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سرمقاله

ایـران بـار دیگـر در سـال 2020 در سـکوی دهـم تولیدکننـدگان فـوالد دنیـا 

ایسـتاد و ثابت کرد که حتی تحریم و کرونا هم نمی تواند جلوی پیشـرفت 

صنعت فوالد کشور را بگیرد اما این رتبه بسیار خوب صنعت فوالد کشور 

در دنیا، یک روی این صنعت بوده و روی دیگر صنعت فوالد کشـور، عدم 

تـوازن در زنجیـره و فراینـد قیمت گـذاری آن اسـت. از یـک سـو، بسـیاری از 

واحدهای فوالدی از کمبود مواد اولیه و عدم اطمینان نسبت به تامین آن 

گالیه دارند، از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه متوازن و متناسب با هیچ از 

قواعـد بـازار ازجملـه بازارهـای جهانـی یـا ضرایـب تعیین شـده توسـط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت نیستند. 

بـه طـور کلـی، تمـام زنجیـره فـوالد کشـور اعـم از سـنگ آهن، کنسـانتره، 

گندلـه، آهـن اسـفنجی، شـمش فـوالدی و محصـوالت نـوردی و نهایـی هـم 

نسـبت بـه تامیـن مـواد اولیـه و هم نسـبت بـه بازار فـروش اطمینـان ندارند. 

زیرا وقتی دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی از سوی دولت و مجلس به این 

صنعـت تحمیـل می شـود و هـر از چندگاهـی نیز ایـن قوانین تغییر می کند، 

قواعـد بـازار بـه هـم می خـورد و تولیدکننـدگان تکلیـف خـود را بـا ایـن بـازار 

نمی دانند. به عبارتی، تولیدکنندگان به محض اینکه خود را با یکی از این 

و  شـده  صـادر  بعـدی  دسـتورالعمل  می دهنـد،  وفـق  دسـتورالعمل ها 

شـرایط  ایـن  در  هرگـز  تولیدکننـده  می سـازد.  سـردرگم  را  تولیدکننـدگان 

نمی تواند یک برنامه منظم برای تولید و عرضه محصوالت خود به بازارهای 

داخلی و بین المللی داشته باشد.

و  سیاسـت گذاران  خـود  حتـی  کـه  رفتـه  پیـش  گونـه ای  بـه  شـرایط 

دسـت اندکاران صنعـت نیـز از آخریـن دسـتورالعمل ها اطالعـی ندارنـد و 

بـورس کاال بـه عنـوان نهـادی بـرای عرضـه و تقاضـا نیـز بـه شـیوه خـود عمـل 

یعنـی شـیوه نامه  بندهـای آخریـن دسـتورالعمل  ایـن میـان،  می کنـد. در 

فـوالدی بـه شـدت تولیدکننـدگان را دچـار آشـفتگی کـرده اسـت. در ایـن 

شیوه نامه همه تولیدکنندگان موظف شده اند که همه تولیدات خود را در 

بورس کاال عرضه کنند. این در حالی است که شاید دو تولیدکننده در دو 

حلقه زنجیره، از یک مجموعه باشـند و با توجه به سـهامدار مشـترک میان 

آن هـا، اگـر سـهامدار عمـده قصـد داشـته باشـد بخشـی از تولیـدات حلقـه 

باالیـی زنجیـره را بـه پایینی اختصاص دهد، شـیوه نامه این اجـازه را نخواهد 

داد. در کشور ما چندین مجموعه در استان های کرمان و یزد وجود دارند 

کـه وضعیتـی ایـن  چنینـی را تجربـه می کنند. و برخی شـرکت ها با یکدیگر 

هم اسـتانی هسـتند اما باید محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند. 

ایـن یعنـی یـک کارخانـه تولیدکننـده شـمش و اسـلب فـوالدی در اسـتان 

خوزستان نمی تواند محصوالت خود را به طور مستقیم به مصرف کنندگان 

حاضـر در ایـن اسـتان کـه شـاید فاصلـه آن هـا بـا یکدیگـر به یـک کیلومتر هم 

نرسـد، عرضه کند. بنابراین تولیدکننده با مشـکالت برزگی مواجه خواهد 

شد که کمترین آن کمبود نقدینگی و بیشترین آن تعطیلی کارخانه است.

یکی از بندهایی که تقریبا همه تولیدکنندگان نسبت به آن نقد دارند، 

عرضه همه محصوالت در بورس کاال است؛ به این صورت که تولیدکننده 

بایـد همـه محصـوالت خـود را در بـورس کاال عرضـه کـرده و در صورت نبود 

تقاضـا، دو نوبـت دیگـر بایـد آن را عرضـه کنـد؛ اگـر بـاز هـم معاملـه صـورت 

نگرفـت، می توانـد کاالی خـود را صـادر کنـد. ضمـن اینکـه تولیدکننده حق 

عرضـه خـارج از بـورس یعنـی بـازار آزاد را نـدارد. حال اگر در این شـرایط یک 

تولیدکننـده متوسـط یـا کوچـک در صنعـت فـوالد، واقعـا نتوانـد سـه هفتـه 

پیاپـی محصـول خـود را در بـورس کاال به فروش برسـاند، آیا می  تواند از پس 

مخارج خود شامل هزینه های تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگران، 

قبوض خدماتی مانند آب، برق و گاز، بیمه و... برآید؟ آیا صادرات که پس 

از سـه عرضـه مجـوز داده می شـود، مقولـه راحتـی اسـت و تولیدکننـده 

می توانـد بالفاصلـه محصـول خـود را در بازارهـای بین المللـی بـه فـروش 

برسـاند؟ آیـا پـس از صـادرات، تولیدکننـده می توانـد ارز حاصـل را بـدون 

دردسـر بـه کشـور بازگردانـد و آن را صـرف امـور جـاری شـرکت یعنـی تامیـن 

تمـام  در  مشـکالت  ایـن  از  یـک  هیـچ  متاسـفانه  کنـد؟  و...  اولیـه  مـواد 

دستورالعمل ها و شیوه نامه های فوالدی صادر شده، دیده نشده اند.

قطعا با دستورالعمل و شیوه نامه و طرح فوالدی از سوی نهادهای متفاوت 

نمی تـوان بـازار فـوالد کشـور را تنظیـم و متـوازن کـرد و در ایـن رابطـه اوال خـرد 

جمعی الزم است تا همه تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت فوالد کشور 

گـرد هـم آینـد و مسـائل و چالش هـای ایـن صنعـت یـک بـه یـک بررسـی شـود. 

سـپس با توجه به آمایش سـرزمینی و آگاهی از مکان یابی واحدهای فوالدی، 

دستورالعمل جدید مبنی بر تنظیم بازار و چگونگی عرضه محصوالت فوالدی 

صادر شود. آمایش سرزمینی در خصوص صنعت فوالد و اینکه چه واحدهای 

فوالدی در استان های مختلف کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تخمین 

نیـاز هـر واحـد فـوالدی و جلوگیـری از حمل بیهوده محصـوالت فـوالدی از یک 

تولیدکننـده در جنـوب غـرب کشـور بـه یـک واحـد تولیـدی در شـمال شـرق، 

می تواند به ایجاد توازن در این زنجیره کمک کند.

خرد جمعی و آمایش سرزمینی
حلقه مفقوده دستورالعمل های فوالدی
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افزایـش تولیـد فـوالد کشـور در برنامه هـای بلندمـدت مسـئوالن و دسـت  انـدرکاران کشـور قـرار دارد و در ایـن راسـتا 
برنامه هایـی همچـون دسـتیابی بـه 55 میلیـون تن فوالد در افـق 1404 در نظر گرفته شـده اسـت. برای ایـن منظور دولت 
طرح هـای توسـعه ای را تعریـف کـرده و اعتباراتـی را نیز بـه آن ها اختصاص داده اسـت اما کمتر شـرکتی را می تـوان یافت 
کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از منابـع مالی خود عـاوه بر تسـویه کامـل وام هـای ارزی و ریالی اخذ شـده، برنامه های توسـعه ای 
بـرای افزایـش تولیـد فوالد را نیز در دسـتور کار قـرار دهد. در این رابطـه خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آناین« 
بـا علیرضـا خیـاط، مدیرعامل شـرکت آهـن و فوالد ارفع به گفت وگو نشسـته اسـت که مشـروح ایـن گفت وگـو را در ادامه 

خواهید خواند:

علیرضا خیاط، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

»ارفع« به  باشگاه  تولیدکنندگان
 میلیون تنی فوالد  می پیوندد
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توضیحاتی در خصوص فعالیت شرکت آهن  ◄

و فوالد ارفع بفرمایید.

شـرکت آهن و فوالد ارفع در اسـتان یزد و مرکز 

کشور و شهر اردکان واقع شده است. ساخت این 

شـرکت از سـال 1385 به عنوان پروژه ای که عمده 

سهام آن متعلق به ایمیدرو بود، آغاز شد و در سال 

1392 بـه بهره بـرداری رسـید. ضمـن اینکه ظرفیت 

در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن پـروژه 800 هـزار تـن 

تولید شمش فوالدی بود. 

تیـم مدیریـت جدیـد از سـال 1394 کار خـود را 

آغـاز کـرد؛ در آن زمـان بزرگ تریـن چالشـی کـه در 

ابتـدای کار بـا آن مواجـه بودیـم، تسـویه وام اخـذ 

شده برای اجرای پروژه بود. در آن زمان اقساط وام 

هنـوز بازپرداخـت نشـده بـود. ایـن وام بـه مبلـغ 

200میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی برای 

اجـرای پـروژه بـا عاملیـت بانـک صنعـت و معـدن 

گرفتـه شـد. از ایـن رو، نخسـتین اقدامـی کـه در 

دستور کار قرار دادیم، تعیین تکلیف این وام بود.

در دو سـال بعـد از آن یعنـی سـال های 1395 و 

بـا افزایـش تولیـد و رسـیدن بـه  1396، همزمـان 

ظرفیت اسمی، شرکت درگیر تسویه وام دریافتی 

شد. به طوری که خوشبختانه در پایان سال 1396 

توانستیم به طور کامل تمامی اقساط وام دریافتی 

را بـا اسـتفاده از قانـون رفـع موانـع تولیـد تسـویه 

کنیـم. ایـن اتفـاق یک دسـتاورد بسـیار بـزرگ برای 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـه شـمار مـی رود زیـرا 

تسـویه ایـن وام ارزی بـا یـورو زمانی صورت گرفت 

که نرخ تسویه ارز در آن زمان دو هزار و 700 تومان 

به ازای هر یورو بود.

ایـن دسـتاورد زمانـی ارزش پیـدا می کنـد کـه 

بدانیـم در سـال های بعـد از آن نـرخ ارز افزایـش 

یافـت و حتـی در برخـی مواقـع از 30 هـزار تومـان 

نیـز عبـور کـرد. ایـن یعنـی اگـر در آن زمـان بـرای 

تسـویه وام ارزی غفلـت می کردیـم، ایـن وام بـه 

یک چالش بسیار بزرگ تبدیل می شد که شرکت 

را وارد زیان می کرد. 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در سـال جاری چه  ◄

عملکردی از خود بر جای گذاشته است؟

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع خوشـبختانه طـی 

سـه سـال گذشـته توانسـته اسـت میـزان تولیـد 

خـود را از ظرفیـت اسـمی کـه 800 هـزار تـن در 

سـال اسـت، عبـور دهـد و به رکـورد 850 هزار تن 

در دو سـال قبل و 860 هزار تن در سـال گذشـته 

برسـد. در سـال جـاری نیـز برنامـه داشـتیم کـه 

میـزان تولیـد از 860 هـزار تـن بـرای دومیـن سـال 

پیاپـی عبـور کند زیـرا این میـزان تولید حداکثر 

ظرفیتی است که می توان از این واحد تولیدی، 

بهره برداری کرد.

مزیتـی کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع دارد 

ایـن اسـت کـه یک شـرکت بسـیار چابک بـوده و 

بـه  را  خـود  بـازار  متغیـر  شـرایط  بـا  می توانـد 

خوبی وفق دهد زیرا در حال حاضر نیز شـرایط 

چنـدان  تولیـدی  واحدهـــای  بــــرای  فعالیــــت 

مساعد نیست.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 6 مـاه نخسـت 

سال جاری اهداف خود را بیشتر بر این متمرکز 

کـرده بـود کـه بتواند بـازار داخلـی را تامین کند 

کـه خوشـبختانه ایـن اتفـاق افتـاد. در 6 ماهـه 

دوم کـه نیـاز داخلـی بـه مصـرف فـوالد کاهـش 

می یابـد، عمـده هـدف خـود را روی صـادرات 

برنامه هــــای  توانستیــــم  و  متمرکــــز کرده ایــــم 

صادراتی را پیش ببریم.

مهم ترین چالش هایی که شـرکت شـما با آن  ◄

مواجه شد، چه مواردی بودند؟

متاسـفانه از اواسـط دی مـاه سـال جـاری بـا 

مشکالتی در تامین انرژی مواجه شدیم؛ به طوری 

کـه دو هفتـه به اجبار مصرف گاز طبیعی خـود را 

کاهـش  موضـوع  ایـن  نتیجـه  دادیـم.  کاهـش 

20درصدی تولید در بخش احیا مستقیم بود. طی 

بـه دلیـل مشـکل محدودیـت در  همیـن مـدت 

اسـتفاده از حامل هـای انـرژی، حداقـل هفـت روز 

تولید در بخش فوالدسازی متوقف شد. علی رغم 

این مشکالت، امیدوار هستیم تا پایان سال جاری 

بتوانیم باز هم ظرفیت اسمی را پشت سر بگذاریم 

و اگـر توقفـات تولیـد در همیـن حد باشـد، به نظر 

سـال  در  را  خوبـی  رکوردهـای  بتوانیـم  می رسـد 

جاری به ثبت برسانیم که حدود 830 تا 840 هزار 

تن تولید شمش فوالد خواهد بود. امیدوار هستیم 

که در ادامه سال جاری بیش از این شاهد مشکل 

برای تولید نباشیم.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 6 ماه 
نخست سال جاری اهداف خود را 
بیشتر بر این متمرکز کرده بود که 
بتواند بازار داخلی را تامین کند که 

خوشبختانه این اتفاق افتاد. در 6ماهه 
دوم که نیاز داخلی به مصرف فوالد 

کاهش می یابد، عمده هدف خود 
را روی صادرات متمرکز کرده ایم 

و توانستیم برنامه های صادراتی را 
پیش ببریم
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و  یـورو  احیـا مسـتقیم 100 میلیـون  یـورو، واحـد 

100میلیون یورو نیز ارزش تاسیسات و زیربناهای 

موجـود در محوطـه مجتمع اسـت. بـه این ترتیب 

ارزش دفتـری شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـه حـدود 

400 میلیون یورو می رسد.

بـرای  ◄ طـرح  یـک  احـداث  سـمت  بـه  چـرا 

فوالدسازی یا احیای جدید نرفتید؟

اگـر شـرکت قصـد داشـت احـداث یـک پـروژه 

جدید از صفر را به صورت Green Field به میزان 

200 هـزار تـن فـوالد بـا اسـتفاده از 400 هـزار تـن آهن 

اسفنجی انجام دهد، باید حدود 100 میلیون یورو 

معـادل یک چهـارم ارزش دفتـری شـرکت هزینـه 

می کرد. در حالی که اکنون با استفاده از ظرفیت 

 Brown Field روش بـه  پـروژه  اجـرای  موجـود، 

حداکثـر 50 میلیـون یـورو یعنـی بـا نصـف قیمـت 

بـرای شـرکت هزینـه دربـر خواهـد داشـت. ایـن 

هزینه نسبتا کم یکی از ویژگی های مثبت افزایش 

ظرفیت شرکت خواهد بود. 

نکتـه مهـم دیگـر این اسـت کـه تولید فـوالد به 

روش احیـای مسـتقیم طـی سـال ها در کشـور مـا 

مرسـوم و تقریبـا بومی سـازی شـده اسـت. اکنـون 

کـه  می کننـد  فعالیـت  کشـور  در  شـرکت هایی 

دانـش فنـی احیـا مسـتقیم را در اختیـار دارنـد. به 

طـوری کـه طرح هـای زیـادی بـه صـورت بومـی در 

نقاط مختلف کشور اجرا شده است. با این وجود 

بـرای نخسـتین بـار در شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع 

ظرفیت یک طرح احیا مستقیم به میزان 50درصد 

افزایش می یابد.

از سال 1397، میزان تولید شرکت 
آهن و فوالد ارفع از 800 هزار تن 

عبور کرد و با توجه به اینکه وام 
شرکت تسویه شده بود، از نظر 

منابع و زیربناها آمادگی الزم را برای 
اجرای طرح های توسعه ای پیدا 
کردیم. در سال 1397 مطالعات 

اولیه برای اجرای طرح های 
توسعه ای صورت گرفت

طـرح توسـعه ظرفیـت احیـا و فوالدسـازی  ◄

ارفـع در چـه مرحلـه  ای  فـوالد  آهـن و  شـرکت 

قرار دارد؟ 

از سال 1397، میزان تولید شرکت آهن و فوالد 

ارفـع از 800 هـزار تـن عبـور کـرد و بـا توجـه به اینکه 

و  نظـر منابـع  از  بـود،  تسـویه شـده  وام شـرکت 

زیربناهـا آمادگـی الزم را بـرای اجـرای طرح هـای 

توسـعه ای پیـدا کردیـم. در سـال 1397 مطالعـات 

اولیـه بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه ای صـورت 

گرفـت. بـا توجـه بـه اینکـه منابـع مالی به سـختی 

تامیـن می شـد و کشـور در فضـای تحریـم قـرار 

داشـت، به این نتیجه رسـیدیم شـرایط به گونه ای 

اسـت که پروژه سـرمایه گذاری بلندمدت اصولی 

 )Green Field( بـرای اجـرای طـرح توسـعه از صفـر

از  اسـتفاده  بـه سـمت  بنابرایـن  ندهیـم.  انجـام 

 Brown ظرفیت هـای موجود یـا اجـرای پروژه هـای

Field رفتیـم. در ایـن رابطـه، پـروژه ای کـه تعریـف 

کردیم، در بخش احیای مستقیم افزایش ظرفیت 

از 800 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن معادل 

50 درصـد افزایـش ظرفیت بود. در بخـش ذوب و 

فوالدسـازی نیـز پـروژه افزایش ظرفیـت از 800 هزار 

تـن بـه حداقـل بیـش از یـک میلیـون تـن یعنـی 

25درصد افزایش در نظر گرفته شد.

پـروژه  دو  اجـرای  بـرای  اولیـه  هزینـه  بـرآورد 

حداکثر 50 میلیون یورو تخمین زده شد و اگر این 

هزینه را با اجرای پروژه های Green Field مقایسه 

کنیم، قطعا هزینه آن به مراتب کمتر خواهد بود. 

بخـش  دفتـری  ارزش  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

فوالدسـازی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع 200 میلیون 
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این پروژه ها چه زمانی به بهره برداری می رسند؟ ◄

اجرای پروژه های توسعه ای شرکت از ابتدای 

سال 1398 آغاز شدند و برنامه ریزی کرده ایم این 

بهره بـرداری  بـه   1400 سـال  بهـار  بـرای  پروژه هـا 

برسـند تـا افزایـش ظرفیـت محقـق شـود. پـروژه 

تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است. 

دغدغـه اصلـی شـرکت بـرای اجـرای پـروژه تامین 

تجهیـزات خارجـی در شـرایط تحریمـی بـود کـه 

ایـن  همـه  تقریبـا  و  شـده  انجـام  خوشـبختانه 

تجهیزات تامین شده اند. برای تامین تجهیزات 

داخلـی نیـز در حـال خریـداری از تامین کنندگان 

صـورت  برنامه ریزی هـای  اسـاس  بـر  هسـتیم. 

گرفته امیدوار هستیم تا پایان سال جاری بتوانیم 

تجهیزات داخلی را نیز تامین کنیم.

در بهـار سـال آینـده شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع 

یـک توقـف 45 روزه تولیـد بـرای افزایـش ظرفیـت 

واحـد احیـا مسـتقیم و یـک توقـف یک ماهـه برای 

افزایـش ظرفیـت فوالدسـازی در نظـر گرفته ایـم. با 

سـال 1400  تابسـتان  ابتـدای  از  برنامه ریـزی  ایـن 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـه جمـع تولیدکنندگان 

فـوالد بـاالی یـک میلیـون تن ظرفیت تولیـد اضافه 

خواهد شد. در سال آینده امیدوار هستیم تا پایان 

سال، نتیجه افزایش ظرفیت قابل مشاهده باشد. 

پـس از اجـرای ایـن طـرح، شـرکت آمادگـی آن را 

خواهد داشت تا هم از نظر فنی و هم اقتصادی تا 

با مجوز و خواست سهامداران، گام های بعدی را 

برای رفتن به سمت ظرفیت دو میلیون تن بردارد.

امیدواریم پروژه ها را طبق این برنامه ریزی که 

تاکنـون بـا موفقیـت پیـش رفتـه، بتوانیـم بـدون 

مشکل به مرحله اجرا برسانیم و برای تابستان سال 

آینده به ظرفیت بیش از یک میلیون تن برسیم.

تامیـن مالی پروژه هـای افزایش ظرفیت احیا  ◄

و فوالدسازی از چه محلی انجام شده است؟

منابـع مالـی کـه بـرای ایـن افزایش ظرفیـت در 

تامیـن شـده  از محـل صـادرات  نظـر گرفته ایـم، 

اسـت. رسـالت شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع باید این 

باشـد کـه بـازار داخـل را تامین کنـد و صـادرات در 

محور فعالیت های آن دیده نشد. خوشبختانه با 

فـروش  و  بازاریابـی  بخـش  در  کـه  تالش هایـی 

شـرکت انجـام شـد، بـا توجـه بـه نوسـانات بـازار، 

آهـن و فـوالد ارفـع عـالوه بـر تامین نیـاز داخلی به 

عنوان رسالت اصلی، توانست در بازار صادراتی 

نیز حضور موفقی داشته باشد. از محل صادرات 

توانسـتیم تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز 

بـرای افزایـش ظرفیـت را تامیـن کنیم تا نیـازی به 

فاینانـس یـا تامیـن مالـی دیگری نداشـته باشـیم. 

ایـن مهـم بـا کمـک شـرکت خارجـی همـکار کـه 

متعلـق بـه چادرملـو اسـت، بـا کمتریـن چالـش و 

دردسر انجام شده است. 

آیا برنامه ای برای افزایش سرمایه دارید؟ ◄

در سـال 1394 سـرمایه شـرکت 200 میلیـارد 

تومان بود اما اکنون سـرمایه ثبت شـده شـرکت با 

رشد 600 درصدی به یک هزار و 200 میلیارد تومان 

از  تومـان  میلیـارد   600 حداقـل  اسـت.  رسـیده 

یکهزار میلیارد تومان افزایش سرمایه رخ داده، 

در سـال گذشـته و سـال جاری انجام شده است. 

این موضوع نیز به تامین منابع داخلی و بخشی 

خارجـی بـرای افزایـش ظرفیـت بازمی گـردد. بـا 

بـه اقبالـی کـه سـهامداران عمـده نشـان  توجـه 

دادند و بازدهی شرکت را مشاهده می کردند، با 

افزایـش سـرمایه موافقـت خـود را نشـان دادنـد و 

همراهی کردند.

نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه ایـن افزایـش 

بـه  متعلـق  انباشـته  سـود  محـل  از  سـرمایه ها 

سـهامداران عمـده اتفـاق افتـاد. البتـه در هنـگام 

مجامـع عمومـی شـرکت بخشـی از سـود سـاالنه 

میان سـهامداران تقسـیم می شـد و بخشـی دیگر 

بـرای دیگـر اهـداف ذخیـره می شـد. در ایـن چنـد 

سـال گذشـته، هیـچ گاه سـهامداران بـرای افزایـش 

سـرمایه از آورده هـای نقـدی خود هزینه نکردند و 

تمامـی افزایش سـرمایه های اتفاق افتـاده، حاصل 

عملکرد شرکت بوده است.

بـرای سـال جـاری بـه نظـر می رسـد کـه سـود 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع تا پایان سـال حـدودا به 

دو هـزار میلیـارد تومـان خواهـد رسـید. طبیعتـا 

بخشـی از سـود شـرکت بـه دلیـل تـورم در کشـور 

رقـم خـورد اسـت امـا بخش قابل توجهـی از آن به 

عملکـرد و تالش همـکاران باز می گـردد. در پایان 

از اعتمـاد و حمایـت سـهامداران عمـده و تـالش 

مستمر خانواده بزرگ ارفع کمال تشکر را دارم و 

آرزوی سـالمتی و توفیـق روزافـزون ایشـان را از 

خداوند متعال خواستار هستم. 

پروژه ای که تعریف کردیم، در بخش 
احیای مستقیم افزایش ظرفیت 

از 800 هزار تن به یک میلیون و 
200 هزار تن معادل 50درصد 

افزایش ظرفیت بود. در بخش ذوب 
و فوالدسازی نیز پروژه افزایش 

ظرفیت از 800 هزار تن به حداقل 
بیش از یک میلیون تن یعنی 

25درصد افزایش در نظر گرفته شد
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محصول نهایی فوالد خراسان بسیار با کیفیت است

محصول نهایی فوالد خراسان بسیار با کیفیت است

وجود ظرفیت خالی در صنعت لوله سازی به دلیل عدم اجرای 

پروژه های عمرانی
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مدیـر بازرگانی شـرکت قطورسـازان اسـپادان گفت: عدم اجـرای پروژه های عمرانی مرتبط بـا انتقال نفت، گاز و آب باعث شـده تا 
تولیدکنندگان لوله فوالدی با ظرفیت خالی مواجه شوند.

مدیر بازرگانی شرکت قطورسازان اسپادان مطرح کرد:

عبداللـه خسـروی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت قطورسـازان در سـال 1395 بـه 

صـورت خصوصـی بـا ورود فعـاالن و متخصصـان 

همـکاری  نیـز  و  کشـور  لوله سـازی  صنعـت 

بـه  و  شـد  طراحـی  حـوزه،  ایـن  سـرمایه گذاران 

بـه  توجـه  بـا  زمـان  آن  در  رسـید.  بهره بـرداری 

پروژه هـای متعـدد کشـور در بخـش عمـران کـه 

نیازمند به کارگیری لوله بودند، دسـت اندرکاران 

این شرکت به نتیجه رسیدند شرکت قطورسازان 

اسپادانا را احداث کنند.

شـرکت  سـاالنه  تولیـد  ظرفیـت  افـزود:  وی 

قطورسـازان اسـپادانا 250 هزار تن لوله در سـال با 

کارخانـه  اسـت.  فـوالدی  ورق  از  اسـتفاده 

قطورسـازان قـادر بـه تولیـد لوله هـای درزجـوش 

اسپیرال است که شامل سایز 24 اینچ تا 100 اینچ 

بـرای  اسـتفاده  مـورد  فـوالدی  گریـد  می شـود. 

لوله هـا بسـیار متنـوع اسـت و می توانیـم از گرید 

ST37 تـا X80 نیـز بـرای تولیـد لولـه اسـتفاده 

کنیـم. الزم بـه ذکر اسـت که ورق هـای فوالدی تا 

گریـد X65 در کشـور قابـل تولیـد هسـتند امـا 

بـرای اسـتفاده از گریدهـای باالتـر یعنـی X70 و 

وجود ظرفیت خالی در صنعت لوله سازی
به دلیـل عـدم اجـرای پروژه هـای عمـرانی

X80 برای تولید لوله، باید واردات انجام شود.

مدیـر بازرگانـی شـرکت قطورسـازان اسـپادان 

خاطرنشان کرد: ورق در کارخانه های تولید لوله 

اسـپیرال بـه صـورت رول دریافـت می شـود و بـا 

تجهیزات و ماشین آالت ورق به صورت اسپیرال 

درمی آید. البته تولیدکنندگان لوله درز مستقیم 

ابعـاد  بـا  شـیت  صـورت  بـه  را  ورق  می تواننـد 

مشخص دریافت کنند. در همین حال، حداقل 

در  اسـپیرال  لولـه  تولیـد  بـرای  ورق  ضخامـت 

شـرکت مـا بایـد 6 میلی متـر باشـد کـه می توانیـم 

ورق هایـی تـا ضخامـت ورق 25 میلی متـر را بـه 

صـورت لولـه درآوریـم. بـا تغییـر زاویه و فرمینگ 

ورق، لوله هایی با قطر 800 میلی متر تا دو هزار و 

500 میلی متر تولید می شود.

به کارگیری تکنولوژی بومی در تولید لوله ■

خسـروی اظهـار کـرد: بایـد توجـه داشـت کـه 

کارخانـه قطورسـازان بـا اسـتفاده از دانـش آلمـان 

برای تولید لوله احداث شده اما در این کارخانه 

معکـوس،  مهندسـی  بـا  نوعـی  بـه  دانـش 

بومی سـازی شـده اسـت. به طوری که 50 درصد 

بومـی صـورت  بـا دانـش  آن  و سـاخت  طراحـی 

گرفت. البته بخش ساخت ماشین آالت به ویژه 

بخش فرمینگ و هیدروتست توسط تولیدکننده 

چینـی بـه صـورت سفارشـی تولیـد شـد. بـا ایـن 

حـال، نصـب، مونتاژ، فعال سـازی و تولید لوله در 

کارخانـه بـه طـور کامـل بـا دانـش داخلـی و بـه 
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دست متخصصان داخلی انجام شده است.

وی بیـان کـرد: یـک خـط تولیـد 250 هـزار تنی 

در کارخانـه قطورسـازان فعـال اسـت امـا قصـد 

لولـه درز  اسـپیرال، خـط  لولـه  داریـم خـط دوم 

مسـتقیم و یـک خـط پوشـش لولـه را نیـز احـداث 

کنیـم. این کارخانه ها در اصفهان قـرار دارند و از 

نظر مکان یابی در موقعیت بسـیار مناسـبی قرار 

و  مبارکـه  فـوالد  کارخانه هـای  بـه  زیـرا  دارنـد 

ذوب آهـن بسـیار نزدیـک هسـتند و بـا توجـه بـه 

بـه  تقریبـا  کشـور،  مرکـز  در  نسـبی  قرارگیـری 

لولـه  حمل ونقـل  نظـر  از  اسـتان  ها  از  بسـیاری 

دسترسی خوبی وجود دارد.

خسروی یادآور شد: پیش از احداث کارخانه 

قطورسـازان، مطالعات میدانی زیادی در کشـور 

صـورت گرفـت. تقریبـا بـا توجـه بـه نـوع فعالیت 

لوله سـازی در کشـور مـا، 15 کارخانه فعـال وجود 

دارد کـه برخـی از آن هـا قدمتـی بیـش از 20 سـال 

دارنـد. از ایـن رو، کارخانـه قطورسـازان بـا بررسـی 

دقیـق ایـن کارخانه هـا و تمـام عیوب و محاسـنی 

که در مجموعه های لوله سـازی وجود داشـت، با 

نگاه به رفع نواقص احداث شد.

کارخانـه  توانمندی هـای  خصـوص  در  وی 

قطورسـازان  شـرکت  کـرد:  عنـوان  قطورسـازان، 

عـالوه بـر اینکـه می توانـد لوله هـای انتقـال آب را 

 ،API تولیـد کنـد، بـه دلیـل دارا بـودن اسـتاندارد

قـادر بـه تولیـد لوله هـای انتقـال نفـت و گاز بـا 

نیـز  داخلـی  و  بین المللـی  روز  اسـتانداردهای 

اسـت. از ایـن رو در صـدد قـرار گرفتن در لیسـت 

و  گاز هسـتیم  و  نفـت  تامین کننـدگان صنایـع 

گرفتـه  صـورت  رابطـه  ایـن  در  اولیـه  اقدامـات 

توسـط  بازدیدهـای مهـم  بـه طـوری کـه  اسـت. 

مدیران ارشد شرکت های نفت و گاز انجام شده 

اسـت و بـا لحـاظ کـردن الزامـات صنایـع نفـت و 

گاز، به زودی در این لیست قرار خواهیم گرفت.

مدیـر بازرگانـی شـرکت قطورسـازان اسـپادان 

تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم آب که اخیرا 

انجـام دادیـم، انتقـال آب از سـد صفـا بـه شـهر 

کرمـان بـود کـه در آن هفت هـزار تن ورق به لوله 

تبدیل و تحویل کارفرما یعنی قرارگاه خاتم شد. 

ایـن  ایـن در حالـی اسـت کـه اکنـون تولیـد در 

شرکت انجام نمی شود و فعالیتی نداریم؛ چراکه 

تولیـد لولـه در شـرکت قطورسـازان اسـپادانا بـه 

صـورت پروژه محـور و سفارشـی انجـام می شـود. 

در ایـن ارتبـاط بـا توجـه بـه سـفارش لولـه از سـوی 

کارفرمـا بـا مشـخصات آلیاژی، فنـی و فیزیکی و 

شـرکت  در  تولیـد  شـده،  ابـالغ  پوشـش  نـوع 

قطورسازان انجام می شود و هیچ فعالیتی بدون 

سفارش صورت نمی گیرد.

غیرفعال شدن پروژه ها به دلیل نبود  ■

بودجه عمرانی

بـه  بـه دلیـل شـرایط  اذعـان کـرد:  خسـروی 

وجـود آمـده ناشـی از کرونـا، تحریـم و مشـکالت 

بودجه، تقریبا اکثر پروژه های عمرانی کشور در 

حوزه آب و برخی پروژه های نفت و گاز متوقف 

شـده اند. بالـغ بـر چهـار هزار کیلومتر پـروژه خط 

انتقال آب در کشـور تعریف شـده و حتی تمام 

ایـن خطـوط صـورت گرفتـه  مطالعـات اجرایـی 

اسـت. ضمـن اینکـه قـرارداد آن هـا بـه پیمانـکار 

ابـالغ شـده اسـت امـا پیمانـکار سـرمایه ای برای 

اجـرای ایـن پروژه هـا نـدارد. البتـه چندیـن هـزار 

کیلومتـر پـروژه خـط انتقـال آب نیـز در دسـت 

مطالعـه اسـت که ازجملـه آن ها می تـوان به خط 

دوم انتقـال آب خلیـج فـارس بـه اصفهـان، خـط 

انتقال آب دریای عمان به سـه اسـتان سیسـتان 

و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی و خراسـان رضوی 

اشاره کرد.

وی تاکید کرد: اگر پروژه های مطالعه و ابالغ 

شده فعال شوند، قطعا ظرفیت موجود لوله سازی 

در کشـور پاسـخگوی نیـاز نخواهـد بـود و نیـاز بـه 

احـداث کارخانه هـای جدیـد خواهیم داشـت اما 

در حـال حاضـر اکثـر کارخانه هـای لوله سـازی بـا 

ظرفیـت خالـی نسـبت بـه ظرفیـت کامـل خـود 

فـوالدی  لوله سـازی  صنعـت  هسـتند.  مواجـه 

اکنون با 20 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند 

که عمده آن مربوط به گاز است.

صادرات، شاید وقتی دیگر ■

مدیر بازرگانی شرکت قطورسازان اسپادان در 

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان احتمال 

دارد با توجه به شرایط موجود، صادرات جایگزین 

فروش داخلی شـود، مطرح کرد: مشـکلی که در 

رابطـه بـا صـادرات وجـود دارد، نقـل و انتقـاالت 

ارزی و مسائل مرتبط با تحریم است که در سایر 

حوزه هـای صادراتـی بـا شـدت و ضعف مشـاهده 

تحریـم،  بـه  توجـه  بـا  صـادرات  بـرای  می شـود. 

بسـیاری از خریداران از سـفارش کاالی ایرانی به 

بایـد  و  می کننـد  امتنـاع  مسـتقیم  صـورت 

صادرکننده شـرکت یا شـخص ثالثی را در کشـور 

ثالـث داشـته باشـد کـه مشـکالت خـاص خـود را 

دارد. به این مسائل باید چالش بازگرداندن ارز را 

نیز اضافه کرد.

خسروی اذعان کرد: شرکت قطورسازان مایل 

به انجام صادرات است و ظرفیت الزم را با توجه 

به کیفیت محصول دارد و می تواند لوله خود را 

با قیمت باالتری به فروش برسـاند و ارز دریافت 

کنـد. حتـی بـا توجـه به پاییـن بـودن هزینه تولید 

لوله در کشور و رعایت استانداردهای تولید لوله 

بـه کشـورهای  باالتریـن کیفیـت، می توانیـم  بـا 

شرق آسیا و اروپا نیز صادرات داشته باشیم.

لزوم کاهش بروکراسی اداری ■

مدیر بازرگانی شرکت قطورسـازان اسپادان با 

اشـاره بـه مشـکالت ناشـی از بروکراسـی اداری، 

بیـان کـرد: مدیران مجموعه با سـرمایه شـخصی 

خـود گام بـه صنعـت لوله سـازی گذاشـته اند و 

انتظـار حمایـت دارنـد. در ایـن رابطـه الزم اسـت 

فضای سنگین بروکراسی اداری در کشور کاسته 

شود و از تولیدکنندگان توانمند در کشور بیش از 

گذشته حمایت به عمل آید.

ظرفیت تولید ساالنه شرکت 
قطورسازان اسپادانا 250 هزار 

تن لوله در سال با استفاده از ورق 
فوالدی است. کارخانه قطورسازان 

قادر به تولید لوله های درزجوش 
اسپیرال است که شامل سایز 
24اینچ تا 100 اینچ می شود



فــوالد

هفتهنامه

14
é 1399  اسفند ماه é 154  شماره 

مدیـر فـروش و مسـئول مناقصات شـرکت نـورد و لولـه پروفیل سـپاهان گفـت: اقـدام وزارت صنعت، معـدن و تجـارت مبنی بر 
ممنوعیـت واردات لوله هـای بـدون درز به جهت حمایـت از تولیدکنندگان داخلی برای اسـتفاده از ظرفیت های داخل کشـور، موجب 

افزایش تولید در این حوزه شده است.

مدیر فروش شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان:

احمـد ناظـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

گـروه صنعتـی سـپاهان در سـال 1345 تاسـیس 

شـده و یـک شـرکت هلدینگـی اسـت کـه شـامل 

چندین کارخانه و محصوالت مختلف می شود. 

یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه ایـن هلدینـگ 

صنعتـی، شـرکت نـورد و لولـه پروفیـل سـپاهان 

درز  و  درز  بـدون  فـوالدی  لوله هـای  کـه  اسـت 

مخفی تولید می کند. محصوالت شرکت ما در 

بخـار،  دیگ هـای  حرارتـی،  مبدل هـای  سـاخت 

کندانسورها و کولرهای هوایی استفاده می شود.

وی افـزود: یکـی دیگـر از شـرکت های گـروه 

صنعتـی سـپاهان، مجموعـه سـافا اسـت کـه ایـن 

شـرکت قوطـی و پروفیل هـای صنعتـی و خانگـی 

تولیـد می کنـد. دیگـر مجموعـه، صنایـع ریلـی 

اسـت کـه خدمـات و نقـل و انتقـال مـواد اولیـه و 

محصوالت را برعهده دارد.

بومی سازی لوله های خاص فوالدی ■

پروفیـل  لولـه  و  نـورد  شـرکت  فـروش  مدیـر 

سـپاهان در خصـوص زمینـه فعالیت این شـرکت 

 CDS لوله هـای تولیـد  مـا  کـرد: شـرکت  عنـوان 

ممنوعیت واردات لوله بدون درز، تولیدکنندگان را احیا کرد

انجـام  را  مخفـی(  )درز   CDW و  درز(  )بـدون 

می دهـد کـه مصارف بسـیاری در صنعـت دارد. 

و  گاز  نفـت،  بـه  می تـوان  صنایـع  ایـن  ازجملـه 

پتروشـیمی، خودروسـازی، صنایـع مهندسـی و 

مصـارف عمومـی ماننـد سـاخت میـز و صندلـی 

صـورت  بـه  مـا  شـرکت  در  تولیـد  کـرد.  اشـاره 

سـفارش محور انجـام می شـود. عمـده مشـتری 

شـرکت ما خودروسـازان و قطعه سـازان هسـتند. 

بــــه طــــوری کــــه کمک فنـرهــــای ماشین هــــای 

خودروسـازان ازجملـه سـایپا را تولیـد می کنیـم. 

ضمن اینکه تنها تولیدکننده لوله های سیلندری 

در ایـران بـه شـمار می رویـم. گفتنـی اسـت که تا 

چند ماه پیش لوله سیلندری در ایران قابل تولید 

نبـود و بسـیاری از قطعه سـازان بـزرگ ناچـار بـه 

لوله هـای  اینکـه  ضمـن  بودنـد.  آن  واردات 

سیلندری سختی بسیار باالیی دارند و به همین 

دلیل در کشـور قابل تولید نبود و به کشـور وارد 

ویـژه  بـه  گاز  و  نفـت  صنایـع  البتـه  می شـد. 

پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها مصرف کننده بویلر، 

مبدل هـا بـرای تجهیـزات هسـتند کـه بخشـی از 

مشتریان را تشکیل می دهند.

ناظـری خاطرنشـان کـرد: ازجملـه محصوالت 

شـرکت مـا لوله هـای دقیـق بـدون درز سـه اینـچ 

اسـت کـه توانایـی تولیـد آن را تـا ضخامـت هفت 

میلی متر داریم. یکی از مسائلی که شرکت ما را 
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در مقایسـه بـا سـایر رقبـا متمایـز کـرده، در وهلـه 

اول 55 سال سابقه تولید محصوالت فوالدی در 

گـروه صنعتـی بوده اسـت؛ چراکه شـرکت نـورد و 

لوله و پروفیل سپاهان به عنوان تولیدکننده لوله 

دقیـق بـدون درز، یکـی از طرح های توسـعه گروه 

بـود و توسـط افـرادی احـداث شـد کـه به صنعت 

فوالد و به ویژه تولید لوله اشراف فنی داشتند.

وی اضافـه کـرد: موضـوع دیگـری کـه باعـث 

از  اسـتفاده  می شـود،  مـا  شـرکت  شـدن  برنـد 

ماشـین آالت روز دنیـا اسـت کـه بـا این تجهیزات 

بـرای  را  روز  تسـت های  جدیدتریـن  می توانیـم 

لوله هـا انجـام دهیـم. ایـن موضـوع باعـث جلـب 

شـرکت های  ویـژه  بـه  مصرف کننـدگان  توجـه 

پتروشـیمی و پاالیشـگاهی بـه شـرکت مـا شـده 

اسـت. بـه طـوری کـه در بسـیاری از مناقصـات، 

شـرکت شـرکت نـورد و لولـه و پروفیـل سـپاهان بـا 

ترک تشـریفات برنده می شـود. الزم به ذکر بوده 

کـه تسـت های شـرکت مـا بـرای لوله هـای بـدون 

درز، »هیدرواستاتیک« و »ادی کارنت« است.

اقدام مثبت وزارت صمت ■

لولـه  و  نـورد  شـرکت  مناقصـات  مسـئول 

گذشـته  سـال  کـرد:  تصریـح  سـپاهان  پروفیـل 

اقدامـی  وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

مثبت، واردات لوله های بدون درز را به کشـور 

ممنـوع کـرد زیـرا تولیدکننـدگان این حـوزه قادر 

بـه تامیـن نیازهـای مصرف کنندگان بودنـد. این 

تصمیم باعث شد مصرف کنندگانی که تاکنون 

نسـبت بـه واردات لوله هـای بـدون درز اقـدام 

و  مراجعـه  سـپاهان  مجموعـه  بـه  می کردنـد، 

بـه  مراجعـه  کننـد.  سـفارش گذاری  بـه  اقـدام 

شـرکت مـا بـه حـدی بـود کـه بـه ظرفیـت اسـمی 

تـن تولیـد  تـا 700  خـود رسـیدیم و ماهانـه 600 

داشتیم. ظرفیت تولید 6 هزار و 500 تا هفت هزار 

تـن در سـال اسـت و اکنـون نیـز بیـش از ظرفیت 

سفارش داریم.

توانایی هـای  از  یکـی  کـرد:  تاکیـد  ناظـری 

تولیـد  سـپاهان  پروفیـل  و  لولـه  و  نـورد  شـرکت 

محصـوالت بـه روش کشـش سـرد اسـت و ایـن 

موجـب می شـود توانایـی تولیـد همـه سـایزهای 

لوله هـای بـدون درز کمتـر از سـه اینـچ را داشـته 

باشـیم. بنابرایـن نمی توانیـم یـک سـایز را در انبار 

نگـه داریـم و تولیـد در شـرکت ما کامال بر اسـاس 

سـفارش مشـتریان انجام می شـود. به طوری که 

پروژه محـور فعالیـت می کنیـم. بـا توجـه بـه الزام 

داخـل،  سـاخت  بـه  توجـه  بـر  مبنـی  رهبـری 

و  پتروشـیمی  ویـژه  بـه  دولتـی  شـرکت های 

محصـوالت  از  اسـتفاده  بـه  ملـزم  پاالیشـگاه ها 

ساخت داخل هستند.

پروفیـل  لولـه  و  نـورد  شـرکت  فـروش  مدیـر 

صـادرات  بـه  نیم نگاهـی  کـرد:  اذعـان  سـپاهان 

بـه  را  تاکنـون صـادرات  امـا  داریـم  محصـوالت 

صـورت مسـتقیم انجام ندادیم و این صـادرات با 

واسـطه به کشـورهایی مانند عراق و ترکمنسـتان 

انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان 

دارد،  کار  دسـتور  در  توسـعه ای  طرح هـای  چـه 

گفـت: در سـال آینـده قصـد داریم عـالوه بر تولید 

لوله بدون درز به روش کشش سرد، تولید لوله به 

روش گرم را نیز در سـه ماهه سـوم به برنامه خود 

اضافـه کنیـم که برای این منظور ناچار بـه واردات 

ماشین  آالت و تجهیزات از دیگر کشورها هستیم. 

ضمـن اینکـه بـرای تولید برخی محصـوالت خاص 

نیز باید مواد اولیه خاصی را وارد کنیم.

مسئول مناقصات شرکت نورد و لوله پروفیل 

سـپاهان عنوان کرد: عدم ثبت سـفارش واردات 

لوله هـای بـدون درز بخـش عظیمی از مشـکالت 

شـرکت مـا را حـل کـرد. در حـال حاضر، مهم ترین 

نگرانـی تولیدکننـدگان لولـه بـدون درز، لغو عدم 

واردات لوله بدون درز است که امیدوار هستیم 

سیاسـی  مناسـبات  بـه  توجـه  بـدون  رونـد  ایـن 

همچنان ادامه داشته باشد. البته تولیدکنندگان 

بـا  بـه عرضـه محصـول  را ملـزم  بایـد خـود  نیـز 

کیفیـت بداننـد و اگـر ایـن اتفـاق نیفتـاد، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مسئول 

بـه تولیدکننـده بـرای تولیـد محصـول بـا کیفیت 

فشار بیاورند تا خود را به استانداردهای روز دنیا 

تـا  می شـود  باعـث  امـر  ایـن  کنـد.  نزدیـک 

تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و 

از تعطیلـی احتمالـی و یـا بیـکاری جلوگیـری بـه 

عمل آید.

 CDS شرکت ما تولید لوله های
)بدون درز( و CDW )درز مخفی( 

را انجام می دهد که مصارف بسیاری 
در صنعت دارد. ازجمله این صنایع 
می توان به نفت، گاز و پتروشیمی، 
خودروسازی، صنایع مهندسی و 

مصارف عمومی مانند ساخت میز و 
صندلی اشاره کرد
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معـاون برنامه ریـزی و فنـاوری شـرکت مجتمـع فوالد خراسـان گفت: با وجـود تامین کنسـانتره فوالد خراسـان از چندیـن مبدا و 
متغیر بودن کیفیت آن ها، محصول نهایی فوالد خراسان بسیار با کیفیت است و می توانیم آن را به 17 کشور دنیا صادر کنیم.

معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت مجتمع فوالد خراسان:

محمدرضا شفیعیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: رسـالت شـرکت فـوالد خراسـان تولیـد و 

عرضه شـمش و میلگرد فوالدی اسـت که در این 

میان تولید شمش به عنوان یک محصول میانی 

بـوده و میـزان آن تقریبـا دو برابـر محصـول نهایـی 

یعنی میلگرد است.

وی افـزود: مهم تریـن دغدغـه و چالشـی کـه 

آن  بـا  حاضـر  حـال  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

مواجـه شـده، تامیـن مـواد اولیـه بـا کیفیـت از 

مبادی تامین است. تامین مواد اولیه اکنون به 

معضـل بسـیاری از فوالدسـازان تبدیـل شـده و 

طبیعتا فوالد خراسان نیز با این مشکل دست و 

مشـکل  از  منظـور  البتـه  می کنـد.  نـرم  پنجـه 

بلکـه  نیسـت،  آن  کمبـود  اولیـه،  مـواد  تامیـن 

کیفیـت مـواد اولیـه ورودی بـه فـوالد خراسـان 

دغدغه اصلی محسوب می شود.

معاون برنامه ریزی و فناوری شـرکت مجتمع 

کـه  کنسـانتره ای  کـرد:  اضافـه  خراسـان  فـوالد 

خوراک اولیه کارخانه گندله سـازی دو میلیون و 

از  تنـی شـرکت را تشـکیل می دهـد،  500 هـزار 

لحـاظ خـواص شـیمیایی و فیزیکـی از کیفیـت 

باالیـی برخـوردار نیسـت. به طـوری که مهم ترین 

عنصـری کـه در کنسـانتره می توانـد موثـر باشـد، 

سـیلیس اسـت. سیلیس نسـبتا باال در کنسانتره 

ورودی بـه کارخانـه گندله سـازی، چالـش نسـبتا 

زیادی در خط تولید ایجاد کرده است.

شـفیعیان تاکیـد کـرد: بـا احـداث کارخانـه 

در  اخیـرا  کـه  خراسـان  فـوالد  کنسانتره سـازی 

دسـتور کار قـرار گرفتـه، بـه طـور حتـم بخـش 

ازجملـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  مشـکالت  عمـده 

در  شـد.  خواهـد  برطـرف  کنسـانتره  کیفیـت 

از  اسـت  ناچـار  خراسـان  فـوالد  حاضـر  حـال 

چندیـن منبـع، کنسـانتره خـود را تامیـن کنـد و 

کارخانـه  امـر  ایـن  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 

گندله سـازی را بـرای تولیـد محصول یکنواخت 

بـا چالـش مواجـه کـرده اسـت. در حالـی کـه بـا 

سـنگان  در  کنسانتره سـازی  کارخانـه  احـداث 

و  شـده  برطـرف  مشـکل  ایـن  خراسـان،  اسـتان 

فوالد خراسـان کنسـانتره مورد نیاز خود را تنها 

از یک منبع تامین خواهد کرد.

و  قطعـات  تامیـن  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 

تجهیـزات در کیفیـت محصـوالت نهایـی، بیـان 

کرد: به دلیل تحریم ها، تامین برخی از قطعات و 

تجهیـزات یدکـی کـه امـکان سـاخت داخـل آن ها 

وجود ندارد، دشـوار شـده اسـت اما خوشـبختانه 

طـی یکـی دو سـال اخیر بومی سـازی این قطعات 

از سـوی فوالدسـازان و بـه ویـژه فـوالد خراسـان در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه و ایـن امـر در شـرکت مـا 

نهادینـه شـده اسـت. بـرای ایـن منظـور سـاختار 

سـازمانی خاصی در فوالد خراسـان تعبیه شـده و 

فرآینـد مخصوصـی بـرای آن تعریف شـده اسـت. 

به این ترتیب بخشی از قطعات وارداتی از طریق 

بومی سازی تامین شده اند. البته هنوز مشکالتی 

در ارتباط با تامین قطعات وارداتی وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و فناوری شـرکت مجتمع 

کاالهـای  از  یکـی  کـرد:  اذعـان  خراسـان  فـوالد 

اساسی فوالد خراسان، الکترود گرافیتی بوده که 

تامین آن برای صنعت فوالد کشـور دشـوار شـده 

است. در حال حاضر حدود دو کیلوگرم الکترود 

گرافیتـی بـه از هـر تولیـد هر تـن فوالد در شـرکت 

فـوالد خراسـان مصـرف می شـود. البتـه گام هایی 

در ارتبـاط بـا بومی سـازی تولید الکترود گرافیتی 

اقدامـات  ایـن  هنـوز  امـا  اسـت  گرفتـه  صـورت 

نتیجه نداده و به واردات وابسته هستیم.

فـوالد  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  شـفیعیان 

خراسـان بـرای تامیـن الکتـرود گرافیتـی خـود در 

یک کنسرسیوم متشکل از یک شرکت خصوصی 

و فوالد مبارکه به نسـبت های مسـاوی سـهامدار 

شـده اسـت کـه بـه طـور آزمایشـی بـه تولیـد یـک 

شـاخه الکتـرود گرافیتـی پرداخـت و اگـر بتوانـد 

تولید آزمایشـی را با موفقیت پشـت سـر بگذارد، 

ایـن طـرح در مقیـاس صنعتـی سـرمایه گذاری 

خواهد شد.

وی تصریـح کـرد: کیفیـت محصـوالت فـوالد 

الزم  اسـتانداردهای  و  کیفیـت  از  خراسـان 

برخوردار است و خوشبختانه با توجه به کیفیت 

می توانیـم  شـرکت،  فوالدسـازی  تکنولـوژی 

محصـول بسـیار باکیفیتـی تولیـد کنیـم. فـوالد 

خراسان به دلیل کیفیت تجهیزات نصب شده، 

دنیـا  تکنولوژی هـای  به روزتریـن  از  می توانـد 

دلیـل محصـول  بـه همیـن  و  اسـتفاده می کنـد 

نهایی شـرکت هیچگاه بی کیفیت نبوده اسـت. 

میـزان صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در سـال 

توانسـتیم  و  اسـت  آن  کیفیـت  گویـای  جـاری 

از  بیـش  بـه  را  خـود  محصـوالت  از  30درصـد 

17کشور دنیا صادر کنیم.

محصول نهایی فوالد خراسان بسیار با کیفیت است
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وابستگی تولید و فروش به نرخ ارز
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مجتبـی شیشـه گر در گفت وگـو با خبرنگار 

آنالیـن«،  »فلـزات  خبـری  و  تحلیلـی  پایـگاه 

اظهـار داشـت: زمینـه  فعالیـت شـرکت سـیم 

و  اسـت  آلومینیومـی  کابل سـازی  سـما،  راد 

بـرای تولیـد در سـال جـاری برنامه هـای خوبـی 

در نظر گرفته بودیم که متاسـفانه نتوانسـتیم 

تـا کنـون آن هـا را اجرایـی کنیـم زیـرا انجـام هر 

کاری نیازمنـد شـرایط ثابـت اسـت تـا بتوانیـم 

دقیـق برنامه ریـزی کنیـم و بـه آن جامـه عمـل 

بـه  را  ایـن فرصـت  امـا سـال 1399،  بپوشـانیم 

تولیدکنندگان نداد.

طـور  بـه  ارز،  نـرخ  نوسـانات  افـزود:  وی 

مسـتقیم بر قیمت فلزات تاثیرگذار اسـت و در 

سـال جـاری بـه ایـن علت کـه قراردادهـای تولید 

محصول، با قیمت ثابت بسته شده و نرخ ارز و 

قیمـت فلـزات دائـم در حال تغییر و افت و خیز 

بـه  و  بـه شـدت دچـار خسـارت شـدیم  اسـت، 

در  البتـه  گرفتیـم.  قـرار  بالتکلیفـی  در  نوعـی 

میزان ظرفیت تولید شـرکت، تغییر محسوسـی 

تولیـد  میـزان  متوسـط  اسـت.  نشـده  ایجـاد 

و  بـوده  تـن در سـال  و 300  هـزار  کارخانـه، دو 

کیفیـت محصـوالت شـرکت سـیم راد هیچـگاه 

افت نداشته است.

ضعف نقدینگی مشتریان ■

ایـن تولیدکننـده در ادامـه گفـت: زمانی که 

شـرکت های پیمانکار، نقدینگی الزم را نداشـته 

باشـند تـا بدهی هـای خـود را بـه تولیدکننـدگان 

پرداخـت کننـد، قطعـا از ایـن سـو منبـع مالـی ما 

نیز دچار ضعف می شود.

افزایش تعداد تامین کنندگان در بورس کاال ■

مدیرعامل شرکت سیم راد سما در خصوص 

شـرایط حاکـم بـر بـورس کاال، بیـان کـرد: مـواد 

اولیـه خـود را کـه شـمش و بیلـت آلومینیومـی 

اسـت، از بـورس کاال تهیـه می کنیـم زیرا شـرایط 

خریـد بـه علـت افزایش حضـور تامین کننـدگان، 

بهتر شده است و می توان به راحتی مواد اولیه 

مـورد نیـاز را تامیـن کـرد. دلیـل کاهـش تقاضـا 

بـرای شـمش آلومینیومـی در بـورس کاال، عـدم 

عقـد تفاهم نامـه بیـن شـرکت های باالدسـتی و 

شـرایط  علـت  بـه  زیـرا  اسـت  پایین دسـتی 

نامطلـوب اقتصـادی، شـرکت ها حاضر بـه انجام 

ریسـک نیسـتند. بـه ایـن ترتیـب، در هفته هـای 

گذشـته بـا کاهـش نـرخ ارز و افزایـش توقعـات 

بـرای ادامـه ایـن روند، شـاهد کاهش تقاضا برای 

مدیرعامـل شـرکت سـیم راد سـما گفـت: بـا توجه به اینکـه کشـور در تولید آلومینیـوم همچنان به واردات وابسـته اسـت، تشـدید 
تحریم هـا خسـارت های زیـادی را بـه بدنه ایـن صنعت وارد کـرد اما اتفاق دیگـری که بـازار و تولید را به طـور کلی به رکود فـرو برد، 

جهش نرخ ارز بود که روند کاهشی آن نیز هنوز نتوانسته است موجب رونق در تولید و فروش شود.

وابستگی تولید و فروش به نرخ ارز
مدیرعامل شرکت سیم راد سما عنوان کرد:



آلومینیوم

هفتهنامه

21
 é شماره  é 154 اسفند ماه 1399

آلومینیـوم در بـورس کاال بودیـم. ادامـه رونـد 

کاهشـی نرخ ارز و در پی آن قیمت مواد اولیه، 

می تواند رونق را به بازار آلومینیوم بازگرداند.

وی ادامـه داد: قیمـت آلومینیـوم در بـازار 

آزاد بـا قیمـت آن در بـورس کاال تفاوت چندانی 

ندارد و اعداد نزدیک به هم هستند. البته باید 

این نکته را متذکر شـد که شـرکت سـیم راد سما 

از بـازار آزاد هیچگونـه خریـدی انجام نمی دهد؛ 

سـندهای  و  فاکتورهـا  علـت  بـه  شـرکت  ایـن 

رسـمی کـه در قبـال خریـد و فـروش محصـوالت 

خـود صـادر می کنـد، بایـد فقـط از بـورس کاال، 

مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند.

عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بورس کاال ■

مدیرعامل شـرکت سـیم راد سـما، در ارتباط 

با تخصیص سهمیه خرید در بورس کاال، یادآور 

اسـتفاده  بنـدی  سـهمیه   از  گذشـته،  در  شـد: 

می کردیـم امـا اکنـون خریـد آزاد اسـت و بـه ایـن 

دلیـل کـه میـزان عرضه و تقاضا در بورس کاال، با 

و خیـز  افـت  در  مـدام  و  نـدارد  هـم مطابقـت 

اسـت، احتیاجی به سـهمیه بندی و اسـتفاده آن 

مقـدار  عرضـه  میـزان  دوره ای  در  نیسـت. 

مشـخصی را شـامل می شـد و تقاضـا بـرای مـواد 

رابطـه،  ایـن  حـاال  امـا  بـود  زیـاد  بسـیار  اولیـه 

معکوس شـده اسـت و برای مثال، میزان عرضه 

شـمش آلومینیومـی پنـج هـزار تـن اسـت امـا در 

نهایـت بـه میـزان نیمـی از آن تقاضـا در بـورس 

کاال به ثبت می رسد.

ایـن تولیدکننده سـیم و کابـل گفت: به طور 

کلی اگر قرار باشد سهمیه بندی صورت بگیرد، 

بایـد حتمـا پروانه بهره بـرداری ارائه شـود و دیگر 

ماننـد گذشـته هـر تولیدکننـده نتوانـد فقـط بـا 

ثبـت نـام واحـد تولیـدی خـود بتوانـد سـهمیه 

دریافـت کنـد. شـایان ذکـر اسـت باید بر اسـاس 

میـزان تولیـد واقعـی یـک واحـد تولیدکننـده، بـه 

آن سهمیه  ماده اولیه تعلق گیرد.

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 

آنالین« مبنی بر اینکه چرا در فرایند کارخانه ها 

خـود  شـده  اعـالم  ظرفیـت  از  کمتـر  عمدتـا 

محصـول تولیـد می کننـد، اذعـان کـرد: تولیـد 

زمانی تعریف می شود که یک شرکت، سفارش 

محصـول از سـوی مشـتری خـود داشـته باشـد. 

زمانی که صادرات کاالها تعرفه ای شود، دست 

تولیدکننـده بـرای تهیـه مـواد اولیـه و تولیـد بـاز 

باشد، بتواند از تسهیالت ویژه بهره مند شود تا 

نیـز  دولـت  دهـد،  انجـام  صـادرات  بتوانـد 

می توانـد برنامه ریزی هـای این طـرح را به خوبی 

انجام دهد. یک تولیدکننده خواهان این اسـت 

تولیـد  بـه  تمـام ظرفیـت کارخانـه خـود  بـا  کـه 

محصول بپردازد و فقط باید شـرایط فراهم شـود 

شـده  اعـالم  تولیـد  میـزان  بـه  نهایـت  در  تـا 

محصول تولید کند.

تاثیر تحریم ها بر صنعت آلومینیوم ■

شیشـه گر در ارتبـاط بـا تاثیرگـذاری تحریم هـا، 

عنوان کرد: بیشترین اثراتی که تحریم ربر صنعت 

آلومینیـوم گذاشـته اسـت، مربـوط بـه مـواد اولیـه  

کمکی یا پایه آلومینیوم می شود؛ مانند آلومینا و 

سـایر موادهـای افزودنـی کـه در تولیـد آلومینیـوم 

مصـرف می  شـود. ایـن مـواد بسـیار سـخت و بـا 

قیمت هـای بسـیار بـاال از کشـورهای دیگـر تامیـن 

می شود. اگرچه موادی نظیر آلومینا در کشور نیز 

تولیـد می شـود امـا میـزان تولیـد آن پاسـخگوی 

نیاز صنایع باالدستی نیست.

به فکر توسعه هستیم ■

مدیرعامل شرکت سیم راد سما در خصوص 

تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در ایـن شـرکت، بیـان 

کـرد: عمـده تجهیـزات و ماشـین آالت مورد نیاز 

بـرای کابل سـازی را از کشـورهایی ماننـد ایتالیا، 

نیـز  ادامـه  بلژیـک، وارد کرده ایـم. در  آلمـان و 

قصد داریم خط تولید برخی از کابل های خاص 

را راه انـدازی کنیـم و بتوانیـم سـبد محصـوالت 

خود را توسعه دهیم.

فــــروش  خصـــوص  در  تولیـــدکننــــده  ایـــن 

صادراتـی شـرکت، اظهـار کـرد:  مدتـی قبـل بـه 

روش CFR و FOB، محصـوالت خـود را صـادر 

می کردیم اما اکنون به روش Ex Works)تحویل 

بـه  را  تولیـدی  کابل  هـای  و  سـیم  مبـدا(  در 

مشتریــــان خارجـی عرضــــه می کنیــــم. بـه ایـن 

امـور  زمینــــه  از هرگونــــه چالشـی در  ترتیـب، 

گمرکی مصون هستیم.

در سال جاری به این علت که 
قراردادهای تولید محصول، با قیمت 
ثابت بسته شده و نرخ ارز و قیمت 

فلزات دائم در حال تغییر و افت و خیز 
است، به شدت دچار خسارت شدیم 

و به نوعی در باتکلیفی قرار گرفتیم
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بازار با ثبات اما بی رونق است

به چشم اندازهای خود نزدیک تر می شویم
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مجـری و طراح شـرکت مس امید سـبزواران گفت: اولین اقدام جهت قدم برداشـتن در مسـیر توسـعه، تامین مناسـب مـواد اولیه 
اسـت کـه ایـن معضل نیـز با احیای معـادن کوچک و متوسـط مقیاس قطعا حـل خواهد شـد و در گام دوم قصـد داریـم روز به  روز 

میزان ظرفیت تولید را افزایش دهیم و به چشم انداز ترسیم شده خود دست یابیم.

مجری و طراح شرکت مس امید سبزواران:

به چشم اندازهای خود نزدیک تر می شویم

نصراله جاذبی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

محصـول تولیـدی شـرکت مـس امیـد سـبزواران 

کاتد مس با درصد خلوص 99.99 درصد اسـت. 

کارخانـه بـا ظرفیت اسـمی سـه هزار تـن کاتد در 

سـال فعالیـت می کنـد و ایـن میـزان تولیـد قابـل 

افزایـش بـه پنـج هـزار تـن در سـال اسـت، امـا در 

حـال حاضـر، بـه دلیـل مشـکالت تامیـن خـاک و 

بـه  همچنـان  کارخانـه،  بـه  ورودی  اولیـه  مـواد 

ظرفیت اسـمی مدنظر نرسـیده ایم. معـادن مس 

متعلـق بـه مجموعه مس امید سـبزواران و سـایر 

معادن اطراف در حال فعال سازی هستند که با 

شـروع کار ایـن معـادن و تامیـن خـاک ورودی بـه 

کارخانـه، میـزان تولیـد کاتـد مـس طـی ماه هـای 

آینده نیز افزایش خواهد داشت.

وی در رابطـه بـا تاثیـر نوسـانات قیمتـی بـر 

سـبزواران  امیـد  مـس  شـرکت  فعالیـت  میـزان 

افزود: شرکت در تمام ادوار زمانی همواره سعی 

داشـته که مسـائل و معضالت موجود را کنترل 

کنـد و بـا سیاسـت ها و برنامه هـای اتخـاذ شـده 

بهتریـن راندمـان را از خـود به نمایش بگذارد. ما 

گام  توسـعه  و  پیشـرفت  مسـیر  در  همـواره 

برداشتیم و در تالش هستیم با وجود مشکالت 

ریـز و درشـت، میـزان ظرفیـت واقعـی و اسـمی 

خـود را تـا جایـی کـه امـکان دارد افزایـش دهیـم. 

بـه شـرایط  توجـه  بـا  کاتـد مـس  تولیدکننـدگان 

معـادن در کشـور همـواره بـا تامیـن مـواد اولیـه 

مشـکل داشـته و دارنـد امـا در شـرایط کنونـی، 

موضـوع  ایـن  پیگیـر  صمـت  وزارت  و  دولـت 

هسـتند تـا بـا بـه کار گرفتـن راهکارهای مناسـب 

مشکالت را در خصوص تامین ماده اولیه نیز به 

حداقـل برسـانند و امیـدوار هسـتیم در زمینـه 

معـادن اتفاقـات خوبـی بیفتـد. یکـی از نتایجـی 

کـه دولـت و وزارت صمـت بـرای بهبـود شـرایط 

و  غیرفعـال  معـادن  واگـذاری  گرفتـه ،  معـادن 

فعـال  و  بـزرگ   واحدهـای  بـه  مقیـاس  کوچـک  

اسـت. در واقـع، احیـای معادن متـروک و راکد را 

به کمک واحدهای صنعتی بزرگ در دستور کار 

قـرار داده انـد و تـا کنـون نیز اقدامات موثـری در 

ایـن رابطـه انجـام شـده اسـت و تـا یـک مـاه آینده 

نیز به مرحله اجرا خواهد رسید. این طرح قطعا 

تـا حـدودی می توانـد مشـکالت ناشـی از تامیـن 

مـواد اولیـه را حـل کند و ظرفیت هـای واحدهای 

تولیدی تا حد زیادی تکمیل خواهد شد.

در زمینه فروش چالش جدی نداریم ■

مجـری و طـراح شـرکت مـس امیـد سـبزواران 

عنـوان کـرد: در رابطـه بـا فـروش کاتـد مـس نیـز 

می توان گفت با توجه به کشش بازار و موضوع 

روبـه رو  خاصـی  مشـکل  بـا  همـواره  صـادرات 

نیسـتیم و اغلـب میـزان تقاضـا بیـش از عرضـه 

است. در چند ماه اخیر شاهد اوج گیری قیمت 

مس در دنیا هسـتیم که این امر نیز تحت تاثیر 

مصـرف  میـزان  افزایـش  و  کرونـا  موضـوع  دو 

جهانـی مـس بـوده اسـت؛ چراکـه مـس یـک فلـز 

بـه  توجـه  بـا  و  می  آیـد  بـه حسـاب  اسـتراتژیک 

افزایـش تولیـد خودروهـای هیبریـدی و کاهـش 

اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی، میـزان تقاضـا 

برای این فلز سـرخ بیشـتر می شـود و پیش بینی 

شـده در سـال 2021 نیـز بـه مسـیر صعـودی خـود 
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بنا به دالیل ذکر شـده، ادامه دهد. به طور کلی 

مـا در زمینـه فـروش چالـش جـدی نداریـم امـا تـا 

امـا  نشـدیم  صـادرات  حـوزه  وارد  کنـون 

شرکت هایی هستند که کاتد تولیدی خود را به 

کشـورهای مختلـف صـادر می کننـد و دنیـا را از 

استفاده کاتد مس با خلوص باالی ساخت ایران 

مستفیض  می کنند.

وی در رابطـه بـا فراینـد و تکنولـوژی تولیـد 

کاتـد در ایـن مجموعـه تصریـح کـرد: تولید کاتد 

روش هـای  بـه  مختلـف  کارخانه هـای  در  مـس 

گوناگونـی انجـام می شـود و روشـی کـه مـا بـرای 

تولید کاتد مس به کار می گیریم، هیدرومتالورژی 

و هیپ لیچینگ نام دارد. از دیگر تکنولوژی های 

و  تانک لیچینـگ  بـه  می تـوان  کاتـد  تولیـد 

بت لیچینـگ نیـز اشـاره کرد که بر اسـاس نـوع و 

کـه  می شـوند  انتخـاب  ورودی  خـاک  عیـار 

محصول با اسـتفاده از چه فرایندی تولید شـود. 

کاتدهـای تولیـدی به روش های مختلـف از نظر 

قیمتـی تفـاوت چندانـی بـا هـم ندارنـد و از نظـر 

عیـاری متفـاوت هسـتند، بـه عنـوان مثـال، در 

بـه روش  کار مـس  انتهـای  لیچینـگ در  روش 

الکترووینینـگ اسـتحصال می شـود عیـار مـس 

حاصل بیش از 99.99 درصد اسـت که در بحث 

بـا  تولیـدی  مـس  بـا  چندانـی  اختـالف  قیمـت 

همین عیار که با روش های دیگر تولید شده در 

داخـل کشـور نـدارد. در کاتد مـس 99.99 درصد 

در حـد یـک یـا دو هـزارم عناصـر دیگر نیز حضور 

تشـکیل  را  مختلفـی  گرید هـای  کـه  دارنـد 

می دهنـد امـا از لحـاظ نرخـی در داخـل کشـور 

شاهد اختالف زیاد قیمتی نیستیم.

حل مشکل تامین خاک مس برای کارخانه ■

جاذبـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

بـر اینکـه بزرگ تریـن دغدغـه و  آنالیـن« مبنـی 

چالـش صنعـت کاتـد مـس چیسـت، بیـان کـرد: 

بزرگ تریـن چالـش بخـش خصوصـی بـرای تولیـد 

مـواد  است.سـایر  معدنـی  خـاک  تامیـن  کاتـد، 

اولیـه در بحـث لیچینـگ کـه شـامل لیکـس و 

برخی از مواد شیمیایی چه به صورت وارداتی و 

چـه داخلـی قابـل تهیـه هسـتند و در ایـن زمینـه 

مشـکل خاصـی نداریـم. در تهیـه خـاک معدنـی 

اندیشـیده  دولـت  کـه  جدیـدی  تدابیـر  بـا  نیـز 

بـه زودی شـاهد حـل  امیـدوار هسـتیم  اسـت، 

مشکل ناشی تامین خاک مس برای کارخانه نیز 

باشـیم؛ در این صورت، در زمینه تولید و فروش 

کاتد مس با دغدغه خاصی مواجه نیستیم.

جاذبـی ادامـه داد: کاتـد مس به عنوان ماده 

اولیه در صنایع بسـیاری به کار گرفته می شـوند 

کـه از عمده تریـن آن هـا می تـوان بـه واحدهـای 

تولیدی اشاره کرد که کاتد را به محصول تبدیل 

کـرده و در بـازار عرضـه می کننـد کـه در این بین 

بـه دلیـل خلـوص بـاالی کاتـد مـس در صنایعـی 

کار  بـه  کابـل  و  سـیم  و  مفتول سـازی  همچـون 

گرفته می شـود زیرا برای خاصیت رسـانایی باید 

از مـس بـا عیـار باال اسـتفاده شـود. در واحدهای 

تولیدکننده باسبار مسی و لوله مسی از کاتد به 

عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده می کننـد. شـرکت 

بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  ایـران  مـس  ملـی صنایـع 

متولی مس و تولیدکننده کاتد در ایران  فعالیت 

می کند و به دلیل اینکه خود دارای معادن مس 

بنابرایـن همچـون واحدهـای  در کشـور اسـت، 

تولیدی خصوصی مشکالت ناشی از تامین ماده 

اولیـه را نـدارد و در زمینـه فـروش نیـز بزرگ تریـن 

سـایر  می شـود.  محسـوب  مـس  صادرکننـده 

شـرکت ها نیز به فعالیت خود ادامه می دهند و 

وجـود شـرکت بزرگـی ماننـد شـرکت ملـی مـس، 

خللـی در عملکـرد واحدهایـی همچـون مـا ایجاد 

نکرده است و در تالش هستیم هر روز قوی تر از 

بیـن  در  فـروش  و  تولیـد  عرصـه  در  قبـل  روز 

مجموعه های دیگر ظاهر شویم.

ایـن فعـال صنعتـی در خصوص چشـم انداز و 

برنامه آینده شرکت مس امید سبزواران، گفت: 

همان طـور کـه پیش تـر ذکـر شـد، در تامیـن مـاده 

اولیه با چالش هایی مواجه هستیم که برای حل 

ایـن مشـکل نیـز در صـدد جـذب بیشـتر معـادن 

نیـز میـزان  آینـده  بتوانیـم در  تـا  مـس هسـتیم 

فعالیـت کارخانـه را افزایش دهیم و میزان تولید 

واقعـی مجموعـه را بـه ظرفیـت اسـمی نزدیک تر 

تولیـدی  واحـد  هـر  برنامـه  در مجمـوع  کنیـم. 

و همچنیـن  تولیـد  توسـعه خطـوط  و  گسـترش 

افزایـش میـزان ظرفیت تولید اسـت کـه ما نیز از 

این قضیه مستثنی نیستیم.

شرکت در تمام ادوار زمانی همواره 
سعی داشته که مسائل و معضات 
موجود را کنترل کند و با سیاست ها 

و برنامه های اتخاذ شده بهترین 
راندمان را از خود به نمایش بگذارد
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مدیـر بنـگاه ضایعاتـی فیض آبـادی گفـت: در حال حاضـر با یک بازار نسـبتا پایـدار روبه رو هسـتیم اما بـا این وجود، شـاهد رونق 
سـابق نیسـتیم و قیمت ها بر فعالیت بسـیاری از واحدهای تولیدی تاثیر منفی گذاشـته اسـت که این امر از تعداد مشـتریان انواع 
ضایعـات مسـی و برنجی خواهد کاسـت. بسـیاری از واحدهای تولیدی تاثیر منفی گذاشـته اسـت کـه این امر از تعداد مشـتریان 

انواع ضایعات مسی و برنجی خواهد کاست.

مدیر بنگاه ضایعاتی فیض آبادی:

بازار با ثبات اما بی رونق است

بـا خبرنـگار  در گفت وگـو  فیض آبـادی  آیـت 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: قیمت گـذاری انـواع ضایعـات مسـی و 

برنجـی رابطـه مسـتقیمی بـا افـت و خیز نـرخ ارز 

دارد و می توان گفت نوسان قیمت دالر مهم ترین 

چالش بازار ضایعات محسوب می شود. عالوه بر 

این موضوع، میزان عرضه و تقاضای جهانی نیز 

بـر قیمـت مس تاثیر می گـذارد؛ به گونه ای که با 

افزایـش میزان تقاضا، شـاهد اوج گیـری نرخ مس 

هسـتیم کـه ایـن مسـئله بـر قیمـت  داخلـی فلـز 

سـرخ و ضایعات حاصل از آن نیز موثر اسـت. به 

طـور کلـی، قیمـت مـس در ایـران تحـت تاثیـر دو 

عامـل قیمـت جهانـی مـس و نـرخ دالر در حـال 

نوسان است.

وی افـزود: قیمـت جهانـی و داخلـی ایـن فلـز 

اسـتراتژیک در حال حاضر به ثبات نسـبی رسیده 

است که دلیل عمده آن نیز فروکش کردن حواشی 

انتخابـات ایالـت متحـده امریـکا و عـادی شـدن 

شرایط شیوع ویروس کرونا است. در ابتدای سال 

نو میالدی روند رو به رشد قیمت مس را نظاره گر 

بودیـم؛ تـا جایـی کـه فلـز سـرخ وارد کانـال هشـت 

هزار دالر شده بود اما اکنون در کانال هفت هزار 

دالر با افت و خیز اندکی به ثبات رسیده است.

مدیر بنگاه ضایعاتی فیض آبادی تصریح کرد: 

مـا خریـدار و فروشـنده انـواع ضایعـات مسـی و 

برنجـی هسـتیم و هـر تولیدکننـده ای کـه بـا ایـن 

فلـزات سـر و کار دارد، بـه نوعـی مصرف کننـده 

ضایعـات مـس و برنـج نیز هسـتند. ضایعـات مس 

ذوبی بیشترین متقاضی را دارد زیرا از نظر میزان 

عیار مس و همچنین قیمت، برای تولیدکنندگان 

کابلـی  مـس  ضایعـات  اسـت.  مقرون به صرفه تـر 

خالص است و به دلیل قیمت باالی آن، مشتری و 

مصرف کمتری در صنعت دارد.

فیض آبادی ابراز کرد: در یکی دو ماه گذشـته 

بـازار ضایعـات در رکـود کامـل بـود امـا در شـرایط 

فعلـی بـازار بـه حالـت عـادی بازگشـته و خریـد و 

فـروش انـواع ضایعـات در حـال انجـام بـوده و بـه 

نوعی می توان گفت بازار به ثبات موقتی رسیده 

است. قیمت ها قطعا مسیر کاهشی را نخواهند 

داشـت و در آینـده نیـز بـا شـیب مالیمـی رونـد 

صعودی را خواهند پیمود. میزان خرید و فروش 

از سـر گرفتـه شـده اسـت امـا نسـبت بـه سـال  و 

ماه های گذشته رونق کمتری دارد و این موضوع 

بنگاه هـای  شـدن  کار  کـم  دلیـل  بـه  بیشـتر 

شهرستانی است که افزایش قیمت ها و همچنین 

همه گیـری ویـروس کرونا بر میـزان فعالیت آن ها 

تاثیـر بیشـتری نسـبت بـه بنگاه هـای مسـتقر در 

پایتخت داشته است.

وی در پایـان مطـرح کرد: اوج گیری قیمت ها، 

بنگاه هـای  و  مـس  صنعـت  نگرانـی  بزرگ تریـن 

ضایعاتی تلقی می شود. قیمت هر کیلوگرم مس 

از 60 هزار تومان به 180 هزار تومان رسیده است و 

در چنین وضعیتی، بسیاری از واحدهای تولیدی 

از فعالیـت و تولیـد دسـت کشـیده اند و برخـی از 

آن ها نیز مجموعه خود را تعطیل کرده اند که این 

موضـوع موجـب شـده ضایعـات کمتـری تولیـد 

شـود. در ادامـه احتمـال دارد، از تعـداد مشـتریان 

انـواع قراضـه مسـی و برنجـی نیـز کاسـته شـود که 

امیـدوار هسـتیم در آینـده نزدیـک بتوانیـم در یک 

شرایط مطلوب و باثبات به رونق سابق بازگردیم.
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انسداد شریان های حیاتی صنعت سرب
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مدیرعامـل شـرکت تدبیـر صنعـت آینـدگان قـرن گفـت: سیاسـت گذاری های مغرضانه و سـلیقه ای موجب شـده اسـت تا 
عمـوم تولیدکننـدگان شـمش سـرب در تامیـن مـواد اولیه و فـروش محصول بـا چالش های متعـددی مواجه باشـند که این 

امر موجب افول این صنعت شده است.

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن عنوان کرد:

اسـفندیار حسـینی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: ایـن شـرکت در تولیـد شـمش سـرب بـا 

درجـه خلـوص 99.99 درصـد و همچنیـن تولیـد 

باتری هـای خـودرو فعـال اسـت و در طـی سـال ها 

فعالیت خود علی رغم وجود تمام محدودیت ها، 

توانسته به خوبی از عهده مسئولیت  هایی که در 

حفظ محیط زیست بر گردن داشته است، برآید. 

ظرفیت تولید اسـمی شـمش سـرب ایـن واحـد، 21 

هزار تن در پروانه بهره برداری قید شـده اما میزان 

واقعی تولید 15 هزار تن در سال است.

از تولید میلیونی باتری، دست کشیده ایم ■

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن 

از  سـرب  شـمش  تولیـد  عـالوه  بـر  کـرد:  عنـوان 

ضایعـات باتـری فرسـوده، در ایـن واحـد تولیـدی 

باتری خودرو نیز تولید می شـود که میزان تولید 

ایـن محصـول، پنـج تـا 6 هـزار عـدد در ماه اسـت. 

قراردادهایی که با شـرکت های چینی و ترکیه ای 

عقـد شـده بودنـد، تولیـد به میزان سـه میلیـون و 

500 هـزار عـدد باتـری خـودرو را بـه همراه داشـت 

امـا بـه علـت موانعـی که سـازمان محیط زیسـت 

اسـتان ایجـاد کـرد، فعـال بـرای تولیـد ایـن میـزان 

باتـری، دسـت نگـه داشـته ایم. بـه طـور کلـی، در 

حـال حاضـر حدود 70 هزار عدد باتـری خودرو در 

سال تولید می کنیم.

فروش از طریق واسطه ها ■

حسینی در تشریح وضعیت فعلی بازار گفت: 

بهتر است در توصیف شرایط حاکم بر بازار، از دو 

جنبـه بـازار داخلـی و خارجـی بـه آن نـگاه کنیـم؛ 

متاسـفانه بازار داخلی در نهایت توسـط دو تا سـه 

شـرکت که نفوذ باالیی نیز دارند، اداره می شـود و 

تقاضاکنندگان شمش سرب از شرکتی به صورت 

مستقیم ثبت سفارشی انجام نمی دهند. ما نیز 

بـه  مجبـور هسـتیم عمدتـا محصـوالت خـود را 

بـه فـروش  ایـن طریـق، آن را  واسـطه دهیـم و از 

برسـانیم. یعنـی به عنـوان یک تولیدکننده بـزرگ، 

توانایـی فـروش محصـوالت بـه شـرکت های بـزرگ 

داخلی را نداریم!

این تولیدکننده شـمش سـرب در ادامه اذعان 

کـرد: در بخـش صـادرات محصـول نیـز بـه همیـن 

منـوال تـا کنـون عمـل کرده ایـم و از واسـطه های 

اعمـال  نیـز  آن  دلیـل  کـه  گرفته ایـم  کمـک 

متاسـفانه  اسـت.  صادراتـی  محدودیت هـای 

بـرای مشـتریان وجـود  کـه  بزرگ تریـن مشـکلی 

دارد، ایـن اسـت کـه شـرکت ها عمدتـا بـه علـت 

مسـائلی ماننـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، بـرای 

انسداد شریان های حیاتی صنعت سرب
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مایـل  خـود  سـرمایه  و  نقدینگـی  بیشـتر  حفـظ 

و  کننـد  خریـد  مسـتقیم  صـورت  بـه  نیسـتند 

چالش های ناشی از صدور فاکتور مواجه شوند.

ادامـه اضافـه کـرد: وجـود واسـطه ها  وی در 

همیشه برای تولیدکنندگان چیزی جز ضرر، در بر 

نداشـته اسـت؛ ایـن افـراد کاالهـای تولیـد شـده 

شرکت را به قیمت پایین تری خریداری کرده و در 

زمـان فـروش، بـه قیمـت دلخـواه خـود آن را بـه 

مشتریان می فروشند و آن مبلغی که این امر برای 

آن ها بسیار سودآور است.

مسئله حل نشدنی تامین مواد اولیه ■

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن 

درباره تامین مواد اولیه بیان کرد: باید این نکته را 

ذکـر کـرد کـه منابـع داخلـی محـدودی در اختیـار 

تولیدکننـدگان قـرار گرفته اسـت و به همین دلیل 

نیـز در تـالش بوده ایـم تـا بـه صـورت رسـمی یعنی 

اختصـاص فاکتـور بـا شـماره و تمـام مشـخصات، 

اقدام به خرید کنیم اما فروشندگان مواد اولیه، به 

هیـچ وجـه حاضـر بـه فـروش رسـمی نیسـتند. در 

کنـار ایـن موضـوع، بیشـترین میزان مـواد اولیـه از 

خارج از کشور تامین می شود.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلزات آنالیـن« در ارتباط با علت 

عـدم موجـودی کافـی مـواد اولیـه ماننـد باتـری 

فرسـوده در بـازار داخلـی، تشـریح کـرد: علـت ایـن 

موضـوع، وجـود تعـداد باالیـی از تولیدکننـدگان 

کوچـک و بـزرگ در سراسـر کشـور بـوده و چـون 

تقاضا نسـبت به عرضه مواد اولیه بسـیار بیشـتر 

اسـت، بازار داخلی، جوابگوی نیاز تولیدکنندگان 

نیست. به همین دلیل، متاسفانه برای تامین مواد 

اولیه، چند سالی هست که دچار مشکل هستیم.

زیر ذره بین سازمان محیط زیست ■

حسـینی اظهـار کـرد: با ایـن وجود کـه در این 

واحـد تولیـدی تمـام الزامات جهت حفظ محیط 

زیسـت اعم از جلوگیری از نشـت هرگونه آالینده 

سـربی بـه زمیـن، آب، هـوا و خـاک رعایـت شـده 

اسـت، امـا بـاز هـم برخـی از مسـئوالن بر ایـن باور 

هسـتند کـه مـا بـه هیچ یـک از تعهـدات خـود در 

قبال حفظ و نگهداری از محیط زیست در حوزه 

فعالیـت خـود عمـل نکرده ایـم. بـه دلیـل همیـن 

ادعاها، از این واحد تولیدی شکایت به عمل آمد 

کـه خوشـبختانه بـا ارائـه اسـناد و مـدارک معتبـر 

مبنی بر فعالیت پاک، تبرئه شدیم.

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن 

در خصـوص عملکـرد سـازمان محیـط زیسـت، 

تامیـن  و  عنـوان کـرد: مسـئوالن حجـم واردات 

داخلـی مـواد اولیـه را منـوط بـه حجـم ثبت شـده 

تولیـدی  واحدهـای  بهره بـرداری  پروانه هـای  در 

می دانند که آن میزان، واقعی نیست و از طرف 

دیگـر، اختیـار صـدور مجـوز واردات را به صورت 

بـه اسـتانداری ها واگـذار شـده اسـت و  کامـل، 

زیـرا  می شـود  آغـاز  ناحیـه  همیـن  از  مشـکل 

اسـتانداری ها در ایـن خصـوص کامـال سـلیقه ای 

عمـل می کننـد و سـازمان محیـط زیسـت نیـز در 

این زمینه صاحب نظر است.

وی افـزود: بـه عنـوان مثال، یک اسـتانداری بر 

اسـاس پروانـه بهره بـرداری، معـادل 35 درصـد از 

ظرفیت اسمی واحد به آن  سهمیه اعطا می کند و 

اصـال توجهـی بـه این امر ندارند که آیا این شـرکت 

فعال است یا فقط ثبت شده یا ممکن است فقط 

به 10 درصد مواد اولیه نیاز داشـته باشـد؟! به این 

تولیدکننـده  عنـوان  بـه  واحدهـا،  برخـی  ترتیـب 

سهمیه مواد اولیه دریافت می کنند اما در نقش 

فروشنده آن ظاهر می   شوند.

تولیدکنندگان غیرواقعی ■

حسـینی تصریـح کـرد: بـه طـور مثـال، یکـی از 

استان ها که به هیچ عنوان به مجوز واحد تولیدی، 

توجهـی نـدارد و صرفا بر اسـاس نظرات سـلیقه ای 

توسط چند تن از کارشناسان مورد اطمینان خود، 

بـه هـر واحـد  اتخـاذ می کنـد کـه  تصمیم هایـی 

تولیدی فارغ از میزان فعالیت آن، چه میزان مواد 

اولیه جهت تولید شمش سرب، تعلق بگیرد. این 

تبعیـض بیـن واحدها، طبیعتـا همراه بـا تنش های 

مختلفی خواهد بود. باید به این موضوع اشراف 

کامل داشـت که یک واحد تولیدی، به چه میزان 

تولید داشته، توان تولید این واحد چقدر است، به 

چـه نـوع مـواد اولیـه ای نیـاز دارد و آیـا ایـن واحـد، 

یـک  عنـوان  بـه  یـا صرفـا  انجـام می دهـد  تولیـد 

تولیدکننده به ثبت شـرکتی شـده اسـت و بیشتر 

متاسفانه بزرگ ترین مشکلی که 
برای مشتریان وجود دارد، این است 
که شرکت ها عمدتا به علت مسائلی 
مانند مالیات بر ارزش افزوده، برای 

حفظ بیشتر نقدینگی و سرمایه خود 
مایل نیستند به صورت مستقیم خرید 

کنند و چالش های ناشی از صدور 
فاکتور مواجه شوند
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ایـن شـرکت ایجـاد کارآفرینـی و اشـتغال زایی بوده 

و  مربوطـه  نهادهـای  توجـه  عـدم  علـت  بـه  کـه 

مسـئوالن  از  برخـی  مقرضانـه  مانع تراشـی های 

استان، متاسفانه به شدت فعالیت ما دچار بحران 

و چالش شده است.

 وی در ادامه عنوان کرد: باتری فرسوده قاچاق 

نمی شود؛ مجوزهای بسیار زیادی چه به بعضی از 

شـرکت هایی کـه بازیافت کننـده ضایعـات باتـری 

فرسـوده نیسـتند و  فقـط پروانـه اسـمی دریافـت 

کرده انـد و چـه شـرکت هایی کـه بازیافت کننـده 

هستند، اعطا می شود که بیشتر از توان بازیافت 

ایـن واحدهـا نیـز اسـت و ایـن شـرکت ها اقـدام بـه 

فروش باتری های فرسوده به تولیدکنندگانی مانند 

شرکت ما می کنند و این در حالی است که خود 

شرکت تولیدکننده شمش سرب از ضایعات باید 

مجوز واردات مستقیم به خط تولید داشته باشد. 

انجـام  امـر صرفـا در خصـوص خـود سـرب  ایـن 

می شـود کـه آن  هـم بـا دور زدن قوانیـن گمرکـی 

صورت می پذیرد.

100 درصد سرب موجود در باتری فرسوده را  ■

استحصال می کنیم

ایـن فعـال صنعتـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 

یک باتری فرسوده حاوی چه میزان سرب است و 

چقدر سـرب قابل اسـتحصال خواهد بود، تشـریح 

کرد: در شرکت هایی مانند تدبیر صنعت آیندگان 

فعالیـت خـود را بـه خریـد و فـروش مـواد اولیـه بـه 

سـرب  شـمش  تولیدکننـده  شـرکت های  دیگـر 

اختصاص داده است؟

تولیدکننـده شـمش سـرب خاطرنشـان  ایـن 

کـرد: در یـک شـرکت تولیدکننـده شـمش سـرب 

کـه شـاید به نـام هم نباشـد، بنا بـه دالیلی مانند 

توانایـی به کارگیری ماشـین آالت نویـن و مدرن، 

دارا بـودن منابـع نقدینگـی قـوی و مـوارد دیگـر، 

تولیدکننده میزان مواد اولیه بیشـتری دریافت 

کـرده و محصـول تولیـد می کنـد. ایـن در حالـی 

اسـت که شـرکت ما که جزو شـرکت های مطرح 

بـرای  می آیـد،  حسـاب  بـه  سـرب  صنعـت  در 

محدودیت هـای  گرفتـار  اولیـه  مـواد  دریافـت 

فراوانی است.

وی ادامـه داد: چطـور می تـوان ایـن موضـوع را 

قبول کرد که یک واحد تولیدکننده شمش سرب 

کـه از نظـر نیـروی انسـانی، ماشـین آالت، وسـعت 

کارخانـه، رعایـت مسـائل زیسـت محیطی ماننـد 

خنثی سـازی اسـید، یک چهـارم یـا یک پنـج م ایـن 

شـرکت امکانـات دارد، مجـوز واردات مـواد اولیـه 

بیشتری حتی فراتر از سهمیه خود دریافت کند و 

ما نتوانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را به سهولت 

تامیـن کنیـم تـا از نظر میـزان تولید در شـرکت، به 

مشـکل نخوریم. این امر منطقی نیسـت و نوعی 

تبعیض تلقی می شود.

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن، 

از سـازمان محیـط زیسـت اسـتان قـم درخواسـت 

کرد تا برای رفع موانع تولید این شـرکت جلسـاتی 

برگـزار شـود تـا بـا ارائـه اسـناد و مـدارک معتبـر و 

قانونـی، از خـود و تمـام کارکنـان ایـن واحـد تولیـد 

دفـاع کـرده و نشـان دهیـم که این واحد هیچگونه 

آالیندگی و خطری برای محیط زیسـت نداشـته و 

نـدارد. تـا کنـون چندین مرتبه بـه دادگاه احضـار و 

هـر مرتبـه، تبرئـه شـده ایم و بـا ایـن وجـود بـاز هـم 

برخی از مسئوالن برای ادامه فعالیت این شرکت، 

مانع تراشی می کنند.

سالم فعالیت می کنیم ■

حسینی مطرح کرد: تاکنون تالش این شرکت 

بـر ایـن بـوده که حتـی یک کیلوگـرم کاالی قاچاق 

وارد ایـن واحـد تولیـدی نشـود و مهم تریـن هـدف 

باید به این موضوع اشراف کامل 
داشت که یک واحد تولیدی، به 

چه میزان تولید داشته، توان تولید 
این واحد چقدر است، به چه نوع 

مواد اولیه ای نیاز دارد و آیا این 
واحد، تولید انجام می دهد یا صرفا 

به عنوان یک تولیدکننده به ثبت 
شرکتی شده است
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قرن که از صفر تا صد مراحل بازیافت و تولید در 

داخـل شـرکت انجـام می شـود، بسـتگی بـه محـل 

سـاخت باتری هـای فرسـوده مصرفـی دارد؛ بـرای 

مثـال، باتـری فرسـوده کشـوری ماننـد افغانسـتان 

نزدیک به 58 درصد حاوی سرب است و یا باتری 

دارد.  سـرب  درصـد   60 عـراق،  کشـور  سـاخت 

میانگیـن میـزان سـرب موجـود در باتـری فرسـوده 

ایرانـی تقریبـا 67 درصـد اسـت کـه بـرای تولیـد 

شـمش سـرب نزدیـک بـه 100 درصـد سـرب موجود 

در این نوع ضایعات را استحصال می کنیم.

حیات صنایع به نوسان دالر بستگی دارد ■

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن 

در ارتبـاط بـا نحـوه قیمت گـذاری ضایعـات باتری 

فرسـوده در داخل کشـور، توضیح داد: باید گفت 

که متاسفانه قیمت گذاری ها به شکل قانون مند 

انجـام نمی شـود؛ شـرکت ها از سـال 1386 کـه بـه 

طور قطعی فعالیت آن ها رسمیت یافت تا حدود 

دو تا سه سال پیش، با توجه به قیمت های اعالم 

شده توسط بورس فلزات لندن، مواد اولیه خود را 

تامیـن می کردنـد. ایـن امـر هـر روز نسـبت بـه روز 

قبـل کمرنگ  تر شـد تا جایـی که در حال حاضـر، 10 

درصـد قیمـت LME در قیمت گـذاری در بـازار 

داخل تاثیرگذار است.

وی اضافـه کـرد: مهم تریـن عامل تاثیرگـذار در 

این قیمت گذاری، نرخ دالر و نوسانات آن است و 

معمـوال در روز، دو مرتبـه نوسـان نـرخ ارز اتفـاق 

می افتد که بر اساس همین نوسانات، شرکت های 

بزرگ اقدام به قیمت گذاری مواد اولیه می  کنند 

و نحوه این تاثیرگذاری بر قیمت نهایی شمش، این 

 طور اسـت که در زمان نوسـان نرخ ارز، شـرکت ها 

پیش بینی می کنند که تا چه اندازه ممکن است 

نـرخ دالر کاهـش یـا افزایـش پیـدا کنـد و بـر اسـاس 

قیمـت  شـمش  کـه زده می شـود،  تخمین  هایـی 

سرب تعیین می شود.

حسـینی در خصـوص مشـتریان ایـن شـرکت، 

شـمش های  مشـتریان  درصـد  کـرد: 99  عنـوان 

سـرب تولیـد شـده در ایـن شـرکت، باتری سـاز ها 

هستند. باتری های خودرویی تولید شده در این 

واحـد، عمدتـا در بـازار آزاد فروختـه می شـوند. 

از  سـایپا  ماننـد  ماننـد  بزرگـی  شـرکت های 

ماننـد  دیگـری  باتـری  دیگـر  تولیدکننـدگان 

صباباتـری، سـپاهان و دو یـا سـه شـرکت دیگـر، 

باتری خودروی خود را خریداری می کنند.

عمده مواد اولیه را از داخل تامین می کنیم ■

ایـن تولیدکننده شـمش سـرب با تاکید بـر این 

نکتـه کـه در تامیـن مواد اولیه دچار مشـکل شـده 

است، خاطرنشان کرد: باالی 80 تا 90 درصد مواد 

اولیه مورد نیاز را از بازار داخلی و به قیمت بسیار 

گـزاف تهیـه می کنیـم و 15 تـا 20 درصـد باتـری 

فرسـوده از طریق واردات، تامین می شـود. این در 

بـرای  کـه  اسـتانداردی  مقـدار  کـه  اسـت  حالـی 

واردات توسـط گمرک و سـازمان محیط زیست به 

تایید نهایی رسیده، 35 درصد میزان تولید است. 

25 درصـد تـوان تولید واردات انجام می دهیم در 

حالی که بسـیاری از شـرکت های دیگر، نزدیک به 

300 درصـد باالتـر از تـوان تولیـد خـود، مـواد اولیـه 

وارد می کنند.

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن 

تاکید کرد: متاسفانه برخورد سلیقه ای در استان 

قـم در مـورد 80 درصد از شـرکت های تولیدکننده 

شـمش سـرب از ضایعات، شکل گرفته و ادامه دار 

اسـت و بـه غیـر یـک یا دو شـرکت، بقیه شـرکت ها 

بـا  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  بـرای 

محدودیت هایی مواجه شده اند.

سـازمان محیـط  متاسـفانه  کـرد:  اضافـه  وی 

زیسـت اسـتان قـم، توجـه کافـی بـه مـوارد آالینـده 

واحدهای تولیدکننده شمش سرب ندارد؛ یکی از 

مهم تریـن کارهایـی کـه توسـط یک تولیدی سـرب 

باید حتما انجام شود، خنثی سازی اسید است که 

در کشـور تنهـا شـرکت پارسـیان پـارت پاسـارگاد و 

شـرکت تدبیـر صنعـت آینـدگان قـرن ایـن کار را به 

طور کامل و به دور از هرگونه نشت آالینده، بسیار 

دقیق انجام می دهند.

حسـینی عنـوان کـرد: تولیدکننـدگان شـمش 

سـرب از ضایعات، به هنگام خرید باتری فرسـوده 

بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـته باشـند کـه بـه 

صورت میانگین حداقل 2 درصد آب-اسید در هر 

باتـری فرسـوده خارجـی و 7 تـا 8 درصـد در باتـری  

فرسـوده ایرانی موجود اسـت که باید برای تخلیه 

آن، واحد تولیدی دارای چاه های جذبی باشد.

 متاسفانه برخورد سلیقه ای در استان 
قم در مورد 80 درصد از شرکت های 
تولیدکننده شمش سرب از ضایعات، 
شکل گرفته و ادامه دار است و به غیر 

یک یا دو شرکت، بقیه شرکت ها 
برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با 

محدودیت هایی مواجه شده اند
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جهش صادراتی ارفع

جهش 107 درصدی درآمد گل گهر

ثبت رکوردهای بی سابقه در تولید و فروش فوالد هرمزگان
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دی مـاه سـال جاری برای شـرکت فوالد هرمزگان با رکوردشـکنی هـم در زمینه تولید 
و هـم در بخش فـروش همراه بود؛ به طوری که میزان تولید اسـلب این شـرکت برای 
نخسـتین از 140 هـزار تـن گذشـت و در عین حـال، »هرمـز« موفق به کسـب درآمد 

15هزار و 997 میلیارد ریالی شد که در تاریخ این شرکت سابقه ندارد.

ثبت رکوردهای بی سابقه در تولید و 
فروش فوالد هرمزگان

رکوردشکنی جدید با تولید 140 هزار تن اسلب ■طی دی ماه سال جاری رقم خورد؛

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
اسـت  توانسـته  جـاری  سـال  در دی  هرمـزگان 

140هزار و 624 تن اسلب فوالدی تولید کند که 

بـرای  خیره کننـده  و  عالـی  بسـیار  رکـورد  یـک 

می شـود.  محسـوب  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

ضمـن اینکـه طـی پنـج مـاه اخیـر شـاهد همـواره 

شاهد رکوردشکنی های پیاپی در تولید روزانه و 

تولیـد  حجـم  توجـه  قابـل  افزایـش  و  ماهانـه 

»هرمز« بوده ایم. این شـرکت در شـهریور ماه با 

تولیـد بیـش از 137 هـزار و 391 تـن اسـلب، آبـان 

ماه مجددا با تولید 138 هزار و 226 تن و در آذر 

مـاه بـا تولیـد 139 هـزار و 478 رکوردهـای تولیـد 

ماهانه خود را شکست. این یعنی شرکت فوالد 

هرمـزگان در 10 مـاه سـال جاری، چهـار بار رکورد 

ماهانـه خـود را شکسـته و در ادامـه سـال جـاری 

اسـت.  خـود  سـاالنه  رکوردشـکنی   بـه  امیـدوار 

تولیـد اسـلب فـوالد هرمـزگان در دی مـاه سـال 

جـاری، حـدود یـک درصد رشـد را نسـبت به آذر 

ماه نشان می دهد.

شرکت فوالد هرمزگان در دی ماه سال جاری 

سـایر محصـوالت  تـن  و 965  هـزار  توانسـت 10 

فـوالدی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مـاه پیـش از آن 7 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در آذر مـاه 10هـزار و 204تـن سـایر 

محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجموع تولیدات شرکت فوالد هرمزگان در 

دی ماه سال جاری به 151 هزار و 589 تن رسید 

کـه در هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن یـک درصـد 

مـاه  آذر  ایـن شـرکت در  یافتـه اسـت.  افزایـش 

149هـزار و 682 تـن محصـول تولیـد کـرده بـود. 

فـوالد هرمـزگان تـا پایـان دی مـاه سـال جـاری و 

و  هـزار  و 400  یـک میلیـون  مجمـوع 10 ماهـه، 

304تن محصول تولید کرده است.

فوالد هرمزگان برای نخستین بار در سال  ■

جاری 141 هزار تن محصول فروخت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
فـوالد هرمـزگان در دی ماه سـال جاری موفق به 

فـروش 141 هـزار و 301 تـن اسـلب در بازارهـای 

داخلـی و بین المللـی شـده اسـت کـه ایـن میزان 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد هرمـزگان در دی 

گذشـته  مـاه  چنـد  هماننـد  جـاری  سـال  مـاه 

رکوردشـکنی کرد و موفق شـد 140 هزار و 624 تن 

اسـلب تولیـد کنـد. ایـن میـزان تولیـد اسـلب در 

شرکت فوالد هرمزگان بی  سابقه بوده و در ادامه 

رکورد ماه های شهریور، آبان و آذر برای چهارمین 

بار در سال جاری به ثبت رسیده است.
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در  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال  18میلیـون 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، 54 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در آذر ماه توانسـته 

بـود 10هـزار و 329 میلیـارد و 234 میلیـون ریـال 

درآمـد داشـته باشـد. الزم بـه ذکـــر اســـت کـه 

درآمد فوالد هرمزگان در 10 ماهه سال جاری به 

92 هــــزار و 744 میلیــــارد و 52 میلیــــون ریــــال 

رسیده است.

نمـودار 4 نشـان می دهـد کـه نـرخ فـروش 
اسـلب فـوالدی »هرمـز« در دی مـاه سـال جـاری، 

113 میلیـون و 201 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده 

اسـلب  فـروش  نـرخ  میانگیـن  اسـت. همچنیـن 

فوالدی »هرمز« در 10 ماه سال جاری به 81میلیون 

و 346 هزار ریال به ازای هر تن رسید.

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 49 درصد رشـد یافته 

بـود  توانسـته  مـاه  آذر  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

94هـزار و 710 تـن اسـلب را در بـازار بـه فـروش 

برسـاند. ضمـن اینکـه از ابتـدای سـال جـاری تـا 

پایـان دی مـاه، فـوالد هرمـزگان یـک میلیـون و 

134هزار و 582 تن اسلب فروخته است.

»هرمـز« در دی مـاه سـال جـاری یـک هزار و 

700 تن سایر محصوالت در بازار فروخت که در 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن 12 درصـد افزایـش 

یافت. این شرکت در آذر ماه یک هزار و 513تن 

سایر محصوالت فروخته است.

مجمـوع فـروش فـوالد هرمـزگان در دی مـاه 

سـال جـاری بـه 143 هـزار و یک تن رسـید که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن 48 درصـد 

رشـد دارد. ایـن شـرکت در آذر مـاه توانسـته بود 

96 هـزار و 223 تـن محصـول در بـازار بفروشـد. 

مجمـوع فـروش فـوالد هرمـزگان در 10 مـاه سـال 

تـن  و 516  هـزار  و 161  میلیـون  یـک  بـه  جـاری 

رسیده است.

 رشد 54 درصدی درآمد فوالد هرمزگان  ■

در دی ماه

شـرکت  می شـود  مشـاهده   3 نمـودار  در 

فـوالد هرمـزگان از محـل فـروش اسـلب فـوالدی 

خود در بازار طی دی ماه سـال جاری، توانسـت 

ریـال  میلیـون  و 415  میلیـارد  و 995  هـزار   15

درآمد کسـب کند که نسـبت به ماه قبل از آن، 

»هرمـز«  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   54

توانسته بود طی آذر ماه 10 هزار و 327 میلیارد 

فـروش  محـل  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   807 و 

اسلب فوالدی کسب کند.

مــــاه  دی  طـی  شرکـــت  ایـــن  همچنیــــن 

یک میلیـارد و 603 میلیـون ریـال از فـروش سـایر 

محصـوالت درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت بـه 

ماه پیش از آن 12 درصد رشد را نشان می دهد. 

و  میلیـارد  یـک  مـاه  آذر  در  هرمـزگان  فـوالد 

427میلیـون ریـال درآمـد از محـل فـروش سـایر 

محصوالت فوالدی داشت.

شـرکت فــــوالد هرمــزگان در دی مــــاه سـال 

فـــروش داخلــــی و  از محـــل  توانســت  جــاری 

صــــادراتی خـــــود 15 هــــزار و 997 میلیــــارد و 
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، روند رو به رشـد فروش شـرکت 

آهن و فوالد ارفع در بازار داخلی و صادراتی طی 

ماه هـای اخیـر، در دی مـاه ادامـه یافـت و ایـن 

شـرکت بـا صـادرات حـدود 32 هـزار تـن شـمش 

فوالدی، رکورد ماهانه صادرات خود را شکست. 

ضمـن اینکـه ارفـع بـا فـروش 55 هـزار تـن شـمش 

فـوالدی در بـازار داخلـی توانسـت در مجمـوع 

فـروش، بهتریـن عملکـرد را از نظـر حجـم فـروش 

پـس از خـرداد مـاه ثبـت کنـد امـا از نظـر کسـب 

درآمـد، در دی مـاه سـال جـاری بهتریـن عملکرد 

رقـم  زمینـه  ایـن  ارفـع در  فـوالد  و  آهـن  سـاالنه 

خـورد. ایـن شـرکت بـا آگاهـی از وضعیـت بـازار، 

فـروش  بـر  نخسـت  مـاه  طـی 6  را  خـود  تمرکـز 

داخلی گذاشت و با کاهش تقاضا در 6 ماه دوم 

سال، بخشی از فروش خود را به سمت صادرات 

سوق داده است. هر چند که بخش عمده ای از 

فروش این شرکت در بازار داخلی رقم می خورد.

تولید 125 هزار تن محصول در ارفع ■

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
جـاری  سـال  مـاه  دی  در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن 

توانسـت 59 هـزار و 876 تـن شـمش فـوالدی 

تولیـد کنـد. همچنیـن ایـن شـرکت موفـق بـه 

تولیـد 65 هـزار و 203 تـن آهـن اسـفنجی شـده 

فـوالد  و  آهـن  شـرکت  تولیـد  مجمـوع  اسـت. 

ارفـع در دی مـاه سـال جـاری بـه 125 هـزار و 

79تن رسید.

فروش 88 هزار تن شمش فوالدی در دی ماه ■

نمودار 2 نشـان می دهد کـه شـرکت آهن و 
فوالد ارفع در دی ماه سال جاری توانسته است 

55 هـزار و 500 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

رونـد رو بـه رشـد صادرات شـرکت آهـن و فوالد ارفع در دی ماه سـال جـاری ادامه یافـت و با صـادرات 32 هزار و 676 تنی شـمش 
فوالدی، ارفع 28 درصد از صادرات 116 هزار و 177 تنی سال جاری خود را تنها در دی ماه به ثبت رساند.

جهش صادراتی ارفع
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282میلیون ریال درآمد داشته باشد.

ارفع در 10 ماهه سـال جاری موفق به کسـب 

53 هزار و 24 میلیارد و 517 میلیون ریال شد که 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن 

102افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 10 ماهه 

سال گذشته 26 هزار و 220 میلیارد و 265 میلیون 

ریال درآمد به دست آورده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد کـه میانگیـن نـرخ 
فروش شـمش فوالدی ارفع در دی ماه سـال جاری 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 112میلیـون و 

357 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. 

همچنین میانگین نرخ فروش شمش فوالدی ارفع 

در 10 ماه سال جاری به 85میلیون و 116 هزار ریال 

به ازای هر تن رسید.

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا مـاه 

قبـل از آن، 43 درصـد رشـد نشـان می دهـد. در 

حالـی کـه ارفـع در آذر ماه سـال جـاری 38 هزار و 

805 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

آهـن و فـوالد ارفـع در دی مـاه سـال جـاری 

موفـق بـه صـادرات 32 هـزار و 676 تـن شـمش 

فـوالدی شـد کـه در مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن 

41درصد رشد دارد. ارفع در آذر ماه توانسته بود 

23 هزار و 126 تن شمش فوالدی صادر کند.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی ارفـع در دی 

مـاه سـال جـاری 88 هـزار و 176 تـن رسـید. در 

حالـی کـه فـروش ایـن شـرکت در آذر مـاه سـال 

جـاری 61 هـزار و 931 تـن شـمش فـوالدی بـوده 

اسـت. بنابرایـن ارفـع بـا رشـد 42 درصـدی حجـم 

فروش مواجه شده است.

ثبت باالترین درآمد ماهانه ارفع در دی ماه ■

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شرکت آهن و 

فوالد ارفع طی دی ماه سال جاری، از محل فروش 

شمش فوالدی خود در بازار داخلی توانسته است 

6 هـزار و 259 میلیـارد و 57 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند که این میزان نسبت به ماه قبل از آن، 

65 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ارفـع توانسـته 

بود در آذر ماه سال جاری سه هزار و 776 میلیارد 

و 378 میلیون ریال درآمد از محل فروش شـمش 

فوالدی در بازار داخلی کسب کند.

و  هـزار  سـه  جـاری  سـال  مـاه  دی  در  ارفـع 

657میلیارد و 722 میلیون ریال درآمد از فروش 

شـمش فوالدی از بازارهای صادراتی کسـب کرد 

رشـد  از  حکایـت  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت  کـه 

54درصـدی دارد. ایـن شـرکت در آذر مـاه سـال 

و  هـزار  دو  درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  جـاری 

373میلیـارد و 904 میلیـون ریالـی از صـادرات 

شمش فوالدی شده بود.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در دی مـاه سـال 

جاری توانست از محل فروش شمش فوالدی خود 

9 هـزار و 916 میلیـارد و 779 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کند که در مقایسـه با آذر ماه سـال جاری 

61 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

و  150میلیـارد  و  هـزار   6 بـود  توانسـته  مـاه  آذر 
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»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

را می توان یکی از پیشگامان جهش تولید دانست 

کـه همـواره طـی دو سـه سـال اخیـر رشـد تولیـد 

داشـته اسـت. در سـال جـاری نیـز ایـن رشـد تولید 

هم در کنسانتره و هم در گندله مشاهده می شود. 

ضمن اینکه گل گهر در بخش فروش نیز عملکرد 

موفقی را پشـت سـر گذاشـته اسـت و توانسته در 

بـازار داخلـی محصـوالت خـود را بیـش از سـال 

گذشته به فروش برساند.

رشد 3 درصدی تولیدات گل گهر ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتـی گل گهـر توانسـته اسـت در 10 مـاه سـال 

جـاری 13 میلیـون و 74 هـزار و 841 تـن کنسـانتره 

تولید کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

3درصد رشـد دارد. گل گهر در سـال گذشـته طی 

همیـن مـدت توانسـت 12 میلیـون و 612 هـزار و 

804تن کنسانتره تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

10مـاه سـال 1399، حـدود 10 میلیـون و 405 هـزار و 

297 تن گندله تولید شد که نسبت همین مدت 

یافتـه  افزایـش  درصـد  حـدود 4  سـال 1398،  در 

اسـت. گل گهـر در 10 مـاه سـال قبـل 9میلیـون و 

982هزار و 584 تن گندله تولید کرده بود.

شـد  موفـق  سـال 1399  مـاه  طـی 10  »کگل« 

99هـزار و 471 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کنـد کـه 

نسبت همین مدت در سال 1398، حدود 6درصد 

کاهـش را نشـان می دهـد. گل گهـر در 10مـاه سـال 

قبل 106 هزار و 463 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد گل گهـر در 10 مـاه امسـال بـه 

23 میلیـون و 579 هـزار و 609 تـن رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 3 درصـد 

سـال 1398  مـاه  در 10  ایـن شـرکت  دارد.  رشـد 

توانسـته بـود 22میلیـون و 701 هـزار و 851 تـن 

محصول تولید کند.

حجم فروش داخلی گندله گل گهر 4درصد  ■

رشد داشت

شـرکت  کـه  بـوده  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 
معدنی و صنعتی گل گهر توانسته است در 10ماه 

بـا بررسـی عملکـرد شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر می تـوان دریافت کـه این 
شـرکت طـی 10 مـاه سـال جـاری توانسـته اسـت 12 میلیـون و 833 هـزار تـن 
محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند و درآمـد 220 هزار و 
68میلیـارد ریالـی را از آن خـود کنـد کـه ایـن میـزان درآمـد نسـبت به سـال قبل 

107درصد رشد دارد.

جهش 107 درصدی درآمد گل گهر
»کگل« 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد  

طی 10 ماهه امسال رقم خورد؛
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510میلیون ریال درآمد کسـب کند که نسـبت 

رشـد  قبـل 267درصـد  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 

دارد. ایـن شـرکت در سـال گذشـته طـی همیـن 

کنسـانتره  فـروش  بـا  بـود  توانسـته  مـدت 

هفت هـزار و 657 میلیـارد و 270میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

10مـاه سـال 1399، از فـروش گندلـه 186 هـزار و 

429میلیارد و 303 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

کـه نسـبت همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 

104درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. »کگل« در 

و  هـزار   90 گندلـه  فـروش  از  قبـل  سـال  10مـاه 

997میلیارد و 434 میلیون ریال درآمد داشت.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

ریزدانـه  گندلـه  فـروش  از   ،1399 سـال  10مـاه 

430میلیارد و 232 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

کـه نسـبت همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 

780درصد رشد دارد. گل گهر در 10 ماه سال قبل 

از فروش گندله ریزدانه 48 میلیارد و 863میلیون 

ریال درآمد داشت.

»کگل« توانسـت در 10 مـاه سـال جـاری از 

محـل فـروش کنسـانتره صادراتـی پنـج هـزار و 

61میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد کسب کند 

که نسـبت به مدت مشـابه سال قبل یک درصد 

افت دارد. گل گهر در سـال گذشـته طی همین 

مـدت توانسـت بـا فـروش کنسـانتره پنـج هـزار و 

116 میلیـارد و 929 میلیـون ریـال درآمـد داشـته 

باشـد. ضمـن اینکـه در سـال گذشـته گل گهـر 

موفـق شـده بـود از فـروش گندلـه صادراتـی دو 

هـزار و 268 میلیـارد و 912 میلیـون ریـال و در 

مجمـوع هفـت هزار و 427میلیارد و 82 میلیون 

ریال درآمد کسب کند.

مجمـوع درآمـد گل گهـر در 10 مـاه امسـال بـه 

220 هزار و 68 میلیارد و 84 میلیون ریال رسید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 107درصد 

سـال 1398  مـاه   10 در  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد 

توانسـته بود 106 هزار و 89 میلیارد و 408 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

سـال جاری دو میلیون و 132 هزار و 207کنسـانتره 

در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل 73 درصـد رشـد دارد. 

گل گهر در سال گذشته طی همین مدت توانسته 

بود یک میلیون و 231 هزار و 401تن کنسانتره در بازار 

داخلی بفروشد.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

10مـاه سـال 1399، 10 میلیـون و 409 هـزار و 856تـن 

گندلـه در بـازار داخلـی فروختـه شـد کـه نسـبت 

همین مدت در سـال 1398، حدود 4 درصد رشـد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در 10 ماه سـال قبل 

9میلیـون و 915 هـزار و 872 تـن گندلـه در بـازار 

داخلی فروخته بود.

»کگل« موفـق شـد طـی 10 مـاه سـال جـاری، 

89هـزار و 236 تـن گندلـه ریزدانـه بفروشـد کـه 

نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 

622درصد افزایش داشته است. گل گهر در 10 ماه 

سال قبل 12 هزار و 354 تن گندله فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در 

10 ماه سال جاری 200 هزار و 852 تن کنسانتره در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند که نسبت به 

دارد.  افـت  قبـل 66درصـد  سـال  مشـابه  مـدت 

مـدت  همیـن  طـی  گذشـته  سـال  در  گل گهـر 

توانست 605 هزار و 872 تن کنسانتره در بازارهای 

صادراتـی بفروشـد. ایـن شـرکت در سـال گذشـته 

214 هـزار و 195 تـن گندلـه و در مجمـوع 820 هزار 

67 تـن محصـول طـی 10 مـاه منتهـی بـه دی مـاه 

صادر کرده بود.

مجموع فروش گل گهر داخلی و صادراتی در 

10 مـاه امسـال بـه 12 میلیـون و 833 هـزار و 151تـن 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

7 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

10ماه سال 1398 توانسته بود 11میلیون و 979 هزار 

و 734 تن محصول بفروشد.

افزایش 104 درصدی درآمد فروش گندله در  ■

بازار داخلی

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانسته است 

در 10 مـاه سـال جـاری از محـل فـروش کنسـانتره 

و  147میلیـارد  و  هـزار   28 داخلـی  بـازار  در 
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»فلـزات آنالیـن«، بررسـی عملکـرد شـرکت نـورد 

آلومینیـوم حاکـی از آن اسـت کـه این شـرکت در 

دی مـاه سـال جـاری در مجمـوع توانسـته اسـت 

یـک هـزار و 64 تـن محصـول تولیـد کنـد کـه ایـن 

میـزان در دی مـاه امسـال بـا افـت 12.6 درصـدی 

نسـبت بـه مـاه قبـل از آن و کاهـش 21.4 درصدی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، همـراه 

بوده است.

رشد 33.9 درصدی تولید ورق آلومینیومی ■

تولیـد ورق، اصلی تریـن فعالیـت شـرکت نـورد 

مـورد  مـاه  در  و  می شـود  محسـوب  آلومینیـوم 

بررسـی این شـرکت روند رو به رشـدی را در تولید 

این محصول آلومینیومی به ثبت رسـانده اسـت. 

نـورد  تولیـد ورق در شـرکت  نمـودار 1،  طبـق 

آلومینیوم در دی ماه امسال، 33.9 درصد رشد را 

نسـبت بـه آذر مـاه تجربـه کـرده و از 131 تـن بـه 

176تن رسـیده اسـت اما این میزان تولید نسـبت 

بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 1398 کـه میـزان 

تولیـد ورق آلومینیومـی »فنـوال« 407 تـن بـوده 

است، 56.8 درصد افت را نشان می دهد.

فروش ورق آلومینیومی »فنوال« در دی ماه 

سـال جاری نسـبت به ماه معامالتی پیش از آن، 

44 درصد کاهش داشت؛ به طوری که از 281تن 

در آذر مـاه امسـال بـه 157 تـن در آذر مـاه رسـید. 

همچنین میزان فروش این محصول در ماه مورد 

بررسـی نسـبت بـه دی مـاه سـال 1398، بـا افـت 

62.5 درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت در 

دی مـاه سـال گذشـته، 419 تـن ورق آلومینیومـی 

فروخته بود.

نـورد  آلومینیومـی شـرکت  فـروش ورق  نـرخ 

آلومینیـوم در دی مـاه 1399 نسـبت بـه آذر مـاه، 

روند رو  به رشـدی داشـته اسـت؛ به گونه ای که از 

68 هـزار و 488 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم، بـا 

رشـدی بالـغ بـر 0.7 درصد به 68 هـزار و 998 تومان 

به ازای هر کیلوگرم رسید. عالوه براین نرخ فروش 

ورق آلومینیومـی در دی مـاه امسـال نسـبت بـه 

بـر  بالـغ   ،1398 سـال  در  مشـابه  زمـان  مـدت 

138.4درصـد رشـد یافتـه اسـت. نـرخ فـروش ایـن 

محصول در دی ماه سـال گذشـته، 28 هزار و 946 

تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

میزان فروش کویل آلومینیومی 22 درصد  ■

رشد یافت

مجموعـه  در  شـده  تولیـد  کویـل  میـزان 

کارخانه هـای نـورد آلومینیـوم در آذر مـاه 1399،    

150 تـن بـود کـه بـا 2.7 درصـد افـت بـه 146 تـن در 

دی مـاه رسـید. میـزان تولیـد کویـل ایـن شـرکت 

بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 1398،  نسـبت 

0.5درصد رشد داشته است. »فنوال« در دی ماه 

سال 1398، حدود 145 تن کویل تولید کرده بود.

میزان فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در 

دی ماه امسـال، 134 تن بود که نسـبت به فروش 

110 تنـی ایـن محصـول در آذر مـاه، 22 درصد رشـد 

مالحظه می شـود اما این میزان فروش نسـبت به 

مدت مشابه سال 1398، 10.8 درصد افت را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دی مـاه 1398، 151 تـن 

کویل فروخته بود.

نـرخ فـروش کویـل »فنـوال« در دی مـاه سـال 

جـاری، 3 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشـت؛ به گونه ای که از 69 هزار و 288 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـه 67 هـزار و 194 تومان به ازای 

هر کیلوگرم رسید. همچنین این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال 1398 کـه نـرخ فـروش کویـل 

30هـزار و 579 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

119.7 درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد چشمگیر تولید و فروش تسمه  ■

آلومینیومی نسبت به سال 1398

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در دی ماه سـال 

جاری، 289 تن بود که نسبت به آذر ماه که میزان 

تولید این محصول، 301 تن بود، افت 4.1 درصدی 

مشـاهده می شـود. همچنیـن ایـن میـزان تولیـد 

تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 

حدود 18.1 درصد رشـد داشـته اسـت؛ به گونه ای 

کـه ایـن شـرکت در دی مـاه سـال گذشـته 244 تـن 

تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

ماه مورد بررسی، 267 تن بود که 10.6 درصد افت 

نسـبت را به آذر ماه که این شـرکت 299 تن تسـمه 

فروخت، تجربه کرده اسـت. همچنین این میزان 

فـروش نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 

1398، حـدود 8.9 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

»فنـوال« در دی مـاه سـال قبـل، 246 تـن تسـمه 

فروخته بود.

نـرخ فروش تسـمه شـرکت نورد آلومینیـوم در 

دی مـاه سـال جـاری، 71 هـزار و 121 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم به ثبت رسـید که نسـبت به آذر ماه 

سـال جـاری و دی مـاه سـال گذشـته بـه ترتیـب 

8درصـد و 130.6 درصـد رشـد داشـته اسـت. نـرخ 

فـروش ایـن محصـول در آذر مـاه امسـال 65 هـزار و 

847 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و در دی مـاه 

شـرکت نورد آلومینیوم موفق شـد در دهمین ماه از سـال جاری، عملکرد رو به رشـدی را در تولید ورق آلومینیومی نسـبت به ماه پیش 
از آن تجربه کند.

»فنوال« 1064 تن محصول تولید کرد
در دی ماه 1399؛
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فـروش  در  شـرکت  ایـن  همچنیـن  کـرد.  تجربـه 

را  درصـدی   39.8 رشـد  کارمـزدی  محصـوالت 

نسـبت بـه آذر مـاه سـال 1398 بـه ثبـت رسـاند. 

شـرکت نـورد آلومینیـوم در دی مـاه سـال قبـل، 

204تن محصول کارمزدی فروخته بود.

نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی این شـرکت 

در دی مـاه امسـال نسـبت بـه آذر مـاه، 7.8 درصد 

افزایـش داشـت و از 20 هـزار و 797 تومـان بـه ازای 

هـر کیلوگـرم بـه 22 هـزار و 412 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصوالت کارمزدی 

این شرکت نسبت به دی ماه 1398 نیز 200.1درصد 

رشد داشته است.

افزایش 66.8 درصدی درآمد نسبت به  ■

دی ماه 1398

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

کارخانجـات تولیـدی نـورد آلومینیـوم در دی مـاه 

1399، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 64 تـن انـواع 

محصـوالت نـورد آلومینیومی تولید کرد کـه 285 

تن از آن کارمزدی بود. مجموع تولید این شرکت 

در این ماه، نسـبت به ماه پیش از آن، 12.6 درصد 

کاهـش داشـت. همچنیـن ایـن میـزان نسـبت بـه 

دوره مشـابه در سـال گذشـته 15.2 درصد افت را 

تجربه کرده است.

سـال  مـاه  دی  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

جـاری، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و یـک تـن 

انـواع محصـوالت نـورد آلومینیومـی فروخـت که 

283 تـن از آن، محصـوالت کارمـزدی بـود. کل 

فـروش ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن 19 درصـد کاهـش داشـت و این میزان 

گذشـته  سـال  در  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت 

21.4درصد افت را نشان می دهد.

»فنـوال« در دی مـاه 1399، در مجمـوع حدود 

557 میلیـارد و 519 میلیـون ریـال از محـل فروش، 

درآمـد کسـب کـرد که نسـبت به مـاه پیـش از آن، 

21.3 درصد کاهش داشـت. این میزان نسـبت به 

دوره مشـابه سـال گذشـته 66.8 درصـد افزایـش 

یافته است.

1398، 30 هـزار و 837 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

به ثبت رسیده است.

رشد 129.3 درصدی نرخ فروش کلد ■

مـاه 1399،  دی  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

169تن کلد آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه 

مـاه،  آذر  در  محصـول  ایـن  تنـی  تولیـد 353  بـا 

52.2درصـد افـت را تجربـه کـرده اسـت. میـزان 

تولید کلد این شـرکت در دی ماه امسـال، نسـبت 

به دی ماه سـال 1398 که 255 تن از این محصول 

تولید شده بود، 33.8 درصد رشد داشته است.

»فنـوال« در دی مـاه امسـال، میـزان 157 تـن 

کلـد فروخـت کـه نسـبت بـه آذر مـاه بـا میـزان 

فـروش 262 تـن و همچنیـن در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته بـا میـزان فـروش 253 تن به 

درصـدی   38.1 و  درصـدی   40.3 افـت  ترتیـب، 

مالحظه می شود. 

مبلـغ فـروش کلـد شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

مـاه مـورد بررسـی، نسـبت بـه آذر مـاه، 0.5 درصـد 

افـت داشـت و از 80 هـزار و 15 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم در آذر مـاه بـه 79 هـزار و 635 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم در دی ماه رسید. همچنین نرخ 

فروش این محصول در دی ماه امسـال نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 1398، 129.3 درصـد رشـد را 

نشان می دهد.

افزایش چشمگیر تولید و فروش  ■

محصوالت کارمزدی نسبت به آذر ماه

تولیـد  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

محصـوالت کارمـزدی، فعالیـت خـود را در دی 

ماه 1399، نسـبت به ماه قبل از آن، 0.9 درصد 

افزایش داد. میزان تولید محصوالت کارمزدی 

»فنـوال« در آذر مـاه 283 تـن بـود و در دی مـاه 

تولیـد  میـزان  یافـت.  افزایـش  تـن   285 بـه 

محصـوالت کارمـزدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه در سـال 1398 نیـز حـدود 39.8 درصـد 

رشـد داشـت؛ به گونه ای که در سـال گذشـته، 

این میزان 204 تن بود.

»فنـوال« در آذر مـاه 1399، 285 تـن محصـول 

کارمـزدی فروخـت و نسـبت بـه فـروش 283 تنـی 

محصول کارمزدی در آذر ماه، رشد 0.9 درصدی را 
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بهتـر  شـرایط  بـا  فـروش  و  آسـان  مالـی  تامیـن 

محصـوالت خواهـد شـد. بـا این رویکرد، شـرکت 

فـوالد خراسـان توانسـت در سـال جـاری بخـش 

عمـده ای از درآمدهـای خـود را هـم در زمینـه 

شـمش فـوالدی و هـم در زمینه میلگـرد از بورس 

کاال کسـب کنـد. البتـه در کنـار عرضـه داخلـی 

ایـن  خراسـان،  فـوالد  توسـط  محصـوالت  ایـن 

شـرکت از صـادرات نیـز غافـل نشـده و توانسـته 

صادرکننده مهمی در کشور لقب بگیرد.

رشد 77 درصدی عرضه شمش فوالد  ■

خراسان در بورس

نمودار 1 حاکی از آن اسـت که این شـرکت 
در 10 ماه امسـال توانسـته اسـت مبلغ 13 هزار و 

577 میلیـارد و 576 میلیـون ریـال را از عرضـه 

انـواع شـمش فـوالدی )شـامل 5SP و 4SP(، در 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  کسـب  کاال  بـورس 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 139درصد 

در  فـوالد خراسـان  نشـان می دهـد.  را  افزایـش 

سال گذشته طی 10 ماه منتهی به دی ماه سال 

1398، پنـج هـزار و 676 میلیـارد و 291میلیـون 

ریـال درآمـد از عرضـه شـمش فـوالدی خـود در 

بورس کاال کسب کرده بود.

مـاه  در 10  فـوالد خراسـان  حـال،  در همیـن 

و  هـزار   28 مبلـغ  میلگـرد  فـروش  از  امسـال، 

308میلیـارد و 950 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان درآمـد در مقایسـه بـا مـدت 

دارد.  رشـد  درصـد  گذشـته 242  سـال  مشـابه 

درآمـد حاصـل از فـروش میلگـرد فـوالدی بـرای 

»فخـاس« در 10 مـاه سـال گذشـته، هشـت هـزار 

255 میلیارد و 592 میلیون ریال بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در 10 مـاه منتهـی به 

درآمـد  بـه کسـب  موفـق  سـال 1399  مـاه  دی 

41هـزار و 886 میلیـارد و 526 میلیـون ریـال از 

فـوالدی  و شـمش  مجمـوع معامـالت میلگـرد 

خـود در بـورس کاال شـده اسـت کـه ایـن میـزان 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

ایـن شـرکت در 10 مـاه  201درصـد رشـد دارد. 

سال گذشته توانسته بود 13 هزار و 901میلیارد 

و 883میلیـون ریـال درآمـد ازمعامالت میلگرد 

و شمش کسب کند.

شـرکت مجتمـع فوالد خراسـان طی 10 ماه سـال جـاری با عرضه منظـم و مداوم 
محصـوالت خـود در بـورس کاال موفـق بـه کسـب 41 هـزار و 886 میلیـارد ریال 
درآمـد شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا سـال گذشـته بیـش از 201 درصد 

افزایش یافته است.

رشد 201 درصدی درآمد فوالد خراسان از 
فروش در بورس کاال

در 10 ماهه امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

ابتدای تاسـیس بورس کاال، یکی از شـرکت های 

ثابـت عرضه کننـده محصـول در ایـن بـازار بـوده 

اسـت زیـرا عرضـه در بورس کاال به دلیل شـرایط 

عرضـه، تقاضـا و معامله، باعث ایجاد شـفافیت، 
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، همان طـور کـه در نمـودار 1 

آمده است، بررسی عملکرد شرکت آلومراد، نشان 

می دهـد کـه ایـن شـرکت در دی مـاه سـال جـاری 

تمرکز خود را بر تولید و فروش بیلت آلومینیومی 

افزایش داده و توانسته است در این حوزه موفق تر 

از حوزه راد آلومینیومی، عمل کند.

تولید بیلت آلومینیومی 503.1 درصد  ■

رشد داشت

در دی مـاه 1399، شـرکت آلومـراد، 211 تـن 

بیلـت آلومینیومـی تولیـد کـرد که مقایسـه این 

میـزان تولیـد بـا مـاه قبـل از آن کـه 65 تن از این 

محصـول تولیـد شـده بـود، نشـان دهنده رشـد 

مـدت  بـه  نسـبت  و  اسـت  درصـدی   226.1

مشـابه سـال گذشـته کـه میـزان تولیـد بیلـت 

آلومینیومی 35 تن بود، با رشد 503.1درصدی، 

مشاهده می شود.

رشد نرخ فروش بیلت آلومینیومی نسبت  ■

به سال گذشته

شـرکت  آلومینیومـی  بیلـت  فـروش  نـرخ 

آلومـراد در دی مـاه 1399، رشـد 95.8 درصـد را 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته تجربـه 

هـر  ازای  بـه  تومـان   611 و  هـزار   26 از  و  کـرد 

کیلوگـرم بـه 52 هـزار و 100 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم در دی مـاه سـال جاری رسـید. این در 

حالی اسـت که نرخ فروش این محصول در ماه 

افـت  مـاه،  آذر  بـه  نسـبت  بررسـی  مـورد 

4.9درصـدی داشـته زیـرا قیمـت هـر کیلوگـرم 

و  هـزار   54 مـاه،  آذر  در  آلومینیومـی  بیلـت 

767تومان بوده است.

رشد 7.9 درصدی فروش راد آلومینیومی  ■

در دی ماه 1399، میزان فروش راد آلومینیومی 

»فمراد«، یک هزار و 117 تن بود که نسـبت به ماه 

قبل از آن، 7.9 درصد رشـد داشـته اسـت. آلومراد 

در آذر ماه 1399، یک هزار و 34 تن راد آلومینیومی 

فروخته بود.

رشد قابل توجه فروش بیلت آلومینیومی ■

»فمـراد« در دی مـاه سـال جـاری، بـا فـروش 

150تـن بیلـت آلومینیومی، رشـد 127 درصـدی را 

نسـبت بـه آذر ماه که میـزان فروش این محصول 

6 تـن بـود، بـه ثبـت رسـاند. همچنیـن ایـن میزان 

فروش رشـد چشـمگیر 731.6 درصدی را نسـبت 

بـه فـروش 18 تنـی بیلت آلومینیومـی در دی ماه 

1398، تجربه کرد.

عملکرد مثبت »فمراد« در 10 ماهه 1399 ■

»فمراد« در دوره 10 ماهه سال 1399، توانست 

9 هـزار و 834 تـن راد آلومینیومـی و یـک هـزار و 

798تـن بیلـت آلومینیومی تولید کند. همچنین 

ایـن شـرکت در مـدت یـاد شـده موفـق بـه فـروش 

حدود 9 هزار و 650 تن راد آلومینیومی و یک هزار 

و 730 تن بیلت آلومینیومی شد.

درآمد »فمراد« در دی ماه 1399 ■

شـرکت آلومـراد در دی مـاه 1399، در مجمـوع 

یک هزار و 250 تن محصول آلومینیومی تولید کرد 

که نسبت به بیانگر 13 درصد رشد نسبت به ماه 

قبل از آن است. این شرکت همچنین در ماه مورد 

بررسـی، یـک هـزار و 266 تـن محصـول آلومینیومی 

فروخت که این میزان نسبت به ماه قبل و همچنین 

نسـبت بـه دوره مشـابه سـال گذشـته، بـه ترتیـب 

15.1درصد و 7.5 درصد رشد داشته است.

شـرکت آلومراد در دهمین ماه 1399، نسـبت به ماه پیش از آن و همچنین مدت مشـابه سـال گذشـته توانسـت عملکرد درخشانی را 
در تولید و فروش بیلت آلومینیومی از خود به نمایش بگذارد.

»فمراد«، در تولید و فروش بیلت خوش درخشید
در دی ماه 1399؛
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بیش از 1۸,7 میلیون تن شمش فوالدی تولید شد

کشف معادن جدید طال، مس و سنگ آهن در کشور

رشد دو برابری تولید شمش در آلومینیوم المهدی
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تا پایان دی  ماه؛

تولیـد شـمش فـوالدی در واحدهـای تابعه ایمیدرو و شـرکت های بزرگ بخـش معدن و صنایع معدنی در 10 ماهه امسـال با رشـد 
7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 18 میلیون و 750 هزار و 185 تن رسید.

بیش از 1۸,7 میلیون تن شمش فوالدی تولید شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طبـق جـداول 

فـوالد  مبارکـه،  فـوالد  مجموعه هـای  آمـاری 

خوزستان، ذوب آهن، فوالد آلیاژی ایران، میدکو، 

فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، آهن 

و فـوالد ارفـع، فـوالد بناب و جهان فوالد سـیرجان 

گویای آن بوده که بیشترین رشد تولید در دوره 

مزبـور مربـوط بـه شـمش جهان فـوالد سـیرجان با 

رقم 200 درصد است.

ضمـن اینکـه بیشـترین کاهـش تولید شـمش 

در 10 ماهـه در زمینـه بیلـت فـوالد خراسـان بـا 

18درصد به ثبت رسید.

تولید 1,6 میلیون تن شمش در دی  ماه ■

تولید شمش فوالد در دی  ماه امسال به رقم 

یـک میلیـون و 681 هـزار و 192 تـن رسـید کـه در 

افـت  گذشـته  سـال  مشـابه  مـاه  بـا  مقایسـه 

4درصدی داشت.

بیشـترین رشـد عملکـرد دی  مـاه مربـوط بـه 

بیلـت تولیـدی فـوالد بنـاب بـا رقـم 130 درصـدی 

بـه  بـود و بیشـترین افـت عملکـرد هـم مربـوط 

شـمش بیلت فوالد خراسـان به میزان 58 درصد 

ثبت شد.

تولید 12,1 میلیون تن محصوالت فوالدی ■

یادشـده در  فـوالدی واحدهـای  محصـوالت 

10ماهـه بـه رقـم 12 میلیـون و 145 هـزار و 73 تـن 

رسـید که نسـبت به مدت مشـابه پارسـال رشـد 

2درصدی نشان می دهد.

تولیـد محصـوالت فـوالدی در دی  ماه برابر با 

یـک میلیـون و 139 هـزار و 45 تـن بـود کـه در 

کاهـش  گذشـته  سـال  مشـابه  مـاه  بـا  مقایسـه 

6درصدی یافت.

بر اساس گزارشی از ایرنا، طبق آمارنامه انجمن 

جهانـی فوالد، رشـد تولید فـوالد ایـران در سـال 2020 

میالدی پس از ازبکستان و مولداوی )تولید ناچیزی 

دارند(، جایگاه سوم جهانی را از آن خود کرد.

مجمـوع تولیـد شـمش فـوالد ایـران در سـال 

2020 به بیش از 29 میلیون تن رسـید و کشـور ما 

همچنان جایگاه دهمین تولیدکننده فوالد جهان 

را حفظ کرد.

دهمیـن  جایـگاه  اخیـر  سـال های  در  ایـران 

فوالدسـاز جهـان و نخسـتین تولیدکننـده منطقه 

خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

انجمـن جهانـی فـوالد در تشـریح وضعیـت 

تولیـد فـوالد در سـال گذشـته میـالدی در قالـب 

داده های آماری آورده است: متوسط رشد تولید 

64 کشـور عضـو ایـن انجمن کاهـش 0.9 درصدی 

را ثبـت کـرد و بـه یـک میلیـارد و 829 میلیـون تـن 

رسید، در حالی که تولید سال 2019 یک میلیارد 

و 846 میلیون تن بود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، تولید فوالد ایران در 

سـال 2019 میـالدی بـه 25 میلیـون و 600 هـزار تـن 

رسیده بود که در سال 2020 با رشد 13,4درصدی 

به 29 میلیون و 30 هزار تن رسید.
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وزیـر صنعـت، معدن و تجارت از کشـف معادن جدید طا، مس و سـنگ آهن در کشـور خبـر داد و گفت: با برنامه ریزی ها و اسـتفاده 
از فناوری های جدید اکتشاف از معادن کشور توسعه می یابد و بهره برداری از معادن گسترش پیدا می کند.

کشف معادن جدید طال، مس و سنگ آهن در کشور

رزم  علیرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حسـینی از کشـف معـادن جدیـد طـال، مـس و 

سـنگ آهن خبـر داد و بـا اشـاره بـه ظرفیـت بـاالی 

معادن کشور اظهار داشت: ما در حال راه اندازی 

هلدینگ هـای مربـوط بـه سـنگ های گران قیمـت 

هستیم که در کل کشور توسعه یابد.

وی افـزود: ایـران نـه تنهـا سـرزمین نفت خیـز 

بلکه یک کشـور معدن خیز هم هسـت که باید از 

ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد.

اعـالم  بـا  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 

اینکه یک بخش از مسـئولیت ها برای کشـف و 

معـادن  شـورای  بـه  معـادن  از  بهره بـرداری 

اسـتان ها واگـذار شـده اسـت، تصریـح کـرد: بـر 

کـه  شـده ای  حفـر  معـادن  برنامـه  ایـن  اسـاس 

چندین سـال به دلیل مشـکالت فنی، مالی و یا 

هـر دلیـل دیگـر مـورد بهره بـرداری قـرار نگرفتـه 

اسـت، آزادسـازی خواهـد شـد و پروانـه آن هـا بـه 

صـورت مزایـده در اسـتان ها در اختیـار شـورای 

معادن استان قرار می گیرد.

رزم حسینی ادامه داد: ما اکنون در اکتشاف 

نشـدیم  موفـق  و  هسـتیم  فقیـر  خیلـی  معـادن 

همـه  و  باشـیم  داشـته  جدیـدی  اکتشـافات 

اکتشافات ما مربوط به سنوات گذشته است.

وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا برنامه ریزی هـا و 

استفاده از فناوری های جدید اکتشاف از معادن 

از معـادن  بهره بـرداری  و  یابـد  توسـعه  کشـور 

گسترش پیدا کند.

وزیـر صنعـت،  مهـر،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

از  برداشـت  تجـارت خاطرنشـان کـرد:  و  معـدن 

معادن اکنون بیشتر سطحی است و باید برداشت 

از عمق معادن را هم توسعه دهیم.

ــــ

گـروه صنعتـی سـدید بـا نمـاد »وسـدید« ایـن بار موفق شـد تـا یکـی دیگـر از وعده هـای خـود مبنی بـر افزایش سـرمایه 
653درصدی سنگین که در مجمع عمومی ساالنه مطرح کرده بود را محقق کند.

»وسـدید«  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

توانسـت تا مجوز افزایش سـرمایه از محل مازاد 

تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا را از سـازمان بـورس و 

اوراق بهادار اخذ کند، این مجوز سرمایه سدید 

را 653 درصد افزایش خواهد داد.

افزایـش سـرمایه مذکـور بـه منظـور اصـالح 

بـوده  سـاختارمالی مـورد توجـه هیئـت مدیـره 

اسـت و میبایسـت طبـق آگهـی برگـزاری مجمع 

عمومـی فوق العـاده در تاریـخ پنجـم اسـفند 99 

کـه توسـط ایـن شـرکت در سـامانه کـدال ارائـه 

شده است؛ منتظر تصویب نهایی آن در مجمع 

توسط صاحبان سهام باشیم.

گـروه صنعتی سـدید با توجـه به برنامه هایی 

کــــه در دستــــور کـــار خــــود قــــرار داده، بــــــه 

موفقیت هایـی در حـوزه هـــــای نفـــت، گاز،آب، 

پتروشـیمی و انرژی های تجدیدپذیر و ...دسـت 

یافتـه و در حـال ارتقـای فعالیت هـای خـود در 

حوزه های مذکور است.

طبـق اظهـارات حسـین خانعلـی، مدیرمالـی 

گروه صنعتی سدید و گزارشات منتشر شده در 

کـدال، سـدید در سـال مالـی جـاری موفق شـد تا 

وضعیـت مالـی و عملیاتـی خـود را بهبـود قابـل 

توجهی بخشیده، در حوزه عملیات شرکت های 

قراردادهـای  انعقـاد  بـه  موفـق  مجموعـه  زیـر 

مختلفی شده و اکنون در جدیدترین اقدام گام 

پایانـی افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابی 

دارایی هـا )سـرمایه گذاری های بلنـد مـدت( را با 

اخذ مجوز از سازمان بورس بردارد. 

بـر اسـاس گزارشـی از بـورس 24، طبیعتـا ایـن 

اقدام منجر به اصالح ساختار مالی، ارتقای سطح 

اعتبـارات و جـذب منابـع بیشـتر، بهبـود نسـبت 

مالکانه و حرکت سریع تر گروه صنعتی سدید در 

راستای رشد و تعالی مستمر خواهد شد.

اخذ مجوز افزایش سرمایه سنگین 6۵۳ درصدی از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها در نماد »وسدید«

وزیر صمت خبر داد:
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد:

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو در جلسـه پایش طرح جامـع طا بر تدویـن طرح جامع طا بـه عنوان یکـی از طرح هـای اولویت دار 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با تمرکز بر همه بخش های زنجیره )اکتشاف تا بازار( تاکید کرد.

تدوین طرح جامع طال با تمرکز بر همه بخش های زنجیره

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه اللـه جعفـری در جلسـه 

پایـش تدویـن طـرح جامع طـال با بیان این مطلب 

اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ذخایـر مناسـب در 

حـوزه طـال )11 اسـتان(، تدویـن طـرح جامع طال به 

عنـوان نقشـه و سـند باالدسـتی بـرای کشـور از 

اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت و بـدون شـک، 

اگر طرح جامع نداشـته باشـیم، همواره با چالش 

و سردرگمی مواجه خواهیم بود.

ایـن طـرح، از بخـش  افـزود: در تدویـن  وی 

خصوصی و تشـکل ها کمک گرفته خواهد شـد و 

نسـبت بـه جـذب حداکثـری ذی نفعـان اقـدام 

خواهد شد. همچنین، به دنبال این هستیم که 

همـه ابعـاد صنعـت اعـم از کمـی و کیفـی در آن 

دیـده شـود تـا بتوانیم افق مناسـبی برای توسـعه 

صنعت طال طراحی کنیم.

نیاز به ارائه اطالعات دقیق ■

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو با بیـان اینکه 

ارائـه اطالعـات دقیـق و کامـل از صنعـت طـال، 

مـا را در تدویـن یـک طـرح جامـع یـاری خواهـد 

همچــــون  مـــــواردی  کــــرد:  تصــــریح  کــــرد، 

اسـتانداردها، اسـتراتژی خریـد و فـروش طـال و 

سکــــه، حجــــم ذخایــــر، آمـار یکپارچـه دربـــاره 

واردات،  میـزان  تولیـد،  ظرفیـت  و  تقاضـا 

اشتغـــال، نقـاط قـــوت و ضعـف صنعـت، بـازار 

ایـن  بـرای تکمیـــل  فـروش داخلـی و خارجـی، 

طرح ضروری است.

وی ادامه داد: در این زمینه ها، بانک مرکزی، 

خانـه معـدن ایـران و اتحادیـه طـال و جواهـر مـی 

تواننـد کمـک کننـد و با ارائه اطالعات مناسـب، 

نسـبت بـه پیشـبرد ایـن صنعـت اقـدام کننـد. 

همکاری همه بخش ها، اثر قطعی را برای بهترین 

تدوین خواهد داشت.

پیگیری برای تصویب در هیئت وزیران  ■

در صورت نیاز

جعفـری بـا تاکیـد بـر رفع همزمان مشـکالت 

روزمـره صنعـت طـال بـا اجـرای طـرح جامـع طـال 

گفـت: برخـی مسـائل همچـون موانـع مربـوط بـه 

مـواد قانونـی زائـد بایـد بررسـی و حـذف شـود. 

گمـرک،  بـه  مربـوط  موضوعـات  همچنیـن، 

را  کوچـک  مسـائل  برخـی  و  واردات  صـادرات، 

می توان رفع کرد.

وی اضافـه کـرد: تـالش بـر ایـن اسـت تـا در 

صورت نیاز، طرح در وزارتخانه و هیئت وزریران 

تصویـب شـود تـا بـه عنـوان قانـون در آمـده و در 

همه دوره ها قابلیت اجرا پیدا کند.

اتمام فاز نخست طرح جامع طال ■

علیرضـا طـاالری، مجـری طـرح تدویـن جامع 

طـال بـا بیـان اینکـه تدویـن طـرح جامـع طـال در 

اسـفند 98 بـا دسـتور مهنـدس جعفـری، رئیـس 

وقـت شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی آغـاز 

شـد، عنـوان کرد: این طـرح در چهار فاز تعریف 

و  مطالعـه  شـامل  آن  نخسـت  فـاز  کـه  شـده 

جمع آوری سـوابق و متدولوژی، انجام شـد. این 

بـه  نیمـه دوم سـال 1400  قـرار اسـت در  طـرح 

اتمام برسد.

وی افـزود: تاکنـون هفت گزارش انجام شـده 
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مدیرعامل شـرکت آلومینیوم المهدی گفت: از ابتدای سـال جاری تاکنون 140 هزار تن شـمش آلومینیوم در این کارخانه تولید شـده 
که در مدت همسنجی با پارسال افزایش دو برابری داشته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حمیـد مهتـدی 

اظهار داشـت: پارسـال حدود 88 هزار تن شـمش 

آلومینیـوم در المهـدی تولیـد شـده کـه تـا پایـان 

امسـال پیش بینـی می شـود بـه بیـش از 180 هـزار 

تن برسد.

افـزود: تعمیـر و راه انـدازی دیگ هـای  وی 

الکترولیـز کارخانـه به همـت متخصصان بومی 

و انجـام تعمیـرات اساسـی و تامیـن بـه موقـع 

مـواد اولیـه از مهم تریـن عوامـل افزایـش تولیـد 

شمش آلومینیوم بوده است.

این مسئول، وارد مدار کردن بخش زیادی از 

دیگ هـای خـارج از مدار در شـرکت آلومینیوم را 

از دیگـر عوامـل افزایـش تولیـد شـمش آلومینیوم 

عنوان کرد.

مهتـدی یـادآور شـد: از ابتـدای سـال جـاری 

تاکنـون 415 هـزار تـن مـواد اولیـه از کشـورهای 

خارجـی وارد ایـن کارخانـه شـده و 38 هـزار تـن 

شمش صادر شده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت اسمی تولید شمش این 

کارخانه 254 هزار تن است که اکنون معادل حدود 

70 درصد ظرفیت اسمی این کارخانه می شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، مدیرعامل شـرکت 

کـرد:  تصریـح  بندرعبـاس  المهـدی  آلومینیـوم 

اکنون 340 دیگ الکترولیز در شرکت آلومینیوم 

المهدی فعال است.

شـرکت آلومینیـوم المهـدی بندرعبـاس در 

18کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.

رشد دو برابری تولید شمش در آلومینیوم المهدی

در زمینـه صنعـت طـال توسـط خوشـه صنعتـی 

جواهرات استان تهران، خوشه صنعتی جواهرات 

اسـتان خراسـان رضـوی، زرمهـر مارلیـک )گـزارش 

بازار طالی ترکیه و تایلند(، ایمیدرو، اتحادیه طال 

و جواهر، خانه معدن )گزارش زیست محیطی( و 

مرکـز پژوهش هـای مجلـس )مالیـات، بـازار ارز و 

سکه( مورد بررسی قرار گرفته است.

آمادگی همکاری خانه معدن برای تدوین  ■

طرح جامع

محمـد رضـا بهرامـن، رئیـس خانـه معـدن بـا 

اشـاره بـه اینکـه تدویـن طـرح جامـع طـال بـرای 

توسـعه این صنعت بسـیار موثر اسـت، ابراز کرد: 

ایـن طـرح، می توانـد کل زنجیـره صنعـت طـال از 

اکتشـاف تـا بـازار را در برگیـرد و بـرای یـک دوره 

10-15 سـاله، ایـن طـرح را تعریـف کنیم و صنعت 

طال را به سمت توسعه بریم.

وی افـزود: مـا در خانـه معـدن آمادگـی داریم 

در تدویـن طـرح همـکاری کنیـم و مسـائل پیـش 

روی این صنعت را مطرح کنیم.

ظرفیت قابل توجه در ایجاد ارزش افزوده  ■

و اشتغال

ابراهیـم محمـد ولـی، رئیـس اتحادیـه طـال و 

جواهر تهران در این جلسه ویدئوکنفرانسی با بیان 

اینکه اگر این صنعت مورد حمایت قرار گیرد، در 

ایجاد ارزش افزوده ناشی از صادرات و اشتغال زایی 

ظرفیت قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: 

امیدوار هستیم با رفع موانع در حوزه های گمرک، 

افزایـش  شـاهد  مرکـزی،  بانـک  و  اسـتاندارد 

صادرات در این زمینه باشیم.

وی ادامـه داد: اسـتحصال طـال هزینـه زیادی 

ایـن  کارخانه هـای  حمایـت،  صـورت  در  و  دارد 

حوزه می توانند با ظرفیت کامل کار کنند.

سید رضا زیارت نیا، مدیرعامل شرکت طالی 

زرمهـر بـا بیـان اینکـه در بحـث نیـروی انسـانی و 

طراحی صنعت طال پیشـرفت زیادی داشـته ایم، 

خاطرنشـان کـرد: در تدویـن طـرح جامع طال، کل 

زنجیره مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد:
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بـا بومی سـازی الکتروموتورهـای کاف پیـچ و پینـچ رول نـورد مجتمع فوالد سـبا کـه ازجمله مهم تریـن موتورهای خـط نورد به 
شـمار می آینـد، ضمـن بی نیـازی کشـور از واردات ایـن تجهیـزات، به میـزان 39 میلیـارد ریال بـه ازای هر تجهیـز صرفه جویی 

اقتصادی به بار نشست.

بی نیازی کشور از واردات الکتروموتورهای کالف پیچ
 و پینچ رول خطوط نورد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، مهـدی کاردان، 

سرپرسـت تعمیـرات نـورد مجتمـع فـوالد سـبا، 

ضمـن اعـالم ایـن خبـر و با بیـان اینکه این تجهیز 

قبل از بومی سـازی از کشـور ایتالیا وارد می شـد، 

وجـود  و  واردات  زیـاد  هزینـه  داشـت:  اظهـار 

آن  بـر  را  مبارکـه  فـوالد  کارشناسـان  تحریم هـا 

داشـت تـا بومی سـازی ایـن تجهیـز را در دسـتور 

کار قرار دهند.

وی در تشـریح فراینـد اجـرای این پـروژه افزود: 

بعد از ارزیابی شـرکت های سـازنده و متخصصان 

بـرای  نیـــرو  صنعـــت  رشـــد  شرکـــت  داخلــــی، 

نـورد  دوم  کالف پیـچ  موتورهـای  بومی سـازی 

مجتمـع فـوالد سـبا، شـامل موتـور 640 کیلـووات 

مندریل و موتور 300 کیلووات پینچ رول، انتخاب 

شد. در ادامه با نظارت مستمر کارشناسان فوالد 

مبارکه، تجهیز بومی سازی شد و به  صورت قطعه 

یدکی در خط نورد مجتمع فوالد سبا مورد آزمایش 

قرار گرفت و سـرانجام، پس از اطمینان از حصول 

بـا  واحـد،  کارشناسـان  تاییـد  و  الزم  کیفیـت 

موفقیت بهره برداری شد.

سرپرست تعمیرات نورد مجتمع فوالد سبا با 

تاکید بر اینکه طراحی و ساخت این الکتروموتورها 

بـرای اولیـن بـار در ایـران انجـام گرفته اسـت، بیان 

تولیـد  قابلیـت  مذکـور  الکتروموتورهـای  کـرد: 

گشـتاور تـا 300 درصـد گشـتاور نامـی را دارنـد. 

ضمن اینکه این موتورها با توجه به الزامات ایمنی 

در خطـوط نـورد، علی رغـم تـوان باال، با ولتاژ فشـار 

ضعیف کار می کنند.

ایـن  کسـب  پـی  در  کـرد:  عنـوان  کاردان 

موفقیـت، به جرئـت می تـوان گفـت ایـران از ایـن 

پس به دانش فنی ساخت انواع موتورهای با دور 

متغیـر موردنیـاز در خطـوط نـورد و سـایر صنایـع 

مشابه دست یافته و از واردات این تجهیز بسیار 

مهم بی نیاز است.

احمـدی،  محمدرضـا  خصـوص،  همیـن  در 

کارشـناس بـرق و اتوماسـیون مجتمـع فـوالد سـبا 

تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید داخل و 

اجـرای اقتصـاد مقاومتـی، بـرای بومی سـازی ایـن 

موتورها جلسات متعددی بین کارشناسان واحد 

تعمیـرات نـورد مجتمـع فـوالد سـبا و دفتـر فنـی 

تعمیرات، بومی سـازی و واحد خرید برگزار شـد و 

طی آن ها، اطالعات فنی الزم بررسی و تهیه شد. 

پـس از ارزیابـی شـرکت های سـازنده داخلـی، در 

نهایت سـفارش سـاخت به شـرکت رشـد صنعت 

نیرو داده شد.

کامـران نصوحـی، فورمـن تعمیـرات بـرق نورد 

نیـز در ایـن خصـوص مطـرح کـرد: از ویژگی هـای 

دیگـر ایـن موتورها می توان به کنتـرل دور متغیر، 

تولید گشتاور باال، کارکرد در سرعت های پایین و 

سیسـتم خنک کنندگـی بـا آب اشـاره کـرد. ضمن 

اینکـه بـا توجـه بـه ضمانـت ایـن موتورهـا توسـط 

شـرکت سـازنده، در صورت بروز هرگونه اشـکال یا 

خرابی، کارشناسان مربوطه در اسرع وقت جهت 

ارائـه مشـاوره و سـایر اقدامـات الزم در خـط نـورد 

گرم مجتمع فوالد سبا حاضر خواهند شد.

در همیـن زمینـه سـید حجت الـه موسـوی، 

کارشناس قطعات یدکی دفتر فنی تعمیرات نیز 

ابـراز کـرد: ایـن دو موتـور مربـوط بـه توسـعه نـورد 

مجتمع فوالد سـبا می شـد و تهیه آن ها از شـرکت 

سـازنده خارجی، در شـرایط تحریم، با صرف زمان 

زیـاد و بیـش از 230 هـزار یـورو امکان پذیـر بـود؛ 

بنابراین ترجیح داده شد که این تجهیز با همکاری 

شرکت های سازنده داخلی بومی سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: با بومی سازی این تجهیز، 

ریـال صرفه جویـی،  عالوه بـر حـدود 39 میلیـارد 

دیگـر  نیـز  موتـور  یدکـی  قطعـات  تامیـن  ازنظـر 

هیچگونه نگرانی وجود نخواهد داشت.

نـورد  تعمیـرات  سرپرسـت  کاردان،  مهـدی 

مجتمـع فـوالد سـبا در پایـان از همـکاری کارکنـان 

واحدهای تعمیرات نورد مجتمع فوالد سبا، دفتر 

فنی تعمیرات، بومی سازی، خرید و مدیریت این 

مجتمع و همچنین از زحمات مدیریت و کارکنان 

شرکت رشد صنعت نیرو تشکر و قدردانی کرد.
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رئیـس اتحادیـه آهن فروشـان با بیـان اینکه بازار فـوالد باتکلیف اسـت و نظارتی بر آن روجود نـدارد، گفت: دولـت و مجلس در 
تدوین طرح فوالد باید نظرات شبکه توزیع یعنی آهن فروشان را هم مدنظر قرار دهند.

وجود رانت در شبکه توزیع فوالد
رئیس اتحادیه آهن فروشان مطرح کرد:

به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا رستگار 

در مورد وضعیت بازار آهن و فوالد، اظهار داشت: 

کاهـش  دلیـل  بـه  سـال  از  ایـام  ایـن  در  معمـوال 

ساخت وسـاز و مصـرف، روال بـازار نباید افزایشـی 

باشـد، امـا امسـال بـا توجـه بـه اینکه همـه احتمال 

می دهنـد کـه ارزش پـول ملـی کاهـش یابـد و بـا 

شـده،  تدویـن  کـه  مالیاتـی  و  بودجـه  بـه  توجـه 

گرانی هایـی در محصـوالت آهـن و فـوالد در پیـش 

باشـد، بـازار روال سـابق خـود را نـدارد و بـه نوعـی 

بالتکلیف است.

وی افـزود: قیمت هـا در بـازار نوسـان دارد و 

نمی توان در مورد میزان کاهش یا افزایش قیمت 

بـرآوردی ارائـه داد؛ در واقـع در حـال حاضـر هیـچ 

کنتـرل و نظارتـی روی افزایـش و کاهـش قیمـت 

محصوالت فوالدی و آهنی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن و فوالد تهران 

ادامـه داد: مشـخص نیسـت قیمت هـا در بـازار از 

کجا تعیین می شود. متولی بازار مشخص نیست 

و وقتی قیمت ها افزایش می یابد، سراغ مغازه دار 

شناسنامه دار می روند در حالی که دلیل گرانی را 

بایـد در جـای دیگـری جسـتجو کننـد. در واقـع 

وقتـی آهـن فـروش نتوانـد بـار را از مسـیر قانونـی 

تهیه کند، مجبور اسـت از واسـطه بخرد و همین 

مسئله موجب می شود که محصول را گران بخرد 

پس گران هم می فروشـد اما در این مواقع فقط با 

بقیـه  بـه  کاری  و  می شـود  برخـورد  آهن فـروش 

زنجیره ندارند.

برنامه های دولت و مجلس جامعیت ندارند ■

رسـتگار بـا اشـاره بـه شـیوه نامـه فـوالد کـه 

مدتـی قبـل از سـوی دولـت ابـالغ و اجـرای آن 

جهـت انجـام برخـی اصالحـات، متوقـف مانـد، 

بیـان کـرد: شـیوه نامـه دولـت خـود عاملـی شـد 

که بازار از حالت عادی خارج شـود؛ با توجه به 

عدم تبعیت زنجیره فوالد از شیوه نامه مذکور، 

بـازار شـاهد افزایـش قیمت ها بود. مـا این موارد 

را بـه صـورت مکتـوب بازگـو کردیـم. متاسـفانه 

ایـن شـیوه نامه و طرح هـای دولـت و مجلـس، به 

شـکلی تدویـن شـده اند کـه منافـع و مالحظـات 

حلقه هـای مختلف زنجیره فـوالد در آن ها لحاظ 

نشده است.

وی اضافه کرد: مبنای کار اگر راهبردی، واقعی، 

جامـع و بلندمـدت باشـد و همـه تبعیـت کننـد 

می تواند راهگشـا باشـد اما اگر نسـخه خاص برای 

ایام خاص پیچیده شود، موثر نیست. متاسفانه تا 

امـروز هـر تصمیمی که گرفته شـده، تمـام جوانب 

کار را ندیده انـد و در یـک مقطعـی یـک تصمیـم 

موقتی گرفته اند که در بلندمدت نه تنها فایده ای 

نخواهد داشت بلکه مضر هم خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن و فوالد تهران 

تصریـح کرد: شـیوه نامه ای کـه دولت تهیه کرد با 

حضـور برخـی از افـراد فعال در زنجیره فـوالد بود و 

از بخش توزیع آهن و فوالد کسی در این جلسات 

حضور نداشت؛ در مجلس نیز همین اتفاق افتاده 

اسـت و توجهـی بـه همـه زنجیـره نشـده اسـت. 

فعاالن تولید، توزیع و مصرف باید در این جلسات 

حضـور داشـته باشـند و مالحظـات و نـکات آن هـا 

شنیده شود.

وی تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر مـا کمبـود 

نداریـم و حتـی مـازاد تولیـد هم داریم بنابرایـن در 

نظـام توزیـع مشـکل وجـود دارد؛ یعنـی توزیـع و 

قیمت گـذاری بایـد بر اسـاس واقعیت ها و قیمت 

تمام شده باشد؛ اصناف در کنار بورس در توزیع 

فوالد نقش کلیدی دارند.

بیشترین رانت و فساد در حلقه توزیع  ■

نهفته است

رسـتگار ابـراز کـرد: بایـد مشـخص شـود کـه 

مکانیـزم کشـف قیمـت آهـن و فـوالد در بـورس 

چگونه اسـت؛ ما نسـبت به این موضوع اعتراض 

داریـم. بایـد یـک اراده واقعـی بـرای اصـالح فراینـد 

توزیع وجود داشته باشد.

وی مطرح کرد: وقتی جلوی چشم مسئوالن، 

کارخانه ای با واسطه محصول را در بازار می فروشد 

و رانت خـواران نیـز در بـازار توزیـع بـا هـر قیمتـی 

قطعـا  می فروشـند،  را  محصـول  می خواهنـد، 

و  می شـود  مصرف کننـده  حـق  در  اجحـاف 

سـودهای غیرقانونـی نصیـب افرادی می شـود که 

شناسنامه این کار را هم ندارند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، رئیـس اتحادیـه 

فروشـندگان آهـن و فـوالد تهـران خاطرنشـان کـرد: 

روش هـای کنونـی عرضـه محصـوالت فـوالدی در 

بـورس قابـل قبـول نیسـت. بـورس در دنیا تعریف 

دارد. باید عملکرد بورس را بررسی کرد.
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رئیـس واحـد گالوانیـزه و ورق رنگـی گفـت: به  طـور کلی هم اکنون تولیـد خط گالوانیزه بـه حدود 17 هزار تن در ماه رسـیده اسـت 
و از ابتـدای راه انـدازی تاکنـون، بیـش از سـه میلیـون و 200 هزار تن محصـول گالوانیزه فـوالد مبارکه به بازار مصرف عرضه شـده 

است. باالترین رکورد تولید ساالنه این خط بیش از ظرفیت نامی و به میزان 211 هزار و 750 تن بوده است.

عرضه بیش از ۳,2 میلیون تن ورق گالوانیزه به بازارهای مصرف

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، علیرضـا 

گندمـکار، رئیـس واحد گالوانیزه و ورق رنگی 

بـه  مناسـبت سـالروز افتتـاح واحـد ورق رنگـی 

ناحیـه نـورد سـرد در تاریـخ 18 بهمـن سـال 1381، 

در گفت وگویـی بـه تشـریح دسـتاوردهای ایـن 

خـط تولیـد ارزشـمند پرداخـت کـه مشـروح آن را 

در ادامه می خوانید.

چرا ورق گالوانیزه در صنعت جایگاه  ■

خاصی دارد؟

امروزه استفاده از محصوالت پوشش دار در 

صنعـت افزایـش یافتـه و از دالیـل مهـم آن تاثیـر 

نپذیرفتـن از محیـط و عـدم تخریـب و خوردگـی 

فلـز و درنتیجـه افزایـش عمـر ورق و همچنیـن 

بهبود خواص زیبایی شناختی آن است.

به  طور کلی در فوالد مبارکه چند نوع  ■

محصول پوشش دار تولید می شود؟

محصـوالت پوشـش دار فـوالد مبارکـه شـامل 

ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است 

کـه خـط تولیـد ورق گالوانیـزه بـا ظرفیـت اسـمی 

200 هـزار تـن توسـط شـرکت C.M.I طراحـی و 

نصـب شـد و در ادامـه بـا همکاری کارکنـان فوالد 

در 18 بهمن سال 1381 افتتاح  شد.

در خصوص کمیت و کیفیت این خط  ■

تولید توضیح دهید.

میـزان تولیـد در اوایل راه اندازی خط، پنج تا 

هشـت هزار تن در ماه بود. مسـائل و مشـکالت 

وجـود  خـط  تجهیـزات  و  طراحـی  در  زیـادی 

داشـت کـه بـا مشـورت کارشناسـان خارجـی و 

تالش تیم مدیریت، پروژه های بهبود زیادی در 

این زمینه تعریف و انجام شد. از این پروژه های 

بهبـود می تـوان بـه تبدیـل مـادۀ محافـظ کـروم 

شش ظرفیتی به ماده محافظ کروم سه  ظرفیتی 

اشـاره کـرد. مـاده محافـظ کـروم 6 ظرفیتـی یـک 

ماده سـمی اسـت که در طوالنی مدت بیماری زا 

اسـت و می تواند برای محیط  زیسـت و سـالمت 

کارکنـان و مشـتریان مضـر باشـد. ایـن مـاده بـا 

تغییراتـی کـه در تجهیـزات اعمـال شـد، بـا مـا 

دهـه بی خطـر کروم سـه  ظرفیتی جایگزین شـد. 

همچنین پروژه کاهش جرم پوشش محصوالت 

از 90 گـرم بـه 80 گـرم بـر متـر مربع اجرا شـد. از 

مـوارد دیگـر می تـوان بـه افزایـش سـرعت فرایند 

خط تولید از 90 متر به 93 متر در دقیقه اشـاره 

خـط  تولیـد  هم اکنـون  کلـی  طـور  بـه   کـرد. 

گالوانیـزه بـه حـدود 17هـزار تـن در مـاه رسـیده 

اسـت و از ابتـدای راه انـدازی تاکنـون، بیـش از 

سـه میلیـون و 200هـزار تـن محصـول گالوانیـزه 

فوالد مبارکه به بازار مصرف عرضه شده است. 

باالتریـن رکـورد تولیـد سـاالنه ایـن خـط بیـش از 

ظرفیـت نامـی و بـه میـزان 211 هـزار و 750 تـن 

بوده است.

در خصوص تاریخچه این خط تولید  ■

توضیح دهید.

فـوالد مبارکه بهره برداری از خط گالوانیـزه را از 

زمان راه اندازی طی قراردادی به شرکت توکا فوالد 

واگـذار کـرد. تمامـی کارکنـان ایـن شـرکت پـس از 

اخذ آزمون و مصاحبه های علمی و فنی و همگی 

بـا مـدرک باالتـر از فـوق  دیپلـم اسـتخدام شـدند و 
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خارجـی  کارشناسـان  توسـط  اسـتخدام،  از  پـس 

شـرکت C.M.I آمـوزش دیدنـد و مشـغول بـه کار 

واحـد  کارکنـان  اغلـب   ،1388 سـال  در  شـدند. 

به صـورت قـرارداد مسـتقیم بـه اسـتخدام فـوالد 

مبارکـه درآمدنـد. در طـول 18سـال بهره بـرداری از 

خـط گالوانیـزه و تغییـرات چارت هـای سـازمانی، 

تجارب ارزشمندی در خصوص جدا بودن سیستم 

تولیـد و تعمیـرات در مقایسـه بـا تمرکـز آن هـا بـه 

دست آمده است. همچنین فعالیت های بسیاری 

خـط  حیاتـی  قطعـات  بومی سـازی  خصـوص  در 

گالوانیزه ایجاد شده که از آن جمله می توان تغییر 

تیوب هـا،  رادیانـت  اتوماسـیون دسـتگاه جـوش، 

غلتک هـای حوضچـه مـذاب، مشـعل های کـوره، 

غلتک های کوره و .. نام برد.

ماحصل بومی سازی ها و تجربیات چگونه  ■

دیده می شود؟

اصلـی  پارامترهـای  در  می تـوان  را  امـر  ایـن 

تولید گالوانیزه مشاهده کرد. یکی از پارامترهای 

اصلـی خـط IU )آماده بـه کاری خط تولید( اسـت. 

طبـق طراحـی سـازنده، عـدد 87درصـد میـزان 

بـا  کـه  بـود  شـده  پیش بینـی  آماده بـه کاری 

بهبودهای مستمر و کسب تجارب ارزشمند به 

عدد 97.5 درصد رسیده است.

ورق گالوانیزه در فوالد مبارکه به چه  ■

روشی تولید می شود و چه مزیتی دارد؟

تولیـد ورق گالوانیـزه ناحیـه نـورد سـرد بـه 

روش غوطـه وری داغ اسـت. مزیـت ایـن روش 

گالوانیـزه بر روش هـــای دیگـــر، مقرون به صرفه 

بـــودن، امکــــان ایجــــاد ضخامت هــــای بــــاالی 

پوشـش  و چسـبندگی  بـاال  اسـتحکام  پوشـش، 

گالوانیزه به فوالد است.

عمده کاربردهای ورق گالوانیزه در چه  ■

صنعتی است؟

ورق گالوانیـزه کاربردهـای فراوانـی دارد که از 

پانـل،  فلـزی،  بـه سـقف های  می تـوان  آن جملـه 

تابلوهای برق، سینی کابل؛ قطعات لوازم خانگی 

لباسشـویی،  ماشـین  بخـاری،  یخچـال،  مثـل 

ماکروویو، کولر؛ تجهیزات آشپزخانه مثل کابینت؛ 

مخـازن ذخیـره آب؛ مجراهـای هـوا و دودکـش؛ 

ناودان هـا و لوله هـا؛ سـازه های گوناگون، سـازه های 

فضایـی، انبارهـا؛ اجزای ماشـین های کشـاورزی؛ و 

قطعات خودرو و اجزای داخلی آن اشاره کرد.

بهبود مستمر در این خط را چگونه  ■

ارزیابی می کنید؟

بـا توجـه بـه اینکـه حیـات خطوطـی همچـون 

گالوانیزه به بهبود مستمر در راستای پاسخ گویی 

بـه نیـاز مشـتریان وابسـته اسـت و همچنیـن بـا 

توجه به تغییر ذائقه کیفی بازار )استفاده زیاد از 

جـرم  و  کـم  ضخامـت  و  عـرض  بـا  محصـوالت 

پوشـش کـم( برخـی از قسـمت های خـط به دلیـل 

نوع طراحی اولیه نیاز به مدرنیزاسیون و ارتقای 

تجهیـزات داشـتند. ازجملـه مشـکالت موجـود 

می توان به عدم امکان اعمال پوشش کمتر از 80 

گرم بر مترمربع و همچنین عدم طراحی تجهیز 

سـه  کـروم  از  اسـتفاده  بـرای  کروماتـه  اعمـال 

 ظرفیتی اشاره کرد. پیرو این مشکالت قراردادی 

تنظیم شده که در سال آینده این تغییرات انجام 

می شـود. برخی از این تغییرات عبارت هسـتند 

از: تغییر اتوماسیون خط گالوانیزه و امکان تولید 

محصول گالوانیزه با پوشش 60 گرم بر مترمربع 

کـه باعـث کاهـش قابل مالحظـه مصـرف روی و 

شـود.  گالوانیـزه  کیفیـت  افزایـش  همچنیـن 

همچنیـن رفـع مشـکل اضافـه ضخامـت لبه های 

محصول و تغییر سـاختار اعمال پوشـش کروماته 

ایـن  از  یکـی دیگـر  بـر روی محصـول گالوانیـزه 

اقدامات است.

در حوزه نیروی انسـانی و تولید،  ■

مهم تریـن اولویت های پیش روی شـما در 

این خط کدم  هسـتند؟

در حال حاضر نیروی انسانی باارزشی در این 

خـط تولیـد مشـغول بـه کا هسـتند کـه بایـد بـا 

فرارسـیدن زمان بازنشستگی آن ها جایگزین های 

مناسبی برای آن ها در نظر گرفته شود. همچنین 

ارتقای کیفیت محصول برای مصارف خودرویی 

و لوازم خانگـی از مهم تریـن دغدغه هـای واحـد 

گالوانیـزه اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـا تدابیـر 

به موقع مدیریت به خوبی انجام گیرد.

محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه 
شامل ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و 
ورق رنگی است که خط تولید ورق 

گالوانیزه با ظرفیت اسمی 200 هزار 
تن توسط شرکت C.M.I طراحی 
و نصب شد و در ادامه با همکاری 
کارکنان فوالد در 18 بهمن سال 

1381 افتتاح  شد
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مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فناوری ایمیدرو گفت: این سـازمان با همکاری سـازمان آموزش فنی حرفه ای کشـور، طی دو سـال اخیر 
)98 و 99(، 604 دوره آموزشی برای فعاالن معادن بخش خصوصی برگزار کرده است.

برگزاری 604 دوره آموزشی برای معادن بخش خصوصی 
طی سال های 9۸ و 99

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی ایمیـدرو، 

بخـش  پایـش  جلسـه  در  مالطاهـری  غالمرضـا 

آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری بـا بیـان ایـن مطلـب 

اظهار داشت: ایمیدرو طی پارسال و امسال، در 

خصوصـی،  بخـش  معـادن  آمـوزش  زمینـه 

دوره هایـی بـرای سـطوح کارگـری و کارشناسـی، 

معادن زیرزمینی زغال سنگ، رانندگان معادن و 

آموزش های مهارتی تکنسین معدن برای 10 هزار 

و 262 نفر برگزار کرد.

ایـن سـازمان، 62 دوره آموزشـی  وی افـزود: 

)حضـوری و غیـر حضـوری( بـرای همـکاران سـتاد 

و  شـرکت ها  مجتمع هـا،  کارکنـان  و  ایمیـدرو 

بـر  مشـتمل  کـه  کـرد  برگـزار  تابعـه  طرح هـای 

522سـاعت بـرای 6 هـزار و 866 نفـر فراگیـر و بـا 

هزینه ای حدود 286 میلیون تومان بود.

انعقاد 221 قرارداد پژوهشی طی دو سال اخیر ■

مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو بـا 

هـای  پـروژه  اخیـر  سـال  دو  طـی  اینکـه  بیـان 

پژوهشـی، تقاضا محور بوده و سیاسـت پیش رو 

بر همین منوال است، تصریح کرد: ایمیدرو طی 

سـال های 98 و 99، تعـداد 52 پـروژه پژوهشـی و 

»تقاضا محور« در قالب قرارداد و موافقتنامه به 

ارزش حدود 32 میلیارد تومان امضا کرده است.

وی ادامه داد: طی سال های 98 و 99، حدود 

سـرمایه گذاری  بـا  پژوهشـی  قـرارداد   221

88میلیـارد تومـان بیـن ایمیـدرو و شـرکت های 

تابعه و وابسته با دانشگاه ها منعقد شده است. 

ایـن میـزان، بیشـترین رقـم قـراداد پژوهشـی  از 

مبلـغ  بـا  پـروژه   53( مبارکـه  فـوالد  بـه  مربـوط 

30میلیـارد تومـان( و سـپس ایمیـدرو )38 پـروژه با 

مبلغ 16.4میلیارد تومان( بوده است.

مالطاهـری بـا بیان اینکه سـتاد ایمیدرو طی 

سـال هـای 98 و 99 حـدود 38 میلیـارد تومان در 

فنـاوری  توسـعه  و  پژوهـش  آمـوزش،  بخـش 

تخصیص داده است، عنوان کرد: این منابع در 

قالــــب تصویــــب و عقــــد قـــرارداد 44 پــــروژه 

و  کتـاب  و  رویـداد   24 از  حمایـت  پژوهشـی، 

تحصیـالت  رسـاله   و  پایان نامـه  از 69  حمایـت 

تکمیلی بوده است.

وی اضافـه کـرد: همچنین، از این منابـع، برای 

انجام هشت پایان نامه  تحصیالت تکمیلی تقاضا 

محـور دریافتـی از سـامانه سـاتع، تامیـن اعتبـار 

تحصیـالت  پایان نامه هـای  از  حمایـت  فراینـد 

تکمیلی و آموزش اختصاص داده شده است.

اقدامات ایمیدرو در انقالب صنعتی چهارم ■

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره 

پروژه هـای  زمینـه  در  سـازمان  ایـن  اقدامـات  بـه 

پژوهشـی مرتبـط بـا انقالب صنعتی نسـل چهـارم، 

بیـان کـرد: انجـام پروژه شناسـایی الزامـات طراحی 

رویکردهای بهینه ارتقای اکوسیستم استارت آپی 

معـدن و صنایـع معدنـی در ایـران و کاربردهـای 

سـوی  از  مشـتری  )جـذب  برافکـن  فناوری هـای 

تازه واردها با روش های خالقانه( در صنعت فوالد با 

تمرکز بر سه فناوری هوش مصنوعی، اینترنت اشیا 

و چاپ سه بعدی، از جمله این فعالیت ها است.

وی ابـراز کـرد: تهیه سـه گـزارش درباره آینده 

صنعت فوالد در انقالب صنعتی چهارم، ازجمله 

این اقدامات است که توسط مرکز هوشمندی و 

معدنـی  صنایـع  نـوآوری  و  فنـاوری  رصدخانـه 

)وابسته به ایمیدرو( تهیه و به مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد:
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سیسـتم  اسـتقرار  بـه  اشـاره  بـا  مالطاهـری 

مدیریت دانش در ایمیدرو گفت: طی سـال 90، 

شـرایط ایمیـدرو بـرای پیاده سـازی ایـن سیسـتم 

بررسـی و فراینـد پیاده سـازی و فرهنگ سـازی آن 

در سال 93 آغاز شد.

ایمیـدرو در سـال 95 طـرح  وی ادامـه داد: 

جامـع مدیریـت دانـش را در شـرکت های تهیـه و 

تولید مواد معدنی ایران، ملی فوالد ایران و مرکز 

تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنی ایـران به صورت 

پایلـوت انجـام داد. همچنیـن همـکاران منتخب 

فعالیت هـای  سـرمایه گذاری  بیمـه  صنـدوق 

آموزشـی  دوره هـای  گذارنـدن  بـا  نیـز  معدنـی 

مدیریـت دانـش، بـه عضویـت سـامانه مدیریـت 

دانش سازمان درآمدند.

مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو بـا 

بیان اینکه مستندسازی تجارب دانش طرح ها و 

خبـرگان منتخـب، ازجملـه اقدامات این سـازمان 

و  کـرد: مستندسـازی  اسـت، خاطرنشـان  بـوده 

اسـتخراج دانش هـا، تجـارب و درس آموخته هـای 

»مجتمـع  شـامل  ایمیـدرو  منتخـب  طـرح  سـه 

»شـرکت  مهدی آبـاد«،  روی  و  سـرب  معدنـی 

مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنـوب«، و »شـرکت 

طرح هـای  عنـوان  بـه  شـادگان«  فـوالد  صنعـت 

نمونه از سال 1397 آغاز شد.

ــــ

رئیس هیئت عامل سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنـی ایران )ایمیـدرو( از مدیرعامـل مجتمع فوالد خراسـان برای 
»حمایت از بومی سازی و استفاده از توانمندی و ظرفیت های داخل کشور« توسط این مجتمع قدردانی کرد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالین« و به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد 

وزیـر  معـاون  جعفـری،  وجیه الـه  خراسـان، 

صنعـت، معـدن و تجارت در نامه ای به کسـری 

غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان و نیز 

مبارکـه،  فـوالد  شـرکت های  عامــــل  مدیـــران 

ضمـــن  هرمـزگان  فـوالد  و  اصفهـان  ذوب آهـن 

از  شرکـــت  شایستــــه  حمایــــت  از  قــــدردانی 

بومی سـازی  بـرای  گرفتـه  صـورت  تالش هـای 

قطعات و تقویت توانمندی سـازندگان داخلی، 

از کمک های شایسته مجتمع فوالد خراسان در 

زنجیــــره  بومی ســــازی«  »سامانـــــه  راه انـدازی 

صنعت فوالد خبر داد.

بـه گفتـه رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو، از 

اطالعــــات  جامــــع  بانـک  راه انــــدازی  زمــــان 

اطالعـات  کنـون  تـا  ایمیـدرو،  در  بومی سـازی 

حـدود 22 هـزار قلـم کاال و تجهیـز بومی سـازی 

شـده توسـط شـرکت ها و صنایـع معدنـی و نیـز 

توسـط  شـده  بومی سـازی  توانمندی هـای 

سازندگان داخلی در این سامانه بارگذاری شده 

اسـت کـه در ایـن میـان مجتمـع فـوالد خراسـان 

»سـاخت  تـوان  تقویـت  از  ارزنـده ای  حمایـت 

و  فـوالد  تولیـد  زنجیـره  بومی سـازی  و  داخـل« 

تقویـت شـرکت های دانش بنیـان در ایـن زمینـه 

داشته است.

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با بیان اینکه 

این شرکت به عنوان بزرگ ترین قطب تولید فوالد 

تشـکیل  بـه  اخیـر  سـال های  در  کشـور،  شـرق 

دپارتمانی ویژه و اهتمام به امر بومی سازی اقدام 

کـرده اسـت، اظهـار داشـت: نهضـت و شـعار »مـا 

می توانیـم« تنهـا متاثر از فشـارهای بیرونی که به 

قصد زمین گیر کردن صنعت این مرز و بوم اعمال 

می شود، نیست بلکه توانمندسازی اقتصاد کشور 

و کاهش ارزبری تولید، از نیازهای همواره کشور و 

از راهبردهایی اسـت که بایسـتی برای توانمند 

کـردن اقتصـاد کشـور و بـه تعبیـر مقـام معظـم 

کشـور  اقتصـاد  شـدن«  »قـوی  بـرای  رهبـری، 

کانون توجه باشد.

کسری غفوری افزود: گذشته از توانمندسازی 

قطعه سـازان و تامین کننـدگان داخلی تجهیـزات، 

مجتمع فوالد خراسان برای ورود بنیادین به حوزه 

بومی سـازی و طراحی، سـاخت و تولید قطعات و 

تجهیـزات مورد نیاز این صنعـت، اقدام به انعقاد 

تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان و سازندگان 

دانش محور کرده است.

قدردانی معاون وزیر صمت از مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان
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در بیسـت و سـومین همایش 100 شـرکت برتر اقتصاد ایران، شـرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شـرکت پیشـرو انتخاب و 
موفق به دریافت رتبه 4 در شاخص فروش 100 شرکت برتر ایران شد.

افتخارآفرینی شرکت های گروه فوالد مبارکه در همایش 
100 شرکت برتر ایران )              (

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، غالمحسن 

تقـی نتـاج، رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد 

مبارکـه اصفهـان پـس از دریافـت تندیـس و لوح 

تقدیـر ایـن همایـش بـا بیـان اینکـه شـرکت ها و 

توسـعه  پیشـران  بـزرگ  اقتصـادی  بنگاه هـای 

اقتصادی کشور هستند، اظهار داشت: هرساله 

در قالـب طــرح                  شرکت هــای برتــر در 

اقتصـاد کشـور  ملـی مـورد ارزیابـی قـرار گرفته و 

در یک مسابقه عمومی، شرکت ها توانمندی های 

خود را مورد محک قرار می دهند. 

وی کـه بـه نمایندگـی از مدیریـت و کارکنـان 

فوالد مبارکه در این همایش ملی حضور داشـت، 

در ادامه با بیان این مطلب افزود: در این مسابقه 

تولیـدی و اقتصـادی کـه در سـطح ملـی برگـزار 

می شـود تمامـی شـرکت ها عالقه منـد هسـتند تـا 

بـاال را بدسـت آورنـد. شـرکت فـوالد  رتبـه هـای 

مبارکه اصفهان نیز به عنوان یکی از مجموعه های 

هرسـاله  تـا  اسـت  تـالش  در  کشـور،  در  بـزرگ 

رتبه های باالتری را احراز کند و خوشبختانه طی 

چند سـال اخیر موفق شـده در رتبه های نخسـت 

رتبه بندی 100شرکت برتر قرار گیرد. 

بـه گفتـه رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد 

مبارکـه، بـا توجـه بـه تـالش مدیریـت و کارکنـان 

دسـتاوردها  ایـن  مبارکـه  فـوالد  مجموعـه  در 

هرساله با رشد قابل توجهی تکرار می شود. 

نتـاج ادامـه داد: امسـال نیـز در رتبه بنـدی 

صـورت گرفتـه توسـط مرجـع مسـتقل در قالـب 

افزایـش  بـه  توجـه  بـا  اکنـون  کـه  500شـرکت 

اصفهـان  مبارکـه  فـوالد  مجموعـه  شـرکت ها، 

توانسته به عنوان شرکت پیشرو به عنوان های 

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فلزات 

از نظــــر شاخــــص ارزش  اساسـی، رتبــــه دوم 

افزوده، رتبه دوم از لحاظ بیشـترین سـودآوری 

و رتبـه چهـارم از نظـر شـاخص فـروش دسـت 

پیدا کند. 

وی تصریـح کـرد: فـوالد مبارکـه اصفهـان در 

سـایر شـاخص های انتخـاب شـرکت های برتـر در 

تالش است تا رتبه های بهتری را کسب کند. 

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  هیئت مدیـره  رئیـس 

اصفهان عنوان کرد: فروش داخلی فوالد مبارکه 

در سـال 98 بـه میـزان 6 میلیـون و 130هزارتـن و 

صـادرات صـورت گرفتـه به مقـدار یک میلیون و 

450 هزار تن بوده است. 

نتـاج بیـان کـرد: فـروش داخلـی فـوالد مبارکه 

و  میلیـون  پنـج  میـزان  بـه  امسـال  ماهـه  در 10 

461هزار تن بوده است ونسبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته که عدد پنج میلیون و 178هزار تن 

ثبت شده، 5 درصد رشد داشته است. 

بـا  مبارکـه  فـوالد  البتـه  کـرد:  اضافـه  وی 

رویکـرد تامیـن حداکثـری بـازار داخـل صـادرات 

تـا  اسـت  داده  کاهـش  22درصـد  را  خـود 

مصرف کننـدگان داخلـی محصـوالت شـرکت بـا 

مشکل مواجه نباشند.

فوالد هرمزگان در جمع بزرگان ■

دوره  سـومین  و  بیسـت  ارزیابـی  اسـاس  بـر 

جایــزه »100 شرکــت برتــر ایــران                   « و در 

سال جهش تولید، شرکت فوالد هرمزگان در بین 

6شرکت برتر ایران قرار گرفت .

در همایش شـرکت های برتر ایران و پس از 

فـوالد  شـرکت  گرفتـه،  صـورت  ارزیابی هـای 

هرمـزگان در گـروه فلــــزات اســــاسی پـــس از 

شـرکت های فـوالد مبارکـه اصفهـــان، شرکـــت 

فـوالد  شـرکت  ایـران،  مـس  صنــــایع  ملـی 

و  اصفهــــان  ذوب آهــــن  شرکــــت  خوزستـــان، 

پـارس  کاوه  شـرکت گسـترش صنایـع معدنـی 

توانسـت در رتبـه ششـم قـرار گیـرد و از نظـر 

فلـزات  گـروه  بـزرگان  بیـن  در  رشـد  و  درآمـد 

اساسی ایران  قرار گیرد.

شـایان ذکر اسـت شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

این ارزیابی، از منظر درآمد و فروش نیز  رتبه ٤٥ 

را در بین ٥٠٠ شرکت برتر ایران کسب کرد.

افتخاری دیگر از فوالد سنگان ■

و سـومین دوره  بیسـت  ارزیابـی  براسـاس 

جایــــزه »100 شرکـــت برتـــر ایـــران               « 

شـرکت صنایـع معدنـی فوالد سـنگان موفق به 

کسـب عنــــوان   نخســــت در»بهـــره وری کل 

و  اسـتخراج  اکتشـافات،  گــــروه  در  عوامـــل 

خدمـات جانبـی« در بیـــن 100 شـرکت بـزرگ 

کشور شد.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد:

IMI- 100 

IMI- 100 

IMI- 100 

IMI- 100 
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی صنایع معدنی و فلـزی خلیج  فارس از تخلیه 45 هـزار واگن از محصوالت کنسـانتره و گندله طی 
10 ماهـه امسـال در ایـن منطقه عظیـم اقتصادی خبر داد و گفت: خام فروشـی مواد معدنی تقریبا به صفر رسـیده و بیشـتر عملیات 

تخلیه و بارگیری مربوط به کارخانجات داخلی است.

تخلیه 4۵ هزار واگن مواد معدنی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی منطقه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و 

فلـزی خلیـج  فـارس، حسـن خلـج طهرانـی بـا بیـان 

اینکـه در حـال حاضر یکـی از قطب های تاثیرگذار 

سرمایه گذاری در کشور تبدیل شده است، اظهار 

داشت: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

سـرمایه گذاری  کالن  تسـهیالت  بازتعریـف  در 

به خصـوص در بخـش زمیـن، انـرژی و تعرفه هـای 

ظرفیـت  آن،  توسـعه  بـا  کـه  اسـت  گمرکـی 

بیش ازپیـش  کشـور  داخـل  در  سـرمایه گذاری 

افزایش می یابد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بهره بـرداری در منطقـه 

ویـژه خلیـج  فارس به مثابه تخلیـه و بارگیـری مواد 

تسـهیل  افـزود:  تعریـف می شـود،  فلـه معدنـی 

شـرایط تحقـق آن، در راسـتای بهـره شـرکت های 

تابعه و مسـتقر در مجموعه، از اهمیت بسـیاری 

برخوردار است.

رکورد تاریخی ■

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

معدنـی و فلـزی خلیـج  فـارس تصریـح کـرد: طـی 

10 ماهه سال جاری، عملیات تخلیه 45 هزار واگن 

از محصوالت کنسانتره و گندله برای شرکت های 

فوالدسازی شامل فوالد هرمزگان، فوالد کاوه، صبا 

فوالد و ماکوش نیز صادرات صورت گرفت.

وی اضافه کرد: از نیمه دوم سال 1398 تاکنون، 

بـا ایجـاد تعرفـه بـر صـادرات مـواد معدنـی از طـرف 

دولـت بـه  منظـور جلوگیـری از خام فروشـی مـواد 

معدنی، صادرات در منطقه ویژه خلیج فارس تقریبا 

به صفر رسـید و بیشـتر عملیات تخلیه و بارگیری 

مربوط به کارخانجات داخلی منطقه بوده است.

خلج طهرانی بیان کرد: این مسئله با توجه به 

حجـم تخلیـه و بارگیـری طـی سـال های گذشـته، 

به روزرسـانی  و  تکمیـل  بـرای  مناسـبی  فرصـت 

دسـتگاه های  و  ماشـین آالت  اورهـال  عملیـات 

مورداستفاده در منطقه ویژه است .

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج  فارس عنوان کرد: بااین حال، منطقه 

ویـژه خلیـج  فـارس همچـون گذشـته و بـا سیاسـت 

راهبـردی و توسـعه محـوری کـه در پیـش گرفتـه 

اسـت، سـعی دارد تا با تسـریع در عملیات اورهال 

اساسی ماشین آالت مورداستفاده و سایر اقدامات 

الزم، زمینه تخلیه و بارگیری مواد معدنی را از اسکله 

و سـایر زیرسـاخت های منطقه ویژه خلیج فارس با 

سرعت و کیفیت بهتر فراهم آورد.

وی تشریح کرد: ازجمله اقدامات انجام  شده 

می تـوان بـه سـاخت و نوسـازی و تعویـض باکـس 

مربوط به جک های دامپر واگن برگردان شمالی و 

جنوبـی و نیـز تعمیـر اساسـی کـف دامپـر جنوبی 

اشاره کرد که به دلیل فرسودگی و شکستگی های 

مـداوم، سـالیانه جمعـا بیـن 30الـی 40 روز توقـف 

تخلیه در پی داشت.

بومی سازی با هدف ارتقای ایمنی ■

خلـج طهرانـی بومی سـازی و سـاخت صفحـه 

پرشـرپلیت مربوط به اسـپالیس گرم )پخت( نوار 

نقاله، را از دیگر اقدامات مهم قلمداد کرد و ادامه 

داد: این قطعات با باالترین سطح کیفیت طراحی 

و صرف کمترین هزینه تولید، پس از آزمایش های 

الزم انجـام شـد و جایگزینـی بهتـر و ایمن تـر بـرای 

پرشربگ ساخت آلمان به  حساب می آید.

وی ابـراز کـرد: هوپرهـای بتنـی واگـن برگـردان 

شمالی که به دلیل حجم زیاد تخلیه مواد معدنی 

باعث خوردگی شدید و ایجاد حفره در دیوارهای 

بتنی هوپرها شده بود، طی همین پروسه، نوسازی 

و اصالح شد.

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

معدنی و فلزی خلیج  فارس توضیح داد: تا پیش از 

اصـالح آن، وجـود چنیـن مشـکلی باعـث می شـد 

مواد معدنی تخلیه  شده در داخل حفره ها جمع و 

با سایر مواد معدنی ترکیب شوند که این مسئله 

نارضایتـی مشـتریان و صاحبـان کاال، بـه  خصـوص 

کارخانجات داخلی را به همراه داشت.

خلج طهرانی در پایان خاطرنشان کرد: از طرف 

دیگـر تعمیـرات آن نیـاز بـه صـرف زمانـی طوالنـی 

داشت که با توجه به حجم باالی عملیات تخلیه، 

این امکان وجود نداشت ولی با شرایط پیش  آمده، 

زمـان کافـی در اختیـار مـا قـرار گرفـت تـا بتوانیـم 

به درسـتی ایـن هوپرهـا را نیـز بـه روش جدیدتـر و 

بهتر نوسازی کنیم.
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عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام در مراسـم افتتاح نمایشگاه معدن و صنایع معدنی سیستان و بلوچستان گفت: سرمایه گذاری 
معدنی کلید توسعه سیستان و بلوچستان بوده به طوری که می تواند این منطقه را به ثروتمندترین استان کشور تبدیل کند.

پیشرفت سیستان و بلوچستان با سرمایه گذاری در بخش 
معدن محقق می شود

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، داوود دانـش 

جعفـری در مراسـم افتتـاح نمایشـگاه معـدن و 

صنایـع معدنـی سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار 

سـنگین  فلـزات  از  مملـو  اسـتان  ایـن  داشـت: 

قیمتـی اسـت کـه اگـر از این هـا بهره بـرداری و 

و  اسـتان  توسـعه  اسـتفاده شـود می توانـد در 

موثـری  نقـش  منطقـه  فقـر  کـردن  ریشـه کن 

داشته باشد.

وی افزود: معادن در ایران 1.3 درصد اشتغال 

مستقیم، 3 تا 25 درصد درآمد و 30 تا 60 درصد 

صادرات کشور موثر هستند و باید به این بخش 

توجه بیشتری شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 

اینکـه معـدن یـک گنـج خـدادادی اسـت عنـوان 

کرد: کشـورهایی می توانند از این گنج اسـتفاده 

کننـد کـه بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه تنهـا راه آن 

سـرمایه گذاری بـوده و از ایـن منظـر ایران چهل و 

جذابیـت  نظـر  از  دنیـا  کشـور  هشـتمین 

سرمایه گذار در بخش معدن است.

دانـش جعفـری تصریح کرد: شـاخص دیگری 

بـه نـام حکمرانـی معـدن وجـود دارد کـه نقـش 

دولت را در جذب سرمایه گذاری نشان می دهد 

و به ساختارهای نهادی، قانونی، میزان شفافیت 

ایـن  بـه  اسـت  پایـداری سیاسـت های دولـت  و 

معنـی کـه دسـتگاه های دولتی اگـر بخواهند در 

بخش جذب سـرمایه گذاری معدن فعال باشـند 

بایـد شـاخص اسـتانی جـذب سـرمایه گذاری در 

این بخش باال برود.

وی ادامه داد: معدن می تواند باعث توسعه 

سیسـتان و بلوچسـتان به صورت جدی شـود که 

نیـاز دارد تـا سـرمایه گـذاران بخش خصوصی در 

ایـن زمینـه وارد شـوند تـا اسـتان را تبدیـل بـه یـک 

منطقه پیشرو در زمینه صنعت و معدن کنند.

بـا  عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 

اشـاره بـه اینکـه از ظرفیت هـای مهـم سیسـتان و 

بلوچسـتان نیـروی انسـانی فـراوان آن اسـت ابـراز 

کرد: این استان هم اینک جوانترین استان کشور 

اسـت کـه 67 درصـد جمعیـت آن زیـر 30 سـال 

نیـروی  نظـر  از  سـرمایه گذاری  یعنـی  هسـتند 

انسـانی بـا پنجـره جمعیتی عالی کـه وجـود دارد 

می تواند یک سرمایه گذاری بلندمدت باشد.

رئیس خانه معدن ایران نیز در این نشست با 

اشـاره بـه اینکـه اقتصـاد معدنـی می توانـد نقـش 

اساسی در توسعه داشته باشد اظهار داشت: به 

طـور قطـع ما نتیجـه اقدامات در بخش معـدن را 

در آینده خواهیم دید.

محمدرضا بهرامن اضافه کرد: برنامه ریزی ها 

در بخـش معـدن آینـده محـور اسـت و ایـن بخش 

می توانـد در آینـده تامین کننـده خـوراک بخـش 

بزرگی از صنایع در داخل کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: سرزمینی مثل سیستان 

تامین کننـده  آینـده  در  می توانـد  بلوچسـتان  و 

بخش مهمی از اقتصاد معدنی در دنیا باشد.

رئیـس خانـه معـدن ایـران تصریـح کـرد: تامیـن 

از  سـرمایه گذاری  جـذب  بـرای  زیرسـاخت ها 

اساسی ترین مسائلی است که می تواند پتانسیل 

معدنـی کشـور را بـه داخـل کشـور و بـه جهانیـان 

معرفی کند.

سـازمان  رئیـس  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

و  سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت سیسـتان 

بیـان کـرد: 23 طـرح در بخـش  نیـز  بلوچسـتان 

صنعت و معدن در این استان با 100 میلیارد تومان 

سـرمایه گذاری امسال افتتاح شـده و تا پایان سال 

جاری پروژه های دیگری نیز افتتاح می شود.

داوود شـهرکی خاطرنشـان کـرد: بایـد توسـعه 

سیسـتان و بلوچسـتان را به مرحله ای برسـانیم تا 

بخشـی از کمبودهـا را بـا بخـش معـدن برطـرف 

کنیـم کـه رمـز موفقیـت ایـن اسـتان نیـز همیـن 

نکته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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هفـت شـرکت بـزرگ بخش معـدن و صنایـع معدنی امـروز در همایش 100 شـرکت برتر ایـران، موفق بـه دریافت لـوح تقدیر و 
تندیس شرکت های برتر در زمینه های مختلف شدند.

اهدای لوح و تندیس به 7 شرکت بخش معدن

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، شـرکت های آلومینـای ایـران، 

فـوالد مبارکـه، ملـی صنایـع مـس، گل گهـر، صبـا 

فـوالد سـنگان در همایـش 100  و  فـوالد، میدکـو 

شرکت برتر لوح تقدیر و تندیس شرکت برگزیده 

دریافت کردند.

ایـران  آلومینـای  شـرکت  میـان،  ایـن  در 

شـرکت برتر رتبه در رشـد سـریع، شـرکت فوالد 

مبارکـه رتبـه چهـارم شـاخص فـروش، رتبه دوم 

در شـاخص ارزش افـزوده و رتبـه یـک فلـزات 

اساسی شد.

افـزون بـر ایـن، شـرکت ملـی مـس بـه عنـوان 

شـرکت پیشـرو، و رتبـه سـوم در شـاخص ارزش 

افـزوده، شـرکت گل گهـر شـرکت برتـر در رشـد 

سـریع، صبـا فـوالد خلیـج فـارس شـرکت برتر در 

نظـر  از  برتـر  شـرکت  میدکـو  سـریع،  رشـد 

صـادرات گـرا و فـوالد سـنگان رتبـه یـک از نظـر 

و  اسـتخراج  اکتشـاف،  در  عوامـل  بهـره وری 

خدمات جمعی شدند.

همچنیـن در ایـن همایش، شـرکت های فوالد 

مبارکه، ملی صنایع مس ایران و گل گهر در میان 

10 شرکت برتر نخست ایران انتخاب شدند.

در همایش 100 شرکت برتر صورت گرفت؛

ــــ

اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان در حاشیه نمایشگاه معدن در زاهدان از سـرمایه گذاری و عملکرد شرکت مس در توسعه صنعت مس 
استان سیستان و بلوچستان به  ویژه راه اندازی و توسعه معدن مس چهل کوره قدردانی و ابراز رضایت کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از مـس 

پـرس، احمدعلـی موهبتـی در حاشـیه نمایشـگاه 

بین المللـی معدن، صنایـع معدنـی، فـراوری مواد 

معدنـی، تجهیـزات و ماشـین آالت و تجهیـزات 

وابسته که در محل نمایشگاه های دائمی زاهدان 

برگزار شـد، اظهار داشـت: در حال حاضر ارزیابی 

گسـترده  فعالیـت  از  رضایت بخشـی  و  مثبـت 

شرکت مس در این استان داریم.

وی افزود: با سـرمایه گذاری مناسـب شـرکت 

ملی مس در استان سیستان و بلوچستان صنایع 

وابسته و چرخه کامل استخراج و فراوری از معدن 

مـس چهل کـوره باعـث رشـد، توسـعه، اشـتغال و 

کاهش فقر در این استان خواهیم بود.

موهبتی با بیان اینکه بدون شک حضور شرکت 

مس در این استان موجب توسعه و رونق اقتصادی 

خواهد شد عنوان کرد: استان سیستان و بلوچستان 

بـا دارا بـودن پهنـه وسـیعی از مواد معدنی ازجمله 

توجـه  مـورد  بیشـتر  می توانـد  مـس   و  طـال 

سرمایه گذاران ازجمله شرکت ملی مس باشد.

وی تصریح کرد: نگاه اسـتان کسـب بیشـترین 

سود برای سرمایه گذاران و در کنار آن رشد، توسعه، 

اشتغال و درنهایت کاهش فقر مردم است.

اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان در ادامه ابراز 

کرد: استان خود را موظف به تامین نیازها و فراهم 

کـردن زیرسـاخت ها بـرای حضـور سـرمایه گذاران 

می داند و تمام تالش استانداری مبتنی بر ایجاد 

دیگـر  و  مخابراتـی  و  ارتباطـی  زیرسـاخت های 

زیرسـاخت بـرای توسـعه صنایـع معدنـی  در ایـن 

استان زرخیز است.

گفتنـی اسـت، معـدن مـس چهل کـوره در 

120کیلومتـری شـمال غـرب زاهـدان بـا ذخیـره 

قطعـی قابـل برداشـت سـه میلیـون تـن بـا عیـار 

1،39درصـد واقـع شـده اسـت. شـرکت مـس در 

مدیـر  نخسـت  دوره  زمـان  در  و   1390 سـال 

و  راه انـدازی  سـعدمحمدی  آقـای  عاملـی 

بهره برداری از این طرح را دسـتور کار قرار داد 

و در سـال 1395 ایـن معـدن بـا سـرمایه گذاری 

262 میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 420نفر 

به بهره برداری رسید.

استاندار سیستان و بلوچستان:

اقدامات شرکت مس مثبت و رضایت بخش است
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: برای پایان دادن به آشفتگی در صنعت آلومینیوم، تدوین طرح جامع این صنعت باید سرعت یابد.

تدوین طرح جامع آلومینیوم سرعت یابد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری در نشست با 

صنعـت  سـرمایه گذاران  و  تولیدکننـدگان 

آلومینیوم اظهار داشت: اگر برنامه ریزی مناسبی 

در همه ابعاد صنعت آلومینیوم نداشـته باشـیم، 

دچـار گرفتاری هـای بعـدی خواهیـم شـد کـه کل 

کشور را درگیر خواهد کرد.

وی افـزود: نمونـه آن را در صنعـت سـرب و 

از  بیـش  ایجـاد  رغـم  بـه  کـه  می بینیـم  روی 

400هزارتن ظرفیت، تنها 30 تا 40 درصد آن فعال 

اسـت. نمونـه دیگـر، صنعـت فـوالد اسـت کـه به 

سمت بحران سنگ آهن پیش می رود.

نیاز به همکاری شرکت های فعال ■

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه در 

بحـث آلومینیـوم، نیـاز به هماهنگـی و همکاری 

شـرکت های فعـال در ایـن صنعـت بـرای تدویـن 

یک طرح جامع هسـتیم، تاکید کرد: این طرح با 

تمرکز بر همه ابعاد زنجیره و نیز بر مبنای شرایط 

سـخت تحریم تدوین شـود. در صورت برداشـته 

بـرای  آن  از ظرفیت هـای  نیـز،  تحریم هـا  شـدن 

توسعه صنعت استفاده خواهد شد.

کمیتـه  منظـور،  ایـن  بـرای  داد:  ادامـه  وی 

تخصصـی و هماهنگ کننـده میـان شـرکت های 

دقیـق  بررسـی  بـرای  صنعـت،  ایـن  در  فعـال 

صنایـع  بـازار  و  اولیـه  مـواد  تولیـد،  برنامه هـای 

باالدستی و پایین دستی تشکیل می شود.

محور تدوین طرح جامع شرکت ها ■

جعفـری بـا بیـان اینکـه این سـازمان بـه عنوان 

هماهنگ کننده در تدوین طرح جامع آلومینیوم 

عمـل می کند، عنوان کـرد: هزینه مطالعات این 

طـرح، از سـوی ایمیـدرو تامیـن می شـود و محـور 

تدویـن ایـن طـرح نیـز شـرکت های فعـال در ایـن 

صنعت خواهند بود.

وی ادامـه داد: ایـن طـرح بـه گونـه ای تدویـن 

می شـود کـه همـه فعـاالن ایـن صنعـت، از منافـع 

حاصل از آن منتفع شوند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه در 

تامیـن مـواد اولیـه، در درجـه نخسـت بـه دنبـال 

هسـتیم،  داخلـی  معـادن  ظرفیـت  از  اسـتفاده 

خاطرنشان کرد: در اکتشافات پیش رو، موضوع 

اسـت.  توجـه  مـورد  بوکسـیت  ذخایـر  افزایـش 

حـال  در  آلونیـت  موضـوع  روی  همچنیـن 

برنامه ریزی هستیم.

وی ادامـه داد: بـرای فعـال کردن طرح معدن 

نمی توانـد  ایمیـدرو  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  گینـه، 

سـرمایه گذاری کنـد، اولویت ما  سـرمایه گذاری 

شـمش  تولیدکننـده  شـرکت های  مشـترک 

آلومینیوم است.

بازار آلومینا حساس به عرضه ■

شـرکت  مدیرعامـل  گرامی شـعار،  پانتـه آ 

ایـن  بوکسـیت گینـه دابـوال توگـه )SBDT(، در 

نشست با بیان اینکه با توجه به ظرفیت 800هزار 

تنی کنونی آلومینیوم، به 1.4 میلیون تن آلومینا 

نیـاز داریـم، اظهـار داشـت: برای تولید یـک تا دو 

میلیون تن آلومینا، به 3 تا 6 میلیون تن بوکسیت 

نیاز است.

وی افـزود: از دهـه 2030 تـا 2040، چیـن بـه 

واردات آلومینا نیاز فراوانی خواهد داشـت و در 

نتیجـه، بـازار جهانـی، ایـن مـاده اولیـه یـا وجـود 

نخواهـد داشـت یـا اینکـه بـا قیمت بسـیار گرانی 

عرضه خواهد شد.

گرامی شـعار بـا اشـاره به اینکه بـازار آلومینا 

خاطرنشـان  اسـت،  حسـاس  بسـیار  عرضـه  بـه 

کرد: به عنوان مثال، تحریم شـرکت روسـال در 

سـال 2018، موجـب افزایـش قیمـت آلومینـا در 

بازارها شد.

گینـه  معـادن  در  ایمیـدرو  داد:  ادامـه  وی 

پنـج هـزار و 600 کیلومتـر مربـع معـدن  حـدود 

بوکسـیت دارد. گزینـه رسـمی بـرای انتقـال ایـن 

معـدن اولیـه از معـدن به بندر گینه، اسـتفاده از 

لولـه اسـت اما مطالعاتی نیـز روی بحث ریل نیز 

انجام می دهیم.

بر اساس این گزارش، در این نشست محمد 

آقاجانلو معاون طرح های معدن و صنایع معدنی 

ایمیـدرو، امیـر صبـاغ مدیـر اقتصـادی و توسـعه 

سـرمایه گذاری ایمیدرو، سـعید پیرمرادی مدیر 

مهتـدی  حمیـد  ایمیـدرو،  معدنـی  صنایـع 

مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم المهـدی، احمـد 

مجیـدی، مدیرعامل شـرکت ایرالکـو، محمدرضا 

موثقی نیا مشاور مدیرعامل مپنا، محرابیان قائم 

مقـام، مدیرعامـل شـرکت سـالکو و رضـا گلگـون 

نماینـده شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر بـه تبـادل 

نظر پرداختند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست با تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم:
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مهندسـان پرتـاش مـس سرچشـمه با بومی سـازی یک چرخ دنده و بازگشـت یک آسـیا به چرخه تولیـد، از هدررفت هر سـاعت 
150 میلیون تومان جلوگیری کردند.

بومی سازی قطعات و تجهیزات در مس سرچشمه

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مشـاور امـور 

تغلیظ مجتمع مس سرچشمه گفت: چرخ دنده 

بـا ابعـاد نسـبتا بـزرگ پینیـون آسـیا تغلیـظ در 

گذشته وارداتی بود اما  بر اساس تفاهمنامه با 

یک شرکت داخلی  از دو سال پیش این پینیون 

ساخته و نصب شده  است.

رضــــایی افــــزود: از ایــــن بعـــــد در تولیـــــد 

پینیون هــــای بـــــه ایــــن انــــدازه محدودیتـــــی 

نخواهیــم داشـــت و طرح هـــای دیگری هم در 

واحـــد تغلیــــظ در فاصلــــه نــــه چنـــــدان دور 

بومی سازی می شوند.

جعفری رئیس تعمیرات مرکزی واحد تغلیظ 

مس سرچشـمه عنوان کرد: پینیون های هشـت 

آسیا اولیه در امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه 

از اجزای مهم هستند که قبال از خارج از کشور 

تامیـن می شـد امـا بـا جلوگیـری از خـروج حـدود 

ایـن  ارز،  تومـان  میلیـارد  دو  یـا  یـورو  60هـزار 

تجهیزات را شرکت داخلی با 6٠٠میلیون تومان 

تولید می کند.

سرپرست عملیات پرعیارسازی امور تغلیظ 

مـس سرچشـمه نیـز اعـالم کـرد: روزانـه حـدود 

کارخانـه  ایـن  وارد  معـدن  سـنگ  تـن  50هـزار 

پرعیارسـازی مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان 

می شود و محصول هزار و ١٠٠تن کنسانتره مس 

مولیبدن است.

به گفته گدازچی بر اثر خاموشـی هر کدام 

از این آسـیاهادر امور تغلیظ مس سرچشـمه هر 

٢4 سـاعت ١٣٠ کنسـانتره تولیـد می شـود و بـه 

آسـیاها هـر  ایـن  از  علـت خاموشـی هـر کـدام 

ساعت حدود ١5٠ میلیون تومان هدر می رود.

براسـاس گزارشـی از صدا و سـیما، وی تصریح 

دسـت  بـه  اولیـه  آسـیا  پینیـون  تولیـد  بـا  کـرد: 

و  کارکنـان  آن  تعویـض  و  داخلـی  متخصصـان 

متخصصان امور تغلیظ گام بزرگی در بهبود تولید 

مستمر برداشته شد.

ــــ

در بیسـت  و سـومین همایـش معرفـی شـرکت های برتـر ایـران                       که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سـیما برگزار 
شد، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خوش درخشید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

 عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر، در این همایش، شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر توانست رتبه 22 را در بین 100 شرکت برتر 

اقتصـاد ایـران و رتبـه نخسـت گـروه اکتشـاف و 

استخراج و همچنین رتبه 9 بیشترین ارزش افزوده 

را کسب کند. 

در بین شـرکت های گروه گل گهر نیز شـرکت 

توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر رتبـه 52، شـرکت 

مجتمـع جهـان فوالد سـیرجان رتبه 106 و شـرکت 

را  رتبـه 123  توسـعه گل گهـر  و  سـرمایه گذاری 

کسب کردند.

افتخارآفرینی گل گهر در همایش معرفی شرکت های برتر ایران

 )IMI- 100(
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مدیـر مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنی ایـران اعام کرد: این مرکز طی سـه سـال گذشـته 130 هـزار آنالیز مـواد معدنی را 
برای بخش های دولتی و خصوصی انجام داده است.

تحقق 1۳0 هزار آنالیز مواد معدنی طی سه سال اخیر

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، مجید وفایی فرد در جلسه پایش 

بخـش آمـوزش، پژوهـش و فناوری ایمیـدرو، اظهار 

داشـت: ایـن مرکـز عملکـرد فـوق را طـی سـه سـال 

گذشته انجام داده است.

وی افـزود: همـکاری در انجـام پژوهش هـای 

کارشناسـی ارشـد و دکترای دانشـجویان حمایتی 

معرفـی شـده از طـرف مدیریت پژوهـش و آموزش 

ایمیـدرو و ارائـه خدمـات بـه بخـش خصوصـی از 

مـواد  فـرآوری  تحقیقـات  مرکـز  اقدامـات  دیگـر 

از سـال 93  بـه طـوری کـه  ایـران اسـت  معدنـی 

تاکنون، این مرکز در انجام 515 پروژه کارشناسی 

ارشد و دکتری همکاری کرده است.

مدیـر مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی 

ایران ادامه داد: برگزاری نخسـتین دوره تکنسـین 

فـرآوری مـواد معدنـی بـا همـکاری سـازمان فنـی و 

حرفـه ای و حمایـت ایمیـدرو، انجـام فرایند جذب 

نیـروی متخصـص و برگـزاری دوره هـای آموزشـی 

بـا  فـرآوری  زمینـه  در  مهـارت محـور  تخصصـی 

و  بین المللـی  و  داخلـی  اسـتادان  از  بهره گیـری 

توسـعه  و  پژوهشـی  فعالیت هـای  سـامان دهی 

و  فنـی  و  پژوهـش  پروانه هـای  اخـذ  بـا  فنـاوری 

از  از مراجـع ذی ربـط، بخشـی دیگـر  مهندسـی 

فعالیت های انجام شده در این مرکز است.

پروژه های فرآوری انواع مواد معدنی ■

وفایی فـرد بـا اشـاره بـه انجـام پژوهش هـای 

و  معدنـی  مـواد  فـرآوری  حـوزه  در  کاربـردی 

پایلـوت از معـادن کوچـک و بـزرگ، بیـان کـرد: 

اسـتحصال  فنـی  امکان سـنجی  و  شناسـایی 

تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از باطله گل قرمز 

مقیـاس  در  جاجـرم  بوکسـیت  کارخانـه 

آزمایشـگاهی بـا همـکاری یونیـدرو ازجملـه ایـن 

پروژه ها است.

فـرآوری بیتومیـن  وی اضافـه کـرد: مطالعـه 

و  کاهـش گوگـرد  منظـور  بـه  اسـتان کرمانشـاه 

خاکسـتر بـرای تولیـد آسـفالت ویـژه در مقیـاس 

آزمایشـگاهی، امکان سـنجی شناسـایی و حـذف 

انـواع گوگـرد بـا هـدف افزایـش بازیابـی و کاهـش 

خاکسـتر محصـول نهایـی در ناحیـه پـروده 4 و 

از  طـال  بازیابـی  افزایـش  طبـس،  شـرقی  پـروده 

فراینـد  شـرایط  بهبـود  بـا  زرشـوران  کانسـنگ 

اکسیداسـیون در مقیاس آزمایشـگاهی و بنچ، از 

دیگر اقدامات این حوزه است.

مدیـر مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی 

ایران تصریح کرد: امکان سنجی استحصال وانادیم 

از سرباره های فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه در 

مقیاس آزمایشگاهی )فاز1( و نیمه صنعتی )فاز 2(، 

پـی  تـی  اف  غبارهـای  فـرآوری  امکان سـنجی 

فوالدسازی مجتمع فوالد در مقیاس آزمایشگاهی 

و اندازه گیـری و پایـش عوامـل زیـان آور محیـط کار 

شـرکت فوالد مبارکه، بخشـی از اقدامات صورت 

گرفته است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعالم کرد:
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وی افـزود: انجـام فراینـد ممیـزی آب در 53 

واحـد هـای تابعـه ایمیـدرو در راسـتای نقشـه راه 

معدن و نیز انجام مطالعات پژوهشی استحصال 

وانادیم و آهن از محصول تیتانومگنتیتی کهنوج 

در مقیـاس آزمایشـگاهی، از دیگـر اقدامـات مـورد 

نظر است.

راهیابی 5 استارتاپ معدنی به مرحله  ■

شتاب دهی

از سـوی دیگـر حسـین منصـوری، مدیـر مرکـز 

نـوآوری معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمینـو( با 

اشاره به راهیابی پنج استارتاپ معدنی مستقر در 

ایمینـو به مرحله شـتاب دهی، ابـراز کـرد: این پنج 

فـرآوری مـواد معدنـی،  اسـتارتاپ در حوزه هـای 

مدیریـت  اکتشـافی،  گمانه هـای  شبیه سـازی 

باطله هـای معدنی و سـامانه اطالعاتـی در صنایع 

پیـش  مرحلـه  از  کـه  معـدن هسـتند  باالدسـتی 

شـتاب دهی و شـکل دهی، پـس از تاییـد مرکـز بـه 

مرحله شتابدهی راه یافتند.

اسـتارتاپ ها در مرحلـه  ایـن  ادامـه داد:  وی 

شـتابدهی در طـول برنامـه زمان بنـدی )kpi( بیـن 

پنـج تـا 15 مـاه، از حمایت های مالی، مشـاوره ای و 

آموزشـی مرکـز برخـوردار می شـوند تـا بـه مرحلـه 

بـرای  عرضـه  قابـل  خدمـت  و  محصـول  تولیـد 

نیــــز  ســــوم  مرحلــــه  برسنــــد.  سرمایـــه گـــذار 

سرمایه گذاری است.

مدیـر ایمینـو بـا اشـاره بـه طراحـی و راه انـدازی 

نخستین سامانه الکترونیکی پذیرش ایده در این 

مرکـز عنـوان کـرد: در ایـن سـامانه، امـکان ثبـت و 

پذیـرش ایـده تـا داوری بـه صـورت آنالیـن، امـکان 

بخـش  سـرمایه گذاران  نیـز  و  نخبـگان  ثبت نـام 

معدن و صنایع معدنی وجود دارد.

منصـــــوری اشـــــاره کــــرد: اشتـــراک گــــذاری 

چالش هـای مرتبـط بـا معـدن و صنایـع معدنـی و 

دریافـت راهکارهـای حل چالش، از دیگر امکانات 

این سامانه است.

وی با اشـاره به موضوع پیاده سـازی سیستم 

مدیریت کیفیت در ایمینو گفت: این سیستم 

بـا همـکاری دفتـر مدیریـت برنامه ریـزی نظارت 

راهبـردی ایمیـدرو انجـام و بـرای اجـرای آن، از 

مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه استفاده شد.

مدیـر مرکـز نـوآوری معـادن و صنایع معدنی 

ایـران بیـان کـرد: از دیگـر اقدامـات انجـام شـده 

نمایشـگاه  و  گالـری  راه انـدازی  مرکـز،  ایـن  در 

عکـس بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، تدویـن 

اسـتارتاپ ها  بـا  قـرارداد  تیـپ  و  آیین نامـه 

)شـکل دهی و شـتاب دهی( و مشـاوران و بیمـه 

شـکل  بـه  اسـتارتاپ ها  اعضـای  همـه  کـردن 

مسئولیت مدنی است.

منصـوری یـادآور شـد: فراخـوان جـذب ایده، 

خریـداری و اسـتقرار چهـار رایانـه حرفـه ای بـرای 

اسـتفاده اسـتارتاپ ها بـدون اسـتفاده از منابـع 

 MBA دوره  برگـزاری  و  طراحـی  ایمیـدرو، 

مدیریت کسـب وکار – کارآفرینی، ایجاد شـعبه 

آمـوزش  سیسـتم  اسـتقرار  بـرای  مسـتقل 

الکترونیکـی LMS، ازجملـه اقدامـات مرکـز یـاد 

شده است.

افــــزود: استخـــراج، ترجمـــه و تدویـــن  وی 

دوره های آموزشـی از موسسـات معتبر جهانی، 

تعریـف و برنامه ریـزی پنـج وبینار آموزشـی ویژه 

دوره   20 انتشــــار  و  مرکــــز  استارتــــاپ هــــای 

کوتاه مـدت آموزشـی در مـدت سـه دقیقـه بـا 

و  سـایت  در  ثانیـه ای   180 دوره هـای  عنـوان 

شـبکه های اجتماعـی ایمینـو، بخـش دیگـری از 

فعالیت های مرکز مذکور است.

راه اندازی نخستین استودیوی معدنی ■

مدیـر مرکـز نوآوری معادن و صنایع معدنی 

نخستیـــن  راه انــــدازی  بــــه  اشــــاره  بــا  ایـــــران 

مــــالی  حمــــایت  بــــا  معــــدنی  استودیــــوی 

شرکت های خصـــوصی در ایــــن مرکــــز اذعــــان 

تولیـد )ضبـط و  بـا هـدف  اسـتودیو  ایـن  کـرد: 

تدوین( محتوای آموزشی - تخصصی مرتبط با 

صنایـع  و  معـدن  بخـش  اسـتارتاپ های  حـوزه 

معدنی راه اندازی شد.

منصــــوری خاطـــرنشـــان کـــرد: تولیـــد انـواع 

محتواهـای گرافیکـی )اینفوموشـن، افترفکـت و 

و  علمـی  پادکسـت های  تولیـد  و   )... و  پریمیـر 

آموزشی )مستندسازی از ایونت ها و مراسم مرتبط 

بـا بخـش اسـتارتاپ و تولیـد محتواهـای تصویـری 

خبری و رسانه ای(، بخش دیگری از برنامه های این 

استودیو است.

امکان سنجی استحصال وانادیم 
از سرباره های فوالدسازی 

شرکت فوالد مبارکه در مقیاس 
آزمایشگاهی )فاز1( و نیمه 

صنعتی )فاز 2(، امکان سنجی 
فرآوری غبارهای اف تی پی 

فوالدسازی مجتمع فوالد در مقیاس 
آزمایشگاهی و اندازه گیری و پایش 

عوامل زیان آور محیط کار شرکت 
فوالد مبارکه، بخشی از اقدامات 

صورت گرفته است
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مدیرعامـل چادرملـو گفـت: ورود سـنگ آهن به بـورس کاال اقدام مثبتی برای این صنعت اسـت کـه البته با رعایـت ماحظاتی این 
رویـداد بـه نفـع همـه خواهـد بـود. در این زمینـه یا باید بـه شـرکت های معدنی اجـازه داده شـود تا محصـوالت خود را همسـو با 

نرخ های جهانی بفروشند و یا امکانی فراهم شود تا تنها واحدهای تولیدکننده امکان خرید سنگ آهن از بورس را داشته باشند.

استقبال از عرضه سنگ آهن در بورس کاال
توسعه صنعت با همدلی زنجیره تولید فوالد  

به گزارش »فلزات آنالین«، ناصر تقی زاده در 

گفت وگویـی اظهـار داشـت: با عرضه سـنگ آهن 

در بورس کاال موافق هستم که در این زمینه باید 

دو موضوع مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه یا 

کـه  داد  اجـازه  معدنـی  شـرکت های  بـه  بایـد 

بـازار  بـا نرخ هـای جهانـی در  را  محصـول خـود 

بفروشـند تـا قـادر بـه خریـد سـنگ بـا نرخ هـای 

جهانـی از بـازار باشـند یـا اینکـه شـرایطی فراهـم 

شـود کـه تنهـا واحدهـای تولیدکننـده قـادر بـه 

خرید سنگ آهن از بورس باشند.

وی ضمـن تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه در شـرایط 

فعلـی بـا صـادرات سـنگ آهـن خـام، کنسـانتره و 

گندلـه مخالـف هسـتم، افـزود: البته بایـد در نظر 

بگیریـم کـه ارزان فروشـی در داخـل عامـل رغبـت 

شـرکت ها بـرای صـادرات اسـت و اگـر بـه وسـیله 

سـازوکار بـورس کاال ایـن رویکـرد تغییـر کنـد، روند 

صادرات مواد خام نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

لزوم توافق و همدلی میان تولیدکنندگان

مدیرعامـل چادرملـو بـا تاکیـد بر ایـن نکته که 

سـنگ آهن در بـازار داخلـی به میـزان قابل توجهی 

فروختـه  صادراتـی  بازارهـای  قیمـت  از  کمتـر 

می شـود، بیـان کـرد: طبـق اعـالم کارشناسـان و 

مسـئوالن، بـا روی کار آمـدن واحدهـای فـوالدی، 

ذخایر سنگ آهن کشور تنها جوابگوی نیاز 10 تا 12 

سـال صنعـت فـوالد خواهـد بـود و صـالح نیسـت 

اکنـون سـنگ خـام را صـادر کـرده و در آینـده بـه 

بنابرایـن  شـویم.  تبدیـل  سـنگ آهن  واردکننـده 

بـر سـر قیمـت  بایـد  سـنگ آهنی ها و فوالدی هـا 

سـنگ آهن توافـق کننـد و بهتـر اسـت ایـن نـرخ در 

محدوده نرخ های جهانی و حداکثر 20 درصد زیر 

قیمت های جهانی باشد.

اهمیت اکتشاف ذخایر سنگ آهن ■

را  اکتشـافات  امـر  بـه  ویـژه  توجـه  تقـی زاده 

موضوعـی ضـروری خوانـد و تصریـح کـرد: کمبـود 

سـنگ آهن بـا راه انـدازی واحدهـای در دسـت اجرا 

مشـهودتر خواهـد بـود و اکتشـاف تنهـا راهـکار 

رهایـی از ایـن چالـش اسـت. تردیـد نـدارم کـه در 

کویـر مرکـزی ایـران و سـایر نقـاط کشـور ذخایـر 

الزمـه  و  داشـته  نهفتـه  سـنگ آهن  از  مطلوبـی 

دستیابی به آن اکتشافات است.

مدیرعامـل  کاالخبـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو به تازگـی در 

نشست مدیران فوالدی و معدنی کشور با رئیس 

سـازمان بـورس از آمادگـی ایـن شـرکت برای عرضه 

500 هـزار تـن سـنگ آهن بـه منظـور تامیـن نیـاز 

واحدهـای فـوالدی بـه ویـژه ذوب آهـن بـه صـورت 

حـراج بـاز در بـورس کاال خبـر داده بـود. بـه گفتـه 

تقـی زاده، ذخایـر خوبـی در حال اکتشـاف داریم و 

ایـن خبـر را بـه محـض اطالعات بیشـتر در اختیار 

سهامداران خود قرار خواهیم داد.

مدیرعامل چادرملو مطرح کرد:
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 API شـرکت فوالد اکسـین توانسـت برای اولین بار اسـلب 300 میلیمتر را با موفقیت نورد کند. ورق تولید شـده تحت اسـتاندارد
و بـا گریـد 70X بـا ابعـاد 4.6 متر در 27 متر تولید شـد که تولید این ابعاد در منطقه خاورمیانه و شـمال آفریقا فقط در توان شـرکت 

فوالد اکسین است.

بزرگ ترین و مقاوم ترین ورق فوالدی ایران در فوالد 
اکسین تولید شد

نورد اولین اسلب ۳۰۰ میلیمتر ایرانی در فوالد اکسین با موفقیت انجام شد  

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد اکسین، این شرکت توانست 

بـرای اولیـن بار اسـلب 300 میلیمتـر را با موفقیت 

نورد کند.

ورق تولیـد شـده تحـت اسـتاندارد API و بـا 

گرید 70X  با ابعاد 4,6 متر در 27 متر تولید شد 

که تولید این ابعاد در منطقه خاورمیانه و شـمال 

آفریقا فقط در توان شرکت فوالد اکسین است.

اسـتفاده از ایـن اسـلب بـه عنـوان مـواد اولیـه 

همان استانداردی است که شرکت دانیلی ایتالیا 

اکسـین  فـوالد  شـرکت  اسـمی  ظرفیـت  بـرای 

برنامه ریـزی و پیش بینـی کـرده بـود. ایـن ورق بـا 

عـرض 4.5 متـر، بـرای لوله هـای 56 اینـچ اسـتفاده 

می شود که پرکاربردترین لوله در صنعت نفت و 

گاز است.

سـابق از اسـلبی کـه در خـط تولیـد اکسـین 

استفاده می شد از هر ورق تولید شده یک لوله در 

بـا  امـا  می شـد  سـاخته  لوله سـازی  شـرکت های 

از هـر ورق  اسـلب 300 میلی متـری  از  اسـتفاده 

فوالدی دو لوله تولید می شود.

اسـتفاده از ایـن اسـلب بـه عنـوان مـواد اولیـه 

عالوه بر اینکه استاندارد کیفی محصوالت را برای 

و  اسـتهالک  میـزان  می کنـد،  بیشـتر  مشـتری 

فرسایش قطعات و خط تولید را نیز کم می کند.

اساسـا هـدف از ایجـاد طـرح فوالدسـازی فوالد 

اکسین تولید همین اسلب برای خط تولید شرکت 

است، در هفته گذشته برای نخستین بار اسلب 

300 میلی متـر توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه تولیـد 

شـد کـه بـرای تولیـد ورق بـه فـوالد اکسـین ارسـال 

شد. با توجه به اینکه  آن شرکت به علت اینکه در 

آینـده خـط نـورد گـرم خـود را راه انـدازی می کنـد 

خود به این مواد اولیه نیاز دارد.

حیـات  ادامـه  بـرای  اکسـین  فـوالد  شـرکت 

کـه  اسـلب 300 دارد  بـه  نیـاز  بـه شـدت  خـود 

تامیـن آن مگـر بـا راه انـدازی طـرح فوالدسـازی 

محقـق نمی شـود. تعامـل و همراهـی فنـی دو 

شـرکت فوالد اکسـین و فوالد مبارکه در دو سـال 

گذشـته باعث شـده که لوله های انتقال نفت و 

گاز شـیرین و تـرش در همـه بخش هـای زنجیـره 

کامـال  لولـه  و  ورق  اسـلب،  مرحلـه  از  تولیـد 

ایـن  واردات  از  کشـور  و  شـده  بومی سـازی 

محصول کامل بی نیاز شود.

باالتریـن  نظـر  تحـت  کـه  همـکاری  ایـن 

اسـتانداردهای وزارت نفـت ایجـاد شـده باعـث 

شـده پـروژه راهبـردی خط لوله نفت تـرش گوره به 

جاسـک کـه اسـتراتژیک ترین پـروژه انتقـال نفـت و 

گاز کشور است در سریع ترین زمان خود به سوی 

تکمیل و نهایی شدن برسد.
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اسـتراتژی ها و اهـداف گـروه فـوالد مبارکـه برای سـال 1400 با حضور مدیرعامـل، معاونان و مدیران این شـرکت به مـدت دو روز 
تدوین شد.

تدوین اهداف گروه فوالد مبارکه برای سال 1400

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی شـرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا 

عظیمیـان در ایـن جلسـه ابتـدا افتخارآفرینـی 

فـوالد مبارکـه در بیسـت و سـومین دوره جایـزه 

صـد شـرکت برتـر ایـران را تبریک گفـت و اظهار 

داشـت: کسـب عناویـن  شـرکت پیشـرو، رتبـه 

فلـزات  گـروه  در  فـروش  شـاخص  نظـر  از  اول 

اساسـی و رتبـه دوم در شـاخص ارزش افـزوده 

در بین 100 شـرکت دسـتاورد مبارکی اسـت که 

برنامه ریـزی کامـال هدفمند و تالش همه جانبه 

مدیریـت و کارکنـان بـه بارنشسـته که شایسـته 

قدردانی است.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه انتخـاب و معرفـی 

واحـد حراسـت شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان 

حراسـت برتـر اسـتان افـزود: ایـن موفقیـت نیـز 

برای دومین بار پیاپی اسـت که میسـر می شـود 

از ایـن رو از تـالش همـکاران در ایـن حـوزه نیز که 

شـرکت  از  صیانـت  در  خـود  تـالش  تمامـی  بـا 

مجاهدت می کند، قدردانی می کنم.

بـه  سـال 1399  از  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 

عنوان یکی از پرچالش ترین سال ها برای اقتصاد 

گرفتـن  شـدت  کـرد:  تصریـح  و  یـاد  کشـور 

تحریم هـای ظالمانـه، شـیوع همه جانبـه ویـروس 

نظیـر  دیگـری  زیـاد  محدودیت هـای  و  کرونـا 

کمبود مواد اولیه و انرژی شرایط سختی را برای 

تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد؛ 

امـا خوشـبختانه شـاهد بودیـم کـه بـا تـوکل بـه 

و  همـکاران  همه جانبـه  همـت  و  خداونـد 

تامین کنندگان و سـازندگان داخلی با سـربلندی 

در حال عبور از این بحران ها هستیم.   

عظیمیـان بـا تاکیـد بر اینکه در سـال آتی نیز 

خواهـد  ایجـاد  را  سـخت تری  شـرایط  تحریم هـا 

کـرد، از وحـدت، یکپارچگـی و همدلـی به عنوان 

ایـن  از  عبـور  راهکارهـای  مهم تریـن  از  یکـی 

چالش ها نام برد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ سـهم 50 درصدی 

کشـور  فـوالد  تولیـد  در  مبارکـه  فـوالد  گـروه 

خاطرنشان کرد: به همین منظور باید پروژه های 

توسـعه ای گـروه در مجتمـع فـوالد سـبا، فـوالد 

فـوالد  و  سفیددشـت  خـودرو،  ورق  هرمـزگان، 

سنگان تا پایان سال 1400 به اتمام برسانند.

ترجیح دادن منافع کل سازمان و در نهایت  ■

منافع ملی را بر منافع بخشی و شخصی

مدیرعامـل فـوالد مبارکه ترجیـح دادن منافع 

کل سـازمان و در نهایـت منافـع ملـی بـر منافـع 

از مهم تریـن  یکـی دیگـر  را  بخشـی و شـخصی 

راهبردهـای فـوالد مبارکـه دانسـت و بیـان کـرد: 

ایـن رویکـرد، ضرورتـی الـزام آور و جـدی برای کل 

گروه است.

وی بـا اشـاره بـه تحریم هـای خارجـی و برخـی 

نامالیمـات داخلـی علیـه شـرکت توضیـح داد: 

بررسـی های صورت گرفته نشـان می دهد، اکثر 

بـار در لیسـت تحریم هـای  یـک  صنایـع کشـور 

وزارتخانه هـای خارجـه و خزانـه داری آمریـکا قرار 

گرفته اند. این درحالی است که فوالد مبارکه تا 

کنـون سـه مرتبـه مـورد تحریـم قـرار گرفتـه ولـی 

خوشـبختانه علی رغم همه مشـکالت هم اکنون 

در وضعیت خوبی به سر می برد.

بنـگاه  یـک  اینکـه  کـرد:  ابـراز  عظیمیـان 

اقتصادی که رو به جلو در حال حرکت است، به 

طـور مرتـب بـه جامعـه امیـد پمپـاژ می کنـد، و با 

و  وزارتخانـه  راهبردهـای  درصـدی   100 اجـرای 

سـتاد تنظیـم بـازار دائمـا بـه ذی نفعـان و جامعـه 

پالس هـای مثبـت می دهد نباید تا این حد مورد 

هجمـه قـرار گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه 

اذعان مسئوالن مربوطه تنها شرکتی بوده است 

کـه در بـورس شـفافیت صـد در صدی  داشـته و 

حتی یک کیلو گرم هم تخلف نداشته است.

دسـتاوردهای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 

شرکت در 10 ماهه اخیر اضافه کرد: آمار و ارقام 

بخش هـای  از  بسـیاری  کـه  اسـت  آن  گویـای 

همـه  علی رغـم  جـاری  سـال  پایـان  تـا  شـرکت 

بـه اهـداف سـاالنه خـود دسـت  محدودیت هـا 

خواهند یافت.

مدیـر عامـل گـروه فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه 

اهمیـت اجـرای طـرح تحـول دیجیتـال در شـرکت 

فـوالد مبارکـه اذعـان کـرد: اگـر بخواهیـم در بـازار 

بمانیـم و یـک بنـگاه برتـر باشـیم، لزومـا بایـد توجـه 

جـدی بـه ایـن طـرح داشـته باشـیم و بـا پشـت سـر 

گذاشتن ارزیابی باشگاه فانوس دریایی و افزایش 

6 تـا 8 درصـدی بهـره وری در کنـار شـرکت های 

بـزرگ دنیـا قـرار گیریـم. از ایـن رو بـه مناسـبت 

انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی  سـالروز  22بهمـن 

اسـالمی و بـه میمنـت ایـن عـدد شـرکت ایریسـا و 

معاونـت تکنولـوژی بایـد 22 پـروژه طـرح تحـول 

دیجیتال را تا پایان 1400 تدوین و ارائه کنند.

بـه گفتـه مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکه شـرط 

پویایی و بقای این گروه در گرو دستیابی به دانش 

فنـی تولیـد محصـوالت جدید اسـت همچنان که 

با حضور مدیرعامل گروه فوالد مبارکه صورت گرفت؛
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در سـال جـاری بـه دانـش و تواتایی تولید اسـلب با 

ضخامت هـای 250 و 300 میلیمتـر دسـت یافتیم. 

که دستاورد بسیار درخشانی بود.

عظیمیان دربخش دیگری از سخنان خود به 

موضوع توسعه ناوگان حمل و نقل محصوالت و 

مـواد اولیـه فوالد مبارکه اشـاره کـرد و گفت: این 

موضـوع بایـد بـه عنـوان یـک پـروژه برتـر تعریـف 

جامـع  طـرح  مـی رود  انتظـار  رو  ایـن  از  شـود. 

حمل ونقـل پـس از اخـذ مصوبـات الزم تـا اوایـل 

اردیبهشت 1400 به نتیجه برسد.

وی از هلدینـگ مالـی ایـن شـرکت بـه عنـوان 

نوزادی چند ماهه که در آینده نزدیک می تواند 

بـه درخـت تنومند تبدیل شـود، نام بـرد و افزود: 

این اقدام یکی از بهترین اقدامات تصمیمات و 

اقدامات شرکت است که می تواند در ابتدا در 

خدمـت  در  سـپس  و  مبارکـه  فـوالد  خدمـت 

صنعت و تولید کشور قرار گیرد.

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه از حاکمیت 

سیسـتم بـر تمامـی فرایندهـای فـوالد مبارکـه بـه 

عنـوان یکـی از افتخـارات شـرکت یـاد و تصریـح 

همـواره  بایـد  سیسـتم ها  ایـن  تمامـی  کـرد: 

به روزرسانی و اصالح شوند.

ارتقـای ایمنـی کارکنـان و تجهیـزات شـرکت 

یکـی  از دسـتاوردهای درخشـان جهانـی  فـارغ 

دیگر از موضوعات مورد تاکید مدیرعامل فوالد 

مبارکه در این جلسه بود.

معـاون  جلسـه  ایـن  برگـزاری  جریـان  در 

مدیریـت  عالـی  کمیتـه  مسـئول  و  تکنولـوژی 

شـرکت فـوالد مبارکـه نیز در گفت وگویـی اذعان 

کـرد: بخشـی از فراینـد تدویـن اسـتراتژی گـروه 

ایـن  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  و  مبارکـه  فـوالد 

جلسـات دو روزه صـورت می گیـرد امـا فراینـد 

بـه طـور  تقریبـا  اسـتراتژی ها  تدویـن  و  طراحـی 

رسمی از مهر ماه آغاز می شود که در 128کمیته 

آن  اسـتراتژیک سـازمان و  و زیرکمیتـه، مسـائل 

چیزی که تا پایان سال اتفاق افتاده و پیش بینی 

بـرای سـال آینـده مطالعـه، چکـش کاری و مـورد 

بررسـی و تبـادل نظـر قـرار می گیـرد. همچنیـن 

چگونگـی اهـداف اعـم از تحقـق یافتـه و نیافتـه 

از  سـری  یـک  مبنـای  بـر  و  می شـود  بررسـی 

اسـتانداردهایی که مهم ترین آن ها بررسـی نقاط 

اسـت،  تهدیدهـا  و  فرصت هـا  و  ضعـف  قـوت، 

توسـط مجموعه اسـتراتژی گروه فوالد مبارکه به 

طور اختصاصی تدوین می شوند .

سـید مهـدی نقـوی بیان کـرد: در ایـن دو روز 

استراتژی گروه فوالد مبارکه در سال 1400 اعم از 

اسـتراتژی رشـد گـروه فـوالد مبارکـه و همچنیـن 

در  مبارکـــــه  فــــوالد  سرپرستــــی  استراتــــژی 

کارگروه هـای متعـددی به طـور اختصاصی مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. و در روز دوم نیز 

اهـداف اسـتراتژیک نـه معاونـت فـوالد مبارکـه و 

روابط عمومی شـرکت، مورد برسـی و تبادل نظر 

قرار گرفت.

وی خاطرنشـان کـرد: پـس از ایـن جلسـه دو 

روزه بالفاصله فعالیت های الزم برای تحقق این 

کـه  طـوری  بـه  شـد  خواهـد  شـروع  فراینـد 

اسـتراتژی های سـطح کالن شـرکت کـه در ایـن 

جلسات نهایی شده است در کمیته های اصلی 

اهـداف  سـری  یـک  بـه  زیرکمیته هـا  و  تحـول 

فـوالد  مجموعـه  کارکـردی  وظایـف  و  فراینـدی 

مبارکه تبدیل می شود.

شایان ذکر است، طبق فرایندی که هر ساله 

انجـام می شـود بعـد از تحلیل هـای اسـتراتژیک 

محیـط  تحلیـل  کالن،  محیـط  تحلیـل  شـامل 

صنعت و تحلیل محیط درون و شناسایی نیازها 

اهـداف  تدویـن  ذی نفعـان،  انتظـارات  و 

معاونت هـای  در  اسـتراتژیک  مضمون هـای 

مختلـف صـورت گرفتـه و سـپس در جلسـه دو 

روزه ای تدویـن اسـتراتژی و اهـداف کل شـرکت 

مدیرعامـل،  حضـور  بـا   1402 تـا   1400 افـق  در 

و  نهایـی  شـرکت  مدیـران  تمامـی  و  معاونـان 

تصویب می شود.
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رئیـس اتاق تهران در جلسـه هیئت نماینـدگان اتاق بازرگانی تهران گفـت: نباید همه تقصیرات را متوجه تحریم کرد بلکه بخشـی 
از مشکات مربوط به وضعیت داخلی ازجمله فضای کسب وکار است.

همه مشکالت از تحریم نیست
رئیس اتاق تهران:

به گزارش »فلزات آنالین«، مسعود خوانساری 

در جلسـه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 

کسـب وکار  محیـط  مشـکالت  داشـت:  اظهـار 

دغدغـه همـه دسـت اندرکاران اقتصـاد، تجـارت و 

صنعت در کشـور اسـت که روزبه روز نه تنها حل 

نمی شـود بلکـه مشـکالت بیشـتر می شـود؛ بـر 

اساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص 

و براسـاس اعـالم مرکـز آمار تغییر شـاخص قیمت 

کاالی وارداتی از دو جنبه داده های ریالی و ارزی 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در سـال 98 شـاخص 

قیمـت کاالی وارداتـی نسـبت بـه سـال قبـل 295 

درصد افزایش یافته اسـت و در خصوص شـاخص 

قیمت مبتنی بر دالر در سـال 98 نسـت به 97 به 

میزان 30.3 درصد افزایش یافته است.

وی افـزود: افزایـش شـاخص قیمـت کاالهـای 

وارداتی در دو سال 97 و 98 نسبت به سال 96 به 

میزان 10 برابر افزایش یافته و همچنین قیمت ارز 

در پایان سال 98 نسبت به سال 96 سه برابر شده 

اسـت؛ اگـر تـورم جهانـی هـم از آن کـم شـود کـه 

حـدود 3.5 درصـد تـورم جهانـی بـوده، بـه طـور 

متوسط در هر سال 22.5 درصد به هزینه مبادله 

اضافه شده است.

لـذا  بیـان کـرد:  اتـاق بازرگانـی تهـران  رئیـس 

هزینه هـا 10 برابـر افزایـش یافتـه ولی دالر سـه برابر 

افزایش قیمت داشته است، از این رو باید بررسی 

شود که علت افزایش شاخص چیست. همچنین 

بودیـم،  شـاهدش  کـه  رشـدی  درصـد   935 از 

276درصـد تـورم ریالـی متعلق بـه افزایش قیمت 

دالر و 659 درصد نیز مربوط به افزایش هزینه های 

هزینـه  کاال،  توزیـع  هزینـه  ازجملـه  غیـردالری 

سفته بازی و غیره است.

بنابرایـن می تـوان  کـرد:  خوانسـاری تصریـح 

گفـت کـه سـه برابـر از 10 برابـر شـدن شـاخص 

قیمت کاالهای واردتی مربوط به افزایش قیمت 

ارز و هفـت برابـر آن نیـز مربـوط بـه افزایـش سـایر 

هزینه ها است.

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه مجموعـه اجرایـی 

کشـور تبدیـل بـه کارخانـه تولیـد بخشـنامه شـده 

است، عنوان کرد: هر روز بخشنامه های متعددی 

صـادر می شـود کـه یـا متناقض با بخشـنامه قبلی 

اسـت و یا بخشـنامه جدید اسـت که باعث ایجاد 

مشکل برای تولیدکنندگان و بازرگانان می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه 

نحـوه تخصیص ارز تشـریح کـرد: امـروز اگر قرار 

اسـت گشایشـی صـورت گیـرد از مرحلـه ثبـت 

سـفارش تـا زمـان تخصیـص ارز مدت هـا طـول 

می کشـد. همچنیـن امـروز اگر کاالیی خـوب از 

گمـرکات ترخیـص شـود، حداقـل سـه الـی چهـار 

مـاه طـول می کشـد و همـه ایـن مسـائل باعـث 

شده که قیمت کاال در داخل افزایش یابد و لذا 

نباید همه تقصیرات را به تحریم ربط داد، بلکه 

بخشـی از مسـائل مربـوط بـه مشـکالت داخلـی 

ازجمله مشکالت محیط کسب و کار است که 

اگـر ایـن مسـائل حـل نشـود، باعـث مشـکالت 
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بیشتری می شود.

کارت  صـدور  نحـوه  مـورد  در  خوانسـاری 

بازرگانی نیز ابراز کرد: متاسـفانه امروز مشـاهده 

می شـود کـه سـامانه تجـارت عامـل کنـدی کار 

شـده اسـت، در حالی که فسـلفه صدور از طریق 

سـامانه تجـارت شـفافیت بـود؛ بـه عنـوان نمونـه 

بـرای صـدور کارت بازرگانـی از فارغ التحصیـالن 

بسـیار قدیمـی کـد رهگیـری مـدرک تحصیلـی 

بـه  تبدیـل  مسـائل  ایـن  و  می شـود  درخواسـت 

مشکالت جدیدی شده است که کسب و کار را 

با سختی مواجه می کند.

وی ادامه داد: خودروسازان موظف می شوند 

که خودرو را به قیمت دستوری عرضه کنند، در 

حالـی کـه همیـن خـودرو بـا قیمت هـای باالتـر در 

بـازار آزاد خریـد و فـروش می شـود و لذا کارخانه ها 

با قیمت دسـتور زیان ده می شـوند و بانک مرکزی 

هـم مجبـور بـه پرداخـت تسـهیالت می شـود و 

کارخانه هم قادر به بازپرداخت تسهیالت نیست 

و هر سال سقف تسهیالت افزایش می یابد که در 

نتیجـه پایه پولی رشـد می کند که همیـن افزایش 

پایه پولی منجر به تورم و سایر مشکالت می شود.

اتـاق  رئیـس  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

بازرگانـی تهـران در مـورد بخشـنامه جدیـد ارزی 

در مورد پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی 

نیـز بیـان کـرد: بر اسـاس تصمیم دولت در سـال 

97 تصمیم گرفته شـد که به همه واردکنندگان 

بـه صـورت نامحـدود ارز 4200 تومانـی پرداخـت 

شـود، امـا اخیـرا بخشـنامه ای صـادر شـده مبنی 

ارز  مابه التفـاوت  بایـد  واردکننـدگان  اینکـه  بـر 

4200 تومانی کاالهایی که در آن سال وارد شده 

را پرداخت کنند.

خوانســــاری ادامــــه داد: شایــــد ایـــن کـــار 

درسـت باشـد بـا توجـه بـه اینکـه ممکـن اسـت 

افرادی سـو اسـتفاده کرده باشـند، اما تشـخیص 

اینکـه چـه کسـی ارز کاال بـا ارز 4200 تومانـی وارد 

کـرده و بـا قیمـت مصـوب در بـازار عرضـه کـرده 

سخت است. همچنین باید مشخص شود که این 

افراد از کدام محل مابه التفاوت بپردازند.

وی افـزود: اگرچـه ممکـن اسـت افـرادی سـو 

سـال  سـه  از  بعـد  امـا  باشـند،  کـرده  اسـتفاده 

تصمیم گیری در مورد یک بخشنامه و بسط دادن 

آن به باقی مشکالت، موجب می شود که فعاالن 

اقتصادی دچار چالش شوند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تقاضای 

مـا از دولـت و حاکمیـت ایـن اسـت کـه نسـبت به 

صـدور بخشـنامه های جدیـد و عطـف بـه ماسـبق 

کـردن بخشـنامه ها خاتمـه دهـد؛ واقعـا اگـر قـرار 

اسـت کشـور توسـعه یابد و انتظار جهش تولید را 

داریـم بـا ایـن روش هـا نـه تنهـا بـه جهـش تولیـد 

و  رشـد  نمی توانیـم  حتـی  بلکـه  نمی رسـیم، 

توسعه در کشور داشته باشیم.

ــــ

بر اسـاس ارزیابی بیسـت و سـومین دوره جایزه صد شـرکت برتر ایــران                     که روز گذشـته در سـالن همایش های صدا 
و سیما برگزار شد، شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان شرکت پیشرو تندیس و لوح تقدیر جشنواره را از آن خود کرد.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  پـرس،  مـس 

بـا کسـب مقام هـای  به عنـوان شـرکت پیشـرو 

ذیـل تندیـس و لـوح تقدیـر جشـنواره را به خود 

اختصاص داد:

_ بیشـترین سـودآوری با کسـب مقام سـوم و 

دومین شرکت در گروه فلزات 

_ باالترین ارزش افزوده با کسب مقام سوم و 

دومین رتبه در بین شرکت های گروه فلزات 

_ بیشترین صادرات با مقام چهارم با کسب 

یک میلیارد دالر و اول گروه فلزات 

_ باالترین ارزش بازار با مقام پنجم در سال 97 

و دومین شرکت در گروه فلزات 

دارای  ایــــران  برتــــر  شرکــــت   10 جـــزو   _

بـا  اشتغـــال  بیشتریــــن  و  دارایـی  بیشتریــــن 

جهش فروش و کسب درآمد است.

در این ارزیابی و در مجموع شرکت ملی صنایع 

بیـن  در  شـرکت  سـومین  عنـوان  بـه  ایـران  مـس 

شرکت های بزرگ در رتبه بندی نهایی جای گرفت.

شرکت مس حائز رتبه سوم در بین شرکت های برتر ایران شد

 )IMI- 100(
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نشسـت بررسـی آخرین وضعیت شـرکت در حال تصفیه آلومینیوم سـازی پارس با حضور قائم مقام رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
تهران در محل کارخانه این شرکت برگزار شد.

احیای بزرگ ترین تولیدکننده فویل آلومینیوم

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، نشسـت بررسـی 

آخریــــن وضعیـــــت شرکــــت در حــــال تصفیـــــه 

آلومینیوم سازی پارس با حضور مسعود ستایشی 

قائـم مقـام رئیـس کل، ترکی رئیـس اداره تصفیه و 

امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، هادی 

ملکی رئیس دادگستری و مجید علیپور دادستان 

شهرسـتان سـاوه در محل کارخانه این شـرکت در 

شهرک صنعتی ساوه برگزار شد.

ستایشــــی در ایــــن نشســــت بـــا اشــــاره بــه 

تاکیدهـای رهبـر معظم انقالب بر لزوم حمایت 

بـا  بایـد  داشـت:  اظهـار  کشـور،  در  تولیـد  از 

سرلوحه قرار دادن این تفکر، در پی زنده کردن 

کارخانه ها باشیم.

وی خاطرنشـان کرد: بهبود وضعیت کارخانه 

پـارس عالوه بـر برکاتـی کـه از لحـاظ اشـتغال بـرای 

منطقه دارد، در زمینه جلوگیری از واردات و حفظ 

ارز نیز بسیار موثر است.

ستایشی خطاب به رئیس اداره تصفیه و امور 

تهـران، ضمـن  اسـتان  دادگسـتری  ورشکسـتگی 

قدردانی بابت اقدامات صورت گرفته، خواسـت 

تـا در رفـع مشـکالت موجـود این شـرکت خصوصا 

در حوزه های بانکی تالش کند.

ترکـی رئیـس اداره تصفیه و امور ورشکسـتگی 

استان تهران نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: 

ورشکسـتگی  انجـام  روال  در  کـه  آنچـه  خـالف 

پیرامـون ایـن شـرکت ها رایـج اسـت، تمـام تـالش 

دادگستری تهران بر پایه حفظ این شرکت ها بوده 

و در مسیر احیا آن ها گام برداشته است.

وی اذعـان کـرد: شـرکت آلومینیـوم پـارس از 

زمان اعالم ورشکستگی تاکنون موفق به پرداخت 

بیش از 100 میلیارد تومان از بدهی های خود شده 

و این ابقا به سود سهامداران و کارکنان شرکت نیز 

بوده است.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان 

تهـران در ادامـه گفـت: در حـال حاضـر شـرکت 

آلومینیـوم پـارس بـا بیـش از 800 نفـر نیـرو، با تمام 

ظرفیــــت کـــار می کنــــد و بزرگ تریــــن شرکــــت 

تولیدکننده فویل آلومینیوم در کشـور اسـت که 

60درصد بازار را در اختیار دارد.

هـادی ملکـی، رئیـس دادگسـتری شهرسـتان 

سـاوه نیز درباره اهمیت احیا کارخانه آلومینیوم 

پـارس و تاثیـر مثبـت آن بـر زندگـی مـردم منطقـه 

صحبت کرد.

در ادامه این نشست، هوشنگ گودرزی مدیر 

اجرایـی شـرکت آلومینیـوم پـارس گفـت: بـدون 

حضور قوه قضاییه، حفظ شرکت مقدور نبود.

وی بـا تقدیـر از حمایت هـای دسـتگاه قضایـی 

بیان کرد: شرکت در حال حاضر در باالترین سطح 

از لحاظ کمیت و کیفیت است و جایگاه آن برای 

توسعه صادرات بسیار وسیع بوده و افزایش تولید 

20 درصدی را برای سال آینده مد نظر دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، در ادامـه، قائـم 

مقـام رئیـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران همـراه 

حاضرین با حضور در خط تولید کارخانه، اقدام به 

افتتـاح خـط تولیـد شـماره 2 فویـل میـل کـرد و در 

ادامه از واحدهای مختلف کارخانه از قبیل کوره 

ذوب، ریخته گری و... بازدید به عمل آوردند.
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دفتر تهران: خیابان فاطمى، روبروى هتل الله، ساختمان نگین، پالك 273

کارخانه: سیرجان، کیلومتر 55 جاده شیراز، شر کت معدنى و صنعتى گل گهر

روابط عمومى و امور بین الملل: 3026-3027

فکس: 88977260-021تلفن: 021-88977261

(034)فکس: 42259000(034)تلفن:42259001-9

Email:Info@golgohar.com
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