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سرمقاله

ایـران روی کمربنـد آلپ-هیمالیـا قرار دارد؛ کمربنـدی که غنی از مس، 

طـال و سـنگ آهن اسـت و بـه جـرات می تـوان گفـت کـه هـر دولتـی حسـرت 

چنین موقعیت جغرافیایی را دارد و در این بین، شانس به مردم این کشور 

رو کـرده اسـت. اهمیـت ایـن موضـوع زمانـی پررنـگ شـد کـه گره گشـایی 

مشـکالت اقتصادی کشـور دیگر با فروش نفت ممکن نبود و مسـئولین به 

فکـر ایجـاد درآمدهـای جایگزیـن افتادنـد و ذخایر معدنـی، بهترین انتخاب 

برای احیای اقتصاد کشـور به حسـاب می آمد. شـرایط خاص زمین شناسـی 

و منابـع غنـی از ذخایـر فلـزی و غیـر فلـزی، ایـران را در بیـن سـایر کشـورهای 

منطقـه بـه یـک موقعیـت جـذاب بـرای سـرمایه گذاری بـدل کرده اسـت، به 

طـوری کـه بسـیاری از کارشناسـان، ایـران را یک کشـور معدن خیز می دانند 

تا نفت خیز!

سـرمایه گذاری در بخـش معـدن از دو حیـث اهمیـت ویـژه ای دارد؛ اول 

اینکـه ایـران دارای منابـع و معـادن غنـی و بسـیاری بـوده کـه تـا کنـون بخـش 

کوچکـی از ایـن ذخایـر در شـاخه های مختلفـی همچـون مـس و سـنگ آهن 

شناسـایی، اکتشـاف و اسـتخراج شـده و در وهله دوم، موضوع انرژی اسـت 

کـه خوشـبختانه ایـن کشـور در حـوزه نفـت و گاز در جهـان شـناخته شـده 

اسـت. به همین دلیل فراوانی و ارزان بودن انرژی در ایران، انگیزه باالیی به 

سرمایه گذاران معدنی بخشیده است. در سال های گذشته، به دلیل حجم 

قابل توجه درآمدهای نفتی و با وجود مزیت های ویژه در بخش معدن، این 

قسـمت بـه عنـوان موتـور محرکـه جانبـی اقتصـاد از نـگاه مسـئولین مغفـول 

مانـده بـود کـه بعـد از تشـدید تحریم هـای نفتـی و مشـکالت ناشـی از آن، 

موضوعات »اقتصاد غیرنفتی« و »انقالب معدنی« بر سر زبان ها افتاد.

در چند سال اخیر، شاهد سرمایه گذاری ها و درآمدزایی های کالنی در 

بخش معدن و صنایع معدنی بودیم و فعاالن این حوزه هر آنچه که در توان 

داشـتند را بـه میـدان  آورده انـد امـا بـه ازای سـودآوری و کمـک بـه پویایـی 

اقتصـاد کشـور، توقعاتـی را  نیز مطرح می کنند که حمایـت بی چون چرای 

دولـت در راس انتظـارات آن هـا قـرار دارد. آن هـا معتقـد هسـتند کـه دولـت 

عالوه بر اینکه هیچ کمکی به معدن و صنایع معدنی که امروز پایه اصلی 

اقتصاد این ممکلت به حساب می آید نمی کند، بلکه با سیاست گذاری های 

خود به یک مانع بزرگ در مسیر توسعه آن نیز تبدیل شده است.

بحـث افزایـش تعرفـه برق مورد اسـتفاده در واحدهای صنعتـی، یکی از 

مـواردی اسـت کـه پاشـنه آشـیل ایـن بخـش را هـدف قـرار می دهـد. ایـن در 

حالی است که چندی پیش، قطعی های پی در پی برق واحدهای تولیدی، 

عواقب سنگین و بعضا جبران ناپذیری را برای صنعتگران در پی داشت که 

حداقـل تاثیـر آن، افـت شـدید میـزان تولیـد بود. برخی کارشناسـان صنعت 

بـرق معتقـد هسـتند کـه قیمت هـای فعلـی ایـن انـرژی، حقیقـی نیسـت و 

نسبت به نرخ حقیقی برق فاصله وجود دارد و با توجه به اینکه 20 درصد 

تقاضـای بـرق کشـور مربـوط بـه صنعـت اسـت، در نتیجـه دولـت بـا افزایش 

نـرخ تعرفه هـای بـرق صنعتـی، می توانـد گام هـای مثبتـی را در راسـتای 

حقیقـی شـدن نـرخ حامل هـای انـرژی، بـردارد. موضـوع دیگـری کـه در ایـن 

خصـوص مطـرح شـد ایـن بـود کـه برخـی واحدهـای صنعتـی کـه بـرق را بـا 

احتسـاب سوبسـیدهای دولتی، تقریبـا رایگان دریافت می کننـد، کارخانه 

خود را به مزرعه ای برای استخراج بیت کوین تبدیل کرده اند و این مصوبه 

نیـز تنبیهـی علیـه اقـدام سـودجویانه آن هـا اسـت. همچنیـن کارشناسـان و 

متخصصان حوزه برق معتقد هسـتند که 20 درصد متقاضی برق صنعتی 

کشـور کـه مصرفـی بالـغ بر پنج مـگاوات دارند باید برق مورد نیاز خـود را از 

طریـق بـورس تامیـن کننـد کـه ایـن موضـوع نیـز با توجـه به شـرایط حاکم بر 

بورس، معضلی دیگر به مشکالت واحدهای صنعتی می افزاید.

همان طور که گفته شد انرژی ارزان یک امتیاز مثبت برای سرمایه گذاری 

در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می شود که با چنین مصوباتی، 

عمال فعالیت در این حوزه نیز با مصائب جدیدی مواجه می شـود و مسـیر 

تولیـد نیـز بـرای صنعتگـران بیـش از پیـش صعب  العبـور خواهد شـد. چراکه 

افزایـش قیمـت انرژی هایـی همچـون گاز و بـرق در کنـار رشـد ممتـد قیمت 

مـواد اولیـه، هزینـه تولیـد و قیمـت تمـام شـده محصـول نهایـی را به چندین 

برابـر میـزان قبـل می رسـاند و ادامـه ایـن رونـد، قطعـا کاهـش تقاضـا و رکـود 

حداکثری بازار را در بخش های مختلف در پی خواهد داشت.

بایـد گفـت کـه صنایـع معدنی و فلزی کشـور که اکنـون منجی اقتصاد 

تلقـی می شـود، همزمـان بـا تشـدید تحریم هـای مسـتقیم ایـاالت متحـده 

دلیـل  بـه  امـا  اسـت  داده   پـس  قبولـی  نمـره  بـا  را  خـود  امتحـان  آمریـکا، 

سـرمایه گذاری های ناکافـی در ایـن حوزه، اتخاذ سیاسـت های غلـط و عدم 

وجود تفکر معدنی، نگاه دقیقی به آمار و تولید مواد معدنی و فلزی وجود 

ندارد و به جای اسـتفاده از پتانسـیل های موجود در این بخش برای کمک 

به استحکام و استواری اقتصاد کشور، هر روز خواب تازه ای برای تضعیف 

آن می بینند!

افزایش تعرفه برق صنعتی،
 خواب تازه مسئولین!
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بـا وجـود مشـکالت ناشـی از تحریـم و همچنین تعامل نامناسـب مسـئولین امـر با واحدهـای تولیـدی، گـروه کارخانه های 
تولیـدی نورد آلومینیوم توانسـته اسـت با تولیـد محصـوالت دارای ارزش افزوده باال، اعتماد مشـتریان را به خـود جلب کند. 
ایـن گـروه صنعتی، بازسـازی و نوسـازی خطوط اصلـی تولید مطابـق تکنولوژی  های روز را در دسـتور کار قرار داده اسـت تا 
همچنـان به پیمودن مسـیر توسـعه ادامه دهـد. در این راسـتا، با الهام هاشـمی، مدیر بازرگانـی گروه کارخانه هـای تولیدی 

نورد آلومینیوم به گپ وگفت نشسته ایم که مشروح آن در ادامه خواهید خواند:

الهام هاشمی، مدیر بازرگانی گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛

توسعه، ضامن ماندگاری است
راه اندازی بزرگ ترین خط رنگ پودری تمام اتوماتیک ورق آلومینیوم در گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم ◄
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در خصـوص پیشـینه فعالیـت شـرکت نـورد ◄◄

آلومینیوم، توضیحاتی بفرمایید.

نـورد  تولیـدی  هـای  کارخانـه  گـروه  شـرکت 

آلومینیوم )سـهامی عام( در سـال 1351 در زمینی 

به مسـاحت 22 هکتار توسـط بخش خصوصی در 

شـهر اراک  تاسیس شـد.  این شرکت با برخورداری 

از نیـروی کار مجـرب و تکنولـوژی منحصـر به فرد 

از  مـدرن  متالـورژی،  تجهیـزات  و  گـرم  نـورد 

بزرگ ترین تولید کنندگان انواع محصوالت نوردی 

آلومینیوم در خاورمیانه  به شمار می آید.  ظرفیت 

تولید این شرکت سالیانه 24 هزار  تن ورق ، تسمه 

و  پلیـت  کلـد،  آلومینیـوم  آلومینیـوم،  کویـل  و 

محصوالت رنگی آلومینیومی است. محصوالت 

ایـن شـرکت در صنایـع خودروسـازی، سـاختمان و 

دکوراتیو، انرژی، تهویه ، قطعه سازی، نفت ، گاز و 

پتروشیمی، لوازم خانگی ، بسته بندی و... مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

شرکت نورد آلومینیوم از سال 1394 با همت و 

تالش و پشـتکار مهندسـان توانمند مجموعه، در 

تولیـد  زمینـه  در  دانش بنیـان  زمـره شـرکت های 

آلومینیوم کلد و آلیاژهای گروه 5000  قرار گرفت. 

به روزرسـانی شـده  از تكنولـوژی  برخـورداری 

نـورد گـرم )NASH( ایاالت متحده امریکا ، تولید 

آلیاژهای سری 5000 به ویژه با درصد منیزیم باالتر 

از 2 درصد را از سال 1384، برای این شركت فراهم 

ایـن  تولیدكننـده  تنهـا  عنـوان  و  اسـت  آورده 

محصـوالت )بـا بـاالی 2 درصد منیزیم( در كشـور، 

یكی دیگر از افتخارات و توانایی های منحصربه فرد 

ایـن محصـوالت در صنایـع  ایـن شـركت اسـت. 

مختلف از قبیل صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز،  

صنایـع خـودرو، صنایـع الكتریكـی، صنایـع ریلـی 

، مخـازن و... كاربـرد  )واگـن قطارهـای شـهری( 

دارند. این سـری آلیاژی شـامل آلیاژهای مختلفی 

اسـت كـه از پركاربردتریـن آن ها، آلیاژهـای 5052 و 

5754 هستند.

ظرفیـت تولید این شـرکت چه میزان بـوده و ◄◄

چند درصد آن فعال است؟

ظرفیـت تولیـد کارخانـه نـورد آلومینیـوم بیـن 

15هـزار الـی 24 هـزار تـن بـر مبنـای نـوع سـفارش 

متغیر بوده که در سال جاری علی رغم مشکالت 

موجود، با بیش از 80 درصد از ظرفیت تولید خود 

مشغول به کار است. 

شـرکت  در  توليـد  وضعيـت   1399 سـال  در 

نسبت به سال 1398، علی رغم مشكالت شديدی 

كه در زمينه  تحريم، نوسانات نرخ ارز و همه گیری 

ویـروس کرونـا بـر کشـور حاکم بود، شـرایط بهتری 

داشـت و رشـد 10 درصـد را در تولیـد داشـته ایم. 

یکـی از دالیل رشـد تولیـد، محدودیـت در واردات 

در سـال 1399 بوده که این خود نشـانگر این اسـت 

که در سال های گذشته حمایت مطلوب و کاملی 

از تولیـد داخلـی بـه عمـل نیامـده و در جایـی کـه 

تولیدکننـده داخلـی تـوان تامیـن کاال بـا کیفیـت 

مناسـب و پوشـش بـازار داخلـی را داشـته، دولـت 

اجازه واردات کاال از کشورهای خارجی را با تعرفه 

پایین صادر کرده است! 

ما توانستيم نیاز بازار داخلی را در محصوالت 

کامـال تخصصـی در صنعت سـاختمان يا صنعت 

خودرو )رادياتورسـازی( به خوبی پاسـخگو باشـیم. 

به عنوان مثال، اگر در سال گذشته 50 درصد نیاز 

صنعت خودرو را در بخش محصوالت كلد تامین 

می كرديم، امسال اين سهم به بیش از 90 درصد و 

به باالترین درجه کیفیت محصول رسيده است. 

همان طور که ذکر شد، در سال 1399، بیشتر تمرکز 

تامیـن بخش هـای  تولیـد در جهـت  بـر روی  مـا 

صنعـت  نهایـی  مصرف كننـدگان  و  صنعتـی 

خودروسازی، صنايع الكتريكی ، صنايع ساختمانی 

و لوازم خانگی بوده است. 

وضعیـت فروش شـرکت نورد آلومینیـوم  در ◄◄

ارزیابـی  بازارهـای داخلـی و خارجـی را چگونـه 

ایـن زمینـه  بـا چـه چالش هایـی در  و  می کنیـد 

مواجه هستید؟

متاسـفانه از شـروع همه گیـری کرونـا و تـوام 

کلیـه  بـرای  فـروش  شـرایط  تحریـم،  بـا  آن  شـدن 

واحدهای تولیدی فعال در کشـور بسـیار سـخت 

شده است. توقف یا کاهش فعالیت های عمرانی 

بـه دلیـل نوسـانات قیمـت و همه گیـری ویـروس 

تـا  دادنـد  هـم  دسـت  در  دسـت  همـه  کرونـا، 

مشـکالت تولیدکننـدگان در فـروش محصـوالت 

دوچنـدان شـود. از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، 

محصـوالت  نیـز  هفتـه  یـک  انـدازه  بـه  حتـی 

آلومینیومـی ثبـات قیمتـی نداشـته و افزایـش یـا 

کاهش قیمت ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، امکان 

فروش محصوالت را برای ما و سایر تولیدکنندگان 

با مشکل مواجه نموده است.

 علی رغـم تمامـی مسـائل و مشـکالت، ایـن 

شـرکت بـا توجه به تـوان تولید محصـوالت خاص، 

بـه  وابسـته  صنایـع  حفـظ  در  شـایانی  کمـک 

خودروسـازی ، پتروشـیمی ، سـاختمانی ، لـوازم 

خانگـی و... نمـوده اسـت. تهدید تحریم، فرصت 

مناسبی در جهت ایجاد اعتماد دو چندان صنایع 

بـه ایـن شـرکت اعطـا کـرد و ایـن امـر باعـث شـد تـا 

ظرفیت های اساسی شرکت که گاهی به مصارف 

تولیـد  بـه  بـود  شـده  داده  اختصـاص  عمومـی 

محصوالتـی بـا ارزش افزوده بیشـتر همچـون  ورق 

کلد، تسمه های خاص، انواع پلیت و... تعلق یابد 

کـه ضمـن جلوگیـری از واردات کاالهـای مشـابه 

تولیدات شرکت، مانع از ارزبری در شرایط تحریم 

و  پایین دسـتی  صنایـع  نیـاز  همچنیـن  و  شـد 

کارخانجات داخلی را نیز پوشش دهی کرد. 

برخـی تولیدکننـدگان پایین دسـتی کـه مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود را از بـازار داخلـی خریـداری 

می کردنـد، در اسـتفاده از بعضـی از مـواد اولیه به 

علت افزایش قیمت آلومینیوم، مجبور به کاهش 

مصـرف شـده اند. بـا ایـن اوصـاف، همچنان تقاضا 

بـرای محصـوالت آلومینیومـی در بـازار بیشـتر از 

تولید آن است که به همین دلیل، در موارد خاص 

واردات همچنـان انجـام می شـود. متاسـفانه در 

مشـکالت  بـه  توجـه  بـا  تحریـم،  کنونـی  شـرایط 

جابه جایی ارز علی رغم اینکه پتانسیل خوبی برای 

صـادرات وجـود دارد، فـروش صادراتـی محـدود 

شـده اسـت. ضمن اینکه حمایت هدفمند توسط 

بازسازی و نوسازی خطوط اصلی 
تولید با تکنولوژی  های روز در جهت 

ارتقای کیفی و کنترل بیشتر ضایعات 
از مهم ترین و اساسی ترین اهداف 

این گروه تولیدی است
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و  نمی شـــود  انجـــام  از صادرکننــــدگان  دولـــت 

بازارهــــای  در  حضـــور  جهـــت  تولیدکننــــدگان 

بین المللی با چالش های زیادی مواجه هستند.

خـط رنـگ پـودری تمـام اتوماتیـک کـــه بـــه ◄◄

چــــه  دارای  اســــت،  شــــده  اضافــــه  کارخانــــه 

ویژگی هایی است؟

خط رنگ پودری جدید با به روزترین تکنولوژی 

در شـرکت نـورد آلومینیـوم بـه تازگـی راه انـدازی و  

برای خرید و انتقال آن نیز هزینه سنگینی پرداخت 

شده و در منطقه منحصربه فرد واقع شده است. 

در ابتدای خط، عملیات شست وشو )چربی گیری 

اتوماتیـک  تمـام  صـورت  بـه  کروماتـه(  سـپس  و 

پاششـی انجـام شـده و پـس از عبـور از خشـک کن، 

عملیـات پاشـش رنـگ دو طرفـه بـر روی ورق هـا 

صورت می گیرد و در نهایت، ورق رنگ شده وارد 

کوره پخت شـده و محصول نهایی از انتهای خط 

خـارج می شـود. سـرعت ایـن دسـتگاه 2.5 متـر بر 

دقیقه بوده و قابلیت رنگ کردن 300 الی 500  تن 

ورق را در مـاه )بسـته بـه ضخامـت( دارد؛ بـه بیـان 

بـرگ ورق  تـوان رنـگ کـردن 110  ایـن خـط  دیگـر 

آلومینیـوم بـا عـرض دو هـزار و 500  میلی متـر در 

سـاعت را دارا اسـت. در ضمـن، بعـد از تکمیـل 

عملیـات پوشـش دهی و رنـگ، محصـول در تمـام 

تسـت های اسـتاندارد مرتبـط بـا رنـگ، نمـره قابـل 

قبولی دریافت می کند. از قابلیت های دیگر این 

و  اسـت  رنـگ  تعویـض سـریع  امـکان   دسـتگاه، 

همچنین رنگ بر روی ضخامت های مختلف ورق 

قابل اعمال است.

تـا  از زمـان تصمیم گیـری  پـروژه  ایـن  اجـرای 

راه انـدازی کامـل خـط بیـش از یـک سـال بـه طـول 

انجامید که دلیل آن مشکالت ناشی از تحریم و 

تامیـن ارز مرتبـط بـا این خرید بوده اسـت. نصب 

و راه انـدازی ایـن خـط بـه صـورت کامـل توسـط 

و  پذیرفــــت  صـــورت  خارجـــی  کـارشنـــاسان 

آموزش های الزم نیز توسـط آن ها به متخصصین 

شـرکت داده شـده اسـت. بـا شـروع تولیـد، ایـن 

امـکان بـرای شـرکت فراهـم شـده تـا محصـوالت 

رنگـی بـا باالتریـن کیفیـت بـه بازارهـای داخلی و 

صادراتی عرضه شود.

کار ◄◄ دسـتور  در  توسـعه ای  چـه طرح هـای 

خود دارید؟

ماشین آالت به روز، تجهیزات مدرن و استفاده 

صحیـح از آن، زیربنـای توسـعه در صنعت کشـور 

اسـت و بـدون شـک پیشـرفت تولیـد، صنعـت و 

راه یابـی بـه بازارهـای بین المللـی بدون اسـتفاده از 

تکنولوژی های جدید و نیروی انسانی متخصص و 

کارآمد، حتی با سختی فراوان نیز، محقق نخواهد 

شـد. طرح های توسـعه ای در شرکت های تولیدی 

منجـر بـه تولیـد با حجم بیشـتر و کیفیـت باالتر و 

همچنیـن باعـث توزیـع بهتـر هزینه هـای سـربار و 

کاهش ضایعات در محصول نهایی می شود. 

بازسـازی و نوسـازی خطـوط اصلـی تولیـد بـا 

و  کیفـی  ارتقـای  جهـت  در  روز  تکنولوژی  هـای 

کنترل بیشتر ضایعات از مهم ترین و اساسی ترین 

اسـاس  بـر  اسـت.  تولیـدی  گـروه  ایـن  اهـداف 

اسـتعالم های بـه عمـل آمـده، ایـن فراینـد نیـاز بـه 

تامیـن ارز چندیـن میلیـون یورویـی دارد کـه بـا 

وضعیت نقدینگی موجود در صنعت، عمال بدون 

کمک هـای دولتـی و بانکـی اقدامـی غیـر ممکن 

به نظر می رسد. 

برنامه ریـزی شـرکت نـورد آلومینیـوم، اضافـه 

کـردن ماشـین آالت جدیـد و مـدرن بـرای افزایـش 

میزان تولید و گسـترش سـبد تولید اسـت ولی از 

طرفی با توجه به محدودیت ارتباطات بین المللی 

مشـکالت  دیگـر  سـمت  و  تحریـم  شـرایط  در 

جابه جایی ارز، این کار با سختی های فراوانی قابل 

انجـام اسـت. بـا همـه ایـن مشـکالت، بـه همـت 

متخصصیـن  از  اسـتفاده  و  شـرکت  مهندسـین 

داخلی در سـال 1399، برای نوسـازی دسـتگاه های 

قدیمی و فرسـوده و همچنین خرید دسـتگاه های 

رنگ و برش با تکنولوژی روز و مدرن اقدامات الزم 

انجام شده است. 

عالوه برایـن، در دو سـال گذشـته نسـبت بـه 

راه انـدازی خطـوط فرم دهـی و برش هـای جدیـد با 

همـت مهندسـین توانمنـد ایـن شـرکت، کارهـای 

مفیدی انجام شد که منجر به رشد صادرات و ارز 

بـا جـذب نیروهـای  آوری و همچنیـن از طرفـی 

متخصص جدید زمینه افزایش اشتغال در شرکت 

ایجاد شد.

چــــه محصــــوالت آلومینیـــومی بـه طـــور ◄◄

کامـــل وارداتی اســـت و امکـــان تولیـــد آن در 
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کشور وجود دارد؟

در خصوص آلومینیوم کلد با تعامل و همکاری 

بیشـتر صنایـع خودروسـازی می تـوان واردات را 

بـه حداقـل میـزان ممکـن رسـاند. در دو سـال 

گذشـته ایـن مهـم بـه خودروسـازان و مسـئولین 

امـر ثابـت شـد و عمـال تحریم هایـی کـه مانـع از 

بـه  اعتمـاد  ایجـاد  باعـث  بـود،  شـده  واردات 

شرکت نورد آلومینیوم شده و این گروه تولیدی 

گام هـای  مشـتریان،  اعتمـاد  جـواب  در  نیـز 

استواری در تامین نیاز آن ها برداشته است. 

بـه غیـر از آلیاژهـای خـاص کـه نیـاز بـه خرید 

تجهیـزات مـدرن دارد، بـا ماشـین آالت موجـود، 

ایـن شـرکت  قابـل  انـواع ورق آلومینیومـی در 

تولید اسـت و صرفا اعتماد و حمایت مسـئولین 

و مشـتریان محتـرم می توانـد ایـن خودبـاوری را 

به نتیجه مطلوب برساند. 

الزم به ذکر اسـت در حال حاضر مواد اولیه 

تولیـد قوطـی آلومینیومـی نوشـابه بـه صـورت 

کامل از طریق واردات تامین می شـود که هنوز 

در بـازار داخـل ماشـین آالت الزم جهـت تولیـد 

ایـن محصـول فراهـم نشـده و یکـی از برنامه های 

شـرکت نـورد آلومینیـوم نیـز راه انـدازی خطـوط 

مرتبـط بـه تولیـد مـواد اولیه قوطـی آلومینیومی 

بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

ارزیابی شـما از وضعیت صنایع پایین دسـتی ◄◄

آلومینیومی کشور چیست؟

بـا  بسـیار  آلومینیـوم  پایین دسـتی  صنایـع 

ارزش  و  اشـتغال  ایجـاد  عامـل  و  بـوده  اهمیـت 

افزوده و گرداننده چرخ صنعت و اقتصاد است. 

سـال  در  آلومینیـوم  آمـار، عرضـه شـمش  طبـق 

جـاری در بـورس کاال افزایـش یافتـه و بـا توجـه بـه 

شـرایط  در  آلومینیـوم  شـمش  صـادرات  اینکـه 

حاضـر  حـال  در  اسـت،  شـده  محـدود  تحریـم 

خوشـبختانه صنایع پایین دسـتی با بحران تامین 

مواد اولیه مواجه نیستند. 

واردات  اینکــــه  بـه  توجــــه  بـــا  طرفـــی،  از 

محصـوالت آلومینیومـی نیـز بـه کشـور کاهـش 

پایین دسـتی  صنایـع  بـرای  فرصـت  ایـن  یافتـه، 

فعالیت هـای  بتواننـد  تـا  اســـت  شـــده  ایجـاد 

تولیـــدی خـود را افزایـــش دهنـــد. مـواد اولیـه 

تولید شـده در کشـور، مصرف داخلی را پوشش 

می دهد و بیشتر صنایع پایین دستی آلومینیوم 

تولیـد  حـال  در  ظرفیـت  از  نیمـی  از  بیـش  بـا 

هسـتند و توانایی تامین بخش عمده      ای از بازار 

داخلی را دارند.

صنـــایع  در  کـــه  پتانسیل هــــایی  علی رغـــم 

پایین دسـتی بـا امـکان سـودآوری مناسـب وجـود 

دارد، تاکنـون صنایـع پایین دسـتی نتوانسـته   اند 

مسـیر توسـعه را به درسـتی بپیمایند که یکی از 

دالیـل ایـن امـر، نوسـانات شـدید نـرخ مـواد اولیه 

در بـازار داخلـی در دو سـال گذشـته بـوده کـه 

فراوانـی  چالش هـای  بـا  را  تولیـدی  شـرکت های 

مواجـه کـرده اسـت. جهـت فائـق آمـدن بـه ایـن 

مسائل، تولید داخلی نیازمند حمایت هایی نظیر 

صـادرات  بـرای  الزم  حمایتـی  سـاختار  »ایجـاد 

تعرفـه ای  »حمایت هـای  پایین  دسـتی«،  صنایـع 

واردات محصوالتی که در مواردی تولیدکنندگان 

»اعطـای  دارنـد«،  را  بـازار  تامیـن  تـوان  داخلـی 

تسـهیالت بانکـی بـه تولیدکننده هـای داخلـی با 

نرخ مناسب جهت خرید مواد اولیه و به روزرسانی 

تجهیـزات و ماشـین آالت« و »همراهـی بیشـتر 

سـازمان های مالیاتـی بـا تولیدکنندگان« از سـوی 

نهادهای ذی ربط است.

سخن آخر...◄◄

حمایت از تولید با شعار امکان پذیر نیست. 

تولیدکننـده در خـط مقـدم دفـاع از پـول ملـی و 

اسـتقالل اقتصـادی کشـور، در جنگـی نـا برابـر 

قـرار دارد و در جایـی کـه  نیـاز بـه حمایت مادی 

و معنـوی دولـت اسـت، نبایـد مـورد بـی مهـری 

بــــا مقایســــه ای ســــاده میــــان  قـــــرار گیـــــرد. 

سیاســت هــــای حمـــایتــــی سایــــــر کشورهــــای 

توسـعه یافته، در حـال توسـعه و ایـران می تـوان 

بـا واحدهـای  تعامـل  فهمیـد روش موجـود در 

تولیـدی، عـالوه  بـر هدر دادن توان مولد کشـور، 

باعـث ایجـاد صدمـات فراوانـی بـر پیکـره تولیـد 

شده است. 

از  صادراتـی  حمایتـی  سیاسـت های  قطـع 

قبیـــل جوایـــز صادراتـی، تشدیـــد برخوردهـای 

قهـری مالیاتـی بـا تولیـد کننـده و... باعث هدر 

رفت منابع مادی و معنوی این شـرکت ها شـده 

و بـه طـور کلـی بـا ایـن رویـه، نمی تـوان امـکان 

توسـعه و پیشـرفت را بـرای واحدهـای تولیـدی 

مناسـب،  سـاختار  ایجـاد  بـرای  بـود.  متصـــور 

نیازمنـد تغییـر در دیـدگاه حمایـت از تولیـد بـه 

صورت کالن هستیم.
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تولید ورق رویه خودرو در دستور کار است

برنامه گسترده برای سرمایه گذاری در بخش معدن

افزایش تولید آهن اسفنجی با وجود محدودیت های تامین گاز
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بـا اینکه شـرکت های توانمندی در حوزه تولید ورق گالوانیزه در کشـور وجود دارند اما کشـور ما سـال ها اسـت کـه ورق رویه خودرو 
را وارد می کنـد و تولیدکننـدگان ورق تنهـا ورق داخلی خـودرو را تولید می کردند. در این رابطه یکی از شـرکت های حـوزه تولید ورق 
گالوانیـزه کـه در زمینـه تولیـد ورق داخلی خـودرو و نیز صنایع لـوازم خانگی فعالیـت می کند، بـا واردات تکنولوژی مـورد نیاز تولید 
ورق رویـه خـودرو، بـه زودی تولیـد ایـن ورق را بـا انجام عملیات ریومـپ و تغییر در خطـوط تولید آغـاز خواهد کـرد. در این رابطه 
خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با وحیـد میرزایـی، مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری 

گفت وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

وحید میرزایی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

و ◄◄ توسـعه  پـروژه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

ریومپ شرکت ورق خودرو چهارمحال بفرمایید 

که در چه مرحله ای قرار دارد؟

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

در حـال حاضـر تنهـا تولیدکننـده ورق گالوانیـزه 

صنایـع خودروسـازی اسـت کـه می توانـد در هر 

سال حدود 250 هزار تن این نوع ورق ها را برای 

صنایـع خودرویـی و تولیدکننـدگان برتـر لـوازم 

خانگی کشور انجام دهد.

ورقـی کـه اکنون در صنایع خودروسـازی در 

شرکت ورق خودرو تولید می شود، ورق داخلی 

خـودرو اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز کشـور بـرای 

ریومـپ  عملیـات  خـودرو،  رویـه  ورق  تولیـد 

خطـوط تولیـد طـی سـال آینـده در شـرکت ورق 

خـودرو اتفـاق خواهـد افتـاد کـه بـر اسـاس ایـن 

تغییر در خطوط تولید، شـرکت بتواند عالوه بر 

تولید ورق داخلی خودرو، ورق رویه خود را نیز 

بـرای ایـن صنایـع تولیـد کنـد. در حـال حاضـر 

تمام ورق رویه خودرو مورد نیاز کشور از طریق 

واردات تامیـن می شـود. امیدواریـم بتوانیـم بـا 

ایجـاد تغییـر در خطـوط توسـط ریومـپ، تولیـد 

بخشـی از نیـاز صنایـع خودروسـازی کشـور بـه 

این ورق را تامین کنیم.

تکنولـوژی تولیـد ورق رویـه خـودرو چگونـه ◄◄

تامین شـده اسـت؟ آیا به موضوع سـاخت داخل 

توجه شده است؟

تکنولـوژی تولیـد ورق رویـه خـودرو از خـارج 

خریداری شـده و به کشـور منتقل شـده اسـت. 

البته ضمن اینکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز 

شـوند،  تامیـن  داخـل  از  بایـد  کـه  طـرح  ایـن 

قراردادهای آن  منعقد شـده و عملیات سـاخت 

آن در حـال انجـام اسـت. در ابتـدای سـال آینده 

عملیـات ریومـپ خطـوط تولیـد انجـام خواهـد 

شد و حداکثر طی دو ماه تکنولوژی تولید ورق 

رویه خودرو وارد چرخه تولید خواهد شد.

پـس از اجـرای ایـن پـروژه چـه محصوالتی به ◄◄

سبـــد تولیـــدات شرکـــت ورق خـــودرو اضافـــه 

خواهد شد؟

ورق رویـه خـودرو بـه سـبد تولیـدات اضافـه 

نیـاز صنایـع  از  می شـود کـه می توانـد بخشـی 

تولید ورق رویه خودرو در دستور کار است
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خودروسـازی کشـور را بـه ایـن ورق تامیـن کنـد. 

همـه  نمی توانـد  خـودرو  ورق  شـرکت  البتـه 

تولیـدات خـود را بـه ایـن نـوع ورق هـا اختصـاص 

خـاص  ورق هـای  از  بخشـی  تولیـد  زیـرا  دهـد 

صنایـع لـوازم خانگـی را انجـام می دهیـم و اگـر 

تولیدکننـدگان  شـود،  قطـع  ورق هـا  ایـن  تولیـد 

ورق  واردات  بـه  مجبــــور  نیــــز  خانگـی  لـوازم 

خواهنـد شـد. از ایـن رو در آینـده بایـد بـه ایـن 

سـمت برویم که بتوانیم هم نیاز صنایع داخلی 

را تامیـن کنیـم و هـم اینکـه صـادرات را در کنـار 

فروش داخلی انجام دهیم.

در ◄◄ را  برنامه هایـی  چـه  صـادرات  حـوزه  در 

دستور کار قرار خواهید داد؟

شـرکت ورق خودرو در سـال جاری به عنوان 

صادرکننده کشـوری معرفی شـد. قطعا با توجه 

بـه ایـن موضـوع، ایـن قابلیـت و توانمنـدی در 

شـرکت ورق خـودرو وجـود دارد کـه بتوانـد در 

سـال های آتـی نیـز وضعیـت صادراتـی خـود را 

بهبود ببخشد و آن را توسعه دهد. شرکت ورق 

خـودرو در سـال جـاری بـه حـدود 50 هـزار تـن 

صـادرات ورق در سـال جـاری خواهـد رسـید که 

امیدواریـم ایـن میـزان در سـال آینده بـه بیش از 

60 هزار تن برسد.

شرکت ورق خودرو در حیطه مسئولیت های ◄◄

اجتماعی چه اقداماتی را انجام داده است؟

یکـی از وظایـف همـه مجموعه های صنعتی 

مسـئولیت های  موضــــوع  بـه  توجــــه  کشــــور 

اجتماعـی اسـت و در ایـن رابطـه شـرکت ورق 

خـودرو چهارمحـال نیـز تـالش کـرده اسـت ایـن 

قـرار  خـود  کاری  اولویت هـای  در  را  موضـوع 

دهـد. در ابتـدای حضـور بنـده در ایـن شـرکت، 

تفاهم نامـه همـکاری را بـا صنـدوق کارآفرینـی 

امیـد بـه امضـا رسـاندیم کـه پنـج میلیـارد تومان 

بـرای  خـودرو  ورق  شـرکت  آورده  سـهم 

سـپرده  گذاری در این صندوق اسـت. بر اسـاس 

تفاهم نامــــه ای کــــه منعقــــد شــــده، صنـدوق 

را  مبلــــغ  ایـن  برابــــر  سـه  امیــــد  کارآفرینــــی 

سـپرده گذاری خواهـد کـرد. بـه ایـن ترتیـب در 

گام نخست حدود 20 میلیارد تومان کل سپرده 

بـود.  خواهـد  درصـد   4 نـرخ  بـا  صنـدوق  ایـن 

بـرای جوانـان  بتوانـد  ایـن صنـدوق  امیدواریـم 

کنـد.  ایجـاد  اشـتغال  منطقــه  در  کار  جویـای 

بـا  وجــــود دارد  اطمینـــان  ایــــن  خوشبختانــــه 

توانمنـدی کـه هـم صنـدوق کارآفرینـی امیـد و 

هـم شـرکت ورق خـودرو دارنـد، معـادل میـزان 

اشتغالی که در شرکت ورق خودرو ایجاد شده، 

بـه همیـن میـزان خـارج از شـرکت در مشـاغل 

خرد و کوچک اشتغال ایجاد شود.

عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده، در موضوعـات 

بـه  داده ایـم.  صـورت  را  اقداماتـی  فرهنگـی 

نوسـازی  سـازمان  بـا  را  تفاهم نامـه ای  زودی 

مـدارس امضـا خواهیـم کـرد تـا یـک مدرسـه 6 

کالسـه را در یکـی از مناطـق محروم شهرسـتان 

احداث کنیم.

تکنولوژی تولید ورق رویه خودرو 
از خارج خریداری شده و به کشور 
منتقل شده است. البته ضمن اینکه 
بخشی از تجهیزات مورد نیاز این 
طرح که باید از داخل تامین شوند، 

قراردادهای آن  منعقد شده و عملیات 
ساخت آن در حال انجام است
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مدیر واحد احیا مسـتقیم شـرکت فوالد هرمزگان گفت: در سـال جاری با وجود مشـکالت ناشـی از تخصیص گاز به واحدهای احیا 
مستقیم فوالد و نیز کیفیت گاز دریافتی، توانستیم تولید خود را نسبت به سال گذشته 6.6 درصد افزایش دهیم.

مدیر واحد احیا مستقیم شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

علیرضا نجار قویدل در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: سـال 1399 برای تمام صنایع فوالدی به 

دلیل شـیوع ویروس کرونا و نیز ادامه تحریم ها 

سـال ویژه ای بود. شـرکت فوالد هرمزگان نیز از 

ایـن موضـوع مسـتثنی نبـود اما توانسـت بر این 

مسائل فائق آید.

وی افـزود: واحدهـای احیـا مسـتقیم همواره 

اولیـه مواجـه هسـتند.  مـواد  تامیـن  بـا چالـش 

شـرکت فـوالد هرمـزگان عـالوه بـر اینکـه چالـش 

تامیـن مـواد اولیـه دارد، بـا چالـش گاز نیـز در 

مواقعی از سـال دسـت و پنجه نرم کرد. چراکه 

مسـتقیم  احیـا  واحـد  بـه  ورودی  گاز  کیفیـت 

سـرد  فصـول  در  اینکـه  ضمـن  نبـود.  مطلـوب 

بـه  نسـبت  شـرکت  بـه  تخصیصـی  گاز  میـزان 

سال های گذشته کاهش یافت.

چالش تامین گاز ■

فـوالد  شـرکت  مسـتقیم  احیـا  واحـد  مدیـر 

هرمـزگان خاطرنشـان کـرد: گاز دریافتـی از نظـر 

کیفیت به ویژه ابتدای سال در حد مطلوب برای 

واحد احیا مستقیم نبود. با اینکه فوالد هرمزگان 

پروژه هایی را به ویژه در بخش سیاالت در دستور 

کار قرار داد تا بخشـی از تنش کیفیت نامطلوب 

ایـن حـال مشـکالت  بـا  امـا  گاز را خنثـی کنـد، 

بـرای جلوگیـری از  کیفیـت گاز وجـود داشـت. 

اثرگـذاری کیفیـت گاز بـر کیفیت آهن اسـفنجی 

واحد احیا مسـتقیم، الزم اسـت یک فیلتراسـیون 

نصب شود تا این مشکل کاهش یابد.

وی اضافه کرد: از نظر دسترسی و تامین گاز، 

 B شـرکت فـوالد هرمـزگان از دی مـاه کـه مـدول

بـا  شـد،  شـات داون  از  پـس  فعالیـت  آمـاده 

محدودیت در تخصیص گاز مواجه شد و به نظر 

می رسـد ایـن چالـش حداقـل 30 تـا 40 درصـد از 

ظرفیت تولید بخش احیا مستقیم را کاهش داد. 

این کاهش تولید در بخش احیا مسـتقیم زمانی 

اتفـاق افتـاد کـه واحـد ذوب و ریخته گـری فـوالد 

شـرکت، در آمادگـی کامـل بـرای تولیـد اسـلب به 

سـر می برد. با اینکه واحد فوالدسـازی شـرکت از 

ابتـدای سـال جـاری چندیـن رکـورد ماهانـه را بـه 

ثبـت رسـاند امـا ایـن واحد آماده ثبـت رکوردهای 

خیره کننده تـری در تاریـخ شـرکت بـود. بـا ایـن 

حال، با توجه به محدودیت در تخصیص گاز به 

بـا  واحـد احیـا مسـتقیم، تولیـد آهـن اسـفنجی 

کاهـش مواجـه شـد و همیـن امـر چالش هایـی را 

برای بخش فوالدسازی به وجود آورد.

افزایش تولید آهن اسفنجی با وجود 
محدودیت های تامین گاز
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رشد تولید آهن اسفنجی ■

خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح  قویـدل  نجـار   

یـک   1398 سـال  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

شـات داون بسـیار خـوب را در مـدول A واحـد 

سـال  در  بنابرایـن  داد.  انجـام  مسـتقیم  احیـا 

جاری این مدول عملکرد بسیار خوبی داشت و 

بـا ظرفیـت اسـمی و کمـی بیـش از آن فعالیـت 

می کـرد. ضمـن اینکـه از ابتـدای سـال برنامـه ای 

برای شـات داون سـالیانه مدول B احیا مستقیم 

برنامه ریزی کرده بودیم.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه عمر مفید 

کاتالیست های مدول B واحد احیا مستقیم به 

اتمـام رسـیده بـود، بایـد اقـدام بـه تعویـض آن هـا 

ریفورمـر  تیـوب  بایـد  آن  کنـار  در  می کردیـم. 

می شـد.  تعویـض  کامـال  بایـد  نیـز  احیـا  واحـد 

توانسـت  احیـا مسـتقیم  ایـن، واحـد  بـر  عـالوه 

بـا تولیـد آهـن  پارامترهـای زیـادی را در رابطـه 

اسـفنجی ارتقـا دهـد، بـه طـوری کـه سـال جاری 

توانسـتیم مصـارف انرژی شـامل آب، بـرق و گاز 

موضـوع  بـرای  آن  کنـار  در  دهیـم.  کاهـش  را 

توقفـات اضطـراری، بخـش تعمیـر و نگهـداری 

توقفـات  جـاری  سـال  در  و  کـرد  عمـل  موفـق 

بـه سـال  اضطـراری حداقـل 50 درصـد نسـبت 

گذشـته کاهـش پیدا کـرد. این امـر، در توقفات 

برنامه ریزی شده نیز رخ داد و با برنامه ریزی های 

صـورت گرفتـه، ایـن توقفـات نیـز کاهـش یافت. 

ایـن عوامـل باعـث شـدند بخـش احیـا مسـتقیم 

بتوانـد آهـن اسـفنجی بیشـتری نسـبت بـه سـال 

قبل تولید کند.

فـوالد  شـرکت  مسـتقیم  احیـا  واحـد  مدیـر 

سـال  در  کـرد: خوشـبختانه  تصریـح  هرمـزگان 

بـا تمـام مشـکالتی کـه در سـال جـاری  جـاری 

صنعت فوالد کشور به ویژه حوزه احیا مستقیم 

بـا آن مواجـه بـود، شـرکت فـوالد هرمـزگان موفق 

شـد میـزان تولیـد آهـن اسـفنجی خـود را طـی 

10ماه امسال و تا پایان بهمن ماه، 6.6 درصد در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش 

دهـد. البتـه بـا وجـود افزایش تولید، هنـوز فوالد 

روزانـه  یـا  ماهیانـه  رکـورد  نتوانسـته  هرمـزگان 

تولید آهن اسفنجی خود را جابه جا کند.

نجار قویدل عنوان کرد: خوشبختانه پس از 

روال  در  تولیـد  وضعیـت  سـالیانه،  شـات داون 

خوبی قرار گرفت. البته در ابتدا با مشـکل گاز 

مواجه بودیم. پس از اینکه مشکل گاز حل شد، 

توانستیم در بهمن ماه سال جاری پنج رکورد را 

ثبـت کنیـم کـه از جملـه آن هـا سـه رکـورد تولیـد 

روزانـه دو رکـورد تولیـد هم در مدول A و هم در 

مدول B بود.

وی مطـرح کـرد: اگـر رونـد تولیـد در واحـد 

احیا مسـتقیم شـرکت فوالد هرمزگان به همین 

صـورت ادامـه داشـته باشـد و مشـکالت خـارج 

تحمیـل  مسـتقیم  احیـا  واحـد  بـه  سـازمان  از 

نشـود، ایـن بخـش بـاز هـم می توانـد رکوردهـای 

تولیـد خـود همچـون رکـورد روزانـه و ماهیانه را 

جابه جا کند.

فـوالد  شـرکت  مسـتقیم  احیـا  واحـد  مدیـر 

فـوالد  شـرکت  برنامـه  خصـوص  در  هرمـزگان 

هرمـزگان بـرای سـال جـاری، بیـان کـرد: برنامـه 

داشـتیم تولیـد آهـن اسـفنجی در بخـش احیـا 

مسـتقیم شـرکت تـا پایـان سـال جـاری بـه یـک 

توانسـته ایم  کـه  برسـد  تـن  هـزار   660 میلیـون 

از برنامـه امسـال را محقـق کنیـم و  97درصـد 

امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال 100 درصد برنامه 

را در تولید آهن اسفنجی پوشش دهیم.

طرح توسعه احیا مستقیم در دست  ■

بررسی است

نجـار قویـدل ابـراز کـرد: بـرای سـال آتـی نیز 

در تالش هسـتیم تا برنامه تولید یک میلیون و 

720 هـزار تـن آهـن اسـفنجی محقـق شـود کـه 

اسـمی  ظرفیـت  از  باالتـر  تولیـد  میـزان  ایـن 

خواهد بود.

وی بـا اشـاره بـه طـرح توسـعه شـرکت فـوالد 

هرمـزگان در بخـش احیـا مسـتقیم، خاطرنشـان 

کرد: با توجه مطالعاتی که از سوی معاونت های 

مختلـف شـرکت صـورت گرفـت و جلسـاتی کـه 

در ایـن رابطـه برگـزار شـد، موضـوع احـداث یـک 

مـدول جدیـد احیـا مسـتقیم مـورد بررسـی قـرار 

گرفـت و اقدامـات مطالعاتی مرتبط با این پروژه 

در حال انجام اسـت. امیدوار هسـتیم به زودی 

شـاهد احداث این پروژه عظیم در شـرکت فوالد 

هرمزگان باشیم.

 با اینکه واحد فوالدسازی شرکت 
از ابتدای سال جاری چندین رکورد 

ماهانه را به ثبت رساند اما این واحد 
آماده ثبت رکوردهای خیره کننده تری 

در تاریخ شرکت بود. با این حال، 
با توجه به محدودیت در تخصیص 

گاز به واحد احیا مستقیم، تولید 
آهن اسفنجی با کاهش مواجه شد 

و همین امر چالش هایی را برای 
بخش فوالدسازی به وجود آورد
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مدیرعامـل شـرکت توسـعه معـادن کیان فـوالد گفت: هلدینـگ کیان فـوالد کـه در زنجیره تولید فـوالد به ویـژه در حـوزه توزیع 
فعالیـت می کنـد، قصـد ورود بـه بخش معـدن و تامین مـواد اولیه ایـن صنعـت را دارد و برای این منظـور در مزایده معدن شـیطور 

شرکت کرده است.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن کیان فوالد مطرح کرد:

محمد علیزاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

شـرکت   12 دماونـد  فـوالد  کیـان  هلدینـگ 

زیرمجموعـه در بخش هـای مختلـف دارد کـه 

شـامل شـرکت توسـعه معـادن کیـان فـوالد، کیـان 

لجسـتیک دماونـد، کیـان سـازه دماونـد، شـرکت 

کیـان  بازرگانـی  شـرکت  کیـان،  سـرمایه گذاری 

فوالد آبشار، اطلس جاودان سپاهان و... هستند.

وی افزود: شـرکت توسـعه معادن کیان فوالد 

اخیـرا در مزایـده معـدن سـنگ آهن شـیطور واقـع 

در اسـتان یـزد شـرکت کـرده کـه حائـز باالتریـن 

امتیاز شده و منتظر ابالغ برنده آن است. در این 

مزایـده رقبـای سرسـختی همچـون شـرکت فوالد 

ایـران،  مرکـزی  سـنگ آهن  ذوب آهـن،  مبارکـه، 

شـرکت پاسـارگاد حضـور داشـتند کـه در حـوزه 

سنگ آهن و فوالد کشور صاحب نام هستند. در 

ایـن مزایـده شـرکت توسـعه معـادن کیان فـوالد با 

امتیـاز 91 در مواجهـه بـا رقبـای قـدر، باالتریـن 

امتیـاز را کسـب کـرده و احتمـاال در ایـن مزایـده 

برنده خواهد شد.

مدیرعامل شـرکت توسـعه معادن کیان فوالد 

مرحلـه  سـنگ آهن  اسـتخراج  کـرد:  خاطرنشـان 

معـدن  اسـت.  فـوالد  تولیـد  زنجیـره  نخسـت 

سـنگ آهن شـیطور از جمله معادن بزرگی بود که 

در اختیار دولت قرار داشـت و دولت این معدن 

را میان متقاضیان به مزایده گذاشت.

علیـزاده اضافـه کـرد: فعالیتی کـه هم اکنون 

هلدینـگ کیـان فـوالد دماونـد انجـام می دهـد، 

بسـیار ارزشـمند اسـت زیـرا ایـن هلدینـگ تمـام 

نیازمندی هـا و ظرفیت هـای خالـی فـوالد کشـور 

را شناسـایی کـرده اسـت و بـا فعالیـت خـود، این 

نیازمندی ها را تامین کرده و ظرفیت های خالی 

فـوالد دماونـد  کیـان  هلدینـگ  پـر می کنـد.  را 

در  را  فـوالد  تولیـد  کارخانه هـای  اولیـه  مـواد 

اختیـار آن هـا قرار می دهـد و این کارخانه ها را از 

رکود خارج می کند.

مدیرعامل شـرکت توسـعه معادن کیان فوالد 

مطرح کرد: اگر معدن در اختیار هلدینگ کیان 

فـوالد دماونـد قـرار داده شـود، تامیـن مـواد اولیـه 

صنایع مصرف کننده سـنگ آهن برای ما آسـان تر 

خواهـد شـد. ضمـن اینکه زنجیـره هلدینگ کیان 

فـوالد از گذشـته کامل تـر خواهـد شـد و می تواند 

میـان فعـاالن صنعـت فـوالد حرفـی بـرای گفتـن 

داشته باشد.

وی در خصـوص معـدن سـنگ آهن شـیطور 

عنـوان کرد: طبق پروانه بهره برداری صـادره برای 

معدن سـنگ آهن شـیطور در اسـتان یزد و جنوب 

شـرقی بافق، میزان ذخیره ثبت شـده 61 میلیون 

تـن مگنتیتـی بـا عیـار متوسـط 35 تـا 37 درصـد 

اسـت. بـا ایـن حـال، اگـر در مزایـده برنـده شـویم، 

پیش بینی می کنیم با انجام اکتشافات تکمیلی 

در ایـن معـدن، حـدود 200 تـا 300 میلیـون تـن بـه 

ذخایر آن اضافه شـود. ضمن اینکه با اکتشـافات 

تکمیلی احتماال میزان عیار به 45 درصد خواهد 

رسـید. برنامـه داریـم پـس از در اختیـار گرفتـن 

بهره بـرداری،  و  اسـتخراج  کنـار  در  معـدن، 

اکتشافات تکمیلی را انجام دهیم.

به حوزه نسوز وارد خواهیم شد ■

علیزاده با اشـاره به دیگر فعالیت های شـرکت 

توسعه معادن کیان در حوزه معدن، بیان کرد: در 

برنامه گسترده برای سرمایه گذاری در بخش معدن
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اختیار گرفتن یک معدن دیاتومیت را در دسـتور 

کار قـرار دادیـم. چراکـه ایـن مـاده معدنی به دلیل 

ویژگی هـای خـاص، بـرای تولیـد آجرهای نسـوز در 

فراآیند ذوب فوالد به کار می رود. علت در اتخاذ 

ایـن سیاسـت بـرای گرفـت معـدن دیاتومیـت آن 

اسـت که قصد داریم حلقه های مختلف زنجیره 

فـوالد تکمیـل کنیـم و از ایـن رو، یکـی از الزامـات 

رسـیدن بـه ایـن هـدف، تامیـن مـواد اولیـه بـه ویژه 

آجرهای نسوز کوره های ذوب است.

مدیرعامل شـرکت توسـعه معادن کیان فوالد 

اضافـه کـرد: امیـدوار هسـتیم بـا چهـار شـرکت 

دانش بنیانـی کـه بـا هلدینگ کیان فـوالد دماوند 

در ایـن خصـوص همکاری می کننـد، بتوانیم این 

حلقـه مفقـوده را در زنجیـره تولیـد فـوالد پوشـش 

دهیـم. در حـال حاضـر، بخشـی از مـواد اولیـه 

تولیـد آجـر نسـوز در کشـور وارداتـی اسـت و ارز 

نسبتا قابل توجهی برای واردات به آن اختصاص 

شـود،  محقـق  امـر  ایـن  اگـر  می شـود.  داده 

می توانیـم آجرهایـی را بـه صنعـت فـوالد کشـور 

عرضـه کنیـم که برخـالف آجرهای نسـوز معمول 

که نسـبتا سـنگین هسـتند، بسـیار سـبک بوده و 

بـا  مقایسـه  در  را  باالتـری  دماهـای  می تواننـد 

آجرهای معمولی تحمل کنند.

وی بـا بیـان اینکـه هلدینـگ کیان فـوالد قصد 

توسعه معدنکاری را دارد، ابراز کرد: قصد داریم 

بـه حـوزه مـس نیـز در بخـش معـدن وارد شـویم و 

سـرمایه گذاری قابـل توجهـی نیـز در ایـن حـوزه 

خواهیم داشت.

برنامه های هلدینگ کیان فوالد برای  ■

معدن شیطور

علیـزاده خاطرنشـان کـرد: برنامـه ای کـه برای 

اسـتفاده از معدن سـنگ آهن شـیطور در دسـتور 

کار قـرار داده ایـم، اکتشـافات تکمیلی در مناطق 

اطـراف آن اسـت. در ایـن رابطـه بـا یک شـرکت به 

تفاهـم اولیـه رسـیدیم تـا بتوانیـم یـک کارخانـه 

کنسـانتره بـا ظرفیـت حداقـل یک میلیون تـن در 

منطقـه احـداث کنیـم. ایـن یعنـی بایـد از معـدن 

حدود دو میلیون تن سنگ آهن استخراج شود تا 

بتوانیم به تولید یک میلیون تن کنسانتره دست 

یابیم. البته اولویت نخست ما تکمیل اکتشافات 

در معدن و افزایش ذخیره است.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن کیان ادامه 

داد: اگـر در اکتشـافات مشـخص شـود میـزان 

ذخیـره باالتـر از رقـم اعـالم شـده، اسـت، قطعـا 

تـا  کـرد  خواهیـم  اجـرا  را  فـرآوری  توسـعه  طـرح 

بتوانیم حتی تولید کنسـانتره سـنگ آهن را حتی 

تـا پنـج میلیـون تـن افزایـش دهیـم. پـس از تولیـد 

کنسانتره در این مجموعه، در وهله نخست آن را 

بـه تولیدکننـدگان گندلـه در اسـتان یـزد عرضـه 

خواهیم کرد. چراکه برخی تولیدکنندگان گندله 

در این استان ظرفیت خالی دارند.

وی مطـرح کـرد: در کنـار اجـرای طرح هـای 

توسـعه ای، هلدینـگ کیـان فـوالد برنامـه  ای بـرای 

ارتقـای زیرسـاخت های منطقـه ای دارد. در حـال 

دسترسـی  جـاده  فاقـد  شـیطور  معـدن  حاضـر 

مناسـب اسـت و بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه یـک 

جاده مناسب برای فعالیت های معدنی احداث 

کنیم. ضمن اینکه احداث یک خط آهن به طول 

60 کیلومتر را در برنامه قرار دادیم. در این زمینه 

نیاز به حمایت دولت است که در موارد قانونی 

از جملـه تخفیفـات مالیاتـی، تامیـن ارز و... بـه 

کمـک شـرکت مـا بیاید تـا سـرمایه گذاران بـه این 

حوزه وارد شوند.

چالش های بخش معدنکاری ■

علیـزاده در خصـوص مشـکالت بخش معدن 

بـه ویـژه حـوزه سـنگ آهن عنـوان کـرد: در حـال 

حاضـر قیمـت تمام شـده اسـتخراج هر تن سـنگ 

بسـیار بـاال اسـت. چـرا کـه بـه بخـش معـدن ارز 

ترجیحـی تخصیـص داده نمی شـود و معدنکاران 

بـه ناچـار بایـد ارز مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

تامین کنند. از این رو واردات ماشین آالت برای 

معدنـکار بسـیار گـران تمـام می شـود و ایـن امـر 

تاثیر مسـتقیم بـر افزایش هزینه هـای معدنکاری 

داشته است.

هزینه هـای  کاهـش  بـرای  کـرد:  تصریـح  وی 

معدنکاری به ویژه تامین ماشین آالت و تجهیزات، 

دولت باید چاره ای اساسـی به خصوص در زمینه 

تامیـن ارز بیندیشـد کـه این امر حتی می توانـد از 

از  دیگـری  حمایـت  هـر  یـا  یارانـه  ارائـه  طریـق 

معدنکاران اتفاق بیفتد.

شرکت توسعه معادن کیان فوالد 
اخیرا در مزایده معدن سنگ آهن 

شیطور واقع در استان یزد شرکت 
کرده که حائز باالترین امتیاز شده 

و منتظر ابالغ برنده آن است. 
در این مزایده رقبای سرسختی 

همچون شرکت فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، سنگ آهن مرکزی ایران، 

شرکت پاسارگاد حضور داشتند
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد غرب آسـیا گفت: امروزه بـا توجه به موضوعاتـی مانند کاهش وزن و افزایش اسـتحکام بدنـه خودروها، 
اسـتفاده از ورق های آلیاژی و میکروآلیاژی گالوانیزه در دنیا مرسـوم شـده اسـت اما صنعت خودروسـازی کشـور با کاربرد این نوع 

ورق ها در تولید خودرو فاصله دارد.

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا:

غالمرضا خلیقی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

ورق گالوانیـزه آلیـاژی بایـد دارای پایه و مواد اولیه 

آلیـاژی باشـد کـه ایـن آلیاژ می تواند بسـته به نوع 

کاربـرد ورق گالوانیـزه تغییـر کنـد. بـه طـور مثال، 

ورقـی کـه در بدنـه خـودرو به صـورت گالوانیزه به 

کار برده می شود، به صورت میکروآلیاژی است.

وی افزود: اسلب آلیاژی یا میکروآلیاژی پس از 

دو بار نورد شدن به صورت گرم و سرد، گالوانیزه 

می شود. عمده کاربرد ورق آلیاژی و میکروآلیاژی 

گالوانیـزه در بدنـه خـودرو اسـت. ضخامـت ایـن 

ورق هـا بسـیار کـم بـوده امـا در مقابـل اسـتحکام 

باالیی نسبت به سایر ورق ها دارند.

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا با اشاره به 

انواع گریدهای ورق آلیاژی که در صنعت به کار 

بـرده می شـوند، بیـان کـرد: یکـی از ایـن گریدهـا، 

HSLA بوده که دارای قدرت کشش بسیار باال و 

آلیاژی بسیار پایین است و میکروآلیاژی محسوب 

می شـوند. ایـن گرید کـه برای بدنه خـودرو به کار 

برده می شود، استحکام باالیی دارد و ضخامت آن 

نـازک اسـت. بـرای تولیـد ایـن ورق بایـد اسـلب یـا 

فوالد خام آن دارای گرید HSLA باشـد. با کاربرد 

ایـن ورق هـا در تولیـد خـودرو، ضخامت مـورد نیاز 

ورق از 0.7 به 0.5 میلی متر کاهش می یابد که این 

مسئله به کاهش 35 درصدی ضخامت کل ورق 

مـورد اسـتفاده در خـودرو منجـر می شـود و در 

نهایت به کاهش وزن خودرو می انجامد.

خلیقـی خاطرنشـان کـرد: گریـد HSLA دارای 

گسـتره نسـبتا وسـیعی در میان آلیاژهای فوالدی 

 HSLA بـوده و در حـال حاضـر، برخـی از آلیاژهـای

در ایـران قابـل تولید اسـت. با ایـن وجود، گرید یاد 

شـده در میـان خودروسـازان ایرانـی تقاضـا نـدارد. 

اگر ورق گرم گرید HSLA در ایران موجود باشد، 

شـرکت فـوالد غـرب آسـیا می توانـد آن را نورد سـرد 

کنـد و در اختیـار گالوانیـزه کاران قرار دهـد که در 

ایـن رابطـه توانسـتیم نمونه هـای اولیـه ایـن ورق را 

بـرای شـرکت ایـران خودرو تولید کنیـم. هم اکنون 

منتظر هستیم ایران خودرو این ورق را آزمایش کند 

که البته ورق تولیدی مربوط به بدنه نیست و در 

بخش های دیگر خودرو به کار می رود.

کــــرد: گریـــدهــــای HSLA در  تاکیــــد  وی 

بخش های مختلف خودرو به کار می رود. بنابراین 

ضرورتـی نـدارد کـه از آن تنهـا در بدنـه خـودرو 

اسـتفاده کـرد. ایـن ورق هـا حتـی می تواننـد در 

سـتون، قطعـات زیریـن شاسـی خـودرو، زیر موتور 

و... مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـرای اینکـه وزن 

خودرو سبک باشد، باید میزان فوالد کم شود؛ در 

مقابـل بـرای کاهش فوالد، باید اسـتحکام اضافه و 

ضخامـت کـم شـود. بـه همیـن دلیـل، گریدهـای 

میکروآلیـاژی، پرکاربردتریـن فوالدهـا بـرای بدنـه 

خودرو هستند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غـرب آسـیا بـا بیـان 

اینکه تنها تولیدکننـده ورق گـرم HSLA در ایران 

فوالد مبارکه است، عنوان کرد: فوالد مبارکه ورق 

گـرم HSLA را نیـز بعضـا بـه تولیدکننـدگان ورق 

گالوانیزه به صورت فول هارد عرضه می کند و این 

تولیدکنندگان نیز ورق را گالوانیزه می کنند.

ورق هـای  از  اسـتفاده  کـرد:  مطـرح  خلیقـی 

آلیـاژی و میکروآلیـاژی بـه ویـژه گریـد HSLA در 

کـه  بـوده  جدیـدی  مسـیر  خـودرو،  بدنـه  تولیـد 

صنعت خودروسـازی در دنیا طی سـال های اخیر 

آغـاز کـرده و پیـش روی خودروسـازان اسـت. البته 

اسـتفاده از ایـن ورق هـا در صنعـت خودروسـازی 

کشـور مـا چنـدان مرسـوم نیسـت و بنابرایـن در 

صنعـت خودروسـازی در زمینـه تولیـد ورق هـای 

آلیاژی پیشرفته عقب هستیم.

صنعـت  کـه  زمانـی  تـا  کـرد:  اضافـه  وی 

خودروسـازی کشـور از دنیا عقب اسـت، ضرورتی 

نخواهـد دیـد تـا از ورق HSLA در تولیـد خـودرو 

اسـتفاده کنـد. ضمـن اینکـه به کارگیـری ایـن نـوع 

ورق هــــا در تولیــــد خــــودرو مستلــــزم طراحـی 

خودروهای جدید با بدنه جدید است.

صنعت خودروسازی با کاربرد ورق پیشرفته فاصله دارد
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عدم توجه به توسعه صنایع پایین دستی

عدم وجود ارتباط موثر میان سرمایه گذاران و صنعتگران
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مدیرعامـل شـرکت فـن آوران صنعت بـرودت گفت: بیشـتر شـرکت های آلومینیومـی در حوزه پایین دسـت دارای زیرسـاخت های 
شـفافی نیسـتند تـا سـرمایه گذاران اطمینـان کافی را بـرای سـرمایه گذاری به منظور توسـعه این واحدها داشـته باشـند و در این 

خصوص، وزارت صمت با در دست داشتن اطالعات کافی از تولید و فروش شرکت ها می تواند موثر عمل کند.

مدیرعامل شرکت فن آوران صنعت برودت عنوان کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  کهنسـال  روبیـن 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

از  بـرودت  صنعـت  فـن آوران  شـرکت  داشـت: 

سـال 1386 آغـاز بـه کار کـرد و از تولیـد به میزان 

یـک تـن در روز بـه تولیـد روزانه سـه تن، در سـال 

ماننـد  ایـن شـرکت محصوالتـی  جـاری رسـید. 

و  فـوالدی  آلومینیومـی،  بـی درز  لوله هـای 

مسـباری بـه قطـر پنج الی 25 میلی متـر را تولید 

می کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حـال حاضر 

اکسـتروژن  سـه دسـتگاه  آن  تولیـد  در خطـوط 

سـال های  در  کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  پیوسـته 

گذشـته فقـط یـک عـدد دسـتگاه در مـدار تولید 

قـرار داشـت. مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در ایـن 

شـرکت، شـمش و بیلـت آلومینومـی و همچنین 

ورق های فوالدی است.

بــــی درز  لوله هــــای  کاربــــرد  افــــزود:  وی 

آلومینیومـی در صنایـع خودروسـازی بـا کاربـرد 

در رادیاتـور و کولــــر خــودرو، صنایــــع میــــخ و 

پرچ ســــازی، صنایــــع برودتــــی خانگــــی مثــــل 

واپراتورهـای یخچـال و فریزرهـای بـدون برفـک و 

آنتـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. تکنولـوژی 

روش  بـه  آلومینیومـی  لوله هـای  ایـن  تولیـد 

اکسـتروژن پیوسـته اسـت؛ بـه گونـه ای کـه هیچ 

جوشکاری بر روی این محصول انجام نمی شود 

و این در حالی است که در آلومینیومی درزدار، 

ورق آلومینیومـی بـه روش رول فرمینـگ بـوده و 

لبه هـای ورق از طریـق جوشـکاری، بـه یکدیگـر 

متصل می شوند.

ماشین آالت با کیفیتی در خطوط تولید داریم ■

بـه  پاسـخ  آلومینیومـی در  تولیدکننـده  ایـن 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  خبرنـگار  سـوال 

تکنولوژی و ماشین آالت مورد استفاده در خطوط 

تولیـد ایـن شـرکت، تشـریح کـرد: دانش فنـی این 

خطـوط تولیـد، متعلـق به کشـور سـوئد اسـت که 

دسـت  بـه  و  می شـود  تولیـد  چیـن  کشـور  در 

تولیدکنندگان در سراسر دنیا می رسد و برخالف 

تصـور عمـوم مبنی بر اینکه هر کاالیی متعلق به 

ایـن کشـور باشـد، از درجـه کیفیـت بسـیار پایین 

بـا  بسـیار  ماشـین آالت  ایـن  اسـت،  برخـوردار 

کیفیـت بـوده و تاکنـون نیـز هیـچ خللـی در روند 

کار آن ها ایجاد نشده است.

75 درصد نیاز داخلی را تامین می کنیم ■

کهنسـال دربـاره کیفیـت محصـوالت تولید 

شــــده در ایـن واحــــد صنعتــــی را رو بـه رشــــد 

رونـد  کـردن  کـرد: طـی  و خاطرنشـان  دانسـت 

بهبـود کیفیـت محصـوالت شـرکت در حـدی 

بی  نیـاز  واردات  از  دیگـر  مشـتریان  کـه  اسـت 

شده انــــد و توانسته ایــــم درصــــد تامیــــن قابـل 

توجهی از بازار را در اختیار خود داشته باشیم.

وی اضافه کرد: با توجه به باال بودن کیفیت 

محصـوالت تولیـد شـده در ایـن شـرکت، در سـال 

جـاری نزدیـک بـه 75 درصـد از سـهم بـازار را در 

اختیـار گرفته ایـم. تاکنـون صـادرات نداشـته  و 

تامین نیاز بازار داخلی را بر عهده داشته ایم و در 

ایـن زمینـه عملکـرد قابـل توجـه و مناسـبی را بـه 

ثبت رسانده ایم.

مدیرعامل شرکت فن آوران صنعت برودت در 

خصـوص تامیـن مـواد اولیه در سـال جـاری، اذعان 

کـرد: در سـال جـاری، همچنـان کـه بـرای اکثـر 

تولیدکننـدگان در تامیـن مـواد اولیـه چالش هـای 

متفاوتی به وجود آمده است، ما نیز با این معضل 

دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم و بـه ناچـار بـه جـای 

خرید از بورس کاال، مواد اولیه مورد نیاز خود را از 

بازار آزاد، آن هم با قیمتی باالتر از حد اسـتاندارد، 

تامین می کنیم.

توسعه و صادرات در دستور کار ■

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم اظهـار کـرد: بـا 

وجـود چالش های متعـدد در تامین مواد اولیه که 

طبیعتا در روند تولید شـرکت تاثیر داشـته است، 

سـعی کرده ایـم تـا بـا بهره گیـری از تکنولوژی هـای 

جدیـد و به کارگیـری آن هـا در مـدار تولیـد، از وارد 

عدم وجود ارتباط موثر میان سرمایه گذاران و صنعتگران
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شـدن آسـیب بـه کیفیـت و رونـد تولیـد کاالهـای 

خـود جلوگیـری کنیـم. از طرفـی نیـز سـرمایه الزم 

برای رشـد تولید به منبع مالی شـرکت تزریق شـد 

تـا بتوانیـم حجـم بیشـتری از بـازار داخلـی را از آن 

خود کنیم.

کهنسال در ارتباط با برنامه توسعه ای شرکت 

فـن آوران صنعـــت بـــرودت، در پاســـخ بـه سـوال 

خبـــرنگار »فلـزات آنالیـن« در رابطـــه بـــا برنامـه 

توسـعه ای در سـال جـاری، عنـوان کـرد: در سـال 

جدیـد در راسـتای صـادرات محصـوالت خـود بـه 

کشورهای دیگر، نمونه کاالهای تولید شده خود را 

برای چند شرکت لوازم خانگی به نام که در کشور 

ترکیه واقع شده اند ارسال کردیم که خوشبختانه 

مورد تایید نهایی همه این شرکت ها قرار گرفت و 

بـه علـت ممنوعیـت صـادرات، اکنـون در حـال 

بررسـی موقعیـت و پیدا کـردن راه  های مناسـب و 

قانونـی کـه بـرای فعالیـت مـا نیـز آسـیبی در پـی 

نداشته باشد، هستیم.

اثر مثبت تحریم ها بر فعالیت ما ■

مدیرعامل شرکت فن آوران صنعت برودت به 

مثبت بودن تاثیر تحریم روی فعالیت این شرکت 

اشـاره کـرد و گفـت: برخالف دیگر تولیدکنندگان 

کـه بـه علت تحریم  ها بـا افت میزان تولید و حتی 

تعطیلی واحدهای تولیدی خود روبه رو شـده اند، 

ایـن اتفـاق بـر فعالیـت مـا تاثیـر مثبتـی داشـت؛ 

چراکـه از مـواد اولیـه داخلـی اسـتفاده می کنیـم و 

این فرصتی شد تا بتوانیم باال بودن کیفیت مواد 

اولیـه و محصوالتـی کـه توسـط ایـن مـواد اولیـه بـه 

عرصه تولید می رسند را به مشتریان نشان دهیم 

بـرای  انگیـزه  ایجـاد  باعـث  دیگـر،  طـرف  از  و 

تـا  شـدیم  شـرکت  توسـعه  بـرای  سـرمایه گذاری 

کمیت و کیفیت محصوالت را نیز ارتقا دهیم.

سرمایه گذاری در حوزه پایین دست ■

آیـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  کهنسـال 

فعلـی  واحدهـای  توسـعه  بـرای  سـرمایه گذاری 

تولیـدی جدیـد،  واحدهـای  احـداث  بـه  نسـبت 

ارجحیـت دارد یـا خیـر، بیـان کـرد: بـه عنـوان یـک 

تولیدکننــــده، موافــــق ایــــن امــــر هستــــم کــــه 

سرمایه گــــذاری در همیــــن صنایـــع پایین دسـت 

آلومینیومی فعلی صورت بگیـرد؛ چراکه ظرفیت 

برای کار در این حوزه بسیار زیاد وجود دارد که تا 

کنـون نادیـده گرفتـه شـده و بهتـر اسـت افـراد بـا 

اشـراف کامـل بـا توجـه بـه نیـاز هر حـوزه، اقـدام به 

سرمایه گذاری کنند.

فرهنگ شراکت میان سرمایه گذار و  ■

صاحب صنعت، نهادینه نشده است

ایـن فعال صنعت آلومینیوم عنـوان کرد: باید 

بـه ایـن نکتـه بـه دقـت توجـه کنیـد کـه بیشـتر 

پایین دسـت  آلومینیومـی در حـوزه  شـرکت های 

تـا  دارای زیـــرساخت هــــای شفــــافی نیستنـــــد 

سرمایه گذار اطمینان حاصل کند که سرمایه وی 

نسـوخته اسـت و از همه مهم تر، در کشـور ایران، 

شراکت در هر زمینه ای دارای شرایط سختی بوده 

و متاسـفانه فرهنـگ شـراکت میـان افـراد جامعـه، 

نهادینـه نشـده اسـت و همیـن امـر نیـز سـبب بـه 

وجـود آمـدن موانـع فـراوان بـرای انجـام ایـن کار 

اسـت. بهتـر اسـت گفتـه شـود کـه نـوع بینـش 

بـا  تولیـــدکنندگان، بسیـــار  سرمایه گــــذاران و 

یکدیگر متفاوت است.

مدیرعامـل شـرکت فـن آوران صنعـت بـرودت 

خاطرنشـان کـرد: در حال حاضر، حـدود 40 درصد 

سـرمایه گذاری ها در صنایـع مختلف و همچنین 

صنایع آلومینیومی حوزه پایین دسـت، به صورت 

شراکتی است و بقیه کامال خصوصی و در احداث 

واحدهای جدیدی که طبق قوانین خود بر روی 

آن تملک دارند، انجام می شود.

ورود وزارت صمت به موضوع، مفید  ■

خواهد بود

مدیرعامـل شـرکت فـن آوران صنعـت بـرودت 

بـرای توسـعه  در خصـوص ورود وزارت صمـت 

متوازن زنجیره آلومینیوم، تاکید کرد: قطعا ورود 

وزارت صمت به این مسـئله می تواند اثربخشـی 

خوبـی بر جا بگـذارد؛ این وزارتخانه به طور دقیق 

آمـار واحدهـای تولیـدی نیمه فعـال را در اختیـار 

حلقه هـای  دیگـر  بـه  را  آن هـا  می توانـد  و  دارد 

زنجیره متصل کند تا کل زنجیره وضعیت بهتری 

را در تولیـد و فـروش بتوانـد تجربه کنـد و از رکود 

موجود خارج شود.

 با توجه به باال بودن کیفیت 
محصوالت تولید شده در این 

شرکت، در سال جاری نزدیک 
به 75 درصد از سهم بازار را در 

اختیار گرفته ایم
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مدیرعامل شـرکت پانیذ سـازان دانا گفت: سـرمایه گذاران عمدتا احداث واحدهای جدید را به سـرمایه گذاری در توسـعه واحدهای 
در حال فعالیت ترجیح می دهند که علت آن به ترس از دست دادن سرمایه در سرمایه گذاری های مشارکتی برمی گردد.

مدیرعامل شرکت پانیذ سازان دانا عنوان کرد:

حسـین قنطـار در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

صنایع پایین دست، رکن اصلی برای ادامه فعالیت 

صنایع باالدستی هستند پس سرمایه گذاران باید 

بـه فکـر توسـعه ایـن بخـش از زنجیـره آلومینیـوم 

کشـور باشـند زیـرا در ایـن صـورت، ایـن صنایـع 

وضعیـت تولیـد و فـروش بهتـری پیدا می کننـد و 

این رونق به صنایع باالدستی سرایت می کند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه جان بخشـیدن به تولید 

می تواند حل معضالت اقتصادی را تسـریع کند، 

گفـت: اگـر قـرار باشـد سـرمایه گذاری در صنعت 

آلومینیوم کشـور انجام شـود، بهتر اسـت این امر 

برای توسعه صنایع پایین دستی صورت بگیرد. 

مدیرعامل شـرکت پانیذ سـازان دانا در پاسخ 

بـه ایـن ســــوال کــــه عامــــل اصلــــی ارجحیــــت 

سـرمایه گذاران بـه احـداث واحـد جدید به  جای 

شراکت و سرمایه گذاری در واحدهای فعلی به 

 منظور توسعه آن چیست، تصریح کرد: برخی از 

واردات،  طریـق  از  تاکنـون  کـه  سـرمایه گذاران 

سـود قابل توجهی را به دسـت می آوردند اما در 

شـرایطی کـه بـا ممنوعیت هـای وارداتـی مواجـه 

هسـتیم، بـرای سـودآوری بیشـتر بـه حـوزه تولیـد 

ورود کرده انـد امـا علـت اینکـه سـرمایه گذاری 

برای احداث واحد جدید را به توسعه واحدهای 

دیگـر ترجیح می دهند، این اسـت که اقـدام اول 

را مطمئن تر ارزیابی می کنند.

قنطـار اضافـه کـرد: وقتـی سـرمایه گذار بـرای 

واحـد صنعتـی جدیـد، سـرمایه   گذاری  احـداث 

می کند، به نوعی اختیار سرمایه خود را در دست 

دارد. در حالـی کـه در فراینـد سـرمایه گذاری در 

واحدهای فعلی، تضمینی برای بازگشت سرمایه 

و سودآوری وجود ندارد.

واسطه ها، رونق را از پایین  دست ربوده اند ■

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم گفـت: تاکنـون 

نزدیـک بـه 30 درصـد سـرمایه گذاری در صنعـت 

آلومینیوم به صورت مشارکتی صورت گرفته و 

مابقی سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی 

انجـام شـده اسـت. بـه عنـوان یـک تولیدکننـده 

اگر قصد سـرمایه گذاری داشـته باشـم، قطعا به 

صورت مشارکتی در بخش پایین دست این کار 

را انجـام خواهـم داد. چراکـه بـا تقویـت حـوزه 

پایین دسـت آلومینیـوم، ایـن صنعـت پیشـرفت 

بیشـتری خواهـد کـرد امـا تـا زمانـی کـه واسـطه 

و  Smelterهـا  بـا  پایین دسـتی  صنایـع  میـان 

سرمایه داران، قرار گرفته باشند اجازه نخواهند 

را  رونـق  آلومینیـوم  پایین دسـتی  صنایـع  داد 

تجربه کند.

قنطـار بـا اشـاره بـه توسـعه نامتـوازن زنجیـره 

آلومینیـوم، عنـوان کـرد: صنایـع پایین دسـتی بـه 

علت اینکه نقدینگی ضعیفی دارند، نمی توانند 

ایـن قـدرت را پیـدا کننـد کـه خـود بـه صـورت 

مستقل تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی 

خود را انجام دهند و حتما باید پای یک واسطه در 

میان باشد. طبیعی است که در این بین، همیشه 

سـود و منفعـت در جیـب واسـطه قرار می گیـرد و 

طـول مسـیری کـه بیـن تولیدکننـدگان بـزرگ در 

باالدسـت و صنایـع پایین دسـت آلومینیـوم وجود 

دارد، هیچگاه از وجود دالالن خالی نبوده و اجازه 

نمی دهند فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده 

شمش آلومینیومی به یکدیگر نزدیک شود.

وی اضافـه کـرد: تعـداد شـرکت ها در حـوزه 

پایین دسـت زیـاد اسـت و تعاونی هـا نیـز عمـال بـه 

خاطـر عـدم حمایـت از سـوی دولـت و مسـئولین، 

تعطیـل شـده اند و دیگـر نمی تواننـد چرخـه تولیـد 

صنایـع کوچـک را بـه حرکـت درآورند و بـه آن رونق 

ببخشـند؛ ایـن امـر موجـب بـه وجـود آمدن همین 

عـدم تـوازن در زنجیـره آلومینیـوم شـده اسـت. 

هیچـگاه  پایین دسـتی  تولیدکننـده  یـک  یعنـی 

نمی توانـد 40 تـن شـمش آلومینیومـی بـه صـورت 

یک جـا بخـرد و بـه علـت تعطیلـی تعاونی هـا، بایـد 

حتمـا از واسـطه خرید کننـد. وزارت صمـت برای 

توسـعه متوازن زنجیره می توانـد اقدامات موثری 

انجام دهد اما باید این نکته را در نظر داشت که 

کار سخت و زمان بری خواهد بود.

ایـن تولیدکننـده آلومینیـوم خاطرنشـان کـرد: 

تامین کنندگان بزرگ به جای اینکه با تعداد باالیی از 

صنایع پایین دستی ارتباط برقرار کنند، تنها یا دو تا 

سـه نفـر کـه چـه شـرکت های واقعـی هسـتند و چه 

سوری، عقد قرارداد انجام می دهند و فقط این دو 

یا سه شرکت هستند که در نقش واسطه به صنایع 

پایین دستی شمش آلومینیومی که مهم ترین ماده 

را  اسـت  تولیدکننـدگان  ایـن  نیـاز  مـورد  اولیـه 

می فروشند و بیش از این فعالیتی ندارند. باید نقش 

واسطه به کلی از زنجیره آلومینیوم حذف شود تا 

صنعت آلومینیوم دوباره جان بگیرد.

وزارت صمت، به حوزه پایین دست آلومینیوم  ■

توجه کند

مدیرعامل شرکت پانیذ سازان دانا در پایان این 

گفت وگو اظهار کرد: اگر روند ممنوعیت واردات 

ادامــــه پیــــدا کنــــد، بـه یقیــــن می تــــوان گفـت 

رقابت پذیـری شـدت بیشـتری بـه خـود خواهـد 

گرفــــت امــــا در حــــال حاضــــر، تولیدکننـدگان 

پایین دستی از لحاظ توان مالی، نمی توانند شمش 

تـا  آزاد خریـداری کننـد  بـازار  از  را  آلومینیومـی 

بتوانند چرخه تولید خود را از رکود خارج کنند و 

به آن سرعت ببخشند. اگر وزارت صمت با دقت 

بیشتری بر اوضاع بازنگری داشته باشد، مشاهده 

خواهـد شـد که کیفیت محصـوالت آلومینیومی 

صنایع پایین دست، رشدی هرچند اندک اما مورد 

قبـول داشـته اسـت و ایـن انتظـار مـی رود تـا ایـن 

وزارتخانـه هرچـه زودتـر شـرایط را بـرای بـه فعلیـت 

رسـاندن پتانسـیلی کـه در ایـن بخـش وجـود دارد، 

فراهم کند.

عدم توجه به توسعه صنایع پایین دستی
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تولید زیر چتر افزایش قیمت ها

پیش بینی مسیر تولید غیر ممکن است
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع مـس زنجـان آریا گفت: در شـرایط کنونـی، صنعتگـران به صـورت روزانـه برنامه ریزی می کننـد و به 
صورت آهسته گام برمی دارند تا از دور رقابت های تولید و فروش حذف نشوند و به انتظار روزهایی با ثبات تر نشسته اند.

مدیرعامل شرکت صنایع مس زنجان آریا:

پیش بینی مسیر تولید غیر ممکن است

جبـار نورسـینا در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

ما تولیدکننده انواع ظروف مسی هستیم و برای 

اسـتفاده  مـس  ورق  از  محصـول  ایـن  تولیـد 

می کنیـم. ورق مسـی را از شـرکت های داخلـی 

تهیـه می کنیـم و طـی فراینـدی بـه صـورت گـرده 

درمی آوریـم و بـرای سـاخت انـواع ظـروف ماننـد 

قابلمـه، لیـوان و سـایر مـوارد مـورد اسـتفاده قـرار 

می دهیم. ما پیش تر، با میزان ظرفیت تولید 400 

تـا 500 کیلوگـرم فعالیـت داشـتیم و پاسـخگوی 

مشـتریان خـود بودیـم کـه ایـن مقـدار در حـال 

حاضر به زیر 100 کیلوگرم کاهش یافته است.

این تولیدکننده تاکید کرد: شـیوع ویروس 

کرونـا و نوسـانات قیمت هـا و بی ثباتـی نرخ ارز 

بـه شـدت فعالیـت واحدهـای تولیـدی را تحت 

تاثیـر قـرار داده؛ بـه طـوری کـه میـزان تولیـد و 

فـروش محصـوالت به طـرز قابل توجهی کاهش 

داشـته اسـت و به عبارت بهتر، در حال حاضر 

بـا یک چهـارم میزان ظرفیت واقعی مشـغول به 

کار هستیم.

وی افـزود: وضعیـت قیمتـی محصـوالت مـا 

و  دارد  مسـی  ورق  نـرخ  بـا  مسـتقیمی  رابطـه 

می توان گفت ما به صورت روزانه قیمت گذاری 

محصول را انجام می دهیم و مشتریان نیز روزانه 

اینکـه  از قیمت هـا اسـتعالم می گیرنـد. ضمـن 

آن هـا پـس از شـنیدن نرخ هـای نجومـی ناشـی از 

معاملـه  از  گاهـی  اولیـه،  مـواد  قیمـت  افزایـش 

صرف نظر می کنند. قیمت ها در دو روز متوالی 

ثبـات ندارنـد؛ چراکـه مشـتری از شهرسـتان بـه 

امید خرید عمده و نرخ تعیین شده در روز مورد 

نظـر بـه مـا مراجعـه می کنـد اما بـه هنگام تنظیم 

بـا جهش هـای ناگهانـی قیمـت مواجـه  قـرارداد 

می شویم که در این میان هم ما و هم مشتری به 

دلیل عدم همکاری آزرده خاطر خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع مـس زنجـان آریـا 

اذعان کرد: وضعیت کشور به گونه ای است که 

یک ساعت آینده را نیز نمی توان پیش بینی کرد. 

بنابرایـن بـا احتیـاط و بـا برنامه ریـزی روزانـه گام 

برمی داریـم تـا از دور رقابت هـای تولیـد و بـازار 

حـذف نشـویم. عمـده مشـتریان محصـوالت مـا 

مردم هسـتند و با توجه به شـیوع ویروس کرونا، 

میزان مسافرت به شهرهای عرضه کننده ظروف 

مسـی به شـدت کاهش داشـته و این موضوع بر 

میزان فعالیت شرکت صنایع مس زنجان آریا نیز 

تاثیر قابل مالحظه ای گذاشته است. از طرفی، با 

افزایـش قیمت هـا قدرت خرید مـردم نیز کاهش 

یافتـه و در نتیجـه خریـد ظـروف قیمتـی نیز جزو 

اولویت های آخر قرار گرفته است.

وی اضافـه کـرد: قابـل ذکـر اسـت کـه شـرایط 

فعلـی تنهـا مختـص بـه ایـران نیسـت و کل دنیـا 

نوعی بی ثباتی قیمت را تجربه می کند. با رصد 

ثبـات  عـدم  بـه  لنـدن  بـورس  قیمت هـای 

از  بـرد.  خواهیـم  پـی  نیـز  جهانـی  قیمت هـای 

ابتـدای سـال نـو میـالدی، شـاهد جهـش قیمتـی 

مـس بودیـم و در حـال حاضـر نیـز این فلز سـرخ در 

کانـال هشـت هـزار دالر افـت و خیـز می کنـد کـه 

پیش بینـی آینـده ایـن رونـد عمـال از منظـر مـا غیر 

ممکن است. ناگفته نماند که قیمت های داخلی 

ارز،  نـرخ  همچـون  اساسـی  فاکتـور  چنـد  را 

قیمت های جهانی و میزان تقاضا تعیین می کنند 

و کوچک ترین تغییر در هرکدام با نوسان ناگهانی 

قیمت نهایی مس همراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت صنایع مس زنجان آریا در 

پایـان خاطرنشـان کـرد: یکـی از عوامـل موثـر بـر 

قیمت نهایی مس، میزان عرضه و تقاضا در تاالر 

صنعتی بورس کاال اسـت. برخی هفته ها شـاهد 

معامله تمام کاتدهای مس عرضه شـده هسـتیم 

امـا در سـایر هفته هـا شـاید معاملـه ای صـورت 

نگیـرد و بـه یـک بـاره شـاهد افزایـش چندیـن هزار 

تومانی به ازای هر کیلوگرم باشیم. به طور کلی، 

برای قیمت گذاری ها نمی توان قاعده مشخصی 

را در نظر گرفت و بر اساس آن پیش رفت زیرا در 

ایـن صنعـت، هـر فـردی مسـیر مجزایـی را بـرای 

خرید و فروش می پیماید و این بر تغییر وضعیت 

بازار تاثیرگذار است.
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مدیرعامل شـرکت سـینا پارت مس ایرانیان گفت: رشـد قیمت  مس و دالر، معضل اصلی ما محسـوب می شـود و تمام بخش های 
تولیـد را تحـت تاثیـر قـرار داده و حمایـت دولتـی شـاید بتواند آثار منفـی این مـوارد بر صنعـت را به حداقل برسـاند امـا تاکنون 

کوچک ترین حمایتی در این زمینه صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت سینا پارت مس ایرانیان:

تولید زیر چتر افزایش قیمت ها

حمیـد تـوده فـالح در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: مـا تولیدکننـده کاتـد مسـی هسـتیم و 

تاکنون در این مسیر، با افت و خیزهای مختلفی 

مواجـه شـده  ایم. در دو سـال اخیـر شـاهد جهـش  

نرخ ارز و افزایش قیمت انواع فلزات آهنی و غیر 

آهنی بودیم که این مقوله به شدت به واحدهای 

تولیـدی خسـارت وارد کـرد. ایـن افزایـش قیمـت 

اولیـه،  مـواد  تامیـن  ازجملـه  را  بخش هـا  تمـام 

اسـتهالک   هزینه هـای  و  کرایه هـا  حمل ونقـل، 

تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت و در هـر قسـمت بـا 

قیمت های سر به فلک کشیده مواجه هستیم.

وی افزود: مشکالت این صنعت به حدی پر 

رنـگ هسـتند کـه مـا بـه عنـوان یـک تولیدکننـده 

تمایـل و رغبتـی برای ادامه فعالیت خـود نداریم. 

در رابطـه بـا فـروش محصـول نهایـی بایـد گفـت با 

رشـد قیمت هـا، بـا کاهـش میـزان تقاضـا مواجـه 

شده ایم و فروش به صورت قابل مالحظه ای افت 

داشته است. خاک مورد نیاز برای تولید کاتد را از 

معدنی که در اختیار داریم، تامین می کنیم و در 

واقع، در تهیه مواد اولیه با مشکل خاصی مواجه 

نیستیم، اما هزینه هایی همچون استخراج، اجاره 

بیـل مکانیکی، حفـاری و هزینه انفجار به چندین 

برابر میزان قبل رسیده  است. پیش تر هر تن بار را 

حمـل  مـا  بـرای  تومـان  هـزار  هشـت  قیمـت  بـا 

می کردنـد کـه اکنون این مبلغ به بیـش از 18 هزار 

تومان به ازای هر تن رسیده است.

مدیرعامـل شـرکت سـینا پـارت مـس ایرانیـان 

تصریـح کـرد: کاتد تولیدی مجموعه سـینا پارت 

مس ایرانیان به مصرف تولیدکنندگان لوله مسی 

و انـواع سـیم و کابـل مسـی می رسـد. در واقـع، 

بـرای سـاخت لولـه و سـیم و کابـل به بهتریـن و پر 

عیارتریـن نـوع مس نیاز اسـت که کاتـد با درصد 

99.9 یـک مـاده اولیـه اساسـی بـرای تولید ایـن دو 

نوع محصول پایین دستی به حساب می آید، اما 

بـا توجـه به وضعیت بازار، میزان تقاضـا از این دو 

صنف به طور چشمگیری کاهش داشته است.

تـــوده فـالح ابـراز کـرد: در رابطـــه بـــا نـــوع 

تکنولـوژی بـه کار گرفتـه بـرای تولیـد کاتـد مـس 

بایـد گفـت مـا از روش الکترووینینـگ اسـتفاده 

می کنیـم و ایـن روش جدیدتریـن شـیوه تولیـد 

کاتد به حساب می آید که می توان از این طریق، 

کاتـد مـس بـا کیفیـت مطلوبـی را تولیـد کـرد و 

همچنین به ظرفیت تولید باالیی رسـید.  هزینه 

استخــــراج که پیش تــــر بــــه ازای هــــر تـــن، 60 تا 

70میلیـــون تومــــان بـــود، اکنـــون این مبلـــغ بـــه 

450میلیون تومان رسیده است اما با این وجود، 

روش الکترووینینـگ از نظــــر هزینــــه تولیــــد و 

بهـره وری نسـبت بـه سـایر روش هـا بهتریـن بـه 

حساب می آید.

وی ادامـه داد: از ابتـدای سـال نـو میـالدی 

شـاهد رشـد قیمـت جهانـی مـس هسـتیم کـه 

می تـوان دلیـل عمـده آن را افزایـش تقاضا و خرید 

واحدهـای تولیـدی چینـی دانسـت. در مجمـوع 

پیش بینـی می شـود کـه رونـد صعـودی قیمـت 

جهانـی مـس تـا 10 سـال آینـده نیـز ادامـه داشـته 

باشد که کاهش استفاده از سوخت های فسیلی 

و افزایـش خودروهـای هیبریـدی میـزان تقاضـا را 

بـرای فلـز سـرخ بیشـتر می کنـد و ایـن موضـوع 

رشد قیمت مس را در پی خواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت سـینا پـارت مـس ایرانیـان 

مطـرح کـرد: تولیدکننـدگان عـالوه بـر نوسـانات 

قیمتی، با چالش های دیگری نیز مواجه هستند 

کـه از مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه عـدم حمایـت 

دولـت در صـدور بخشـنامه ها اشـاره کـرد. ضمن 

اینکه ما برای احداث این کارخانه تالش  بسیاری 

کردیـم کـه از کوچک تریـن حمایت هـای دولتـی 

برخـوردار شـویم امـا متاسـفانه تـا بـه امـروز موفق 

نشدیم. تمام دارایی خود را جهت سرمایه گذاری 

بـرای تولیـد بـه کار گرفتیـم امـا بـرای اخـذ یـک 

میلیارد تومان وام ،دولت هیچ مساعدتی نکرد. 

بانـک مربوطـه از مـا سـند ملـک می خواهـد؛ در 

جهـــت  را  خــــود  خانـــه  وقتـــی  کــــه  صــــورتی 

سرمایه گذاری در کارخانه فروخته ایم چه سندی 

را بایـد بـه بانـک تحویـل دهیـم؟ در حـال حاضـر 

15نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند 

و در صـورت یـاری دولـت قطعـا می تـوان میـزان 

اشتغال زایی را نیز افزایش داد.
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ممنوعیت صادرات شمش سرب، تولید کنندگان این کاال را در حاشیه 

زیان قرار داده است!
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مدیرعامل شـرکت ملی سـرب و روی ایران گفت: عمده مشـکلی که طی یک سـال گذشـته تولیدکنندگان شمش سـرب را دچار 
چالـش کـرده، ممنوعیت صـادرات این محصـول در صورت تامین مواد اولیه از معادن داخل کشـور اسـت. ممنوعیـت در صادرات 
شـمش سـرب ظاهـرا بـه دلیل نیاز ایـن کاال در داخل اعمال شـده اما این در حالی اسـت که بـا وجود عرضه ایـن کاال در مقیاس 
وسـیع و بـا نرخـی بسـیار پایین تـر از نرخ جهانـی در بـورس کاالی ایـران، فروش محقق نمی شـود؛ لـذا در حال حاضر شـاهد 

رسوب هزاران تن شمش سرب در انبارهای تولید کنندگان هستیم. 

علی اصغر صفری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: در 

شرایط کنونی، مهم ترین برنامه ای که در دستور کار 

خود قرار داده ایم، افزایش تولید در سال آینده بوده 

و ترجیح ما بر این است که عالوه  بر افزایش واردات 

و استفاده از خاک  معدنی وارداتی با برطرف کردن 

مشـکالت فراینـدی، از خاک هـای معدنـی معـادن 

داخـل کشـور در فراینـد تولیـد نیـز بیـش از پیـش 

اسـتفاده کنیـم. در سـال جـاری، بـا اسـتفاده روش 

خاص، توانسـتیم خاک یکی از معادن کشـور را که 

عمـال بـه علـت مشـکالتی قابل اسـتفاده نبـود را 

به چرخه فرایند تولید بازگردانیم. 

وی افـزود: کاهـش هزینه های تولیـد و افزایش 

بازدهی در راسـتای ایجاد بهره وری بیشـتر نیز در 

دسـتور کار شـرکت ملـی سـرب و روی ایـران قـرار 

ایـن شـرکت در حـوزه مباحـث تحقیـق و  دارد. 

توسـعه ای نیـز همـواره از شـرکت های پیشـرو در 

کشـور بـوده اسـت. در سـال گذشـته ایـن شـرکت 

موفـق بـه گاز سـوز کـردن کوره هـای خـود شـد و از 

سـوخته شـدن میلیون هـا لیتـر مـازوت جلوگیـری 

کرده و جایزه ملی بهره وری کشور در سال 1398 را 

نیز به خود اختصاص داده است.

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی کشـور ادامـه 

داد: مهم تریـن و بزرگ تریـن معضل مشـترک تمام 

تولیدکنندگان سرب و روی در کشور، تامین مواد 

اولیه است. معادن بسیاری در کشور وجود دارد 

کـه بایـد روی آن هـا تمرکـز بیشـتری شـود و بـرای 

اسـتفاده کـردن از معادنـی کـه ذخیـره اکتشـاف 

نشده دارند، باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد 

تـا بتـوان میـزان اسـتخراج از ایـن معـادن را افزایـش 

داد. از سـوی دیگر، توجه خاص بر توانمندسـازی 

معدن داران نیز می تواند راه گریزی برای غلبه بر 

مشـکالت ایـن صنعـت باشـد. بایـد بـه تـوان خـود 

تکیه کنیم و صرفا به واردات خاک معدنی وابسته 

نباشـیم؛ چراکه ایران کشـوری معدن خیز اسـت و 

امکان توسعه معادن و یا استخراج بیشتر از معادن 

موجود وجود دارد. اخیرا فعالیت های مثبتی در 

این خصوص به انجام رسیده است که امیدواری 

بیشـتری را بـرای صنعتگـران در ایـن حـوزه ایجـاد 

کشـورهای  بـه  وابسـتگی  هرچـه  اسـت.  کـرده 

همسایه برای تامین خاک بیشتر شود، طبیعتا باید 

هـر روز شـاهد افزایـش قیمـت از طـرف آن هـا بـود. 

باید بین واردات و استفاده از منابع داخلی تعادل 

وجود داشته باشد.

افزایش هزینه حمل خاک معدنی ■

صفـری عنـوان کـرد: اکنـون بـا توجـه بـه اینکـه 

هزینه های حمل خاک معدنی و همچنین واردات 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت، تولیدکننـدگان شـاهد 

بـه  نسـبت  افزایـش چشـمگیر هزینه هـای خـود 

سـال های گذشـته هسـتند. پیـش از ایـن، خـاک 

بـا قیمـت کمتـر و مقرون به صرفه تـر  معدنـی را 

خریـداری می کردیـم امـا در سـال جـاری، قیمـت 

خاک معدنی افزایش چشمگیری یافته و همچنین 

در کنـار آن، هزینه هـای حمـل، خردایـش، فـراوری 

و... نیز بسـیار باال رفته اسـت. در مجموع، همه 

این هزینه ها باعث شـد تا صرفه اقتصادی تولید، 

تحـت تاثیـر گرانـی و نوسـانات قیمـت مـواد اولیه 

قرار بگیرد و هزینه تمام شده تولید شمش سرب و 

روی، افزایش پیدا کند.

وی اضافـه کـرد: از آنجـا کـه در مـدت زمـان 

محـدود، قطعـی بـرق بـرای تولیدکننـدگان امـری 

اجتناب  ناپذیـر بـوده اسـت، مـا نیز بـه ناچـار، برای 

مدتـی میـزان تولیـد خـود را کاهـش دادیـم زیـرا 

دسـتور بر این بود که یا به مدت یک هفته تولید 

را متوقـف کنیـم و یـا بـرای دو هفتـه متوالـی، بـا 

نصف ظرفیت تولید خود فعالیت داشته باشیم.

علی رغم وجود مشکالت، به تولید ادامه دادیم ■

مدیرعامـل شـرکت ملـی سـرب و روی ایـران 

خـود،  سـرب  کارخانـه  در  توانسـتیم  مـا  گفـت: 

علی رغم وجود تعطیالت طوالنی مدت به سبب 

شـیوع کرونـا و بـروز مشـکالت فنـی کـه بیـش از 

چهـار مـاه ایـن شـرکت را درگیـر خـود کـرده بـود، 

تقریبـا بـه میـزان مشـابه بـا سـال گذشـته شـمش 

سرب تولید کنیم و همچنین میزان تولید نقره که 

محصول جانبی تولید سرب است را نیز تا دو برابر 

افزایش دهیم اما در کارخانه روی، به دلیل وجود 

مشـکالتی نظیـر مشـکالت واردات، میـزان تولیـد 

شـمش روی کمـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته افـت پیـدا کـرد کـه البتـه این موضـوع به 

دالیـل بیـان شـده از قبیـل تعطیلی هـای ناشـی از 

پاندمی کرونا و غیره تقریبا عمومی است. 

متاسفـــــانه  کـــــرد:  اظهـــــار  ادامــــه  در  وی 

تصمیم گیری هـای عجوالنـه بـدون درنظـر گرفتـن 

منافع تمام ذی نفعان، در سالی که به نام »جهش 

از  بسـیاری  اسـت،  شـده  نام گـذاری  تولیـد« 

ممنوعیت صادرات شمش سرب، تولید کنندگان 
این کاال را در حاشیه زیان قرار داده است!
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واحدهای تولیدکننده شمش سرب را دچار چالش 

عمـده  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  کـرده  شـدید 

مصرف کننـدگان شـمش سـرب در داخـل کشـور 

تولیدکننـدگان باتـری هسـتند، امـکان تامیـن نیاز 

آن ها از طریق بورس کاال وجود خواهد داشـت اما 

عدم معامله این کاال در بورس نشان دهنده تامین 

شدن نیاز مصرف کنندگان در داخل کشور است 

و گفتنی است که باید قبل از اعمال محدودیت 

و ممنوعیت در صادرات این کاال، آمار مصرف آن 

در داخل کشور به درستی احصاء می شد.

برخـی  دیگـر،  سـوی  از  کـرد:  بیـان  صفـری 

تولیدکنندگان که محصول خود را از طریق واردات 

باتری فرسوده و بازیافت آن تولید می کنند، امکان 

صـادرات بخشـی از سـرب اسـتحصال شـده را بـه 

صـورت ورود موقـت بـا توجـه بـه کیـل مصـرف 

تعییـن شـده را خواهنـد داشـت امـا برای برخـی از 

شـرکت ها از جمله شـرکت ملی سـرب و روی ایران 

کـه مـواد اولیـه خـود را از داخـل تامیـن می کنـد 

امـکان صـادرات محصـول وجـود نـدارد. شـرکت 

بزرگ تریـن  از  یکـی  ایـران  روی  و  سـرب  ملـی 

تولیدکننـدگان شـمش سـرب و روی خاورمیانـه از 

کنسـانتره سـرب اسـت کـه مـواد اولیـه خـود را بـا 

از  جهانـی  نـرخ  بـا  و  بین المللـی  فرمول گـذاری 

شرکت های داخلی خریداری کرده و محصولی با 

گریـد ممتـاز جهانـی با برنـد NILZ تولید می کند 

کـه متاسـفانه بـه دلیـل ممنوعیـت صادراتـی، این 

کاال را حداقل 10 میلیون تومان کمتر از نرخ فروش 

جهانی به ازای هر تن در بورس عرضه می   کند اما 

فروش محقق نمی شود. این در حالی است که در 

بـه  فـراوان  نیـاز  کشـور  کنونـی  بحرانـی  شـرایط 

صادرات و ورود ارز به کشور را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مهم ترین نکته 

ایـن اسـت کـه نیاز تولیدکننـدگان در بـازار داخلی 

تامیـن شـده اسـت؛ ایـن نشـان می دهـد نیـاز بـازار 

مرتفـع شـده و قطعـا بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در 

کشـور وجـود دارد، میـزان تولیـد شـمش سـرب بـه 

مراتـب باالتـر از میـزان نیـاز باتری سـازان و بـه طـور 

کلی، میزان نیاز بازار داخلی اسـت. به این میزان 

مازاد تولید، باید مجوز صادرات تعلق گیرد. امری 

سـاده که می تواند راهگشـای تامین نیاز داخل به 

مـوازات صـادرات ایـن کاال باشـد، متعهـد شـدن 

تولید کننـدگان بـه رفـع نیـاز داخـل و ارائـه مجـوز 

صادرات قطعی اسـت. در سـال 1398 نیز چالشی 

مشـابه در خصوص شـمش روی نیز وجود داشـت 

که با ارائه تعهد تامین نیاز داخل از سوی انجمن 

مربوطه این مشکل تا حد زیادی حل شد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی سـرب و روی ایـران 

مطـرح کـرد: متاسـفانه شـرایط مـا بـه عنـوان یـک 

تولیدکننده عمده نسبت به دیگر تولیدکنندگان 

متفـاوت اسـت؛ در حـال حاضـر بـرای ایـن شـرکت 

تولیدکننـده  شـرکت های  از  بسـیاری  برخـالف 

شـمش سـرب، امکان واردات باتری فرسـوده مهیا 

نیست. بنابراین مجبور هستیم کنسانتره سرب را 

با قیمت جهانی از منابع داخلی خریداری کنیم. 

اگر بخواهیم صادرات کنیم مجوز نداریم، اگر هم 

قصـد داشـته باشـیم در بـازار داخلـی محصـوالت 

خـود را بـه فروش برسـانیم، متقاضی وجود نـدارد؛ 

چراکه بازار اشباع شده است. عمال هر کسی که 

در این حوزه مشغول فعالیت است، اگر بتواند از 

منابع داخلی کنسـانتره سـرب مورد نیاز خود را با 

قیمـت متعارف تامین کند و محصول خـود را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند، قطعـا در حاشـیه 

زیان قرار می گیرد. 

مجوز صادرات قطعی صادر شود ■

صفـری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالین« مبنی بر اینکه تولیدکنندگان شمش سرب 

و شمش روی چه توقعی از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دارند، خاطرنشـان کرد: انتظار داریم در 

رفـع  و  قطعـی  صـادرات  آزادسـازی  خصـوص 

انجـام  را  الزم  اقدامـات  صادراتـی،  محدودیـت 

سـرب  قطعـی  صـادرات  بـرای  حتمـا  و  دهنـد 

مجوزهـای الزم را صـادر کننـد؛ از سـوی دیگـر در 

خصوص قیمت گذاری کنسـانتره و خاک داخلی 

از سـوی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی نیـز 

تجدید نظر صورت گیرد.

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در مورد نحوه 

قیمت گـذاری کنسـانتره در کشـور، عنـوان کـرد: 

نحـوه قیمت گـذاری در داخـل کشـور دسـتوری 

اسـت؛ به عنوان مثال، شـرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی یـک لیسـت در اختیـار خریـداران قـرار 

می دهـد و تولیدکننـدگان نیـز بایـد طبـق قیمـت 

اعالمـی خریـد کننـد و در صـورت عـدم تمکیـن، 

سـهمیه آ ن هـا باطـل خواهـد شـد. بـه طـوری کـه 

محاسبات نشان می دهد نرخ فروش کنسانتره ای 

بـه  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  کـه 

تولیدکننـدگان اختصـاص داده اسـت، بیشـتر از 

نرخـی اسـت که تولیدکننـده می تواند مـواد اولیه 

مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند و برخی از 

بـه  پذیـرش کنسـانتره،  از  نیـز  آگاه  شـرکت های 

خصوص کنسانتره سرب، سرباز می زنند. الزم به 

توضیح است که میزان سهمیه خاک دریافتی در 

همیـاری  انتظـار  کـه  تولیـد«  »جهـش  سـال 

مجموعه های دولتی وجود دارد، به مراتب کمتر 

از سال های گذشته بوده است.
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بررسی روند قیمت شمش فوالدی

»بالبر« 105 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

چادرملو 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد
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میزان تولید شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 11 ماه امسـال با رشـد 10 درصدی نسـبت به سـال گذشـته از 15 میلیون تن عبور 
کـرد و طـی همیـن مـدت، چادرملـو توانسـت 223 هـزار و 22 میلیـارد ریال درآمد کسـب کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

150درصد رشد را نشان می دهد.

چادرملو 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد
رشد 150 درصدی درآمد »کچاد« ◄

تا بهمن ماه سال جاری؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، چادرملو در بهمن ماه چندین 

رکـورد بـه یـاد ماندنـی هم در بخش فـروش و هم 

در بخـش تولیـد بـر جـای گذاشـت. ایـن شـرکت 

در بهمـن مـاه سـه هـزار و 900 میلیـارد تومـان 

درآمد کسب کرد که باالترین درآمد ماهانه در 

تاریـخ ایـن شـرکت بـه شـمار مـی رود. همچنیـن 

چادرملـو رکـورد تولیـد ماهانـه گندلـه و شـمش 

فـوالد را شکسـت در کنـار آن بـه باالتریـن رکـورد 

تولیـد کنسـانتره در تاریـخ ایـن شـرکت دسـت 

یافته است.

رشد 18 درصدی تولید کنسانتره ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو توانسته در 11 ماه سال جاری 

9میلیـون و 567 هـزار و 968 تـن کنسـانتره تولیـد 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  کنـد 

18درصد رشد دارد. این شرکت در سال گذشته 

طی همین مدت توانسـته بود هشـت میلیون و 

76 هزار و 637 تن کنسانتره تولید کند.

»کچـاد« در 11 مـاه سـال جـاری 230 هـزار و 

147 تـن سـنگ آهن دانه بنـدی شـده تولیـد کـرد. 

ضمـن اینکـه ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل 

339هـزار و 170 تـن سـنگ آهن دانه بنـدی شـده 

تولید کرده بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

11مـاه سـال جـاری موفـق بـه تولیـد 57 هـزار و 

696تن آپاتیت شـد که این میزان در مقایسـه با 

افزایـش  درصـد   24 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. این شـرکت طی همین مدت در 

سـال گذشـته، توانسـته بـود 46 هـزار و 514 تـن 

آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

11ماه سال 1399 سه میلیون و 432 هزار و 390 تن 

گندله تولید شـد که نسـبت به مدت مشـابه در 

ایـن  دارد.  رشـد  درصـد   3 حـدود  سـال 1398، 

شرکت در 11 ماه سال قبل سه میلیون و 303هزار 

و 835 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در 11 ماه سـال جاری، یک میلیون و 

459 هزار و 608 تن آهن اسـفنجی تولید کرد که 

در مقایسـه با سـال قبل 0.7 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 1398، موفق 

شده بود حدود یک میلیون و 448 هزار و 857تن 

آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو طی 11 ماه سال 1399 به 927 هزار و 609تن 

رسـید. چادرملـو طـی 11 مـاه سـال قبـل 932هـزار و 

576 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

جـاری  سـال  مـاه   11 طـی  چادرملـو  شـرکت 

دومیلیـون و 299 هـزار و 479 کیلـو وات سـاعت 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه  کـرد  تولیـد  بـرق 

نشـان  را  پیـش  100 درصـد رشـد  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 150 هزار کیلـو وات 
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ساعت برق تولید کند.

مجمـوع تولیـد چادرملـو تا بهمن ماه امسـال 

به 15 میلیون و 675 هزار و 425 تن رسید که در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 10 درصد 

سـال 1398  مـاه  در 11  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد 

توانسـته بـود 14 میلیـون و 147 هـزار و 589 تـن 

محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 12 درصد افزایش یافت ■

نمـودار 2 حاکی از آن اسـت که 6 میلیون و 
و  معدنـی  شـرکت  کنسـانتره   80 و  هـزار   244

صنعتی چادرملو در 11 ماه سـال جاری به فروش 

رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل 28 درصـد رشـد دارد. چادرملـو در مـدت 

مشـابه سـال قبـل، توانسـته بـود چهـار میلیـون و 

841 هزار و 741 تن کنسانتره به فروش برساند.

»کچاد« تا پایان بهمن ماه سال جاری 199 هزار 

و 840 تن سـنگ آهن دانه بندی شـده فروخت. این 

شرکت در دوره 11 ماهه سال گذشته، 274 هزار و 

594 تن سنگ آهن دانه بندی شده فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  طی 11 ماه 

سـال جـاری موفـق بـه فـروش 49 هـزار و 728 تـن 

آپاتیت شد. این شرکت طی همین مدت در سال 

گذشته، 53 هزار و 448 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت چادرملـو طـی 11 مـاه سـال 1399، 

یک میلیون و 269 هزار و 525 تن گندله فروخته 

شد. این شرکت، در 11 ماه سال قبل، یک میلیون 

و 441 هزار و 635 تن گندله فروخته بود.

»کچـاد« در 11 مـاه سـال جـاری 320 هـزار و 

185 تـن آهـن اسـفنجی بـه فـروش رسـاند. ایـن 

شـرکت در 11 مـاه سـال 1398، موفـق شـده بـود 

حدود 339 هزار و 13 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 11 ماه 

سـال 1399 موفـق بـه فـروش 398 هـزار و 371 تـن 

شمش فوالدی در بازار داخلی شد. این شرکت طی 

11 مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 925 هـزار و 194 تـن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد. در 11ماه 

سـال جـاری، 543 هـزار و دو تـن شـمش فـوالدی 

»کچاد« در بازارهای صادراتی به فروش رسید.

در همیـن حـال، چادرملـو در دوره 11 ماهـه 

سـال، 1399 توانسـت دو میلیـون و 339 هـزار و 

410کیلـو وات سـاعت بـرق بـه شـبکه سراسـری 

دو  بـه  گذشـته  سـال  در  میـزان  ایـن  بفروشـد. 

میلیـون و 469 هـزار و 331 کیلـو وات سـاعت 

رسیده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملو 

در 11 ماه امسال به 9 میلیون و 24 هزار و 733 تن 

رسـید که در هم سـنجی با مدت مشـابه پارسـال 

12 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

11 ماه سال 1398 توانسته بود 8 میلیون و 42هزار 

و 868 تن محصول بفروشد.

رشـد 231 درصـد درآمـد حاصل از  ■

فـروش کنسـانتره

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـته در 
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کنسـانتره  فـروش  محـل  از  جـاری،  سـال  11مـاه 

97هزار و 337 میلیارد و 936 میلیون ریال درآمد 

کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

همیـن  طـی  چادرملـو  دارد.  رشـد  درصـد   231

مدت در سـال گذشـته، موفق شـده بود با فروش 

کنسانتره، 29 هزار و 336 میلیارد و 827 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

»کچـاد« در 11 مـاه سـال جـاری، دو هـزار و 

192میلیـارد و 213 میلیـون ریـال از فـروش داخلـی 

سـنگ آهن دانه بندی شـده درآمد کسـب کرد که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد رشد 

دارد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل، یک هـزار و 

فـروش  از  ریـال  میلیـون   667 و  میلیـارد   432

سنگ آهن دانه بندی درآمد کسب کرده بود.

چادرملـو طـی 11 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

کسب درآمد 661 میلیارد و 75 میلیون ریالی از 

فـروش آپاتیـت شـده کـه این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال قبل 226 درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

گذشـته، 202 میلیارد و 752 میلیون ریال درآمد 

از آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

از فـروش گندلـه 29 هـزار و  11مـاه سـال 1399، 

20میلیـارد و 170 میلیـون ریـال درآمد حاصل شـد 

که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 

114درصـد رشـد مشـاهده می شـود. ایـن شـرکت 

در 11مـاه ابتدایـی سـال قبـل، از فـروش گندلـه 

13هـزار و 535 میلیـارد و 32 میلیـون ریال درآمد 

کسب کرده بود.

»کچـاد« در 11 مـاه سـال جـاری 13 هـزار و 58 

میلیارد و 588 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش 

رساند که در مقایسه با سال قبل 105 درصد افزایش 

را نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه ابتدایی سال 

1398، حدود 6 هزار و 361 میلیارد و 71 میلیون ریال 

آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 11ماه 

سـال 1399 موفـق بـه کسـب درآمـد 79 هـزار و 

280میلیـارد و 234 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی و صادراتـی شـد 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 119 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شرکت توانسته بود طی 

11 مـاه سـال قبـل درآمـد 36 هـزار و 76 میلیـارد و 

430 میلیـون ریالـی از فـروش شـمش فـوالدی در 

بازار کسب کند.

گفتنی اسـت که »کچاد« در 11 ماه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 45 هـزار و 915 میلیـارد و 

فـروش  صـادرات  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   378

شمش فوالدی داشته باشد.

سـال 1399  مـاه  در 11  عالوه برایـن چادرملـو 

توانسـت با فروش برق یک هزار و 472 میلیارد و 

کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال  میلیـون   513

21درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش 

نشان می دهد. این درآمد سال گذشته یک هزار 

و 215 میلیارد و 465 میلیون ریال بود.

مجمـوع درآمـد چادرملو در 11 ماه امسـال به 

223 هزار و 22 میلیارد و 729 میلیون ریال رسید 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 

150درصد رشـد دارد. این شـرکت در 11 ماه سـال 

و  میلیـارد  و 911  هـزار  بـود 88  توانسـته   1398

781میلیون ریال درآمد به دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در 11 ماه امسال به 9 

میلیون و 24 هزار و 733 تن رسید 
که در هم سنجی با مدت مشابه 

پارسال 12 درصد رشد را نشان 
می دهد. این شرکت در 11 ماه 

سال 1398 توانسته بود 8 میلیون و 
42هزار و 868 تن محصول بفروشد
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان 

بهمـن مـاه، سـه میلیـون و 360 هـزار و 336 تـن 

در  کاال  بـورس  در  بلـوم  یـا  فـوالدی  شـمش 

564نوبـت مـورد معاملـه قـرار گرفـت. نمودار 1 

نشان می دهد میانگین قیمت معامالت شمش 

فوالدی در این 11 ماه 92 هزار و 806 ریال به ازای 

هر کیلوگرم بوده است. اما نکته قابل توجه این 

اسـت کـه شـرکت های فـوالدی عمومـا چندیـن 

بـه صـورت  بـا کیفیت هـای مختلـف  محصـول 

درجـه 1، 2 و 3 تولیـد می کننـد، در حالـی کـه 

بـورس کاال عمومـا پذیرای محصول درجـه 1 آن ها 

است که کیفیت بسیار باالیی دارد.

شـرکت 1 توانسـته اسـت طـی 11 مـاه امسـال 

323 هـزار و 486 تـن شـمش فـوالدی را بـا نـرخ 

هـر  ازای  بـه  ریـال   611 و  هـزار   89 میانگیـن 

کیلوگـرم بـه فـروش برسـاند. در گـزارش ماهانـه 

بـازار  در  شـمش  فـروش  میـزان  شـرکت،  ایـن 

و  شـده  عنـوان  تـن   423 و  هـزار   483 داخلـی 

میانگین قیمت شـمش نیز 83 هزار و 414 ریال 

به ازای هر کیلوگرم است.

شـرکت 2 حـدود 800 هـزار و 950 تـن شـمش 

فـوالدی را در بـورس کاال مـورد معامله قرار داده 

است که میانگین معامله شمش این شرکت در 

بورس طی 11 ماه سال جاری 91 هزار و 884ریال 

بوده اسـت. در گزارش ماهانه این شـرکت آمده 

تـن  در 11 مـاه امسـال یـک میلیـون و 99 هـزار 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی بـا نرخ میانگین 

75 هزار ریال به فروش رفته است.

شـرکت 3 طی 11 ماه امسـال توانسـته اسـت 

439 هـزار و 500 تـن شـمش فـوالدی را بـا نـرخ 

هـر  ازای  بـه  ریـال   208 و  هـزار   87 میانگیـن 

در  شـرکت  ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  کیلوگـرم 

گـزارش 11 ماهـه خود آورده اسـت کـه 398 هزار 

و 371 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بـا 

نـرخ میانگیـن 83 هـزار و 753 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم فروخته است.

شـرکت 4 طـی 11 منتهـی بـه 30 بهمـن سـال 

جـاری 178 هـزار و 600 تـن شـمش فـوالدی را در 

بورس کاال با نرخ میانگین 90 هزار و 893 ریال به 

ایـن  اسـت.  رسـانده  فـروش  بـه  کیلوگـرم  ازای 

خـود  جـاری  سـال  ماهـه  گـزارش 11  در  شـرکت 

عنوان کرده که 208 هزار و 22 تن شمش فوالدی 

را در بـازار داخلـی بـا نـرخ میانگیـن 75 هـزار و 

660ریال به ازای هر کیلوگرم فروخته است.

شـده  موفـق  امسـال  مـاه   11 در   5 شـرکت 

بـا نـرخ  395هـزار و 281 تـن شـمش فـوالدی را 

هـر  ازای  بـه  ریـال   580 و  هـزار   91 میانگیـن 

کیلوگـرم مـورد معاملـه قـرار دهـد. ایـن شـرکت 

در گـزارش 11ماهـه خـود میـزان فـروش داخلـی 

شـمش فـوالدی خـود را 576 هـزار و 683 تـن بـا 

نـرخ میانگیـن 80 هـزار و 127 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم اعالم کرده است.

در نرخ های شرکت های یاد شده با میانگین 

نسـبتا  تفـاوت  کاال  بـورس  در  معامـالت  نـرخ 

کمـی وجـود دارد امـا نکتـه قابـل توجـه پاییـن 

بودن نرخ معامالت همه این شـرکت ها پایین تر 

از نـرخ میانگیـن بـورس اسـت. نکتـه مهـم دیگـر 

تفاوت میان میانگین 11 ماهه قیمت معامله در 

گـزارش  در  شـده  ارائـه  قیمـت  بـا  کاال  بـورس 

11ماهه این شرکت ها است.

بـرای  نمـودار 1  تفـاوت مشـاهده شـده در 

کـه  اسـت  ایـن  نیـز  کـدال  و  کاال  بـورس  نـرخ 

شرکت ها کاالی درجه 2 و 3 خود را باید خارج 

از بـورس عرضـه کننـد کـه البتـه حجـم کمـی را 

شامل می شود نرخ آن پایین تر از کاالی درجه1 

اسـت. از ایـن رو، میانگیـن نـرخ فـروش آن هـا 

صـورت  بـه  کـدال  در  امسـال  مـاه   11 بـرای 

میانگین بیان می شود.

شـمش فـوالدی در سـال جاری یکی از محصـوالت پرمعامله در بورس کاال بوده و طی 11 ماهه امسـال روند افزایـش قیمت را به ویژه 
تـا پایـان بهمن مـاه طی کرده اسـت. در این مـدت،  بسـیاری از تولیدکنندگان این محصول توانسـتند با فروش شـمش فـوالدی در 

بورس کاال، سود قابل توجهی را کسب کنند.

بررسی روند قیمت شمش فوالدی
طی دوره 11 ماهه امسال؛
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شـرکت صنایع جوشـکاب یزد، توانسـت در بهمن ماه نیز همانند دی ماه سـال جاری 
عملکـرد قابـل قبولـی را به نمایـش بگـذارد و دو میلیارد تومـان درآمد کسـب کند که 

نسبت به ماه پیش از آن، 128.8 درصد رشد را نشان می دهد.

»بکاب« رشد 128.8 درصدی درآمد را 
به ثبت رساند

در بهمن ماه؛

جوشـکاب یـزد در بهمـن مـاه سـال جاری هشـت 

تـن کابـل جـوش تولیـد کـرد. قابـل ذکر اسـت که 

ایـن شـرکت در دی مـاه سـال جـاری تنـاژی کابـل 

جوش تولید نکرده و در بهمن ماه سـال گذشـته 

نیـز یـک تـن از ایـن محصـول را تولیـد کـرده بـود. 

»بـکاب« بـا هشـت تـن تولیـد در بهمـن امسـال، 

مـاه  بهمـن  بـه  نسـبت  را  افزایـش 700درصـدی 

1398 تجربه کرد.

سـال  مـاه  بهمـن  در  شـرکت  ایـن  همچنیـن 

جـاری 6 تـن کابـل برق و سـیلیکون تولید کرد که 

نسبت به تولید 9 تنی در بهمن ماه سال گذشته 

33.3 درصـد افـت را تجربـه کرده اسـت. شـرکت 

جوشـکاب یزد در دی ماه سـال 1399، 6 تن کابل 

بـرق تولیـد کـرد که بیانگـر 9.1 درصد رشـد تولید 

در بهمن ماه امسال است.

همچنیـن نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت 

صنایـع جوشـکاب یـزد در بهمـن مـاه 6.6 تـن کابـل 

جـوش و 6.5 تـن کابـل بـرق فروخـت کـه ایـن میـزان 

فروش کابل جوش نسبت به فروش یک تنی آن در 

دی ماه سال جاری و دو تنی این محصول در بهمن 

ماه سال گذشته به ترتیب 560 درصد و 230 درصد 

رشد را به ثبت رسانده است. همچنین »بکاب« با 

این میزان فروش کابل برق، 30 درصد رشد نسبت 

بـه دی مـاه 1399 و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته نیز 35 درصد افت داشته است.

مسـی  بـرق  کابـل  فـروش  نـرخ   2 نمـودار 
شـرکت صنایـع جوشـکاب یـزد را نشـان می دهد. 

طبـق نمـودار 2، قیمـت هـر تـن کابـل بـرق ایـن 

شـرکت برابـر بـا یـک میلیـارد و 653 میلیـون و 

846هـزار ریـال بـوده اسـت کـه بـه ایـن ترتیـب، 

ایـن  فـروش  نـرخ  درصـدی   2.7 افـت  شـاهد 

محصول نسـبت به دی ماه هسـتیم. نرخ فروش 

کابل جوش در بهمن ماه سـال جاری به ازای هر 

تن دو میلیارد و هشـت میلیون و 636 هزار ریال 

ارزیابـی شـده اسـت کـه نسـبت بـه دی ماه رشـد 

0.9 درصدی را گزارش می کند.

 شـرکت صنایـع جوشـکاب یـزد در بهمـن مـاه 

دو میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت 

بـه دی مـاه سـال 1399 و در مقایسـه بـا بهمـن ماه 

1398، به ترتیب، 128.8 درصد و 150 درصد رشد 

روایت می کند.

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی»فلزات آنالین« 

در این گزارش به بررسی عملکرد، میزان تولید و 

فـروش شـرکت صنایـع جوشـکاب یـزد پرداختـه 

اسـت. نمـودار 1 میـزان تولیـد و فـروش ایـن 

شـرکت را در بهمـن مـاه سـال 1399 و سـال 1398 

بازگـو می کنـد. طبق این نمودار، شـرکت صنایع 
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و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

عملکـرد  نمـودار 1  آنالیـن«،  تحلیلی»فلـزات 

نشـان  را  مـاه  بهمـن  در  البـرز  کابـل  شـرکت 

می د هـد. طبـق ایـن نمـودار، شـرکت کابـل البرز 

در ماه گذشـته 638 کیلومتر کابل مسـی تولید 

کـرد کـه 25.3 درصـد رشـد نسـبت بـه دی مـاه 

داشـته اسـت. »بالبـر« در دی مـاه سـال جـاری، 

بـود.  کـرده  تولیـد  مسـی  کابـل  کیلومتـر   509

همچنیـن نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال 1398 بـا 

شـاهد  محصـول  ایـن  از  تولیـد  342کیلومتـر 

86.5درصد افزایش تولید هستیم.

همچنیـن بـر اسـاس نمـودار 1، شـرکت کابـل 

البـرز در بهمـن ماه توانسـت 508 کیلومتر کابل 

فـروش  بـه  توجـه  بـا  کـه  بفروشـد  مسـی 

549کیلومتری در دی ماه سال جاری 7.5درصد 

گـزارش  آن  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  را  افـت 

می کنـد. شـرکت بـا ایـن میـزان فـروش در بهمن 

مـدت  بـه  نسـبت  افزایـش  درصـد   120.7 مـاه، 

مشـابه در سـال 1398 را به ثبت رسـاند. گفتنی 

 ،1398 مـاه  بهمـن  در  »بالبـر«  کـه  اسـت 

230کیلومتر کابل مسی فروخته بود.

مطابق نمودار 1، شرکت کابل البرز در بهمن 

مـاه سـال 1399، یـک کیلومتـر کابل آلومینیومی 

تولید کرد. در حالی که این شـرکت در دهمین 

ماه سـال جاری میزانی کابل آلومینیومی تولید 

نکـرده بـود. »بالبـر« در بهمـن مـاه یک کیلومتر 

کابـل آلومینیومـی فروخـت؛ گفتنـی اسـت کـه 

ایـن شـرکت در دی مـاه سـال جـاری و همچنیـن 

در بهمـن مـاه 1398 تنـاژی از ایـن محصـول را 

نفروخته بود.

شرکت کابل البرز در بهمن ماه 105 میلیارد 

تومان درآمد کسـب کرده اسـت که 30.9درصد 

و  جـاری  سـال  مـاه  دی  بـه  نسـبت  افزایـش 

679.9درصـد رشـد نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال 

1398 داشته است.

بررسـی گزارش منتشـر شـده میـزان تولیـد و فـروش در بهمن ماه شـرکت کابل 
البـرز نشـان می دهـد که ایـن شـرکت همچـون دی مـاه، در تولید و فـروش گروه 
کابل هـای مسـی عملکـرد مطلوبـی را از خود بـه نمایش گذاشـته و بـه درآمد قابل 
قبول 105 میلیارد تومانی دسـت یافته اسـت که رشـد 30.9 درصدی را نسـبت به 

دی ماه سال جاری روایت می کند.

»بالبر« 105 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در بهمن ماه؛
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تغییر نگرش، گره گشای مشکالت معدنی است

گزارش اختصاصی »فلزات  آنالین« از رویداد نیازهای فناورانه شرکت 

صنایع مس شهید باهنر
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رویداد نیازهای فناورانه شرکت صنایع مس شهید باهنر در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

فناورانـه  نیازهـای  رویـداد  آنالیـن«،  »فلـزات 

معرفـی  بـا  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

شرکت صدر تامین و زیرمجموعه شتاب دهنده 

آن بـه نـام صـدر فردا در محل صندوق نوآوری و 

شـکوفایی برگـزار شـد. قابـل ذکـر اسـت کـه در 

این رویداد، جلسات B2B و عقد تفاهم نامه های 

همکاری نیز برقرار بود.

ایـن همایـش کـه بـا هـدف بررسـی نیازهـای 

واحـد  اولیـن  کـه  باهنـر  فناورانـه شـرکت مـس 

تولیدی صنایع پایین دستی در کشور محسوب 

می شـود، بـا حضـور حمیدرضا شـاهوردی، عضو 

مجیـد  تامیـن،  صـدر  شـرکت  مدیـره  هیئـت 

ضیایـی، مدیرعامـل شـرکت صنایـع مـس شـهید 

باهنــــر و هــــادی کمــــالی، مدیـــرعامل شرکـــت 

شتاب دهنده صدر فردا برگزار شد.

در ابتدای این رویداد حمیدرضا شاهوردی، 

بـه  تامیـن  صـدر  شـرکت  مدیـره  هیئـت  عضـو 

معرفـی ایـن شـرکت پرداخـت و در ادامـه اظهـار 

داشـت: شـرکت صـدر تامیـن یکـی از بزرگ ترین 

هلـدینگ هـــای کشـــور اســـت کـــه 14 شرکـــت 

ذوب آهـن  و  باهنـر  مـس  همچـون  مدیریتـی 

اصفهـان را در اختیـار دارد و در دو سـال اخیـر 

رویکـــرد داخلی ســـازی و بومی ســــازی شـرکت 

متاثر از مصوبات شستا را در پیش گرفته است 

و تا به اینجای کار موفق ظاهر شدیم.

وی افـزود: بـا برگـزاری چنیـن رویدادهایـی 

قصـد داریـم ارتبـاط هلدینـگ صـدر تامیـن را بـا 

شـرکت هایی همچـون مس باهنـر جهت افزایش 

داخلی سازی و بومی سازی تجهیزات و قطعاتی 

کـه تـا پیـش از ایـن بـه سـایر کشـورها وابسـته 

بودیم را افزایش دهیم و در رشـد اقتصاد کشـور 

نقش موثری داشته باشیم.

در ادامـه برنامـه مجیـد ضیایـی، مدیرعامـل 

شرکت صنایع مس شهید باهنر ضمن تاکید بر 

لـزوم تقویـت ارتباط شـرکت ها بـا هلدینگ صدر 

گزارش اختصاصی »فلزات  آنالین« از رویداد نیازهای فناورانه 
شرکت صنایع مس شهید باهنر
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تامیـن بـه معرفـی شـرکت مس باهنـر پرداخت و 

تصریـح کـرد: شـرکت مـس باهنـر بـه عنـوان یـک 

از  بعـد  پایین دسـتی  محصـوالت  تولیـد  واحـد 

محصول اصلی )کاتد و کنسانتره مس( مجتمع 

مـس سرچشـمه، در دهـه 60 آغـاز بـه کار کـرد و 

توانسـت خالءهـای موجـود در زنجیـره فلـز مس 

را در آن زمـان پـر کنـد و ایـن روند تا به امروز نیز 

ادامه یافته است.

وی اضافه کرد: بیش از 34 هزار کد کاال در 

تولیـد اسـت کـه در  باهنـر در حـال  مجموعـه 

صنایـع مختلفـی همچـون نظامـی و سـاختمانی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. از حیـث اهمیت 

تکمیـل  می تـوان  باهنـر  مـس  شـرکت  فعالیـت 

زنجیـره ارزش، تقویـت بومی سـازی، ارتقـا سـطح 

بـه  افزایـش سـودآوری را ذکـر کـرد.  فنـاوری و 

لوله هـای  تولیـد  بـا  جـرات می تـوان گفـت کـه 

آلیـاژی خـاص کـه در صنایـع اسـتراتژیک مـورد 

نـوع  ایـن  واردات  از  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده 

محصول جلوگیری به عمل آوردیم، در واقع این 

نـوع لوله هـای آلیـاژی تحولی عظیـم در صنعت 

لوله سازی به حساب می آید.

مدیرعامل شـرکت صنایع مس شـهید باهنر 

یـادآور شـد: بـا تقویـت بومی سـازی بـه اشـتغال 

جوانـان ایـن مملکـت قطعـا کمـک خواهد شـد و 

و  مسـتقیم  صـورت  بـه  را  جانبـی  اشـتغال 

اسـتان های  و  کرمـان  اسـتان  در  غیرمسـتقیم 

جانبـه  دو  همـکاری  و  دارد  پـی  در  را  اطـراف 

تامیـن  صـدر  هلدینـگ  و  باهنـر  مـس  شـرکت 

نویدبخـش آینـده ای روشـن در زمینـه کسـب و 

افزایـش  بـا  اینکـه  بـود. ضمـن  نیـز خواهـد  کار 

داخلی سـازی می تـوان نیازهـای ارزی کشـور را 

نیـز تامیـن کـرد و در جهـت توسـعه اقتصـادی 

گام های موثری برداشت.

ضیایی تاکید کرد: تکنولوژی مورد استفاده 

نـورد شـرکت مـس باهنـر سـاخت  در کارخانـه 

شـرکت کوبـه اسـتیل ژاپـن بـوده کـه بـا ظرفیـت 

تولید ساالنه 35 هزار تن در حال فعالیت است 

و مجهـز بـه انـواع دسـتگاه های نورد گرم و سـرد 

بـا  نیـز  اکسـتروژن  کارخانـه  همچنیـن  اسـت. 

حـال  در  تـن  هـزار   20 سـاالنه  تولیـد  ظرفیـت 

فعالیـت بـوده و همچنین ظرفیت تولید سـاالنه 

کارخانـه لولـه مسـی حـدود 15 هـزار تـن بـرآورد 

شده است.

همچنیـن هـادی کمالـی، مدیرعامل شـرکت 

شتاب دهنده صدر فردا نیز در پایان این مراسم 

معدنـکاری  اثربخشـی  کـرد:  نشـان  خاطـر 

سـود  حاشـیه  و  بهـره وری  بهبـود  در  دیجیتـال 

زنجیـره ارزش را شـاهد هسـتیم. شـتاب دهنـده 

شـرکت صـدر فـردا بـا چهـار ماموریـت شـروع به 

فعالیت کرد.

فناورانـه،  نیازهـای  بـه  پاسـخ  افـزود:  وی 

بومی سـازی قطعات، جذب و توسـعه کسـب و 

ارزش  زنجیـره  توسـعه  دانش بنیـان،  کارهـای 

ازجمله این چهار وظیفه اسـت. با بومی سـازی 

از  اسـتفاده  بـا  و  تجهیـزات  و  قطعـات 

امیـدوار  کشـور   در  موجـود  توانمندی هـای 

را  کشـور  صنعـت  اساسـی  نیازهـای  هسـتیم 

تامین کنیم.

بیش از 34 هزار کد کاال در 
مجموعه باهنر در حال تولید است 

که در صنایع مختلفی همچون 
نظامی و ساختمانی مورد استفاده 

قرار می گیرد
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سرپرسـت معاونـت امـور معـادن و صنایع معدنـی وزارت صنعت، معدن و تجـارت، گفت: وضعیت اسـتخراج، اکتشـاف و تولیدات 
معدنـی کشـور در مقایسـه با سـایر کشـورهای مطرح حـوزه معدنی اصـال مطلوب نیسـت و به افزایش جـدی تولید در سـال های 
آینـده نیـاز داریـم؛ میـزان ذخایر مـواد معدنی مهم مصرفـی در صنعت رو به کاهش اسـت و برای رسـیدن به یک تولیـد قابل قبول 
بـه تغییـر نگـرش و اسـتفاده از خرد جمعـی نیاز داریم تـا با تکیه به دانـش روز دنیـا و تجهیزات مـدرن، خود را در بین 10 کشـور 

معدنی مطرح دنیا قرار دهیم.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، اردشـیر سـعدمحمدی در جمع 

خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر شد و در رابطه 

بـا سیاسـت های وزارت صمـت، اظهـار داشـت: 

تمـام پهنه هـا و محدوده هـای بلوکـه شـده را در 

آمـار  کردیـم.  شناسـایی  مختلـف  اسـتان های 

تک تـک محدوده هـا بـه تفکیـک هـر اسـتان کامال 

مشـخص اسـت و اکنـون در مرحلـه اول بـه هیـچ 

عنـوان سـمت پهنـه و مناطقـی کـه بـا مشـکالت 

محیـط زیسـتی، منابـع طبیعـی و یـا افـراد روبه رو 

هستند و مانع از ادامه کار می شوند، نمی رویم.

باقی مانـده  پهنه هـای  بـرای  افـزود:  وی 

برنامه ریزی کرده ایم که از طریق برگزاری مزایده 

و  معدنـی  بخـش  در  حرکـت  بـرای  عمومـی 

فعال سـازی و بـرای جـذب سـرمایه در ایـن حـوزه 

وارد عمـل شـویم و درخواسـت های اکتشـافی، 

پروانه هـای اکتشـافی و معـادن اکتشـافی کـه در 

مزایـده  طریـق  از  را  ندارنـد  مالـک  حـال حاضـر 

واگذار کنیم.

سعدمحمدی اضافه کرد: به دلیل مشکالت 

اینترنتـی،  نام  هـای  ثبـت  از  ناشـی  احتمالـی 

برگـزاری مزایـده را جایگزیـن کردیـم و قـرار بـر ایـن 

بـود کـه ایـن برنامـه تـا پیش از آغاز سـال نـو انجام 

شـود. ایـن برنامـه بـرای تمام اسـتان های کشـور و 

کـه  دلیـل  ایـن  بـه  و  بـود  سراسـری  صـورت  بـه 

اسـتان ها  معـادن  شـورای  در  مجلـس  نماینـده 

حضـور دارنـد، بـه خاطـر مشـغله های نمایندگان 

مجلـس بـرای تصویب بودجـه سـال 1400، اجرای 

ایـن برنامـه بـه نیمـه دوم فروردیـن مـاه موکـول 

سـازمان  هماهنگـی  بـا  عمومـی  جلسـه  شـد. 

تغییر نگرش، گره گشای مشکالت معدنی است
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
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معـادن اسـتان ها و نماینـدگان مجلـس حاضر در 

شـورای معـادن اسـتان ها برگـزار و در رابطـه بـا 

فعال سـازی و پویایـی معـادن تصمیم هـای الزم 

از  یکـی  معـدن  واقـع  در  شـد.  خواهـد  گرفتـه 

موضوعاتی است که می تواند به محرومیت زدایی 

در کشور کمک کند.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه 

داد: اجـرای چنیـن برنامه ای خوب اسـت؛ چراکه 

پهنه ها و معادنی که با مشکل روبه رو بودند نیز 

وارد کار می شوند و هر فردی که بخواهد جهت 

ایـن  کنـد.  اقـدام  می توانـد  سـرمایه گذاری 

موضـوع تعدیـل قیمت هـا را نیـز در پـی خواهـد 

داشـت و از طرفـی مناطـق بلوکـه شـده یـک و سـه 

نیـز مـورد توجـه قـرار خواهند گرفـت و در مزایده 

ارائه خواهند شد.

وی در رابطـه بـا واردات ماشـین آالت معدنی 

نیز خاطرنشان کرد تجهیزات و دستگاه هایی که 

از گذشـته با ثبت سـفارش قدیمی در گمرک به 

دلیل مشکالت ارزی اجازه ترخیص به آن ها داده 

نمی شـد نیـز بـه زودی اجـازه خـروج از گمـرک را 

کسب خواهند کرد. این موضوع به ماشین آالتی 

که ساخت داخل ندارند و می توانند ارز آن ها در 

بخش خصوصی تامین می شود، اختصاص دارد.

نیاز به سیاست گذاری درست و تغییر  ■

الگو داریم

ناچـار هسـتیم  کـرد:  تصریـح  سـعدمحمدی 

تولیدات معدنی را افزایش دهیم، به عنوان مثال 

در بخـش فـوالد در سـال جـاری 100 میلیـون تـن 

سنگ آهن استخراج می شود، در برنامه چهارساله 

بعدی قرار است ظرفیت تولید فوالد به 55میلیون 

تن برسد این در حالی است که تا پایان امسال 31 

میلیـون تـن فـوالد تولیـد می شـود کـه در نتیجـه 

هسـتیم.  معدنـی  تولیـدات  افزایـش  نیازمنـد 

اسـتخراج سـنگ آهـن برای سـال آینـده باید بـه 160 

میلیـون تـن ارتقـا یابـد و ایـن رکوردها به تجهیزات 

نیـاز دارد و تـا جایـی کـه امـکان داشـته باشـد از 

در  و  می کنیـم  اسـتفاده  داخلـی  دسـتگاه های 

صورت عدم ساخت در کشور و به شرط تامین ارز 

توسط بخش خصوصی به اجبار ماشین آالت الزم 

را وارد خواهیـم کـرد و سـعی داریـم شـرایط را در 

بخـش خصوصـی بـرای افزایـش میـزان تولیـدات 

بـه سـال  معدنـی فراهـم کنیـم. امسـال نسـبت 

گذشته رشد تولید خواهیم داشت.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ابـراز 

کـرد: در حـال حاضـر 6 هـزار و 259 پروانه معدنی 

فعال و سه هزار و 990 معدن غیر فعال نیز داریم 

و تعـداد مجوزهـای برداشـت یک هـزار و 97 بوده 

اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه تـا پایـان شـهریور مـاه 

سال جاری حدود 309 پروانه جدید صادر شده و 

حـدود دو هـزار و 348 معـدن متروکـه بالمعـارض 

در کشور وجود دارد که با بررسی آن ها نیز سعی 

بـر فعـال کـردن ایـن نوع معـادن را داریـم. به طور 

کلی امیدوار هستیم با تمام این اوصاف تا پایان 

سال شرایط افزایش تولید را داشته باشیم که این 

موضوع نیاز به سیاسـت گذاری درسـت و تغییر 

الگـو دارد تـا بتوانیـم بـه رشـد و پویایـی در حـوزه 

معدن دست یابیم.

وی عنـوان کـرد کـرد: همانطور که گفته شـد 

در بخش فوالد نیازمند استخراج 160 میلیون تن 

سـنگ آهـن هسـتیم کـه ایـن نیازمنـد دسـتگاه و 

طراحـی جدیـد معدنی نیز اسـت. برای اسـتفاده 

بهینـه از ظرفیـت  معدنـی کشـور عـالوه  بـر بـه 

روزرسانی تجهیزات در دو بخش سخت افزاری و 

نرم افـزاری، همـراه بـودن بـا دانـش روز ضـروری 

اسـت و ایـن امـر نیازمنـد آمـوزش مسـتمر بـرای 

مجموعه تخصصی فعال در حوزه معدن اسـت. 

بخـش  در  کشـور  معدنـی  تولیـدات  از  نیمـی 

مصالـح سـاختمانی و ارتقـای نقـش بخـش معدن 

در اقتصـاد کشـور منـوط بـه افزایـش تولیـدات 

معدنی فلزی بوده و الزم است در بخش طراحی 

برنامه ریـزی جـدی صـورت گیرد و بـرای این امور 

خوشبختانه متخصصین مجربی در کشور داریم 

و در بخش مس باید گفت این اتفاق در حال رخ 

دادن است.

تحت هر شرایطی به بازار صادراتی شمش  ■

نیاز داریم

سـعدمحمدی توضیـح داد: بـا توجـه بـه نیـاز 

کشور در صنایع مختلف و نیز عرضه و تقاضا در 

میزان ذخیره سنگ آهن به صورت 
خوش بینانه تا 20 سال آینده و با 

نگاه بدبینانه تا 14 سال آینده قابل 
استفاده است که این موضوع در 

مقایسه با دنیا وضعیت مطلوبی 
ندارد و به برنامه جامع برای 

اکتشاف نیاز داریم
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بـازار داخلـی، بایـد تولیـد را به گونـه ای مدیریـت 

کنیـم کـه بتوانیـم بازارهـای خارجـی را نیـز حفـظ 

کنیـم چـرا کـه صـادرات عـالوه بـر ارزآوری بـرای 

کشـور در افزایـش کیفیـت تولیـدات نیـز تاثیـر 

مثبـت دارد و منجـر بـه ارتقـای تولیـد و افزایـش 

اشتغــــال می شــــود. همچنیـن جایـگاه ایـران در 

بازارهای بین المللی تثبیت خواهد شد.

وی ادامه داد: میزان تولید فوالد 30 میلیون 

تن و میـــزان مصـــرف آن 15 میلیون تن اسـت و 

سـهم تولیـد شمـــش، حـدود 21 میلیـــون تـــن و 

میــــزان مصـــرف داخلی حـــدود 12 میلیـــون تن 

برآورد شده ولی در بخــش اسلـب و ورق، میزان 

تولید و نیاز کشـور در یک محدوده بوده و الزم 

است برای تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه ها 

ایـن موضـوع را در نظـر گرفـت. نمی تـوان بـرای 

هـر دو بخـش، یـک نسـخه را درنظر داشـت. اگر 

جلـوی صـادرات گرفتـه شــــود بــــا عـــدم تعـادل 

عرضـه و تقاصـا مواجـه می شـویم در نتیجـه مـا 

بـرای  صادراتـی  بـازار  بـه  شـرایطی  هـر  تحـــت 

شمش نیاز داریم.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 

بــــرای  کــــرد:  بیــــان  فــــوالدی  شیوه نامــــه  بــــه 

تصمیم گیری هـا و سیاسـت گذاری های درسـت 

مجلـس  کمـک  بـا  مناسـب  شـیوه نامه ای  بایـد 

طراحـی و تصویـب شـود. توجـه و ارزیابـی دقیـق 

تدویـــــن  در  بـــــازار  مختلــــف  بخــش هــــای 

رفـع  و خواسـتار  بـوده  دسـتورالعمل ها ضـروری 

مغایرت ها در شیوه  نامه های مختلف در راستای 

حمایـت از حقـوق تولیدکننـده و مصرف کننـده 

هسـتیم و قطعـا الزمـه این مهم برگزاری جلسـات 

هــم اندیشـــی بــــا همــــه بخش هـــای ذی نفـع و 

ذی مدخل است.

خرید تجهیزات امکان پذیر است ■

سـعدمحمدی اضافه کرد: از سـال 1340 تا به 

امـروز حـدود 6 میلیـون و 800 هـزار متر اکتشـاف 

سیستماتیک انجام شده که در مقایسه با کشور 

اسـترالیا می تـوان گفـت سـرمایه گذاری مطلوب 

در ایـن رابطـه صـورت نگرفتـه و نیازمنـد برنامـه 

مدون است.

وی تاکیـد کـرد: در دانشـگاه های دنیـا بخش 

ایمنی در تمام دنیا یک درس اجباری محسوب 

می شـود امـا در کشـور مـا ایـن درس یـک واحـدی 

اختیـاری بـوده، در حالـی کـه موضــوع ایمنی در 

معـادن از اهمیـت جـدی برخـوردار اسـت و بـه 

تغییـــر نگــــرش نیــــاز دارد، به طـــور کلی تمــــام 

بخش های معدن به تغییر الگو و تفکر نیاز دارد. 

در رابطـه بـا ماشـین آالت بایـد گفـت کـه شـرکت 

مـس در حـال خریـد و وارد کـردن 15 دسـتگاه 

اسـت که یک حرکت خوب محسـوب می شـود. 

خرید تجهیزات امکان پذیر است اما چه مسیری 

طی شود نیز مهم است.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  معدنـی 

خصـوص تامیـن فـوالد مـورد نیـاز در بـازار تصریح 

کـرد: بـرای جلوگیـری از ایجـاد رانـت در بـازار، بـا 

بررسـی های انجـام شـده بایـد شـرایط بـه گونه ای 

باشـد کـه تنهـا بـرای واحدهایـی کـه تولیـد دارند 

تامین ماده اولیه انجام  شـود و به زودی بسـتری 

بـرای تامیــــن کــــاالی مــــورد نیـــــاز واحد هــــای 

تولیدکننده کوچک که توانایی حضور در بورس 

را ندارند، ایجاد خواهد شد.

کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  سـعدمحمدی 

میـزان ذخیـره سـنگ آهن به صـورت خوش بینانه 

تا 20 سال آینده و با نگاه بدبینانه تا 14 سال آینده 

قابل استفادهاست که این موضوع در مقایسه با 

دنیـا وضعیـت مطلوبـی نـدارد و بـه برنامـه جامـع 

بـرای اکتشـاف نیـاز داریـم. تبدیـل مـاده خـام بـه 

محصول نهایی موجــب 700 درصد ارزش افزوده 

می شــــود کــــه بــــرای استفــــاده از آن نیـــازمنـــد 

برنامه ریزی و طراحی دقیق هستیم و استفاده از 

خـرد و نگـرش جمعـی در راسـتای منافع ملـی در 

دسـتور کار قرار داده ایم. تغییر نگرش راه گشـای 

تمام مشکالت معدنی خواهد بود.



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

51
 é شماره  é 156 اسفند ماه 1399



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

52
é 1399  اسفند ماه é 156  شماره 

سایـر رسانـه ها



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

53
 é شماره  é 156 اسفند ماه 1399

رشد تولید و ظرفیت مس تصفیه شده در جهان

افتتاح طرح توسعه فوالدسازی شرکت آریان فوالد بوئین زهرا

بهره برداری از طرح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین
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خـط جدیـد اکسـیژن و کوره ذوب 20 تنی شـرکت آریان فوالد با سـرمایه گذاری بیش از 29 میلیون دالر و 35 میلیـارد تومان از محل 
منابع داخلی این شرکت با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، به بهره برداری رسید.

افتتاح طرح توسعه فوالدسازی شرکت آریان فوالد بوئین زهرا

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بهمـن قاسـمی، 

مدیرعامل شرکت آریان  فوالد در مراسم افتتاح این 

واحدهـا اظهـار داشـت: مجتمع آریـان فـوالد در دو 

زمیـن 180 و 200 هـزار متـری و یـک زمین پشـتیبانی 

450 هزار متری و 110 هزار متر مربع سالن تولید و با 

دو میلیون تن ظرفیت نوردی شامل پنج خط نورد و 

240 هـزار تـن ظرفیـت تولیـد شـمش شـامل دو خط 

میلگـرد 600 هـزار تنـی و دو خـط مقاطع به ظرفیت 

300 و 200 هـزار تـن، توانایـی تولیـد انـواع تیرآهـن، 

نبشی، ناودانی، ریل و ورق تا عرض 40 سانتی متر و 

انـواع میلگـرد و یـک خـط ذوب قـوس  الکتریکـی 

آلیاژی با ظرفیت 120 هزار تن و دو خط ذوب القایی 

بـا ظرفیـت 120 هـزار تـن )هـر خـط 60 هـزار تـن( و 

مجموعا 240 هزار تن ذوب را دارد.

وی با اشـاره به اینکه کلیه خطوط این شـرکت 

غیـر از کوره هـای القایـی توسـط کنسرسـیومی از 

توشـیبا،  ماننـد  جهـان  سـازندگان  معتبرتریـن 

نیپون استیل، پومنی، هیوندایی، SMS، زیمنس، 

هیتاچی، ABB، شـینکو، میتسوبیشـی، سـاکایی 

و... به صورت انحصاری و سفارشی ساخته شده 

کـه در ایـران نظیـر نـدارد، افـزود: ایـن تجهیـزات 

باعـث می شـود محصـوالت ایـن شـرکت بـه دلیـل 

اسـتفاده از غلطک هـای »تنگسـتن کاربایـد« بـا 

باالترین استانداردها و مناسب ترین قیمت ها در 

اختیار مصرف کننده نهایی قرار گرفته و رضایت 

مشـتری های کاربلـد را جلـب کنـد، به طـوری کـه 

آریان  فوالد تقریبا هیچ مشتری عمومی و دولتی 

کـه کیفیـت و قیمت مناسـب کمتـر کـه اولویت 

اول  آن هاسـت، نـدارد و افتخـار می کنیـم انتخاب 

اول کسانی هستیم که از منافع خود دفاع و بابت 

خریدهای خود هزینه می کنند.

شـایان ذکر اسـت، این شـرکت دارای یک خط 

تـن  هـزار   60 تولیـد  توانایـی  بـا  اکسـیژن پلنت 

اکسیژن مایع و نیتروژن و آرگون است.

قاسمی با اعالم این که آریان فوالد دارای یک 

بـا  دانیلـی   EBT قوس الکتریکـی  ذوب  خـط 

ظرفیـت 500 هـزار تـن )کـوره 75 تـن( وارد و در 

اجـرای  بـه  قـادر  سـایت خـود موجـود دارد کـه 

کـه  اسـت  مناطقـی  در  شـراکت  یـا  مسـتقل 

زیرساخت های مورد نیاز مانند برق و مواد اولیه 

امیـدواری کـرد کـه خـط  اظهـار  باشـند،  را دارا 

تولیـد  مرحلـه  در  کـه  تنـی  هـزار   600 میلگـرد 

آزمایشـی قـرار دارد و سـه کـوره القایـی 50 تنـی با 

بـا پیشـرفت  نیـز  تـن  ظرفیـت حـدود 400 هـزار 

فیزیکی بیش از 85 درصد در اوایل تابستان سال 

آینده به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت آریان فوالد همچنین برخی 

از مشـکالت و موانـع پیـش روی شـرکت را یـادآور 

شد و تصریح کرد: مهم ترین مشکل شرکت تهیه 

مواد اولیه برای خطوط نورد و آهن اسفنجی برای 

بـا  هسـتیم  امیـدوار  کـه  اسـت  ذوب  خـط 

مسـاعدت های مسـئوالن رفـع شـده و ظرفیـت 

تولیـد شـرکت کـه هم اکنـون بـا ظرفیـت کمتـر از 

30درصـد فعالیـت می کنـد افزایـش یافتـه و قادر 

ــــ
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به فعالیت با حداکثر ظرفیت باشد.

وی هم چنین در ادامه از آمادگی این شرکت 

بـرای همکاری و مشـارکت با فعـاالن حوزه صنایع 

فلـزی و معدنـی جهـت ادغـام بـا هـدف افزایـش 

بهره وری و توانمندی ها خبر داد.

قاسـمی با اشـاره به این که شـرکت آریان فوالد 

اعتقاد دارد حداقل دسـتمزدهای تعیین شـده از 

و  ظالمانـه  بسـیار  کار  عالـی  شـورای  طـرف 

بی رحمانه پایین است، پیشنهاد کرد مانند کلیه 

پولـی  بـا  پایـه  دسـتمزد  سـطح  دنیـا  کشـورهای 

بـا 300 دالر  مثـال حداقـل  و  تعییـن  بین المللـی 

پایه ریـزی شـود و در صـورت تغییـر قیمـت بـه 

فوریـت و هـر مـاه نسـبت بـه تـورم و افزایـش نرخ 

دالر تعدیل مثبت شود.

وی معتقد اسـت که این روش پرداخت باید 

شـامل کلیـه خدمـات و قیمت هـا ماننـد کرایـه 

حمل و نقل و خرده فروشی و... شود و در نتیجه 

سـطح معیشـت بـه صـورت منصفانـه ای برقـرار 

بمانـد و اینکـه دائمـا اسـتدالل می شـود نماینـده 

مخالفـت  دسـتمزد  سـطح  افزایـش  بـا  کارفرمـا 

و  واقعیـت  خـالف  اسـتداللی  قطعـا  می کنـد، 

تهمتی غیرواقعی است. لذا ما به عنوان ذره ای 

تعییـن  بـه  کارفرمایـی  و  کارآفرینـی  دریـای  از 

و  پاییـن  بسـیار  و  غیرمنصفانـه  پایـه  دسـتمزد 

دون شـان یـک زحمتکـش بـه نوبـه خـود اعتـراض 

داشته و از سطح دستمزد پایه حداقل 300 دالر و 

تعدیـل ماهانـه متناسـب بـا تـورم و تغییـر قیمت 

دالر حمایت و پشتیبانی می کنیم.

در  آریـان  فـوالد  شـرکت  اسـت،  گفتنـی 

ایجـاد اشـتغال کـرده  نفـر  بـرای 900  حال حاضـر 

اسـت که پیش بینی می شـود درصورت فعالیت 

با ظرفیت مناسب، سطح اشتغال به دو هزار نفر 

افزایش یابد.

ــــ

برای نخسـتین بار در کشـور، تولید لوله های قطور اسـپیرال به روش دو مرحلـه ای )آفالین( روز جمعه با حضـور محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری و استاندارد و شماری از فعاالن اقتصادی اصفهان در شهرک صنعتی مبارکه آغاز شد.

محصـوالت  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

انـواع  اسـپادان،  قطورسـازان  شـرکت  تولیـدی 

مارپیـچ  جـوش  درز  بـا  فـوالدی  لوله هـای 

تولیـد  ظرفیـت  سـاالنه  کـه  اسـت  )اسـپیرال( 

250هزار تن را دارد.

کاربـرد محصـوالت تولیـدی در طرح هـای 

ملـی انتقـال آب، نفـت و گاز- پایل )پیمانکاری 

کیسـینگ  و  درجـا(  ماشـینی  شـمع  حفـاری 

)نوعـی لولـه بدون درز( اسـت اجرای این واحد 

 98 سـال  در  و  آغـاز   95 سـال  در  تولیـدی 

راه اندازی شده است.

مسـاحت زمیـن ایـن واحـد 31 هـزار متر مربع 

صنعتـی،  شـهرک  در  زمیـن  قطعـه  سـه  شـامل 

مجـاورت  در  واقـع  زمیـن  مترمربـع  500هـزار 

شـهرک صنعتی دهسـرخ برای طرح های توسـعه 

است همچنین مساحت زیربنا 15 هزار مترمربع 

است و توان برق مصرفی سه مگاوات را دارد.

تولیـدی  واحـد  ایـن  مسـئوالن  گفتـه  بـه 

از شـبکه آب  چهارهـزار متـر مکعـب در سـال 

گاز  مترمکعـب  هـزار  سـه  و  صنعتـی  شـهرک 

طبیعی مصرف می کند.

تولیـدی  واحـد  ایـن  ماشـین آالت  تکنولـوژی 

دانش بنیـان ایرانـی اسـت و اشـتغال مسـتقیم در 

خط تولید فعلی 120 نفر و پس از توسعه 300 نفر در 

دو نوبت کاری خواهد بود.

میـزان سـرمایه  ایرنـا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

و  ریـال  میلیـارد  و 500  هـزار  دو  ثابـت  گـذاری 

20میلیـون دالر ارزی اسـت، ایـن واحـد تولیـدی بـا 

100درصـد سـرمایه شـخصی سـهامداران احـداث 

شد، صددرصد فعالیت های طراحی و نصب برای 

اولین بار توسـط کارشناسـان داخلی انجام شده و 

سـاخت بیـش از 50 درصـد تجهیـزات بـرای اولین 

بار توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

تجهیـزات تکمیلـی جهـت آزمایـش لوله هـای 

انتقـال گاز و آزمایشـگاه، طـرح توسـعه خـط دوم 

لولـه اسـپیرال و احـداث واحـد پوشـش ازجملـه 

طرح های توسعه است.

مشـکالت فعلی واحد، درخواسـت مشـارکت 

فعـال برای تامین لوله های طرح بزرگ انتقـال آب، 

نفـت و گاز کشـور و اخـذ مجـوز تغییـر کاربـری 

جهـت طـرح توسـعه خـط دوم اسـپیرال و کارخانه 

پوشـش لولـه بـرای زمیـن 500 هـزار متـر مربعـی 

شرکت است.

آغاز تولید انواع لوله اسپیرال در قطورسازان اسپادان
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رئیس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی وزارت صمت با اشـاره به اهمیت حوزه اکتشـاف در کاهش هزینه ها، بر ضرورت 
شناسـایی ذخایـر پنهـان معدنی جهت تامین مـواد اولیه صنایـع معدنی در سـال های آینده تاکید کرد و از به روزرسـانی نقشـه ها و 

داده های اکتشافی کشور خبر داد.

ضرورت اکتشاف ذخایر پنهان معدنی کشور
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی عنوان کرد:

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

علیرضا شهیدی فعالیت های اکتشافی را یکی از 

وظایف اصلی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنـی کشـور دانسـت و بـا اشـاره بـه تدویـن 

اطلـس منابـع معدنـی کشـور در اواخـر دهـه 80 

اظهار داشت: در دهه ،80 تهیه زون های 20گانه 

اول و دوم با تمرکز بر روی 14 عنصر و با مقیاس 

1:100.000 انجـام شـد و حـدود 945 هـزار کیلومتر 

از مساحت کشور مورد مطالعه قرار گرفت و در 

اوایـل دهـه 90 بـه منظـور افزایـش دقـت کارهـای 

روی  را  مدل سـازی  و  تلفیـق  بحـث  اکتشـافی، 

نقشـه های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی، 

ژئوفیزیک زمینی، ژئوفیزیک هوایی، نقشـه های 

آلتراسـیون و روی تصاویـر ماهـواره ای بـا دقـت 

بیشتری انجام شد که منجر به کاهش مساحت 

اکتشـاف و در نتیجـه کاهـش ریسـک فعالیـت و 

قیمت سرمایه گذاری شد.

وی هدف گـذاری ژئوفیزیـک هوایـی را در 

حـدود دو میلیـون و 750 هـزار کیلومتـر خطـی 

حـدود  در  کنـون  تـا  افـزود:  و  کـرد  اعـالم 

640هزارکیلومتر خطی یعنی 155 هزار کیلومتر 

مربع از مساحت کشور انجام شده است.

رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات 

معدنی با اشـاره به اینکه پایه ژئوفیزیک هوایی 

کشـور بـر اسـاس الگوهـای جهانی اسـت، تاکید 

کرد: خوشبختانه سازمان موفق شد فرایند این 

کار را بومی  سـازی کند و در حال حاضر تمامی 

)برداشـت،  مدل سـازی  تـا  برداشـت  از  مراحـل 

پـردازش، تفصیـل، تلفیق و مدل سـازی( درداخل 

انجـام  ایرانـی  کارشناسـان  توسـط  و  سـازمان 

می شـود کـه بـه عنـوان یک الیـه اطالعتی خوب 

جهـت اکتشـاف ذخایـر پنهـان مـورد اسـتفاده 

قرار می گیرد.

بر اساس توضیحات شهیدی، تصویربرداری 

ارتفـاع  از  حاضـر  حـال  در  هوایـی  ژئوفیزیـک 

40متری ثابت و خطوط پروازی 200 تا 250 متری 

اسـت و مقیـاس تصاویـر گرفتـه شـده در حـدود 

یـک بیسـت  و پنـج هـزارم اسـت کـه دقـت آن 10 

برابر نسـبت به آخرین نقشـه تهیه شـده، افزایش 

پیدا کرده است.

وی یکی از مهم ترین دستاوردهای سازمان 

در یک سـال گذشـته را تقویت ارتباط با بخش 

خصوصـی دانسـت و تصریـح کـرد: و در حـال 

در  مطـرح  خصوصـی  شـرکت های  بـا  حاضـر 

سـطح کشـور ارتبـاط و همـکاری خوبـی شـکل 

گرفته است.

رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات 

معدنـی کشـور بـا اشـاره بـه اهمیـت اکتشـاف 

دغدغه هـای  از  یکـی  معدنـی،  صنایـع  بـرای 

عنـوان  بـه  سـنگ  تامیـن  را  معدنـی  صنایـع 

در  داد:  ادامـه  و  کـرد  عنـوان  اولیـه  خـوراک 

کشـور در حـدود دو میلیـارد و 600 میلیـون تـن 

ذخیره قطعی سنگ آهن وجود دارد و برداشت 

تـا 100 میلیـون تـن اسـت.  سـالیانه حـدود 95 

بنابراین در صورت اسـتمرار این روند، کمتر از 

دو دهـه آینـده ذخایـر فعلـی به اتمام می رسـد، 

لـذا بـرای اسـتمرار زنجیـره تامیـن مـواد اولیـه 

شـرکت های فوالد سـازی، شناسایی و اکتشاف 

کـه  می کنـد  پیـدا  اهمیـت  پنهـان  ذخایـر 

شـرکت های  از  برخـی  بـا  خوبـی  همـکاری 

معدنـی در ایـن زمینـه شـکل گرفتـه کـه نتایـج 

خوبی هم داشته است.
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طبـق گـزارش جهانی تولیـد 11 ماهـه 2020، میـزان تولید و ظرفیـت مس تصفیه 
شـده در جهـان طـی یازده ماه سـال 2020 افزایـش یافت. در همین شـرایط قیمت 

جهانی مس به سوی قیمت 10 هزار دالر در تن خیز برداشته است.

رشد تولید و ظرفیت مس تصفیه شده 
در جهان

این رقم در مدت مشـابه سـال 2019 میالدی، 

21 میلیـون و 986 هـزار تـن بـود کـه نشـان دهنده 

افزایش 1.8 درصدی است.

افزایش حدود 3 درصدی ظرفیت تولید  ■

مس تصفیه شده

ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده 

در جهان طی 11 ماهه 2020 میالدی، 27 میلیون و 

121 هزار تن بود. این عدد در مقایسه با رقم مدت 

و  میلیـــــون   26( میـــالدی  ســــال 2019  مشابــــه 

354هزارتن(، حدود 3 درصد افزایش یافت.

کاهش 0.1 درصدی تولید معادن مس ■

فعـاالن معـادن مـس جهـان طـی 11 ماهه سـال 

2020 میـالدی، حـدود 18 میلیـون و 665 هـزار تـن 

مـاده معدنـی تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در مـدت 

مشابه سال 2019 میالدی، 18 میلیون و 691 هزار 

تـن بـود کـه حاکـی از کاهـش حـدود 0.1 درصـدی 

تولید است.

از ایـن میـزان، 10 میلیـون و 74 هـزار و 700 تـن 

مربـوط بـه قاره »آمریکا«، 3 میلیـون و 817 هزار و 

300 تـن »آسـیا«، دو میلیـون و 133 هـزار و 700 تن 

تـن  و 500  هـزار  و 741  میلیـون  یـک  »آفریقـا«، 

»اروپـا« و 898 هـزار تـن مربـوط بـه »اقیانوسـیه« 

بوده است.

افزایش 2.5 درصدی ظرفیت معادن مس ■

مـس  معـادن  ظرفیـت  مـدت،  همیـن  در 

جهـان بـه 22 میلیـون و 732 هـزار تن رسـید که 

بـه مـدت مشـابه سـال 2019 میـالدی  نسـبت 

)22میلیـون و 174 هـزار تـن(، حاکـی از افزایـش 

2.5درصدی است.

خیز مس جهانی برای دستیابی به قیمت  ■

10 هزار دالری

قیمـت  ایـن  اکنـون  گـزارش،  ایـن  بـه  بنـا 

)6اسـفند( بـه حـدود 9 هـزار و 260 دالر در تـن 

رسـیده اسـت. ایـن رقـم در مـاه »تیـر« امسـال 

حـدود پنـج هـزار و 950 دالر در تـن بـود که طی 

حـدود هشـت ماهـه اخیـر، 55 درصـد افزایـش 

یافته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی  روابـط 

براسـاس  ایـران،  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

تازه تریـن گـزارش گـروه مطالعـات بین المللـی 

مـس )ICSG(، فعـاالن جهانـی مـس از ابتـدای 

حـدود   ،2020 نوامبـر  مـاه  پایـان  تـا  ژانویـه 

22میلیـون و 392 هـزار تـن مـس تصفیـه شـده 

تولید کردند.
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فرمانـدار اسـفراین گفـت: طـرح تکمیل مجتمع صنعتی فوالد این شهرسـتان به پایان رسـیده اسـت و این طرح تـا دو هفته آینده 
با حضور مسئوالن کشوری بهره برداری می شود.

بهره برداری از طرح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طاهر رسـتمی 

روز شـنبه در گفت وگویـی اظهـار داشـت: ایـن 

طـرح بـزرگ صنعتـی پـس از انجام تسـت واحد 

زمـان می بـرد  یـک هفتـه  مـدت  بـه  کـه  ذوب 

افتتاح می شود.

وی افـزود: طـرح تکمیلـی مجتمـع صنعتی 

اسـتان  پـروژه  بزرگ تریـن  اسـفراین  فـوالد 

خراسـان شـمالی  اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری 

120میلیـون یورویـی عملیاتـی شـده اسـت کـه 

113میلیون یورو آن از محل تسهیالت ارزی و 

هفـت میلیـون یـورو نیـز از محـل سـرمایه های 

ایـران   صنایـع  نوسـازی  و  گسـترش  سـازمان 

تامین شده است.

فرمانـدار اسـفراین بیـان کـرد: بهره بـرداری 

از آن تاثیر به سـزایی در اشـتغال زایی، افزایش و 

و  صنعتـی  ایـن  مجتمـع  محصـوالت  کیفیـت 

کامل تر شدن چرخه فوالد در شهرستان دارد.

رسـتمی تصریـح کـرد: بـا توجـه اهمیـت ایـن 

طـرح بزرگ صنعتـی در حال رایزنی برای حضور 

یکی از مقامات ارشـد کشـوری  و وزیر صنعت، 

معـدن و تجـارت و یـا افتتـاح ویدئوکنفرانسـی 

رئیس جمهور برای آن هستیم.

بـا بهـره بـرداری از طـرح تکمیلـی مجتمـع 

صنعتـی فـوالد اسـفراین، ظرفیـت ذوب فـوالد 

ایـن مجتمـع از 120 هـزار تـن بـه 180 هـزار تـن و 

ظرفیـت تولیـــد محصـــوالت نهــــایی نیـز کـه بـا 

پیوسـته  ریخته گـری  فنـاوری  از  اسـتفاده 

صـورت می گیـرد، از 81 هـزار تـــن بـه 160 هـزار 

تن در سال افزایش خواهد یافت.

از  اسفــــراین  فــــوالد  صنعتــــی  مجتمــــع 

و  گسـترش  سـازمان  پوشـش  زیـر  شـرکت های 

نوسـازی صنایـع ایـران و بزرگ تریـن تولیدکننده 

قطعـات و مقاطـع فـوالد آلیـاژی در خاورمیانـه 

اسـت که امکان سـاخت 140 گونه فوالد آلیاژی 

را دارد.

مجتمـع  ایـن  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  صنعتـی 

قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری سنگین و 

داشتــــن  بــــا  آلیـاژی،  فــــوالد  سنگیــــن  فـــــوق 

پیشـرفته،  فنـاوری  و  توانمنـد  متخصصـان 

توانایـی رفـع نیازهـای راهبـردی صنایـع کشـور 

نیروگاهـــــی،  گــــاز،  و  نفــــت  بخش هـــــای  در 

کشتی سـازی و ماشین سـازی، ریلـی و صنایـع 

معدن و فوالد را دارد.

شهرستــــان 120 هــــزار نفــــری اسـفراین در 

60کیلومتــــری جنــــوب شـرقی بجنـــورد مرکـز 

خراسان شمالی قرار دارد.

ایـن شهرسـتان بـا دارا بــــودن دو مجتمــــع 

بزرگ و مهــــم صنعتــــی فــــوالد و لولــــه گستر، 

قطــــب صنایــــع بزرگ استــــان خراسان شمالی 

محسوب می شود.
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اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیان اینکـه صنعت فـوالد، از صنایع مادر و پایه اسـت که بسـیاری از بخش های صنعتـی و تولیدی 
کشـور بـه آن وابسـته هسـتند، گفت: باید تالش کنیـم تا با حمایـت از واحدهای فوالدی و کمک بـه تامین مواد اولیـه، زنجیره تولید 

فوالد را در استان تکمیل کنیم.

تکمیل زنجیره تولید فوالد در آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد:

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

پورمحمـدی در مراسـم آغـاز عملیـات احـداث 

واحـد نـورد سـرد شـرکت فـوالد شـهریار تبریـز، 

تـالش  اسـتان  آمایـش  اظهـار داشـت: در طـرح 

مکانـی  سـامان دهی  و  سـازمان دهی  می کنیـم 

اسـتان  در  را  فـوالدی  صنایـع  اسـتقرار  بـرای 

پیش بینـی کنیـم تـا مشـکالت ایـن صنعـت را به 

حداقل برسانیم.

بــــــا بیـــان اینکـه پیشرفـــت صنعــــت  وی 

فـوالد اسـتان مدیـون انسـان های بـزرگ اسـت، 

از  یکـــــی  پـــارس ساختــــار  شرکـــــت  افـــــزود: 

شـرکت های فعـال و موفـق در ایـن زمینه اسـت 

ظرفیـت  افزایـش  شـرکت،  ایـن  تـالش  بـا  کـه 

تولیـد ورق هـای گالوانیـزه بـه مقـدار بیـش از 

200 هــــزار تــــن در ســــال را در فــــوالد شهریار 

تبریز شاهد خواهیم بود.

کـرد:  تاکیـد  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 

صنعـت بـرق مـا نیـز بیشـتر از هـر چیـز نیـاز بـه 

پسـت های توزیـع دارد که شـرکت پارس سـاختار 

قدم های بزرگی در این زمینه برداشته است.

محـوری  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  پورمحمـدی 

صنعـت فـوالد در توسـعه اقتصـادی، بیـان کـرد: 

بایـد قدم هـای بزرگـی بـرای توسـعه ایـن صنعت 

برداریم و کمک کنیم تا این صنعت در توسـعه 

همسـایه  کشـورهای  بـا  تجـاری  ارتباطـات 

مخصوصـا با جمهوری آذربایجان به شایسـتگی 

ایفای نقش کند.

واگـذاری  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 

همکاری هـای  و  تجـارت  توسـعه  مسـئولیت 

صنعتـی و بازرگانـی بـا جمهـوری آذربایجـان بـه 

آذربایجـان شـرقی از سـوی وزارت صمـت، تـالش 

می کنیم تا از نقش آفرینی صنایع فوالدی در این 

زمینه بیشتر استفاده کنیم.

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی تصریـح کـرد: 

تنظیـم  بحـث  در  همچنیـن  صمـت  وزارت 

بـازار، مسـئولیت تنظیـم بـازار و کنترل قیمت 

آذربایجـان  بـه  را  کاالهـا در منطقـه 6 کشـور 

شـرقی داده و مـا در ارتبـاط بـا تنظیـم بـازار و 

قیمت هـا از صنعتگـران دعـوت بـه همـکاری و 

مساعدت کرده ایم.

بر اساس گزارشی از ایسنا، با تکمیل عملیات 

خـط  و  تولیـد  تـوان  سـرد،  نـورد  واحـد  احـداث 

اسیدشـویی شـرکت صنایـع فـوالد شـهریار تبریـز 

کـه بـه دسـت متخصصـان داخلـی ایـن شـرکت و 

گـروه صنعتـی پارس سـاختار بومی سـازی شـده، 

افزایش می یابد.

همچنیـن با تکمیل این پـروژه، ظرفیت تولید 

ورق هــــای گالوانیــــزه و ورق ســــرد بــــه میــــزان 

500هزارتن در سـال افزایش یافته و برای 500 نفر 

به صورت مسـتقیم و تعداد بیشـتری به صورت 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود.
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معـاون صمـت اسـتان مرکـزی در حالـی ذخیره احتمالـی معدن دالـی را 12 میلیون تـن اعالم کرد کـه نماینده مـردم دلیجان در 
مجلس گفت محیط زیست آلودگی این معدن را اعالم کرده است.

معدن دالی دارای ذخیره احتمالی 12 میلیون تن مس است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، راوه روسـتایی از 

توابع بخش مرکزی شهرستان دلیجان در استان 

مرکزی اسـت که در دهسـتان دودهک قرار دارد 

کـه براسـاس آمـار موجـود، تعـداد جمعیـت ایـن 

روستا در سال 1399 بالغ بر دو هزار نفر است که 

حـدود یـک سـوم جمعیـت روسـتای شهرسـتان 

دلیجـان را در خـود جـای داده و از بزرگ تریـن 

روستاهای شهرستان دلیجان است.

معـدن »دالـی« بـا مجـوز برداشـت دو عنصر 

فلز»طـال« و »مـس« ازجملـه معـادن شهرسـتان 

دلیجان به شمار می رود که این روزها فعالیت یا 

عـدم فعالیـت آن محـل مناقشـه قـرار گرفتـه بـه 

برخـی مسـئوالن دولتـی  از یک سـو  کـه  طـوری 

همچون متولیان صنعت و معدن استان مرکزی 

چنیـن  فعالیـت  و  دانسـته  مجـوز  دارای  را  آن 

دیگـر  از سـوی  و  قانونـی می داننـد  را  معدنـی 

نماینـده مـردم دلیجـان و محـالت در مجلـس به 

تهدیـد  یـک  را  آن  کـه  مـردم  مخالفـت  دلیـل 

معـدن  فعالیـت  بـا  می داننـد  زیسـت محیطی 

دالی در راوه دلیجان مخالف است.

سید کمال فدائی فروتن، معاون امور معادن 

و صنایع معدنی سازمان صمت استان مرکزی با 

اشـاره به فعالیت معدن دالی در راوه شهرسـتان 

دلیجـان اظهـار داشـت: یکـی از معـادن مهـم کـه 

در گروه 6 قرار دارد معدن دالی واقع در منطقه 

در  دلیجـــــان،  شهرستــــان  مرکــــزی،  استـــــان 

راوه دارای وسـعت  هشـت کیلومتری روسـتای 

کانـی  دو  اکتشـاف  بـا  و  مربـع  5.8کیلومتـر 

چـون  ولـی  اسـت،  طـال  و  مـس  موادمعدنـی 

وضعیت طالی آن مشـخص نیسـت اما آنچه در 

پروانـه سـالیانه معـدن درج  وضعیـت ظرفیـت 

شـده »مـس« بـا ذخیـره قطعـی پنج میلیـون تن و 

ذخیره احتمالی آن 12میلیون تن است.

وی افزود: این معدن یک مجوز بهره برداری 

دارد کـه مجـوز بهره بـرداری آن سـالیانه حـدود 

480هزارتن در سـال اسـت که با توجه به عیار و 

ذخیـره مناسـب معـدن می توانـد بـا فعـال شـدن 

آن و بـا توجـه بـه نـرخ مـس در دنیـا، در حـوزه 

ارزی موثـر خواهـد بـود. معـادن مـس مـا در سـه 

شـهر سـاوه، زرندیـه و دلیجـان قـرار گرفته اسـت 

کـه در دلیجـان یـک معـدن دیگـر بـه جـز ایـن 

و  سـاوه  در  ولـی  اسـت  فعـال  »دالـی«  معـدن 
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زرندیـه درحـال کار اکتشـافی اسـت و در سـاوه 

سـه معـدن فعـال مـس داریـم کـه واحـد فـرآوری 

در آن ها فعال است.

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  امـور  معـاون 

سـازمان صمت اسـتان مرکزی با اشـاره به روند 

صـدور پروانه هـای ایـن معدن بیان کـرد: پروانه 

اکتشـاف این معدن سـال 1384 صادر شـده که 

ثبـت محـدوده آن حداقـل مربـوط بـه دو سـال 

بـوده کـه درواقـع یـک  قبـل یعنـی سـال 1382 

معدن قدیمی است که کار اکتشاف تکمیل و 

گزارش پایان اکتشاف صادر و باتوجه به اینکه 

معـدن مـس و طـال بـوده پرونـده آن بـه تهـران 

بـه  کشـور  معـادن  عالـی  شـورای  بـه  و  ارسـال 

کـه  معـادن  حـوزه  در  رکـن  عالی تریـن  عنـوان 

طبیعـی،  منابـع  سـازمان های  ماننـد  اعضایـی 

محیط زیست، صمت و برخی نمایندگان دارد 

ارجاع شده است.

فدائـی فروتـن ادامـه داد: گواهـی کشـف و 

ذخیـره ایـن معـدن دالی سـال 89 توسـط شـورای 

عالـی معـادن بررسـی و تصویـب و ابـالغ شـده 

اسـت و اسـتان هم به واسـطه این تایید پروانه و 

گواهـی کشـف را صـادر کـرده اسـت و در برج 6 

)شـهریور( سـال 1391 پروانـه بهره بـرداری صـادر 

شـده اسـت کـه می بینیـد یـک معـدن قدیمـی 

داریم که مجوزهای اولیه دهه 80 و در سـال 91 

صـادر  بهره بـرداری(  )پروانـه  آن  رسـمی  مجـوز 

شده است.

وی بـا اشـاره بـه برخـی انتقـادات به فعالیت 

معـدن دالـی اضافـه کـرد: برخـی می گوینـد این 

معـدن مجـوز نداشـته کـه چنیـن چیـزی صحیح 

نیسـت زیـرا اگـر اسـتان هـم اشـتباه کنـد چـون 

موضـوع در شـورای عالـی معـادن کشـور مـورد 

تاییـد قـرار گرفتـه هیـچ خللـی راجـع بـه صـدور 

مجوزهای معدن وجود ندارد.

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صمـت اسـتان مرکزی تصریح کـرد: نـوع روند در 

ایـن محـدوده مـاده معدنـی کمتریـن تخریـب را 

دارد، بنابراین سطح تخریب این معدن بسیار کم 

اسـت یعنی همکاران ما که بررسـی کردند شعاع 

تخریب معدن 400 متر اسـت که کمترین سـطح 

تخریب را دارد. اشـاره شـده بود شـاید فعالیت و 

تخریب شـیمیایی داشـته باشـد که البته در یک 

معدن دو کار بیشتر نداریم عملیات استخراج و 

عملیـات حمـل و بارگیـری بـه محـل دیگـری کـه 

یعنی هیچ کار شیمیایی نداریم چراکه این ماده 

به مراکز فرآوری بارگیری و ارسـال می شـود.

فروتـن مطـرح کـرد: دربـاره آب و مصـرف آب 

منطقـه هـم طـی جلسـه ای کـه در سـازمان محیط 

زیست استان تشکیل شد، نماینده آب منطقه ای 

حضـور داشـت و درخصـوص وضعیـت موافقـت 

خود اعالم کرد این شرکت مجوز استخراج هفت 

لیتـر بـر ثانیـه را گرفتـه و چـون مجوزهـای الزم را 

گرفته دخل و تصرفی در آب منطقه ندارد.

وی خاطرنشـان کرد: سـازمان امور اراضی هم 

اعـالم کـرده چـون در محـدوده معـدن درختان و 

از نظـر مـا  نـدارد  گیاهـان ممنوع القطـع وجـود 

عنـوان  بـه  مـا  اسـت،  بالمانـع  معـدن  فعالیـت 

سـازمان صمـت 100 درصـد موافـق هسـتیم زیـرا 

مجـوزدارد و مجوزهایـی را دارا اسـت کـه جـای 

شک و شبهه نیست.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 

دربـاره  کـرد:  عنـوان  مرکـزی   اسـتان  صمـت 

مسـائل محیـط زیسـتی بایـد گفـت ابتـدا ایـن 

معـدن تصویـب شـده و بعدهـا آن منطقـه جـزو 

مناطـق چهارگانـه بـه حسـاب آمـده یعنـی پروانه 

معـدن سـال 91 صـادر شـده و سـال 92 منطقـه 

جـزو مناطـق چهارگانـه بـوده و از سـویی گواهـی 

کشف آن سال 84 صادر و تحقیقات و اقدامات 

در خصوص محدوده خیلی سال ها بعد صورت 

گرفته است.

فروتـن توضیـح داد: در آن سـال رونـد قانونـی 

درباره معدن صورت گرفته حتی با محیط زیست 

درباره ابهامات فعالیت معدن انجام شده است و 

بـا  بـه مـردم و کشـور  ایـن فعالیـت  بایـد بگویـم 

اشتغال زایی و درآمد کارها منفعت دارد. در عین 

حال، ما و محیط زیست و دیگر نهادها بر مسئله 

نظارت داریم و درصورت خسارت احتمالی تیمی 

بـرای بررسـی مراجعـه خواهـد کـرد و درصـورت 

وجـود خسـارت سـریعا دسـتور توقـف و اصـالح و 

جبران الزم را صادر می کند.

بر اساس گزارشی از تسنیم، علیرضا سلیمی، 

نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس نیز از 

آالیندگی محیط زیستی معدن دالی انتقاد کرد و 

اظهـار داشـت: دو بحـث در ایـن بـاره وجـود دارد، 

یکـی اینکـه سـازمان محیـط زیسـت رسـما و بـه 

صراحـت بـا ارسـال نامـه بـر موضـوع آالینـده بودن 

این معدن تاکید کرده است.

وی افـزود: ایـن درحالـی اسـت کـه مخالفـت 

سـازمان محیـط زیسـت هـم اخیـرا اتفاق افتـاده و 

اعـالم شـده اسـت کـه بایـد آقایـان توضیـح دهند 

بحــــث  اصلــــی  متولــــی  اینکــــه  بــــه  باتوجــــه 

زیسـت محیطی سازمان محیط زیسـت است آیا 

بـا توجـه بـه وجـود این آلودگـی که سـازمان اعالم 

کـرده می تـوان دنبـال امـر کـه بـه اذعـان و گفتـه 

آن ها توسعه پایدار است رفت یا خیر؟

عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس یـادآوری کـرد: 

نکته دوم، پایه نظام ما یک نظام مردمی است و 

موضـوع  ایـن  بـه  مـردم  امـروز  کیفیـت  هـر  بـه 

اعتراضاتـی دارنـد و هیـچ یـک از مسـئوالن تـا بـه 

امروز با مردم صحبت نکرده و در هر حال وقتی 

بحـث اجتماعـی داریـم و از سـوی دیگـر مسـئله 

محیط زیستی مطرح است، باید متولیان توضیح 

الزم را به مردم و افکار عمومی بدهند.

سـلیمی بیـان کـرد: ما خـادم مردم هسـتیم و 

امـروز مـردم معتـرض هسـتند و مسـئله اعتـراض 

مردم را به عنوان نماینده همین مردم در منطقه 

به گوش مسئوالن رسانده ایم، این دو مسئله که 

بیان شد را باید در مالحظات تصمیم گیران مورد 

توجه قرار گیرد.

معدن دالی یک مجوز بهره برداری 
دارد که مجوز بهره برداری آن سالیانه 

حدود 480هزارتن در سال است 
که با توجه به عیار و ذخیره مناسب 

معدن می تواند با فعال شدن آن و با 
توجه به نرخ مس در دنیا، در حوزه 

ارزی موثر خواهد بود



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

62
é 1399  اسفند ماه é 156  شماره 

مدیرعامـل گـروه صنعتـی ایران خودرو در مراسـم افتتاح خـط تولید انبـوه گیربکس 6 سـرعته، از تولید 78 هزار و 500 دسـتگاه 
خـودروی مجهـز بـه ایـن گیربکس در سـال آینـده خبر داد و گفـت: رانا پـالس، دنا پـالس و دنا پـالس بهینه شـده ازجمله این 

محصوالت خواهد بود.

تولید ۷8 هزار محصول با گیربکس 6 سرعته
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد:

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

فرشاد مقیمی در مراسم افتتاح خط تولید انبوه 

گیربکـس 6 سـرعته، بـا بیـان اینکـه از فـردا روزانه 

6دسـتگاه محصـول رانـا پـالس سـقف شیشـه ای 

مجهز به گیربکس 6  سـرعته تولید خواهد شـد، 

اظهـار داشـت: گیربکـس 6  سـرعته بـرای ایجـاد 

مزیـت رقابتـی، صرفـا بـر تولیـدات با نام و نشـان 

ایران خودرو تطبیق داده خواهد شد .

وی نیرومحرکـه را ازجملـه شـرکت های مهـم 

زیرمجموعـه ایران خودرو برشـمرد و عنـوان کرد: 

و  هـزار  دو  روزانـه  تولیـد  ظرفیـت  شـرکت  ایـن 

400دسـتگاه گیربکـس را دارد که ظرفیـت روزانه 

400 دستگاه آن به گیربکس 6  سرعته اختصاص 

خواهـد یافـت. ایـن شـرکت محصـوالت خـود را 

برای سایر خودروسازان نیز ارائه می کند.

از  ایران خـودرو  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

توسـعه گیربکـس و طراحـی و تولیـد گیربکـس 

نیمه اتوماتیک و اتوماتیک در سال 1400 نیز خبر 

داد و بیـان کـرد: در سـال آینـده تولیـد گیربکـس 

نیمه اتوماتیک MT6 با هدف 85 هزار دسـتگاه 

و AMT6 بـا هـدف تولیـد 12 هـزار دسـتگاه بـا 

سـطح داخلی سـازی 30 درصـدی کلیـد خواهـد 

خـورد. در ادامـه توسـعه ایـن بخـش از پلتفـرم 

خـودرو، گیربکـس اتوماتیـک DCT را بـه تولیـد 

خواهیم رساند.

گیربکـس  پـروژه  مهـم  دسـتاورد  مقیمـی 

6 سـرعته بـا مدیریـت جهـادی در ایران خـودرو را، 

فراتر از تولید گیربکس، ایجاد اعتماد به نفس در 

زنجیـره تامیـن و تـوان جوانـان کشـور در پیشـبرد 

اهداف توسعه ای صنعت خودرو کشور دانست 

و اضافـه کـرد: دسـتاورد امـروز، یقینـا در تحقـق 

توسـعه  ازجملـه  بخـش  ایـن  اهـداف  سـایر 

در  اتوماتیـک  و  نیمه اتوماتیـک  گیربکس هـای 

آینده نزدیک، راهگشا خواهد بود.

وی تصریـح کـرد: همراهـی و همـکاری برخی 

نهادهـا ازجملـه هوا-فضـای سـپاه و شـرکت های 

دانش  بنیـان نیـز در تسـریع اجـرای پـروژه نقـش 

مهمی داشته است.

مدیرعامل گروه صنعتـی ایران خودرو کاهش 

مصـرف سـوخت دو تـا 2.5 درصـدی و کاهـش 

و زمـان  نیـرو  آالیندگـی خـودرو، کاهـش  میـزان 

تعویـض دنـده، کاهـش دور و صـدا و همچنیـن 

کاهـش اسـتهالک موتـور و گیربکـس را از نتایـج 

بهره گیری از گیربکس های 6 سـرعته دانسـت و 

افزود: 100 درصد این گیربکس توسط متخصصان 

شـرکت نیرومحرکـه، ایران خـودرو و سـاپکو انجـام 

شـده اسـت. در این پروژه 85 سـازنده مشـارکت 

می کنند که 21 سازنده از این تعداد به تازگی به 

شبکه تامین گیربکس افزوده شده اند.

مقیمی یادآور شـد: مشـاوران خارجی زمان 18 

تـا 24 مـاه را بـرای بـه ثمـر رسـیدن و بهره بـرداری از 

ایـن طـرح پیش بینی کـرده بودنـد اما متخصصان 

داخلی توانستند این زمان را به هشت ماه کاهش 

دهند و محصول نهایی را بدون حضور کارشناسان 

خارجی به نتیجه برسانند.

میلیـون   87 حـدود  ارزی  صرفه جویـی  وی 

یورویـی در طـی چهـار سـال را از نتایـج مهـم ایـن 

گیربکـس  کـرد:  خاطرنشـان  و  دانسـت  پـروژه 

6دنـده قابلیـت نصـب بـر روی اکثـر خودروهـا را 

دارد و تولید آن در شرایط تحریمی و داخلی سازی 

بـه شـمار مـی رود. در حـال  آن کاری جهـادی 

حاضـر بـا فعـال شـدن خـط تولیـد ایـن گیربکـس، 

فرصـت شـغلی بـرای 150 نفـر ایجـاد و ایـن تعـداد 

نیروی انسانی به خط تولید اضافه شده است.

ایران خـودرو  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

بهبود کیفیت و عملکرد خودرو را نیز از نتایج 

اسـتفاده از ایـن گیربکـس عنـوان کـرد و ادامـه 

تسـهیل  و  اعمال شـده  بهبودهـای  بـا  داد: 

رضایـت  دنـده،  تعویـض  و  رانندگـی  قابلیـت 

مشتریان افزایش خواهد یافت.

در  پروژه هـا  پیشـرفت  کـرد:  ابـراز  مقیمـی 

شـرایطی حاصل شـده که تحریم های همه جانبه 

مالی، فناوری و تجاری در شدیدترین حالت قرار 

داشـته و شـرکای خارجی همکاری های خود را با 

ایران خودرو و زنجیره تامین قطع کرده بودند.

وی به توانمندی سازندگان قزوین اشاره کرد 

و گفت: در این استان 35 قطعه ساز ایران خودرو 

شـامل 6 درصـد کل قطعه سـازان ایـن شـرکت در 

حال فعالیت هستند که سهم ارزشی 15درصدی 

را در تامین قطعات آن دارند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تشـریح 

کرد: با تایید مجوز مرکز نوآوری گیریکس کشور 

و  علـوم  وزارت  توسـط  نیرومحرکـه  شـرکت  در 

تحقیقـات و شـکل گیری فعالیت هـای پژوهشـی 

گیربکـس، اسـتان قزویـن تبدیـل بـه قطب علمی 

در طراحی و تولید گیربکس خواهد شد .

وی حمایـت مسـئوالن و تامیـن منابـع مالـی 

مورد نیاز را شرط مهم موفقیت در مسیر توسعه 

اهـداف  بـه  دسـتیابی  و  محصـوالت  گیربکـس 

عالی تعیین شده در سطح ملی دانست.

گفتنی است، سالن تولید گیربکس 6 سرعته 

دل هـا،  سـردار  نـام  بـه  نیرومحرکـه،  شـرکت  در 

شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

بهره برداری از طرح های توسعه مس سونگون منجر به اشتغال زایی سه هزار نفری در این مجتمع خواهد شد.

اشتغال زایی سه هزار نفری در مجتمع مس سونگون

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از مس 

پرس، علی جهانگیری با اشاره به اجرای 22 پروژه 

داشـت:  اظهـار  سـونگون،  مـس  مجتمـع  در 

سونگون بیشترین ذخایر مس را در استان دارد و 

پروژه هـای  از  بهره بـرداری  بـا  می کنیـم  تـالش 

توسـعه، فرآوری محصوالت این مجتمع در خود 

استان صورت گیرد.

وی بـا بیـان اینکـه بـا اتمـام دو پـروژه مهـم 

)بـه  نفـر  بـرای سـه هـزار  تغلیـظ و ذوب مـس، 

صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم( اشـتغال زایی 

خواهـد شـد، عنـوان کـرد: بـرای ایجـاد شـهرک 

تخصصـی صنایـع پایین دسـتی مـس نیـز محلـی 

در شهرسـتان ورزقـان شناسـایی شـده و طـرح 

ایجـاد آن نیـز در شـرکت شـهرک های صنعتـی 

کشور تصویب شده است.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار 

آذربایجان شرقی با بیان اینکه مس، یک محصول 

اسـتراتژیک اسـت، افـزود: در اسـتان بیـش از یک 

میلیـارد تـن ذخایـر مـس داریـم کـه 30 درصـد از 

ذخایر مس کشور را شامل می شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـازار مصـرف مـس بـه 

طـور فزاینـده در حـال گسـترش اسـت، تصریـح 

کـرد: مصـرف جهانـی مس در حـال حاضر حدود 

24 میلیون تن است و پیش بینی شده این میزان 

در سـال 2050 میـالدی بـه 60 میلیـون و در سـال 

2100 میالدی به بیش از 90 میلیون تن برسد.

جهانگیـری ابـراز کرد: تالش می کنیم معادن 

مس غیرفعال در استان را فعال کنیم و با تکمیل 

زنجیره ارزش این محصول در استان، ارزش افزوده 

آن در استان باقی بماند.

وی بـا بیـان اینکه معدن، بهترین گزینه برای 

تـالش  شـد:  یـادآور  اسـت،  نفـت  جایگزینـی 

می کنیـم موانـع و مشـکالت بخـش خصوصـی را 

برطـرف کنیـم و همچنیـن طرحـی بـرای فـرآروی 

معـادن کوچـک در یـک منطقـه تعیین شـده در 

دست بررسی است.

ــــ

مدیرعامل شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: از همکاری و همدلی مسـئولین اسـتان یزد در خصوص تعامل با مجموعه چادرملو 
تشکر ویژه می کنم.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصـر تقـی زاده بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه در ماه هـای 

اخیـر تعامـل مناسـبی بـا مدیـران اسـتانی شـکل 

گرفتـه اسـت، اظهـار داشـت بـا انجـام ایـن مهـم، 

صـدور مجوزهـای مـورد نظـر شـرکت چادرملـو 

تسریع شود.

وی بـا تقدیـر ویـژه از دکتر طالبی، اسـتاندار 

یزد و دکتر دشتی نماینده مردم شریف اردکان 

در مجلس شورای اسالمی، آمادگی چادرملو را 

سـطح  در  کالن  سـرمایه گذاری های  جهـت 

گسـترده،  اشـتغال زایی  راسـتای  در  اسـتان 

محرومیت زدایـی مناطـق کمتر برخـوردار، خلق 

ثروت و ایجاد ارزش افزوده اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در پایان تاکید کرد: در ارتباط با صدور هر مورد 

مجـوز مـد نظر شـرکت توسـط مسـئوالن، قابلیت 

شـرکت چادرملـو بـه گونـه ای اسـت کـه صرفـا بـا 

حداقل زمان در عرض حداکثر چهار ماه عملیات 

اجرایی آن پروژه را آغاز کند.

قدردانی مدیرعامل چادرملو از همکاری مسئوالن استان یزد
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بـا اسـتفاده از تجهیز هند هلد )Hand held( و اجرای فرایند بازرسـی سـرد تختـال در واحد کنترل کیفی فوالدسـازی، گام دیگری 
در راستای تحقق تحول دیجیتال در فوالد مبارکه برداشته شد.

اجرای فرایند بازرسی سرد تختال در واحد کنترل کیفی فوالدسازی
با استفاده از تجهیز »هند هلد« صورت گرفت؛

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، محسـن 

عزیزی، کارشـناس کنترل کیفی فوالدسازی با 

بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت: واحـد کنتـرل 

فعالیـت  بخـش  چهـار  در  فوالدسـازی  کیفـی 

می کنـد: بازرسـی گرم تختال جهت مشـاهده 

تختـال،  سـطحی  و  شـکلی  عیـوب  ثبـت  و 

آماده سـازی  واحـد  در  تختـال  سـرد  بازرسـی 

تختـال )واحـد 28( جهـت اندازه گیـری ابعـادی 

و برطـرف کـردن عیـوب تختـال، بازرسـی سـرد 

بازرسـی  جهـت  بیرونـی  انبارهـای  در  تختـال 

تختـال در حـال عرضـه بـه بازارهـای داخلـی و 

بـه  ارسـالی  قراضـه  آهـن  بازرسـی  صادراتـی، 

فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا.

وی بـا بیـان اینکـه در نتیجه انجـام طرح های 

توسـعه در ناحیـه فوالدسـازی، تنـاژ تختال هـای 

فروشـی در سـال های اخیـر افزایـش چشـمگیری 

داشته است، افزود: برای عرضه این تختال ها به 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی، بـه  دلیـل کاربـرد 

آن هـا در صنایـع حساسـی ماننـد نفـت و گاز، بـه 

بازرسـی های کیفی دقیق در مرحله گرم و سـرد 

نیاز است.

کارشـناس واحد کنترل کیفی فوالدسـازی با 

تاکیـد بـر اینکـه بازرسـی سـرد تختال هـا توسـط 

کارکنـان کنتـرل کیفـی در انبارهـای بیرونـی و 

واحـد 28 انجـام می گیـرد، تصریح کـرد: در حین 

فرایند بازرسـی، اطالعات مربوطه وارد فرم های 

کاغذی می شود و در پایان، اطالعات کامل شده 

در سیسـتم اطالعاتـی ثبـت می شـود. ایـن امـر 

عالوه بر صرف زمان، احتمال خطای نوشتاری را به 

همراه داشـت؛ به همین دلیل، بعد از بررسـی های 

کارشناسی توسط واحد کنترل کیفی، استفاده از 

تجهیـز »هنـد هلـد« )Hand held( در ایـن واحـد 

پیشنهاد شد.

عزیزی در تشریح عملکرد تجهیز هند ِهلد 

وارد  بـرای  وسـیله ای  تجهیـز  ایـن  کـرد:  بیـان 

فـوالد  داخلـی  سیسـتم  در  اطالعـات  کـردن 

یـا  مبارکـه و چـک کـردن اطالعـات سیسـتمی 

فیزیکـی محصـوالت اسـت کـه دارای قابلیـت 

حمـل، وزن کم، تکنولوژی دسـتگاه های دسـتی 

یا موبایل و یک صفحه  نمایش با ورودی لمسی 

اسـت. در واقـع می تـوان آن را یـک کامپیوتـر 

دسـتی معرفـی کـرد کـه جهـت انجـام بازرسـی 

مورداستفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در هند هلد تمامی منوهای 

مهـم بـرای بازرسـی سـرد مختـص کنتـرل کیفـی 

ادامـه داد:  بارگـذاری شـده اسـت،  فوالدسـازی 

اعالم و لغو اسکارف دستی تختال، کنترل ابعاد 

سرد تختال، تغییر سیکل عملیاتی تختال، تغییر 

گریـد و مشـخصات تختـال ازجملـه قابلیت های 

این تجهیز است.

کارشـناس واحد کنترل کیفی فوالدسـازی از 

تسـت اولیـه و موفقیت آمیـز هنـد هلـد در واحـد 

انبـار روبـاز تختـال )S7(خبـر داد و عنـوان کـرد: 

افزایش سرعت بازرسی، کاهش تردد کارکنان برای 

 ،IS SUITE ثبـت اطالعـات بازرسـی در سیسـتم

افزایـش دقـت بازرسـی ها و آنالیـن بـودن بازرسـی 

ایـن دسـتگاه در واحـد  از مزایـای مهـم  تختـال 

کنترل کیفی است.

از  خـود  سـخنان  پایانـی  بخـش  در  عزیـزی 

مدیریـت و کارکنـان واحدهـای کنتـرل کیفـی، 

فنـاوری اطالعـات، شـرکت ایریسـا و مرکـز داده و 

سخت افزار تشکر و قدردانی کرد.
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در پـی اخذ نخسـتین گواهینامه »اسـتقرار راهنمای مدیریت کار ایمـن در دوران بیماری کوویـدISO :45005 :2020 »19 در کشـور 
توسـط شـرکت فوالد مبارکه، مدیر بهداشـت حرفه ای، ایمنی و محیط زیسـت فوالد مبارکه در بیان اهمیت این دسـتاورد گفت: فوالد 
مبارکـه توانسـت با کار تیمی بسـیار منسـجم، خالقانه و منطبق بـا منطق و هم تراز با اسـتانداردهای جهانی، شـیوع ویـروس کرونا را 

مدیریت و در واپسین روزهای بهمن  ماه پس از سه روز ممیزی توسط شرکت SGS سوئیس، این گواهینامه را اخذ کند.

فوالد مبارکه آیینه تمام نمای کار ایمن و علمی
مدیر HSE فوالد مبارکه عنوان کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، حسین مدرسی فر، 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 

فوالد مبارکه در گفت وگویی اظهار داشت: یک 

سـال از شـیوع ویـروس کرونـا گذشـت و فـوالد 

مبارکـه توانسـت بـا کار تیمـی بسـیار منسـجم، 

بـا  هم تـراز  و  منطـق  بـا  منطبـق  و  خالقانـه 

را  ویـروس  ایـن  اسـتانداردهای جهانـی، شـیوع 

مدیریت و در واپسـین روزهای بهمن  ماه پس از 

سه روز ممیزی توسط شرکت SGS سوئیس، این 

گواهینامه را اخذ کند. متن کامل این گفت وگو 

را در ادامه دنبال کنید.

سـال  یـک   ایـن  در  انجام شـده  فعالیت هـای 

برگرفتـه از سیسـتم مدیریـت ایمنـی و بهداشـت 

کارشناسـان  تجـارب  از  بهره گیـری  بـا  و  شـغلی 

مجـرب در ایـن حـوزه بـود کـه توانسـتند ظـرف  

مـدت کوتاهـی سیسـتمی نظام منـد در جهـت 

غربالگـری، بیماریابـی و حمایت هـای درمانـی و 

روانـی اجتماعـی را تدویـن و جاری سـازی کننـد. 

به عنوان نمونه می توان به تدوین حدود 28عنوان 

انجـام  کوتـاه،  مـدت  ظـرف  بهداشـتی  پروتـکل 

غربالگـری  و  بیماریابـی  مسـتمر،  بازرسـی های 

بیماران و موارد مشکوک و همچنین ایجاد سیستم 

حمایـت روانـی اجتماعـی از مبتالیـان بـه کرونـا 

اشاره کرد. این سیستم از جنبه های مختلف حائز 

اهمیـت اسـت، زیـرا هـم مـوارد پیشـگیری، هـم 

بیماریابـی و غربالگـری، درمـان و حمایت هـای 

روانی اجتماعی در دوران قرنطینه تا بازگشت به 

کار مجدد کارکنان را پیش بینی کرده است.

نـگاه راهبـردی فـوالد مبارکـه بـه مقابلـه بـا ◄◄

بیماری کرونا چگونه بوده است؟

تولیدکننـده  یـک  به عنـوان  مبارکـه  فـوالد 

ایمنـی  و  سـالمت  کشـور،  در  اسـتراتژیک 

بـا  و  می دانـد  خـود  اول  اولویـت  را  کارکنـان 

اعتقـاد بـه تولیـد ایمـن، در تمامـی اهـداف و 

برنامه هـای خود، حمایت های الزم از سـالمتی 

شـیوع  بـا  می دهـد.  قـرار  مدنظـر  را  کارکنـان 

بیمـاری کوویـد 19، عالوه بـر اقدامـات داخلـی، 

اجتماعـی  مسـئولیت های  قالـب  در  شـرکت 

خـود بـا تولیـد و اهـدای تجهیـزات و اکسـیژن 

رایـگان بـه بیمارسـتان های درمانگـر کرونـا بـه 

حمایـت از هم وطنـان شـتافت. حمایـت روانـی 

بـه  مشـکوک  یـا  مبتـال  بیمـاران  از  اجتماعـی 

کرونـا نیـز از فعالیت هایـی بـود کـه بـرای اولین 

بار در شرکت و توسط تیم مددکاری اجتماعی 

و مراکـز مشـاوره در راسـتای سـالمت روانـی 

ایـن عزیـزان و همچنیـن کاهـش اسـترس ناشـی 

از ابتالی به بیماری انجام گرفت.

ایـن اقدامـات در تـداوم فراینـد تولیـد چـه ◄◄

تاثیری داشته است؟

انـدک  در  الزم  امکانـات  تجهیـز  و  تهیـه 

زمانـی پـس از شیــــوع کرونـا دلیلـی بـر تعهـد 

مدیریــــت ارشــــد سازمـــان در مقوله سالمت 

جسـمی، روحـی و روانـی کارکنـان اسـت، زیـرا 

اگــــر حمایت هــــای الزم از کارکنــــان انجــــام 

آســـودگی  بــــا  زحمتکشـــان  ایــــن  نمی شـــــد، 

نمی توانسـتند رکوردهـــای تولیـد را یکـی پـس 

گفـت  می تـوان  کننـد.  ثبـت  دیگـری  از 

کارکنـان  روان  و  روح  بـا  جسـمی  سـالمتی 

عجیـن اسـت و همیـن حمایت هـا و فعالیت هـا 

بـود کـه توانسـت آرامـش را در شـرکت ایجـاد 

کنـد تـا هیـچ فعالیـت تولیـدی حتـی بـرای یک 

لحظه متوقف نشود.

ارزیابـی شـما از میـزان رضایـت کارکنـان در ◄◄

زمینه این اقدامات چگونه است؟

رضایـت  و   QHS2 و   QHS1 نظرسـنجی 

کارکنان از خدمات بهداشتی، ایمنی و درمانی 

در ایـن یـک  سـاله بـا توجـه بـه تمامـی مشـکالت 

حاکـی از درک کارکنـان از وضعیـت موجـود و 

اهمیت اجرای دستورالعمل ها است.

سخن پایانی؟◄◄

از همکاری و مسـاعدتی که تمامی واحدها 

از جمله معاونت نیروی انسانی، اعم از آموزش، 

مدیریت شهری، خدمات عمومی، امور اداری، 

روابـط عمومـی )بـا اطالع رسـانی های به موقـع و 

اثربخش(، حراست، فناوری اطالعات، واحدهای 

تولیدی و خدمات فنی و پشتیبانی در این یک  

سـاله بـا مجموعـه بهداشـت حرفـه ای و ایمنی و 

قدردانـی  و  تشـکر  داشـته اند،  محیط زیسـت 

می کنـم و امیـدوار هسـتم بـا حمایـت مدیریـت 

دوره  پایـان  تـا  فعالیت هـا  ایـن  سـازمان  ارشـد 

شـیوع کرونـا ادامـه یابـد. بـرای همـه کارکنـان و 

متعـال  ایـزد  درگاه  از  ایشـان  محتـرم  خانـواده 

آرزوی صحت و سالمتی دارم.
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رئیـس خانـه معدن ایـران در نامـه  ای خطاب به رئیس مجلس شـورای اسـالمی درخصوص مصوبه کمیسـیون صنایـع و معادن 
در ارتبـاط بـا طـرح اصالح مـوادی از قانون معـادن، گفت: تصویب این طـرح در تضاد آشـکار با امنیت سـرمایه گذاری در بخش 

معدن و صنایع معدنی است.

درخواست تضمین سرمایه گذاری در معادن

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بهرامن در نامه خود اظهار داشـت: تبصره های 

4 و 5 طرح یاد شده در صورت تصویب، پیامد 

رکـود عمیـق و توقـف توسـعه ازجملـه اکتشـاف 

تکمیلـی و در نهایـت خـروج سـرمایه از بخـش 

معدن را درپی خواهد داشت.

اسـت:  شـده  یـادآور  نامـه  ایـن  در  وی 

تبصره هـای  بـا  )به ویـژه  طـرح  ایـن  تصویـب 

مربوطه( حقوق کسب شده و زحمات چندین 

سـاله بهره برداران معادن که همواره در شـرایط 

از سـربازان خـط مقـدم در  اقتصـادی  سـخت 

بوده انـد،  اشـتغال  و  توسـعه  تولیـد،  عرصـه 

مشـکالت  نهایـت  در  و  شـد  خواهـد  تضییـع 

حقوقـی و قضایـی متعـددی را در این زمینه به 

وجود خواهد آورد.

نامـه از  ایـن  ایـران در  رئیـس خانـه معـدن 

رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست کرده 

تـا به طـور ویژه طـرح )تبصره های مربوطـه( مورد 

رسـیدگی قـرار گرفتـه و اقدام های مربوطه برای 

انجـام اصالحـات الزم بـا رعایـت حقـوق قانونی 

دارندگان مجوز و حفظ و صیانت از سرمایه گذاری 

انجـام شـده در بخـش معـدن وصنایـع معدنـی 

انجام شود.

بهرامـن افـزوده اسـت: در شـرایط حسـاس 

کنونـی کـه بخـش تولید و اقتصاد کشـور متاثر 

انتظـار  اسـت،  زیـادی  مشـکالت  و  رکـود  از 

مـی رود شـاهد رشـد و اعتـالی بخـش معـدن و 

صنایع معدنی و تحقق جهش تولید باشیم.

وی در نامـه خـود تصویرنامه هـای انجمـن 

سـنگ ایـران، کمیتـه فلـزات رنگیـن و فـرآوری 

خانـه  نمایندگـی   31 اعتـراض  معـدن،  خانـه 

معـدن ایـران در سراسـر کشـور و شـماری دیگـر 

بـه  از فعـاالن بخـش معـدن و صنایـع معدنـی 

مصوبه یاد شده را ضمیمه کرده است.  

همـه  معدنـی  پروانـه   ،4 تبصـره  مطابـق 

بهره برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شـده در 

پروانه اکتشـاف معتبر اسـت و به همان میزان 

اجـازه دارنـد از ذخایر معادن مربوطه برداشـت 

کننـد. اگـر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر 

افزایـش یافتـه متعلـق بـه دولـت اسـت که طبق 

متقاضیـان  بـه  مزایـده  طریـق  از  قانـون  ایـن 

صاحب صالحیت واگذار می شود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، حجت الله فیروزی، 

سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 

شـورای اسـالمی در نهـم دی  مـاه از تصویـب 

کلیـات طـرح اصـالح مـوادی از قانـون معـادن 

در جلسه این کمیسیون خبر داد.

اصـالح  طـرح  بررسـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

مـوادی از قانـون معـادن کشـور در دسـتور کار این 

کمیسیون بود که توسط کمیته معادن کمیسیون 

بـه منظور اسـتفاده بیشـتر از ظرفیت هـای بخش 

و  شـده  ثبـت  معـادن  تکلیـف  تعییـن  معـدن، 

دیگـر  مـوارد  و  غیرفعـال  امـا  پروانـه  دارای 

طراحی و ارائه شده است.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

67
 é شماره  é 156 اسفند ماه 1399

رئیـس مشـترکین درآمـد شـرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: شـرکت فـوالد مبارکه با افزایش بیش از سـه برابـری تولید، یک 
درصـد از آب رودخانـه را برداشـت می کنـد و ایـن میزان مصـرف آب در بین تولیدکنندگان فـوالد داخلی و خارجی یک شـاخص و 

الگو محسوب می شود.

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده  رود

به گزارش »فلزات آنالین«، شهرام نخعی در 

گفت وگویـی بـا اشـاره بـه اینکـه فـوالد مبارکـه بـه 

عنوان بزرگ ترین شـرکت فوالدسـاز کشور است، 

اظهـار داشـت: تالش شـرکت فـوالد مبارکـه برای 

و  آب  مصـرف  بهینه سـازی  پروژه هـای  اجـرای 

کاهش برداشت آب خام از زاینده رود و همچنین 

کاهـــش مصــــرف آب در فرایندهــــای تولیـــد، 

رکـورد  بـا  را  کشـور  صنعتـی  واحـد  بزرگ تریـن 

کمترین میزان مصرف آب در میان شـرکت های 

داخلی و خارجی معرفی می کند.

وی افزود: مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه 

نسـبت به متوسط مصرف آب شـرکت های بزرگ 

فوالدی جهان بسیار کمتر است. در فوالد مبارکه 

مصــــرف آب بــــه ازای هــــر تــــن تولیــــد حـدود 

سرمایــــه گذاری  بــــا  و  اســـت  سه مترمکعــــب 

6هزارمیلیـارد ریالـی در ایجـاد شـبکه فاضـالب، 

جمـع آوری، تصفیـه و بازچرخانـی پسـاب 9 شـهر 

اطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین می کند.

آب  شـرکت  درآمـد  مشـترکین  رئیـس 

منطقـه ای اصفهـان بیان کـرد: میـزان 30 درصد 

از آب مـورد نیـاز شـرکت فـوالد مبارکـه از محـل 

بازچرخانـی پسـاب های تصفیـه شـده شـهرهای 

اطراف تامین می شود.

ایجـاد  و  تولیـد  فراینـد  اصـالح  بـه  نخعـی 

سیستم بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه 

اولیـن  فـوالد مبارکـه  ادامـه داد:  و  اشـاره کـرد 

کارخانه ای است که قبل از شروع فرایند تولید 

پسـاب  تصفیه خانـه  احـداث  بـه  اقـدام  خـود، 

صنعتی کرد.

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از  ■

زاینده  رود

رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای 

اصفهان با اشاره به اینکه فوالد مبارکه با افزایش 

آب  از  یک درصـد  تولیـد،  برابـری  سـه  از  بیـش 

رودخانــــه را برداشــــت می کنـــد، تصریح کــــرد: 

ایـن میــزان مصـرف آب در بیـن تولیدکننـدگان 

فــــوالد داخلــــی و خارجــی یـک شاخــص و الگـو 

محسوب می شود.

پیشتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی آب  ■

در بین فوالدسازان جهان

نخعی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه در 

بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان عنوان 

کشـور  در  آب  مصـرف  سـهم  مقـدار  کـرد: 

96,37میلیارد مترمکعب در سال است که در 

ایـن میـــــان کشــــاورزی سهــــم 88,83 درصـــــد 

مصرف آب را دارد و مصـــرف شـــرب عمـــومی با  

8,33درصــد و مصـرف آب در بخــــش صنعـت 

2,74 درصد است.

وی بـا اشــــاره بــــه اینکــــه فــــوالد مبارکــــه 

همزمـان افزایـش تولیـد را بـا کاهـش مصـرف 

آب پیـش بـرده اسـت، گفـت: فـوالد مبارکـه بـا 

راه انـدازی پروژه هـای بازچرخانـی پسـاب های 

صنعتـی در بیـن کشـورهای جهـان پایین تریـن 

گسـترش  بـا  و  دارد  را  آب  مصـرف  سـرانه 

تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های فاضالب 

فـوالد  مصرفـی  آب  مقـدار  مجـاور  شـهرهای 

مبارکه به حداقل ممکن رسیده است.

دریافـت نیمی از سـهمیه آبی؛ توسـط  ■

فـوالد مبارکه

رئیـــــس مشترکیــــن درآمـــــد شرکـــــت آب 

منطقـه ای اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت 

فـوالد مبارکـه طبق قـرارداد می تواند 40 میلیون 

مترمکعب آب دریافت کند، گفت: با استفاده 

از بازچرخانی و اسـتفاده از پسـاب شـرکت فوالد 

مبارکـه 20 میلیـون مترمکعـب از سـهم خـود را 

دریافت می کند.

وی اضافـه کـرد: در خشکسـالی سـال 1397، 

شـرکت فوالدمبارکـه با کاهش تولید، میـزان آب 

مـورد نیـاز خـود را بـه 14 میلیـون مترمکعـب از 

سهم 40 میلیون مترمکعبی خود کاهش داد.

الگو قرار گرفتن فوالد سبا در مصرف سایر صنایع ■

نخعی در ادامه اشاره کرد: اگر اعتقاد واقعی 

داریـم کـه آلودگـی محیـط زیسـت و مصـرف آب 

تاثیـر مسـتقیم بـر سـالمتی جامعـه انسـانی و بوم 

زیسـت دارد بایـد رونـد و رویه هـای سـازگاری بـا 

محیـط زیسـت در فـوالد مبارکـه و شـرکت های 

زیرمجموعـه ازجملـه فـوالد سـبا الگـوی صنایـع 

کشـور و اسـتان قـرار گیـرد تـا شـعار حفـظ محیـط 

زیست به منصه ظهور و عمل برسد.

وضعیـت  ایراسـین،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

بارش هـا در سـال آبـی زراعـی جدیـد و همچنیـن 

ذخیـره سـد زاینـده  رود حاکی از بـروز تنش های 

آبـی در ماه هـای آتـی اسـت و یـک بـار دیگر لزوم 

بسـیج همگانـی بـرای اصـالح سـاختار مصـرف و 

تقاضای آب را یادآوری می کند.
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رئیـس کمیسـیون معـادن اتاق ایـران گفت: در حال حاضر در بخشـی از زنجیـره فوالد رانت وجـود دارد از این رو ضروری اسـت 
که با ایجاد توازن قیمتی، سود را در تمام زنجیره تقسیم کرد.

وجود رانت در بخشی از زنجیره فوالد
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بهرام شـکوری 

با بیان اینکه قیمت کنسـانتره بر سـنگ آهن اثر 

می گـذارد، اظهـار داشـت: بـا قیمـت دسـتوری 

کـه قبـال تعییـن شـده بـود خریـداران سـنگ آهن 

ایـن محصـول را بـا 25 درصـد پایین تـر از قیمـت 

نهایـی می خرنـد. همچنیـن بررسـی قیمت های 

جهانـی نیـز نشـان می دهـد کـه از سـنگ آهن تـا 

آهن اسـفنجی که مواد اولیه فوالد هسـتند بین 

45، 50 تـا 70 درصـد قیمـت جهانـی در کشـور 

معاملـه می شـوند؛ ایـن مسـئله اجحـاف در حـق 

تولیدکننـدگان باالدسـتی فـوالد از سـنگ آهن تـا 

آهن اسفنجی است.

ورود سنگ آهن به بورس، مشکل است ■

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانـی ایـران بیـان کـرد: در همین راسـتا 

در شـیوه نامه دولـت مقـرر شـده بـود کـه همـه 

تـا  بـورس عرضـه شـود  محصـوالت زنجیـره در 

محـل  از  محصـوالت  بـرای  عادالنـه ای  قیمـت 

عرضـه  بـرای  شـود؛  تعییـن  تقاضـا  و  عرضـه 

بـورس  در  اسـفنجی  آهـن  و  گندلـه  کنسـانتره 

مشکلی نداریم اما ورود سنگ آهن به بورس به 

لحـاظ کیفیت هـای مختلف و عناصـر مزاحمی 

چراکـه  می کنـد  ایجـاد  را  مشـکالتی  دارد  کـه 

بسـیاری از کنسانتره سـازان کارخانـه خـود را بـر 

اساس سنگ آهن خاص طراحی کرده اند.

وی ادامـه داد: البتـه انجمـن سـنگ آهن در 

تـالش اسـت کـه ایـن مشـکل را بـه گونـه ای حـل 

کنــــد کــــه بـرای سنگ آهـــن قیمـت عادالنـه ای 

عرضـه  بـرای  کـه  شـکل  ایـن  بـه  شـود؛  تعییـن 

)بلندمـدت(  النگتـرم  قراردادهـای  سـنگ آهن 

بـورس  بـا موازینـی در  اینکـه  یـا  طراحـی شـود 

عرضه شود.

شکـــوری تصریـــح کــــرد: در حــــال حاضـــــر 

کنسـانتره بـه صـورت دسـتوری پایین تـر از نرخ 

جهانـی و 16 درصـد قیمـت شـمش فوالد اسـت 

نمی تواننــــد  کنسانتـــره ســــازان  رو  ایــــــن  از 

سـنگ آهن را گران تـر بخرنـد و بـا توجـه بـه عدم 

صادرات سنگ آهن و وضع عوارض 25 درصدی 

روی ایـن محصـول، امکان اینکه قیمت باالتری 

بـرای سـنگ آهن تعییـن کننـد وجود نـدارد زیرا 

در ایـن صـورت کنسـانتره از توجیـه اقتصـادی 

خارج می شود.

وی افزود: اگر محصوالت کنسـانتره به بعد 

بـه بـورس ببریـم، مشـکالت سـنگ آهن حـل  را 

قیمت هـای  بـه  ایـن صـورت  در  زیـرا  می شـود 

جهانی نزدیک می شـود و خریداران سـنگ آهن، 

باالتـر  بـه قیمـت  را  ایـن محصـول  تـوان خریـد 

خواهنـد داشـت کـه در ایـن صـورت مشـکالت 

همه بخش های زنجیره حل می شود.

فوالدی ها برای حل مشکالت زنجیره  ■

همراهی نکردند

شـکوری بـا اشـاره بـه ورود مجلـس بـه حـوزه 

فـوالد، عنـوان کـرد: مسـئولیت دولت اسـت که 

بـه ایـن بخش هـا ورود کنـد امـا اگـر تشـکل های 

صنفی بین خود این مشکالت را حل می کردند 

بهتر بود.

سـعی  بازرگانـی  اتـاق  در  کـرد:  اضافـه  وی 

کردیـم بیـن تشـکل ها اتفـاق نظـری ایجـاد کنیـم 

امـا بـه دلیـل زیاده خواهـی برخـی از تشـکل ها به 

خصـوص عدم همراهـی فوالدی ها، کار به اینجا 

رسید که دولت و مجلس ورود کنند؛ در حالی 

کـه تشـکل ها بایـد بـا هـم همـکاری می کردنـد تـا 

بتوانیم تعادل قیمتی را در زنجیره فوالد با خود 

فعاالن زنجیره ایجاد کنیم.
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بایــــد در زنجیــــره فـــوالد تــــوازن قیمتـــی  ■

ایجاد شود

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانـی ایـران مطرح کـرد: می توان گفت 

کـه در حـال حاضـر چالش خاصی در حوزه فوالد 

نیسـت و اگـر اجـازه دهنـد محصول تولیـدی در 

ایـن زنجیـره متناسـب بـا قیمت هـای جهانـی در 

داخـل عرضـه شـود هـم رانـت بـرای بخش هـای 

دیگـر زنجیـره و دالالن بـه پایـان می رسـد و هـم 

تـوازن قیمتـی در تمام زنجیره ایجاد می شـود تا 

بتواننـد بـا درآمدهـای خود حوزه خود را توسـعه 

دهنـد کـه همیـن امـر زمینـه تولیـد و اشـتغال را 

فراهم می کند.

شکـــــوری ابــــراز کــــرد: اگـــــر تولیــــدکننده 

سـنگ آهن درآمد خوبی داشـته باشـد به سـمت 

توسعــــه اکتشــــاف و تقویــــت ذخایـر حرکـت 

می کند که این موضوع هم سبب اشتغال زایی 

می شـود و هـم دغدغـه فوالدی هـا را در تامیـن 

مواد اولیه پاسخ می دهد.

باید در کنار آب، فوالدسازی ایجاد کنیم ■

رئیـــــــس  مهــــر،  از  گزارشــــی  اســــاس  بـر 

کمیسیــــون معــــادن و صنـــایع معـــدنی اتـــاق 

بازرگانی ایـــران اذعان کرد: تا سـال 1404 باید 

ظرفیـت تولیـد فـوالد کشـور بـه 55 میلیون تن 

برسـد کـه طبـق برآوردهـا 80 درصـد ایـن عـدد 

یعنـی 44 میلیـون تـن محقـق می شـود؛ از ایـن 

44 میلیـون تـن نیـز 26,2 میلیــــون تـن صــــرف 

تامیـن نیـاز داخـل می شـود و 17,7 میلیـون تن 

بایـد صـادر شـود؛ اگـر هیـچ اتفاقـی در کشـور 

نیفتـد از سـال 1404 تـا 19 سـال بعـد از ان در 

کشـــور سنگ آهـــن داریم، اما اگر 17,7میلیون تنی 

کـه بنـا اسـت صـادر کنیم را به سـواحل جنوبی 

ببریم و کنار آب فوالدسازی را ایجاد کنیم هم 

از  را  تـــن سـنگ آهن  میلیــــون  می تواننــــد 50 

اسـترالیا هنـد و برزیـل تامیـن کنیـم و هـم بـه 

راحتـی می تواننـد محصـول را صـادر کننـد که 

از 1404  بعــــد  ســــال  تـا 35  ایـــن صـورت  در 

مشـکلی در سـنگ آهن نخواهیـم داشـت و در 

صـورت توسـعه صـادرات تـا 50سـال آینـده نیز 

مشکلی نخواهیم داشت.

وی خاطرنشـان کرد: در حال حاضر ظرفیت 

تولید سنگ آهن در کشور، 80 میلیون تن است 

اما تا سال 1404 باید این ظرفیت به 130 میلیون 

تـن برسـد تـا جوابگـوی تولیـد فـوالد باشـد؛ اگـر 

متولیـان همراهـی کننـد بـه ایـن عـدد می رسـیم 

امـا بـا ایـن دسـت فرمانی کـه وجـود دارد تحقق 

آن ممکن نیست.

ــــ

مدیـر اجرایـی و دبیـر شـورای هماهنگی طـرح احیا و فعال سـازی معـادن کوچک گفت: بـا امضـای تفاهم نامه میان ایـن طرح و 
پـارک علمـی فناوری اسـتان سـمنان، درصدد توسـعه شبکه سـازی تخصصی و تقویـت ایده پـردازی در بخش معـدن و صنایع 

معدنی نوآور هستیم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، سـید رضـا عظیمـی امـروز در 

حاشـیه مراسـم امضـای تفاهم نامـه طـرح احیـا و 

فعال سـازی معـادن کوچـک و پارک علمی فناوری 

اظهـار  ایـن مطلـب  بیـان  اسـتان سـمنان ضمـن 

داشـت: یکـی از روش هـای ارتقـای علمـی معدن، 

توسعه شبکه سازی تخصصی است تا بتوانیم در 

صنایـع نـوآور و پیشـرو، ایده پردازی هـای مرتبـط با 

زمینه معدن را در محیط مناسب تقویت کنیم.

وی افـزود: پارک هـای علمـی فنـاوری در ایـن 

زمینـه می تواننـد کمـک زیـادی کننـد. در ایـن 

زمینـه، چنانچـه شـبکه های تخصصـی حمایـت 

شـوند، ایـن موضـوع نیـز در زمینـه معـدن تقویت 

خواهد شد.

مدیـر اجرایـی و دبیر شـورای هماهنگـی طرح 

احیا و فعال سازی معادن کوچک خاطرنشان کرد: 

امضای این تفاهم نامه، گام مناسبی برای حمایت 

از معدنی هـا و افـرادی اسـت کـه ایده هـای نـو در 

بخش معدن دارند.

عظیمی بیان کرد: امضای تفاهم نامه یاد شده 

با هدف ایجاد مشارکت و همکاری برای راه اندازی 

»مرکـز نـوآوری معـدن و صنایـع معدنـی« در ایـن 

پـارک، جهـت اسـتقرار گروه هـای فنـاور و نـوآور و 

حمایـت از ارائـه محصـوالت و خدمـات جدیـد و 

مجموعه های دانش بنیان در چارچوب برنامه های 

نوآورانه، امضا شد.

گسترش شبکه سازی تخصصی و تقویت ایده پردازی در بخش 
معدن و صنایع معدنی نوآور

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک اعالم کرد:
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حجت االسـالم فتوحـی، در بازدیـد از مجتمـع فوالد خراسـان با بیـان اینکـه در جریان کمک هـای انسان دوسـتانه مجتمع فوالد 
خراسـان در مقابلـه بـا تبعـات همه گیری کرونا و سـایر خدمات اجتماعی این قطب بزرگ صنعت اسـتان هسـتم، گفـت: اقدامات 

ارزشمند این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی، خود کمک شایانی به کاهش معضالت اجتماعی کرده است.

پیشگامی فوالد خراسان در ایفای مسئولیت های اجتماعی 
شایسته قدردانی است

رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، باالتریـن 

مقـام بازرسـی اسـتان دربـاره مشـکالت پیـش 

بـر سـر راه تولیـد شـرکت در زمسـتان و  آمـده 

مسـئله قطـع شـدن بـرق و گاز بـرای بـه تعـادل 

رسـاندن بـار شـبکه توزیـع در ابتـدای زمسـتان 

امسال اظهار داشت: این مجموعه با این حجم 

انبـوه تولیـد، منبـع ارتـزاق هـزاران نفـر و رکنـی 

موثر در تولید و صنعت خراسان رضوی است و 

تولید آن بایسـتی اسـتمرار داشـته باشـد و حتما 

در جلسه ای با حضور مدیران استانی و متولیان 

توزیـع نیـرو، ایـن مشـکل را پیگیـری می کنیـم تا 

در سـال های آینده شـاهد این معضل نباشـیم و 

راه حلی برای این موضوع پیدا شود.

فتوحـی خاطرنشـان کـرد: طـرح انتقـال آب 

از  خراسـان  فـوالد  مجتمـع  کـه  عمـان  دریـای 

پیشـگامان آن اسـت، مـی توانـد بـا رفـع مسـئله  

آب در نقاط کم آب، تاثیر کم نظیری بر توسـعه 

ایـن مناطـق داشـته و مانع بسـیاری از آسـیب ها 

در آینده باشـد و رویکرد فوالد خراسـان و سـهیم 

شدن در این طرح کار ارزنده ای است.

بـازرس کل خراسـان رضـوی در بـاره ایجـاد 

نظـام شـفافیت در معامـالت فوالد خراسـان هم 

عنوان کرد: ایجاد سیستم شفافیت برای تامین 

نیـز عرضـه  نیازمندی هـای مجتمـع و  و خریـد 

در  خراسـان  فـوالد  مجتمـع  محصـوالت  تمـام 

بورس کاال تدبیر مناسبی بوده که هم سالمت 

تامیـن  را  شـرکت  صـالح  و  صرفـه  و  فرایندهـا 

و  بازرسـی  دسـتگاه های  بـرای  هـم  و  می کنـد 

نظارت اطمینان بخش است و امر نظارت را نیز 

تسهیل می کند.

رئیـس منطقـه ٢ بازرسـی کل کشـور ایجـاد 

اشـتغال، رونق تولید، ارائه  خدمات اجتماعی و 

ارزشـمند  نقـاط  از  را  جامعـه  بـه  امیدبخشـی 

از  فـوالد خراسـان دانسـت و  عملکـرد مجتمـع 

بـرای  شـرکت  کارکنـان  و  مدیـران  مدیرعامـل، 

ایجاد این فضا قدردانی کرد.
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: شـرکت های سـهام عام پـروژه یکـی از موضوعاتی اسـت که 
وزارتخانـه مدت هـا اسـت به دنبـال تشـکیل آن به منظور جمـع آوری نقدینگـی سـرگردان مردمی و بـا حضور فعاالن خوشـنام 

اقتصادی است.

تسهیل شرایط برای ایجاد شرکت های سهامی عام در حوزه معدن
معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد:

نقـل از  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

شـاتا، سـعید زرنـدی در جلسـه کارگـروه تامیـن 

مالـی اظهـار داشـت: وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت، نسـبت به واگـذاری مجوزها و معادن 

را  برنامه ریزی هایـی  خـود  اختیـار  در  تعطیـل 

انجـام داده کـه برخـی از حمایت هـای قانونـی 

را نیاز داشت.

وی افــــزود: بـا مصوبــــه مجــــلس شــــورای 

شـرکت های  تشـکیل  بـرای  شـرایط  اسـالمی 

سـهامی عـام در حوزه معدن از طریـق واگذاری 

مجوزها و معادن تعطیل تسهیل شد.

معـاون طرح وبرنامـه وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت بـا اشـاره بودجـه سـال 1400، تصریـح 

کـرد: موضـوع مهمـی کـه در بودجـه سـال 1400 

برای تشـکیل شـرکت های عام پروژه دیده شـده 

موضـوع معافیت هـای مالیاتـی اسـت کـه ایـن 

بــــرای  خوبــــی  مشــــوق  می توانــــد  موضــــوع 

سرمایه گذاران ایجاد کند.

زرنـدی توضیـح داد: بـر ایـن اسـاس، هرگونـه 

نقـل و انتقـال دارایـی بـه/ از شـرکت های سـهام 

عـام پـروژه، صندوق هـای سـرمایه گذاری غیـر 

مسـتقیم و یـا صندوق هـای سـرمایه گذاری اعم 

از پروژه، زمین و ساختمان، امالک و مستغالت 

از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

وی ادامـه داد: در مصوبـه مجلـس شـورای 

اسـالمی تصریـح شـده، وزارت صنعـت، معـدن 

و تجـارت مکلـف اسـت حداکثـر ظرف سـه ماه 

پـس از ابـالغ ایـن قانـون نسبــــت بـه مزایــــده 

معـادن شناسـایی شـده تـا پایـان اسفنــــد مـاه 

1399، اقدام نماید.

معـاون طـرح وبرنامـه وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت بـا اعـالم اینکـه آییـن نامـه اجرایی این 

بخـش، توسـط وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 

تهیـه و بـا تاییـد شـورای  عالـی بـورس اجرایـی 

می شــــود، بیــــان کــــرد: بایــــد در ســــال آینـــده 

نقش آفرینـی بیشـتری درهدایـت منابـع مالـی 

بانک ها به تولید داشته باشیم.

زرنــــدی در ادامــــه عنـوان کـرد: فرصت ها و 

اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرده ایم و 

بایـد تـالش شـود منابـع بانکـی بـه ایـن سـمت 

سـوق پیـدا کنـد و ایـن سیاسـت ها در تخصیـص 

تسهیالت لحاظ شود.

وی تاکیـد کـرد: چـه در ابزارهـای نویـن مثل 

اوراق گام وچه در منابع بانکی باید اولویت های 

وزارت صمـت مدنظـر واقـع شـود و این موضوع 

را حتمـا در دسـتورالعمل ها و آیین نامه هـا لحـاظ 

خواهیم کرد.
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معـاون صنایـع معدنی سـازمان صمـت چهارمحال و بختیاری گفـت: تاکنـون 134 واحد معدنـی راکد در چهارمحـال و بختیاری 
شناسـایی شـده و آمـاده واگـذاری بـه بهره بـردار بوده امـا متاسـفانه اداره  کل محیط  زیسـت و منابـع  طبیعی محدوده معـادن را 
بسـیار محـدود کرده اند و این مسـئله مشـکالتی را بـرای معدن کاران به  وجود آورده اسـت کـه همراهی این دو دسـتگاه می تواند 

موجب رونق در معادن شود.

استفاده بهینه از ظرفیت عظیم معادن کشور
معاون صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ظرفیت هـای 

عظیمـی در معـادن کشـور نهفتـه اسـت و بـه 

از  جـرات می تـوان گفـت کـه اسـتفاده بهینـه 

ظرفیـت معادن موجـود می تواند راهی مطمئن 

برای نجات کشـور از نوسـانات اقتصادی باشد، 

ایـن  در  سـوء مدیریت ها  برخـی  متاسـفانه  امـا 

حـوزه موجـب شـده اسـت کـه نتوانیـم از ایـن 

ظرفیت در راسـتای تامین مواد اولیه، اشـتغال، 

فرآوری موادمعدنی و... استفاده کنیم.

مـواد  بالقـوه  ذخایـر  از  یکـی  ایـران  کشـور 

معدنی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده 

در  نفتـی  صـادرات  شـدن  محـدود  اسـت، 

بـه  گرایـش  کـه  شـد  موجـب  اخیـر  سـال های 

سمت اکتشاف از معادن برای ارزآوری و تامین 

مواداولیه واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.

مجــــوزات  طــــول دهه هــــای گذشتــــه  در 

اکتشـاف از معادن سراسـر کشور صادر شد، اما 

متاسـفانه بنـا بـه دالیـل گوناگون معـادن واگذار 

شـده بـه بهره بـرداران عمـال دچـار رکـود شـدند و 

هیچ اسـتخراجی از این معادن انجام نمی شـود، 

قطعــــا فعـــال شــــدن بخشـــی از معــــادن راکـــد 

می توانــــد رونــــق و اشتغـــال را در ایـــن مناطـــق 

به همراه داشته باشد.

یکـی از نکاتـی کـه پـس از اسـتخراج از معادن 

بایـد مـورد توجـه متولیـان امـر قـرار بگیـرد، بحث 

فـرآوری مـــواد معدنـی اسـت، متاسـفانه عمـده 

موادمعدنی استخراج شده از معادن چهارمحال 



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 156 اسفند ماه 1399

و بختیاری برای فرآوری به سایر استان ها و حتی 

خارج از کشور ارسال می شود، فرآوری موادمعدنی 

عـالوه بـر ایجـاد اشـتغال می توانـد ارزش افـزوده 

این محصول را نیز باال ببرد.

ظرفیت قابل توجه معادن برای اشتغال و  ■

تامین مواداولیه

مهــــرداد قاسـمی، معــــاون صنایـع معدنـی 

سـازمان صنعـــت، معـدن و تجـارت چهارمحال 

و بختیــــاری در گفـــت وگویــــی در خصـــــوص 

وضعیـت معـادن اسـتان، اظهـار داشـت: مـواد 

معــــدنی موجـــود در استـــان محدود و بیش تر 

موادمعدنی در حال اسـتخراج اسـتان در حوزه 

ساختمانی است.

وی بــــا اشــــاره بـه اینکــه خـــاک نســــوز از 

مواداولیـه پرکاربـرد بـرای صنایـع فـوالد اسـت، 

افـزود: بـا اسـتفاده از ایـن خـاک آجرهـای نسـوز 

موردنیاز برای کوره ها تولید می شـود، این ماده 

معدنـی پـس از اسـتخراج توسـط بهره بـردار بـه 

سـایر استان هــــا بـــرای فـرآوری ارسـال می شـود، 

خـاک نســـوز استخــــراج شـده در چهارمحـال و 

بختیـاری بخشـی از نیـاز صنایـع فـوالد کشـور را 

تامین می کند.

صنعـت،  سـازمان  معدنـی  صنایـع  معـاون 

معـدن و تجـارت چهارمحـال و بختیـاری بیـان 

کـرد: در ایـن معـادن ظرفیت قابـل  توجهی برای 

ایجـاد اشـتغال و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

واحدهای تولیدی کشـور وجود دارد، همچنین 

اداره  کل منابـع  طبیعـی اسـتخراج دولومیـت از 

معدن موجود در استان را متوقف کرده است.

قاسـمی بـا تاکیـد بـر اینکـه احیـای معـادن 

راکـد در دسـتور کار سـازمان صمـت قـرار دارد، 

تصریح کرد: تاکنون 134 واحد معدنی راکد در 

چهارمحـال و بختیـاری شناسـایی شـده و آمـاده 

واگذاری به بهره بردار است، متاسفانه اداره  کل 

محیط  زیست و منابع  طبیعی محدوده معادن 

مسـئله  ایـن  و  کرده انـد  محـدود  بسـیار  را 

مشـکالتی را بـرای معـدن کاران به وجـود آورده 

می توانـد  دسـتگاه  دو  ایـن  همراهـی  اسـت، 

موجب رونق در معادن شود.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: معـدن نیاز به 

بـرای  اسـت  نیـاز  بنابرایـن  دارد،  سـرمایه 

ارزان قیمـت در نظـر  معـدن کاران تسـهیالت 

گرفتـه شـود، همچنیـن بـه معـدن کاران اجـازه 

داده شـود کـه ماشـین آالت مـورد نیـاز خـود را 

به صـورت دسـت دوم از خـارج از کشـور وارد 

ابتـدای سـال ممنـوع  از  ایـن موضـوع  کننـد، 

شده است.

قانون گذار اجازه اکتشاف معدن جدید را  ■

در مناطق حفاظت شده نمی دهد

شـهرام احمـدی، مدیـرکل حفاظـت محیـط 

 زیسـت چهارمحال و بختیـاری در گفت وگویی 

بـا بیـان اینکه براسـاس قانون هـوای پاک هرگونه 

فعالیـت صنعتـی، معدنـی و خدماتـی نیازمنـد 

کسـب مجوز زیسـت محیطی اسـت، ابراز کرد: 

مناطـق  از  خـارج  در  محیـط  زیسـت  سـازمان 

تحـت مدیریـت خـود بـا عنایـت بـه نزدیکـی بـه 

مراکز حسـاس از جمله سـکونتگاه ها، منابع آب 

و ... اظهار نظر می کند.

وی اضافه کرد: برای صدور مجوز اکتشاف 

در معـادن بایـد یکسـری نـکات مـورد توجـه قـرار 

بگیـرد، در صورتـی کـه شـرایط و ضوابـط تعییـن 

شده وجود داشته باشد، آن زمان مجوز اکتشاف 

باتوجه به رعایت ضوابط زیست  محیطی صادر 

می شـود، برای مثال نباید اکتشـاف و اسـتخراج 

از معـادن بـه منابـع  طبیعـی آسـیب وارد کنـد و 

موجب تخریب شود.

مدیرکل حفاظت محیط  زیسـت چهارمحال 

و بختیـاری بیـان کـرد: در بهره بـرداری از معادن 

بایـد اسـتانداردهای آب، خـاک و هـوا رعایـت 

شود، همچنین نباید در این مناطق بیش از حد 

پـس  بایـد  همچنیـن  و  احـداث  جـاده  مجـاز 

اکتشاف محیط از نخاله ها پاکسازی شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، مدیرکل حفاظت 

محیط  زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به 

اینکه برخی از معادن استان در مناطق حفاظت 

شـده و زون هـای حسـاس زیسـت محیطی قـرار 

دارند، خاطرنشان کرد: قانون گذار اجازه اکتشاف 

معـدن جدیـد را در ایـن مناطـق نمی دهـد و ایـن 

زیسـت  بـاالی  حساسـیت  به علـت  ممنوعیـت 

محیطی در این مناطق است.

کشور ایران یکی از ذخایر بالقوه 
مواد معدنی را در خاورمیانه به خود 

اختصاص داده است، محدود شدن 
صادرات نفتی در سال های اخیر 
موجب شد که گرایش به سمت 

اکتشاف از معادن برای ارزآوری و 
تامین مواداولیه واحدهای تولیدی 

افزایش پیدا کند
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نایـب رئیـس هیئت مدیره فوالد اکسـین خوزسـتان گفت: اگـر »جهش تولیـد« را صرفا به عنوان یک شـعار در نظـر بگیریم، طبعا 
بـه مولفـه هـای مختلـف آن کمتـر توجه خواهد شـد امـا اگر بـه این نکتـه توجه کنیـم که جهـش تولید، نه یـک شـعار، بلکه رمز 

کلیدی نقشه راه رشد و توسعه کشور است، آن گاه نگرش دقیق تر و توام با برنامه ریزی جامع تری درباره آن خواهیم داشت.

جهش تولید، رمز کلیدی رشد و توسعه فوالد اکسین

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، حسـام 

خوشـبین فر، نائـب رئیـس هیئـت مدیـره فـوالد 

اکسین خوزستان در یادداشتی اظهار داشت: 

یـک  عنـوان  بـه  را صرفـا  تولیـد«  اگـر »جهـش 

مولفه هـای  بـه  طبعـا  بگیریـم،  نظـر  در  شـعار 

مختلـف آن کمتـر توجـه خواهـد شـد. امـا اگـر 

بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم کـه جهـش تولیـد، نه 

یـک شـعار، بلکـه رمـز کلیـدی نقشـه راه رشـد و 

توسـعه کشـور اسـت، آن گاه نگـرش دقیق تـر و 

آن  دربـاره  جامع تـری  برنامه ریـزی  بـا  تـوام 

خواهیـم داشـت. متـن کامـل یادداشـت را در 

ادامه دنبال کنید.

همچـون  کشـور،  اقتصـاد  مختلـف  اجـزای 

قطعاتـی از یـک پـازل بزرگ هسـتند و برای رشـد 

اقتصـاد، چـاره ای جـز تکمیـل قطعـات مختلـف 

مختلـف  بخش هـای  کـه  پـازل  ایـن  تکمیـل 

در  را  و...  خدماتـی  صنعتـی،  تولیـدی، 

بخش هـای  از  کـدام  هـر  نداریـم.  برمی گیـرد 

کلی اقتصاد کشور هم خود به اجزای مختلفی 

تقسـیم می شـوند و از میـان تـک تـک ایـن اجـزا، 

اقتصاد یک کشور ساخته می شود.

اسـت  الزم  تولیـد،  جهـش  بـرای  واقـع  در 

تمامی اجزای اقتصاد کشور در همه بخش ها و 

حوزه ها وظایف خود را به درسـتی انجام دهند 

تـا در تکمیـل ایـن چرخـه رشـد و توسـعه، سـهم 

خـود را بـه نحـو مطلوب تـری ایفـا کنند. شـرکت 

فوالد اکسـین که 15 سـال پیش با هدف تکمیل 

حلقـه گمشـده زنجیره تامیـن صنایع نیازمند به 

حرارتـی  عملیـات  و  فـوالدی  عریـض  ورق هـای 

همچون نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی 

محصـوالت  نیـاز  رفـع  و  سـازی  ماشـین  و 

اسـتراتژیک صنعـت کشـور ثبـت شـد و چهـار 

کـرد،  آغـاز  را  خـود  فعالیـت  آن،  از  بعـد  سـال 

امروزه در مسیر رشد و تعالی قدم بر می دارد.

فوالد اکسین با تدوین استراتژی های موثر و 

محرک و عنایت ویژه به مقوله تعالی سازمانی، 

تعامـل،  و  کارکنـان،  فعـال  مشـارکت  مـدد  بـه 

و  مدیـران  همفکـری  و  همگرایـی  همسـویی، 

کارکنـان، تالش همه جانبه ای برای رشـد مداوم 

و بی وقفه داشته است.

موفقیت هـای شـرکت طـی سـال های اخیـر 

افزایـش یافتـه و ایـن شـرکت موفـق بـه سـاخت 

ایـران و  بزرگ تریـن و مقاوم تریـن ورق فـوالدی 

نـورد اولیـن اسـلب 300 میلی متـر ایرانـی شـده 

اسـت کـه تولید این ابعـاد در منطقه خاورمیانه 

فـوالد  شـرکت  تـوان  در  فقـط  آفریقـا  شـمال  و 

اکسـین اسـت. اسـتفاده از این اسـلب به عنوان 

مـواد اولیـه همـان استانداردی سـت کـه شـرکت 

دانیلی ایتالیا برای ظرفیت اسمی شرکت فوالد 

اکسـین برنامه ریزی و پیش بینی کرده بود. این 
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ورق بـا عـرض 4.5 متـر، بـرای لوله هـای 56 اینـچ 

در  لولـه  پرکاربردتریـن  کـه  می شـود  اسـتفاده 

صنعـت نفـت و گاز اسـت و زمینـه سـاز حضـور 

موثرتـر شـرکت در تامیـن مـواد اولیـه پـروژه های 

مهـم صنعـت نفـت و سـایر حـوزه هـای صنعتـی 

خواهد شد.

گـوره– ملـی  و  مهـم  پـروژه  در  مشـارکت 

مقـام  سـوی  از  حتـی  آن  اهمیـت  کـه  جاسـک 

معظـم رهبـری هم مورد تاکید قرار گرفته نشـان 

می دهـد شـرکت فـوالد اکسـین، مسـیر حرکـت 

خود در جهت رشد و تعالی به خوبی شناسایی 

کرده است.

آنچـه در دسـتاوردهای اخیـر فـوالد اکسـین 

آشـکار اسـت، تعامل و همراهی فنی این شـرکت 

بـا شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت که ایـن تعامل در 

دو سـال گذشـته موجـب شـده لوله هـای انتقـال 

نفـت و گاز شـیرین و تـرش در همـه بخش هـای 

زنجیره تولید از مرحله اسلب، ورق و لوله کامال 

ایـن  واردات  از  کشـور  و  شـده  سـازی  بومـی 

محصول کامل بی نیاز شود.

باالتریـن  نظـر  تحـت  کـه  همـکاری  ایـن 

اسـتانداردهای وزارت نفـت ایجـاد شـده باعـث 

شـده پـروژه راهبـردی خـط لولـه نفت تـرش گوره 

انتقـال  پـروژه  اسـتراتژیک ترین  کـه  جاسـک  بـه 

نفـت و گاز کشـور اسـت در سـریع ترین زمـان 

خـود بـه سـوی تکمیـل و نهایـی شـدن برسـد. در 

واقع عملکرد فوالد اکسین در این حوزه، نه تنها 

مصـداق  بلکـه  تعالـی،  و  رشـد  جهـت  در 

تاثیرگذاری در تکمیل همان پازلی اسـت که در 

ابتـدا دربـاره آن سـخن گفتـه شـد. بـد نیسـت 

بدانیـد بهـای تمام شـده هـر تـن ورق API که از 

خـارج کشـور وارد می شـود تقریبـا 30 درصـد 

بیشـتر از تولیـد داخلـی اسـت و بـا یک حسـاب 

محصـول  از  اسـتفاده  گفـت  می تـوان  سـاده 

ایـن محصـول جهـت خطـوط  تولیـد  و  داخلـی 

تمام شـده   بهـای  تنهـا  نـه  کشـور  داخـل  لولـه 

از  می تـوان  آن  انجـام  بـا  بلکـه  دارد  کمتـری 

خروج میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری به 

عمل آورد.

مجموعـه عملکـرد فـوالد اکسـین در مسـیر 

رشـد و توسـعه که برای شـرکتی با قدمتی کمی 

بی از 10 سال کم نظیر است، موجب سودآوری 

باالی آن شده به طوریکه امسال برای نخستین 

بـار 20 درصـد سـودخالص درآمـد شـرکت، بیـن 

سهامداران توزیع شد. از زمان از بهره برداری از 

فوالد اکسـین خوزسـتان در سـال 88، متاسـفانه 

طـی 10 سـال اخیـر بـه دالیـل مختلـف کـه هـم 

هـم منشـاء خارجـی داشـت  و  منشـاء داخلـی 

فـوالد اکسـین بیـش از 700 میلیـارد تومـان دچـار 

زیـان شـد که ایـن وضعیت بحران های زیـادی را 

بـرای ایـن شـرکت در حوزه هـای مختلـف ایجـاد 

در  اخیـر  سـال  دو  تحـوالت  از  پـس  امـا  کـرد. 

بـرای  شـرکت،  تولیـدی  و  مدیریتـی  سـاختار 

نخسـتین بار تقریبا 20 درصد سـود خالص سـال 

میـان  بـود،  تومـان  میلیـارد  حـدود 100  کـه   98

سـهامداران توزیـع شـد کـه در نـوع خـود یـک 

رکــــورد محســــوب می شــــود. آنچــــه در فـــوالد 

صـورت  اخیـر  سـال  دو  طـی  به ویـژه  اکسـین 

گرفته، در جهت ارتقای توان شرکت و افزایش 

ملـی  هـای  پـروژه  در  آن  تاثیرگـذاری  و  نقـش 

مبتنـی بـر تولیـد داخـل اسـت. این گونـه اسـت 

کـه شـرکت فـوالد اکسـین، نـه فقـط در جهـت 

ملـی  تولیـد  رشـد  و  ملـی  خودبـاوری  تقویـت 

حرکت کرده، بلکه زمینه سـاز عملیاتی سـاختن 

شـعار جهـش تولیـد شـده اسـت کـه حاصلـش 

اقتصـاد  پـازل  در  موثـر  و  مثبـت  نقـش  ایفـای 

کشـور و بـه تبـع آن، افزایـش سـودآوری بـرای 

شـرکت و سـهامداران در جهـت پیشـرفت های 

بعدی است.

ـــ

با تالش و کوشـش حداکثری پرسـنل سـختکوش صنعت مس، رکورد اسـتخراج ماهیانه معدن میدوک با 25 درصد افزایش نسـبت 
به رکورد قبلی در دی ماه 1399 شکسته شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  بـه گـزارش »فلـزات 

مدیـر  ابراهیمی نسـب،  حسـین  پـرس،  مـس 

خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  شـهربابک  مـس  مجتمـع 

اظهـار داشـت: معـدن میـدوک در بهمـن سـال 

در  جدیـدی  رکـورد  ثبـت  بـه  موفـق  جـاری 

اسـتخراج ماهیانـه شـد؛ به طوری کـه مجمـوع 

در  شـده  اسـتخراج  باطلـه  و  و  معدنـی  مـاده 

و  میلیـون  چهـار  رقـم  بـه  امسـال  مـاه   بهمـن 

955هـزار و 329 تـن رسـید کـه نسـبت بـه بـه 

و  هــــزار   950 میلیــــون  ســــه  بـا  قبـــــل  رکـورد 

767تــــن 4.25درصد افزایش داشته است.

مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  اسـت،  گفتنـی 

ایران در دی ماه 1399 نیز توانسته بود با همت 

کارگـران و مدیـران معـدن مـس میـدوک رکـورد 

جدیـدی ثبـت کنـد که ایـن رکـورد در بهمن ماه 

نیز جابه جا شد.

رکوردشکنی در معدن میدوک
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دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم  خانگی ایران گفـت: قابلیت جهش 200 درصـدی در تولید انـواع لوازم  خانگی در کشـور با توجه 
به ظرفیت های نصب شده وجود دارد.

ظرفیت جهش 200 درصدی در تولید لوازم  خانگی
دبیر کل انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عباس هاشـمی 

 در نشسـت خبـری بـا اشـاره بـه آمارهـای 10 ماهه 

تولیـد لـوازم  خانگـی در کشـور، اظهـار داشـت:  

تولید در سه قلم کاالی اصلی یخچال و فریزر با 

رشـد 30 درصـدی بـه یـک میلیـون و 700 هـزار 

دسـتگاه رسـید و ماشـین لباس شـویی بـا رشـد 

53درصدی رقم 880 هزار دستگاه را ثبت کرد.

وی بـا بیـان اینکـه ظرفیت هـای موجـود نیـاز 

داخـل را بـه طـور کامـل تامیـن مـی کنـد، افـزود:  

این صنعت قابلیت تبدیل شدن به مرکز )هاب( 

 تولیدی و صادراتی در منطقه با جمعیت بیش از 

400 میلیون نفری را دارا است.

دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم  خانگـی ایـران 

خاطرنشـان  کرد:  این مهم با برنامه ریزی درسـت 

از سـوی مسـئوالن و بسترسـازی الزم برای ایجاد 

تعامالت منطقـه ای، ایجاد تعرفه های ترجیحی، 

توسـعه روابط اقتصادی و کمک به نقل و انتقال 

پول دست یافتنی است.

بـه گفتـه هاشـمی، این انجمـن در چارچوب 

سـاخت  تعمیـق  بـرای  داخلـی  سیاسـت های 

داخل و توسعه پایدار صنعتی کشور، نخستین 

صنعـت  ایـن  در  را  قطعه سـازی  دپارتمـان  بـار 

دسـتاوردهای  تاکنـون  کـه  کـرده  راه انـدازی 

خوبی داشته است.

وی تاکید کرد:  اکنون در صنعت  لوازم خانگی 

با توجه به گستردگی مواد اولیه، اجزا و قطعات، 

بایـد شـبکه تامیـن مـواد اولیـه داشـته باشـیم کـه 

ایـن مهـم می توانـد صنعـت کشـور را در مقابـل 

خارجــــی  تنش هــــای  و  ارزی  وابستگی هــــای 

محافظت کند.

ایـران  لوازم خانگـی  انجمـن صنایـع  دبیـرکل 

توضیح  داد: برای دستیابی به توسعه پایدار، این 

صنعـت بایـد بتوانـد بـه شـکل سیسـتماتیک بـه 

شبکــــه جهــــانی متصــــل باشــــد و بـر اســـــاس 

تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برای اتصال قطعه سـازان و شـرکت های 

دانش بنیان به یکدیگر، امیدواری در این صنعت 

تقویت شده است.

بـرای  تفاهم نامـه ای  شـد:  یـادآور  هاشـمی 
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بـا  بـازار«  و  صنعـت  »دانـش،  کانـون  ایجـاد 

معاونـت یـاد شـده امضـا، تـا ارتبـاط صنعـت و 

دانشـگاه را به وسـیله شـرکت های دانش بنیان و 

بازار تقویت کنیم.

وی اضافـه کـرد: بـر اسـاس برنامه نوین  سـازی 

سیسـتم توزیـع در آینـده بسـیار نزدیـک، عرضـه 

متمرکـز لـوازم  خانگـی و برندهـای مطـرح داخلی 

کـه  مراکـز عرضـه ای  و  بـزرگ  فروشـگاه های  در 

تمرکـز بـر حضـور پـر رنـگ برندهـای ایرانـی دارند، 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برندسازی ■

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ابراز 

کرد: وزارت صنعت و این انجمن برای ایجاد سه 

تا چهار برند ملی در صنعت لوازم  خانگی تا افق 

1404 تالش می کنند و تحقق این مهم با توجه به 

و  صادراتـی  بازارهـای  سـاماندهی  بـرای  اینکـه 

و  مدیریـت  بـه  نیـاز  کشـور  اعتبـار  از  صیانـت 

برندهـای  از حضـور  بایـد  و  داشـته  سـاماندهی 

ناشناخته و بدون شناسنامه، پرهیز شود.

وی ادامـه داد: حاکمیـت بایـد بـا رفـع موانـع 

تولید، تسهیل امور واحدهای تولیدی، تامین مواد 

اولیـه و غیره به بسترسـازی بپـردازد، اما انجام این 

کار باید از سوی بخش خصوصی انجام شود.

تامین ورق فوالدی در رینگ فرعی بورس ■

هاشـمی توضیـح داد: امـروز بـا وجـود همـه 

محدودیت های ارزی کشـور، با توجه به مطرح 

بودن لوازم  خانگی به عنوان یک صنعت پیشرو 

و در تعامـل بـا وزارت صنعـت و بانـک مرکـزی، 

اجـزا و قطعـات و همچنین مـواد اولیه مورد نیاز 

این صنعت در شـمار اولویت های تخصیص ارز 

قرار گرفت.

بـه گفتـه وی، اکنـون در موضـوع تامین مواد 

اولیـه داخلـی ایـن صنعـت کـه مهم تریـن آن هـا 

ورق های فوالدی، مواد پتروشیمی، مقاطع مسی 

و آلومینیومی اسـت، بیشـترین حساسـیت روی 

فـوالد قـرار گرفتــــه و وزارت صنعــــت هــــم بـر 

شفاف سازی و عرضه آن در بورس تاکید دارد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیان 

کـرد: صنعـت لوازم خانگـی بـه انـواع خاصـی از 

ورق های فوالدی نیاز دارد و در سال های گذشته 

این ورق ها بوسیله روش مچینگ عرضه می شد، 

اما امسـال براسـاس توافق با وزارت صنعت مقرر 

شـد، معرفی شـدگان به وسـیله سیستم بهین یاب 

بتواننـد در رینـگ فرعـی بـورس این مـاده اولیه را 

تهیه، که دستاورد بزرگی محسوب می شود.

هاشـمی با اشـاره به برخی مزیت های عرضه 

اختصاصـی مـواد اولیـه فـوالدی در تـاالر فرعـی 

تـاالر  در  مـواد  وقتـی  خاطرنشـان  کـرد:  بـورس، 

اصلـی بـورس عرضـه شـوند، رقابـت بـرای خریـد 

آن ها باال است و در نتیجه قیمت پایه اعالمی با 

توجه به محدودیت های عرضه و حاشـیه رقابت 

ایجاد شده، باال خواهد رفت.

وی تاکید کرد:  عرضه اختصاصی مواد اولیه 

در رینگ فرعی بورس کمک می کند تا شرکت ها 

بـا تقاضـای کاذب روبـه رو نشـود و قیمت هـا بـه 

شکل عادالنه به دست تولیدکنندگان برسد.

ایـران  لوازم خانگـی  صنایـع  انجمـن  دبیـرکل 

اسـتمرار تامیـن مـواد اولیـه را دیگـر مزیت عرضه 

بـا  در بـورس برشـمرد کـه شـرکت ها می تواننـد 

توجـه بـه نیازهـای خود اقـدام به سـفارش گذاری 

فـوالدی  ورق هـای  عرضه کننـدگان  و  کـرده 

می توانند تسـهیالتی مانند فروش های اعتباری 

بوسـیله ال.سـی بـرای واحدهـا قائـل شـوند، در 

مقابـل واحدهـای تولیدی نیز معطل تامیـن مواد 

اولیه با ابعاد و کیفیت مورد نظر خود یا تامین از 

بازار آزاد با قیمت های گزاف نخواهند شد.

بیشـترین  اکنـون  کـرد:  تصریـح  هاشـمی 

مشـکل در تامیـن مـواد پتروشـیمی اسـت کـه 

تولیدکننـدگان  نیـاز  مـورد   ABS آن هـا ازجملـه 

یخچـال و فریـزر و برخـی صنایـع لـوازم خانگـی 

کوچک قابل اشاره است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، دبیـرکل انجمـن 

صنایـــــع لــــوازم خانگــــی ایــــران عنــــوان کــــرد:  

تولیدکنندگان محدودی در کشور حضور دارند و 

باید برای تامین این مواد هماهنگی های بیشتری 

تولیدکنـدگان  برخـی  همچنان کـه  شـود،  انجـام 

داخلـی توانمندی باالیی بـرای صادرات داشـتند، 

امـا بـه دلیـل اطمینـان نداشـتن از اسـتمرار برخی 

قراردادهـای صادراتـی  نتوانسـتند  اولیـه،  مـواد 

امضا کنند.

اکنون در صنعت  لوازم خانگی با 
توجه به گستردگی مواد اولیه، اجزا 

و قطعات، باید شبکه تامین مواد 
اولیه داشته باشیم که این مهم 

می تواند صنعت کشور را در مقابل 
وابستگی های ارزی و تنش های 

خارجی محافظت کند
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