میزان سـر سـوزنی 

ترک یا موج روی این مخزن وجود داشـته باشـد، 

ایـن مـاده مـذاب و آب گـرم بـه داخـل واترجکت 

می شـوند.  سـفت  و  چفـت  و  می کننـد  نفـوذ 

تمـام  لحظـه ای،  خطـای  یـک  بـا  بدین ترتیـب 

زحمـات بـه هـدر خواهـد رفـت. بـه همیـن علـت 

را  محصـول  ایـن  نیسـتند  مایـل  تولیدکننـدگان 

راه انـدازی  هزینـه  ایـن،  بـر  عـالوه   کننـد.  تولیـد 

خطـوط  بـرای  مسـی  قالب هـای  تولیـد  خـط 

تومـان  میلیـارد   300 تـا   270 حـدود  ریخته گـری 

بـرای تولیـد 500 تـا یـک هـزار تـن از ایـن محصـول 

بوده که بسیار باالست.

افزایش ظرفیت تولید در گرو حمایت دولت  
سـپاهان  صنعـت  یـاوران  شـرکت  مدیرعامـل 

مجموعـه،  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص  در 

یـاوران  شـرکت  اسـمی  ظرفیـت  کـرد:  اظهـار 

سـال  در  تـن   800 و  هـزار  یـک  سـپاهان  صنعـت 

اسـت کـه از ایـن میـزان، سـالیانه حـدود 6 تـا 10 

هزار قطعه تولید می شود.

و  سـرمایه گذاری  از  همچنیـن  کجبـاف 

توسـط  فوالد سـازی  جدیـد  واحـد  یـک  احـداث 

یکـی از شـرکت های زیر مجموعـه آن هـا خبـر داد 

و گفـت: مبلـغ 750 میلیـارد تومـان بـرای خریـد 

هزینـه  ماهانـه  تـن   60 ریخته گـری  کـوره  یـک 

بـودن  کوچـک  دلیـل  بـه  امـا  کرده ایـم  پرداخـت 

دسـتگاه خریـداری شـده، ظرفیـت تولیـد خیلـی 

پاییـن اسـت و طبـق پروانه بهره بـرداری، یک هزار 

تولیـد  می توانیـم  را  محصـول  ایـن  از  تـن   800 و 

کنیم.

وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت مشـتری  مداری 

و رفتـار حرفـه ای در تجـارت، عنـوان کـرد: حدود 

یـک مـاه و نیـم پیـش، یـاوران صنعـت سـپاهان بـا 

یـک شـرکت پیمانـکاری بـرای تولید یـک محصول 

قـرارداد امضـا کرد که متاسـفانه با دو ماه تاخیر، 

و  اسـت  نرسـیده  مـا  دسـت  بـه  محصـول  هنـوز 

در زمینه تولید قالب های 
مسی، تعدادی از 

شرکت های  دانش بنیان 
علی رغم هزینه چند ۱0 
میلیارد تومانی، موفق به 
اتمام تولید محصول و 

تجاری سازی آن نشدند. 
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بـه اینکـه در صـورت ضعـف فوالدسـازان در بحـث 

یـک  بـه  تولیـدی  واحدهـای  نگهـداری،  و  تامیـن 

چشـم برهم زدنی از بین خواهند رفت، بیان کرد: 

نـت ضعیـف در واحدهـای فـوالدی باعـث خـواب 

سـرمایه می شـود. هزینـه شـات دان دسـتگاه هـای 

نـت  اگـر  و  اسـت  سرسـام آور  فـوالدی  واحدهـای 

قـوی و بـه موقـع در دسـتور کار ایـن واحدهـا قـرار 

نگیـرد، متحمـل ضـرر و زیـان هنگفتـی می شـوند. 

یک بـار  مـاه   6 هـر  اینکـه  جـای  بـه  مثـال،  بـرای 

دسـتگاه بـه دلیـل خرابـی نیـاز بـه تعمیـر داشـته 

باشـد، بـه مـدت یـک هفتـه و یـا سـالی یک بـار بـه 

مدت یک ماه دسـتگاه شـات دان می شـود. زمانی 

هم  که یک دسـتگاه خراب می شـود، یک ماه زمان 

می بـرد تـا تعمیـر شـود و بـر همیـن اسـاس اهمیـت 

تعمیرات، نگهداری و پشـتیبانی بیش از پیش در 

واحدهای فوالدی احساس می شود.

به گفته کجباف، نوسان قیمت مس در بورس 

فلـزات لنـدن و بـه دنبـال آن رقابـت کاذب ایجـاد 

شـده در این تاالر صنعتی، منجر به افزایش قیمت 

مس در بازار طی ماه های اخیر شـده اسـت که این 

مسـئله تاثیـر مسـتقیم بـر تامیـن قالب هـای مسـی 

اگرچـه  فـوالدی می گـذارد؛  واحدهـای  نیـاز  مـورد 

ممکن اسـت در صورت خاتمه جنگ بین روسـیه و 

اوکراین، قیمت مس روند نزولی به خود بگیرد.

مدیرعامل شـرکت یاوران صنعت سـپاهان در 

پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه آیـا اسـتانداردی 

یـا خیـر، مطـرح  بـرای ایـن پارامترهـا وجـود دارد 

پارامترهـا  ایـن  بـرای  مشـخصی  اسـتاندارد  کـرد: 

وجـود نـدارد و بـه عنـوان مثـال بایـد از آب خالص 

یعنـی آب مقطـر اسـتفاده کـرد امـا فوالدسـازان از 

اسـتفاده  نمی تواننـد  از آب مقطـر  باالیـی  حجـم 

کننـد چـون هزینـه آن مقـرون بـه صرفـه نیسـت. 

بنابرایـن همـان آب معمولـی را اسـتفاده می کنند 

و به جای تولید 450 عدد قطعه فوالدی و مسـی، 

400 عدد از این قطعات را تولید می کنند.

تأثیر تحریم ها بر تجارت قالب های مسی  
تاثیـر  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  کجبـاف 

دنیـا  تجـارت  قانـون  در  کـرد:  اذعـان  تحریم هـا، 

 90 می کننـد،  خریـداری  را  کاالیـی  کـه  زمانـی 

درصـد   10 و  پرداخـت  ابتـدا  را  هزینـه  درصـد 

باقی مانـده را بـرای اتمـام کار بلوکـه می کنند اما 

در ایـران در زمینـه تجـارت خارجـی، تضمینـی به 

خریـدار نمی دهنـد زیرا به خاطر شـرایط تحریمی 

مجبورنـد با واسـطه خریـد  کنند و به همین دلیل 

طـور  بـه  می شـوند.  محدودیـت  دچـار  خریـدار 

اسـمارت  یـا  هوشـمند  قـرارداد  بحـث  در  مثـال 

کانترکـت، در زمـان تنظیـم قـرارداد، هزینه هـای 

حمل  و نقـل و بیمـه بـار ذکـر می شـود امـا در اصـل 

تعهـدی  اسـت، هیـچ  بین المللـی  بیمـه  اینکـه  بـا 

بـه  خریـداران  و  نمی شـوند  قائـل  خریـدار  بـرای 

اجبـار بایـد از برخـی بیمه هـای داخلـی اسـتفاده 

فـروش  بـه  را  خـود  محصـول  بتواننـد  تـا  کننـد 

برسـانند. وی در همین راسـتا ادامه داد: شـرکت 

واردات  بـه  نسـبت  سـپاهان  صنعـت  یـاوران 

قطعـه ای بـه قیمـت 12 میلیـارد تومـان بـرای یـک 

سـازمان اقـدام کـرد کـه متاسـفانه هنـگام ارسـال 

محمولـه، کشـتی دچـار مشـکل شـد و فقـط 9 مـاه 

زمـان بـرد تـا مشـکل بیمـه  را حـل کنیـم. بنابرایـن 

سـرمایه شـرکت طـی ایـن مـدت راکـد باقـی مانـد 

و متحمل ضرر و زیان فراوانی شدیم.

ایـن تولیدکننـده قالب های مسـی ضمن اشـاره 

بایدها و نبایدهای ادغام شرکت های   
کوچک

بـا امـکان ادغـام شـرکت های  وی در ارتبـاط 

بـزرگ،  شـرکت های  بـه  آن هـا  تبدیـل  و  کوچـک 

از  بسـیاری  اینکـه  بـه  تـــــــوجه  بـا  شــــد:  یـادآور 

شـرکت های تولید کننـده ایرانـی نسـبت بـه ابعاد 

اگـر  کـــــــوچکی هسـتند،  جهانـی شـــــــرکت های 

بخواهیـم شـرکت های کوچـک بـا هـم ادغـام و بـه 

نظـر  در  بایـد  شـوند،  تبدیـل  بـزرگ  شـرکت های 

داشـته باشـیم کـه آیـا ایـن موضـوع بـه نفـع آن هـا 

مـدل  چنـد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  خیـر.  یـا  اسـت 

ادغـام شـامل عمـودی، افقـی و متجانـس وجـود 

دارد، بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه چـه سـبک 

و  چابکـی  هـم  آن  شـرط  و  اسـت  بهتـر  ادغامـی 

سـرعت بـاالی شـرکت های دانش بنیـان بـه شـمار 

می آیـد. بنابرایـن علی رغـم مزایـای زیـاد کـه در 

اجـرای  عـدم  دارد،  وجـود  شـرکت ها  ادغـام 

بـا  را  شـرکت ها  می توانـد  فراینـد  ایـن  صحیـح 

مشـکالت جـدی روبه رو کند. مدیرعامل شـرکت 

یـاوران صنعـت در پایـان یـادآور شـد: آنچه مسـلم 

اسـت، موضوع بومی سـازی و اهمیت و ضرورت 

آن در اقتصاد کشـور بوده که خوشـبختانه امروز 

بـر ایـن همـت گمارده ایـم و درحال گام برداشـتن 

در این حوزه  هستیم.
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ادامه حیات تولید با تامین نقدینگی
مدیرعامل شرکت هادی الکترونیک آرین عنوان کرد:

محمـود کریمـی یـزدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، بیـان کـرد: 

شـرکت هادی الکترونیک آرین در سـال 1386 فعالیت 

خود را آغاز کرد که زمینه فعالیت آن، تولید کابل های 

تخصصـی از جملـه کابـل کول واتـر »Cool Water« یـا 

کابل آبگرد کوره های قوس الکتریکی مورد استفاده در 

کوره های القایی و کابل آرموردار که عمده استفاده آن 

در پاالیشـگاه ها بـوده اسـت کـه نیـاز بـه ایمنـی باالیـی 

دارد. وی در خصـوص اهمیـت تامیـن نقدینگـی برای 

ادامـه تولیـد، افـزود: ایـن شـرکت بـا 13 سـال تجربـه در 

تولید کابل های تخصصی، متاسفانه با چالش کمبود 

نقدینگی و کمبود سـرمایه در گردش مواجه شـد که 

یـک سـال پیـش بـه تعطیلـی واحد تولیـدی انجامیـد و 

در  شـاغل  انسـانی  نیـروی  بیـکاری  ماننـد  تبعاتـی 

ایـن  رخـداد  علـت  داشـت.  همـراه  بـه  را  مجموعـه 

وضعیت، عدم پرداخت تسهیالت بانکی بود زیرا در 

بـرای  بـا شـیوع ویـروس کرونـا،  سـال 1399 هم زمـان 

بـا  بانـک مراجعـه کردیـم کـه  بـه  گرفتـن تسـهیالت 

گذشـت بیـش از 50 روز، بـا بی مهـری بانـک روبـه رو 

شـدیم. در نهایـت بانـک نیـز از اعطـای تسـهیالت بـه 

واحـد تولیـدی مـا به صراحت امتنـاع کـرد و از آنجایی 

مدیرعامل شـرکت هادی الکترونیک آرین، تولید کننده سـیم و کابل های تخصصی گفت: اولین گام برای 
تحقق هر هدفی، مشـخص بودن میزان سـرمایه اسـت. در حالی که تولیدکنندگان نیازمند تامین نقدینگی 
کافـی بـرای ادامه فعالیـت خود هسـتند، بانک ها به تنهایـی نمی توانند منابع مالـی کارگاه هـای تولیدی را 

فراهم کنند و در صورت حل این معضل، آینده روشنی در انتظار صنعت سیم و کابل کشور خواهد بود.

که مجموعه با مشـکالت اقتصادی بسـیاری دست و 

پنجه نرم می کرد، به ناچار تعطیل شد. گفتنی است 

بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش نیروی انسـانی، سـعی ما 

همواره بر این بوده است تا با جذب نیروهای انسانی 

جـوان ضمـن آمـوزش صفـر تـا صـدی در شـروع کار، 

زمینه الزم برای فعالیت و اشتغال را فراهم کنیم.

اساس خالقیت متفاوت بودن است  
مدیرعامـل شـرکت هـادی الکترونیک آریـن اظهار 

کـرد: مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای ایـن صنعـت شـامل 

هـادی مسـی و روکـش اسـت کـه فلـز مـس بـه عنـوان 

پلی  اتیلـن،   ،»PVC« ماننـد  پلیمـری  مـواد  و  هـادی 

اسـتفاده  روکـش  قسـمت  بـرای  و...  پلی پروپیلـن 

می شـوند. وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و 

چالش های موجود در این زمینه، تصریح کرد: در زمان 

اولیـه  تامیـن مـواد  فعالیـت مجموعـه، مشـکلی در 

نداشـتیم؛ چراکه نوآوری در کار، ما را نسـبت به سـایر 

تولیدکنندگان در این عرصه به نوعی متمایز می کرد و 

از آنجایی که تولیدکننده کابل های تخصصی بودیم، 

بنابراین حجم ماده اولیه مورد استفاده محدود بود و 

مشـکلی در تامیـن مـس و مـواد پلیمـری مـورد نیـاز 

نداشتیم اما سایر تولیدکنندگان سیم و کابل به دلیل 

تنـوع زیـاد محصـوالت در ایـن صنعـت،  بـا این چالش 

تامیـن مـواد اولیـه مواجـه شـده بودنـد. کریمـی یـزدی 

ضمـن اشـاره به بومی سـازی تجهیـزات و ماشـین آالت 

تخصصی، خاطرنشـان کرد: شـرکت هادی الکترونیک 

آرین از معدود شرکت هایی بود که به طراحی و تولید 

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز خود می پرداخت.

آینده روشن صنعت سیم و کابل  
آریـن در  الکترونیـک  هـادی  مدیرعامـل شـرکت 

خصوص چشم انداز صنعت سیم و کابل، مطرح کرد: 

شـرایط صنعـت سـیم و کابـل در حـال حاضـر مناسـب 

است و معتقد هستیم سیم و کابل، صنعتی کاربردی 

با درآمد و سود قابل توجه است زیرا تنوع محصول در 

آن بسیار زیاد بوده و صنعتی رو به پیشرفت به شمار 

می آید.وی در پایان یادآور شـد: قبل از تعطیلی واحد 

تولیدی، با کشور ترکیه داد و ستد داشتیم که پس از 

غیر فعال شدن مجموعه، صادرات هم متوقف شد اما 

امیـد داریـم در آینـده نزدیـک بـا رفع چالش نقدینگی، 

دوباره کارگاه  را راه اندازی کنیم و بتوانیم به تولید خود 

ادامه دهیم.
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اخذ تسهیالت سرمایه در گردش دشوار شده است
مدیرعامل شرکت تعاونی نورا کابل پارس:

مدیرعامـل شـرکت تعاونی نورا کابـل پارس گفـت: در حالی که هم زمان با نوسـان قیمت 
مـس در داخـل، بـا چالـش تامین مـواد اولیـه مواجه شـده ایم و اخـذ وام در چنین شـرایطی 
می توانـد چاره سـاز باشـد، اعطای تسـهیالت سـرمایه در گـردش توسـط بانک ها بـه روال 
گذشـته نیسـت و پرداخـت وام را منـوط به گردش حسـاب بانکی و همچنین معدل حسـاب 

اشخاص کرده اند.

بـا  گفت وگـو  در  جلـودار  یحیـی زاده  حسـین 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

بیـان کـرد: شـرکت تعاونی نـورا کابل پـارس واقع در 

شـهرک صنعتی رجه شهرسـتان بابل، فعالیت خود 

را از سال 1394 آغاز کرد و زمینه فعالیت آن، تولید 

انـواع سـیم و کابل هـای برق، کابل های کواکسـیال، 

کابل هـای مخابراتـی، کابل هـای کنتـرل، کابل هـای 

انـواع  نیـز  و  افشـان شـیلددار  و کابل هـای  فرمـان 

جهـت  ضعیـف  فشـار  آلومینیومـی  کابل هـای 

ظرفیـت  افـزود:  وی  اسـت.  سـاختمانی  مصـارف 

پـارس،  کابـل  نـورا  تعاونـی  شـرکت  تولیـد  اسـمی 

سـالیانه بیـش از یـک هـزار و 250 تـن طبـق پروانـه 

بهره بـرداری اسـت امـا در حـال حاضـر بـا 20 درصـد 

ظرفیت، قادر به تولید انواع سـایزهای سـیم و کابل  

هستیم.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی نـورا کابـل پـارس با 

اشـاره بـه اینکـه سـرمایه اصلـی هـر واحـد صنعتی 

همـان نیـروی انسـانی اسـت، تاکیـد کـرد: یکـی از 

بـه  انسـانی  منابـع  صنعـت،  در  کلیـدی  عناصـر 

بـه  نیـل  بـرای  و هـر کسـب و کاری  شـمار می آیـد 

افـرادی ماهـر و شایسـته  اهـداف خـود، نیازمنـد 

شـرایط  علی رغـم  مـا  مجموعـه  بنابرایـن  اسـت. 

دشـورای کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، همـواره سـعی 

داشـته اسـت که نیروی انسانی خود را حفظ کند 

آمـوزش  صـرف   را  مشـخصی  زمـان  مـدت  زیـرا 

نیروهـای انسـانی می کنیـم و در صورتـی که افراد 

را از دسـت بدهیـم، بـا هدررفـت زمـان و انـرژی 

مواجـه خواهیم شـد. به گفته یحیـی زاده جلودار، 

و  ماشـین آالت  از  کـه  کرده ایـم  سـعی  همـواره 

تجهیـزات سـاخت داخـل برای تولید انواع سـیم و 

کابل استفاده کنیم.

معضلــی بــه نــام مالیــات بــر گــردش   
ــی ــاب های بانک حس

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، تصریـح کـرد: 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز را از بـورس کاالی ایـران 

مهم تریـن  اولیـه،  مـواد  تامیـن  می کنیـم.  تهیـه 

چالش صنعت سـیم و کابل محسـوب می شـود و 

مجموعـه مـا در سـال جـاری و یـا حتـی سـال های 

بـا مشـکل  اولیـه خـود  تامیـن مـواد  نیـز در  قبـل 

سـال  مـاه  آذر  از  تقریبـا  اسـت.  بـوده  مواجـه 

توسـط  گـردش  در  سـرمایه  تسـهیالت  گذشـته، 

و  نمی شـود  پرداخـت  سـابق  روال  بـه  بانک هـا 

پرداخـت وام را منـوط بـه گـردش حسـاب بانکـی 

و همچنیـن معـدل حسـاب اشـخاص کرده اند. به 

ایـن صـورت کـه برای پرداخت تسـهیالت، معدل 

یا میانگین حسـاب اشـخاص را مورد بررسـی قرار 

معـدل  از  برخـورداری  صـورت  در  و  می دهنـد 

قابـل قبـول، وام را پرداخت می کنند. مدیرعامل 

شـرکت تعاونـی نـورا کابـل پـارس در همیـن راسـتا 

ادامه داد: از سـوی دیگر، سـخت گیری برخی از 

ارگان هـای تامین کننـده مـواد اولیـه ماننـد بورس 

کـه متاسـفانه در سـال جـاری بـه طـور ناگهانـی 

شـرایط خریـد مـواد اولیـه را از مـدت پنـج ماه، به 

مـدت دو مـاه تقلیـل داد و اخیرا هم مطرح شـده 

اسـت کـه بایـد 50 درصد خرید بـه صورت نقدی 

اعتبـاری  صـورت  بـه  باقی مانـده  درصـد   50 و 

دوش  بـر  را  مضاعفـی  فشـار  شـود،  پرداخـت 

چراکـه  اسـت؛  کـرده  وارد  تولیـدی  واحدهـای 
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بـا  اولیـه  مـواد  می شـود  سـبب  مسـئله  همیـن 

هزینه بیشـتری به دسـت ما برسـد که به تبع آن، 

قیمـت تمـام شـده محصـول نیز افزایـش می یابد. 

بـا  اقسـاطی  خریـد  روال  بـه  مشـتری  طرفـی،  از 

چـک عـادت کـرده و تفهیـم ایـن موضـوع بـه وی 

کار دشواری است.

تولیـد و صادرات، زیربنـای اقتصاد هر   
کشـور است

اهمیـت  بـه  ادامـه  در  جلـودار  یحیـی زاده 

صـادرات سـیم و کابـل بـه خـارج از کشـور اشـاره 

کـرد و گفـت: صـادرات، بخـش مهمـی از اقتصـاد 

بـرای  رو  ایـن  از  تشـکیل می دهـد.  را  هـر کشـور 

اعطـای  اقتصـادی،  بخش هـای  از  حمایـت 

تسـهیالت می توانـد ابـزاری مناسـب بـرای رشـد و 

مـاه   21 طـی  مـا  مثـال،  طـور  بـه  باشـد.  توسـعه  

صـادرات  عـراق  کشـور  بـه  توانسـته ایم  گذشـته 

تـداوم  را  صـادرات  همچنیـن  و  باشـیم  داشـته 

بخشـیم امـا متاسـفانه بـا یـک چالش جـدی مواجه 

از  معـاف  صادرکننـدگان  قانـون،  طبـق  هسـتیم. 

پرداخـت 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افزوده انـد و 

نیمـا  آن در سـامانه  ثبـت  بـه  زمانـی کـه نسـبت 

اقـدام می کننـد، دولـت مکلـف بـه برگشـت این 9 

درصـد اسـت امـا متاسـفانه ایـن امـر بـه سـختی و 

صـورت  سـاله  یـک  حداقـل  زمانـی  بـازه  طـی 

اینکـه وقتـی محصـول خـود را  می پذیـرد. ضمـن 

قیمت گـذاری  صادراتـی  بـازار  در  فـروش  بـرای 

می کنیـم، نمی توانیـم 9 درصـد گران تـر از قیمـت 

درصـد   9 پرداخـت  جبـران  منظـور  بـه  جهانـی 

مالیـات بـر ارزش افـزوده معاملـه کنیـم. راهـکار 

سـاده بـرای حـل ایـن معضـل ایـن اسـت کـه دولـت 

درصـد   9 و  درآمـد  بـر  مالیـات  درصـد   25 اخـد 

 34 مجمـوع  در  کـه  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 

اخـذ  از  و  تجمیـع  یکدگیـر  بـا  را  درصـد می شـود 

افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  درصـد   9 جداگانـه 

جلوگیری کند.

کامـال  بـازاری  صـادرات،  کـرد:  اذعـان  وی 

بـازار  از  سـخن  کـه  زمانـی   و  اسـت  رقابت پذیـر 

رقابتـی مطـرح می شـود، هـدف یـک شـرکت فعـال 

کـه  اسـت  سـود  بیشینه سـازی  عرصـه،  ایـن  در 

روی  پیـش  کـه  چالش هایـی  بـا  متاسـفانه 

نهایـت  در  اسـت،  گرفتـه  قـرار  تولید کننـدگان 

ممکـن اسـت 2 تـا 3 درصـد سـود عایـد آن هـا شـود 

بـرای  را  باالیـی  سـود  حاشـیه  نمی تواننـد  زیـرا 

صادرات محصوالت خود در نظر بگیرند.

عدم نظارت کارشناسانه بر صنعت   
سیم و کابل

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی نـورا کابـل پـارس در 

رابطه با کیفیت سیم و کابل های تولیدی، خاطرنشان 

کـرد: حقیقـت امـر این اسـت که متاسـفانه کیفیت 

سـازمان های  و  نیسـت  مناسـب  محصـوالت  ایـن 

دولتی ذی ربط باید در بحث استاندارد سازی سیم و 

امـر  ایـن  کـه  باشـند  داشـته  را  نظـارت الزم  کابـل 

متاسـفانه هنوز محقق نشـده اسـت. ناظران سازمان 

ملـی اسـتاندارد ایـران بایـد نظارت هـای کافی جهت 

جمع آوری سیم و کابل های غیراستاندارد و تقلبی را 

از سـطح فروشـگاه ها و بـازار داشـته باشـند. ضمـن 

اینکـه بازرسـی و نمونه بـرداری از سـیم و کابل هـای 

تولیدی در داخل کارخانه فایده ای ندارد؛ چراکه هر 

از  کـه  اسـتانداردی  نمونه هـای  می توانـد  شـرکتی 

گذشـته تولیـد و دپـو کـرده اسـت را جهـت تسـت 

اسـتاندارد ارائـه دهـد. یحیـی زاده جلـودار در ادامـه 

ابـراز کـرد: بـه طـور مثـال، در حال حاضر قیمت مس 

بـا ارزش افـزوده در حـدود 300 هـزار تومـان اسـت. 

قیمت نهایی سـاده ترین کابل مسـی با قطر خارجی 

1.5 تـا 2.5 میلی متـر کـه بسـیار پرکاربرد نیز هسـت، 

حـدود یـک میلیون تومان اسـت. بنابرایـن زمانی که 

در خیابان الله زار تهران این کاال را به قیمت 800 هزار 

تومـان بـه فـروش می رسـانند، یعنـی ایـن محصـول 

تقلبـی اسـت و رفـع این معضـل، ضرورت نظـارت در 

سـطح بـازار را می طلبـد. بـه گفتـه وی، متاسـفانه در 

صنعـت بسـته بندی نیـز دچـار ضعـف هسـتیم زیـرا 

از  دسـته  آن  در  محصـوالت  بسـته بندی  اهمیـت 

کاالهایـی کـه صـادر می شـوند، بـر کسـی پوشـیده 

نیسـت و بـه همیـن دلیـل در تمـام دنیـا عـالوه بـر 

تقویت صادرات، به صنعت بسته بندی نیز اهمیت 

می دهند.

آینده درخشان در انتظار صنعت سیم و کابل  
این فعال صنعت سیم و کابل در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکـه با توجه به 

سـابقه 50 سـاله صنعت سـیم و کابل در کشـور، در 

حـال حاضـر وضعیـت ایـن صنعـت را در مقایسـه بـا 

کشـورهایی مانند ترکیه و عربسـتان چگونه ارزیابی 

می کنید، اظهار کرد: نکته قابل تامین اینکه ترکیه، 

دسترسـی الزم بـه مـواد اولیـه یعنـی مـس نـدارد و 

مفتـول مـورد نیـاز خـود را از ایـران وارد می کنـد. بـا 

ایـن وجـود، 60 تـا 70 درصـد بازارهـای جهانـی را بـه 

و  قیمـت   بـا  چراکـه  اسـت؛  داده  اختصـاص  خـود 

کیفیـت مناسـب تر نسـبت بـه تولیـدات داخلـی، 

محصـوالت خـود را بـه فروش می رسـاند. با توجه به 

شـرایط فعلی کشـور، تولیدکنندگان سـیم و کابل در 

فروش محصوالت خود با مشـکل مواجه شـده اند و 

بـه طـور تقریبـی، فـروش کاالهـا بـه یـک سـوم سـابق 

تقلیل پیدا کرده اسـت. یحیی زاده جلودار در پایان 

در ارتباط با چشـم انداز صنعت سـیم و کابل، یادآور 

شـد: معتقـد هسـتیم کـه بـا حضـور جوانـان نخبـه و 

تحصیل کرده، آینده روشـنی در پیش روی صنعت 

سیم و کابل کشور است و امیدواریم ضمن تسریع 

در رفع موانع موجود، تولیدکنندگان واقعی سـیم و 

کابل به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.



اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه 
اشتغال پایدار از طریق بومی سازی

طریـق  از  وت  ثـر تولیـد 
اکتشـافات ذخایر معدنی

تمرکز بر حوزه معادن 
طال، مس و فلزات گرانبها

سرمایه گذاری هدفمند

 بهره برداری
از کارخانه طالی اکسیدی

12 آبان 1401:

اخذ مجوز تاسیس بخش 

کنسانتره  مس سولفیدی

10 آبان 1396: 

صدور پروانه 

بهره برداری معدن 

22 بهمن 1400:

احداث کارخانه فرآوری 

طال با ظرفیت 300 

کیلوگرم طال درسال

31 مرداد 1401: 

ذخیره تایید شده توسط کمیسیون گواهی  

کشف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 

عنصر طال در مجموع معادل ۵4 میلیون  و 

۸4۸ هزار و ۷۵9 تن

  هفتم آذر 139۵: 

اخذ گواهی  کشف محدوده برای کانسنگ طالی 

سولفیدی با ذخیره قطعی 2۷ میلیون و ۸00 هزار 

تن با عیار میانگین 0.۵۵ گرم در تن طال

 مجتمع
    معدنی و صنعتی 

طالی شادان

 اشتغال زایی 300 نفری 
در استان  خراسان جنوبی

یکه تازی   کارند صـــدر جهان در دل کویر
با  سرمایه گذاری   

 ساختار سازمانی مبتنی
 بر توانمند سازی سازمان و کارکنان

سازمان یادگیرنده و دانش بنیان

پیشتاز در حوزه معادن

بیش از 400میلیارد تومانی
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سرب و روی

ابهام در آینده صنعت سرب

بالتکلیفی صادرکنندگان شمش سرب
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علیرضـا مظفـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

تکین سـرب زنگان فعالیت خود را با ظرفیت اسـمی 

تولید سـاالنه سـه هزار تن شـمش سـرب از سـال 1396 

شروع کرد اما به دلیل عدم تامین خوارک مورد نیاز، 

ایـن واحـد تولیـدی بـا 10 درصد از میزان ظرفیت خود 

ابهام در آینده صنعت سرب
مدیرعامل شـرکت تکین سـرب زنگان گفـت: در حال حاضر به دلیل پیشـرفت تکنولوژی های معـدن کاری، امکان 
اسـتخراج های عمیق تر و کشـف معادن جدید در داخل و خارج از کشـور، مشـکل تامین مواد اولیه چندان مطرح نیست 
و تنهـا نگرانـی مـا کاهش مصرف جهانی فلز سـرب به دلیل جایگزینی باتری های لیتیومی اسـت. البته این مسـئله در 
ایـران به علت عدم تعامل با کشـور های توسـعه یافته در کوتاه مدت اثری ندارد و با توجه به نوسـان نـرخ ارز و تصیمات 

خلق الساعه، نمی توان آینده این صنعت را پیش بینی کرد.

مشغول به تولید است.

وی در رابطه با تامین مواد اولیه تولیدکنندگان 

شمش سرب، عنوان کرد: دو نوع ماده اولیه برای 

تامین خوراک واحد های تولیدی وجود دارد. نخست، 

کارگاه هایی که از کنسانتره سرب و روی استفاده 

می کنند و معموال تمام این واحد ها دارای سهمیه  

مشخص هستند. به عنوان مثال در معدن سرب و 

تولیدکنندگان  برای  انگوران، کنسانتره سرب  روی 

تولیدکنندگان  برای  روی  کنساتره  و  سرب  شمش 

شمش روی اختصاص داده شده است. مورد دوم 

اینکه بخش دیگری از تولیدکنندگان شمش سرب، 

مجوز تولید شمش از باتری های فرسوده خودرو را 
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به صورت  را  نیاز خود  مورد  اولیه  مواد  که  دارند 

واردات و یا با جمع آوری از سطح بازار تامین می کنند. 

البته الزم به ذکر است که حدود 10 سال پیش به علت 

بزرگ  شرکت های  از  یکی  توسط  سرباره  دپوی 

تولیدکننده سرب، جو اعتراضی علیه اثرات منفی که 

ممکن است این سرباره ها بر سالمت انسان  و محیط 

زیست بگذارند، شکل گرفت. به همین علت برای حل 

این مشکل در شهرک صنعتی انگوران، واحد هایی به 

نام بازیافت سرب برای تولید شمش سرب از این 

از  استفاده  به  ملزم  که  شد  احداث  سرباره ها 

سرباره هایی که در نقاط مختلف کشور وجود داشت، 

بودند.

مدیرعامل شرکت تکین سرب زنگان در رابطه با 

اسـتفاده از سـرباره  بـرای تولیـد شـمش سـرب، ادامـه 

داد: تولیدکنندگان بزرگ شـمش سـرب از کنسـانتره 

سرب استفاده می کنند و در نهایت سرباره هایی که 

از فراینـد باقی مانده انـد و دارای 5 تـا 7 درصـد سـرب 

هسـتند را بـه مـا تحویـل می دهنـد تـا با بازیافـت این 

سـرباره ها و اسـتخراج سـربی که در آن ها وجود دارد، 

شمش سرب را تولید کنیم. پسماند های باقی مانده 

از تولیـد شـمش سـرب در مجموعـه مـا، فاقد هرگونه 

عناصـر سـنگین و یـا خطـر محیـط زیسـتی اسـت. 

شـهرک صنعتـی انگـوران در فاصلـه 70 کیلومتـری از 

شـهر زنجـان در یـک موقعیـت جغرافیـای خـاص و بـا 

بررسـی تمـام جوانـب از جملـه آب هـای زیرزمینـی و 

محـدوده اطـراف آن انتخـاب شـده اسـت تـا هیـچ 

معضالت زیست محیطی نداشته باشد.

مظفـری بـا اشـاره بـه عـدم تامیـن سـرباره های 

مورد نیاز، اذعان کرد: شـرکت تکین سـرب زنگان با 

اخـذ مجـور حمـل ایـن سـرباره ها از سـازمان حفاظت 

واحد هـای  نماینـده  عنـوان  بـه  زیسـت  محیـط 

تولیدکننده شـمش سـرب، با یکی از تولیدکنندگان 

بزرگ سـرب قرارداد امضا کرد و قرار بر این شـد تا با 

حمـل ایـن سـرباره ها بـه شـهرک صنعتـی انگـوران و 

تامیـن خـوراک دیگـر واحد هـا شـمش سـرب تولیـد 

کنیـم. در قـرارد یـک سـاله ای که مجوز برداشـت 20 

هزار تن در سال از سرباره ها را داشتیم، در چند ماه 

ابتدایـی از زمـان شـروع قـرارداد حـدود 10 هـزار تـن 

برداشـت صـورت پذیرفـت امـا بعـد از ایـن زمـان بـه 

سبب تغییراتی که برگرفته از جابه جایی سهام بود، 

مدیریت این شرکت  تغییر کرد و با خصوصی شدن 

آن،  ایـن قـرارداد کـه از قبـل تنظیـم شـده بـود، بـه 

صـورت یـک طرفـه از سـوی تامین کننـده انبـوه لغـو 

شـد. حـال بـه سـبب اینکـه مـا و برخـی از واحد هـای 

بازیافـت  نـام  بـه  را  خـود  تولیـد  مجـوز  تولیـدی، 

سرباره های سرب برای تولید شمش سرب دریافت 

کـرده بودنـد، بـه علـت تامیـن نشـدن خـوراک مـورد 

نیاز تعطیل و یا به صورت نیمه تعطیل در آمدند.

تالش برای یافتن مواد اولیه جایگزین  
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیـل عـدم تامیـن مواد 

اولیـه مـورد نیـاز شـرکت بـه ناچـار درصدد جایگزینی 

مـواد اولیـه دیگـری بـرای ادامه تولید برآمدیـم، اظهار 

کـرد: ضمـن این اتفـاق و از دسـت دادن تامین کننده 

اصلـی، مـا و تمـام صنعت گرانـی کـه از این سـرباره ها 

اسـتفاده می کردند، برای ادامه مسـیر تولید چاره ای 

جز جایگزینی برای این سرباره ها نداشتند. به همین 

منظـور مـا از کنسـانتره و یـا خاک معدنی بـرای ادامه 

بقـای واحـد تولیـدی خـود بهـره می بریـم و بـه علـت 

نداشـتن مجـوز تولیـد شـمش سـرب از باتری هـای 

فرسـوده، قـادر بـه اسـتفاده از آن هـا نیسـتیم. فراینـد 

تولیـد شـمش سـرب از سـایر مـواد اولیـه بدیـن گونـه 

است که در صورت استفاده از باتری های فرسوده به 

عنـوان خـوراک، از کوره هـای زمینی بـرای ذوب مواد 

اسـتفاده می شـود و اگر ماده اولیه کنسـانتره یا خاک 

معدنی باشد، از کوره های دوار در فرایند تولید بهره 

برده خواهد شد. ما هم در فرایند تولید از کوره های 

دوار اسـتفاده می کنیـم و در حیـن اسـتفاده از مـواد 

اولیـه، کمـک  ذوب هـای مخصـوص را بـه آن ها اضافه 

می کنیم. خاک معدنی مورد استفاده در واحدهای 

تولیـدی، عمدتـا از نـوع اکسـیدی بـوده اسـت امـا از 

خاک سولفوره هم در زمان نبود خاک اکسیدی بهره 

می بریم. البته به سـبب راندمان گیری بهتری که از 

خـاک اکسـیدی داریـم و بـا توجـه بـه اینکـه خـاک 

معدنـی سـولفوره بـه علت وجـود گوگـرد و خورندگی 

آن، یـک سـری مشـکالت و آسـیب بـه تجهیـزات و 

فیلتراسـیون های موجود وارد می کند، بیشـتر تمایل 

به استفاده از خاک اکسیدی داریم.

ایـن فعـال صنعـت سـرب در رابطـه بـا معضـل 

افزایـش بهـای انـرژی، مطـرح کـرد: ایـن شـرکت در 

از  متعـددی  پیگیری هـای  گاز،  بهـای  خصـوص 

سازمان های ذی ربط در سال گذشته انجام داد. به 

ایـن علـت کـه ایـن واحـد تولیـدی در رده صنایعـی 

ماننـد صنایـع فـوالدی کـه از آن هـا بهـای حداکثـری 

گاز دریافت می شـد، قرار گرفت و مبنای محاسـبه 

گاز  خـوراک  درصـد   40 تـا   30 مـا،  گاز  بهـای 

پتروشـیمی ها بـود امـا بـا پیگیری هایـی کـه انجـام 

دادیـم و بـا گذشـت هفـت تـا هشـت مـاه، موفـق بـه 

تغییـر شـرایط از مبنـای 30 تـا 40 درصد بـه 10 درصد 

شـدیم. اگرچـه همچنـان بهـای گاز مصرفـی کـه در 

سـال 1400 پرداخـت می کردیـم، افزایـش پنـج برابـری 

نسبت به سال 1399 داشت.

ضربه مهلک ممنوعیت صادرات بر بدنه   
صنعت سرب

مظفـری بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه گذاری هایی 

دلیـل  بـه  سـرب  صنعـت  در  گرفتـه  صـورت 

صادرات محور بودن آن است، یادآور شد: با توجه به 

میـزان پروانـه  بهره بـرداری کـه بـه واحد هـای فعـال در 

صنعت سرب طی سالیان گذشته اعطا شده است و 

همچنیـن تولیـد مـازاد شـمش سـرب از میـزان نیـاز 

داخلی، این موضوع کامال واضح است. پیشینه این 

صنعـت بسـیار طوالنـی بـوده اسـت امـا از زمانـی کـه 

با توجه به اینکه خاک معدنی 
سولفوره به علت وجود 

گوگرد و خورندگی آن، یک 
سری مشکالت و آسیب به 
تجهیزات و فیلتراسیون های 
موجود وارد می کند، بیشتر 
تمایل به استفاده از خاک 

اکسیدی داریم
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تولید شمش سرب به طور صنعتی و مدرنیته انجام 

شد، حاکمیت در یک برهه زمانی درصدد توسعه این 

صنعت بود که هدف آن فقط تامین نیاز داخل نبود 

و شالوده صنعت سرب بر پایه صادرت گذاشته شد 

تـا بتوانیـم ارزآوری بـه داخـل کشـور داشـته باشـیم. 

میـزان مصـرف داخلـی سـرب مـا سـالیانه حـدود 120 

هـزار تـن بـرآورد می شـود؛ در حالـی کـه بیـش از یـک 

میلیـون تـن تولیـد در کشـور داریـم امـا متاسـفانه در 

حـال حاضـر بـه علـت ممنوعیـت صـادرات سـرب، 

بازار هـای خارجـی را از دسـت  داده ایـم کـه ایـن امـر 

ناشـی از تصمیم هـای غیر کارشناسـانه در ایـن زمینه 

اسـت. بـه عنـوان مثـال، پیش تـر مطرح شـد کـه برای 

تامیـن نیـاز داخلی نباید صـادرات صورت پذیـرد؛ در 

صورتـی کـه میـزان تولیـد، مـازاد بـر نیـاز داخـل بـوده 

است. عمده مصرف کنندگان شمش سرب در داخل 

کشور، کارخانه های باتری سازی با مصرف حدود 120 

هـزار تـن هسـتند امـا ایـن واحد هـا با تامیـن 100 تـا 105 

هزار تنی سـرب ضمن جمع آوری باتری های فرسـوده 

از نمایندگی های موجود در سراسر کشور، بیشتر نیاز 

خود را برآورده می کنند.

وی در همین راستا افزود: ممنوعیت صادرات 

شـمش سـرب باعـث می شـود تـا ارز آوری بـه داخـل 

کشـور صورت نگیرد و همین موضوع روی قیمت  

داخلـی شـمش اثـر گذاشـته اسـت. در حـال حاضر  

قیمت شمش سرب به  ازای هر کیلوگرم در خارج 

از کشـور، بیـش از 85 هـزار تومـان اسـت امـا در 

داخـل، حداکثـر قیمـت شـمش سـرب بـه 75 هـزار 

هـزار   10 قیمـت  اختـالف  ایـن  و  می رسـد  تومـان 

تومانـی بسـیار چشـمگیر اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

ظرفیت اسـمی شـرکت تکین سـرب زنگان سه هزار 

تن در سـال اسـت. حال اگر این مقدار ضرب در 10 

هـزار تومـان شـود، مبلـغ هنگفتـی آن هـم بـرای یک 

شـرکت کوچـک تولیـدی شـمش سـرب در داخـل 

در  محصـول  ایـن  تولیـد  مجمـوع  و  شـد  خواهـد 

کشور به بیش از یک میلیون تن در سال می رسد. 

با این تفاسـیر به راحتی قابل محاسـبه اسـت که ما 

چـه سـود عظیمـی از صـادرات شـمش سـرب را از 

دسـت می دهیـم. متاسـفانه از سـال 97 صـادرات 

شمش سرب ممنوع شده است و صادرات تنها از 

طریـق محـل واردات مـواد اولیـه و بـه صـورت ورود 

موقت انجام می شود اما در سال گذشته با تبیین 

یـک بخشـنامه جدید، کسـانی که از محـل واردات 

خـود صـادرات انجـام می دادنـد، مسـتلزم بـه رفـع 

در  صـادرات  از  حاصـل  ارز  عرضـه  و  ارزی  تعهـد 

سـامانه نیمـا شـدند. ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر 

بـه دسـت آمـده را در قالـب ارز  تولیدکننـده ارز 

نیمایـی عرضـه کنـد، بـه حـال وی تفاوتـی نخواهـد 

کرد و قیمت نهایی به  ازای هر کیلوگرم، باز همان 

75 هـزار تومـان خواهـد بـود. مدیرعامـل شـرکت 

تکیـن سـرب زنـگان در ارتبـاط بـا اهمیـت صنعـت 

اسـتراتژیک  فلـز  یـک  سـرب،  کـرد:  تاکیـد  سـرب، 

اسـت و بـه همیـن علـت بایـد ایـن صنعـت حفـظ 

شود. در کشورهایی همچون آلمان و سوئد که در 

مسـئله محیـط زیسـت بسـیار سـخت گیرانه عمـل 

همچنـان  فلـز  ایـن  کاربـرد  علـت  بـه  می کننـد، 

معتقـد  کرده  انـد.  حفـظ  را  خـود  سـرب  صنعـت 

را  تولیـد سـرب  بایـد حداقـل  هـر کشـور  هسـتیم 

داشـته باشـد؛ چراکه این فلز به علت کاربردی که 

از سالیان گذشته در مهمات سازی و اسلحه سازی 

داشته، حائز اهمیت است.

کاهش مصرف جهانی شمش سرب  
وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« 

مبنی بر اینکه با توجه به منابع رو به اتمام سـرب و 

روی و از آنجایـی کـه ایـن صنعـت نقـش بسـزایی در 

دوراندیشـی  آیـا  دارد،  صـادرات   از  حاصـل  ارزآوی 

برای جایگزینی خاک معدنی اکسـیدی انجام شـده 

اسـت یـا خیـر، ابـراز کـرد: امـروزه بـه دلیـل پیشـرفت 

اسـتخراج های  امـکان  معـدن کاری،  تکنولوژی هـای 

عمیق تر و کشـف معادن جدید در داخل و خارج از 

مطـرح  چنـان  اولیـه  مـواد  تامیـن  مشـکل  کشـور، 

نیسـت و تنهـا نگرانـی مـا کاهش مصـرف جهانی فلز 

لیتیومـی  باتری هـای  جایگزینـی  دلیـل  بـه  سـرب 

اسـت. البتـه ایـن مسـئله در ایـران بـه علـت عـدم 

کوتاه مـدت  در  توسـعه یافته  کشـور های  بـا  تعامـل 

ایـن  اصلـی  مشـکل  حاضـر  حـال  در  نـدارد.  اثـری 

بدیـن  اسـت؛  قیمت هـا  هم خوانـی  عـدم  صنعـت، 

جهانـی  قیمـت  بـا  را  اولیـه  مـواد  مـا  کـه  صـورت 

خریـداری می کنیـم و محصـول نهایـی را بـه قیمـت 

داخلـی عرضـه می کنیـم. بـا وجود این مسـئله تولید 

اقتصـادی  بـرای صنعت گـران صرفـه  سـرب  شـمش 

ندارد. صنعت سـرب ایران در یک برهه زمانی با در 

داسـت داشـتن بـازار جهانـی عملکـرد عالـی داشـت 

از  را  فرسـوده  باتری هـای  واردات  کـه  افـرادی  امـا 

افغانسـتان انجـام می دانـد، بـه علـت ممنوعیت این 

امـر دیگـر قـادر بـه تامیـن باتری هـای فرسـوده از ایـن 

کشـور نشـدند و افغانسـتان بـا حمایـت از نیروهـای 

انسـانی متخصصی که از اتباع این کشـور بودند، با 

احدات واحد های تولیدکننده شـمش سـرب به یکی 

از فعاالن این صنعت در منطقه بدل شده است. به 

ایـران،  از  شـمش  صـادرات  ممنوعیـت  دنبـال 

تولیدکننـدگان افغانسـتانی میـدان رقابـت خالـی از 

رقیب را ربوده اند و توانسـته اند به راحتی بازار های 

جهانی را در دست بگیرند. مدیرعامل شرکت تکین 

سـرب زنـگان در پایـان خاطرنشـان کـرد: چشـم انداز 

این صنعت به علت شرایط اقتصادی کشور، نوسان 

اسـاس  کـه  خلق السـاعه   تصمیمـات  و  ارز  قیمـت 

نیسـت.  پیش بینـی  قابـل  ندارنـد،  هـم  کارشناسـی 

وضعیت کنونی صنعت سـرب نگران کننده اسـت و 

نیمه  تعطیـل  یـا  و  تعطیـل  تولیـدی  واحد هـای  اکثـر 

شـده اند و تنها درخواسـت ما از مسـئوالن در چنین 

شرایطی این است که به علت استراتژیک بودن فلز 

سـرب، ایـن صنعـت را حفـظ کننـد و در جلسـاتی که 

تصمیم گیـری بـرای صنایـع مختلف انجام می  شـود، 

فعـاالن و کارشناسـان آن حـوزه حضـور پیـدا کننـد و 

نکات تخصصی نیز در نظر گرفته شود.

 در حال حاضر مشکل اصلی 
این صنعت، عدم هم خوانی 
قیمت ها است؛ بدین صورت 
که ما مواد اولیه را با قیمت 
جهانی خریداری می کنیم و 
محصول نهایی را به قیمت 

داخلی عرضه می کنیم
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بالتکلیفی صادرکنندگان شمش سرب
مدیر تعاونی معدنی کانه آرای کاشان عنوان کرد:

مدیـر تعاونـی معدنی کانـه آرای کاشـان گفـت: بـا ممنوعیـت واردات باتری فرسـوده و 
همچنیـن رفـع تعهـد ارزی، تولید خود را بـه 50 درصد کاهـش داده ایم. متاسـفانه این موانع 
باعـث شـده اند تـا در زمینـه صادرات شـمش سـرب، بازار های جهانـی را از دسـت بدهیم و 
رقیبـان ما کـه در گذشـته از نیروی انسـانی متخصـص، انـرژی پایـدار و... برخـودار نبودند، 

هم اکنون بی رقیب در بازارهای منطقه ای و بین المللی باشند.

مهدی خدابنده لو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: بزرگ ترین 

چالشـی کـه هم اکنـون در رونـد تولیـد بـا آن رو بـه رو 

هسـتیم، رفـع تعهـد ارزی ناشـی از صـادرات شـمش 

سـرب اسـت. با توجه به قیمت باالی سـرب در داخل 

کشور نسبت به قیمت های جهانی و مقرون به صرفه 

نبودن تامین مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی، این 

واحـد تولیـدی باتـری فرسـوده مـورد نیـاز خـود را بـه 

صورت ورود موقت از کشور عراق تامین می کرد اما 

در مصوبه اخیر دولت در زمینه رفع تعهد ارزی، هیچ 

اشاره ای به این مهم از محل ورود موقت نشده است. 

در صورتـی کـه ایـن واحـد ملـزم بـه صـادرات از محـل 

واردات اسـت و متاسـفانه دولت کوتاژ های صادراتی 

مـا را نمی پذیـرد و بـر موضـوع رفـع تعهـد ارزی اصـرار 

مـی ورزد. وی افـزود: در رابطـه بـا ورود موقـت مـواد 

اولیـه و صـادرات شـمش سـرب، باتـری فرسـوده بـه 

صـورت امانـی از یـک کشـور مبـدا بـه ایـران وارد و در 

بـه شـمش سـرب  تبدیـل  بازیافـت،  از  پـس  نهایـت 

می شـود. در ادامه محصول نهایی به کشـور سـومی 

صادر می شـود که در این بین کشـور مبدا، خواسـتار 

و  اسـت  خـود  اولیـه  مـواد  صـادرات  از  حاصـل  ارز 

متاسفانه دولت به این موضوع توجهی نمی کند.  

ممنوعیت ورود موقت باتری فرسوده  
در  کاشـان  آرای  کانـه  معدنـی  تعاونـی  مدیـر 

خصوص دیگر معضالت تولیدکنندگان شمش سرب، 

عنـوان کـرد: در صـورت عـدم عرضـه ارز حاصـل از 

صادرات در داخل، سازمان های ذی ربط شناسه های 

گمرکـی را مسـدود می کننـد کـه ایـن مسـئله، بـاری 

اضافـه بـر دوش تولیدکننـدگان اسـت زیـرا هـر بـار بـا 

پیگیری از سازمان های مربوطه، این معضل در مدت 

زمـان کوتاهـی رفـع می شـود امـا بعـد از ایـن زمـان، 

دوباره این سـیکل اتفاق می افتد. مشـکل دیگری که 

به تازگی با آن مواجه شده ایم، ممنوعیت تامین مواد 

اولیه به صورت ورود موقت است. با توجه به اینکه 

اکثـر تولیدکننـدگان شـمش سـرب، باتـری مـورد نیـاز 

خـود را از ایـن طریـق تامیـن می کننـد و بـدون تامیـن 

منابع مالی در این فرایند، می توانستند تولید بهتری 

داشته باشند، با ممنوعیت ورود موقت دست آن ها 

از تامیـن مـواد اولیـه کوتـاه خواهد شـد. با ایـن وجود، 

تعاونی معدنی کانه آرای کاشـان از بازار های داخلی 

غافـل نشـده اسـت و بـا تامیـن باتری هـای فرسـوده از 

نیـاز  سـرب،  شـمش  بـه  آن  تبدیـل  و  بـازار  سـطح 

کارخانه های باتری سازی را تامین می کند.    

خدابنده لـو در ارتبـاط بـا صادرات شـمش سـرب، 

تصریح کرد: شمش های سرب تولید شده در داخل، 

به کشور های کره جنوبی و هند صادر می شود اما با 

توجه به شرایط تحریمی که کشور طی سالیان اخیر 

بـا آن مواجـه شـده اسـت، صـادرات بـه کـره جنوبـی 

امکان پذیر نیسـت و این کشـور کاال هایی که گواهی 

مبدا ایران را دارند، نمی پذیرد. در حال حاضر عمده 

شـمش تولیـدی مـا بـه امـارات صـادر می شـود و ایـن 

کشور با تغییر برند تولیدکننده اصلی، شمش سرب 

ایرانی را به نام خود به سایر کشور ها صادر می کند. 

به دنبال این تغییر برند، تاجران اماراتی سود بیشتری 

از صادرات شـمش به دسـت  می آورند. متاسـفانه در 

نبود تولیدکنندگان ایرانی در میدان رقابت و یکه تازی 

رقیبـان خارجـی، کشـور های همسـایه ماننـد عـراق و 

بازارهـای صادراتـی  در  را  ایـران  جایـگاه  افغانسـتان 

تصرف کرده اند.

توسـط  سـرب  شـمش  تولیـد  بـا  رابطـه  در  وی 

کارخانه هـای باتری سـازی، مطرح کـرد: کارخانه های 

باتری سـازی داخلـی بـا وضـع ایـن شـرط کـه باتر هـای 

فرسوده پس از مصرف، باید به محل کارخانه  تولیدی 

بازگـردد، نبـض بـازار و رونـد قیمت گـذاری را دسـت 

گرفته اند و منجر به کاهش چشمگیر ماده اولیه در 

سـطح بـازار شـده اند. از سـوی دیگـر، عـدم واردات 
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باتـری فرسـوده نیـز بـه این معضل دامـن زده و شـرایط 

تولیـد را بـرای صنایـع پایین دسـتی سـرب بـه شـدت 

دشوار کرده است.

افزایش قیمت سرب در ایران  
مدیر تعاونی معدنی کانه آرای کاشان با اشاره به 

ثبـات قیمـت شـمش سـرب در بـورس فلـزات لنـدن 

»LME« و رشد اندک آن در چند سال اخیر نسبت به 

سـایر فلزات، اذعان کرد: با توجه به رواج اسـتفاده از 

باتری هـای لیتیومـی در جهـان، بـازار مصـرف سـرب 

دچـار رکـود شـده کـه تاثیـر مسـتقیمی بـر قیمـت آن 

داشته است. اگرچه این موضوع در داخل کشور به 

و  توسـعه یافته  کشـور های  بـا  تعامـل  عـدم  دلیـل 

همچنیـن نبـود تکنولـوژی اسـتفاده از ایـن باتری هـا، 

تاثیری بر بازار مصرف سرب در کوتاه مدت نخواهد 

گذاشـت اما به سـبب اینکه ایران، صادرات باتری نو 

افغانسـتان صـورت  و  عـراق  ماننـد  بـه کشـورهایی 

می پذیـرد، در یـک برهـه زمانـی خـاص ماننـد فصـل 

تابسـتان کـه مصـرف بیشـتر باتـری خـودرو را شـاهد 

هسـتیم، قیمـت سـرب در داخـل کشـور نسـبت بـه 

قیمت جهانی افزایش پیدا می کند.

خدابنده لـو در ارتبـاط بـا افزایـش بهـای انـرژی و 

قطعـی بـرق واحد هـای صنعتـی و تاثیـر آن بـر رونـد 

تولیـد، ابـراز کـرد: افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی، 

یکی از مشکالتی است که در حال حاضر با آن دست  

و  پنجه نرم می کنیم. به دنبال این معضل، همواره در 

یک سردگمی به سر می بریم و در قرار داد هایی که با 

مشـتریان خـود منعقـد می کنیـم، نمی دانیـم قیمت 

نهایـی محصـول را بـه چـه میـزان عنـوان کنیـم تـا در 

صورت طرح آن، دچار ضرر و زیان مالی نشویم. بهای 

سـوخت مصرفـی مجموعـه، حـدود 6 برابر نسـبت به 

سال گذشته افزایش یافته است و خوشبختانه قطعی 

بـرق مجموعـه در سـال جـاری بـا مدیریـت سـاعات 

خاموشی به روزی دو ساعت کاهش پیدا کرد.

کارگاه های غیرمجاز مخل فعالیت های قانونی  
وی در خصـوص فعالیـت کارگاه هـای غیرمجـاز 

تولید شـمش سـرب، اذعـان کرد: فعالیـت واحدهای 

قانونمندی مانند تعاونی معدنی کانه آرای کاشـان، 

تحت الشعاع کارگاه های تولیدی غیرمجاز قرار گرفته 

و این در حالی است که واحد های غیرمجاز با موانع 

تولیـد نیـز روبـه رو نیسـتند. ایـن کارگاه هـا بـا وجـود 

عـدم  مالیـات،  پرداخـت  عـدم  ماننـد  مـواردی 

پاسـخ دهی بـه سـازمان های ذی ربـط، قیمت گـذاری 

آزاد و...، به راحتی به فعالیت خود ادامه می دهند. 

علی رغـم تمـام ایـن محدودیت هـا، فعـاالن حقیقـی 

امـکان رقابـت با تولیدکننـدگان غیرمجـاز را ندارند و 

ایـن معضـل بیشـتر در حومـه شـهر های توسـعه یافته 

ایـن تولیدکننـده  ماننـد تهـران مشـاهده می شـود. 

شـمش سـرب در رابطـه بـا دیدگاهـی کـه نسـبت بـه 

آالیندگی صنعت سرب در افکار عمومی شکل گرفته 

اسـت، خاطرنشـان کـرد: فراینـد بازیافـت، یـک امـر 

ضـروری و حیاتـی اسـت کـه بایـد انجـام شـود و ایـن 

قاعده از فلز استراتژیک سرب نیز مستثنی نیست. 

در حالـی کـه تمامـی صنایـع بـه نوبـه خـود آالینـده 

هسـتند و بـه طـور 100 درصـدی کنتـرل نشـده اند. 

فراینـد بازیافـت در صنعت سـرب نیز بایـد با رعایت 

تمام موارد اسـتاندارد، ایمنی و همچنین همکاری و 

نظـارت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت صـورت 

درصـد  حـدود 90  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  پذیـرد. 

کارخانه هـای  سـرب،  شـمش  مصرف کننـدگان 

باتری سازی هستند که با توجه به کاربرد مهم باتری 

در خـودرو، نمی تـوان بـدون سـرب بـه زندگـی روزمـره 

خود ادامه داد.

بانک هـا  و  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  خدابنده لـو 

عمـل  بـه  تولیدکننـدگان  از  حمایتـی  هیچ گونـه 

تنهـا  تولیـدی  واحـد  ایـن  شـد:  یـادآور  نمی آورنـد، 

اخـد  می کنـد،  دریافـت  بانک هـا  از  کـه  خدماتـی 

ضمانت نامه های بانکی برای ترخیص کاال و صادرات 

اسـت البتـه بـا مسـدود شـدن شناسـه های گمرکـی، 

دیگر قادر به اخد این ضمانت نامه ها نیز نیستیم و به 

دنبـال موانـع موجـود در مسـیر تولیـد، صـادرات ایـن 

مجموعه از سال 1397 بالتکلیف مانده است.

وی در پایان یادآور شد: در نهایت می توان گفت 

که آینده این صنعت آن چنان که باید، روشن نیست 

و اگـر شـرایط بـه همیـن شـکل ادامـه پیـدا کنـد، بایـد 

فعالیـت در بازار هـای خارجـی را از ذهن بیرون و تنها 

به تامین نیاز داخلی بسنده کنیم.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

ارزش آفرینی در دل خاک
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ارزش آفرینی در دل خاک

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، عناصر نادر خاکی گروهی از فلزات 

هستند که اجزای حیاتی برای اقتصاد سبز به شمار 

می آینـد. از ایـن رو مـکان و محـل ایـن ذخایـر معدنی 

اسـتراتژیک، از اهمیـت و ارزش فزاینـده ای برخوردار 

است. به طور کلی فلزات کمیاب، عناصری هستند 

کـه اسـتفاده از آن هـا در صنعـت بـه دالیل گوناگونی 

ماننـد دیـر کشـف شـدن، پیدایـش کـم در طبیعـت، 

تقاضای کم در بازار مصرف و همچنین اسـتخراج و 

اسـتحصال مشـکل ایـن عناصـر، تنهـا در چنـد دهـه 

اخیر آغاز شده است.

بـر پایـه نام گـذاری آیوپـاک، عنصرهـای خاکـی 

کمیاب، از مجموعه 17 فلز نرم سفید نقره ای شامل 

15 عنصر النتانیدها و دو عنصر اسکاندیوم و ایتریوم 

تشکیل شده اند. دلیل قراردهی اسکاندیوم و ایتریوم 

در گروه فلزات کمیاب این است که بیشتر در همان 

سـنگ معدن هایـی کـه النتانیدهـا یافـت می شـوند، 

عناصـر نـادر خاکی، یکی از اسـتراتژیک ترین مواد معدنی به شـمار می آید کـه در بازار های جهانی با 
تقاضای بسـیاری همراه بوده اسـت. نقش غیرقابل انکار ایـن عناصر در فناوری های نوین، اسـتخراج و 
پاالیـش ایـن فلزات را به نقطه نگرانی بسـیاری از کشـورها تبدیل کرده اسـت. اهمیـت این عناصر به  
قدری اسـت که در جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا، شـاهد تحریم آمریکا از سـوی چین 
برای واردات این عناصر بوده ایم. دسـتیابی به این عناصر بسـیار ارزشـمند اسـت و خوشبختانه در ایران 
نیـز این فلزات کمیاب تحت عنوان عناصر همراه در برخی معادن وجـود دارد اما معضل اصلی، روش های 

فرآوری از این عناصر است.

وجـود دارنـد و ویژگی هـای شـیمیایی مشـابهی را از 

خود نشان می دهند. این عنصرها برخالف نام خود، 

به جز پرومتیم و عنصرهای پرتوزا در زمین فراوان اند. 

ایـن عناصـر بـه دلیـل ویژگی های ژئوشـیمی در زمین 

پراکنـده  بـوده و در یـک جـا بـه انـدازه کافـی متمرکـز 

نیستند، در نتیجه جست وجو و بهره برداری از آن ها 

بـر اسـت. رسـوب هایی از آن هـا کـه  بسـیار هزینـه 

خـاک  کانـی  را  باشـد  داشـته  اقتصـادی  بهـره وری 

کمیاب می نامند.

این عناصر در واقعیت کمیاب نبوده و هر کدام 

پالتیـن  و  طـال  نقـره،  از  فراوان تـر  زمیـن  پوسـته  در 

هستند. فراوانی سریوم و النتانیوم بیشتر از سرب و 

عناصـر  همچنیـن  اسـت.  مـس  از  فراوان تـر  سـریم 

کمیـاب سـبک، فراوان تـر از عناصـر کمیـاب سـنگین 

هستند. جالب است بدانید که این عناصر هیچ گاه 

بـه صـورت فلـز آزاد در خـاک یافـت نمی شـوند و بـه 

نـدرت بـه صـورت ذخایـر بـزرگ و متمرکـز بـه تنهایی 

دیده شده اند. در برخی مواقع کانی ها و فرآورده های 

عناصـر نـادر خاکـی بـه  دلیل همراهـی آن ها با بعضی 

عناصـر رادیواکتیـو ماننـد توریـوم و اورانیـوم، ممکـن 

اسـت بـه  طـور طبیعـی در برخـی از ذخایـر، خاصیت 

رادیو اکتیـوی داشـته باشـند. تعـداد ایـن عناصـر بـه 

بیـش از 30 عنصـر می رسـد کـه بـه طـور کلـی بـه پنـج 

گـروه شـامل عناصـر کمیـاب آلکالـن ماننـد لیتیـوم، 

سدیم و روبیدیوم، عناصر سبک مانند برلیوم، عناصر 

کمیـاب با نقطـه ذوب باال مانند نیوبیوم، تانتالیوم، 

 »REE« زیرکونیـوم و هافنیـوم، عناصـر نـادر خاکـی

ماننـد خانـواده النتانیدهـا، ایتریـوم و اسـکاندیوم و 

عناصـر کمیـاب پراکنـده در کانی هـای سـولفیدی 

مانند کادمیوم، ایندیـوم، ژرمانیوم، گالیوم، تالیوم، 

رنیوم، سلنیوم و تلوریوم تقسیم بندی می شود.

کاربرد عناصر نادر خاکی  
 بـه دلیـل خصوصیـات فیزیکی و شـیمیایی ویژه 

نگاهی به عناصر نادر خاکی در جهان و ایران؛
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برخی از ترکیب های عناصر خاکی کمیاب، بسیاری 

از آن ها از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. 

فلـزات کمیـاب اجـزای ضـروری بسـیاری از صنایـع و 

فرایندهـای تولیـد بـه ویـژه در حـوزه کاتالیسـت های 

پتروشـیمی و پاالیشـگاه ها، هوافضـا، شیشه سـازی و 

تکنولوژی هـای  عالوه برایـن،  هسـتند.  سـرامیک 

نوظهـوری ماننـد مغناطیـس دائمـی و کلکتورهـای 

خورشـیدی و سـوپرهادی های حـرارت بـاال، در رشـد 

روزافـزون تقاضـا بـرای فلـزات کمیـاب در آینده نقش 

و  نئودمیـوم  آلیاژهـای  داشـت.  خواهنـد  بسـزایی 

سـاماریوم را می تـوان در سـاخت آهنرباهـای قـوی 

مقـاوم در برابـر دماهـای بـاال اسـتفاده کـرد و ایـن امـر 

آن ها را برای طیف گسـترده ای از کاربردهای حیاتی 

ذخایر ارزشـمند در جهان هسـتند، می توان به چین، 

هنـد،  برزیـل،  اسـترالیا،  میانمـار،  روسـیه،  آمریـکا، 

آفریقای جنوبی، مالزی، تایلند، ویتنام، ژاپن، کانادا، 

آرژانتین، افغانستان و ... اشاره کرد. با توجه به اینکه 

ممکـن اسـت جهـان بـه زودی بـا کمبـود عناصر نـادر 

خاکـی روبـه رو شـود، افزایـش تقاضـا عرضـه را تحـت 

فشار قرار داده  و نگرانی رو به رشدی را به وجود آورده 

در صنایـع الکترونیکـی و سـاخت آلیاژهای خـاص در 

حـوزه صنعـت دفاعـی ایـده آل می کنـد. قوی تریـن 

آهنربای شـناخته شـده، آلیاژی از نئودمیوم با آهن و 

شبه فلز بور است و افزودن عناصر دیگر به آن مانند 

و  عملکـرد  می توانـد  پرازئودمیـوم،  و  دیسـپروزیوم 

خـواص آهنربـا را تغییـر دهـد. سـریم، گادولینیـوم و 

نئودمیوم در تولید پالسما، فیبر نوری، لیزر، عینک ها 

و همچنیـن در تصویربـرداری پزشـکی مورد اسـتفاده 

قرار می گیرند. همچنین عناصر نادر خاکی در تولید 

آلیاژهـای فلـزی خـاص و لـوازم الکترونیکی بـا کارایی 

الکتریکـی،  و  هیبریـدی  خودروهـای  صنایـع  بـاال، 

ژنراتورها در توربین های بادی، درایوهای هارد دیسک، 

تلفن هـای همـراه، دوربین هـای دیجیتـال، رایانه هـا، 

است. همچنین باید در نظر داشت که این عناصر را 

نمی تـوان بـا عناصـر دیگـر جایگزیـن کـرد و همچنیـن 

عناصر کمیاب نرخ بازیافت کمی دارند. عالوه براین، 

با توجه به افزایش تقاضا و عرضه پایین، انتظار می رود 

کـه قیمت هـای آینـده افزایـش یابـد و احتمـال دارد 

کشـورهایی غیر از چین معادن عناصر نادر خاکی را 

بازگشایی کنند. 

چراغ هـای فلورسـنت و دیودهـای سـاطع کننده نـور، 

تلویزیون، میکروفون و بلندگوها کاربرد دارند.

کشـاورزی  در  کمیـاب  خاکـی  عنصرهـای 

برای افزایش رشـد گیاه، بهره وری و مقاومت در 

عالوه برایـن،  می شـوند.  اسـتفاده  اسـترس  برابـر 

افزودنـی  مـواد  کمیـاب  خاکـی  عنصرهـای 

خوراکـی بـرای دام هسـتند کـه منجـر بـه افزایش 

تولید مثـل حیوانـات و تولیـد تخم مـرغ و فـرآورده 

لبنی می شوند. 

ذخایر و تولید عناصر نادر خاکی در جهان  
همـان طـور کـه از نـام ایـن عناصـر پیداسـت، بـه 

دلیـل شـرایط خـاص زمین شناسـی  در همـه کشـورها 

یافـت نمی شـوند. ازجملـه کشـورهایی کـه دارنـده 

ویتنام در میان برترین دارندگان ذخایر   
کمیاب خاکی

چیـن، ویتنـام، برزیـل و روسـیه، چهار کشـور برتر 

دارنـده ذخایـر خاکـی کمیـاب هسـتند. چیـن بـا در 

اختیار داشتن بزرگ ترین ذخایر جهانی این عناصر از 

نظـر کمیـت و کیفیـت، فـرآوری و پاالیـش در رتبـه 

نخست جهانی قرار گرفته است. ذخایر نادر خاکی 
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چیـن، 44 میلیـون تـن برآورد شـده اسـت کـه باالترین 

ذخایـر فلـزات خاکـی کمیـاب را دارد. منابـع اکسـید 

نادر خاکی کانسار بایان اوبو در مغولستان 48 میلیون 

تن است و بزرگ ترین منبع عناصر خاکی نادر جهان 

محسـوب می شـود. چین بـه دلیـل دارا بودن عناصر 

نادر با عیار باال و اسـتحصال آسـان تر، نرخ تمام شـده 

پایین تری نسـبت به سـایر کشـورهای دیگر دارد و به 

همیـن جهـت از ایـن عناصـر بـه عنـوان یـک کاالی 

استراتژیک در جهت تامین منافع اقتصادی و سیاسی 

خود استفاده می کند. در صنعت فلزات نادر خاکی، 

تسـلط چیـن بـر ایـن بـازار تصادفـی نبـوده اسـت زیـرا 

سـال ها تحقیـق و سیاسـت صنعتـی بـه ایـن کشـور 

کمک کرده است تا جایگاه برتری در بازار پیدا کند و 

اکنون چین توانایی کنترل تولید و دسترسی جهانی 

بـه ایـن فلـزات ارزشـمند را دارد. ویتنـام بـا در اختیار 

داشـتن بزرگ تریـن ذخایـر جهانـی ایـن عناصـر از نظر 

کمیت و کیفیت، فرآوری و پاالیش در رتبه نخسـت 

جهانی قرار گرفته است. ذخایر نادر خاکی چین، 44 

میلیـون تـن بـرآورد شـده کـه از باالتریـن ذخایر فلزات 

خاکی کمیاب برخوردار است. کانسار بایان اوبو در 

مغولسـتان، 48 میلیون تن منابع اکسـید نادر خاکی 

دارد و بزرگ تریـن منبـع عناصـر خاکـی نـادر جهـان 

محسوب  می شود.

ذخایـر خاکـی کمیـاب ویتنـام 22 میلیـون تـن 

اسـت. بر اسـاس گزارش ها، این کشـور دارای چندین 

ذخایر باغلظت در مرز شمال غربی خود با چین و در 

امتداد خط سـاحلی شـرقی آن است. اکثر خاک های 

کمیاب این کشـور را می توان در نهشـته های سـنگ 

اولیـه یافـت و مقـدار کمتـری نیـز در کانسـارهای 

سـاحلی قـرار دارد. همچنیـن برزیـل و روسـیه بـا 21 

میلیون تن ذخیره، سومین ذخایر بزرگ عناصر خاکی 

کمیاب در جهان را دارا هستند.

چین، یکه تاز تولید خاک های کمیاب در جهان  
بزرگ تریـن  میانمـار،  و  آمریـکا  چیـن، 

تولیدکنندگان فلزات نادر خاکی در سطج جهان به 

شمار می آیند. چین در سال 2021 با تولید 168 هزار 

پیشـروترین  درصـد،   60.63 حـدود  یعنـی  تـن 

بـود.  جهـان  در  کمیـاب  خاک هـای  تولیدکننـده 

ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 2021، بـه میـزان 43 

هـزار تـن خاکی کمیاب معـادل 15.52 درصد تولید 

کرد که در مقایسـه با 39 هزار تن در سـال گذشـته، 

آمریـکا  کـه  حالـی  در  داشـت.  افزایـش  10 درصـد 

دومیـن تولیـد عناصـر خاکی کمیـاب در سـال 2021 

بـود، ایـن کشـور رتبـه ششـم را در ذخایـر جهانـی 

اسـت.  داده  اختصـاص  خـود  بـه  کمیـاب  خاکـی 

معـدن مونتین پـاس در کالیفرنیـا، بزرگ ترین معدن 

کشـور  ایـن  در  خاکـی  نـادر  عناصـر  تولیدکننـده 

اسـت. میانمـار در سـال 2021، 26 هـزار تـن خـاک 

کـه  کـرد  اسـتخراج  درصـد  معـادل 9.38  کمیـاب 

نسـبت به سـال قبل از آن، 31 هزار تن کاهش یافته 

اسـت. اطالعـات کمـی در مـورد ذخایـر معدنـی و 

پروژه های معدنی این کشـور در دسـترس اسـت اما 

میانمـار رابطـه نزدیکـی بـا چیـن دارد. میانمـار 60 

درصد از مواد خام متوسط تا سنگین چین را تامین 

می کنـد. کودتـای نظامـی میانمـار در سـال 2021، 

ایـن نگرانـی را ایجـاد کـرده اسـت کـه واردات مـواد 

تاکنـون  امـا  شـود  قطـع  اسـت  ممکـن  کمیـاب 

اختـالالت تجـاری بسـیار انـدک بـوده اسـت. قابـل 

بزرگ تریـن  اینکـه  بـر  اسـت کـه چیـن عـالوه  ذکـر 

تولید کننـده عناصـر خاکـی کمیـاب در جهـان بـه 

شـمار می آیـد، مصرف کننـده غالـب نیز اسـت. این 

تولیـد  در  عمدتـا  کمیـاب  خاک هـای  از  کشـور 

محصـوالت الکترونیکـی بـرای بازارهـای داخلـی و 

صادراتی استفاده می کند. 
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عدم تعادل عرضه و تقاضا همراه با   
جهش قیمت

تقاضا برای خاک های کمیاب به سرعت در حال 

افزایش است. عدم تطابق بین عرضه و تقاضا، منجر 

بـه افزایـش قیمت هـای خاک هـای کمیـاب شـده و 

ممکـن اسـت در سـال های آینـده بحرانی تر شـود زیرا 

میـزان عرضـه قـادر بـه همگامـی بـا افزایـش تقاضـا 

نیست. اقتصادهای غربی قرار است تا دهه آینده به 

شـدت بـه چیـن بـرای پاالیـش عناصـر کمیـاب خاکی 

وابسـته باشـند امـا انتظار مـی رود کـه اتـکای آن ها به 

ایـن کشـور بـرای اسـتخراج فلـزات بـا عملیاتـی شـدن 

معـادن جدیـد در سـایر نقـاط جهـان کاهـش یابـد. 

تقاضـای سـاالنه بـرای عناصر نادر خاکـی در 15 سـال 

منتهـی بـه 2021، دو برابـر شـده و بـه 125 هـزار تـن 

رسـیده اسـت و پیش بینی می شـود در سـال 2030 به 

315 هزار تن برسد.

پیشتازی شرق آسیا در واردات فلزات   
کمیاب خاکی

چیـن، بیشـترین سـهم واردات فلـزات خاکـی 

کمیاب را در سـال 2020 به میزان 37.4 درصد به 

در  ویتنـام  و  ژاپـن  اسـت.  داده  اختصـاص  خـود 

رتبـه دوم و سـوم ایـن بخـش قـرار گرفته انـد و بـه 

از  درصـدی   7.84 و  درصـد   16.7 سـهم  ترتیـب 

خـود  بـه  را  خاکـی  کمیـاب  فلـزات  واردات 

اختصاص داده اند.

جایگاه عناصر نادر خاکی در اقتصاد معدنی ایران  
امروزه فناوری های پیشرفته به  شدت نیازمند 

خاکـی  نـادر  عناصـر  ماننـد  اسـتراتژیک  ذخایـر 

معـادن  از  سرشـار  سـرزمینی  هـم  ایـران  هسـتند. 

مختلف اسـت که متاسـفانه هیچ گونه کار اصولی 

روی این ذخایر انجام نشده  است و تاکنون درباره  

ایـن  کانی هـای  واردات  یـا  میـزان مصـرف  و  نیـاز 

عناصـر در ایـران اطالعـات چندانـی در دسـترس 

نیسـت. بررسـی نتایج اکتشـافی صورت گرفته در 

ژئوفیزیـک،  از  حاصـل  اطالعـات  و  کشـور 

نشـان  آن هـا  تلفیـق  و  ماهـواره  زمین شناسـی، 

می دهـد کـه زایـش ایـن مـواد معدنـی در کمربنـد 

ایـران مرکـزی بـوده اسـت.  فلززایـی سـاغند بافـق 

از  عمـده ای  منابـع  در  نـادر  عناصـر  حضـور 

کانسـارهای آهن این منطقه تایید شـده اسـت. در 

حـال حاضـر پنـج سـازند آهنـی در کشـور شـناخته 

شـده اسـت. ذخایـر عمـده مگنتیـت در ایـران در 

شـهر بافـق، سـمنان و سـیرجان قـرار دارنـد. یکـی از 

معادن آهن مهم ایران از جهت حضور عناصر نادر 

ایـن  اسـت.  چغـارت  آهـن  سـنگ  معـدن  خاکـی، 

معـدن در 13 کیلومتـری شـمال شـرقی بافـق و 120 

کیلومتری یزد قرار دارد. در ضمن طبق مطالعاتی 

کـه بـه انجـام رسـیده اسـت، بیشـتر عناصـر خاکـی 

ایران از عناصر خاکی سبک تشکیل یافته اند.

در ایـران منابـع اولیـه عناصر نـادر خاکی یعنی 

باسـتنازیت، مونازیـت و زینوتیـوم وجود نـدارد اما 

در  عناصـر  ایـن  ثانویـه  ذخایـر  در  مطالعاتـی 

کانسـارهای آهـن - آپاتیـت تیـپ کایرونـا، پالسـرها، 

بوکسـیت ها و زغال سـنگ ها انجام شـده اسـت. در 

ایـران مرکـزی در کنـار ذخایـر آپاتیـت، عناصـر نـادر 

عناصـر  و  می شـوند  یافـت  وفـور  بـه  خاکـی 

تشکیل دهنده آن ها النتانیوم، سریوم، نئودیمیوم، 

معـادن  کانسـارها در  ایـن  اسـت.  و...  سـاماریوم 

و  چاه گـز  میشـدان،  زریـگان،  کله سـیاه،  چغـارت، 

اسـفوردی یافت شـده اند و از مزایای این کانسـارها 

در سـطح قـرار داشـتن ایـن عناصـر اسـت. مطالعـه 

روی عناصـر نـادر خاکـی در پالسـر مروسـت نشـان 

داد که این عناصر توجیه اقتصادی نداشته و عیار 

بررسـی  اسـت.  تـن  در  گـرم   150 مونازیـت 

۵�۲۹

۰�۲۹

۰�۷۶

۰�۸۷

۱�۱۲

۱�۱۵

۱�۲۵

۱�۳۴

۱�۳۶

۱�۴۳

۱�۵۱

۲�۹۸

۳�۳

۳�۷۹

۳�۸۲

۵�۹۵

۷�۸۴

۱۶�۷

۳۷�۴

سایر نقاط جهان
هنگ کنگ

نیوزیلند
سنگاپور
فرانسه
ایرلند
آلمان
مالزي

استونی
فیلیپین
روسیه
تایوان
ترکیه

کره جنوبی
تایلند

آمریکا
ویتنام
ژاپن
چین

2020توزیع بزرگ ترین وارد کنندگان فلزات خاکی کمیاب در سراسر جهان در سال -4نمودار 

۰�۱۱

۰�۰۴

۰�۱۴

۰�۱۸

۰�۹۷

۱�۰۵

۱�۱۵

۲�۸۹

۷�۹۴

۹�۳۸

۱۵�۵۲

۶۰�۶۳

سایر نقاط جهان

بوروندي

ویتنام

برزیل

روسیه

هند

ماداگاسکار

تایلند

استرالیا

میانمار

آمریکا

چین

2021سر جهان از سال اتوزیع تولید عناصر خاکی کمیاب در سر-3نمودار 



شماره  248          دی ماه  1401 78

فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

کانی شناسـی کانسـار بوکسـیت جاجـرم، حاکی از 

حضـور ایـن عناصـر همـراه بـا آهـن و فسـفر در ایـن 

کانسار است. مطالعه روی زغال سنگ البرز شامل 

کارمـزد، لوشـان، شـاهرود و نیـز ایران مرکزی نشـان 

داد که عیار عناصر نادر خاکی در زغال سنگ های 

ایران مناسب است.

برتری ایران در حوزه عناصر نادر خاکی  
عناصـر  بـا  رابطـه  در  زیـادی  مزیـت  ایـران 

همـراه ماننـد نیـکل، کبالـت، کادمیـم و عناصـر 

نـادر خاکـی دارد کـه بایـد بـه آن هـا توجـه شـود. 

در بحـث کـروم و کرومیـت نیـز حتمـا نیـاز اسـت 

کـه در بخـش فـرآوری این دو فلـز گام های بزرگی 

برداشـته شـود. ما در یک دوره  شـاهد این بودیم 

کـه سـنگ کرومیـت از ایـران صـادر می شـد. در 

سـنگ  ایـن  از  مقـداری  فـرآوری  بـه  حـال حاضـر 

توجـه شـده اسـت امـا نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه 

ایـن محصـول معدنـی هسـتیم. عالوه برایـن، بایـد 

در صنایع پایین دسـتی اسـتراتژی حساب شده ای 

نـادر  عناصـر  مـورد  در  تاکنـون  باشـیم.  داشـته 

خاکـی فقط شـعار داده ایم. حـال آن که می توانیم 

بـا همـکاری دانشـگاه ها، پژوهشـکده ها و افـرادی 

می کننـد،  فعالیـت  دانش بنیـان  بخـش  در  کـه 

برداریـم.  بخـش  ایـن  در  را  جدیـدی  گام هـای 

همچنیـن می توانیـم در بـه دسـت آوردن عناصـر 

نـادر خاکـی کـه عمدتـا در باطله هـا وجـود دارد و 

جـزو عناصـری اسـت کـه بـه تنهایـی در طبیعـت 

، بیشـتر تـالش کنیـم کـه  کمتـر دیـده می شـود 

حداکثـر  خـدادادی  ثـروت  ایـن  از  بتوانیـم 

استفاده را ببریم.

عناصر  این  داشت  توجه  باید  اینکه  ضمن 

خود  برای  مجزا  معدنی  که  نیستند  به گونه ای 

داشته باشند. در واقع به صورت عناصر همراه 

در طبیعت وجود دارند. به همین دلیل باید در 

معادن اصلی همچون سرچشمه، مهدی آباد و به  

صورت  بیشتری  کار  بزرگ  پلی متال های  ویژه 

دلیل  به  ما  امروز  مشکالت  از  بخشی  پذیرد. 

عنوان  مثال،  به   است.  کافی  اطالعات  عدم 

از  اطالعاتی  اکتشاف  کارشناسان  از  بسیاری 

کار  ندارند.  دنیا  جدید  حفاری  دستگاه های 

آسان  سنگ آهن  برای  ژئوفیزیک  در  آن ها  برای 

می شویم،  نادر  عناصر  وارد  وقتی  اما  است 

مشاهده می کنیم فاصله ما با روش های جدید 

بسیار است. الزم به ذکر است که عناصر نادر 

خاکی در بازار جهانی کیلویی فروخته می شوند 

عناصر  هزارم  یک  سبک،  خاکی  نادر  عناصر  و 

نادر خاکی سنگین ارزش دارند.

تحریم و چالش واردات عناصر کمیاب   
در کشور

در ســال های اخیــر بــه دلیــل داشــتن منابــع 

غنــی از جملــه آهــن و مــس، بــه ســمت اســتخراج و 

فــرآوری و فــروش  آن روی آوردیــم و نگاه هــا تنهــا بــه 

همچنیــن  اســت.  شــده  محــدود  حــوزه  همیــن 

دارای  صنعتــی  کشــورهای  جــزو  مــا،  کشــور 

فنــاوری پیشــرفته ای نیســت تــا نیازمنــد اســتفاده 

وســیع از ایــن عناصــر باشــد و نیازمندی هــای خــود 

را بــرای ســاخت محصوالتــی چــون کاتالیســت ها و 

پودرهــای ســاینده، بــا واردات تامیــن کــرده اســت 

امــا بعــد از اعمــال تحریم هــا و خــروج ارز کشــور 

ذهنیــت ســازمان های توســعه ای در حــوزه معــدن 

خاکــی  نــادر  عناصــر  از  بهره گیــری  ســمت  بــه 

کشــور گرایــش پیــدا کــرد. بــا تامیــن مــواد اولیــه، 

هیبریــدی  باتری هــای  می تواننــد  خودروســازان 

تولیــد کننــد و یــا کارخانه هایــی بــه منظور ســاخت 

کاتالیســت در کشــور احــداث و زمینــه گســترش 

صنایــع پایین دســتی فراهــم شــود؛ چراکــه در کنــار 

را  صنعــت  توســعه  و  اشــتغال زایی  امــکان  آن، 

خواهیــم داشــت. همچنیــن بــه نظــر می رســد بــه 

دلیــل ریســک بــاال، بخــش خصوصــی امــکان حضور 

را  خاکــی  عناصــر  نظیــر  طرح هایــی  اجــرای  در 

نــدارد و بــه همیــن دلیل نیاز اســت تا ســازمان های 

پذیرفتــن  و  بخــش  ایــن  بــه  ورود  بــا  توســعه ای 

ریســک و ســپس بــا انتقــال دانــش فنــی، امــکان 

ــن حوزه هــا را فراهــم  ورود بخــش خصوصــی در ای

کنند.

تقاضا برای خاک های 
کمیاب به سرعت در حال 
افزایش است. عدم تطابق 
بین عرضه و تقاضا، منجر 

به افزایش قیمت های 
خاک های کمیاب شده و 
ممکن است در سال های 

آینده بحرانی تر شود
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فوالد مبارکه طالیه دار بومی سازی کشور
شروع بومی سازی:

 از دوران ساخت 
و ابتدای بهره برداری

هدف بومی سازی: خودکفایی در تامین 
پایدار مواد، قطعات و تجهیزات

ایجاد واحد بومی سازی از 
۲۰ سال پیش)سال ۱۳۸۱(

بومی سازی بیش از ۱۰۰ هزار ماده، 
قطعه و تجهیز طی ۲۰ سال گذشته

صرفه جویی بیش از ۴۸۵۰ میلیارد ریالی 
 حاصل از بومی سازی قطعات 

در سال ۱۴۰۰

 صرفه جویی ارزی ۲۹۳۱ میلیون دالری حاصل از 
بومی سازی طی ۲۰ سال گذشته

 
 انتقال دانش و تجربه بومی سازی به دیگر صنایع 

فوالدی و معدنی کشور

توسعه بومی سازی در صنایع فوالدی کشور از طریق 
توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

تشکیل کمیته سرمایه گذاری 
خطرپذیر برای استفاده بهتر 

از خدمات و محصوالت 
شرکت های دانش بنیان

 ایجاد شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری، برای تقویت 

زیرساخت های زیست بوم فناوری 
و نوآوری)ایجاد زیرساخت های 
مالی و فیزیکی در دانشگاه ها و 
شهرک های علمی و تحقیقاتی(
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