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سرمقاله

کشـور ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی، در میان 10 کشـور برتر 

دنیـا قـرار گرفتـه اسـت و معدنکاری در این کشـور، قدمت دیرینـه ای دارد. 

از دیربـاز تاکنـون، کشـور مـا در حـوزه معـدن فعـال بـوده اسـت امـا حـدود 

50سال قبل، با گذر از عصر قدیم و ورود به عصر ماشین، معدنکاری مسیر 

تحـول را طـی کـرد و بهره بـرداری از معـادن بـه ویـژه در حـوزه مـس و آهـن بـا 

شیوه های جدید آغاز شد.

در عصـر ماشـین، برداشـت بـا ماشـین آالت مـدرن و غول پیکـر از معـادن 

بـزرگ انجـام می شـد کـه کارشناسـان آن را مـوج نخسـت مکانیـزه کـردن 

معـادن می داننـد امـا هـر چـه زمـان پیـش رفـت، تغییـر و تحـوالت در عرصـه 

معدنـکاری نیـز بیشـتر شـد؛ روش هـای برداشـت تغییـر کـرد و ماشـین آالت 

جدیـد بـا کاربـرد چندگانـه و بهـره وری باالتـر وارد میدان شـد. بـه طور مثال، 

ظرفیت حمل دامپ تراک های اولیه 20 تا 30 تن بود که در ادامه تحول در 

مـوج دوم ورود تکنولـوژی بـه معـادن، وزن بـار آن هـا تـا 120 تـن نیز رسـید اما 

فنـاوری،  بعـدی  موج هـای  از  گـذر  بـا  اکنـون  کـه  اسـت  توجـه  جالـب 

دامپ تراک هایـی بـه میـدان آمده انـد که قادر به حمل 450 تن ماده معدنی 

هسـتند. شـگفت آورتر این اسـت که سـازندگان این خودروهای پیشـرفته به 

دنبـال سـاخت دامپ تراک هایـی خـودران، بدون حضور راننده و با اسـتفاده 

از اتـاق کنتـرل هسـتند کـه نمونـه آزمایشـی ایـن خودروهـا نیـز بـه صـورت 

معدود در برخی معادن به کار گرفته شده است. 

در حـال حاضـر، معـادن بـزرگ دنیـا در راسـتای بهره گیـری بهینـه از 

سوخت های فسیلی در جهت حفظ محیط زیست، استفاده از ماشین آالت 

و تجهیـزات مـدرن بـرای افزایـش میـزان تولیـد، کاهـش قیمـت تمـام شـده، 

افزایـش کیفیـت محصـول و رقابتـی بـودن آن در فضـای بین المللـی حرکـت 

می کنند. نکته مهم دیگر در مورد تکنولوژی های جدید، استفاده کمتر از 

نیـروی انسـانی و خـودکار کـردن فرایندهـای معدنـی اسـت. بـه طـوری کـه 

تـالش حداکثـری تکنولوژی هـای جدیـد بـر حضـور نیـروی انسـانی تنهـا بـه 

عنـوان ناظـر و یـا تعمیـرکار در فراینـد معدنـکاری اسـت و در صـورت لـزوم، 

صفـر تـا صـد معدنـکاری بـه صـورت مکانیـزه و بـا ماشـین آالت انجـام شـود. 

مکانیـزه کـردن معـادن بـه ویـژه معـادن پرخطـر ماننـد زغال سـنگ، معـادن 

فلـزات سـنگین و سـمی موجـب شـده تـا ایـن معـادن بیـش از گذشـته مـورد 

بهره بـرداری قـرار گیرنـد. چراکـه حضـور نیـروی انسـانی در ایـن معـادن بـا 

مخاطرات جانی همراه است.

اکثـر معـدن داران کشـور در بهره بـرداری از معـادن از دامپ تراک هـای 

100تنی و 120 تنی استفاده می کنند. هر چند که این ماشین آالت در زمان 

خـود جـزو برترین هـا بودنـد امـا بـرای دنیـای امـروز معدنـکاری پیشـرفته بـه 

حسـاب نمی  آینـد و لـزوم تعویـض آن هـا بیـش از پیـش احسـاس می شـود. 

ضمن اینکه بسیاری از این ماشین آالت در بسیاری از کشورها از رده خارج 

شـده اند و به اعتقاد برخی فعاالن حوزه معدن، هزینه نگهداری و اسـتفاده 

از این ماشین آالت از کارکرد آن ها بیشتر شده است.

چنـدی پیـش در یکـی از همایش هـای ملـی، یکی از مدیران شـرکت های 

بـزرگ معدنـی از لـزوم نوسـازی نـاوگان حمل  ونقـل و ماشـین آالت معدنـی 

شـرکت های بـزرگ و کوچـک سـخن گفـت و دلیـل این موضـوع را نیز حذف 

یارانـه انـرژی در سـال های آینـده و واقعی سـازی قیمت سـوخت عنـوان کرد 

زیـرا دنیـا بـه سـمت اسـتفاده از ماشـین آالت و ابزارهـای نویـن و روش هـای 

جدیـد طراحـی بـرای بهره بـرداری از معـادن رفتـه اسـت و اگـر معـادن بـزرگ 

کشـور قصد »انقالب معدنی« را داشـته باشـند، چاره ای جز همسـو کردن 

فعالیت هـای خـود بـا تغییـرات جدیـد را ندارنـد. بـه همیـن دلیـل نیازمنـد 

تغیبرات بزرگ در روش های معدنکاری هستیم.

قطعـا تغییـر روش هـای معدنـکاری و اسـتفاده از ماشـین آالت جدیـد در 

معادن به یکباره امکان پذیر نیسـت و حتی بسـیاری از معادن فعال کنونی 

بـرای واردات  اگـر شـرایط  بـه طـور مثـال  ندارنـد.  را  آن  پذیـرش  ظرفیـت 

دامپ تراک های 300 هزار تنی و بیشتر فراهم شود، باید در کنار آن طراحی 

پیت معدن، روش های استخراج و جاده های معدنی نیز تغییر کند. ضمن 

اینکـه بایـد سـوخت مـورد نیـاز ایـن دامپ تراک ها نیز تامین شـود. عالوه بر 

تغییر معدن، باید ظرفیت شاول ها هم متناسب با دامپ تراک تغییر کند. 

در نهایـت اینکـه واحـد فـرآوری جدیـد نیـز بایـد متناسـب بـا ایـن تغییـرات 

احـداث شـود. چراکـه تجهیـزات فـرآوری همچـون سنگ شـکن اولیـه، نـوار 

نقاله و تجهیزات بعدی متناسب با ظرفیت بهره برداری انتخاب و احداث 

شده اند و بنابراین تغییر آن ها نیز ضروری است.

تغییر گسترده در روش های معدنکاری در وهله نخست نیازمند تدوین 

یـک اسـتراتژی در سـه مقطـع کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت از سـوی 

مسئوالن امر است. سپس بسترسازی مناسب در موضوعاتی مانند تسهیل 

قوانیـن وارداتـی و گمرکـی، ارائـه وام هـای ارزان و برقـراری مشـوق هایی بـرای 

معادن در جهت نوسازی ماشین آالت و تجهیزات ضروری به نظر می رسد.

لزوم استفاده از ماشین آالت مدرن 
در توسعه معدنی کشور
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معـادن زغال سـنگ کشـور مـا بـا توجه بـه قدمت 50 سـاله خـود همچنان به صـورت سـنتی فعالیـت می کنند و بـه همین 
سـبب بهـره وری و ایمنـی ایـن معـادن نسـبتا پاییـن بـوده و هـر از چنـد گاهـی نیـز حـوادث جبران ناپذیـری در آن  ها رخ 
می دهـد. هـر چنـد که بـه دلیل پایین بـودن قیمت زغال سـنگ در سـال های گذشـته و بـاال بودن قیمـت تمام شـده تولید، 
ایـن معادن نتوانسـته اند ماشـین آالت و تجهیزات اسـتخراج خـود را نوسـازی کنند و از پیشـرفت های معدنـکاری در حوزه 
زغال سـنگ عقـب مانده انـد امـا تصحیح قیمت زغال سـنگ در اواخر سـال 1397 به معادن امیـد داد و این معـادن می توانند 
با اسـتفاده از ماشـین آالت پیشـرفته، معدنـکاری مکانیزه را در صنعت زغال  سـنگ عملی کننـد. البته موضوع مکانیزه شـدن 
معدنکاری تقریبا چالش اصلی بسـیاری از معادن کشـور اسـت و با اینکه کشـور ما معدنی محسـوب می شـود اما اسـتخراج 
از بسـیاری از معـادن همچنـان بـه صـورت سـنتی صورت می گیـرد. بـرای بررسـی وضعیت صنعـت زغال سـنگ، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با افشـین مختـاری، مدیرعامل شـرکت پیشـرو معـادن ذوب آهن سـوادکوه به 

گپ وگفت نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

افشین مختاری، مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

افزایش ایمنی و بهره وری
با مکانیزه کردن معادن زغال سنگ
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توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت شـرکت  ◄

پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه بفرمایید.

شـرکت پیشـرو معـادن در سـال 1399 پـس از 

اینکـه تعـدادی از معـادن زغال سـنگ در سـوادکوه 

مازنـدران خریـداری و ادغام شـدند، بـرای راهبری 

ایـن معـادن بـه ثبـت رسـید. هم اکنـون نیـز تولیـد 

زغال سـنگ خـام از ایـن معادن در دسـتور کار قرار 

گرفتـه اسـت. شـرکت پیشـرو معـادن پنـج پروانـه 

بهره برداری را در اختیار دارد که بر اساس ظرفیت 

اسـمی درج شـده در پروانـه بهره بـرداری بیـش از 

240 هـزار تـن در سـال اسـت امـا میزانـی کـه از این 

معادن در حال حاضر استخراج می شود، کمتر از 

50 درصـد ظرفیـت اسـمی اسـت. متاسـفانه در 

مسـیر بهره بـرداری از ظرفیـت معـادن زغال سـنگ 

موانـع و چالش هایـی وجـود دارد کـه باعـث شـده 

شرکت ما نتواند از همه ظرفیت خود برای تولید 

زغال  سنگ استفاده کند.

معـادن  ◄ از  تولیـد  میـزان  و  بهـره وری  چـرا 

زغال سنگ نسبتا پایین است؟

همان طور که بیان شـد، شـرکت پیشرو معادن 

کمتـر از چنـد مـاه اسـت که معـادن زغال سـنگ را 

خریـداری کـرده اسـت کـه البتـه موانـع در حـال 

بررسی و رفع هستند. البته در معادن زغال سنگ 

کشور، ایمنی و آماده سازی جزو موارد بسیار مهم 

محسـوب می شـود. در حالـی کـه در معادنـی که 

شـرکت مـا در اختیـار گرفتـه اسـت، تـا حـدودی 

آماده سـازی کمی انجام شـده اسـت. ضمن اینکه 

بـا وجـود قدمت بهره برداری از معادن زغال سـنگ 

در ایـران تـا بیش از 50 سـال، اما هنـوز از روش های 

سـنتی بـرای آماده سـازی، بهره بـرداری و اسـتخراج 

اسـتفاده می شـود. در همین حال علی رغم اینکه 

نیروی انسانی قابلی که در این معادن به کارگیری 

پروانـه  و  اسـمی  ظرفیـت  از  کمتـر  امـا  شـده 

بهره برداری استخراج صورت می گیرد.

در ایـن رابطـه بایـد برنامه ریزی هایـی صـورت 

گیـرد کـه آماده سـازی ها بـرای معـادن بر اسـاس آن 

انجام شود. در حالی که تا کنون چنین اقدامی از 

سـوی نهادهای متولی انجام نشـده اسـت. به این 

موانـع بایـد شـرایط محلـی نیـز اضافـه شـود کـه 

می توان به شـرایط زمین شناسـی و محیطی اشـاره 

کرد. به طور کلی معادن تحت اختیار شـرکت ما 

با ظرفیت اسمی خود فاصله دارند.

شـکوفایی  ◄ عـدم  باعـث  چالش هایـی  چـه 

پتانسیل های زغال سنگ کشور شده است؟

شـروع معـدن کاری زغال سـنگ در کشـور مـا 

بـه 50 سـال قبـل بـاز می گـردد. متاسـفانه در این 

مدت اسـتخراج زغال سـنگ از معادن به صورت 

مکانیـزه یـا حتـی نیمه مکانیزه در کشـور ما رایج 

نبـوده اسـت. در حالـی کـه چندیـن حـوزه دارای 

زغال سـنگ در ایـران وجـود دارد. ایـن حوزه هـا 

شـامل طبـس، البـرز شـرقی، البـرز مرکـزی و البـرز 

غربـی می شـوند کـه البتـه در حـوزه البـرز غربـی 

صـورت  خصـوص  در  توجهـی  قابـل  فعالیـت 

نمی گیـرد. در همـه ایـن حوزه هـا، اسـتخراج از 

معـادن زغال سـنگ پـس از 50 سـال همچنـان بـه 

روش سنتی انجام می شود. البته استثنایی نیز 

در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه معدن زغال سـنگ 

طبس به عنوان تنها معدنی است که استخراج 

در برخی سینه کارها و کارگاه های آن به صورت 

ایـن  در  همچنیـن  می شـود.  انجـام  مکانیـزه 

معدنـی بـرای پیشـروی از تجهیـزات خـاص بـه 

اسـتفاده  مکانیـزه  نیمـه  و  مکانیـزه  صـورت 

می شـود. بـا ایـن حـال، به کارگیـری روش سـنتی 

معـادن  همـه  در  بهره بـرداری  و  اسـتخراج 

زغال سـنگ رایـج اسـت. بـه طوری کـه به صورت 

انجـام  بـا  پیشـروی  کارگاه هـای  در  سـنتی، 

بـا  سـپس  و  می شـود  ایجـاد  انفجـار  چال زنـی، 

حضـور نیـروی انسـانی خـاک و سـنگ حاصـل از 

انفجار از کارگاه تخلیه می شود. ضمن اینکه در 

غالـب  سـنتی  نیـز روش  اسـتخراج  کارگاه هـای 

اسـت و تجهیـز خاصـی در ایـن زمینـه بـه کار 

نمـی رود زیـرا نیـروی انسـانی در ایـن کارگاه نیـز 

حضـور غالـب دارد و بـا روش هایـی سـنتی مانند 

پیکـور و دسـتی، اسـتخراج زغال سـنگ صـورت 

می گیـرد. بـه همین دلیـل علی رغم اینکه نیروی 

انسـانی قابـل توجهـی در معـادن بـه کار گرفتـه 

می شـود، میـزان اسـتخراج زغال سـنگ بـه دلیـل 

بهره وری پایین، زیاد نیست؛ چراکه ماشین آالت 

در استخراج دخالت چندانی ندارند.

عـدم توجـه بـه معـادن زغال سـنگ و کاهـش 

علت تمـام بی توجهی هـا به صنعت 
ایـن  عقب ماندگـی  و  زغال سـنگ 
صنعت از تکنولوژی هـای روز، ایمنی 
و روش هـای نویـن اسـتخراج، عدم 
همخوانی میان هزینه هـا و درآمدها در 

این صنعـت بوده اسـت
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اهمیـت ایـن معـادن در تولید فـوالد به دلیل غلبه 

استفاده از روش احیا مستقیم در صنعت فوالد و 

حاشـیه رفتـن روش کـوره بلنـد در کشـور موجـب 

شـده اسـت تا صنعت زغال سـنگ نسبت به زمان 

خـود پیشـرفت نکنـد و تنهـا در یـک معدن شـاهد 

اسـتفاده از روش اسـتخراج مکانیـزه زغال سـنگ 

باشـیم. هم اکنـون در غالـب معـادن زغال سـنگ 

کشـور، تجهیـزات قدیمـی روسـی بـه کار گرفتـه 

اورهـال  بـه زودی  نیـز  تجهیـزات  ایـن  می شـود. 

خواهند شـد زیرا تا یکی دو سـال گذشـته قیمت 

زغال سنگ در مقایسه با قیمت جهانی پایین بود 

و این معادن قادر به خرید و پرداخت هزینه برای 

تامیـن و بـه روز کردن تجهیزات نبودنـد. از این رو 

قـرار  توجـه  مـورد  زغال سـنگ  معـادن  ایمنـی 

نمی گرفـت و تجهیزاتـی کـه در رابطـه بـا افزایـش 

ایمنـی مـورد نیـاز بـود، خریـداری نمی شـد. ضمن 

اینکه همواره باید در معادن زغال سنگ اکیپ های 

امداد و نجات حضور داشـته باشـند که این مهم 

نیز مورد غفلت واقع شده است.

معــــــادن  ◄ نشـــــــدن  مکانیــــــزه   علـــــت 

چیسـت؟ زغال سـنگ 

علت تمام بی توجهی ها به صنعت زغال سنگ 

و عقب ماندگی این صنعت از تکنولوژی های روز، 

ایمنی و روش های نوین استخراج، عدم همخوانی 

میـان هزینه هـا و درآمدهـا در ایـن صنعـت بـوده 

اسـت. شـرکت ذوب آهـن اصفهـان از اواسـط سـال 

1397 با شرکت های تولیدکننده زغال سنگ تعامل 

کرد و قیمت زغال سنگ برای اولین بار به صورت 

ضریبی از قیمت شمش فوالد خوزستان محاسبه 

شـد. بـه ایـن ترتیـب، قیمـت زغال سـنگ افزایـش 

یافـت و تـا حـدودی بر اسـاس قیمت های جهانی 

صنعـت  فعـاالن  اینکـه  ضمـن  می کـرد.  تغییـر 

زغال سنگ نیز از این تغییر قیمت راضی بودند. 

بنابرایـن یکـی از دالیلی که معادن زغال سـنگ به 

سـمت مکانیزه شـدن و به روز شـدن تجهیزات و 

قیمـت  بـودن  پاییـن  نرفتنـد،  ماشـین آالت 

زغال سـنگ و بـاال بـودن قیمـت تمـام شـده تولید 

بوده است.

مشتریان شما چه شرکت هایی هستند؟ ◄

شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه تنها 

زغال  سـنگ خام تولید می کند. البته شـرکت ما 

کـه  دارد  اختیـار  در  نیـز  فـرآوری  خـط  یـک 

می کنـد.  تولیـد  شـده  دانه بنـدی  زغال  سـنگ 

تولیـد  قابلیـت  مـا  شـرکت  معـادن  از  برخـی 

زغال سنگ دانه بندی شده دارند که این فرآورده 

قابـل مصـرف در صنایـع دیگـری عـالوه بـر فـوالد 

اسـت؛ بـه طـور مثـال، شـرکت های تولیدکننـده 

فروآلیاژ، یکی از مشـتریان اینگونه زغال سـنگ ها 

هستند. بنابراین به جز زغال سنگ خام، قادر به 

تولید زغال سنگ دانه بندی شده نیز هستیم. با 

معـادن  پیشـرو  تولیـد شـرکت  حـال عمـده  ایـن 

کک شـو  زغال سـنگ  بـه  سـوادکوه  ذوب آهـن 

اختصـاص دارد و ایـن محصـول بـه شـرکت هایی 

اختصـاص می یابـد کـه بـه نوعـی تامین کننـده 

شـرکت های  هسـتند.  زغال سـنگ  کنسـانتره 

تولیدکننده کنسانتره زغال سنگ، زغال دریافتی 

را فـرآوری می  کننـد و شـرایط زغـال را بـه گونـه ای 

فنـی  مشـخصات  بتواننـد  کـه  درمی آورنـد 

کنسـانتره زغال سـنگ را بـرای اسـتفاده در تولیـد 

کک ذوب آهن اصفهان تامین کنند.

اسـتخراج  ◄ زمینـه  در  را  برنامه هایـی  چـه 

زغال سنگ برای سال آینده در نظر گرفته اید؟

بـا توجـه بـه بازدیدهایـی کـه از معـادن شـرکت 

داشـتیم،  سـوادکوه  ذوب آهـن  معـادن  پیشـرو 

مشخص شد، سطح ایمنی این معادن نسبتا پایین 

تامیـن  زمینـه  در  اقداماتـی  بایـد  و  اسـت 

زیرسـاخت های ایمنـی ایـن معـادن انجـام شـود تـا 

بتـوان میـزان تولید را نیـز افزایـش داد. بنابراین در 

سال آینده تامین ایمنی به عنوان اولویت نخست 

در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت تـا وضعیـت 

ایمنـی معـادن در اختیـار تقویـت شـود و مشـکلی 

بابت این موضوع به وجود نیاید.

شـد،  انجـام  ایمنـی  موضـوع  اینکـه  از  پـس 

برنامه هایی در دستور کار قرار خواهیم داشت تا 

توجـه  بایـد  کنیـم.  پیشـروی  معـادن  عمـق  در 

بـا سـایر ذخایـر  داشـت کـه ذخایـر زغال سـنگ 

معدنـی تفـاوت دارد. در ایـن معـادن بـرای آن که 

اسـتخراج کننده بـرای افزایـش تولیـد خـود، بایـد 

کارگاه هـای ذخیـره و جداگانـه ای داشـته باشـد و 

اینکـه  محـض  بـه  تـا  کنـد  آماده سـازی  را  آن هـا 

استخراج و کارکرد یک کارگاه تمام شد، تجهیزات 

و کارکنـان را بـه سـمت کارگاه آمـاده شـده جدیـد 

هدایـت کنـد. ایـن امـر در کشـور مـا کمتـر اتفاق 

شـرایط  بـه  نسـبت  آماده سـازی ها  و  می افتـد 

استخراج انجام نمی شود.

در معـادن متعلـق بـه ایـن شـرکت، وضعیـت 

کارگاه هـای اسـتخراج نسـبت بـه پتانسـیل ها و 

برنامه ها بسـیار عقب اسـت و در وهله نخسـت 

بایـد ایمنـی ایـن معـادن پایـدار کنیـم؛ سـپس بـا 

افزایـش  زمینـه  در  مناسـب،  اسـتخراج  انجـام 

تولید گام برداریم.
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نیازمندرفعبروکراسیاداریهستیم

قطبدومفوالدایرانجایگاهخودراتثبیتمیکند
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مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو گفـت: در اداره های دولتی بروکراسـی اداری به قدری سـنگین اسـت کـه برای اخذ 
یک مجوز سـاده بعضا باید یک تا دو سـال منتظر ماند؛ در حالی که برای مشـارکت در توسـعه کشـور توسـط شـرکت های بزرگ 

نیازمند تسهیل در بروکراسی اداری هستیم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

ناصـر تقـی زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

با توجه به نیاز مبرم صنایع فوالدی کشور و نیز 

واحدهای فرآوری چادرملو، یک شرکت اکتشافی 

ثبـت کردیـم کـه ثبـت آن در مراحـل پایانـی کار 

قانونـی اسـت. در همیـن حـال بـه دنبـال خریـد 

کـه  ماشـین آالت حفـاری هسـتیم  و  تجهیـزات 

امیدواریم به زودی نهایی شود.

وی بـا اشـاره بـه تحـول ایجـاد شـده از سـوی 

چادرملـو در بحـث اکتشـاف، افـزود: ایجـاد ایـن 

تحـول بسـتگی بـه بروکراسـی اداری دارد. اگـر 

دستورالعمل های جدید وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت در حـوزه اکتشـاف واقعـا اجرایـی شـوند، 

قطعا موجب تحول خواهند شد. در همین حال 

بهتریـن  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

تجهیـزات اکتشـافی به ویژه بـرای حفاری عمیق 

تا عمق سه هزار و 500 متری را خریداری کرده و 

به زودی به کشور وارد می کند. در این رابطه به 

تامیـن  در  ویـژه  بـه  باشـد،  نیـاز  کـه  میـزان  هـر 

تجهیزات هزینه خواهیم کرد.

نیازمند رفع بروکراسی اداری هستیم
شرکت های بزرگ به توسعه کشور کمک کنند  

اکتشافات معدنی پایه توسعه است ■

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

تاکید کرد: منتظر هستیم که به شرکت ما پهنه 

تـا بـدون هیچگونـه محدودیتـی  واگـذار کننـد 

حاضـر هسـتیم در امـر اکتشـاف سـرمایه گذاری 

کنیم. حتی آمادگی آن را داریم که در پهنه هایی 

به وسـعت 50 تا 60 هزار کیلومتر مربع عملیات 

مقـام  کـه  همان طـور  دهیـم.  انجـام  اکتشـافی 

معظـم رهبـری در خصـوص رونـق تولید )در سـال 

قبل( و جهش تولید )در سال جاری( در خصوص 

بخـش معـدن تاکیـد کردنـد، در بخـش معـدن 

مزیـت داریـم. از ایـن مزیـت زمانـی می توانیـم 

بهره مند شویم که اکتشافات کامل شده باشند.

تقـی زاده خاطرنشـان کـرد: چادرملـو حـدودا 

10دسـتگاه حفاری و تجهیزات دیگر را خریداری 

کـرده اسـت و در عیـن حال هـر اقدامی دیگری را 

کـه بـرای اکتشـاف الزم باشـد، انجـام می دهـد. 

طـوری  اداری  بروکراسـی  ایـن  بـرای  امیدواریـم 

برنامه ریـزی شـود کـه برنامه هـا سـرعت بیشـتری 

بگیرنـد و بـه جـای برگـزاری مزایـده، به توانمندی 

واقعی شرکت ها نگاه شود.

وی اذعـان کـرد: متاسـفانه در برخی پهنه ها، 

مناطقی واگذار شـده که هیچ فعالیتی از سـوی 

صـورت  پهنـه  دریافت کننـده  و  متقاضـی 
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فـردی  اسـت  ممکـن  اینکـه  ضمـن  نمی گیـرد. 

سـال ها قبـل یـک معـدن را به نام خـود ثبت کرده 

امـا فعالیتی نمی کنـد. این موارد جزو مشـکالت 

شـمار  بـه  اداری  بروکراسـی های  و  اکتشـاف 

می رونـد. در حالـی کـه فعالیـت اکتشـافی در 

جای جـای کشـور به صرفـه اسـت امـا در نقشـه 

مشـاهده  واگـذاری  بـرای  خالـی  جـای  هیـچ 

نمی شـود. در حالـی کـه فعالیـت اکتشـافی هـم 

صورت نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

تصریح کرد: حرکتی که وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت بـرای آزادسـازی پهنه های بدون فعالیت 

شـروع کـرده، بسـیار مثبـت اسـت و بایـد از ایـن 

رویکـرد حمایـت کـرد تـا پهنه های غیـر فعـال آزاد 

شـوند. اگـر بهانـه غیـر فعـال بـودن پهنـه واگـذار 

شـده، نداشـتن سـرمایه از سـوی متقاضی است، 

پهنـه واگـذار  بـدون سـرمایه  پـس الزم نیسـت 

شـود. ضمـن اینکـه برخـی پهنه هـا نیـز بـه افـراد 

بـدون تخصـص واگـذار شـده اسـت و ایـن افـراد 

صرفا پهنه را به ثبت رسانده اند.

تقی زاده مطرح کرد: قطعا فعالیت در بخش 

معـدن بـرای سـرمایه گذار پرهزینـه خواهـد بـود. 

ثبـت  بـه  اقـدام  سـرمایه  بـدون  فـردی  وقتـی 

صـورت  فعالیتـی  آن  در  و  می کنـد  محـدوده 

دارای  افـراد  و  شـرکت ها  بایـد  چـرا  نمی دهـد، 

سرمایه برای واگذاری یک پهنه، مدت ها منتظر 

بماننـد. متقاضـی حداقـل می توانـد وام از بانـک 

بگیـرد و یـا بـا افـراد دیگـر بـرای فعال سـازی پهنـه 

شریک شود.

وی بیـان کـرد: چادرملـو امـکان افزایش تولید 

فوالد را تا افق 1404 ندارد و حداکثر می تواند یک 

واحـد احیـا مسـتقیم و یـک واحـد گندله سـازی 

دیگر به مجموعه خود اضافه کند اما با گسترش 

فعالیت  اکتشافی این شرکت ضمن یافتن ذخایر 

جدیـد سـنگ آهـن کـه هم اکنـون نیـز بـه ذخایـر 

خوبـی دسـت یافتیـم، ذخایـر فلـزی و غیـر فلـزی 

دیگـری نیـز یافـت خواهد شـد که می توانـد برای 

کشور بسیار ارزشمند باشد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بـا بیـان اینکـه چادرملـو در صـورت لـزوم بـرای 

اکتشـاف مشـارکت می کنـد، عنـوان کـرد: مـا بـا 

مشـارکت موافق هسـتیم اما حد و حدود آن باید 

تعیین شـود. در مشـارکت باید هر دو طرف قائل 

بـه معاملـه بـرد ـ بـرد باشـند. هـر چند که ایـن امر 

کمتـر اتفـاق می افتـد کـه بـا شـرکت های بـزرگ 

ـ بـرد را تعییـن کـرد زیـرا ممکـن  بتـوان بـازی بـرد 

اسـت طـرف مقابـل توقـع زیـادی داشـته باشـد یـا 

اینکه شرکت های بزرگ نگاه باال به پایین دارند.

تقـی زاده در خصـوص معـدن D19 ابـراز کـرد: 

در ایـن معـدن تـا عمـق دو هـزار متـر نیـز حفـاری 

مناقصـه  اسـناد  حاضـر  حـال  در  و  کرده ایـم 

باطله برداری آن آماده است و در حال اخذ مجوز 

از سـازمان های مربوطـه هسـتیم. امیدواریـم کـه 

مجـوز  ویـژه  بـه  مربوطـه  مجوزهـای  بتوانیـم 

زیست محیطی را اخذ کنیم. البته اخذ مجوزها 

به یکباره نخواهد بود؛ بلکه به صورت مرحله ای 

این اتفاق می افتد.

الزام شرکت ها به حفظ محیط زیست ■

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

عنـوان  بـه  زیسـت  محیـط  حفـظ  بـر  تاکیـد  بـا 

فعالیت هـای  در  چادرملـو  نخسـت  اولویـت 

معدنی و صنایع معدنی این شرکت، خاطرنشان 

کـرد: تمـام مدیـران چادرملـو بـه حفـظ محیـط 

رابطـه، حـد  ایـن  و در  پایبنـد هسـتند  زیسـت 

فاصـل عقـدا تـا اردکان را بـه طـول 35 کیلومتـر 

فضای سبز ایجاد خواهیم کرد.

بـه گفتـه تقـی زاده، بـه هـر حـال بـه اکتشـاف 

معدنی و ذخیره سـنگ آهن نیاز خواهیم داشـت 

و چنـد صـد میلیـون تـن ذخیـره سـنگ آهـن در 

اسـتان یـزد و ایـران مرکـزی وجـود دارد امـا بـرای 

جلوگیـری از بیـکاری هـزاران نفـر در مجتمع های 

غیـر  مشـاغل  و  چادرملـو  معدنـی  و  صنعتـی 

جـز صـدور  چـاره ای  آن هـا،  بـا  مرتبـط  مسـتقیم 

مجوزهای الزم با رعایت الزامات زیست محیطی 

وجود ندارد.

وی اضافه کرد: یکی الزاماتی که شرکت های 

بـزرگ معدنـی می توانند در قبال محیط زیسـت 

انجـام دهنـد، جنگل کاری و احداث فضای سـبز 

در  می تـوان  را  موضـوع  ایـن  نمونـه  کـه  اسـت 

جنـگل کاری حـد فاصـل عقـدا و اردکان توسـط 

چادرملـو مشـاهده کـرد. ممکـن اسـت در صدور 

منتظـر هسـتیم که بـه شـرکت ما 
پهنـه واگذار کنند تـا بدون هیچگونه 
محدودیتـی حاضـر هسـتیم در امر 
اکتشـاف سـرمایه گذاری کنیم. حتی 
آمادگـی آن را داریـم که در پهنه هایی 
به وسـعت 50 تـا 60 هـزار کیلومتر 
مربع عملیات اکتشـافی انجام دهیم
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مجـوز تاخیـر شـود امـا در نهایـت چـاره ای جـز 

پذیرش صدور مجوز نخواهد بود.

نوسازی ماشین آالت و تجهیزات در دستور  ■

کار قرار گیرد

تقی زاده با اشـاره به اسـتفاده معادن و صنایع 

معدنـی از ماشـین آالت کهنـه و فرسـوده، بیـان 

کـرد: دیـر یـا زود قیمـت سـوخت در کشـور مـا 

آزادسـازی شـده و بخـش معـدن و صنایع معدنی 

آزاد  بـا قیمـت  چـاره ای جـز خریـداری سـوخت 

نخواهد بود اما متاسـفانه به دلیل عدم نوسـازی 

ناوگان حمل و نقل بخش معدن و صنایع معدنی، 

فرسـوده  تجهیـزات  و  ماشـین آالت  از  بسـیاری 

شـده اند. در نتیجه بخش معدن با ماشـین آالت 

کنونی کشش افزایش قیمت را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: شرکت ها برای کاهش مصرف 

سـوخت بایـد روش برداشـت خـود را بـه ویـژه در 

معادن بزرگ تغییر دهند. الزم به یادآوری است 

که معدن سرچشـمه 50 سـال قبل به بهره برداری 

رسـیده و اکنـون پـس از ایـن مـدت، تقریبـا تمـام 

ادامـه  را  برداشـت  روش  همـان  بـزرگ  معـادن 

داده انـد. در حالـی کـه بـا روش هـای جدیـد در 

معـادن بـزرگ می تـوان 60 تـا 70 درصـد مصـرف 

سوخت را کاهش داد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بیـان کـرد: بایـد بـه ایـن سـمت برویـم روش هـای 

معدنـکاری و برداشـت در معـادن در حـال کار و 

معادن جدید را تغییر دهیم. از هم اکنون زمزمه 

شـنیده  فـوالد  صنعـت  از  انـرژی  یارانـه  قطـع 

تحمـل  اقتصـاد کشـور  آینـده  زیـرا در  می شـود 

پرداخـت یارانـه بخـش معدن و صنایع معدنـی را 

نخواهـد داشـت. بخـش معـدن و صنایع معدنی 

بایـد از حـاال هزینه هـای خود را کاهش دهد تا در 

صورت قطع یارانه انرژی غافلگیر نشود و بتواند 

به فعالیت های خود ادامه دهد.

شرکت های بزرگ با سود سرشار مبنای  ■

توسعه باشند

بـزرگ  شـرکت های  کـرد:  عنـوان  تقـی زاده 

معدنـی منابـع مالـی بسـیار خوبـی در اختیـار 

دارند و این شـرکت ها در سـال های اخیر بسـیار 

سـودده بوده انـد. ضمـن اینکـه توسـعه در بخش 

فوالد تقریبا به انتها نزدیک شـده و صنایع فعال 

در ایـن عرصـه با مازاد نقدینگی مواجه خواهند 

شـد. باید توجه داشـت که توسـعه کشـور دیگر 

عمرانـی  بودجه هـای  اختصـاص  طریـق  از 

زیـرا  خـورد  نخواهـد  رقـم  دولتـی  اعتبـارات 

بـرای توسـعه کشـور  آینـده پولـی  دولت هـا در 

نخواهند داشت. این شرکت های بزرگ معدنی 

و صنایـع معدنـی هسـتند کـه بایـد بـه سـمت 

سـرمایه گذاری در مناطـق و حوزه هـای مختلف 

هدایت شوند.

وی در خصـوص نقـش شـرکت های بـزرگ در 

پروژه های بزرگ ملی مطرح کرد: خط انتقال آب 

آن  از  کشـور  مقامـات  همـه  کـه  فـارس  خلیـج 

حمایـت کردند، انتقـال آب خلیج فارس بـود. در 

این طرح چهار هزار و 400 متر مکعب آب تصفیه 

شـده از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشـور در 

کرمـان و یـزد انتقـال می یابـد کـه بـرای اجـرای آن 

حتـی یـک ریـال از سـوی دولـت سـرمایه گذاری 

نشـده اسـت و شـرکت های گل گهـر، چادرملـو و 

مـس هزینه هـای آن را پرداخـت کردند. بـا اجرای 

ایـن طـرح هـم طلسـم ورود آب به مناطق خشـک 

دولتـی  سـرمایه گذاری  طلسـم  هـم  و  کشـور 

شکسته شد. به طوری که اجرای این طرح برای 

برخی غیر قابل باور بود.
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صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

مراحـل  بـه  طـرح  ایـن  کـرد:  تاکیـد  چادرملـو 

تسـت  حـال  در  و  شـده  نزدیـک  خـود  نهایـی 

پایانـی لوله هـا برای انتقال آب هسـتیم. به نظر 

یـا  جـاری  سـال  اواخـر  ابرپـروژه  ایـن  می رسـد 

روزهـای نخسـت سـال آینـده در اسـتان یـزد بـه 

بهره برداری رسمی می رسد.

تقـی زاده بـا اشـاره بـه اقـدام مثبـت دولـت 

در راستای استفاده شرکت های بزرگ از منابع 

مالـی، بیـان کـرد: خوشـبختانه دولـت بـا خـط 

مشـهد  تـا  فـارس  خلیـج  از  آب  دوم  انتقـال 

موافقـت کـرده کـه بـا اسـتفاده از منابـع مالـی 

البتـه  شـد.  خواهـد  انجـام  بـزرگ  شـرکت های 

بخشـی از منابع مالی شـرکت ها سود حاصل از 

فعالیـت اقتصـادی آن هـا و بخـش دیگـر اعتبـار 

ارزش  کـه  شـرکت هایی  اسـت.  بانک هـا  نـزد 

آن هـا بـه 150 هـزار میلیـارد تومـان می رسـد و 

راحتـی  بـه  نـدارد،  بانکـی  بدهـی  ریـال  یـک 

می توانـد بـرای اجـرای پروژه های خـود از منابع 

بانکی استفاده کند.

وی تصریح کرد: نباید از ظرفیت شرکت های 

بزرگ در اسـتفاده از منابع بانکی غافل شـد. اگر 

قصـد توسـعه کشـور را داریـم، بایـد پروژه  هـای 

بـزرگ اقتصـاد را توسـط شـرکت  های بـزرگ اجـرا 

معدنـی  بـزرگ  شـرکت های  سـود  زیـرا  کنیـم 

می تواند ساالنه به 70 هزار میلیارد تومان برسد 

کـه پنـج برابر این میزان یعنـی 350 هزار میلیارد 

داشـته  اعتبـار  بانک هـا  در  می تواننـد  تومـان 

سـرمایه گذاری  بـرای  اعتبـار  ایـن  از  و  باشـند 

اسـتفاده کننـد. بـا ایـن حجـم از سـرمایه گذاری 

از  عمـده ای  بخـش  می تـوان  حتـم  طـور  بـه 

مشکالت کشور ناشی از فقر و بیکاری را توسط 

شرکت ها حل کرد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

گـرو  در  جامعـه  رفـاه  افزایـش  کـرد:  عنـوان 

سـرمایه گذاری شـرکت های بزرگ است و مشابه 

بـا خـط انتقـال آب خلیـج فـارس، ایـن الگـو قابـل 

تکـرار اسـت و شـرکت ها هـم بـه تنهایـی و هـم در 

مختلـف  زمینه هـای  در  کنسرسـیوم  قالـب 

اسـتفاده  مالـی شـرکت ها  امکانـات  از  می تـوان 

کـرد. بـه طـوری کـه می تـوان خـط دو و سـوم آب 

خلیـج فـارس را که هم اکنون در مرحله طرح قرار 

دارد، برنامه ریزی و اجرا کرد.

بروکراسی سنگین اداری حذف شود ■

تقی زاده با گالیه نسـبت به بروکراسـی اداری 

و موانـع تولیـد، خاطرنشـان کـرد: چادرملـو یـک 

را  بـرق  ترکیبـی  سـیکل  مگاواتـی   500 نیـروگاه 

احداث کرده است و حداقل انتظار دارد کمترین 

خاموشی نصیب این شرکت در زمستان شود اما 

بـه انـدازه ای بروکراسـی اداری سـنگین اسـت کـه 

شـرکت ها بایـد هفت خان رسـتم را بـرای دریافت 

برق تولیدی خود طی کنند.

وی در پایـان عنـوان کـرد: شـرکت های بـزرگ 

حتـی  و  ندارنـد  مالـی  تامیـن  مشـکل  معدنـی 

آن هـا  بـرای  نتوانسـته  نیـز  آمریـکا  تحریم هـای 

مشـکلی ایجـاد کنـد. حتـی می تواننـد در ایـن 

شـرایط ارز خود را تامین کنند. اما مشـکل اصلی 

در کشـور اسـت و شـرکت ها قـادر بـه اسـتفاده از 

منابع مالی خود نیستند. خواسته اصلی فعاالن 

بخش معدن و صنایع معدنی تسـهیل در صدور 

مجوزهـا چـه در زمینـه اکتشـاف و چـه در زمینـه 

احداث فازهای جدید توسعه ای است.

شرکت های بزرگ معدنی منابع مالی 
بسـیار خوبـی در اختیـار دارنـد و این 
شـرکت ها در سـال های اخیر بسیار 
سـودده بوده اند. ضمن اینکه توسعه 
در بخش فوالد تقریبا به انتها نزدیک 
شـده و صنایع فعـال در این عرصه با 

مازاد نقدینگی مواجه خواهند شـد
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شـرکت فـوالد خوزسـتان به عنـوان قطب دوم فوالد کشـور طرح های توسـعه ای کمی و کیفی متعددی را در دسـت اقـدام دارد و با 
اجرای آن ها که دور از دسترس نیست، می تواند نقش موثر خود را در صنعت فوالد کشور تثبیت کند.

رضا طاهری، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان؛

صنعـت فـوالد دنیـا در سـالی کـه گذشـت، 

شـرایط بغرنجـی را از سـر گذرانـد؛ جنـگ تجـاری 

میـان آمریـکا و چیـن از یـک سـو و شـیوع ناگهانی 

ویـروس کرونـا در اواخـر سـال 2019 باعـث شـد 

صنعت فوالد تقریبا بیشترین آسیب را از شرایط 

موجـود ببینـد. بسـیاری از صنایـع تولیدکننـده 

دچار آسیب جزئی و کلی شدند و بازار فوالد در 

دنیـا دچـار آشـفتگی شـد. جلـوه ایـن آشـفتگی را 

می تـوان در کنـد شـدن آهنـگ تولیـد فـوالد در 

تولیدکننـده  مطـرح  کشـورهای  از  بسـیاری 

مشـاهده کـرد و بـه طـور کلـی بازارهـا نامتـوازن 

در  فـوالد  تولیـد  میـزان   2020 سـال  در  شـدند. 

کشورهای عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد دنیا 

حدودا یک درصد کاهش یافت و به یک میلیارد 

و 829 میلیون تن رسید.

رشد تولید فوالد در ایران، برخالف دنیا ■

آشفتگی در صنعت فوالد دنیا در حالی رخ 

داد کـه صنعـت فوالد ایـران در ادامه روند رو به 

رتبـه سـوم  اخیـر، در  رشـد خـود در سـال های 

بیشـترین رشـد تولیـد قـرار داشـت و رتبه هـای 

اول و دوم رشـد تولیـد متعلـق بـه کشـورهایی 

بـوده کـه حجـم تولیـد بسـیار کمتری نسـبت به 

ایـران داشـتند. کشـور مـا در سـال 2019 میالدی 

توانسـته بـود 25.6 میلیـون تـن فـوالد خام تولید 

کنـد امـا در سـال 2020 بـا رشـد 13.4 درصـدی و 

حـدودا چهـار میلیـون تنـی، میـزان تولیـد فـوالد 

ایـران از 29 میلیـون تـن عبـور کـرد و کشـور مـا 

همچنان عنوان دهمین تولیدکننده برتر دنیا را 

حفظ کرد.

افزایـش تولیـد فـوالد ایـران در سـایه کمـک و 

هم دلـی تولیدکننـدگان فـوالد ایران حاصل شـده 

و تولیدکننـدگان بـزرگ فـوالد در ایـران همچـون 

آهـن  ذوب  خوزسـتان،  فـوالد  مبارکـه،  فـوالد 

اصفهان و دیگر تولیدکنندگان بزرگ این عرصه، 

ایـن موفقیـت  نقـش بسـیار مهمـی در کسـب 

بـزرگ ایفـا کردنـد. بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه 

شـرایط بـه وجـود آمـده و اسـتراتژی های تدویـن 

شـده در شـرکت های بـزرگ، در سـال جـاری ایـن 

روند خوب ادامه خواهد داشـت زیرا طرح های 

توسـعه ای متعـددی هـم در بخـش تامیـن مـواد 

اولیـه و هـم در محصـوالت میانـی و نهایـی در 

دست اقدام است.

فوالد خوزستان، با وجود کرونا فعال تر از  ■

هر سال عمل می کند

شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین قطب 

فوالد کشور در سال های اخیر همواره میزان تولید 

خـود را افزایـش داده و ایـن افزایـش تولیـد بـه دلیل 

اجرای طرح های توسـعه ای متعدد در این شـرکت 

رقـم خـورده اسـت. بـه طـوری کـه فوالد خوزسـتان 

توانسـته از ابتـدای زنجیـره یعنـی سـنگ آهـن تـا 

شـمش فـوالدی سـرمایه گذاری انجـام دهـد. ایـن 

سرمایه گذاری ها در وهله اول منجر به تامین مواد 

اولیه و خوراک کارخانه های فرآوری و ذوب شـده 

و تامیـن بـه موقـع مـواد اولیه فـوالد خوزسـتان را از 

خطـر کمبـود ایـن مـواد در آینـده نجـات داد. در 

اختیار گرفتن کارخانه کنسانتره سازی 2.5 میلیون 

تنـی شـرکت توسـعه ملـی کـه بعدهـا بـه شـرکت 

قطب دوم فوالد ایران جایگاه خود را تثبیت می کند
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صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد تغییر نام 

داد، اقـدام بـه موقعـی بـود کـه روند توسـعه آن در 

سـال جـاری بـا احـداث یـک کارخانـه 2.5 میلیـون 

فـوالد  و  یافـت  تـداوم  دیگـر  گندله سـازی  تنـی 

خوزستان گام محکم دیگری را در جهت پایداری 

تامین مواد اولیه برداشت. در همین حال توسعه 

فوالد شادگان با همراهی فوالد خوزستان با سرعت 

خوبی پیش می رود.

افزایش فروش فوالد خوزستان و توجه به  ■

صنایع داخلی

در همین حال شـرکت فوالد خوزسـتان در هر 

سال نسبت به سال قبل از آن، هم افزایش تولید و 

هم افزایش فروش را تجربه کرده اسـت و در سـال 

گذشته توانست با تمام ظرفیت تولید خود یعنی 

3.8 میلیون تن اسلب، بلوم و بیلت فعالیت کند. 

البتـه در سـال های مختلف بسـته به شـرایط بـازار 

داخلـی و صادراتـی، مقادیـر تولیـد اسـلب، بلـوم و 

بیلت متفاوت بوده اسـت. به طور مثال در سـال 

جـاری میـزان تولیـد اسـلب بـه طـور قابـل توجهـی 

افزایش یافته و در مقابل تولید بلوم و بیلت اندکی 

کاهش یافته است. این تغییر محصول تولیدی بر 

اسـاس نیـاز بـازار داخلـی بـه محصـول اسـتراتژیک 

اسـلب بـرای صنایـع مصرف  کننـده داخلـی یعنی 

تولیدکننـدگان ورق بـوده و بـازار کشـور در ایـن 

خصـوص کمبـود شـدیدی داشـت. بر این اسـاس، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان تمرکـز خـود را بـر تولیـد 

اسلب بیشتر کرده است.

نکتـه قابـل توجـه در خصـوص فـروش فـوالد 

خوزسـتان در سـال های اخیر، توجه این شرکت به 

صـادرات بـوده اسـت. به طـوری که در سـال 1396 

ایـران توسـط فـوالد  ثبـت رکـورد صـادرات فـوالد 

خوزستان به میزان 2.8 میلیون تن رقم خورد و در 

همان سـال این شـرکت از معدود صادرکنندگانی 

بـود کـه بـه درآمـد ارزی بیـش از یـک میلیـارد دالر 

دسـت یافـت. رونـد صـادرات فـوالد خوزسـتان هر 

چنـد در سـال های آتـی بـه دلیـل توجـه بـه بـازار 

داخلی رو به کاهش رفت اما این شرکت همچنان 

بزرگ تریـن صادرکننـده فـوالد ایـران باقـی مانـده 

است. در سال جاری نیز با گذشت حدود 10 ماه، 

تـن صـادرات  یـک میلیـون و 480 هـزار  از  بیـش 

داشـتیم و امیدواریم در سـال جاری به صادرات 

1.700 میلیـون تنـی دسـت یابیـم. در عیـن حـال 

شـرکت فـوالد خوزسـتان بزرگ  تریـن عرضه کننده 

فـوالد خـام )مجمـوع اسـلب، بلـوم و بیلـت( در 

تدریجـی  کاهـش  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  کشـور 

صـادرات خـود طـی دو سـه سـال اخیـر، عرضـه 

محصـوالت خـود را در بـازار داخلی افزایـش داده 

اسـت. این افزایش عرضه به ویژه به شـرکت های 

حاضر در اسـتان خوزسـتان از جمله شرکت فوالد 

اکسـین، گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، فـوالد 

روهینـا و نـورد و لولـه اهـواز باعـث شـد تـا ایـن 

شـرکت ها تولیـدات خـود را نسـبت بـه سـال های 

گذشـته بـه طـور قابـل توجهـی افزایـش دهنـد و 

برخی نیز با توجه به مشکالتی که طی سال های 

فـوالد  بـا حمایـت  نوعـی  بـه  داشـتند،  گذشـته 

خوزستان از بحران خارج شوند.

طرح های توسعه فوالد خوزستان در  ■

دست اقدام است

ادامـه  بـرای  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

تاثیرگـذاری نقـش خـود در صنعت فوالد کشـور 

متوقف نخواهد ماند و این حرکت رو به جلو با 

خواهـد  ادامـه  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای 

یافـت. طرح هـای بزرگـی همچون پـروژه احداث 

مگامدول آهن اسفنجی )زمزم 3( با مشخصات 

ماشـین  پکیـج  احـداث  پـروژه  و  منحصربه فـرد 

ریخته گری اسلب جایگزین، همچنین پروژه های 

بزرگ و کوچکی چون احداث کارخانه اکسـیژن 

4، خـط و پسـت 400 کیلـو ولـت در دسـتور کار 

قرار دارد..

بـه  تنهـا  فـوالد خوزسـتان  پروژه هـای شـرکت 

افزایش تولید و ظرفیت فوالد محدود نخواهد شد 

و  زیسـت  محیـط  حـوزه  در  شـرکت  ایـن  و 

مسئولیت های اجتماعی نیز طرح هایی همچون 

تصفیه آب صنعتی و توسعه فضای سبز، احداث 

بیمارستان و... را پیگیری خواهد کرد. ضمن اینکه 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، بـه عنـوان دومیـن قطب 

تولید فوالد کشور با اجرای طرح جامع فاز چهارم 

بـه  افـق 1404،  در  خـود  ظرفیـت  پایـدار  توسـعه 

ظرفیت 6 میلیون تن در سال دست خواهد یافت 

و جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد.

شـرکت فوالد خوزسـتان بـه عنوان 
در  کشـور  فـوالد  قطـب  دومیـن 
سـال های اخیر همواره میـزان تولید 
خـود را افزایـش داده و ایـن افزایش 
تولیـد بـه دلیـل اجـرای طرح هـای 
توسـعه ای متعدد در این شرکت رقم 

اسـت خورده 
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سودآوریدرشرایطکنونیتنهابارانتممکناست!

افتنرخارز،قیمتمواداولیهراکاهشندادهاست
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خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  اسـماعیلی  رضـا 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: شـرکت ری فلز به مدت 35 سال است 

کـه در زمینـه تولیـد پروفیل هـای آلومینیومـی 

و دارای ظرفیـت  اسـمی روزانـه  فعالیـت دارد 

هشـت تـن اسـت کـه در حقیقـت میـزان تولیـد 

واقعـی بـه   علـت شـرایط نامناسـب اقتصـادی و 

وضعیـت کنونـی بـازار در سـال جـاری بـه دو تـن 

رسیده است.

این تولیدکننده مطرح کرد: در سـال جاری، 

در کیفیـت مـواد اولیـه مصرفـی شـرکت هیـچ  

تغییـری تاکنـون نشـده اسـت چراکه مـواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود را از شـرکت های بزرگـی ماننـد 

ایرالکو تهیه می کنیم که محصوالتی استاندارد 

و دارای بهترین کیفیت عرضه می کنند.

وی عنـوان کـرد: چالش هـای بـه وجـود آمـده 

اقتصـادی مختـص یـک صنـف یـا صنعـت خـاص 

نیست و دامن همه اقشار ازجمله تولیدکنندگان 

و تامین کننـدگان، مصرف کننـدگان را در تمـام 

صنایـع کشـور گرفتـه اسـت. افزایـش سرسـام آور 

از  بانک هـا  حمایـت  عـدم  اولیـه،  مـواد  قیمـت  

سـمت  بـه  کشـور  پیشـروی  و  تولیدکننـدگان 

نقدینگـی  کاهـش  موجـب  و...  بانک سـاالری 

تولیدکنندگان و به تبع آن افت میزان تولید شده 

است. از سوی دیگر، سوءمدیریت مدیران ارشد 

دولتـی و ناهماهنگـی بیـن دسـتگاه های اجرایـی 

یـک  کـه  هسـتند  چالش هایـی  ازجملـه  نیـز 

تولیدکننـده بایـد با آن ها دسـت و پنجه نرم کند. 

تولیدکننـدگان بـرای رفـع مطالبـات سـاده خـود 

سـوی  از  روشـنی  پاسـخ  نمی تواننـد  معمـوال 

مسـئوالن دریافـت کننـد و عمدتـا بـا بروکراسـی 

اداری مواجه می شوند. با این وجود، تولیدکننده 

نمی تواند پیش بینی کند که آیا می تواند در این 

صنعت بماند و بدون دغدغه اضافی به فعالیت 

خـود ادامـه دهـد یـا بایـد همـواره در جهـت رفـع 

بـه  عبارتـی  مشـکالت ذکـر شـده خـود برآیـد و 

کفش های آهنی بپوشـد تا مسـیر را از مشـکالت 

خالی کند.

نوسان قیمت ها در بازار آشفته ■

مدیرعامـل شـرکت ری فلـز در پاسـخ بـه ایـن 

سـوال کـه مهم تریـن چالـش ایـن شـرکت و سـایر 

محصـوالت  حـوزه  در  فعـال  مجموعه هـای 

آلومینیومـی چیسـت، گفت: بـا توجه به جهش 

اولیـه،  مـواد  قیمـت  بـر  آن  تاثیـر  و  ارز  نـرخ 

بی ثباتـی  تولیدکننـدگان،  معضـل  مهم تریـن 

قیمت هـا بـوده کـه شـرایط را بـرای ادامـه مسـیر 

بسـیار سخت کرده  اسـت. این موضوع در راس 

هرگونـه  اجـازه  و  دارد  قـرار  مشـکالت  هـرم 

برنامه ریزی را از ما و سایر تولیدکنندگان گرفته 

باشـد،  بی ثبـات  بـازار  کـه  اسـت. در شـرایطی 

مدیرعامـل شـرکت ری فلز گفـت: برخی از تولیدکنندگان بـا بهره  مندی از رانـت، از تحوالت بازار خبـر دارند و به راحتی نبـض بازار را 
در دسـت گرفته انـد؛ بـه طوری کامال آگاه هسـتند کـه باید چه میزان مـواد اولیه خریـداری و چه مقدار محصـول تولید کنند و همچنین 
بـرای فـروش یـا انبار کردن محصـوالت نیز برنامه ریـزی می کنند. رابطه بـا بانک ها نیز کمک می کند تا این شـرکت ها بـه منابع مالی 

قوی دست یابند و حتی از فعالیت تولیدی به سمت فعالیت تجاری حرکت کنند.

سودآوری در شرایط کنونی تنها با رانت ممکن است!
مدیرعامل شرکت ری فلز:
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نمی تـوان هیچگونـه بازاریابـی داشـت و این امر 

سـودآوری  و  فـروش  کاهـش  و  بـازار  رکـود  بـه 

شـرکت ها دامـن می زنـد. بعـد از ایـن موضـوع، 

اسـتاندارد  اولیـه  مـواد  تهیـه  مسـئله  دومیـن 

محصـوالت  تولیدکننـدگان  بیشـتر  اسـت. 

آلومینیومـی، مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از 

بـورس کاال تامیـن می کردنـد امـا انجـام ایـن کار 

بسـیار دشـوار شـده است و شـاهد حضور دالالن 

در این فضا هسـتیم؛ به همین دلیل، مواد اولیه 

عمدتـا بـه دسـت تولیدکننده واقعی نمی رسـد. 

ضمـن اینکـه در حـال حاضـر، در مـواردی نـرخ 

فـروش آلومینیـوم در بـازار آزاد کمتـر از بـورس 

کاال است.

از  بهره بـرداری  میـزان  خصـوص  در  وی 

ظرفیـت  تولیـد شـرکت ری فلـز، اذعـان کـرد: در 

نیمـه ابتدایـی سـال جاری میـزان بهره بـرداری از 

ظرفیـت  تولیـد شـرکت کمتـر از 15 درصـد بـوده 

کـه علـت ایـن کاهـش، شـرایط نابسـامان فعلـی 

حاکـم بـر اقتصـاد، محدودیت هـای کرونایـی از 

اواخر سـال 1398 تا اردیبهشـت ماه سـال جاری، 

تعطیلی هـای پی در پـی و رکود بازار اسـت که به 

ما اجازه تولید و عرضه محصوالت به مشـتریان 

را نـداده اسـت. ایـن میـزان بهره بـرداری نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته نیز در حـدود 60 

درصد کاهش داشته است.

تاثیر اقتصادی کرونا ■

خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  اسـماعیلی 

»فلزات آنالیـن« در ارتبـاط با میزان تاثیرگذاری 

شـیوع ویـروس کرونـا بـر نوسـانات نـرخ ارز و 

بـازار، تصریـح  اولیـه در  مـواد  افزایـش قیمـت 

کـرد: در سراسـر دنیـا شـیوع  کرونـا باعـث رکود 

بازارهـای  سـقوط  و  قیمت هـا  تنـزل  بازارهـا، 

بورس شـد اما در ایران، چند ماه بعد از شـیوع 

کرونـا شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری در بـورس 

توسـط مـردم، جهـش نـرخ ارز و افزایـش سـایر 

قیمت هـا بودیـم کـه ایـن روند معکـوس موجب 

بـا  طبیعتـا  اسـت.  شـده  عـده ای  سـودآوری 

سـقوط شـاخص های بورس کشـور در دو تا سـه 

مـاه اخیـر، بسـیاری از مـردم ضـرر کرده انـد و یا 

ارز،  نـرخ  و  اولیـه  مـواد  قیمـت  افزایـش  بـا 

خسـارت  دچـار  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری 

شـده اند امـا برخـی افراد یا شـرکت ها سـودهای 

کالنی را به دست آورده اند.

ورشکستگی کارخانه ها ■

ایـن تولیدکننده محصوالت آلومینیومی در 

ارتباط با تعطیلی برخی شرکت ها و کارخانه های 

تولیـدی بـه دلیـل شـرایط نامطلـوب اقتصـادی، 

اظهار کرد: اولین مشکل مهم چه برای ما و چه 

بـرای دیگـر تولیدکننـدگان، نوسـان  قیمـت مـواد 

بـازار اسـت و مدیـران ارشـد  اولیـه و بی ثباتـی 

دسـت اندرکار بایـد بتواننـد بـا برنامه ریزی هـای 

و  منطقـی  کامـال  سیاسـت گذاری  و  درسـت 

مناسـب، ثبـات و آرامـش در بـازار ایجاد کنند تا 

تولیدکننـدگان بـه ادامـه فعالیـت خـود دلگـرم 

باشند. در سال جاری، کارخانه ها و شرکت هایی 

هسـتند کـه بـه  دلیـل نداشـتن نقدینگـی کافی، 

بدهی هـای  و  محصـوالت  نرفتـن  فـروش  بـه   

سـنگین بـه بانـک و موسسـات اعتبـاری، مجبور 

بـه اعـالم ورشکسـتگی، تعطیلـی و یـا واگـذاری 

شده اند.

وی اضافـه کـرد: ایـن اتفـاق، ازجمله اتفاقاتی 

اسـت کـه بعدهـا اثـرات سـهمگینی را بـر بدنـه 

اکثـر  زد.  خواهـد  کشـور  صنعـت  و  اقتصـاد 

واحدهـای تولیـدی هنـوز در حـال مقاومـت در 

ایـن شـرایط سـخت هسـتند امـا ممکـن اسـت تـا 

و  ورشکسـتگی ها  اخبـار  دیگـر  مـاه  چنـد 

فضـای  در  نیـز  کارخانه هـا  ایـن  تعطیلی هـای 

رسانه ای منتشر شود. اگر خبرنگاران یک بازدید 

مثـل  صنعتـی  شـهرک  از  مثـال  بـرای  میدانـی 

شـمس آباد و شـهرک صنعتـی آلومینیـوم داشـته 

بـا  باشـند، خواهنـد دیـد کـه اکثـر کارخانه هـا، 

کمتـر از 15 درصـد ظرفیـت خود و فقط به خاطر 

عمـل  بـه تعهداتـی کـه نسـبت بـه صنـف خـود، 

کارخانـه، کارگـران و مشـتریان دارند، به فعالیت 

خود ادامه می دهند.

سودآوری از طریق رانت ■

مدیرعامـل شـرکت ری فلـز در مـورد عوامـل 

پایـداری برخـی از کارخانه هـا، خاطرنشـان کـرد: 

در این شرایط نامطلوب اقتصادی کارخانه ها به 

ادامـه  و  شـوند  موفـق  می تواننـد  طریـق  دو 

فعالیت دهند؛ اول ایجاد رانت های بسیار قوی 

و دوم، داشـتن ارتبـاط موثـر و قـوی بـا بانک هـا 

اسـت! برخـی از تولیدکننـدگان بـا بهره  منـدی از 

ایـن مـوارد، از تحـوالت بـازار خبـر دارنـد و بـه 

راحتـی نبـض بـازار را در دسـت گرفته انـد؛ بـه 

طـوری کامـال آگاه هسـتند کـه بایـد چـه میـزان 

محصـول  مقـدار  چـه  و  خریـداری  اولیـه  مـواد 

تولیـد کننـد و همچنیـن بـرای فـروش یـا انبـار 

نیـز برنامه ریـزی می کننـد.  کـردن محصـوالت 

ایـن  تـا  می کنـد  کمـک  نیـز  بانک هـا  بـا  رابطـه 

شـرکت ها بـه منابـع مالـی قـوی دسـت یابنـد و 

بـه سـمت فعالیـت  تولیـدی  از فعالیـت  حتـی 

تجـاری حرکـت کننـد. وقتـی کـه دو شـرکت بـا 

متفاوتـی  سـودآوری  مشـخص،  تولیـد  میـزان 

دارند، بیانگر فعالیت تجاری سودآورتر از طریق 

رانت است.

وی در پایان درباره میزان سـودآوری شـرکت 

ری فلز، اظهار کرد: اگر بخواهیم به اعداد نگاه 

شـاید  کنیـم،  رابطـه صحبـت  ایـن   در  و  کنیـم 

نشـان دهنده سـود باشـد. بـه  عنـوان مثـال عـدد 

یک به عدد 10 رسیده باشد اما در بحث فلزات 

بـا اعـداد و ارقـام کاری نداریـم و بایـد بـه انبـار و 

موجودی و قیمت نگاه کنیم. مبنای سودآوری 

ما، موجودی انبار اسـت. اگر در سـال تناژ انبار 

خـود را بـه  طـور مثـال از 10 تـن بـه 11 تـن رسـانده 

باشـیم و قیمـت مـواد اولیـه کاهش یافته باشـد، 

سـود بـه دسـت آمـده اسـت امـا اگر معکـوس آن 

رخ دهد یعنی تناژ انبار از 10 تن به 9 تن رسیده 

باشـد، و قیمـت مـواد اولیـه افزایـش پیـدا کـرده 

باشد، ضرر محسوب می  شود.

تولیدکننـدگان بـرای رفـع مطالبات 
سـاده خود معموال نمی توانند پاسـخ 
روشـنی از سوی مسـئوالن دریافت 
کننـد و عمدتـا بـا بروکراسـی اداری 

مواجـه می شـوند
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وحیـد محمدپـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار 

داشـت: با شـروع سـال جدید و شـیوع ویروس 

کرونـا، بـه طـور ناگهانـی قیمـت دالر و بـه تبـع 

آن، قیمـت مـواد اولیـه رونـد صعـودی خـود را 

آغـاز کردنـد و طبیعتـا ایـن امـر باعـث شـد تـا 

حـوزه  آلومینیومـی  صنایـع  از  بسـیاری 

پایین دسـت با کمبود مواد اولیه در واحدهای 

تولیدی خود مواجه شوند.

افزایش قیمت، نظم را از بازار می گیرد ■

کـرد:  عنـوان  آلومینیـوم،  تولیدکننـده  ایـن 

زمانـی کـه قیمت هـا افزایـش پیـدا می کنـد، دو 

معضـل بـزرگ بـه وجـود می آیـد؛ اول اینکـه بـازار 

اشباع می  شود و دوم، توان خرید مصرف کننده 

نهایـی، کاهـش چشـمگیری پیـدا می کنـد. در  

تولیـــدکننــــدگان محصـــــوالت  ایـــــن شرایـــــط، 

آلومینیومـی، مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را بـه 

سـختی تامین می کنند و نمی توانند برای تولید 

خود برنامه ریزی داشته باشند.

وی در ادامه گفت: صنعت ساختمان سازی 

بـه شـدت دچـار رکـود شـده و قیمـت آلومینیوم 

نیـز بـا افزایشـی کـه پیـدا کـرده، بـر شـدت ایـن 

رکـود افـزوده اسـت. هـر هفتـه بـرای بـه فـروش 

رسیدن شمش و بیلت آلومینیومی عرضه شده 

در ایـن بـازار، تـا 10 درصـد هـم در قیمـت نهایـی 

فـروش ایـن محصـوالت، تخفیـف اعمـال شـده 

و  تقاضـا  میـزان  شـاهد  متاسـفانه  امـا  اسـت 

معامالت بسیار اندکی در بورس هستیم.

رکـود در حـوزه پروفیـل آلومینیومی  ■

بیشـتر است

مدیرعامـل شـرکت مهـر ذوب اشـتهارد در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بر اینکه آیا رکود در تمام حوزه های آلومینیومی 

مشـاهده می شـود یـا تنهـا در بخـش پروفیـل این 

حـال  کـرد: در  تصریـح  اسـت،  داده  اتفـاق رخ 

پروفیـل  تولیدکننـدگان  صنـف  در  حاضـر، 

آلومینیومـی، کاهـش تقاضـا حاکـم اسـت؛ بـرای 

شـمش های  بیـن  قیمـت  اختـالف  مثـال، 

دسـت ریز و شـمش های اسـتاندارد بسـیار کـم 

تـا  قیمـت  اختـالف  ایـن  اکنـون،  امـا  بـود 

هشـت هزار تومـان نیـز رسـیده اسـت. در حـوزه 

مشـاهده  کمتـری  رکـود  آلیـاژی  آلومینیـوم 

بیلـت  بـه شـمش و  می شـود و اوضـاع نسـبت 

خالص آلومینیومی، بهتر است.

وی ادامـه داد: داد و سـتد و معامـالت در 

بـا بـه وجـود آمـدن  بـازار بـورس کاال، همزمـان 

شـرایط فعلـی حاکـم بـر آن کاهـش یافتـه اسـت. 

متاسـفانه قیمـت  مـواد اولیـه در بـازار به شـدت 

افزایـش یافتـه و تولیدکننـدگان از ایـن حیـث که 

ممکن است کاهش قیمت اتفاق بیفتد، دست 

نگه داشته اند و با توجه به کاهش مقطعی نرخ 

ارز،  نـرخ  ماننـد  بایـد  کـه  هسـتند  متوقـع  ارز 

تـا  بیابـد  کاهـش  نیـز  اولیـه  مـواد  قیمـت 

مدیرعامـل شـرکت مهر ذوب اشـتهارد گفت: تولیدکنندگان در انتظـار کاهش قیمت مواد اولیه، میـزان تولید را به حداقل رسـانده اند و 
از خرید مواد اولیه دست کشیده اند.

افت نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را کاهش نداده است
مدیرعامل شرکت مهر ذوب اشتهارد:
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تولیدکنندگان بتوانند نیاز خود را تامین و تولید 

اقتصـادی،  نامطلـوب  شـرایط  ایـن  در  را  خـود 

ادامه دهند.

با وجود تخفیف، حجم معامالت کم است ■

محمدپـور اذعـان کـرد: در تمـام حوزه هـای 

فلـزی بـه جـز آلومینیـوم، محصـوالت حتـی از 

می شـوند؛  فروختـه  باالتـر  نیـز  جهانـی  قیمـت 

بـرای مثـال، قیمـت میلگـرد فـوالدی چنـد برابـر 

باالتـر از قیمـت جهانـی آن بـوده امـا در بـازار بـا 

بـه  خـوب  و  اسـت  روبـه رو  زیـادی  متقاضیـان 

حـوزه  در  کـه  حالـی  در  می رسـد.  فـروش 

آلومینیـوم، حتی با وجود تخفیف هـای فراوانی 

قیمت هـای  بـه  نسـبت  تامین کننـدگان  کـه 

جهانـی ایـن فلـز بـرای محصـوالت عرضـه شـده 

خـود در نظـر گرفته انـد، بـاز هـم شـاهد کاهـش 

تقاضا و کاهش معامالت هستیم.

چشم ها به قیمت های بورس کاال است ■

ایـن تولیدکننـده آلومینیـوم گفـت: بـا وجود 

ایـن شـرایط، صنایـع پایین دسـتی نیـز بـه حجـم 

تقاضـا و معامـالت بـازار بـورس کاال چشـم دارند 

هسـتند،  چشـمگیر  افـت  ایـن  شـاهد  وقتـی  و 

طبیعـی اسـت کـه بـه سـمت خریـد نمی رونـد. 

زمانـی کـه در بـورس کاال معامـالت شـمش و 

بیلـت آلومینیـوم همـراه بـا حجـم باالیـی انجـام 

شـود، صنایـع پایین دسـتی نیـز برای تامیـن مواد 

اولیه خود از این طریق، ترغیب می شوند.

تفاوت قیمتی میان بورس کاال و بازار آزاد  ■

زیاد نیست

مدیرعامـل شـرکت مهـر ذوب اشـتهارد در 

پایانـی  قیمـت  تفـاوت  میـزان  بـا  ارتبـاط 

آلومینیـوم در بـورس کاال بـا بـازار آزاد، اظهـار 

بیلـت  و  شـمش  قیمـت  گذشـته  در  کـرد: 

هـزار  سـه  تـا  دو  آزاد  بـازار  در  آلومینیومـی 

تومـان گران تـر از قیمـت ایـن مـواد اولیـه در 

بـورس کاال بـود اما اکنـون آلومینیوم اولیه در 

تومـان  هـزار  یـک  قیمـت حـدود  بـا  آزاد  بـازار 

ارزان تـر از بـورس کاال بـه فـروش مـی رود. بـه 

بـرای  کارخانه هـا  از  بسـیاری  دلیـل  همیـن 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خود بـازار آزاد را 

به بورس کاال ترجیح می دهند.

محمدپـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« کـه بـا توجـه بـه وضعیت کنونی 

تقاضـا در بـورس کاال، در مـورد سـهمیه بندی چـه 

نظـری داریـد، تصریح کرد: در حقیقـت، بورس به 

هر نحوی به دنبال فروش محصوالت عرضه شده 

توسـط شـرکت های تامین کننده است و به همین 

دلیل، از سـهمیه بندی اسـتفاده شـده است تا این 

فروش بهتر انجام پذیرد اما متاسفانه بازار کشش 

قیمت گذاری هـای دسـتوری و سـهمیه بندی را 

ندارد زیرا با بررسـی قیمت کف بازار، می توان به 

وضـوح دریافـت کـه بـازار آزاد بسـیار ارزان تـر از 

عرضـه  را  آلومینیومـی  محصـوالت  کاال،  بـورس 

می کند و به فروش می رساند؛ پس طبیعی است 

سهمیه بندی تاثیر به سزایی نداشته باشد.

وی در پایـان ایـن گفت وگـو عنـوان کـرد: اگر 

سـهمیه بندی بـا عدالـت انجـام شـود، می توانـد 

ایفـا  بـورس کاال  به سـزایی در معامـالت  نقـش 

کند؛ تولیدکننده باید مطمئن باشد که با توجه 

بـه میـزان سـهمیه اعطـا شـده بـه واحـد تولیـدی 

خـود، آلومینیـوم مـورد نیـاز حتمـا بـه دسـتش 

تولیـد  بـرای  می توانـد  آن  طبـق  و  می رسـد 

محصوالت خود برنامه ریزی و اقدام کند.

صنعت ساختمان سـازی به شدت 
دچار رکود شـده و قیمت آلومینیوم 
نیز با افزایشـی کـه پیدا کـرده، بر 
شـدت ایـن رکـود افـزوده اسـت. 
هر هفته بـرای به فروش رسـیدن 
شـمش و بیلـت آلومینیومی عرضه 
شـده در ایـن بـازار، تـا 10 درصد 
هـم در قیمـت نهایی فـروش این 
محصـوالت، تخفیف اعمال شـده 
اسـت اما متاسـفانه شـاهد میزان 
تقاضـا و معامالت بسـیار اندکی در 

بورس هسـتیم
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت مهندسـی نیپک گفـت: در تمـام ادوار فعالیت، سـایر صنایـع همواره از این شـرکت بـه عنوان 
یـک مجموعـه درخشـان بـا عملکـرد عالی نـام می برنـد و ارائه سـفارش و طرح های مهـم دو حـوزه مس و فـوالد به نیپک 
ایـن ادعـا را تثبیـت می کنـد؛ ضمـن اینکه در تالش هسـتیم بـه کمک پرسـنل تالشـگر در حوزه هـای مختلـف ورود کنیم و 

توانایی های خود را به عرصه نمایش بگذاریم.

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی نیپک:

سـید حشـمت الله موسـوی در گفت وگـو بـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: شـرکت مهندسـی نیپـک از سـال 

1372 بـه همـت مسـئولین شـرکت ملـی مـس بـه 

حـوزه  در  دانش بنیـان  شـرکت  یـک  عنـوان 

فعالیت هـای مـس تاسـیس شـد و از شـرکت های 

مـس  سـرمایه گذاری  شـرکت  زیرمجموعـه 

سرچشـمه و صنـدوق بازنشسـتگی شـرکت مـس 

محسـوب می شـود. زمینـه فعالیـت مـا در واقـع 

در ابتدا به صورت ارائه مشـاوره برای پروژه های 

مـس بـود و در ادامـه و از حـدود 10 سـال پیـش 

ورود شرکت مهندسی نیپک به حوزه پروژه های 

بزرگـی  پروژه هـای  و  شـد  آغـاز  نیـز  مـس   EPC

همچـون واحد تغلیظ چهل کـوره زاهدان ازجمله 

طرح های بزرگ شرکت نیپک بوده که از صفر تا 

100 آن را بـه طـور کامـل انجـام داده و بـه مرحلـه 

کـه   اسـت  گفتنـی  اسـت.  درآورده  اجـرا 

بهره بـرادری از ایـن واحـد حدود چهار سـال پیش 

در سـال 1395 آغـاز شـد و خـط تولیـد کنسـانتره 

مس نیز شروع به کار کرد.

کانورتورهـای  تعویـض  پـروژه  افـزود:  وی 

دیگـر  از  سرچشـمه  مـس  مجتمـع  هودهـای 

طرح های بزرگ شـرکت مهندسـی نیپک بود که 

بـه صـورت EPC تمـام مراحـل آن را بـه کمـک 

پرسـنل متخصـص و مجـرب انجـام دادیـم. ایـن 

پروژه از لحاظ زیسـت محیطی بسـیار با اهمیت 

بـوده و از اجـرا و عملی سـازی آن از توجـه ویژه ای 

برخـوردار اسـت. تحویـل آن نیـز حـدود دو سـال 

گذشـته انجـام شـد و همزمـان نیـز آغـاز بـه کار 

کـرد و فعالیـت ایـن واحـد همچنـان ادامـه دارد. 

به عنوان یک شرکت دانش بنیان متخصص 
شناخته شده ایم
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پروژه هـا می تـوان گفـت در  بـا سـایر  رابطـه  در 

قالـب مشـاور و در زمینـه  پروژه  هـای لیچینـگ 

حضـور فعـال داریـم و در ایـن رابطـه نیـز تـا کنون 

اقدامـات مهمـی انجـام شـده اسـت. مـا بـرای 

اولین بار توانسـتیم پروژه بیولیچینگ را تعریف 

کنیـم کـه این طرح با همکاری دو شـرکت نیپک 

صـورت  بـه  جنوبـی  آفریقـای  مین تـک  و 

کنسرسـیومی ایـن دو شـرکت بـرای اولین بـار در 

دنیا در حوزه مس انجام گرفته است.

پروژه های عظیمی را طراحی و مدیریت کرده ایم ■

عضو هیئت مدیره شـرکت مهندسـی نیپک 

تصریـح کـرد: کشـور آفریقـای جنوبـی در حـوزه 

و  لیچینـگ  زمینـه  در  خصـوص  بـه  مـس 

بیولیچینـگ جـزو بهترین هـا هسـتند و همیشـه 

دارنـد.  گفتـن  بـرای  حـرف  خصـوص  ایـن  در 

بـا  بیولیچینـگ  پـروژه  پایلـوت  در  بنابرایـن 

همـکاری ایـن شـرکت مطـرح توانسـتیم عملکرد 

خوبـی را بـه عرصـه نمایـش بگذاریـم. ایـن پـروژه 

از  بیولیچینـگ  و  لیچینـگ  سـاختار  لحـاظ  بـه 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـود. سـایر پروژه هـا 

دیگـر  و  ذوب  و  تغلیـظ  مشـاوره  ازجملـه 

فرآوردهـای شـرکت مـس نیـز به عنوان مشـاور و 

یـا مدیریـت طـرح حضـور داشـتیم و بـه ایفـای 

 EPC رتبـه  گذشـته  سـال  از  پرداختیـم.  نقـش 

و  شـد  اخـذ  نیـز  نیپـک  مهندسـی  شـرکت 

مشـاور  عمدتـا  زمینـه  در  نیپـک  فعالیت هـای 

شـرکتی  کلـی  طـور  بـه  دارد.  ادامـه  پروژه هـا 

دانش بنیـان بـا سـابقه طوالنـی و درخشـان تلقـی 

می شـود. به طور کلی، این شـرکت با بومی سـازی 

حسـاس ترین حوزه هـای دانـش مربـوط بـه فـرآوری 

کارخانجـات  طراحـی  جملـه  از  معدنـی  مـواد 

لیچینـگ و تغلیـظ در کنـار سـاخت کارخانجـات 

اسید از گازهای خروجی واحدهای ذوب، توانسته 

است خود را در رده یکی از مهم ترین شرکت های 

مهندسی فعال در حوزه صنایع معدنی قرار دهد.

وی عنوان کرد: شرکت نیپک بالغ بر 250نفر 

پرسنل دارد که بیش از 150 نفر نیروی کارشناس 

در بخش مهندسـی مشـغول به کار هسـتند که 

بـا  مـس  صنعـت  ویـژه  بـه  صنعـت  حـوزه  در 

استفاده از دانش و تخصص خود خدمت رسانی 

می کنند. ورود شرکت نیپک به عنوان پیمانکار 

و EPC کار در حـوزه مـس بسـیار جدی تـر از قبـل 

دنبـال می شـود. در حـال حاضـر، برنامـه و هدف 

شـرکت نیپک به عنوان یک شـرکت با سـاختاری 

مهندسـی در حوزه مشـاوره فعالیت های بسـیار 

پروژه هـای  بـه  نیـز  اخیـرا  و  دارد  را  درخشـانی 

فـوالدی نیـز ورود یافتـه و گفتنـی اسـت کـه یـک 

پـروژه نیـز از شـرکت فـوالد اصفهـان نیـز گرفتیـم 

کـه قـرار اسـت بـه صـورت EPC آن را بـه طـور 

کامـل مدیریـت و اجـرا کنیـم و در نهایـت در 

اختیـار شـرکت نـام بـرده قـرار دهیـم. بـا توجـه به 

سابقه ای که ما در حوزه صنعت مس داشتیم و 

شـناختی کـه سـایر حوزه هـا نسـبت بـه نیپـک به 

دسـت آورده بودنـد ورود بـه طرح هـای فـوالدی 

نیز از سال گذشته کلید خورده است.

عملکرد نیپک مهر تاییدی بر ادعای ماست ■

موسـوی اظهـار کـرد: شـرکت نیپـک در سـال 

نیـروی  نفـر  حـدود 50  نیـروی  تعـداد  بـا   1372

کارشـناس آغاز به کار کرد و در مقاطع مختلف 

بـه 400 نفـر نیـز افزایـش یافـت و در حـال حاضر با 

250 نفـر نیـروی متخصـص و کارشـناس مشـغول 

بـه اجـرای پروژه هـای مختلـف هسـتیم. گفتنـی 

اسـت کـه نیپـک از لحـاظ مهندسـی مهم تریـن 

شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری مس 

سرچشـمه و صنـدوق بازنشسـتگی شـرکت مـس 

است، چراکه شرکت نیپک تیم مهندسی بسیار 

قـوی دارد و در حـال حاضـر نیـز بـه عنـوان یـک 

مجموعـه دانش بنیان مهندسـی معتمـد و مورد 

تایید شرکت ملی مس و همچنین سایر حوزه ها 

همچـون فـوالد مشـغول بـه فعالیـت اسـت کـه با 

طراحـی و ارائـه پروژه هـای قـوی بـه ایـن ادعا مهر 

تایید را می زند. شرکت نیپک در طول سال های 

فعالیـت خـود توانسـته اسـت بـا تکیـه بـر نیـروی 

انسـانی متخصـص و بهره منـدی از فناوری هـای 

چالش تریـن  پـر  در  اصولـی،  مدیریـت  و  روز 

از  صنعتـی،  پروژه هـای  اجـرای  حوزه هـای 

مطالعات امکان سـنجی طرح ها تا ساخت کامل 

مـواد معدنـی و صنعتـی  فـرآوری  کارخانجـات 

صنعـت  نظـر  و  سـمع  بـه  را  خـود  توانایی هـای 

کشور برساند.

پروژه تعویض کانورتورهای هودهای 
مجتمـع مـس سرچشـمه از دیگر 
طرح های بزرگ شـرکت مهندسـی 
 EPC نیپـک بـود کـه بـه صـورت
تمام مراحـل آن را به کمک پرسـنل 
متخصـص و مجـرب انجـام دادیم
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کارشـناس بازاریابی شـرکت صنایع مس شهید باهنر گفت: شـیوع ویروس کرونا و همچنین تشـدید تحریم ها ازجمله چالش های 
اصلـی و فعلـی صنعت کشـور محسـوب می شـوند کـه در این بین، شـرکت باهنـر بـا سیاسـت گذاری های درسـت و برنامه ریزی 
مدون توانسـته اسـت میزان تولید و فروش محصوالت مسـی و آلیاژی خود را در سـال جاری نسـبت به سـال گذشـته حفظ کند و 
تـا جایـی کـه امکان داشـت ظرفیت تولید و فـروش برخی محصـوالت را نیز افزایـش دهد و تا به امـروز در بین رقبـای خود مقتدر 

ظاهر شده است.

کارشناس بازاریابی شرکت صنایع مس شهید باهنر:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  قره خانـی  حسـن 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشت: شرکت باهنر در سال جاری عملکرد رو 

انـواع  فـروش  و  تولیـد  حـوزه  در  رشـدی  بـه 

محصوالت خود نسـبت به سـال گذشته داشته 

اسـت. علی رغـم وضعیـت اقتصادی موجـود در 

فعالیت هـای  بـر  چشـمگیری  تاثیـر  کـه  کشـور 

صنعتـی گذاشـته و همچنیـن بحـران کرونـا کـه 

دامن گیـر صنعـت و اقتصـاد کشـور بوده اسـت، 

لحـاظ  از  را  داخلـی  فـروش  میـزان  توانسـته ایم 

تنـاژی چیـزی حـدود یک هـزار تا یک هـزار و 500 

تـن ارتقـا دهیـم و شـرایط خوبـی را بـرای فـروش 

رقم بزنیم.

وی افـزود: در زمینـه صـادرات نیـز می توان 

گفت نسـبت به سـال گذشـته شاهد رشد قابل 

مالحظـه ای بوده ایـم و شـرکت باهنـر در حـوزه 

بـه  خـود  از  را  خوبـی  عملکـرد  نیـز  بین الملـل 

نمایـش گذاشـته اسـت، اما چالش هایـی که در 

حـال حاضـر بـا آن هـا مواجـه هسـتیم همچـون 

تحریم هـای ظالمانـه، موجـب شـده بسـیاری از 

شـرکت های خارجی از همکاری با ما به عنوان 

و  کننـد  کناره گیـری  ایرانـی  تولیدکننـده  یـک 

ایـن موضـوع از رونـق صـادرات شـرکت شـهید 

باهنر همانند سـایر شـرکت های داخلی کاسـته 

اسـت و نمی توانیـم ماننـد سـال های گذشـته با 

بسـیاری از مشتری های مطرح خارجی معامله 

انجام دهیم.

نوسان قیمت، مشکل اصلی صنعت است ■

مـس  صنایـع  شـرکت  بازاریابـی  کارشـناس 

شـهید باهنـر تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی بـا 

چند کشور محدود که در همسایگی ایران قرار 

لبنـان،  دارنـد ماننـد کشـورهای ترکیـه، عـراق، 

سـوریه و امـارات متحـده عربـی در حال معامله 

و همـکاری هسـتیم و ارتبـاط سـابق خـود را حفظ 

کرده ایـم. گفتنـی اسـت کـه مشـکالت ارزی که 

اکنـون بـه وجـود آمـده، موجـب کنـدی داد و 

ستد با مشتری های مذکور شده است.

قره خانـی عنـوان کـرد: شـرکت صنایـع مـس 

باهنـر قـادر بـه تولیـد انـواع محصـوالت مسـی و 

آلیاژی اسـت اما در این بین تعدادی از آن ها به 

عنـوان محصـول صادراتـی در دسـتور کار قـرار 

محصـول  عمـده  حاضـر،  حـال  در  می گیرنـد. 

صادراتـی مـا را لوله هـای مسـی، شـینه و باسـبار 

روی  اکنـون  و  می دهنـد  تشـکیل  مسـی 

محصوالت جدیدی مانند گرده مسی و برنجی 

فعالیـت  می کنیـم.  کار  صـادرات  منظـور  بـه 

با صالبت در مسیر رشد گام برمی داریم
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تولیـد ایـن دو نـوع فـرآورده آغـاز شـده اسـت و 

بـرای  را  تمهیـدات و زمینه هـای کافـی و الزم 

همکاری های بین المللی را فراهم کرده ایم.

وی ادامـه داد: قابـل ذکـر اسـت که گرده ها 

و  تولیـد صنایـع دسـتی  در  بزرگ تـر  ابعـاد  در 

تزئینـی بـه کار گرفتـه می شـوند؛ بـه طـوری کـه 

گرده هـا را بـه صـورت ورق درمی آورنـد و بعـد 

از شـکل دهی و فرم گیری در سـاخت سـماور و 

انـواع ظـروف مورد اسـتفاده قرار می دهند. در 

واقـع مـا فقـط تولیدکننـده ایـن ورق هسـتیم و 

انجـام  مربوطـه  کارگاه هـای  در  امـور  سـایر 

می شـود. ازجمله دیگر محصوالت تولید شـده 

توسـط شـرکت باهنـر می تـوان بـه کویـل مسـی، 

کویـل برنجـی، مقاطـع مسـی، مقاطـع برنجـی، 

ورق، لوله هـای مسـی و برنجـی اشـاره کـرد. در 

حـال حاضـر، تمـام اقـالم و تولیـدات به صورت 

مسـتمر فـروش داخلـی و خارجـی خـود را حفـظ 

کرده اند و ارتباط را با مشـتریان خاص خود در 

صنایـع مختلـف ماننـد خودروسـازی، کلیـد و 

و  گرمایشـی  تاسیسـات  شـیرآالت،  پریـز، 

سرمایشـی، صنایع دسـتی و سایر صنایع مانند 

نگـه  برقـرار  رفـاه  وزارت  نظامـی،  صنایـع 

داشـته ایم و یـا بـه عبـارت بهتر صنایع نـام برده 

محصـوالت  مصرف کننـدگان  عمـده  شـده 

شرکت مس باهنر هستند.

محصوالت جدیدی را به سبد تولیدات  ■

خود اضافه کرده ایم

بازاریابـی شـرکت صنایـع مـس  کارشـناس 

شـهید باهنـر اظهـار کـرد: طـی 10 مـاه گذشـته 

از سـال جـاری، میـزان تقاضـای داخلـی رو بـه 

رشـد بـوده اسـت. بـه جـرات می تـوان گفـت 

بـازار خـود را حفـظ  کـه مـا توانسـته ایم سـهم 

بـه  شـروع  موضـوع  ایـن  بـر  عـالوه  و  کنیـم 

سـاخت یک سـری محصوالت جدید کرده ایم. 

لوله هـای آلیـاژی و باسـبارهای عریـض ازجمله 

باسـبارهای  هسـتند.  مـا  جدیـد  محصـوالت 

کـه  می شـود  گفتـه  باسـبارهایی  بـه  عریـض 

اندازه هـای  آن  معمولـی  انـواع  بـه  نسـبت 

بزرگ تـری دارنـد. قابـل ذکـر بـوده کـه انـدازه 

در  میلی متـر   120 معمولـی  باسـبارهای 

در  میلی متـر   160 تـا  کـه  اسـت  120میلی متـر 

اسـت.  افزایـش  قابـل  نیـز  میلی متـر   160

باسـبارهای با ابعاد بزرگ در سـاخت تابلوهای 

برقـی ترانسـفورماتورها و همچنیـن تابلوهـای 

صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

قره خانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه عمـده 

و  مسـی  محصـوالت  صنعـت  کـه  چالش هایـی 

برنجـی را تحـت شـعاع قرار داده اسـت چیسـت، 

گفـت: بزرگ تریـن معضلـی کـه نـه تنهـا صنعـت 

مـس و برنـج بلکـه سـایر صنایع را تحت تاثیـر قرار 

داده، نوسـان قیمت های جهانی و تغییرات نرخ 

ارز در داخل کشور است. اگر قیمت محصوالت 

مـا ثبـات داشـته باشـند، قطعـا سـهم بیشـتری از 

بـازار را می توانیـم بـه خـود اختصـاص دهیـم. در 

واقع، مشـتری مطمئن اسـت که بازار ثبات دارد 

قیمـت  یـک  بـا  را  خـود  مایحتـاج  می توانـد  و 

مشخص خریداری کند و بفروشند اما زمانی که 

با چالش هایی همچون نوسانات نرخ ارز و تغییر 

مواجـه هسـتیم،  رنگـی  فلـزات  قیمـت جهانـی 

چشـمگیری  صـورت  بـه  تقاضـا  میـزان  بالطبـع 

کاهـش می یابـد و یـا بـه عبـارت بهتـر، بـا افزایـش 

قیمت هـا شـاهد افـت تقاضـا هسـتیم و با کاهش 

چراکـه  می شـود؛  ایجـاد  رکـود  نیـز  قیمت هـا 

تولیدکننده و خریدار منتظر هستند تا قیمت ها 

بـه رونـد کاهشـی خـود دهـد و در نتیجـه خرید و 

فروشـی صـورت نمی گیـرد. ایـن مـوارد موجـب 

شـده کـه از میـزان فـروش که در برنامه داشـتیم، 

فاصله بگیریم.

عـادی  کاهـش  و  افزایـش  کـرد:  اضافـه  وی 

قیمت ها آسـیب جدی به بازار وارد نمی کند اما 

جهـش قیمتی، چه صعـودی و چه نزولی بـه بازار 

آسـیب وارد می کنـد. بـه طـور مثـال، طی دو سـه 

هفته گذشـته، شـاهد روند صعودی قیمت مس 

تا مرز 210 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بودیم 

کـه ضربـه جـدی بـه بدنـه صنعـت وارد کـرد و 

موجـب رکـود بازار شـد. موضوع نقدینگی را نیز 

باید در نظر داشت که با این وضعیت قیمت ها، 

اغلـب تولیدکننده هـا قطعـا بـا کمبـود نقدینگـی 

مواجـه هسـتند و مشـتریان مـا نیـز از ایـن قضیـه 

مستثنی نیستند.

توسعه صادرات، برنامه آینده ما ■

مـس  صنایـع  شـرکت  بازاریابـی  کارشـناس 

شـهید باهنـر یـادآور شـد: در رابطـه بـا فـروش 

شـکل  دو  بـه  گفـت  بایـد  شـرکت  محصـوالت 

پاسـخگوی مشـتریان خـود  تلفنـی  و  حضـوری 

هسـتیم. در واقـع، تولیـدات را در بـازار آزاد در 

تـاالر  در  و  می دهیـم  قـرار  متقاضیـان  اختیـار 

عرضـه ای  هیچگونـه  کاال  بـورس  صنعتـی 

نداریـم. تیـم بازاریابـی شـرکت باهنـر تاکنـون 

بسـیار قدرتمنـد ظاهـر شـده اسـت و بـا حفـظ 

مشـتریان ثابـت ایـن شـرکت می تـوان بـه نحـوه 

عملکـرد شـرکت پـی بـرد کـه هـر روز بـه تعـداد 

خریـداران  برخـی  می شـود.  اضافـه  آن هـا 

محصـوالت قدیمـی از دور خـارج شـده اند و بـا 

همـکاری  بـه  شـروع  جدیـدی  متقاضیـان 

کرده ایـم و ایـن موضوع موجب شـده اسـت که 

کنیـم.  حفـظ  را  خـود  بـازار  سـهم  بتوانیـم 

مشـتریان جدید اغلب شرکت های دانش بنیان 

را  آن هـا  نیازهـای  دارنـد  یقیـن  کـه  هسـتند 

شرکت شهید باهنر تامین می کند.

قره خانـی در پایـان تاکیـد کـرد: صنعـت ما به 

حمایت جدی نیاز دارد.، در واقع، ما باید بتوانیم 

بازارهـای داخلـی خـود را حفـظ کنیـم و در ایـن 

راسـتا، حمایـت و پشـتیبانی وزارتخانـه، دولـت و 

صنایـع باالدسـتی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 

اسـت که بتوان صنعت مس را در مسـیر رشـد و 

ترقی سوق داد و محصوالت تولیدی را به فراتر از 

مرزهای کشورهای همسایه صادر کنیم. به طور 

چشـم انداز  و  برنامـه   صـادرات  افزایـش  کلـی، 

شـرکت شـهید باهنر اسـت و این مهم به کمک و 

حمایت نیاز دارد.

شـرکت صنایع مـس باهنر قـادر به 
تولید انواع محصوالت مسی و آلیاژی 
اسـت اما در این بین تعـدادی از آن ها 
به عنوان محصول صادراتی در دستور 

کار قرار می گیرند
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مدیـر بنـگاه ریخته گری سـرب حسـنی گفت: بـا تشـدید تحریم ها، رشـد نرخ 
ارز و بـه دنبـال آن افزایـش قیمـت مـواد اولیـه، در برخـی از هفته هـا تولیـد 

نداشته ایم و از ظرفیت اسمی واحد فاصله گرفته ایم.

مدیر بنگاه ریخته گری سرب حسنی عنوان کرد:

اسـماعیل حسـنی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

سـرب  شـمش  تـن   75 حـدود  روزانـه  داشـت: 

خالص سـازی شـده، تولیـد می کنیـم کـه البتـه در 

سـال جـاری بـه علـت افزایـش نـرخ ارز کـه یکـی از 

مهم تریـن چالش هـای بـه وجـود آمـده در کشـور 

اسـت، میـزان تولیـد شـمش سـرب ایـن واحـد، بـه 

شدت کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: مهم ترین مواد اولیه مورد اسـتفاده 

در ایـن واحـد تولیـدی، سـرب غیـر خالـص بـوده و 

نـوع فعالیـت ایـن واحـد بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه 

شـمش های سـربی کـه حـاوی ناخالصـی و یـا بـه 

عبـارت دیگر عناصر متعـدد دیگری ماننـد، روی، 

قلع، کادمیوم، مس، آنتیموان، نقره و... هستند به 

این واحد آورده شـده و بعد از جداسـازی عناصر و 

ریختن مواد مذاب بدون وجود عناصر متفرقه در 

پیگ ماشین، شمش سرب با خلوص 99.98 درصد 

تولید می شود. عمده مشتریان این واحد تولیدی 

نیز، صنایع باتری سـازی هسـتند که برای ساخت 

باتری هـای خـودرو بـه شـمش های سـرب خالـص 

شده نیاز دارند.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصـوص 

تجهیـزات موجـود در خـط تولیـد این بنگاه عنوان 

کـه  پیگ  ماشـین  ماننـد  ماشـین آالتی  از  کـرد: 

و  همـزن  دارد،  قـرار  آن  روی  شـمش  قالب هـای 

کوره هـای ذوبـی کـه هـر کـدام بـه میـزان 25 تـن 

ظرفیت ذوب دارند، استفاده می شود.

حسـنی در خصوص زمان آماده سـازی شـمش 

سـرب خالص، عنوان کرد: عموما تنها 24 سـاعت 

زمـان صـرف می شـود تا محصول نهایـی را تولید و 

آمـاده بارگیـری کنیـم. الزم بـه ذکـر اسـت میـزان 

سفارش مدنظر نیست و به هر میزانی که شمش 

ناخالص دریافت کنیم، متناسـب با آن، محصول 

نهایـی یعنـی شـمش سـرب خالـص شـده، آمـاده 

تحویل به مشتریان است.

وی دربـاره نظـارت سـازمان محیـط زیسـت بر 

فعالیـت واحدهـای تولیدکننده سـرب، گفـت: از 

طرف سـازمان محیط زیسـت، هر سـه ماه یک بار، 

میزان تولید به حداقل رسیده است

تعـدادی بـازرس بـرای بررسـی و آزمایـش وضعیـت 

سیسـتم های  عملکـرد  چگونگـی  و  دودکش هـا 

مراجعـه  تولیـدی  واحـد  ایـن  بـه  فیلتراسـیون 

می کننـد؛ مهم تریـن مـواردی که بـر رعایـت آن به 

شـدت حساسـیت نشـان داده می شـود، میـزان 

خـروج گازهـای CO، CO2، گوگـرد، فسـفر و دیگـر 

آالینده هایـی کـه از ذوب شـمش سـرب ناخالـص 

منتشـر می شـود، اسـت کـه تـا کنـون بـا توجـه بـه 

بگ  فیلترهایـی کـه در ایـن واحـد تولیـدی بـه کار 

گرفتـه شـده اسـت، در ایـن زمینـه هیـچ اخطـاری 

دریافت نکرده ایم.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصـوص 

میـزان نـرخ بهره بـرداری از ظرفیـت تولیـد در ایـن 

در  کـرد:  تاکیـد  سـال های گذشـته،  واحـد طـی 

سـال های قبل، روزانه 75 تن شـمش سـرب خالص 

شـده تولیـد می کردیـم. از زمـان تشـدید تحریم هـا 

علیـه کشـور، حجـم تولیـد تـا 25 تـن تولیـد در روز 

کاهش پیدا کرد که در سـال جاری نیز این میزان 

بـه تبـع آن، کمتـر شـد. در بعضـی بازه هـای زمانـی 

هیـچ  هفتـه  یـک  مـدت  بـه  جـاری،  سـال  طـی 

محصولـی در ایـن واحـد، تولیـد نمی شـد کـه ایـن 

اتفاق ها همگی نتیجه تحریم ها، رشد نرخ ارز و به 

دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه بوده است.

تحریم هـا،  تشـدید  بـا  کـرد:  اضافـه  حسـنی 

صـادرات و واردات شـمش ممنـوع شـد و بـا ایـن 

ممنوعیـت، متاسـفانه دچـار کمبـود مـواد اولیـه 

مورد نیاز خود شدیم. به تبع آن، قیمت سرب در 

بازار داخلی افزایش بی حد و اندازه ای به خصوص 

نسـبت به بازار جهانی پیدا کرد. به عنوان مثال، 

یک تن شمش سرب دارای قیمت دو هزار دالر در 

ایران است حال آنکه قیمت سرب جهانی یک هزار 

و 900 یا 950 دالر محاسبه می شود.

و  کاال  موقـت  ورود  بـرای  داد:  ادامـه  وی 

صـادرات از محـل آن، ثبـت سـفارش و کارهـای 

اداری مربـوط بـه بخش گمرک را انجـام دادیم و 

کیـل مصـرف ایـن واحـد نیز محاسـبه شـد اما به 

ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مقرون به صرفـه نیسـت 

کـه بخواهیـم تهاتـری را انجـام دهیـم و دچـار 

چالـش شـویم؛ پـس بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه از 

روش ورود موقـت کاال بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

خود استفاده نکنیم.
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مدیرعامـل شـرکت بین المللـی بـاالر صنعـت خـاوران گفـت: بایـد بـه صنعت 
سـرب هماننـد صنعت فوالد کشـور، نـگاه ویژه شـود و دولـت حمایت های الزم 

را از این صنعت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بین المللی باالر صنعت خاوران مطرح کرد:

علـی احمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

در ایـن واحـد تولیـدی، Refine یـا تصفیـه سـرب 

بـا  کـرده،  ذوب  را  خـام  سـرب  می شـود؛  انجـام 

استفاده از دستگاه کوانتومتر آلمانی که در اختیار 

داریـم، آنالیـز مـواد موجـود در سـرب را بـه دسـت 

می آوریـم. سـپس مرحلـه بـه مرحله مـوادی مانند 

سـود، نیتـرات و آلومینیـوم را اضافـه کـرده و بـه 

کـم  را  آن  مـس  و  آنتیمـوان  مرحلـه ای،  صـورت 

می کنیم و در نهایت، سرب 99.99 درصد حاصل 

مـورد  باتری سـازی  صنایـع  بـرای  کـه  می شـود 

استفاده قرار می گیرد.

سـرب  شـمش  تولیـد  ظرفیـت  افـزود:  وی 

خالص سـازی شـده در ایـن شـرکت، روزانـه 200 تـن 

در هر شیفت کاری است که تا قبل از وضع قانون 

منع واردات و صادرات، قادر به عرضه 14 هزار تن 

بـه  هـم  و  داخلـی  بـازار  بـه  هـم  سـرب  شـمش 

کشورهایی مانند انگلستان، ترکیه و امارات بودیم. 

و  دفـاع  صنایـع  شـرکت،  ایـن  مشـتریان  عمـده 

باتری سازی ها هستند.

مدیرعامـل شـرکت بین المللـی بـاالر صنعـت 

خـاوران خبـر داد: ایـن شـرکت تـا سـال 1393 بعـال 

بود و با آغاز نوسـانات نرخ ارز، دچار بحران شـد و 

مجبـور بـه فـروش ایـن واحـد تولیـدی شـدیم امـا 

تقریبا چند ماه پیش مجدد اقدام به خرید شرکت 

کردیم و در حال حاضر در حال احیای آن هستیم.

لزوم توجه به صنعت سرب

این تولیدکننده شمش سرب گفت: تا قبل از 

نوسـانات نـرخ ارز، هـم مـواد اولیـه فراوان تـری در 

بـازار موجـود بـود و هـم تولیدکننـدگان از قـدرت 

خرید باالیی بهره مند بودند، اما اکنون بسیاری از 

واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و افت تولید 

مواجه هستند. حال آنکه با روش ورود موقت کاال 

بـه هـر نحـوی بـه فعالیـت خـود ادامه می دهنـد و 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از ایـن طریـق تامیـن 

می کننـد امـا ایـن روش نیـز بـه نوبـه خـود، واحـد 

تولیدی را دچار مشکالتی می کند.

نـرخ  کـرد:  عنـوان  ادامـه  در  احمـدی 

بهره بـرداری از ظرفیـت اسـمی ایـن واحد تولیدی 

طـی سـال های گذشـته، یعنـی از سـال 1386 تـا 

1393 حدود 30 درصد بوده است که البته برای 

صـورت  برنامه ریزی هایـی  بیشـتر  بهره بـرداری 

گرفتـه بـود امـا بـا توجـه بـه مشـکالت اقتصـادی 

پیـش آمـده، مجبور به توقف تولید شـدیم. بهتر 

است مسئولین مربوطه بیش از این درنگ نکنند 

تولیدکننـدگان  کمـک  بـه  واقعـی  معنـای  بـه  و 

بـه صنعـت سـرب هماننـد  بایـد  بشـتابند زیـرا 

صنعـت فـوالد کشـور، نـگاه ویـژه شـود و دولـت 

حمایت های الزم را از این صنعت داشته باشد تا 

تولیدکنندگان نیز به ادامه کار دلگرم شوند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

در خصـوص نحـوه قیمت گـذاری شـمش سـرب، 

اظهـار کـرد: تعیین قیمت این محصول نیز مانند 

سـایر محصـوالت فلـزی بـر اسـاس LME  صـورت 

نحـوه  ایـن  می کنـد.  تغییـر  روزانـه  و  می گیـرد 

قیمت گـذاری بـرای همـه فلـزات چـه آهنـی و چـه 

غیر آهنی انجام می شـود. البته قیمت سـرب در 

بـازار داخلـی، گاهـی بـه باالتـر از نـرخ جهانـی نیـز 

کـه  زمانـی  در  مثـال  طـور  بـه  اسـت.  رسـیده 

ممنوعیت های تجاری بر این صنعت اعمال شد، 

شاهد این افزایش قیمت بودیم.

توجه داشته باشید که شمش سرب در داخل 

کشور بر اساس بورس فلزات لندن قیمت گذاری 

می شـود امـا ایـن قیمـت پایـه در بـازار داخلـی بـه 

علـت ممنوعیـت صـادرات، باالتر از نـرخ جهانی، 

قیمـت مصـوب می شـود و محصـول در بـازار بـه 

تـا  باعـث شـده  اتفـاق  ایـن  فـروش می رسـد کـه 

بسیاری از تولیدکنندگان دست ازکار بکشند.



تحلیـــل

هفتهنامه

36
é 1399  بهمن é 153  شماره 

تحلیـــل



تحلیـــل

هفتهنامه

37
 é شماره  é 153 بهمن 1399

»کنور«1380میلیاردتوماندرآمدکسبکرد

افزایش22.5درصدیتولیدهادیدرآلومتک

رشدتولیدوفروششمشخالصآلومینیومی»فایرا«
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شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانور بـا فروش یـک میلیـون و 520 هـزار تن 
محصـول در دوره 10 ماهـه سـال جاری، یک هـزار و 380 میلیارد تومان درآمد کسـب 
کـرد و ضمن رکوردشـکنی دوبـاره در کسـب درآمد، رشـد 117 درصدی را نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند.

»کنور« 1380 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد

در 10 ماهه امسال؛

بـه گـزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 

و  معدنـی  توسـعه  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

صنعتـی صبانـور بـا توجـه بـه فرا رسـیدن فصل 

سـرد در اسـتان های همدان و کردستان )محل 

فعالیـت خـود(، از دپوهـای معدنـی چنـد مـاه 

گندلـه  و  کنسـانتره  تولیـد  بـرای  گذشـته 

خـوب  رونـد  توانسـت  و  می کنـد  اسـتفاده 

مشـکالت  علی رغـم  را  خـود  فـروش  و  تولیـد 

موجود حفظ کند.

صبانور یک میلیون و 250 هزار تن  ■

محصول تولید کرد

نمودار 1 نشـان می دهد صبانور طی 10 ماه 
سـال جـاری 394 هـزار و 762 تـن گندلـه تولیـد 

کرده اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 14 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکت در 10 ماه سال گذشته حدود 345هزار و 

285 تـن گندلـه تولیـد کـرده بـود. ضمـن اینکـه 

»کنـور« در سـال جـاری 21 هـزار و 162 تـن گندله 

نیمه پخته ضایعاتی تولید کرد.

صبانـور توانسـت طـی 10 مـاه سـال جـاری 

تـن کنسـانتره  یـک میلیـون و 104 هـزار و 990 

خشـک تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

درصـدی   25 رشـد  از  حاکـی  گذشـته  سـال 

اسـت. بـا ایـن حـال، »کنـور« در 10 مـاه سـال 

تـن کنسـانتره  1398 حـدود 882 هـزار و 285 

خشک تولید کرده بود.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 

دوره 10 ماهـه امسـال در مجمـوع یـک میلیون و 

520 هـزار و 917 تـن محصـول تولیـد کـرد کـه در 

مقایسـه بـا سـال گذشـته، رشـد 293 هـزار تنـی 

معادل 26 درصد دارد. صبانور در دوره 10 ماهه 

سـال گذشـته حـدود یـک میلیـون و 227 هـزار و 

570 تن محصول تولید کرده بود.

افزایش 10 درصدی فروش »کنور« ■

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه »کنـور« 
طی 10 ماه ابتدایی سـال 1399 حدود 392هزار 

و 677 تـن گندلـه را فروخـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 15 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. صبانـور در مـدت مشـابه 
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کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

ایـن  بـا  پیـش 117 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  در  صبانـور  وجـود 

ریـال  میلیـون   540 و  میلیـارد   334 و  6هـزار 

درآمد به دست آورده بود.

گندلـه  و  کنسـانتره  نـرخ  نیـز   4 نمـودار 
نشـان  را  جـاری  سـال  مـاه   10 طـی  صبانـور 

می دهـد. میانگیـن نـرخ گندلـه در ایـن 10 مـاه 

18 میلیـون و 401 هـزار و 388 ریـال بـه ازای هـر 

تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 11 میلیـون و 965 هزار 

و 230 ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. ایـن 

نمـودار حاکـی از آن اسـت کـه نرخ کنسـانتره و 

گندلـه در 10 مـاه ابتدایـی سـال جـاری بـا رشـد 

همراه بوده است.

سـال 1398 حـدود 338 هـزار و 684 تـن گندلـه 

ایـن شـرکت همچنیـن در سـال  بـود.  فروختـه 

نیمه پختـه  گندلـه  تـن   519 و  هـزار   41 جـاری 

ضایعاتی را به فروش رساند.

این شـرکت در 10 ماه سـال جاری 534 هزار 

و 336 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش رسـاند 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش حـدود 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  کاهـش  درصـد  یـک 

شـرکت در 10 مـاه سـال گذشـته 539 هـزار و 

131تن کنسانتره خشک فروخته بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 

در مجمـوع 10 مـاه سـال 1398 حـدود 968 هزار 

و 532 تـن محصـوالت سـنگ آهنی بـه فـروش 

رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

10 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 10 ماهـه 

تـن محصـول  و 815  هـزار  سـال گذشـته 877 

سنگ  آهنی فروخته بود.

رشد 117 درصد درآمد فروش صبانور ■

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، صبانور در 10 ماه نخسـت سـال جاری 

هفت هزار و 225 میلیارد و 802 میلیون ریال از 

محـل فـروش گندلـه درآمـد کسـب کـرد کـه این 

مبلـغ در مقایسـه بـا سـال گذشـته، 141درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت 

مشـابه سـال گذشـته توانسـته بـود دو هـزار و 

992 میلیـارد و 403 میلیـون ریـال از راه فـروش 

گندله درآمد به دست آورد.

سـال 1399  مـاه   10 در  موفـق شـد  صبانـور 

حـدود 6 هـزار و 393 میلیـارد و 453 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش کنسـانتره خشـک درآمـد 

داشته که در مقایسه با سال گذشته حاکی از 

رشـد 91 درصدی اسـت. در دوره 10 ماهه سـال 

و  هـزار  سـه  بـود  توانسـته  صبانـور  گذشـته، 

342میلیارد و 137 میلیون از کنسـانتره خشـک 

درآمـد داشـته باشـد. همچنیـن ایـن شـرکت در 

گندلـه  فـروش  محـل  از  جـاری  سـال  مـاه  ده 

نیمه پختـه ضایعاتـی موفـق شـد 181 میلیـارد و 

786 میلیون ریال درآمد کسب کند.

در مجمـوع صبانـور طـی 10 ماه سـال جاری 

13 هزار و 801 میلیارد و 41 میلیون ریال درآمد 
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آلومینیـوم ایـران در 

دی مـاه 1399، رشـد فعالیـت قابـل قبولـی را در 

تولیـد و فـروش شـمش خالـص آلومینیومـی بـه 

اجـرا گذاشـته اسـت کـه ایـن رشـد، نشـان از آن 

دارد کـه ایرالکـو علی رغـم مشـکالت اقتصـادی 

که در کشـور به وجود آمده، باز هم به فعالیت 

تولیدی خود ادامه داده است.

رشد 13.4 درصدی تولید شمش خالص  ■

آلومینیومی

شـمش  تولیـد  میـزان   ،1 نمـودار  طبـق 

خالـص آلومینیومـی شـرکت آلومینیـوم ایـران 

)ایرالکو( در دی ماه سـال جاری در مقایسـه با 

ماه قبل از آن، 2.5 درصد رشد داشته و از 14 

هـزار و 183تـن در آذر مـاه بـه 14 هـزار و 538 

میـزان  اسـت.  رسـیده   1399 مـاه  در دی  تـن 

تولیـد شـمش آلومینیومـی ایرالکـو در دی مـاه 

ایـن  بـه  کـه  بـود  تـن   823 و  هـزار   12  ،1398

زمینـه  ایـن  در  13.4درصـدی  رشـد  ترتیـب، 

مشاهده می شود.

شـرکت ایرالکـو در دی مـاه 1399، بـه میـزان 

16 هـزار و 583 تـن شـمش خالـص آلومینیومـی 

بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

آذر مـاه کـه میـزان فـروش شـمش آلومینیومـی 

ایرالکو، 10 هزار و 846 تن بود، رشد قابل توجه 

52.9 درصـد را تجربـه کرده اسـت. این شـرکت 

همچنیـن نسـبت بـه دی مـاه سـال 1398 کـه 

14هزار و 686 تن شـمش خالص آلومینیومی را 

بـه فـروش رسـانده بـود، توانسـت 12.9 درصـد 

رشد فروش را به ثبت برساند.

فـروش  نـرخ  جـاری،  سـال  مـاه  دهمیـن  در 

شـمش آلومینیومی »فایرا«، نسـبت به ماه قبل 

از آن، 5.6 درصد افت را تجربه کرد اما نسـبت 

بـه دی مـاه سـال گذشـته، 120.5 درصـد رشـد 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه در دی مـاه 1398، نـرخ 

فروش شـمش خالص آلومینیومـی 22 هـزار تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود اما این نرخ در دی ماه 

سال جاری، به 48 هزار و 518 تومان به ازای هر 

کیلوگرم رسید.

افت تولید بیلت آلومینیومی  ■

میـزان  می شـود  مشـاهده   ،1 نمـودار  طبـق 

آلومینیـوم  شـرکت  آلومینیومـی  بیلـت  تولیـد 

ایـران در دی مـاه 1399، 81 درصـد افـت نسـبت 

بـه مـاه قبـل از آن داشـته و 634 تـن بـه 120 تـن 

ایـن  تولیـد  میـزان  همچنیـن  اسـت.  رسـیده 

محصـول در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مدت 

شـرکت آلومینیـوم ایران در دهمین ماه از سـال 1399، موفق شـد در تولید و فروش شـمش خالص آلومینیومی نسـبت بـه ماه قبل از 
آن و همچنین مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته باشد.

رشد تولید و فروش شمش خالص آلومینیومی »فایرا«
در دی ماه امسال رقم خورد؛
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مشابه سال قبل، 82 درصد افت را تجربه کرده 

اسـت. »فایـرا« در دی مـاه 1398، 623 تن بیلت 

آلومینیومی تولید کرده بود.

رشد قابل توجه نرخ فروش بیلت آلومینیومی ■

نـرخ فـروش بیلـت آلومینیومـی »فایرا« در 

دی مـاه سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه 

داشـته  رشـد  درصـد   131.5 گذشـته،  سـال 

اسـت؛ بـه طـوری که نـرخ فروش ایـن محصول 

در ماه مورد بررسـی، 54 هزار و 480 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبـت رسـیده اسـت امـا 

و  هـزار   23 رقـم  ایـن   ،1398 مـاه  دی  در 

532تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم گزارش شـده 

بـود. نـرخ فـروش بیلـت آلومینیومـی ایرالکـو 

در آذر مـاه امسـال، 44 هـزار و 654 تومـان بـه 

ایـن  بـه  کـه  اسـت  بـوده  کیلوگـرم  هـر  ازای 

زمینـه  ایـن  در  درصـدی   22 رشـد  ترتیـب 

مشاهده می شود.

عملکرد قابل قبول ایرالکو  ■

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

شـرکت ایرالکـو در دی مـاه 1399، در مجمـوع 

14هـزار و 658 تـن آلومینیـوم تولیـد کرده اسـت 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته، 2.5 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در دی ماه سال جاری، 

حـدود 16 هـزار و 682 تـن محصـول آلومینیومـی 

فروخته اسـت که نسـبت به ماه پیش از آن، رشـد 

چشـمگیر 46.4 درصـدی را نشـان می دهـد.  ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

0.7درصد افزایش پیدا کرده است.

بـا کسـب  ایرالکـو در دی مـاه سـال جـاری، 

درآمد 8 هزار و 99 میلیارد و 742 میلیون ریال از 

محـل فـروش محصوالت آلومینیومی رشـد 39.2 

اسـت.  کـرده  خـود  آن  از  را  درآمـد  درصـدی 

همچنیـن ایـن میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سال قبل، 120.5 درصد رشد را نمایان می کند.

میـزان تولیـد شـمش آلومینیومی 
ایرالکو در دی مـاه 1398، 12 هزار 
و 823 تـن بـود که بـه این ترتیب، 
رشـد 13.4درصـدی در این زمینه 

می شود مشـاهده 
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در این گزارش، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 

»فلزات آنالین« به بررسی عملکرد شرکت آلومتک 

در دی ماه امسـال پرداخته اسـت. این شـرکت در 

زمینه تولید انواع هادی، پروفیل و باسـبار، شـیلد 

وایر و OPGW  فعالیت می کند.

رشد تولید انواع هادی ■

میـزان تولیـد و فـروش آلومتـک در نمـودار 1 

می تـوان  آن،  اسـاس  بـر  کـه  می شـود  مشـاهده 

دریافـت کـه »فالـوم« در تولیـد هـادی رونـد رو بـه 

مـاه 1399،  دی  اسـت.در  کـرده  طـی  را  رشـدی 

شـرکت آلومتـک توانسـت 854 تـن انـواع هـادی را 

تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشته که میزان تولید هادی این شرکت 569 تن 

بـود،  50.2 درصـد رشـد داشـته اسـت. همچنیـن 

»فالـوم« در دی مـاه سـال جـاری در تولیـد انـواع 

هـادی، رشـد 22.5 درصـدی را نسـبت بـه آذر مـاه 

تجربـه کـرد؛ به گونـه ای که این شـرکت در آذر ماه 

سال جاری، 698 تن هادی تولید کرده بود.

بررسـی،  مـورد  مـاه  در  آلومتـک  شـرکت 

2.724 تـن پروفیـل و باسـبار تولیـد کـرد کـه 

تولیـد  بـر  شـرکت  ایـن  تمرکـز  بیانگـر  ایـن 

هادی است. 

در دی مـاه سـال 1399، شـرکت آلومتـک بـا تمرکز بر تولید انـواع هادی، موفق شـد عملکرد رو به رشـدی را در این زمینه نسـبت به 
ماه قبل از آن و همچنین دی ماه 1398، تجربه کند.

افزایش 22.5 درصدی تولید هادی در آلومتک
در دی ماه؛
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رشـد قابـل مالحظه فروش انـواع پروفیل  ■

باسبار و 

در دی مـاه سـال جـاری، شـرکت آلومتـک بـا 

انـواع پروفیـل و  تـن  ثبـت میـزان فـروش چهـار 

باسـبار  نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1398 کـه 

ایـن شـرکت تنهـا یـک تـن از این محصـوالت را به 

فروش رسـانده بود، توانست رشـد 272.7 درصد 

را به ثبت برساند. 

افزایش نرخ فروش کابل ■

همان طـور کـه در نمـودار 2  آمـده اسـت، 

نـرخ فـروش کابـل شـرکت آلومتـک، 32.9 درصـد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته 

اسـت. بـه گونـه ای کـه در دی مـاه سـال 1398، 

نـرخ فـروش این محصـول، 29 هزار تومان به ازای 

هر کیلوگرم بود و در دی ماه امسال این نرخ به 

38 هـزار و 558 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم، 

رسـید. ضمن اینکه نرخ فروش کابل این شـرکت 

در آذر مـاه سـال جـاری 38 هـزار و 163 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم بود که نشـان دهنده رشـد یک 

درصدی طی یک ماه است.

رشد نرخ فروش شیلد وایر ■

در دی مـاه سـال جـاری، نـرخ فـروش شـیلد 

وایـر شـرکت آلومتـک 49 هـزار و 600 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـوده کـه نسـبت بـه دی مـاه 

بـه  سـال گذشـته و همچنیـن آذر مـاه امسـال، 

ترتیب 306.6 درصد و 38.5 درصد رشـد داشـته 

است. نرخ فروش این محصول در مدت مشابه 

سـال گذشـته 12 هـزار و 200تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم و در آذر مـاه سـال جـاری، 35 هـزار و 

800تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

رشد نرخ فروش انواع پروفیل و باسبار ■

 در دی مـاه سـال جـاری، نـرخ فـروش پروفیل 

و باسـبار شـرکت آلومتـک نسـبت بـه مـاه قبـل از 

آن، 13.1 درصـد رشـد داشـت؛ بـه گونـه ای که در 

و  هـزار   57 باسـبار  و  پروفیـل  انـواع  مـاه،  آذر 

807تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری 

شد و در دی ماه به 65 هزار و 400 تومان به ازای 

هر کیلوگرم رسید. همچنین نرخ فروش پروفیل 

و باسـبار ایـن شـرکت نسـبت بـه دی مـاه 1398، 

256.4 درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. نـرخ 

فـروش ایـن محصـول در دی مـاه سـال گذشـته، 

17هزار و 900تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

در   ،1399 مـاه  دی  در  آلومتـک  شـرکت 

مجمـوع حـدود 209 میلیارد و 46 میلیون ریال 

از محـل فـروش محصـوالت خود درآمد کسـب 

کـرد کـه بیانگـر افزایـش 31 درصـدی نسـبت به 

دی مـاه 1398 اسـت. همچنیـن این شـرکت در 

دی مـاه امسـال، توانسـت بـا صـادرات 201 تـن 

ریـال  میلیـون   102 و  میلیـارد   104 محصـول، 

درآمد به دست آورد.

الزم بـه ذکـر بـوده شـرکت آلومتـک از آغـاز 

تولیـد  بـه  مـاه، موفـق  پایـان دی  تـا  سـال 1399 

حـدود 6 هـزار و 326 تـن انـواع هادی و همچنین 

حـدود 97.7 تـن پروفیـل و باسـبار شـده اسـت. 

»فالوم« طی 10 ماه نخسـت سـال جاری، بالغ بر 

6 هـزار و 732 تـن انـواع هادی و حدود 167.5 تن 

پروفیل و باسبار به فروش رساند.

شـرکت   ،1399 مـاه  دی  در 
آلومتک توانسـت 854 تـن انواع 
هادی را تولید کند که در مقایسـه 
با مدت مشـابه سـال گذشـته که 
میـزان تولید هـادی این شـرکت 
569 تـن بود،  50.2 درصد رشـد 

است داشـته 
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، درآمد شرکت فوالد خوزستان در 

دی ماه به سـه هزار و 360 میلیارد تومان رسـید تا 

فروش خوب این شرکت تداوم داشته باشد. البته 

در بـازار داخلـی به دلیل کاهش تقاضای فـوالد در 

بـورس کاال، فـروش کاهـش و در مقابـل صـادرات 

افزایـش یافتـه اسـت. ضمـن اینکـه تولیـد اسـلب 

فوالد خوزستان به دلیل ارزش افزوده بیشتر و نیاز 

صنایع داخلی به آن همچنان روند افزایشی دارد.

رشد 21 درصدی تولید اسلب ■

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
جـاری  سـال  مـاه   10 در  توانسـت  خوزسـتان 

یک میلیـون و 997 هـزار و 472 بیلـت و بلـوم تولید 

کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6درصد 

افـت دارد. فـوالد خوزسـتان در سـال گذشـته طـی 

همیـن مـدت توانسـت دو میلیـون و 132 هـزار و 

366تن بیلت و بلوم تولید کند. البته دلیل کاهش 

تولیـد بیلـت و بلـوم ایـن شـرکت، تمرکـز بیشـتر بر 

تولید اسلب بوده است.

»فخـوز« در 10 مـاه سـال جـاری یـک میلیـون و 

212 هزار و 582 تن اسلب تولید کرد که نسبت به 

مدت مشـابه سـال قبل با رشـد 21 درصدی همراه 

است. این شرکت در 10 ماه سال قبل یک میلیون 

و 2 هزار و 319 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه سـال 

1399 پنـج میلیـون و 143 هـزار و 935 تـن گندلـه 

تولید شد که نسبت همین مدت در سال 1398، 

حـدود 2 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سال قبل چهار میلیون و 995 هزار و 117 تن گندله 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فوالد خوزسـتان در 10 ماه امسـال به سـه میلیون و 

210 هـزار و 54 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   2 گذشـته  سـال  مشـابه 

می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 1398 توانسته 

بـود سـه میلیـون و 134 هـزار و 685 تـن محصـول 

تولید کند.

رشد 15 درصدی فروش داخلی ■

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توانسـت در 10 مـاه سـال جـاری یـک 

میلیـون و 36 هـزار و 14 تـن بیلت و بلـوم را در بازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه مـدت 

فـوالد  دارد.  رشـد  درصـد  قبـل 5  سـال  مشـابه 

خوزستان در سال گذشته طی همین مدت موفق 

شـد 982 هـزار و 712 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار 

داخلی بفروشد.

»فخـوز« در 10 مـاه سـال جـاری 796 هـزار و 

523تـن اسـلب را در بازارهـای داخلی فروخت که 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 25 درصد رشد 

دارد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال قبـل 636 هـزار و 

59 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

جـاری  سـال  مـاه   10 طـی  خوزسـتان  فـوالد 

موفـق بـه فـروش 272 هـزار و 335 تـن گندلـه در 

در  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  شـده  داخلـی  بـازار 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 30 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت طـی دوره 10 ماهه سـال جاری 242 هـزار و 399 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که ایـن میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 90 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد »فخوز« از 24 هزار میلیارد تومان فراتر رفت
در 10 ماهه امسال؛
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مدت در سال گذشته، 209 هزار و 17 تن گندله 

در بازار داخلی فروخت.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه سـال 

جاری، 21 تن ورق و دو هزار و 138 تن آهن اسفنجی 

در بازار داخلی فروخته شد.

مجمـوع فـروش داخلـی فـوالد خوزسـتان طـی 

10ماه سـال جاری به دو میلیون و 107 هزار و 10 تن 

رسـید کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته 15 درصـد 

رشـد دارد. ایـن شـرکت طـی 10 مـاه سـال 1398، 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 827 هـزار و 943 تـن 

محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت فوالد خوزستان طی 10 ماه سال 1399 

موفق به فروش 899 هزار و 524 تن بیلت و بلوم 

در بازارهـای صادراتـی شـده بـود کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل 26 درصـد کاهـش یافته 

اسـت. این شـرکت سـال گذشـته طی 10 ماه سال 

و  هـزار  و 226  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته  قبـل 

705تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی به 

فروش برساند.

»فخـوز« در 10 ماهـه امسـال 357 هـزار و 

979 تن اسـلب را روانه بازارهای صادراتی کرد 

گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه 

10درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت سـال گذشـته 

طـی همیـن مـدت، 322 هـزار و 852 تـن اسـلب 

صادر کرده بود.

جـاری  سـال  مـاه   10 طـی  خوزسـتان  فـوالد 

توانسـت 10 هـزار و 262 تـن ورق را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا 

سـال قبـل 70 درصـد افـت نشـان می دهـد. ایـن 

بـود  توانسـته  سـال 1398  ماهـه  در 10  شـرکت 

34هـزار و 599 تـن ورق را در بازارهـای صادراتی 

به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان طی 10 ماه سـال جاری به یک میلیون و 

267 هـزار و 765 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

ایـن  قبـل 19 درصـد کاهـش دارد.  مشـابه سـال 

بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  مـاه  در 10  شـرکت 

یک میلیـون و 584 هـزار و 156 تـن محصـول را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

بـه سـه میلیـون و  امسـال  مـاه  خوزسـتان در 10 

374هـزار و 775 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سـال 1398 توانسـته بود سـه میلیون و 412 هزار و 

99تن محصول بفروشد.

رشد 90 درصدی درآمد ■

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

توانسـت در  فـوالد خوزسـتان  می شـود، شـرکت 

10مـاه سـال جـاری از محـل فروش بیلت و بلـوم در 

بازار داخلی 75 هزار و 593 میلیارد و 788 میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 106 درصـد رشـد دارد. فـوالد 

خوزسـتان در سـال گذشـته طـی همیـن مـدت 

توانسـت از فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار داخلـی 

36هـزار و 562 میلیـارد و 140 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

مـاه سـال جـاری 60 هـزار و  »فخـوز« در 10 

905میلیارد و 975 میلیون ریال از فروش اسـلب 

در بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل 144 درصـد رشـد دارد. 

مجموع تولیـد محصوالت فـوالدی 
شـرکت فـوالد خوزسـتان در 10 ماه 
امسـال به سـه میلیون و 210 هزار و 
54 تن رسـید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشـته 2 درصد رشد را 

نشـان می دهد
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و  هـزار   24 قبـل  سـال  مـاه   10 در  شـرکت  ایـن 

950میلیـارد و 693میلیـون ریـال اسـلب در بـازار 

داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان طـی 10 ماه سـال جـاری موفق 

و  میلیـارد  و 473  هـزار  سـه  درآمـد  کسـب  بـه 

867میلیون ریالی از گندله در بازار داخلی شـده 

اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

ایـن  سـال قبـل 81 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

گذشـته،  سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـرکت 

یک هزار و 912میلیارد و 661 میلیون ریال درآمد از 

گندله در بازار داخلی داشت.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه سـال 

1399، بـه دلیـل فروش آهن اسـفنجی 45 میلیـارد و 

674 میلیـون ریـال و ورق فـوالدی دو میلیـارد و 

119میلیون ریال درآمد در بازار داخلی حاصل شد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصـوالت طی 10 ماه سـال 1399 

بـه 140 هـزار و 19 میلیـارد و 303 میلیـون ریـال 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال گذشـته 

121درصد رشـد دارد. این شـرکت در 10 ماه سـال 

و  میلیـارد  و 225  هـزار  بـود 63  توانسـته  قبـل 

داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  494میلیـون 

محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فوالد خوزسـتان طی 10 ماه سـال 1399 

موفـق بـه کسـب درآمـد 73 هـزار و 307 میلیـارد و 

541 میلیـون ریـال از محـل صـادرات بیلـت و بلوم 

شـده بـود کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

47درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت طی 10 

مـاه سـال قبـل درآمـد 49 هـزار و 826 میلیـارد و 

181میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

»فخوز« در 10 ماه امسال موفق شد 28 هزار و 

328 میلیـارد و 602 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهای صادراتی داشـته باشـد که در 

مقایسـه با مدت مشـابه سال گذشـته 127 درصد 

رشـد دارد. این شـرکت در سـال قبل توانسـته بود 

12هزار و 468 میلیارد و 339 میلیون ریال اسلب را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

در فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه سـال جـاری 

743میلیـارد و 989 میلیـون ریـال از فـروش ورق 

فـوالدی در بازارهـای صادراتـی درآمـد حاصـل شـد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 61 درصـد 

کاهـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

گذشته توانسته بود درآمد یک هزار و 920 میلیارد 

فـوالدی  از صـادرات ورق  ریالـی  میلیـون  و 609 

داشته باشند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در 10 ماه سال 

جـاری 102 هـزار و 380 میلیـارد و 132 میلیـون ریال 

داشـته  فـوالدی  از صـادرات محصـوالت  درآمـد 

باشد که در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد 

59 درصدی اسـت. این شـرکت در  ماه سـال قبل 

64 هزار و 215 میلیارد و 129 میلیون ریال درآمد از 

صادرات کسب کرده بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

»فخوز« در 10 ماه امسال به 242 هزار و 399میلیارد 

و 435 میلیون ریال رسـید که در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال گذشـته 90 درصـد رشـد دارد. ایـن 

شرکت در 10 ماه سال 1398 توانسته بود 127هزار و 

440 میلیارد و 623 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلـی و صادراتی 
فوالد خوزسـتان در 10 ماه امسال 
و  و 374هـزار  میلیـون  بـه سـه 
775 تـن رسـید. این شـرکت در 
10 ماه سـال 1398 توانسـته بود 
سـه میلیون و 412 هـزار و 99تن 

محصول بفروشـد
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، افزایش سرمایه شرکت ها، یکی از 

بهتریـن و مطمئن تریـن راهکارهای تامین مالی به 

شمار می رود زیرا هر واحد اقتصادی پس از مدتی 

از آغاز کار، با کسب درآمد، افزایش سود و احتماال 

را  خـود  دارایی هـای  توسـعه،  طرح هـای  اجـرای 

افزایش می دهد. در همین حال، افزایش سـرمایه 

در بسیاری از مواقع به جهت اصالح ساختار مالی 

و گسـترش فعالیت هـای اقتصـادی بـه ویـژه در 

جهـت تامیـن منابـع مالی جدیـد انجام می شـود. 

این افزایش سـرمایه از چهارطریق انجام می  شـود 

که عبارت هسـتند از محل سـود انباشـته )سـهام 

جایـزه(،  محـل آورده نقـدی و مطالبـات حال شـده 

سـهامداران، محـل تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا و به 

روش صـرف سـهام. هـر چنـد کـه ممکـن اسـت بـا 

افزایـش سـرمایه شـرکت ها قیمـت هـر سـهم آن 

کاهـش یابـد امـا این افزایش سـرمایه در نهایت به 

می توانـد  و  اسـت  سـهامداران  و  شـرکت  سـود 

تضمین کننـده فعالیت هـای اقتصادی شـرکت به 

ویژه اجرای طرح های توسعه ای باشد.

بـه  ورود  ابتـدای  از  فـوالد خراسـان  شـرکت 

بـورس اوراق بهـادار، 6 مرحلـه افزایـش سـرمایه 

داشـته و توانسـته اسـت طی این مدت، سرمایه 

خـود را از یـک هـزار و 500 میلیـارد ریال به 9 هزار 

میلیارد ریال افزایش دهد. البته این شـرکت در 

مرحله هفتم افزایش سرمایه قرار دارد و افزایش 

پذیره نویسـی  مرحلـه  در  شـرکت  ایـن  سـرمایه 

عمومی است. با توجه به افزایش سرمایه پیاپی 

در شـرکت فـوالد خراسـان طـی ایـن مـدت، ایـن 

شـرکت توانسـت طرح هـای توسـعه ای متعـددی 

واحـد   ،2 شـماره  فوالدسـازی  واحـد  همچـون 

گندله سـازی و طرح هـای دیگـر را به بهره بـرداری 

برسـاند. افزایـش سـرمایه جدیـد ایـن شـرکت نیز 

فـوالد  کنسانتره سـازی  واحـد  اجـرای  صـرف 

خراسان برای اطمینان از تامین مواد اولیه انجام 

خواهد شد.

افزایش سـرمایه فوالد خراسـان در  ■

راسـتای توسعه

همانطور که نمودار 1 نشان می دهد، روند رو 

بـه رشـد افزایـش سـرمایه فـوالد خراسـان از سـال 

1389 به بعد انجام شد و این شرکت توانست هر 

نوبـت سـرمایه خـود را خـود را افزایـش دهـد. بـه 

طوری که سـرمایه این شـرکت در سال یک هزارو 

500 میلیـارد ریـال بـود امـا در این سـال بـا افزایش 

33 درصـدی بـه دو هـزار میلیـارد ریـال رسـید. 

هـم  بـاز   1390 سـال  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

بـا افزایـش 800 میلیـارد  افزایـش سـرمایه داد و 

بـه  را  خـود  سـرمایه  درصـد،  معـادل 40  ریالـی 

دوهـزار و 800 میلیـارد ریـال رسـاند. ایـن افزایـش 

سـرمایه در سـال 1391 نیـز ادامـه یافـت و در ایـن 

رشـد  بـا  خراسـان  فـوالد  شـرکت  سـرمایه  سـال 

یک هـزار و 400 میلیـارد ریالـی معـادل 50 درصـد، 

بـه چهـار هـزار و 200 میلیـارد ریال رسـید. با رشـد 

یک هـزار و 400 میلیـارد ریالـی سـرمایه شـرکت 

فوالد خراسان در سال 1393، سرمایه این شرکت 

بـه پنـج هـزار و 600 میلیـارد ریـال رسـید و رشـد 

33درصـدی را ثبـت کـرد. مرحلـه بعـدی افزایـش 

سـرمایه فـوالد خراسـان در سـال 1395 بـه میـزان 

دوهـزار و 400 میلیـارد تومـان بود که به این ترتیب 

سرمایه این شرکت با رشد 42 درصدی مواجه شد 

و بـه هشـت هـزار میلیـارد ریـال رسـید. افزایـش 

سـرمایه بعدی فوالد خراسـان در سـال 1398 ثبت 

شـد و این شـرکت با افزایش 12.5درصدی سـرمایه 

خود معادل یک هزار میلیارد ریال، سرمایه خود را 

بـه 9 هـزار میلیـارد ریـال رسـاند. در سـال 1399 نیز 

ایـن شـرکت بـه دنبال افزایش سـرمایه چهارهـزار و 

500 میلیـارد ریالـی اسـت تـا سـرمایه خـود را بـه 

13هزار و 500 میلیارد ریال افزایش دهد.

شـرکت فـوالد خراسـان به منظور اصالح سـاختار مالـی و به ویژه اجـرای طرح های توسـعه ای خود ازجمله فوالدسـازی شـماره 2 و 
گندله سـازی، چندین مرحله افزایش سـرمایه داشـته اسـت؛ به طوری که سـرمایه این شـرکت طی یک دهه گذشـته از یک هزار و 
500 میلیـارد ریـال بـه 9 هـزار میلیـارد ریـال رسـیده و فـوالد خراسـان اکنون بـه دنبال ثبـت افزایش سـرمایه خـود به 13 هـزار و 

500میلیارد ریال است.

افزایش 600 درصدی سرمایه »فخاس« در یک دهه گذشته
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افزایش55برابریتولیدفوالدخامدر۴2سالگذشته
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رئیـس گـروه تکنولـوژی پتکو گفت: این گـروه با به کارگیری کارشناسـان مجرب وظیفه تدویـن رویه تولید و سـاخت انواع پمپ ها 
ازجمله پمپ های BB5 و BB3 را بر عهده دارد.

طراحی و ساخت انواع پمپ های BB5 و 
BB3 در شرکت پتکو

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علی اکبر همتی 

اظهـار داشـت: شـرکت پمـپ و توربیـن یکـی از 

شـرکت های زیرمجموعـه هلدینگ سـدید اسـت 

کـه در زمینـه طراحـی و سـاخت پمپ هـای بـزرگ 

نفتی، آتش نشـانی و آبی مطابق با اسـتانداردهای 

جهانـی مربوطـه، همچنیـن سـاخت توربین هـای 

آبی کوچک و نیروگاهی فعالیت می کند.

وی افـزود: در دو دهـه اخیـر ده هـا پـروژه از 

از  مختلـف  پمپ هـای  سـاخت  بـا  پتکـو  سـوی 

مرحلـه طراحـی تـا سـاخت و تحویـل، بـه انجـام 

رسیده است.

رئیس گروه تکنولوژی پتکو خاطرنشان کرد: 

مجـرب  کارشناسـان  به کارگیـری  بـا  گـروه  ایـن 

انـواع  سـاخت  و  تولیـد  رویـه  تدویـن  وظیفـه 

پمپ هـا از جملـه پمپ هـای BB5 و BB3 را بـر 

بـا  پمـپ  از  خـاص  نوعـی   BB5 دارد.  عهـده 

پوسـته ای مسـتحکم اسـت که تا یک دهه پیش 

نسـبت بـه واردات آن از خـارج از کشـور اقـدام 

می شـد، امـا در سـال های اخیـر در شـرکت پتکو 

طراحی و ساخته می شود.

و  خـاص  پمـپ  تازگـی  بـه  داد:  ادامـه  وی 

استراتژیک BB3 برای پروژه مهم »خط لوله انتقال 

نفـت گـوره بـه جاسـک« طراحـی شـد کـه در حـال 

سـاخت اسـت و پس از بازرسی و تسـت های الزم، 

مونتاژ و تست عملکردی خواهد شد.

پتکـو عنـوان کـرد:   رئیـس گـروه تکنولـوژی 

گـروه تکنولـوژی یکـی از گروه هـای هشـت گانـه 

تحت نظر گروه فنی و مهندسـی شـرکت اسـت 

و در حقیقـت بـه عنـوان پـل ارتباطـی بیـن امـور 

تولیـد  و  تامیـن  سیسـتم  و  مهندسـی  و  فنـی 

شرکت فعالیت دارد.

بـه گفتـه ایـن مسـئول شـرکت پتکـو، اسـناد، 

مـدارک و نقشـه های فنـی پـس از بازنگری هـای 

مرحلـه ای و گروهـی، تبدیـل به دسـتورالعمل های 

کاربردی برای گروه های مختلف تولید می شود.

همتی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت شرکت 

دانش بنیـان پتکـو، طراحـی و اجـرای فنـاوری برای 

ساخت مدل قطعات پیچیده ریخته گری است.

یـادآور شـد: طراحـی اولیـه مدل هـا در  وی 

شـرکت انجام و کارشناسـان واحد تکنولوژی بر 

آن نظـارت می کننـد و فراینـد تولیـد تـا انتهـای 

تحـت  مسـتمر  طـور  بـه  ماشـین کاری  مرحلـه 

نظارت کارشناسان ادامه دارد تا پمپ مونتاژ و 

تست شود.

بر اسـاس گزارشـی از معدن 24، رئیس گروه 

تکنولـوژی پتکـو همچنیـن بـه طراحـی و سـاخت 

مـدل دیفیـوزر پمـپ عمـودی EQ30 بـه عنـوان 

بزرگ تریـن پمپ عمودی سـاخت داخل کشـور، 

مربـوط بـه بخـش خنک کننـده پاالیشـگاه سـتاره 

خلیـج فـارس در پتکـو اشـاره کـرده کـه در مـدت 

زمان دو هفته سـاخته شـد و ریخته گری آن نیز 

مهـم  ایـن  تحقـق  انجامیـد؛  طـول  بـه  مـاه  یـک 

حاصـل خالقیـت، ابتـکار، دانـش و پشـتکار همه 

عوامل پتکو بوده است.
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ریفورمر واحد احیا مستقیم مجتمع فوالد قائنات با تالش متخصصان شرکت ملی فوالد و راهبری ایمیدرو روشن شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

ایـن ریفورمـر  راه انـدازی  بـا  ایمیـدرو،  عمومـی 

)تجهیـزات واحـد احیا برای انتقـال گاز به کوره( 

بـه زودی کوره هـای ایـن واحـد بـرای تولیـد آهـن 

اسـفنجی بارگیری می شـود و محصول نهایی آن 

تولید و به بازار عرضه می شود.

بـا راه انـدازی ایـن واحـد 800 هـزار تـن آهـن 

کشـور  فـوالد  زنجیـره  ظرفیـت  بـه  اسـفنجی 

افزوده خواهد شد.

روشـن شـدن ریفورمـر احیـا مسـتقیم پـس 

از سـال ها، حاصـل تـالش متخصصـان شـرکت 

و  قائنـات  فـوالد  مجتمـع  ایـران،  فـوالد  ملـی 

محقـق  تحریـم  شـرایط  در  ایمیـدرو  راهبـری 

شده است.

مجتمع فوالد قائنات در شهرستان قائنات 

استان خراسان جنوبی جانمایی شده است.

روشن شدن ریفورمر واحد احیا مستقیم فوالد قائنات

دو مخـزن گاز مایـع پاالیشـگاه فازهـای 22 تـا 24 پـارس جنوبی با ظرفیـت بارگیـری 80 هزار متر مکعـب گاز مایع بـا ورق های 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت.

راه اندازی مخازن گاز پاالیشگاه فازهای 22 و 24 پارس جنوبی با 
ورق های فوالد اکسین خوزستان

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، در پـی 

تولیـد انبـوه ورق هـای محیـط تـرش خـط لولـه 

انتقـال نفـت گـوره به جاسـک در فوالد اکسـین 

خوزسـتان و قطـع وابسـتگی کشـور بـه واردات 

ورق هـای  اینـک  اسـتراتژیک،  محصـول  ایـن 

 A537 و A516 تولیـدی ایـن شـرکت بـا گریدهـای

مایـع  گاز  مخـزن  چهـار  آماده سـازی  جهـت 

پروپان و بوتان پاالیشگاه فازهای 22 تا 24پارس 

جنوبـی بـا موفقیت مورد اسـتفاده قـرار گرفت 

تکمیـل  در  اکسـین  توانمنـدی  دیگـر  بـار  و 

زنجیره فوالد و نفت و گاز کشور بیش از پیش 

نمایان شد.

الزم بـه ذکـر اسـت تـا قبـل از ایـن رویـداد، 

ورق هـای مـورد نیـاز ایـن مخـازن کامـال وارداتی 

از کشـورهایی نظیـر چیـن، اروپـا و کـره جنوبـی 

تولیـد  جهـش  سـال  در  کـه  می شـد  وارد 

بومی سازی این ورق ها توسط اکسین در کشور 

محقق شد.

محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و 

گاز پارس این موفقیت را حاصل هماهنگی ویژه 

و  اصلـی  پیمانـکار  اجرایـی،  پیمانـکار  میـان 

بـا  اظهـار داشـت:  و  دانسـت  کارفرمـای طـرح 

پیگیری هـای انجام شـده در رفـع مسـائل مالـی و 

تامیـن کاالهـای مورد نیاز، مخازن پروپان و بوتان 

آخـر  بـرای  آن هـا  راه انـدازی  برنامـه  شـمالی کـه 

امسال مقرر شده بود، زودتر از برنامه تعیین شده 

بـه نتیجـه رسـید و شـاهد ورود گاز بـه ایـن دو 

مخزن بودیم.

وی با بیان اینکه پس از مرحله سردسازی گاز، 

بارگیـری مخـزن پروپـان بـا ظرفیـت 45 هـزار متـر 

مکعب و مخزن بوتان با ظرفیت 35 هزارمترمکعب 

آغاز می شـود، افزود: این دو مخزن در مجموع با 

ظرفیـت بارگیـری 80 هـزار مترمکعـب گاز مایـع 

)ال پی جی( راه اندازی شدند.

مدیرعامل شـرکت نفت و گاز پارس تکمیل 

سـاخت و انجـام عملیـات راه انـدازی دو واحـد 

دیگـر  از  را  گوگـرد  اسـتحصال  باقیمانـده 

اقدام هـای پایانـی در پاالیشـگاه فازهـای 22 تـا 

24 پـارس جنوبـی عنـوان کـرد و یـادآور شـد: بـا 

توجـه بـه اینکـه اسـتحصال کامـل گوگـرد در دو 

واحد از پیش راه اندازی  شـده این طرح محقق 

شـده بـود، بـه زودی بـا عملیاتـی شـدن ایـن دو 

واحـد، چهـار واحد اسـتحصال گوگـرد این طرح 

به طور کامل به بهره برداری می رسد.
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قائم  مقام بورس کاالی ایران:

قائم مقـام بـورس کاالی ایـران به  اتفاق مدیـر عملیات بازار، مدیر عملیات عرضه و مشـاور معـاون عملیات و نظـارت بورس کاالی 
ایران از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بازدید کرد.

فوالد مبارکه، مجموعه باارزشی برای اقتصاد کشور است 

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، رضا محتشمی پور 

اظهار داشت: بازدید از مجموعه صنعتی بزرگی 

مثل فوالد مبارکه فرصت خوبی برای آشنا شدن 

با مسائل ریز حوزه تولید بود، به ویژه اینکه فوالد 

مبارکـه یکی از بزرگ ترین عرضه کننـدگان بورس 

مهم تریـن  از  و  ایـران  کاالیـی  بازارهـای  و  کاال 

تولیدکننـدگان ورق بسـیاری از صنایـع کشـور به 

شمار می رود.

وی افـزود: ایـن بازدیـد فرصـت خوبـی بـود 

بـرای هم فکـری دربـاره رفع بعضی از مشـکالتی 

کـه ممکـن اسـت در فراینـد عرضه کاالهـای این 

مجموعه بزرگ در بورس به وجود آید.

ادامـه  در  ایـران  کاالی  بـورس  قائم مقـام 

مبارکـه  فـوالد  مثـل  کـرد: صنایعـی  خاطرنشـان 

معموال نیاز به مقررات انعطاف پذیری دارند که 

نیاز آنان در بازار را تامین و تنوع محصوالت آنان 

را پشـتیبانی کنـد و این هـا همـه بایـد در تدویـن 

مقررات لحاظ شود. البته تدوین کننده اصلی و 

تنظیم کننـده اصلـی مقـررات بـازار فـوالد وزارت 

صمـت اسـت کـه مـا هم بـا ایـن وزارتخانـه ارتباط 

خـوب و همکاری هـای زیـادی در حـوزه بازارهـای 

کاالیـی داریـم و شـاید ایـن فرصتـی باشـد بـرای 

اینکه بتوانیم در جاهایی که نیاز است در تنظیم 

مقررات بهتر عمل کنیم.

از  برخـی  کـرد:  تصریـح  محتشـمی پور 

ظرفیت هـای موجـود در فوالد مبارکه برای اینکه 

بـه بـازار برسـد نیازمنـد آن اسـت کـه بـرای آن بـر 

اسـاس مکانیسـم های موجـود فکـری اندیشـیده 

شـود، بـرای مثـال هم اکنـون متوجـه شـدیم در 

حـوزه ورق رنگـی مشـکالتی بـرای عرضـه وجـود 

دارد کـه ارائـه راهـکار بـرای رفـع مشـکل آن کار 

پیچیـده ای نبـوده و ظرفیت هـای مقرراتی فعلی 

بازار امکان رفع این گلوگاه ها را به ما داده است.

مبارکـه مجموعـه  فـوالد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

باارزشـی برای اقتصاد کشـور اسـت، اضافه کرد: 

البتـه بـا همـکاری بیشـتر فـوالد مبارکـه، اگـر هـم 

مواردی هنوز نیاز به اقدام بیشـتر داشـته باشـد، 

می توانیـم آن را انجـام دهیـم و ان شـاءالله ایـن 

بازدید زمینه ای برای توسعه بیشتر فوالد مبارکه 

فراهم آورد.

 قائم مقـام بـورس کاالی ایـران در پایـان ابـراز 

کـرد: باعـث خوشـحالی اسـت کـه در سـال های 

آینـده طرح هـای توسـعه بیشـتری را در مجموعه 

فوالد مبارکه شاهد باشیم.

کل  کـه  اسـت  شـرکتی  تنهـا  مبارکـه  فـوالد 

محصوالت خود را در بورس عرضه می کند

بـورس  بـازار  بـر  نظـارت  و  عملیـات  معـاون 
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کاالی ایـران نیـز در گفت وگویـی اظهـار داشـت: 

خیلـی خوشـحال هسـتیم کـه امـروز از مجتمـع 

فوالد مبارکه بازدید کردیم و افسوس خوردیم که 

چـرا دیـر آمدیـم. شـاید اگـر زودتـر آمـده بودیـم، 

مـا  تصمیم گیری هـای  و  سیاسـت گذاری ها 

متفاوت بود.

سـید جـواد جهرمـی ادامـه داد: پیـش از ایـن 

موضوعـات مختلفـی درخصـوص فـوالد مبارکـه 

مطرح بود. یکی از آن ها محصوالت کیفی بود و 

نیازهایی که باید در فروش محصوالت کیفی در 

نظر گرفته شـود. در واقع امروز شـاهد بودیم که 

وقتـی یـک محصـول کیفـی تولیـد می شـود چـه 

فرایندهـای اضافـه ای بـرای آن اعمـال می شـود و 

فـوالد مبارکـه چه خدمات دیگـری را باید در نظر 

بگیرد. این موارد را ما می توانیم در سیاست گذاری 

در نظر بگیریم.

وی در ادامـه بـا تاکیـد بر ظرفیت هـای فوالد 

افـزود:  کیفـی  ورق هـای  تولیـد  در  مبارکـه 

مصرف کنندگانـی کـه ورق کیفـی نمی خواهند 

می تواننـد نیـاز خـود را از سـایر تولیدکننـدگان 

تامیـن کننـد و تامیـن ورق صنعـت لوازم خانگی 

و خـودرو کـه جـزو صنایـع اسـتراتژیک کشـورند 

توسط فوالد مبارکه صورت بگیرد. این امر رشد 

همـراه  بـه  را  پایین دسـتی  شـکوفایی صنایـع  و 

خواهد داشت.

معـاون عملیـات و نظـارت بـر بـازار بـورس 

کاالی ایران بیان کرد: اگر بخواهیم در اقتصاد 

کشـور پیشـرفت کنیـم بایـد تالش کنیـم تعداد 

فـوالد مبارکه هـای بیشـتری داشـته باشـیم، امـا 

و  ماه هـا  در  شـرکت ها  ایـن  بـه  متاسـفانه 

سال های گذشته بی مهری هایی شده است.

جهرمـی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه طرح هـای 

توسعه ای که امروز با آن آشنا شدیم باید کمک 

کنیـم ایـن طرح هـای توسـعه ادامـه پیـدا کنـد و 

تـا  باشـیم  داشـته  بیشـتری  مبارکه هـای  فـوالد 

سـرریز سـود حاصـل این شـرکت ها بـه اقتصاد ما 

برگردد و زمینه افزایش اشـتغال فراهم گردد. از 

مسـئولیت های  بـه  توجـه  بـا  دیگـر  سـویی 

آن هـا  اطـراف  شـهرهای  شـرکت ها،  اجتماعـی 

بتوانند خود را نیز به سطحی از رفاه برسانند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مطرح در بازدید 

امروز مشـکل فروش برخی از محصوالت بود که 

مطابق سیاست های دولت در چندماهه گذشته 

ایجاد شده است و مقرر شد با بررسی موضوع و 

موجودی انبارها، در مورد آن تصمیم گیری شود 

تـا بتوانیـم کمکـی را در حـوزه فـروش بـه فـوالد 

مبارکه داشته باشیم.

جهرمـی در پایـان یـادآوری کرد: فوالد مبارکه 

در بین شرکت های تولیدکننده ورق تنها شرکتی 

است که کل محصوالت خود را در بورس عرضه 

می کنـد و اگـر سـایر تولیدکننـدگان ورق هـم در 

کنـار فـوالد مبارکـه اقـدام بـه عرضـه کننـد، قطعا 

فشـار از روی فـوالد مبارکـه برداشـته می شـود و 

بازار به تعادل می رسد.

ــــ

با حضور معاون وزیر صمت کارخانه تولید ورق نیکل و شمش کادمیوم با سرمایه گذاری 55 میلیارد تومان در ایجرود افتتاح شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، خط تولید نیکل 

بـه  قریـب  سـرمایه گذاری  بـا  کارخانـه  ایـن 

55میلیـارد تومـان، بـرای 85 نفـر اشـتغال ایجـاد 

کـرده اسـت و در آینـده خـط تولیـد کبالت نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.

ایـن طـرح در زمـان اعمـال تحریم هـا از سـوی 

ترامپ علیه ایران آغاز شد و توانست با استفاده از 

دانـش فنـی، تـوان متخصصـان داخلـی را بـه رخ 

بکشد. نیکل در صنایع فوالدی و آلیاژی، همچنین 

صنایـع خـاص مانند صنایع نظامی کاربـرد دارد و 

بـه  را  کشـور  می توانـد  کارخانـه  ایـن  افتتـاح 

خودکفایی برساند و از واردات بی نیاز کند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، ایـن طـرح جـزو 

افتخارات حوزه صنعت و معدن بوده و تحقیق و 

توسـعه در آن موجب ثبت 26 اختراع شـده اسـت 

و توانست نخستین شتاب دهنده معدنی کشور 

در دانشگاه امیرکبیر را ایجاد کند و مسئوالن این 

واحد با حمایت از طرح های پژوهشی قصد دارند 

در  بومـی  فارغ التحصیـالن  و  ماهـر  جوانـان  از 

اشتغال کارخانه استفاده کنند.

راه اندازی کارخانه تولید ورق نیکل و شمش کادمیوم در ایجرود
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طبـق برنامه ریـزی انجام شـده، بومی سـازی بیـش از 500 میلیون دالر قطعه و فرایند تولید در سـال جاری توسـط ایمیـدرو انجام 
خواهد شـد که با احتسـاب بومی سـازی هایی کـه در »طرح های توسـعه« صـورت می پذیرد، در سـال جاری نزدیک بـه یک میلیارد 

دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم داشت.

برنامه دستیابی به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
در »تولید« و »توسعه«

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

ابتـدای  از  )ایمیـدرو(،   ایـران  و صنایـع معدنـی 

ارزش   98 سـال  پایـان  تـا  یازدهـم  دولـت 

شـرکت های  ایمیـدرو،  سـرمایه گذاری های 

زیرمجموعـه و تابعـه در بخـش معـدن و صنایـع 

معدنی به بیش از 9.4 میلیارد دالر رسید که با 

مجمـوع  دالر  میلیـارد   2.2 احتسـاب 

سـرمایه گذاری امسـال، رقـم سـرمایه گذاری ها 

به 11 میلیارد و 600 میلیون دالر می رسد.

همچنیـن از سـال 92 تـا پایـان سـال گذشـته 

میـزان اشـتغال مسـتقیم ایجاد شـده بـه 21 هـزار و 

600 نفر رسـیده که تا پایان سـال 99 نیز سـه هزار و 

200شغل مستقیم به این بخش افزوده می شود.

رشد ظرفیت تولید ■

از سـوی دیگـر میـزان ظرفیت هـای تولید در 

زنجیـره فـوالد، مـس و آلومینیـوم بیـن سـال های 

92 تـا پایـان 98 بـه طـور قابل مالحظـه ای افزایش 

یافتـه بـه طـوری کـه ظرفیـت تولیـد کنسـانتره 

تـن  میلیـون   57.6 بـه  دسـتیابی  بـا  سـنگ آهن 

نزدیک به 100 درصد، گندله سنگ آهن با رسیدن 

بـه 47.6 میلیـون تن 116.5 درصد، آهن اسـفنجی 

بـه  نزدیـک  تـن  میلیـون  بـه 35.3  دسـتیابی  بـا 

80درصد و فوالد خام با رسیدن به 37.5 میلیون 

تن 66.6 درصد رشد پیدا کرده است.

همچنیـن ظرفیـت تولیـد کنسـانتره مـس بـا 

رسـیده بـه یـک میلیـون و 150هزار تـن 35درصد 

تـن  هـزار   457 بـه  دسـتیابی  بـا  مـس  کاتـد  و 

77درصـد رشـد داشـته اسـت. ظرفیـت تولیـد 

امـا  تـن اسـت  بـدون تغییـر 245 هـزار  آلومینـا 

ظرفیـت تولیـد در آلومینیـوم بـا رشـد نزدیـک به 

80 درصد به 770 هزار تن رسیده است.

1400 محدوده امید بخش در اکتشاف ■

ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی از سال 

پهنـه  مربـع  کیلومتـر  هـزار   650 تاکنـون،   93

اکتشافی را عملیاتی کرده است. از این میزان، 

فـاز شناسـایی و پی جویـی 480 هـزار کیلومتـر 

محدوده هـای  بـه  و  رسـیده  اتمـام  بـه  مربـع 

امیدبخش قابل توجهی دست یافت.

و  هـزار  یـک  اکتشـاف  برنامـه  ایـن  بـا 

و  آمـده  دسـت  بـه  امیدبخـش  400محـدوده 
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بـه  بـرای واگـذاری  یـک هـزار محـدود  تاکنـون، 

بخش خصوصی در اختیار سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.

در 400 محـدوده دیگـر نیـز پیگیـر ایمیـدرو 

دریافـت پروانـه اکتشـاف بـرای فازهای عمومی 

محـدوده،  تعـداد  ایـن  از  اسـت.  تفصیلـی  و 

53پروانه اکتشاف صادر شده است. همچنین، 

پنج گواهی کشـف صادر و از طریق فراخوان به 

بخش خصوصی واگذار شد.

رشد تولید ■

صنایـع  و  معـدن  بـزرگ  شـرکت های  تولیـد 

شـمش  تولیـد  امسـال  مـاه   9 طـی  معدنـی 

کنسـانتره  درصـدی،   66 رشـد  بـا  آلومینیـوم 

گندلـه  6درصـدی،  افزایـش  بـا  سـنگ آهن 

سـنگ آهن با رشـد 11 درصدی، آهن اسـفنجی با 

رشـد  بـا  فـوالدی  شـمش  درصـدی،   9 افزایـش 

رشـد  بـا  فـوالدی  محصـوالت  8درصـدی، 

5درصـدی، کاتـد مـس بـا افزایـش 9 درصـدی و 

بـا رشـد 15 درصـدی همـراه شـد.  شـمش طـال 

بـه  آلومینیـوم  شـمش  تولیـد  ترتیـب  بدیـن 

325هزار تن،  کنسانتره سنگ آهن 37.5 میلیون 

تـن، گندلـه سـنگ آهن 34.5 میلیـون تـن، آهـن 

اسـفنجی بـه 23.3 میلیـون تـن، شـمش فـوالد به 

17.1 میلیون تن، محصوالت فوالدی 11.2میلیون 

تـن،  کاتـد مـس 207 هـزار تـن و شـمش طـال بـه 

995 کیلوگرم رسید.

احیای 206 معدن کوچک ■

طـرح فعال سـازی معـادن کوچـک و متوسـط 

در نقـاط مختلـف کشـور، بـا هـدف فعال سـازی 

بـه دلیـل شـرایط  معـادن بخـش خصوصـی کـه 

داخلـی یـا بین المللـی نیمـه فعـال و یـا تعطیـل 

شـده اند، از آذر مـاه سـال 97 تعریـف و در سـال 

و  کوچـک  معـادن  اسـت.  شـده  عملیاتـی   98

متوسـط بـه دلیـل گسـتردگی )98.3 درصـد از 

تعـداد کل معـادن کشـور(، اشـتغال زایی و تولید 

دارای اهمیـت به سـزایی اسـت و می تواننـد در 

ایجـاد اشـتغال پایـدار در بخـش معدن و توسـعه 

متوازن کشور، نقش بسیار مهمی ایفا کند. در 

مدت 10 ماه امسـال در راسـتای این طرح، احیا، 

مناطـق  در  معـدن   206 توسـعه،  و  فعال سـازی 

مختلف، احیا و فعال انجام شده است. این در 

و  معـدن  احیـای 200  پیشـتر  کـه  اسـت  حالـی 

 99 سـال  در  فـراوری  واحـد   25 احـداث 

هدف گذاری شده بود.

از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون شناسـایی و 

اولویت بنـدی 812 معـدن انجـام شـده و بـر روی 

گرفتـه  صـورت  کلینیکـی  اقـدام  معـدن   444

اسـت. در سـال گذشـته 146 معـدن در مناطـق 

کمتر توسعه یافته احیا شد.

تقویت صندوق بیمه معدن ■

سـرمایه گذاری  بیمـه  صنـدوق  تقویـت 

فعالیت های معدنی به عنوان یکی از نهادهای 

بـه  ایمیـدرو(  زیرمجموعـه  )و  کشـور  حمایتـی 

خطرپذیـر  سـرمایه  گذاری های  توسـعه  منظـور 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کوچک مقیـاس 

یکـی از اقدامـات مهمـی اسـت کـه در سـال 98 

عملیاتی شـده اسـت. افزایش سـرمایه صندوق 

از 140 میلیـارد تومـان بـه 350 میلیـارد تومـان در 

سـال 98 و رسـیدن بـه میـزان 500 میلیـارد تومان 

اسـت.  اقـدام  ایـن  نتیجـه  جـاری  سـال  در 

همچنیـن حمایـت از ارائـه تسـهیالت بـا سـود 

4درصد برای متقاضیان استفاده از ماشین آالت 

بیمـه  توسـط صنـدوق  داخـل  سـاخت  معدنـی 

انجـام شـده اسـت. عملکـرد صنـدوق بیمـه در 

سـال های 97 و 98 بیـش از 590 میلیـارد تومـان 

است که معادل 90 درصد کل عملکرد صندوق 

اسـت.   96 سـال  پایـان  تـا  تاسـیس  ابتـدای  از 

)670میلیارد تومان تا پایان سال 96 (

همچنیـن طـی 10 ماه امسـال بیمه نامه هایی 

بـه ارزش 792 میلیـارد تومـان آماده صدور شـده 

تومـان  میلیـارد   325 احتسـاب  بـا  کـه  اسـت 

بیمه نامه های صادره، کل ارزش این بیمه نامه ها 

تا پایان سال 99 به بیش از یک هزار و 100میلیارد 

تومان می رسد.

مشارکت با بخش خصوصی ■

جلـب مشـارکت بخش خصوصی در توسـعه 

معادن و صنایع معدنی به گونه ای که 42معدن 

طرح هـای  شـده،  واگـذار  خصوصـی  بخـش  بـه 

ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی 
از سال 93 تاکنون، 650 هزار کیلومتر 
مربع پهنه اکتشافی را عملیاتی کرده 
اسـت. از این میزان، فاز شناسـایی و 
پی جویـی 480 هـزار کیلومتـر مربع 
به اتمـام رسـیده و بـه محدوده های 
امیدبخش قابل توجهی دست یافت
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الکتـرود گرافیتـی و پترولیـوم کک و تیتانیـوم 

کهنـوج، معـادن آنومالـی شـمالی و میشـدوان و 

بـه  تـرود  و شـورابه های  بیابانـک  و  پتـاس خـور 

شـرکت هـای بـزرگ بخـش، بـرای تکمیـل واگذار 

شده و در سال 98 بیش از یک هزار و 700میلیارد 

تومـان منابـع جهـت تکمیل طرح های توسـعه از 

بخش خصوصی جذب شده است.

بـا مشـارکت  بـزرگ  ایجـاد کنسرسـیوم های 

بخش خصوصی با هدف توسعه بخش معدن و 

مدیریـت  شـرکت  ازجملـه  معدنـی  صنایـع 

اکتشـاف منابـع معدنـی پایـا بـا هـدف توسـعه 

اکتشاف با مشارکت بخش خصوصی، هلدینگ 

سـرمایه گذاری در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـا 

و  تـن  میلیـون   10 تـا  فـوالد  توسـعه  هـدف 

توسـعه  هـدف  بـا  سـرمایه گذاری  کنسرسـیوم 

فوالد تا سقف 10 میلیون تن در چابهار.

صرفه جویی ارزی بومی سازی ■

سیاسـت  سـال،  ابتـدای  از  ایمیـدرو 

بومی سـازی و توسـعه سـاخت داخـل را ابـالغ و 

اهـداف عملیاتـی از شـرکت های زیرمجموعـه 

برنامه ریـزی  طبـق  می کنـد.  پایـش  و  دریافـت 

انجـام شـده، بومی سـازی بیـش از 500 میلیـون 

دالر قطعـه و فراینـد تولیـد در سـال جـاری انجام 

خواهـد شـد کـه بـا احتسـاب بومی سـازی هایی 

کـه در »طرح هـای توسـعه« صـورت می پذیـرد، 

دالر  میلیـارد  یـک  بـه  نزدیـک  جـاری  سـال  در 

صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه 

توان ساخت داخل خواهیم داشت.

حمایت از پژوهش و برگزاری 62 دوره آموزش ■

توسـعه  و  پژوهـش  آمـوزش،  هزینه هـای 

فنـاوری ایمیـدرو مشـتمل بـر مصوبـات مربوطه 

مبلـغ 213 هـزار و 781.3 میلیـون ریـال اسـت. 

عملکـرد بخـش پژوهش و توسـعه فناوری شـامل 

پایان نامـه    9 پژوهشـی،  پـروژه   19 از  حمایـت 

تحصیـالت تکمیلـی تقاضـا محـور دریافتـی از 

سـامانه سـاتع، حمایـت از 6 همایـش، کتـاب و 

تامیـن اعتبـار فراینـد حمایـت از پایان نامه هـای 

تحصیـالت تکمیلـی بـه مبلـغ پنـج هـزار میلیون 

ریال است.

در بخـش آمـوزش 62 دوره آموزشـی بـرای 

همـکاران سـتاد سـازمان، کارکنـان مجتمع هـا، 

شـرکت ها و طرح هـای تابعـه برگـزار شـده کـه 

)4دوره(/  حضـوری  دوره هـای  بـر  مشـکل 

آنالیــــن  دوره(/  )آفالیــــن)33  غیـــرحضـــوری 

دوره هـا  ایـن  کـه  طـوری  بـه  اسـت  )25دوره( 

بالـغ بـر 522 سـاعت بـرای 6 هـزار و 866 نفـر 

فراگیـر بـا 551 هـزار و 509 نفرسـاعت آمـوزش 

معـادن  کارکنـان  بـرای  اسـت.  شـده  انجـام 

بخـش خصوصـی نیـز 604 دوره آموزشـی بـرای 

و  هـزار   192 بـا  فراگیـر  نفـــر   262 و  هــــزار   10

230نفر ساعت آموزش انجام شده است.

رشد 24 درصدی امتیاز ممیزی بهداشت،  ■

ایمنی،  محیط زیست و انرژی

حـوزه  ممیـزی  واحدهـای  امتیـاز  متوسـط 

انـرژی  و  زیسـت  محیـط  ایمنـی،  بهداشـت، 

)HSEE( در سـال 98، به 254 رسـیده اسـت که 

فراتر از هدف برنامه ریزی شده )رشد 20درصد( 

درصـدی   24 رشـد  زمینـه  ایـن  در  و  بـوده 

داشـته ایم. ایـن در حالـی اسـت کـه از ابتـدای 

شـروع برنامـه ممیـزی عملکـرد HSEE واحدهـا 

تابعـه )سـال95( تاکنـون ایـن رشـد بـه 51 درصـد 

رسیده است.

تاکنـون  جـاری  سـال  ابتـدای  از 
شناسایی و اولویت بندی 812 معدن 
انجـام شـده و بـر روی 444 معـدن 
اقدام کلینیکی صورت گرفته اسـت. 
در سال گذشته 146 معدن در مناطق 

کمتر توسـعه یافته احیا شـد
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ظرفیـت تولیـد فـوالد خام کشـور اکنون بیش از 38 میلیون و 200 هزار تن اسـت که در مقایسـه با سـال پیروزی انقالب اسـالمی، 
رشد 55 برابری داشته است.

افزایش 55 برابری تولید فوالد خام در 42 سال گذشته
وزارت صنعت آمار داد؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، جـداول آمـاری 

میـزان  کـه  اسـت  آن  گویـای  صنعـت،  وزارت 

ظرفیت کنونی فوالد خام کشـور در مقایسـه با 

سال 92 رشد 68 درصدی دارد.

همچنیـن میزان فـوالد خام تولیدی در پایان 

آذر ماه 99 نسبت به سال 92 افزایش 70درصدی 

را نشان می دهد.

افزایش 56 برابر ظرفیت محصوالت فوالدی  ■

بـر اسـاس داده هـای مـورد بررسـی، ظرفیـت 

رقـم  بـه   )1399( اکنـون  فـوالدی  محصـوالت 

56میلیـون و 500 هـزار تـن رسـیده و نسـبت بـه 

سال 57 به میزان 56 برابر افزایش دارد.

ضمن اینکه در دوره هفت ساله عملکرد دولت 

تدبیـر و امیـد )نیمـه 92 تـا نیمـه 99( ظرفیت تولید 

محصوالت فوالدی 80 درصد رشد یافته است.

حاکـی  مزبـور  وزارتخانـه  آمارهـای  بررسـی 

اسـت، ظرفیـت تولیـد محصـوالت فـوالدی در 

پایان آذر ماه امسـال نسـبت به سـال 92 افزایش 

84 درصدی را ثبت کرد.

رشد ظرفیت 100 درصدی کاتد مس ■

بررسـی ظرفیـت تولیـد مـس کاتـد در هفـت 

سـال عملکـرد دولـت تدبیـر و امید گویای رشـد 

100 درصدی در این بخش است.

ظرفیـت تولیـد مـس کاتـد در سـال 57 صفـر 

بـوده کـه در سـال 92 بـه رقم 260 هزار تن رسـید 

و امسال برابر با 512 هزار تن است.

رقـم  بـه  کاتـد  مـس  تولیـد  میـزان  پارسـال 

250هـزار و 133 تـن رسـید کـه یـک رکورد تاریخی 

بـود، امسـال دسـت یابی بـه رقـم 280 هـزار تـن در 

دستور کار قرار دارد.

تولید شمش آلومینیوم با رشد 38 درصدی

شـمش  زمینـه  در  عملکـرد  آمـار  بررسـی 

بـه سـال 92  آلومینیـوم در سـال 1399 نسـبت 

رشد 38 درصدی را نشان می دهد.

آمارهـای غیـر رسـمی ظرفیـت تولیـد شـمش 

آلومینیوم در سـال 57 را رقم 45 هزار تن نشـان 

می دهـد، ضمـن اینکه میـزان تولید در سـال 57 

به میزان 25 هزار و 100 تن بود.

در  آلومینیـوم کشـور  تولیـد شـمش  میـزان 

9ماهه 99 نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته، 

66 درصد رشد یافت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، چهـار شـرکت 

تولیدکننـده آلومینیـوم از ابتـدای فروردیـن 99 

تـا پایـان آذرمـاه، 325 هـزار و 222 تـن شـمش 

تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال 

گذشته 196 هزار و 329 تن بود.
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مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری صنایـع کوچـک از فراهـم کـردن امتیـازات ویـژه بـرای شـرکت های دانش بنیان و 
شرکت های صادرات محور برای بهره مندی از خدمات صندوق خبر داد.

امتیازات ویژه برای شرکت های دانش بنیان و صادرات محور

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

اظهـار  محمدرضـا مقیسـه در نشسـت خبـری 

پاندمـی  ظالمانـه،  تحریم هـای  تـداوم  داشـت: 

اقتصـادی  برخـی مشـکالت  کرونـا و همچنیـن 

ارز،  نـرخ  و  تـورم  نـرخ  افزایـش  نظیـر  داخلـی 

بـرای  گذشـته  سـال  یـک  در  را  دشـواری هایی 

صاحبـان کسـب و کارها رقـم زده و اگـر بتـوان در 

این شرایط سخت گام هایی برای حمایت از آنان 

برداشت، ماندگار می شود.

چهار اقدام ویژه برای حمایت از  ■

صنعتگران و تولیدکنندگان

مدیرعامـل صندوق ضمانت سـرمایه گذاری 

صنایـع کوچـک بیـان کـرد: در ایـن راسـتا چهـار 

و  صنـدوق  ایـن  مشـتریان  بـرای  ویـژه  اقـدام 

صنعتگـران و تولیدکننـدگان در نظر گرفته شـده 

کـه در مـورد نخسـت، اگـر بدهـکاران صنـدوق 

بتوانند اصل بدهی خود را تا پایان سال پرداخت 

درصـد   14 آن هـا  بدهـی  محاسـبه  نـرخ  کننـد، 

سالیانه خواهد بود.

مقیسه ادامه  داد: این نرخ 4 درصد کمتر از 

نـرخ مـورد عمـل بـر اسـاس مصوبه شـورای پـول و 

اعتبار است و به صورت روزشمار و فقط به اصل 

تسهیالت تعلق می گیرد.

وی در تشریح چگونگی ایجاد بدهی، افزود: 

صندوق بر اساس قوانین باالدستی و اساس نامه 

خـود، بـا صـدور ضمانتنامـه بـا نـرخ 14 درصـد بـه 

تامیـن کسـری وثیقـه صنعتگـران صنایـع کوچک 

کمک می کند تا بتوانند تسهیالت بگیرند.

ایـن مقـام مسـئول اضافـه  کـرد: وقتـی واحـد 

تسـهیالت گیرنـده بـه هـر دلیـل نتوانـد در سـر 

رسـید بـه تعهـدات خـود بـه نظـام بانکـی عمـل 

صنـدوق  از  را  ضمانتنامـه  مبلـغ  بانـک  کنـد، 

بدهـی  کـه  اسـت  اینجـا  و  می کنـد  دریافـت 

صنعتگـران بـه صنـدوق ایجـاد می شـود و بایـد 

همراه با جریمه به پرداخت آن اقدام کنند.

عدم دریافت جریمه از بدهکارانی که تا  ■

پایان سال بدهی خود را تسویه کنند

مقیسـه تاکیـد  کـرد: اکنـون به مناسـبت فرا 

هیئت مدیـره  فجـر،  دهـه  ایام اللـه  رسـیدن 

صنـدوق طـی مصوبـه ای، از دریافـت جریمـه از 

بدهـکاران صرف نظـر کـرده و اگـر کسـی تـا پایان 

سـال بدهـی خـود را تسـویه کنـد، بـا همـان نـرخ 

14درصد دریافت خواهد کرد.

بدهـی  میـزان  اکنـون  شـد:  یـادآور  وی 

صنعتگران به صندوق به بیش از 800 میلیاردریال 

رسـیده کـه بخـش عمـده آن مربوط به چند سـال 

گذشته است.

صدور انواع ضمانت نامه پیمانکاری بدون  ■

ودیعه اول و 50 درصد تخفیف

مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری 

صنایع کوچک تصریح کرد: صدور انواع ضمانتنامه 

پیمانـکاری بـدون ودیعـه اول، بـا حداقـل وثیقـه و 

50درصد تخفیف در نرخ های کارمزد برای صنایع 

کوچـک، دیگـر اقدامی اسـت که از سـوی صندوق 

در این ایام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه در شـرایط 

عـادی، تامیـن ضمانتنامـه از سـوی شـرکت ها بـا 

تـا  بیـن 5  مبلغـی  پرداخـت  بانـک،  بـه  مراجعـه 

20درصد سپرده به عنوان ودیعه و دادن وثیقه به 

بانـک انجـام می شـود و در نهایـت مشـتری بایـد 

کارمزدی هم بابت صدور ضمانتنامه ها بپردازد.

فراهم کردن امتیازات ویژه برای  ■

شرکت های دانش بنیان و شرکت های 

صادرات محور

کـردن  فراهـم  از  همچنیـن  مسـئول  ایـن 
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امتیـازات ویـژه برای شـرکت های دانش بنیان و 

کـه  داد  خبـر  صادرات محـور  شـرکت های 

انـواع  از  صنـدوق  بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد 

ضمانتنامه هـای  صـدور  ازجملـه  آن  خدمـات 

بـا  پیمانـکاری  ضمانتنامه هـای  و  اعتبـاری 

شرایط آسان استفاده کنند.

وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا، تفاهم نامـه ای 

بین صندوق و زیرمجموعه های معاونت علمی 

ریاسـت جمهوری منعقد و همچنین تفاهم نامه 

موجـود بـا بانـک توسـعه صـادرات به روزرسـانی 

شده است.

اصالح برخی قوانین برای همکاری با  ■

صندوق های پژوهش- فناوری

مدیرعامـل صندوق ضمانت سـرمایه گذاری 

صنایـع کوچـک در تشـریح خدمـت چهـارم نیـز 

و  قوانیـن  برخـی  اصـالح  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  

مقـررات صندوق، اکنـون صندوق های پژوهش- 

فناوری و همچنین سایر صندوق های وابسته به 

همـه  و  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  دانشـگاه ها، 

صندوق هایی که به واسـطه قانون برای کمک و 

حمایـت از فعالیت هـای تولیـد، صنعتـی و غیـره 

مـا  خدمـات  از  می تواننـد  نیـز  گرفتـه  شـکل 

استفاده کنند.

مقیسـه ادامـه داد: ایـن صنـدوق در حـوزه 

دو  بـا  ارتبـاط  در  تمدیـد ضمانتنامـه  و  صـدور 

و  طرح هـا  اتمـام  و  تولیـد«  »جهـش  راهبـرد 

پروژه هـای نیمه تمـام، از ابتـدای سـال 96 تا پایان 

تیر ماه امسال در مجموع 839 فقره ضمانتنامه 

تمدید یا صادر کرده است.

وی یادآور شد: مجموع مبلغ ضمانتنامه های 

صادره و تمدیدی از ابتدای سال 96 تا پایان تیرماه 

گذشته 6 هزار و 176 میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سـرمایه گذاری 

صنایـع کوچـک در پایـان مطـرح کـرد: طرح هـای 

دانش بنیـان دارای مجـوز، واحدهـای صادراتـی 

دارای سـوابق صادراتـی در سـه سـال گذشـته، 

طرح هـای ایجـادی بـا پیشـرفت فیزیکـی حداقل 

بـرای  گـردش  در  سـرمایه  تامیـن  درصـد،   60

هـای  طـرح  واحدهـا،  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش 

بـا ظرفیـت کامـل در حـال حاضـر  توسـعه کـه 

فعالیت می کنند و طرح های اشتغال زا )طرح هایی 

پاییـن  اشـتغال  بـه  سـرمایه گذاری  نسـبت  کـه 

داشـته باشـند(، اولویت هـای صدور ضمانتنامه 

محسوب می شوند.

ــــ

نایـب رئیس کمیسـیون عمران مجلس معتقد اسـت که عرضه بخشـی از تولید فوالد کشـور در خـارج از بورس کاال باعث شـد تا در 
ماه هـای گذشـته امـکان داللی یک سـری افراد در بازار فوالد مهیا شـود که نسـخه مجلـس برای تعادل ایـن بازار، عرضـه کل فوالد 

در بورس و تسهیل صادرات مازاد فوالد نیاز داخلی است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، کمـال علیپور 

خنکداری اظهار داشـت: در شـرایطی که روند 

امـا  اسـت  مطلـوب  کشـور  در  فـوالد  تولیـد 

اوضـاع بـازار محصـوالت زنجیره فـوالد به دلیل 

عـدم شـفافیت در بخش هایـی از بـازار باعـث 

شـرایط  از  شـرکت ها  برخـی  بعضـا  شـد 

سواستفاده کنند.

مجلـس  راه حـل  و  کلـی  نـگاه  افـزود:  وی 

بـرای تعـادل بخشـی بـازار فـوالد ایـن اسـت که 

همه فوالد تولیدی در بورس کاال عرضه شـده 

نیـز  داخـل  مـازاد  صـادرات  بـرای  شـرایط  و 

تسهیل شود.

عرضـه  مجلـس،  نماینـده  ایـن  گفتـه  بـه 

کامـل فـوالد در بـورس کاال بـه معنـای حاکـم 

شـدن شـفافیت و امـکان نظـارت در کل بـازار 

از  بسـیاری  بـه  اقـدام  ایـن  کـه  اسـت 

نابسامانی ها پایان می دهد.

رئیـس  نایـب  سـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

کمیسـیون عمـران در ادامـه در خصـوص عـدم 

عرضـه محصوالت برخی شـرکت های خصوصی 

در بـورس کاال بیـان کـرد: شـفافیت بایـد بـرای 

خصوصـی  و  دولتـی  از  اعـم  شـرکت ها  همـه 

بـه  فـوالد  زنجیـره  ورود کل  بـا  و  رعایـت شـود 

بـورس کاال، نظـارت دقیـق بر عملکرد این دسـته 

شرکت ها نیز انجام خواهد شد.

خاطرنشـان  پایـان  در  خنکـداری  علیپـور 

کـرد: برخـی تولیدکننـدگان بـر لـزوم صـادرات 

موضـوع  ایـن  کـه  دارنـد  تاکیـد  محصـوالت 

مـورد تاییـد اسـت کـه بایـد پـس از تامیـن نیـاز 

تامیـن  از  تولیدکننـدگان  اطمینـان  و  داخـل 

مطلـوب  شـیوه ای  بـه  صـادرات  اولیـه،  مـواد 

انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

نسخه مجلس، عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال است
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بهره برداری رسمی از معدن مس مسگران در شهرستان سربیشه طی مراسمی انجام شد.

به گزارش »فلزات آنالین«، در این مراسـم که 

بـا حضـور محمـد محمـدی، فرمانـدار سربیشـه، 

نجمی پـور، امـام جمعـه، مهـدی موالیـی، رئیـس 

اداره صنعت و معدن و تجارت سربیشه و جمعی 

از رؤسای ادارات شهرستان سربیشه برگزار شد.

بـه  توجـه  فرمانـدار شهرسـتان  محمـدی، 

راسـتای  در  را  منطقـه  معدنـی  ظرفیت هـای 

شهـــرستــــان  توسعــــه  و  محرومیـــت زدایــــی 

ضروری دانست.

مدیرعامـل  خراطـی زاده،  شـهرام  ادامـه  در 

بـه  بـا اشـاره  نیـز  ایرانیـان  شـرکت صدرمعـادن 

راه بردها و برنامه صندوق بازنشستگی کشوری 

صباتوسـعه  آتیـه  سـرمایه گذاری  شـرکت  و 

ایـن  اولویت هـای  از  را  معدنـی  فعالیت هـای 

مجموعه عنوان کرد.

وی ابـراز امیـدواری کـرد معـدن مسـگران بـا 

تکمیل عملیات اکتشـافی همچـون معدن مس 

ورزگ )قایـن( ظرفیـت تولیـد و اسـتخراج را از 

برنامه پیش بینی شده فراتر قرار دهد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، در ایـن مراسـم 

سربیشـه  شهرسـتان  جمعـه  امـام  نجمی پـور، 

صنـدوق  ورود  از  خرسـندی  ابـراز  ضمـن 

بازنشسـتگی کشـوری و شـرکت صـدر معـادن 

کـه  سربیشـه  محـروم  شهرسـتان  بـه  ایرانیـان 

باعـث خیـر و برکـت بـرای مـردم منطقـه خواهد 

بود بر به کارگیری نیروهای بومی تاکید کرد.

بـا  مسـگران  مـس  معـدن  اسـت  گفتنـی 

ذخیره 890هزار تن و سـرمایه گذاری 67میلیارد 

بـه صـورت  ریـال، ظرفیـت اشـتغال 15 نفـر را 

مستقیم دارا است.

بهره برداری معدن مس مسگران

بـا ارسـال 928 هـزار و 83 تـن مـاده معدنـی در 10 ماهه سـال جاری، رکورد ارسـال مـاده معدنی مجتمـع سـرب و روی انگوران 
شکسته شد.

ثبت باالترین رکورد ارسال ماده معدنی در انگوران

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  عمومـی  روابـط 

معدنی ایران، امید فالح، مدیر مجتمع سرب و 

روی انگـوران بـا بیـان این مطلب اظهار داشـت: 

ارسـال ماده معدنی 10 ماهه سـال جاری نسبت 

بـه باالتریـن ارسـال 10 سـال گذشـته )سـال 1394 

بـه تنـاژ 920 هـزار و 436 تن( یک درصد، نسـبت 

تـن(   90 و  هـزار   659(  1398 سـال  ارسـال  بـه 

41درصـد و نسـبت بـه مـدت مشـابه 10 ماهـه 

سـال 1398 )520 هزار و 72 تن( 78 درصد رشـد 

داشته است.

فـالح خاطرنشـان کـرد: کسـب ایـن موفقیـت 

ارزشمند همزمان با سال جهش تولید و در سایه 

الطاف خداوند متعال و پشتکار و تالش مجموعه 

مدیـران، کارکنـان و کارگـران سـخت کوش فنـی 

سـتادی در خانـواده شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران و مجتمـع معدنـی سـرب و روی 

بـا  کـه  اسـت  مشـاوران  و  پیمانـکاران  انگـوران، 

کاهـش سـاعات توقـف ماهانـه، افزایـش راندمان 

تولید و انگیزه بخشی، به منظور تالش بیشتر در 

شـرایط سـخت مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا، شـرایط 

جوی و...، محقق شده است.

وی در ادامـه افـزود: مـاده معدنـی ارسـالی 

نیـاز  از  بخشـی  تامین کننـده  مجتمـع،  ایـن 

62کارخانه فرآوری و تولید شـمش سـرب و روی 

خـارج  فـرآوری  کارخانـه   34 و  زنجـان  اسـتان 

اسـتان اسـت کـه شـمش تولیـد شـده عالوه بـر 

تامیـن نیـاز کشـور، بخـش عمـده آن به خـارج از 

کشور صادر و در شرایط سخت تحریم ارزآوری 

قابل توجهی دارد.

گفتنی است مجتمع سرب و روی انگوران 

در اسـتان زنجـان و شهرسـتان ماهنشـان واقـع 

شده است.
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رئیـس سـازمان بـورس گفـت: تمام اقدامات انجام خواهد شـد تـا تمام زنجیره فوالد کشـور در بـورس کاالی ایران عرضه شـود. 
هـر گونـه دخالـت در قیمت کاالها ازجملـه فوالد در بورس، شـفافیت را کاهش می دهد و عدالـت را نقض می کند؛ از این رو سـازمان 

بورس براساس قانون، اجازه قیمت گذاری دستوری را نمی دهد.

اجازه قیمت گذاری دستوری نمی دهیم
عرضه تمام زنجیره فوالد در بورس  

محمدعلـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دهقـان دهنـوی در نشسـت بـا مدیـران فـوالدی 

کشـور اظهار داشـت: شما مدیران صنعت فوالد 

کشور، وکیل میلیون ها سهامدار عدالت هستید 

و باید از حقوق آن ها دفاع کنید که خوشبختانه 

این اراده و رویکرد برقرار شده است.

وی افزود: تقریبا ٩٠ درصد جمعیت کشـور 

به طور مستقیم و غیرمستقیم با سهام عدالت 

در ارتبـاط هسـتند و قطعـا بایـد از منافـع آن هـا 

دفاع کرد.

رئیـس سـازمان بـورس تاکیـد کـرد: از شـما 

تولیدکننـدگان فـوالد کشـور می خواهیـم در راه 

توسـعه بـازار سـرمایه و ایجاد رقابـت در بازار به 

مـا کمـک کنیـد، چـون قطعـا شـفافیت و رقابت 

بـه توسـعه شـما نیـز کمـک می کنـد؛ از سـوی 

دیگر شـما وکیل میلیون ها سـهامدار هسـتید تا 

در حـق آن هـا اجحـاف نشـود و ایـن مسـئولیت 

سنگینی است.

عنـوان  بـه  مـا  کـرد:  بیـان  دهنـوی  دهقـان 

تولیدکننـدگان  از شـما  بـازار سـرمایه  متولیـان 

می خواهیـم افق هـای پیش روی تولید و توسـعه 

شـرکت خـود را بـرای سـهامداران شفاف سـازی 

بـرای  فـوالدی  شـرکت های  ارزندگـی  تـا  کنیـد 

سهامداران نمایان شود.

به گفته وی، بررسـی ها بیانگر آن اسـت که 

شـکوفایی در صنعـت فـوالد حتمـی بـوده چـرا 

حـوزه  ایـن  در  سـاختارها  و  کـه ذخایـر کشـور 

فراهم است.

عرضـه کل زنجیـره در بـورس کاال  ■

محقـق می شـود

رئیـس سـازمان بـورس در ادامـه بـه بـورس 

بـورس کاالی  ادامـه داد:  و  اشـاره کـرد  کاال 

ایـران در ماهیـت خـود یـک پلتفـرم معامالت 

تعیین کننـده  معامـالت،  بسـتر  ایـن  و  اسـت 

کـرده  فراهـم  را  مکانـی  بلکـه  نیسـت  قیمـت 

اسـت کـه قیمت هـا براسـاس عرضـه و تفاضـا 

اعمـال  گونـه  هـر  بنابرایـن  شـود؛  کشـف 

بـه  ایـران  بـورس کاالی  قیمـت در  دسـتوری 

بـه  زدن  ضربـه  و  قیمـت  انحـراف  معنـی 

اقتصاد کشـور است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: هر گونه دخالت 

بـورس،  در  فـوالد  ازجملـه  کاالهـا  قیمـت  در 

شـفافیت را کاهـش می دهـد و عدالـت را نقـض 

براسـاس  بـورس  سـازمان  رو  ایـن  از  می کنـد؛ 

را  دسـتوری  قیمت گـذاری  اجـازه  قانـون، 

نمی دهد که خوشبختانه تعامل بسیار مطلوبی 

بـاوزارت صمـت و شـخص وزیـر صمـت ایجـاد 

شده است.

بـا معـاون  وی اضافـه کـرد: هفتـه گذشـته 

و  رفتیـم  مجلـس  بـه  وزیـر  معدنـی  جدیـد 

خوشبختانه مسیری روشن و اتفاق های مثبتی 

در حوزه فوالد در حال تحقق است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، رئیـس سـازمان 

بـورس خاطرنشـان کـرد: چشـم انداز بـازار فـوالد 

در کشـور بسـیار درخشـان اسـت، بنابرایـن بـه 

اجـرا  دسـت  در  کـه  زیـادی  تالش هـای  همـت 

اسـت، تمام اقدامات انجام خواهد شـد تا تمام 

ایـران  کاالی  بـورس  در  کشـور  فـوالد  زنجیـره 

عرضه شود.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد:
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میـزان تولیـد و ظرفیـت مـس تصفیه شـده در جهان طی 10 ماهه سـال 2020 رشـد داشـت. قیمـت جهانی مس نیـز طی هفت 
ماهه اخیر، 34 درصد افزایش یافته است.

رشد 1.5 درصدی تولید مس تصفیه شده و 
34 درصدی قیمت مس

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایـع معدنـی ایـران، براسـاس تازه ترین گـزارش 

گـروه مطالعات بین المللی مـس )ICSG(، فعاالن 

مـس جهانـی مـس از ابتـدای ژانویـه تـا پایـان مـاه 

اکتبر 2020، حدود 20 میلیون و 291 هزار تن مس 

تصفیه شده تولید کردند. 

این رقم در مدت مشـابه سـال 2019 میالدی، 

19 میلیـون و 986 هـزار تـن بـود کـه نشـان دهنده 

افزایش 1.5 درصدی است.

افزایش حدود 3 درصدی ظرفیت تولید  ■

مس تصفیه شده

تصفیـه  مـس  کارخانه هـای  تولیـد  ظرفیـت 

میـالدی،   2020 ماهـه   10 طـی  جهـان  در  شـده 

24میلیون و 666 هزار تن بود. که در مقایسـه با 

رقم مدت مشابه سال 2019 میالدی )23 میلیون 

و 959 هزار تن(، حدود 3 درصد افزایش یافت.

کاهش 0.4 درصدی تولید معادن مس ■

فعـاالن معـادن مـس جهـان طی 10 ماهه سـال 

2020 میـالدی، حـدود 16 میلیـون و 885 هـزار تن 

مـاده معدنـی تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در مـدت 

و  میلیـون   16 میـالدی،   2019 سـال  مشـابه 

حـدود  کاهـش  از  حاکـی  کـه  بـود  948هزارتـن 

0.4درصدی تولید است.

از ایـن میـزان، 9 میلیـون و 116 هزار تن مربوط 

بـه قـاره »آمریـکا«، سـه میلیـون و 436 هـزار تـن 

تـن   900 و  هـزار   943 و  میلیـون  یـک  »آسـیا«، 

تـن  و 400  هـزار  و 568  میلیـون  یـک  »آفریقـا«، 

»اروپـا« و 821 هـزار تـن مربـوط بـه »اقیانوسـیه« 

بوده است.

افزایش 1.2 درصدی ظرفیت معادن مس ■

مـس  معـادن  ظرفیـت  مـدت،  همیـن  در 

جهـان بـه 20 میلیـون و 829 هـزار تـن رسـید کـه 

بـه مـدت مشـابه سـال 2019 میـالدی  نسـبت 

)20میلیـون و 573 هـزار تـن(، حاکـی از افزایـش 

1.2 درصدی است.

افزایش بیش از دو هزار دالری قیمت  ■

جهانی مس طی هفت ماهه اخیر

قیمـت جهانـی مـس در مـاه »تیـر« امسـال 

حـدود پنـج هـزار و 950 دالر در تـن بـود کـه 

و  هـزار  هفـت  حـدود  بـه  بهمـن(   19( اکنـون 

983دالر در تـن رسـیده اسـت کـه بـا افزایـش 

دو هـزار و 33 دالری طـی حـدود هفـت ماهـه 

اخیـر، حاکـی از افزایـش 34 درصـدی قیمـت 

مس در جهان است.

گروه مطالعات بین المللی مس اعالم کرد:
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ارزش صـادرات چـدن، آهـن و فـوالد ایران به چین در دوره 9 ماهه 99 به رقم 773 میلیون دالر رسـید که در واقع سـومین گروه کاالیی 
بزرگ صادراتی جمهوری اسالمی به این کشور بود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر پایـه جـداول 

آمـاری گمـرک ایـران، در مـدت یـاد شـده سـهم 

چیـن  بـه  صـادرات  کل  از  فـوالد  و  آهـن  چـدن، 

15درصد ثبت شد.

صادرات 372 میلیون دالری مس و مصنوعات ■

بررسـی های اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و 

میـزان  کـه  اسـت  آن  گویـای  تهـران  کشـاورزی 

ایـن  دوره  در  آن  مصنوعـات  و  مـس  صـادرات 

گزارش به رقم 372 میلیون دالر رسـید که سـهم 

7 درصد از کل صادرات به این کشور را به خود 

اختصاص داد.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران آمـار داد: 

سـال 98 ارزش صادرات مس به رقم بیش از 

یـک میلیـارد دالر رسـید کـه نسـبت بـه سـال 

97 رشـد بیش از دو برابری را ثبت کرد.

صدور 79 میلیون دالری اقالم معدنی  ■

 99 9 ماهـه  ایـران در  مجمـوع صـادرات 

بـه چیـن 6 میلیـارد و 400 میلیـون دالر بـود 

دالر  میلیـارد  هفـت  هـم  واردات  میـزان  و 

ثبت شد.

دوره  در  پکـن  تهـران-  تجـاری  مبـادالت 

و  میلیـارد   13 بـر  افـزون  گـزارش  ایـن 

400میلیـون دالر ثبـت شـد کـه در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال گذشـته 15 درصـد افـت 

نشـان می دهد.

 بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، بررسـی ها نشـان 

می دهـد 9 ماهـه امسـال 110 میلیـون تـن کاال بـه 

ارزش 52 میلیـارد دالر حجـم و ارزش تجـارت 

خارجی کشور بود که سهم صادرات 58میلیون 

و 200 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 100 میلیون 

دالر ثبت شد.

در 9 ماهه 99 رقم خورد؛

صادرات ۷۷3 میلیون دالری چدن، آهن و فوالد ایران به چین

مدیـر کل گمـرکات اسـتان اصفهـان بـه اتفـاق هیئت همـراه، با حضـور در شـرکت فوالد مبارکه و جلسـه مشـترک بـا حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل این شرکت، به بحث و گفت وگو در خصوص همکاری های دوطرفه و تسهیل فرایندهای موجود پرداخت.

فوالد مبارکه حجم باالیی از مبادالت گمرکی را به خود 
اختصاص داده است

مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

بـه گـزارش تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« و بـه 

نقـل از روابـط عمومی شـرکت فـوالد مبارکه، در 

خریـد،  معاونیـن  حضـور  بـا  کـه  جلسـه  ایـن 

مبارکـه  فـوالد  تکنولـوژی  و  مالـی  و  اقتصـادی 

ادامـه داشـت، تسـریع صـدور ضمانتنامه هـای 

بانکی، تجهیز انبارهای فوالد مبارکه در گمرک 

اصفهان و اتخاذ تدابیری جهت استفاده بهینه 

از فضـای انبارهـای موجـود و ایجـاد انبـار جدید 

مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیـر کل گمـرکات اسـتان اصفهان با اشـاره 

بـه حجـم بـاالی تبـادل کاال و تجهیـزات فـوالد 

مبارکـه از طریـق گمـرک خاطرنشـان کـرد: فـوالد 

مبارکـه جـزو شـرکت های قدیمـی بـوده کـه بـه 

عنـوان شـرکت فعـال حـوزه اقتصـادی شـناخته 

می شـود و ازجملـه مراکـز اقتصـادی منحصـر به 

فـرد کشـور اسـت کـه بـا توجه بـه برخـورداری از 

اختصاصـی  گمـرک  از  گمرکـی  مزیت هـای 

چـارت  کشـور  گمـرک  سـاختار  در  و  بهره منـد 

بـرای آن وجـود دارد. نکتـه  سـازمانی مصـوب 

حائز اهمیت آن اسـت که این امکان به جز این 

شـرکت و ذوب آهـن اصفهـان، در هیـچ یـک از 

نقاط دیگر کشور وجود ندارد.

وی در ادامه اختصاص گمرک اختصاصی را به 

دلیـل حجـم بـاالی واردات و صـادرات و بـا هـدف 

کاهش هزینه های این دو شرکت برشمرد. 

در پایـان ایـن جلسـه عظیمیـان، مدیرعامـل 

فـوالد مبارکـه بـا اهـدای لـوح تقدیر بـه مدیر کل 

روز  تبریـک  ضمـن  اصفهـان  اسـتان  گمـرکات 

و  صمیمانـه  همکاری هـای  از  گمـرک،  جهانـی 

مجدانه گمرک اصفهان تقدیر کرد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

66
é 1399  بهمن é 153  شماره 

ــــ

میـزان فـروش شـرکت های بخش معـدن و صنایع معدنـی در بورس طی دی امسـال، 129 درصد نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل، 
رشـد یافـت. عملکرد تجمعی فروش 10 ماهه شـرکت های بخش معدن و صنایع معدنی نیز با رشـد 88 درصدی بـه 240هزارمیلیارد 

تومان رسید.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی  روابـط 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران، عملکرد فروش 

74 شـرکت بورسـی فعـال در زنجیـره معـدن و 

صنایـع معدنـی در مـاه دی امسـال، 34 هـزار 

میلیـارد تومـان بـود کـه سـهم 37 درصـدی از 

خـود  بـه  را  بورسـی  شـرکت های  فـروش  کل 

اختصاص داد.

عملکـرد تجمعـی فـروش 10 ماهه شـرکت های 

رشـد  بـا  نیـز  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش 

88درصدی به 240 هزار میلیارد تومان رسید.

فـوالد،  زنجیـره  ایـن شـرکت ها در حوزه هـای 

مس، سرب و روی، آلومینیوم، نسوز، فروسیلیس و 

منگنز  فعال هستند.

عملکرد فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس؛

درآمد شرکت ها در دی ماه 129 درصد افزایش یافت
رشد 88 درصدی 10 ماهه  

آییـن تجلیـل از برگزیـدگان صنعـت و معدن اسـتان یزد در سـال جهش تولیـد با حضور معـاون وزیر صمـت، برگزار و از اسـداهلل 
فرشـاد، مدیرعامـل شـرکت آهن و فـوالد غدیر ایرانیـان و محمدرضا پاکسـیما، مدیر کارخانه احیا مسـتقیم این شـرکت به عنوان 

واحد نمونه صنعتی، تقدیر شد.

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان واحد نمونه صنعتی کشور
با حضور معاون وزیر صمت  اعالم شد:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

غدیـر  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  عمومـی  روابـط 

ایرانیـان، آییـن تجلیـل از برگزیـدگان صنعـت و 

زرنـدی،  سـعید  حضـور  بـا  یـزد  اسـتان  معـدن 

معــــاون وزیـــرصمــــت، محمــدعلـــی طالبــــی، 

اسـتاندار، علمدار یزدی، رئیس سـازمان صمت 

صنعـت  خانـه  رئیـس  کالنتـر،  اکبـر  یزد،علـی 

معـدن تجـارت یـزد، عظیمـی، معـاون اقتصادی 

بـزرگان  و  اسـتانی  مسـئوالن  دیگـر  و  اسـتاندار 

صنعـت و معـدن بـا هـدف تقدیـر از واحدهـای 

نمونـه صنعتـی اسـتان در سـال جهـش تولیـد و 

کادر درمـان و صنعتگرانـی کـه در خـط مقـدم 

ایفـای  بـه  نسـبت  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه 

مسـئولیت اجتماعـی خـود اقـدام کرده انـد، بـا 

مراقبت هـای  و  پروتکل هـا  اصـول،  رعایـت 

بهداشتی برگزار شد.

در ایـن مراسـم از طرح هـا و واحدهـای نمونـه 

مقـام   ،1399 سـال  در  یـزد  اسـتان  صنعتـی 

اسـتان،  معـدن  و  صنعـت  عرصـه  پیشکسـوتان 

بانـوان  نـوآور،  و  دانش بنیـان  برتـر  واحدهـای 

کارآفریـن، ایثارگـران خـط مقـدم مبـارزه در برابـر 

ویـروس منحوس کرونا مشـتمل بـر کادر درمان و 

صنعتگرانـی کـه در ایـن حـوزه نسـبت بـه ایفـای 

بـا  اقـدام کرده انـد،  خـود  اجتماعـی  مسـئولیت 

اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

گفتنـی اسـت ، در این مراسـم کـه با همت و 

کوشـش خانـه صمـت یـزد و سـازمان صنعـت، 

از  شـد،  برگـزار  یـزد  اسـتان  تجـارت  و  معـدن 

اسـدالله فرشـاد، مدیرعامـل شـرکت فـوالد غدیر 

ایرانیـان و محمدرضـا پاکسـیما ، مدیـر کارخانـه 

احیـا مسـتقیم آهـن و فـوالد غدیـر ایرانیـان بـه 

سـال جهـش  در  نمونـه صنعتـی  واحـد  عنـوان 

تولید با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.
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مدیرعامـل شـرکت معدنـکاری مس خوئماکائو گفـت: علی رغم محدودیت های ایجاد شـده در اثر شـیوع کووید 19، توسـعه پروژه 
مس-نقره 3.65 میلیون تنی در سال خوئماکائو در شمال غربی بوتسوانا به خوبی در حال پیشرفت است.

توسعه معدن مس بوتسوانا در مسیر پیشرفت

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی مس سرچشمه، در فصل نخست 2020، 

پـروژه اسـتارتر،  افتتـاح سـاخت  از  14 مـاه پـس 

شـد.  آغـاز  محـل  در  زمینـی  زیـر  توسـعه 

زیر سـاخت های سـطحی اصلـی تکمیـل شـد و 

اسـتقرار یافـت تـا راه را بـرای شـروع معدنـکاری 

هموار کند. معدن زون 5، با عمر عملیاتی مورد 

انتظار 20 سـال یا بیشـتر، شـاهد توسعه همزمان 

سه معدن زیرزمینی توسط مقاطعه کار بارمینکو 

بوده است.

یوهـان فریـرا، مدیرعامـل شـرکت معدنـکاری 

مـس خوئماکائـو اظهـار داشـت: مـا از آن زمـان به 

بعـد بیـش از هشـت هـزار و 500 متـر توسـعه زیـر 

زمینـی را کامـل کرده ایـم. نخسـتین اسـتخراج 

سـنگ معـدن مـا در اکتبـر صورت گرفـت و مواد 

محوطـه  در  مخصـوص  محـل  در  اسـتخراجی 

معدن تلنبار شد.

وی افـزود: تمـام زیرسـاخت های پشـتیبانی 

باقیمانـده بـرای معدنـکاری بـه طـور مسـتمر در 

حـال توسـعه هسـتند و شـرکت معدنـکاری مـس 

خوئماکائـو انتظـار دارد ایـن تمهیـدات بـه نحوی 

پیشـرونده در طـول فصـل نخسـت سـال جـاری 

منتهی به مرحله عملیات اسـتخراج بشـود. این 

پروژه معدنکاری همچنین شـامل ارتقای یکی از 

کارخانه های فرآوری موجود در بوِستو می شود. 

ایـن کارخانـه در حـال ارتقا از ظرفیت اسـمی سـه 

میلیـون تنـی جـاری در سـال بـه 3.65 میلیون تن 

در سـال برای فراوری سـنگ معدن زون 5 اسـت. 

ایـن کارخانـه، زمانی که ارتقا یابد، بیـن 155 هزار 

تـا 165 هـزار تـن کنسـانتره مـس پـر عیـار بـا عیـار 

40درصد از این فلز در سال تولید خواهد کرد که 

در مجموع حدود 60 هزار تا 65 هزار تن مس قابل 

فروش و حدود 1.9 میلیون اونس نقره قابل فروش 

از آن بـه عمـل خواهـد آمـد. کانسـار زون 5 حـاوی 

منابعی 92 میلیون تنی با عیار در محل 2.11درصد 

مس و 21.8 گرم در تن نقره است.

مـس  معدنـکاری  شـرکت  مدیرعامـل 

خوئماکائو تشـریح کرد: چشمگیر ترین تاثیرات 

قرنطینه هـای  مسـتقیم  نتیجـه   19 کوویـد 

دسترسـی  عـدم  باعـث  کـه  بودنـد  منطقـه ای 

مقاطعه کاران به محل معدن و کند شـدن روند 

کار در کارخانه فراوری بوستو شد.

فریرا اضافه کرد: این تاثیرات منجر به تاخیر 

نـه چنـدان زیـاد در تکمیـل بازسـازی و ارتقـای 

کارخانه خواهد شد.

وی ادامـه داد: نهایتـا برنامـه زمان بنـدی ارتقا 

متاثـر از تولیـد سـنگ معـدن از معـادن جدیـد 

زیرزمینـی زون 5 خواهـد بـود، کـه توسـعه آن هـا 

علی رغم وقفه های ایجاد شده در اثر همه گیری 

کووید 19 به پیش خواهد رفت.

فـراوری  کارخانـه  در  باقیمانـده  کارهـای 

و  ولومتریـک  نوسـازی  و  ارتقـا  شـامل  بوسـتو 

متالورژیـک می شـود کـه فریـرا انتظـار دارد در 

ایـن  تکمیـل شـود. در  فصـل دوم سـال جـاری 

میان، شرکت معدنکاری مس خوئماکائو نیز در 

حـال پیگیـری اکتشـافات در اهـداف مانگـو، زتا 

نـورت ایسـت و زون 5 نـورت اسـت، کـه انتظـار 

مـی رود حـدود 74 میلیـون تـن منابـع بـا عیـار 

باشـند.  داشـته  بـر  در  را  مـس   2.4 از  بیـش 

مطالعـات پـروژه توسـعه بـا هـدف افزایـش دادن 

حـدود  بـه  خوئماکائـو  عملیـات  سـاالنه  تولیـد 

نقـره  اونـس  میلیـون  پنـج  و  مـس  تـن  130هـزار 

محتوی در کنسانتره صورت می گیرند.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد مبارکه گفت: تحریم های آمریکا سـبب شـد شـرکتی مانند فوالد مبارکـه به دنبال افزایـش زنجیره ارزش 
تولید فوالد و یافتن بازارهای صادراتی جدید برود و آمریکا نیز به همین دلیل دوباره ما را در لیست تحریم های اخیر آورد.

تحریم ها عامل رشد تولید و ارزآوری فوالد مبارکه

حمیدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عظیمیان در برنامه پایش با اشاره به رشد تولید 

فـوالد در کشـور بـا وجـود تحریـم و کرونـا اظهـار 

گذشـته  سـال  در  مـا  خوشـبختانه  داشـت: 

علی رغم تحریم های آمریکا و وضعیت کرونایی 

کشـور، تولیـد صنعـت فـوالد 11 درصـد افزایـش 

یافـت. کارخانـه فـوالد مبارکـه در تولیـد فـوالد 

ایـن  و  داشـته  تولیـد  افزایـش  خـام، 109درصـد 

بیانگر این است که با وجود کرونا بدون تلفات 

خاصی تولید فوالد را ادامه داده و نگذاشته که 

بازار فوالد کشور دچار آسیب شود.

بـرای  مهـم  پروژه هـای  از  یکـی  افـزود:  وی 

بی نیـازی کشـور از واردات و رونـق تولیـد پـرژه 

نـورد گـرم 2 بـوده اسـت. در 14 سـال گذشـته 

فـوالد قصـد داشـته خـط نـورد 2 را افتتـاح کند تا 

سـهم خام فروشـی فـوالد کمتـر شـود و ورق هـای 

بـه دسـت  نهایـی  سـایر محصـوالت  و  فـوالدی 

کارخانه جـات مصرف کننـده مثل خودروسـازان 

و تولیدکننـدگان لوازم خانگی برسـد، متاسـفانه 

شـرکت های  بـا  کـه  قراردادهایـی  علی رغـم 

اروپایـی بسـته شـد ایـن شـرکت های اروپایـی بـه 

تعهدات شـان عمـل نکردنـد و در حـال حاضـر 

بـرای حـل کـردن ایـن موضـوع منتظـر تصمیـم 

وزارت صمت هستیم.

مـورد  فـوالد مبارکـه در  مدیرعامـل شـرکت 

شکسـت رکـورد فـوالد در سـال گذشـته عنـوان 

کـرد: تحریم هـا کمـک کـرد کـه مـا تهدید هـا را 

تبدیـل بـه فرصت کنیـم، ما صادرات فـوالد را به 

حداکثـر ممکـن رسـاندیم و ارز آن هـم توانسـت 

کمبود ارز ناشی از کاهش فروش نفت را جبران 

شـرکتی  شـد  سـبب  تحریم هـا  واقـع  در  کنـد، 

ماننـد فـوالد مبارکـه بـه دنبـال افزایـش زنجیـره 

ارزش و یافتـن بازارهـای صادراتـی جدیـد بـرود و 

آمریکا نیز به همین دلیل دوباره ما را در لیست 

تحریم های اخیر آورد.

عظیمیـان در مـورد دالیـل عـدم افتتـاح خـط 

بـه دلیـل  نـورد 2 خاطرنشـان کـرد: »متاسـفانه 

کرونـا، کشـور تامین کننده تجهیـزات خریداری 

شـده بـه تعهداتـش عمـل نکـرد و بـه همین دلیل 

البتـه  شـد،  مواجـه  چالـش  بـا  کار  ایـن 

سنگ اندازی ها و مشکالت دیگر همیشه وجود 

دارد امـا بـا حمایت هـای وزارت صمـت و اراده 

پیـش  همچنـان  پـروژه  ایـن  مـا  متخصصیـن 

مـی رود. این پروژه ظرفیت بسـیار خوبـی دارد و 

از  و  می شـود  کشـور  از  ارز  خـروج  از  مانـع 

خام فروشی فوالد جلوگیری می کند.

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش دربـاره 

حـوزه  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  اقدامـات 

مسـئولیت اجتماعـی تصریح کرد: مـا طالیه دار 

حـدود  االن  تـا  و  هسـتیم  کرونـا  بـا  مبـارزه 

110میلیـارد تومـان در ایـن زمینه هزینـه کرده ایم 

کرده ایـم،  تامیـن  را  بیمارسـتانی  تجهیـزات  و 

بخشی از اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها را در 

زمـان کرونـا شـرکت فـوالد تهیـه می کنـد. عـالوه 

از  حمایـت  زمینـه  در  فـوالد  شـرکت  ایـن  بـر 

دانش آمـوزان حـدود یـک هـزار و 600 تبلـت در 

بـه دسـت  تـا  قـرار داده  امـداد  اختیـار کمیتـه 

دانش آموزان نیازمند برسد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد: 

»عـالوه بـر کرونـا مـا در حـوزه صنعتـی هـم بـه 

از  صنایـع دیگـر کمـک می کنیـم، بهره بـرداری 

معادن، توسعه شرکت های کوچک زیرمجموعه 

فـوالد نیـز از ایـن دسـت کارهـا اسـت. در حـال 

حاضـر شـرکت فـوالد در اسـتان های هرمـزگان، 

خراسـان رضـوی، چهارمحـال و بختیـاری و یـزد 

واحدهـای تولیـدی داریـم، فوالد مبارکـه 9 پروژه 

بـه ارزش 50 هـزار میلیـارد تومـان تعریـف کـرده 

اسـت کـه ایـن گسـترش بـرون اسـتانی به اسـتان 

خوزسـتان و کرمـان برسـد و مـا سـرمایه گذاری 

برون استانی نیز داشته باشیم.

بر اساس گزارشی از ایلنا، عظیمیان در پایان 

لیسـت  در  اسـمش  قرارگرفتـن  بـه  واکنـش  در 

تحریم هـا مطـرح کـرد: در آخریـن روزهـای ایـن 

دولت مخرب آمریکا اسم من و فوالد مبارکه در 

لیسـت تحریم هـای سـختگیرانه قـرار گرفـت، بـا 

این تحریم من دو چیز متوجه شـدم یکی اینکه 

و  کشـور  منافـع  جهـت  در  اقدامـی  مـا  حتمـا 

و  شـدیم  تحریـم  کـه  کردیـم  کشـور  اسـتقالل 

دیگری اینکه مجموعه فوالد و تصمیم گیری های 

مسئوالن، آمریکا را عصبانی کرده است.
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رئیـس سـازمان صمـت آذربایجـان شـرقی با اشـاره بـه ظرفیت های ایجاد شـده بخـش فـوالد در منطقـه، از رتبه اول اسـتان در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید و تبدیل مقاطع فوالدی خبر داد.

رتبه اول آذربایجان شرقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در تولید و تبدیل مقاطع فوالدی

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی اعالم کرد:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شاتا، 

حبیب امین زاده ضمن گرامیداشـت دهه فجر 

انقـالب اسـالمی بـا اشـاره بـه فعالیـت 35 واحد 

ظرفیـت  بـا  فـوالدی  محصـوالت  تولیدکننـده 

دومیلیون تن در اسـتان اظهار داشـت: با توجه 

بـه برنامه های توسـعه ای اسـتان بـرای طرح های 

هـزار   30 بـه  نزدیـک  سـرمایه گذاری  فـوالدی، 

میلیـارد تومـان در ایـن بخـش پیش بینـی شـده 

اسـت و بـا اجـرای طرح هـای توسـعه ای واحدهـا 

افزایـش  تـن  میلیـون  پنـج  بـه  تولیـد  ظرفیـت 

خواهد یافت.

وی بـا بیـان اینکـه برنامه توسـعه ای یادشـده 

در آینـده نزدیـک بـه مرحلـه اجـرا خواهد رسـید، 

تولیـدی  واحـد  چهـار  حاضـر  حـال  در  افـزود: 

استان با رتبه صادراتی توانسته اند در بازارهای 

جهانـی و داخلـی کشـور از زمینه هـای خوبـی 

برای صادرات برخوردار شوند.

داد:  ادامـه  اسـتان  صمـت  سـازمان  رئیـس 

بـه  فـوالدی  مقاطـع  صـادرات  آمـار،  براسـاس 

عنـوان محصـوالت پایـه ای اسـتان، 17 درصـد 

صـادرات غیرنفتـی آذربایجـان شـرقی را به خود 

اختصـاص داده اسـت و از ایـن حیـث رتبـه دوم 

محصوالت صادراتی استان را دارا است.

دالری  میلیـون   50 صـادرات  از  امیـن زاده 

محصوالت فوالدی و لوله و پروفیل توسط 15واحد 

تولیدی در استان خبر داد و تصریح کرد: 15 واحد 

تولیدکننـده لولـه و پروفیـل فـوالدی بـا ظرفیـت 

0.5میلیون تن در استان فعال هستند.

معـاون امـور صنایع سـازمان صنعت، معدن 

و تجـارت اسـتان آذربایجـان شـرقی نیز همزمان 

با ایام الله دهه فجر از صدور پروانه بهره برداری 

واحـد تولیـد آهـن اسـفنجی میانـه بـا ظرفیـت 

خـوراک  کـرد:  بیـان  و  داد  خبـر  800هزارتـن 

15واحد تولیدی پایین دستی از طریق مجموعه 

آهـن اسـفنجی میانـه تامیـن خواهـد شـد و طرح 

توسـعه این مجموعه به ظرفیت 1.5 میلیون تن 

دیگر با جدیت دنبال می شود.

خـام  فـوالد  تولیـدی  واحـد   10 وجـود  وی 

)بیلـت و شـمش فـوالدی( در اسـتان بـه ظرفیـت 

600 هزار تن را یکی از ظرفیت های مهم منطقه 

محصـوالت  زمینـه  در  داد:  ادامـه  و  برشـمرد 

فـوالدی و لولـه و پروفیـل مجموعـا بـا ظرفیـت 

پنج میلیون تن، 60 طرح در دست اجرا است.

عین اله زاده در پایان ابراز کرد: 9 طرح شمش 

کاوه،  فـوالد  توسـعه  طرح هـای  شـامل  فـوالدی 

ذوب توانـا رام، شـمال غـرب ملـکان، اسـتوند آذر 

مراغـه، فـوالد ظفـر و فـوالد نوین ظفـر، نـوردکاران 

خلیـج فـارس، اسـتیل توبیـن، کانـی کاران حدیـد 

میانـه و فـوالد شـهریار با ظرفیـت 3.5 میلیون تن 

تکمیـل  اجـرای  دسـت  در  طرح هـای  ازجملـه 

زنجیره فوالد استان هستند.

معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعت، معدن 

و تجـارت اسـتان آذربایجـان شـرقی همچنیـن از 

طرح هـای توسـعه فـوالد صنعـت بنـاب شـامل 

چهـار طـرح بـه ظرفیـت دو میلیون تـن به عنوان 

یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شـده اسـتان 

در این حوزه یاد کرد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

70
é 1399  بهمن é 153  شماره 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامه پایش شـبکه یک گفت: با تکمیل سـه خط پروژه مهـم و ملی انتقال آب خلیـج فارس به 
فالت مرکزی ایران، در مجموع 550 میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران انتقال می یابد.

انتقال 550 میلیون متر مکعب آب شیرین به فالت مرکزی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

علیرضا رزم  حسینی در برنامه پایش شبکه یک با 

اشاره به پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس 

بـه فـالت مرکـزی ایـران، اظهار داشـت: اجـرای این 

بـا  و  صمـت  وزارت  مسـئولیت  بـا  طـرح 

سـرمایه گذاری شـرکت های بزرگ معدنی کشـور 

اجـرا می شـود که عملیاتی شـدن این طـرح، اتفاق 

بـزرگ و تحـول عظیمـی را در اسـتان های مسـیر 

انتقال ایجاد خواهد کرد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب خلیج  ■

فارس به فالت مرکزی ایران در دولت یازدهم

وزیر صمت بیان کرد: عملیات اجرایی جدی 

برای انتقال این آب در دولت یازدهم آغاز شد که 

رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی 400 میلیون 

دالر تسهیالت برای این طرح گرفته است.

وی بـا بیـان اینکه فـاز اول این پروژه چند ماه 

گذشـته توسـط رئیس جمهور افتتاح شد، افزود: 

کارفرمـا و مجـری ایـن طـرح، بخـش خصوصی و 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  تابعـه  شـرکت های 

تجـارت بـوده اسـت و بـه جـز 400 میلیـون دالر 

تسـهیالت که اقسـاط آن نیز پرداخت می شـود، 

مابقی هزینه ها توسـط همین شـرکت ها و بخش 

خصوصی تامین شده است.

ساخت حدود 70 درصد از تاسیسات آب  ■

شیرین کن در داخل کشور

رزم حسـینی بـا بیـان اینکه حـدود 70 درصد 

از تاسیسـات آب شـیرین کن در داخـل کشـور 

طـول  در  دکـرد:  تصریـح  اسـت،  شـده  سـاخته 

اجـرای ایـن پـروژه نزدیـک بـه هشـت هـزار نفـر 

مشغول به کار شدند که 16 هزار میلیارد تومان 

نیز سرمایه گذاری شده است.

وی بـا بیـان اینکـه هـدف از ایـن پـروژه تامیـن 

آب واحدهـای معدنـی بـزرگ کشـور بوده اسـت، 

تاکیـد کـرد: پـروژه انتقـال آب از اسـتان هرمزگان 

بـه  و در مسـیر کرمـان، خراسـان جنوبـی  آغـاز 

خراسـان رضـوی انتقـال خواهـد یافـت و می تواند 

به توسعه صنایع گلخانه ای و واحدهای صنعتی 

و معدنی بزرگ این استان ها کمک کند.

تعامل و همکاری همه دستگاه های ذیربط  ■

در پروژه انتقال آب

وزیر صمت با اشاره به تعامل و همکاری همه 

دسـتگاه های ذی ربط در این پروژه، بیان کرد: این 

پـروژه کار یـک جمعی بوده اسـت، وزارت نیرو آب 

مطالعـات  داد،  تخصیـص  را  نیـاز  مـورد 

زیست محیطی انجام شد و دستگاه های ذی ربط 

به خوبی همکاری داشتند.

مـاه  دو  ظـرف  کـرد:  اضافـه  همچنیـن  وی 

آب  می یابـد،  ادامـه  انتقـال  مسـیر  ایـن  آینـده 

دریـای خلیـج فارس به سرچشـمه و اردکان برای 

معادن چادرملو می رود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت عنـوان کرد: 

طـول ایـن مسـیر 820 کیلومتـر از بندرعبـاس در 

مبـدا تـا اردکان و سرچشـمه خواهـد بـود و قطـر 

و  هـزار  یـک  تـا  میلیمتـر  هـزار  یـک  از  لولـه 

600میلی متر است.

وی ادامـه داد: میـزان غلظـت نمـک ایـن آب 

از 45 هـزار سی سـی بـه 500 سی سـی می رسـد 

که قابل شرب نیز خواهد بود.

افزایش سهم ایران از آب دریای عمان و  ■

خلیج فارس

رزم حسـینی با تاکید بر اینکه سـهم ایران از 

آب دریـای عمـان و خلیـج فـارس بایـد افزایـش 

یابد، مطرح کرد: این پروژه در همین راسـتا و از 

تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری بـرای انتقـال آب 

اسـتان های  بـه  عمـان  دریـای  و  فـارس  خلیـج 

مرکزی و شرقی بوده است.

وی گفـت: ایـن انتقال، بزرگ تریـن پروژه آبی 

اردکان  در  آن  ادامـه  کـه  اسـت  کشـور  خاکـی 

وزیر صمت اعالم کرد:
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حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می شود 

و در طول مسیر شهرک ها و نواحی صنعتی نیز 

می توانند از این آب بهره مند شوند.

ارزان تـر بـودن 20 درصـدی قیمـت آب ایـن 

پروژه نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس

وزیـر صمـت همچنین اضافـه کـرد: از لحاظ 

خلیـج  حاشـیه  کشـورهای  بـه  نسـبت  قیمتـی 

فـارس ازجملـه عمـان و امـارات نیـز قیمـت ایـن 

آب، 20 درصد ارزان تر است.

انتقال 550 میلیون متر مکعب آب  ■

شیرین از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران

رزم حسـینی ادامـه داد: پـس از موفقیـت 

خـط اول انتقـال آب از خلیـج فـارس )بـه یـزد( بـا 

دستور رئیس جمهور مطالعات برای خط دوم و 

و  رضـوی  خراسـان  )بـرای  آب  انتقـال  سـوم 

اصفهان( نیز آغاز شد و در مجموع این سه خط 

550 میلیـون متـر مکعـب آب شـیرین از خلیـج 

فارس به فالت مرکزی ایران انتقال می یابد.

آغـاز عملیـات اجرایـی خط دوم و سـوم  ■

در آینـده نزدیک

اعـالم  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

یـا  دو  ظـرف  حداکثـر  انتقـال  اول  خـط  اینکـه 

سـه ماه آینده به صورت کامل مورد بهره  برداری 

قـرار می گیـرد، افـزود: قطعـه اول خـط اول چنـد 

مـاه پیـش توسـط رئیس جمهـور به صـورت کامل 

آغـاز  زودی  بـه  نیـز  دوم  خـط  و  شـد  افتتـاح 

می شـود کـه در ایـن خـط آب، از هرمـزگان بـه 

کرمـان و خراسـان جنوبـی و سـرانجام خراسـان 

رضـوی )مشـهد الرضـا( مـی رود و آب بـه معـادن 

سنگان می رسد.

وی در خصـوص خـط دوم گفـت: طـول ایـن 

خـط انتقـال یـک هـزار و 550 کیلومتـر و تعـداد 

پتانسـیل  اسـت.  بـاب   21 پمپـاژ  ایسـتگاه های 

اشـتغال زایی این طرح، 30 هزار نفر اسـت که تا 

1404 تکمیل خواهد شد.

رزم حسـینی ادامـه داد: خـط دوم انتقـال 

تـا مشـهد  فـارس  انتقـال آب خلیـج  بـرای  آب، 

مقدس با حجم سرمایه گذاری 47 هزار میلیارد 

تومـان و حجـم آب انتقالـی 230 میلیـون متـر 

مکعب در سال است.

وی در خصـوص خـط سـوم نیـز اضافـه کـرد: 

ایـن خـط از اسـتان هرمـزگان شـروع مـی شـود، به 

استان یزد می رود و سرانجام به اصفهان می رسد 

و شرکت های فوالد، ذوب آهن و صنایع در مسیر 

می تواند از این آب بهره مند شوند.

حمایت از بخش خصوصی توانمند ■

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود 

ابراز کرد: اگر کشـوری بخش خصوصی توانمند 

داشـته باشـد پایداری بیشـتر خواهد داشت و به 

همیـن خاطـر بایـد امـور را بـه بخـش خصوصـی 

واگذار کنیم و از این بخش حمایت نماییم.

وی همچنین بیان کرد: فرهنگ دینی ما در 

حـوزه اقتصـاد نیسـت بـر همیـن موضـوع تاکیـد 

تـا  دارد کـه بایـد ایـن فرهنـگ را ترویـج دهیـم 

مردمی متمکن و متمدن داشته باشیم.

رزم حسـینی تاکیـد کـرد: بایـد فـرش قرمـز 

بـرای تمامـی کارآفرینـان پهن کنیم تـا به جایگاه 

بهتری در دنیا برسیم.

معظـم  مقـام  اینکـه  بیـان  بـا  صمـت  وزیـر 

رهبری از کارآفرینان به عنوان عابدان یاد کرده 

اسـت، تصریـح کـرد: بایـد مسـئوالن فضـا را بـه 

تـا  کننـد  آمـاده  بخـش  ایـن  بـرای   گونـه ای 

امـر  بـه  خاطـر  امنیـت  بـا  سـرمایه گذار 

سـرمایه گذاری بپردازد و باعث ارتقای اشـتغال 

و تولید ملی شود.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود نیـاز 

سـاالنه کشـور را بـه خـودرو حـدود دو میلیـون 

دسـتگاه اعالم کرد و گفت: البته اگر بخواهیم 

خـودرو هـای فرسـوده را از رده خـارج کنیـم ایـن 

بـازار  همچنیـن  و  شـد  خواهـد  اضافـه  رقـم 

و  بـرای صـادرات در منطقـه  صادراتـی خوبـی 

کشورهای همسایه نیز داریم.

گالیـه از دولتـی بـودن و انحصار در  ■

حوزه خودرو

و  بـودن  دولتـی  از  گالیـه  بـا  صمـت  وزیـر 

انحصـار در حـوزه خـودرو، ایـن دو عامـل را در 

حـوزه  ایـن  مشـکالت  علـل  از  تحریم هـا  کنـار 

آمـدن  وجـود  بـه  بـا  کـرد:  تصریـح  و  دانسـت 

تحریم ها، نرخ دالر به یک باره افزایش یافت که 

روی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو 

تاثیر گذاشـت و قیمت تمام شـده این محصول 

همـکار  شـرکت های  همچنیـن  بـرد،  بـاال  را 

خودروسازی نیز کشور را ترک کردند.

فعالیت دو یا سه شیفته شرکت های  ■

قطعه ساز صنعت خودرو با وجود همه تحریم ها

رزم حسـینی تصریـح کـرد: امـا علیرغم همه 

شـرکت های  محدودیت هـا،  و  تحریم هـا  ایـن 

قطعه سـاز صنایـع خودروسـازی اکنـون بـا تمـام 

کار  شـیفته  سـه  یـا  دو  صـورت  بـه  و  ظرفیـت 

می کنـد و نتایـج خوبـی در حـوزه سـاخت داخل 

به وجود آمده است.

وی همچنیـن بـر ایـن نکتـه تاکیـد کـرد کـه 

تحریم ها فرصت مناسبی را برای تعمیق ساخت 

داخـل در حـوزه قطعه سـازی بـه وجـود آورد کـه 

تاثیر خود را در صنعت خودرو خواهد گذاشت.

حمایـت از بخـش خصوصـی، افزایـش رقابت 

و اتصال به شرکت های بزرگ خودروساز دنیا

وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت در تکمیـل 

سـخنان خـود، عنـوان کـرد: بـا حمایـت از بخـش 

بـه  اتصـال  و  رقابـت  افزایـش  خصوصـی، 

دنیـا می توانیـد  بـزرگ خودروسـاز  شـرکت های 

خـودروی ایرانـی، بـا کیفیـت و در شـأن ملـت 

ایران بسازیم و حتی آن را صادر کنیم.

وی با اشاره به اقدامات قابل افتخار صنایع 

دفاعـی در حـوزه سـاخت خودروهـای نظامـی، 

گفـت: شـرکت های خودروسـازی ایران خـودرو و 

پروژه انتقال آب از اسـتان هرمزگان 
آغـاز و در مسـیر کرمان، خراسـان 
جنوبی به خراسـان رضـوی انتقال 
خواهـد یافت و می تواند به توسـعه 
واحدهـای  و  گلخانـه ای  صنایـع 
ایـن  بـزرگ  معدنـی  و  صنعتـی 

اسـتان ها کمـک کند
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سایپا قراردادی را برای تعمیق ساخت داخل در 

حـوزه خـودرو و قطعـات بـا وزارت دفـاع منعقـد 

کردند، اقدامات خوبی در حوزه سـاخت داخل 

انجـام شـده اسـت کـه بـا خنثی سـازی تحریم هـا 

)بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری( بـه نتایـج مثمـر 

ثمر بیشتری دست می یابیم.

ضرورت جانشین پروری و تربیت مدیران  ■

جوان و ریسک پذیر

رزم حسـینی همچنیـن در بخـش دیگـری از 

سخنان خود با تاکید بر ضرورت جانشین پروری، 

بـر تربیـت و حمایـت از مدیـران جـوان، شـجاع ، 

انقالبی و ریسک پذیر تاکید کرد.

وی پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس بـه فـالت 

همیـن  موفقیـت  از  نمونـه ای  را  ایـران  مرکـزی 

مدیران جوان و ریسک پذیر دانست.

ابراز گالیه از بروکراسی سخت اداری ■

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه بـا 

در  اداری  سـخت  بروکراسـی  از  گالیـه  ابـراز 

کشـور، افـزود: ایـن بروکراسـی در کنـار قوانیـن 

مازاد و مزاحم باعث شـده اسـت که فضایی در 

کشـور بـه وجـود آیـد تـا مسـیری سـخت بـرای 

و  آیـد  وجـود  بـه  صنعتگـران  و  تولیدکننـدگان 

مجبور شـویم سـتادی به عنوان تسـهیل و موانع 

نفـع  بـه  قوانیـن  کـردن  منعطـف  بـرای  تولیـد 

تولیدکنندگان استفاده کنیم.

وی در ایـن خصـوص بـا اشـاره بـه سـخنرانی 

مقـام معظـم رهبری در روز کارگـر یادآوری کرد: 

مقام معظم رهبری در آن سخنرانی در خصوص 

نظام اداری، فضای کسـب وکار و قوانین مزاحم 

توصیه هایی را ایراد فرمودند.

مجلس انقالبی در رفع قوانین مزاحم  ■

کسب و کار پیشگام باشد

مزاحـم  قوانیـن  کـرد:  اضافـه  صمـت  وزیـر 

کسـب وکار را احصـا کـرده و در اختیـار مجلـس 

شـورای اسـالمی قـرار داده ایـم و امـروز مجلـس 

مزاحـم  قوانیـن  ایـن  رفـع  بـا  می توانـد  انقالبـی 

پیشگام باشد.

رزم حسـینی در بخـش دیگـری از سـخنان 

خود در خصوص سامانه جامع تجارت نیز بیان 

کـه  دارد  بخـش  چندیـن  سـامانه  ایـن  کـرد: 

مهم تریـن بخـش آن بخـش گمرکی اسـت که در 

یک ماهه گذشته تعامل و همکاری خوبی میان 

گمرک و وزارت صمت برای پیشبرد این سامانه 

به وجود آمده است.

کاال  شناسـه  کـد  اکنـون  داد:  ادامـه  وی 

راه اندازی شـده اسـت و اطالعات کاال در سـامانه 

جامـع تجـارت ثبـت مـی شـود، همچنین بیـش از 

550 هزار انبار در سامانه جامع انبارها زیرمجموعه 

سامانه جامع تجارت ثبت شده است.

وزیـر صمـت گفـت: اکنـون تمامـی مراحـل 

دسـتگاه های  از  مجـوز  اخـذ  و  سـفارش  ثبـت 

23گانه، واردات و صادرات از طریق این سامانه 

انجام می پذیرد.

نقش سامانه جامع تجارت در جلوگیری از  ■

قاچاق کاال

رزم حسـینی تصریـح کـرد: ایـن سـامانه در 

جهت تنظیم بازار، مدیریت واردات و صادرات، 

جلوگیری از قاچاق کاال بسیار موثر است که روز 

به روز در حال تکمیل شدن نیز است.

تسهیل واردات و صادرات و تسریع در  ■

ترخیص کاال از گمرکات

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت همچنین در 

بخـش پایانـی سـخنان خـود تاکیـد کـرد: بـا تمـام 

تـالش در جهـت تسـهیل واردات و صـادرات و 

اقـدام  گمـرکات  از  کاال  ترخیـص  در  تسـریع 

خواهیم کرد.

آزادسازی و فعال سازی معادن حبس شده  ■

را پیگیری می کنیم

رزم حسـینی همچنیـن بیان کرد: تعـداد قابل 

توجهی معادن حبس شـده در کشـور اسـت که تا 

پایـان دولـت آن هـا را آزادسـازی و بـرای مزایـده و 

فعال سازی در اختیار مردم قرار خواهیم داد و این 

برنامه را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
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شرکتی دانش بنیان با تولید لوله  و پروفیل فوالدی نوین تالش کرد تا عمر ساختمان ها بیشتر شود و استحکام آن ها ارتقا یابد.

لوله و پروفیل فوالدی ایران ساخت 
استحکام ساختمان ها را بیشتر کرد

 بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

شـرکت  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  معاونـت 

فـوالد ماشـین نـکا در ابتـدا فعالیـت خـود را در 

حوزه تولید قطعات، ماشـین آالت صنعتی آغاز 

کـرد. امـا پـس از چنـد سـال به عرصـه تولید لوله 

و مقاطـع فـوالدی نیـز وارد شـد تـا بـا ایجـاد خـط 

تولید این نوع لوله ها، به افزایش مقاومت در و 

پنجره ها کمک کند.

ایـن  مدیرعامـل  لطیفـی  مجیـد  گفتـه  بـه 

شـرکت دانش بنیـان، پروفیل هـا تقریبـا در همـه 

جا حضور دارند. در صنایع مختلف، ساختمان 

و راه سـازی. قسـمت اعظمـی از پروفیل هـا بـه 

منظـور سـاختن در و پنجره هـای آهنـی بـه کار 

سـاخت،  طراحـی،  مـا  متخصصـان  می رونـد. 

نصـب و راه انـدازی خطـوط تولیـد لولـه پروفیـل 

فوالدی با روش مسـتقیم بدون تعویض قالب و 

قالب هـای مقطـع ثابـت ارتقـای این تولیـدات را 

در اولویت خود قرار دادند.

وی افزود: با تالش و پشتکار مجموعه فوالد 

ماشـین نـکا، خـط تولیـد لولـه ERW پـس از یـک 

ساالنــــه  ظرفیــــت  بـا  آزمایشـی،  تولیـــد  سـال 

80هزارتـن شـروع بـه کار کـرد. ایـن خـط قابلیـت 

تولید لوله های با قطر 10، 12 و 14 اینچ و به طول 

دلخواه بر اساس سفارش مشتری را دارا است. 

گفتـه  آلیاژهایـی  بـه  فـوالدی  پروفیـل  و  لولـه 

می شـود کـه عنصـر اصلـی آن  هـا را آهـن تشـکیل 

مـاده  مهم تریـن  عنـوان  بـه  کربـن  می دهـد. 

آلیاژی فوالد محسوب می شود.

لطیفـی ادامـه داد: قسـمت زیـادی از انـواع 

لولـه و پروفیـل بـرای سـاختن در و پنجره آهنی به 

کار مـی رود. پروفیل هـای مربـع و مسـتطیل بـا 

مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی برای در 

و پنجره منازل، کناره راه پله ها استفاده می شود.

ایـن فعـال فنـاور ادامه داد: طراحی، سـاخت، 

نصـب و راه انـدازی خطـوط تولیـد لولـه پروفیـل 

فـوالدی بـا روش مسـتقیم بـدون تعویـض قالب و 

قالـب هـای مقطـع ثابـت پروفیـل تولیـد شـده بـه 

روش مسـتقیم را در اولویـت کاری خـود قـرار 

دادیم. این پروفیل ها دارای زاویه های تیز، ابعاد 

دقیـق و خـط جـوش ثابـت در دیـواره باالیـی و 

انحنای سطحی کمی هستند و نسبت به روش 

دیگر کیفیت و استحکام باالتری دارند.

شـرکت،  تولیـدی  محصـوالت  دربـاره  وی 

عنوان کرد: »طراحی و سـاخت خط نورد پروفیل 

سـنگین مقاطـع سـاختمانی توخالـی )HSS( بـا 

قابلیت تولید مقاطع ساختمانی فوالدی در ابعاد 

و ضخامت هـای مختلـف«، »طراحـی و سـاخت 

خط نورد لوله های ERW با امکان تولید سایزهای 

متنـوع و طراحـی« و »سـاخت جرثقیل سـقفی با 

سـاخت  زمـان  و  کمتـر  اسـتهالک  کمتـر،  وزن 

کوتاه تر نسبت به جرثقیل های موجود« از جمله 

محصوالت تولیدی شرکت است.

این فعال فناور همچنین تاکید کرد: »طراحی 

و سـاخت خـط نواربـر بـا طراحـی و مکانیزم عمل 

جدیـد و متفـاوت«، »طراحـی و سـاخت دسـتگاه 

سایزینگ برای تبدیل لوله به پروفیل«، »طراحی 

و سـاخت دسـتگاه گیوتیـن 6متـری بـا قابلیـت 

بـرش بـه ضخامـت 20میلی متـر« و »طراحـی و 

ساخت دستگاه پانچ« از دیگر محصوالتی است 

که تولید کرده ایم.
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