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سرمقاله

سیاسـت های پولـی و اقتصـادی دولت هـا بـر پایـه طال به عنوان یکـی از با 

ارزش تریـن و گران   قیمت تریـن فلزهـا در دنیـا، می چرخـد و افـت و خیزهـای 

قیمتی آن تا حد زیادی موجبات تقویت و تضعیف اقتصاد یک کشور را در 

پـی دارد. طـال بـه عنـوان پشـتوانه پـول ملـی کشـور یـک فلـز پنهـان در کانـی 

اسـت و دشـواری شناسـایی، اکتشـاف، اسـتخراج و اسـتحصال آن، اهمیت و 

ارزش آن را چندین برابر می کند.

ایران به سبب قرارگیری بر روی کمربند کانی سازی طال، پتانسیل باالیی 

بـرای افزایـش ظرفیـت تولیـد ایـن مـاده معدنـی دارد و در مناطـق مختلـف 

کشـور، معادن طال با ذخایر قطعی مناسـبی شناسـایی شـده اند و یا در حال 

اکتشـاف هسـتند. بیش از 70 کانسـار طال در کشـور شناخته شده است که 

از مهم تریـن آن هـا می تـوان زرشـوران و آق دره در آذربایجان غربـی، داشکسـن 

در کردسـتان، موتـه در اصفهـان، کـوه زر در خراسـان رضـوی و خاروانـا در 

آذربایجـان شـرقی را نـام بـرد. میـزان ذخایـر معدنـی طـال در ایـران بـه صـورت 

تقریبی بیش از 400 تن برآورد شده است که در مقایسه با حجم 53 هزارتنی 

ذخایـر دنیـا رقـم ناچیـزی بـه حسـاب می آیـد و از طرفـی نیـز میـزان تولیـد 

معدنی این فلز گران بها در دنیا سه هزار و 200 تن تخمین زده شده که تولید 

کمتـر از 10 تنـی طـال در کشـور معدنی خیـز مـا ایـن ادعـا را ثابت می کند که 

دالیل و چالش های مهمی در پس پرده این ناکارآمدی نهفته است.

اولین چالش مطرح در صنعت طال، مسـائل حوزه تولید و فروش اسـت. 

بسیاری از شرکت های تولیدکننده با بروز عواملی همچون تحریم و نوسانات 

نرخ ارز در تامین مواد اولیه وارداتی همچون سیانور و کربن فعال با معضل 

جـدی مواجـه شـده اند و فعالیـت تولیـدی آن هـا بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار 

گرفتـه اسـت. از طرفـی، تولیدکننـدگان طـال در زمینـه فـروش نیـز بـا بحـران 

مالیـات بـر ارزش افـزوده دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و چـه بسـا معتقـد 

هسـتند طال، ماده اولیه بسـیاری از صنایع محسـوب می شـود و باید فعاالن 

در این حوزه از مالیات معاف باشـند. موضوع صادرات نیز در صنعت طال 

اعتراضـات و واکنش هـای زیـادی را بـه دنبـال دارد. چراکـه سیاسـت های 

دولتی به دلیل عدم توازن میزان مصرف و تولید این فلز استراتژیک، اجازه 

صـادرات را بـه هیـچ تولیدکننـده داخلـی نمی دهـد. میـزان تولید طـالی آب 

شده 40 تن و مصرف آن 70 تن برآورد شده است و بررسی این ارقام و اعداد 

میزان نیاز کشور به واردات طال را به روشنی بیان می کند. 

روند صعودی قیمت طال از ماه مه سال 2018 آغاز شده است و با توجه 

بـه نوسـانات کوتاه مـدت آن اغلـب تولیدکنندگان خواسـتار مجوز صـادرات 

هسـتند. چراکه آینده این صنعت به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیسـت و 

ممکن اسـت هر رخدادی موجب ثبات قیمتی آن شـود. بنابراین سـودهای 

موضعـی و دوره ای بـه یـک عامل وسوسـه انگیز برای تولیدکننـدگان و فعاالن 

ایـن حـوزه تبدیـل شـده اسـت. افزایـش و حفـظ ذخایـر طـال، قطعـا بـه رشـد 

اقتصادی کشور کمک اعظمی خواهد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت 

واردات طـال را مقـدم بـر صـادرات آن می دانـد و در جهـت حفـظ ذخایـر طـال 

برنامه های الزم را تبیین می کند.

موضـوع اخـذ مجوزهـای الزم از سـازمان محیـط زیسـت نیـز از دیگـر 

عواملـی اسـت کـه تولیدکننـدگان طـال را آزار می دهـد. چراکـه تحقیقـات و 

بررسـی های کارشناسـان زیسـت محیطی به یک فرایند زمان بر مجزا تبدیل 

شده است ؛ به  عنوان مثال، در یک معدن که هیچ مشکل زیست محیطی 

نـدارد، اخـذ مجوزهـای مورد نیاز جهت آغاز اکتشـاف و بهره بـرداری از ماده 

معدنـی، یـک سـال و نیـم بـه طـول انجامیـده اسـت و سـایر معـادن دارای 

مشکالت محیط زیستی، مدت زمان  بیشتری را برای دریافت مجوز سپری 

می کنند و این موضوع موجب شـده اسـت که تعداد زیادی معدن طال در 

کشور غیرفعال و حتی بدون شناسایی و تخمین ذخایر قطعی باقی بمانند 

کـه ایـن مشـکل بـه نظـارت و حمایت جـدی دولت نیـاز دارد زیـرا پای منافع 

ملی و اقتصادی کشور در میان است. 

عیار طال به عنوان فلز استراتژیک بسیار اندک است و جابه جایی قیمت 

در بازه زمانی بیش از یک سال ممکن است این صنعت را غیراقتصادی کند 

و یـا بـه عبـارت بهتـر، اسـتخراج و فـرآوری سـنگ حـاوی مـاده معدنـی صرفـه 

اقتصادی نداشته باشد و فقط بتوان از رگه های طال استفاده کرد. به جرات 

می توان گفت نوسان قیمتی در سایر فلزات به اندازه طال از اهمیت باالیی 

برخوردار نیست و کوچک ترین تغییری در این زمینه ممکن است وضعیت 

اقتصادی کشور را دگرگون کند.

چالش هـای امنیتـی و قاچـاق طـال نیـز ازجملـه مـواردی هسـتند کـه ایـن 

بومی هـای  از  برخـی  تهدیـد می کنـد. چراکـه  طـور جـدی  بـه  را  صنعـت 

روسـتاهای اطراف معادن طال با سـرقت خاک های معدنی و شست وشـوی 

آن در منزل، سیانور که یک ماده سمی است را به فاضالب روانه می کنند. 

همچنین صنعت طال نیز همچون سایر صنایع از شر و نفوذ دالالن در امان 

نمانـده اسـت و حجـم کوچـک شـمش های طـال بـه ایـن افـراد سـودجو کمـک 

کرده است تا خلیج همیشگی فارس را به یک میدان معامالتی تبدیل کنند 

و ارزش افزوده ایجاد شده را به جیب بزنند که ممانعت از تاراج منابع ملی 

به نظارت و حمایت بیشتر عوامل ذی ربط نیاز دارد.

قدر زر، زرگر شناسد...
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یکـی  کـه  موتـه  مجتمـع طـای 
شـرکت  زیرمجموعـه   واحدهـای 
تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران 
محسـوب می شـود، در زمینه هـای 
اکتشـاف، اسـتخراج و اسـتحصال 
طـا فعالیـت دارد و در ایـن زمینـه 
بـا  مجتمـع  ایـن  اسـت.  پیشـرو 
اضافـه کردن معدن سـوم، سـعی 
در افزایـش میـزان ذخایـر طـای 
کشـور دارد. برای آشـنایی بیشتر با 
فعالیت هـای طای موتـه، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 
طـاالری،  علیرضـا  بـا  آنایـن« 
مدیرعامـل مجتمع طـای موته به 
گفت وگـو نشسـته که مشـروح آن 

را در ادامه می خوانید:

علیرضا طاالری، مدیرعامل مجتمع طالی 

موته در گفت  وگو با »فلزات آنالین«:

میزان ذخایر 
طالی کشور را
 ارتقا خواهیم داد

توضیحاتـی در خصـوص تاریخچـه فعالیـت  ◄

شرکت طالی موته بفرمایید.

اکتشـافات  عملیـات  موتـه  طـالی  مجتمـع 

اولیه را از سـال 1336 توسـط شـرکت سـهامی کل 

معـادن آغـاز کـرده اسـت. در بـدو کار 9 محدوده 

طـالدار بـه وسـعت 150 کیلومتـر مربع شناسـایی 

شـرکت  همـکاری  بـا   1368 سـال  در  و  شـده 

مهندسی استرالیاییBHP اکتشافات تکمیلی و 

بررسی های تفضیلی انجام شد و قرارداد احداث 

کارخانـه منعقـد شـد، در واقـع، مجتمـع طـالی 

موتـه بـه عنوان اولیـن مرکز فرآوری طال در سـطح 

کشـور در اسـفند مـاه سـال 1371 بـه بهره بـرداری 
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رسـید. ظرفیـت اسـمی کارخانـه نیـز بـر مبنـای 

طراحی هـای انجام شـده حـدود 600 تن خـاک در 

طول مدت زمان 24 سـاعت تعریف شـده اسـت 

که در آن زمان میانگین عیار استخراج بر مبنای 

باالی ppm 2در نظر گرفته شده بود اما در حال 

حاضـر، بـا عیـار میانگیـن ppm 1.5 بـه فعالیـت 

اکنـون ظرفیـت اسـمی  ادامـه می دهیـم.  خـود 

خـاک  فـرآوری  تـن  هـزار   180 سـاالنه  کارخانـه 

تـا   230 تـا  حاضـر  حـال  در  کـه  اسـت  معدنـی 

235هزار تن افزایش تولید داشـته ایم. به عبارت 

بهتـر، در حـال پـر کـردن ظرفیـت واقعـی خـود 

هستیم و می توان گفت تقریبا با 15 درصد فراتر 

از برنامه تعیین شـده در حال فعالیت هسـتیم و 

در واقـع ظرفیـــت واقعـی را نیــــز بـا گستــــرش 

مدارهای لیچینگ افزایش داده ایم.

از ابتـدا تـا کنـون تنهـا از دو معدن سـنجده و 

چاه خاتون عملیات استخراج را انجام داده ایم و 

منطقـه  در  قرارگیـری  علـت  بـه  مناطـق  سـایر 

حفاظت شده سازمان محیط زیست، نتوانستیم 

مجوزهای الزم را جهت اسـتخراج کسـب کنیم. 

خوشبختانه طی مدت اخیر توانستیم مجوزهای 

زیسـت محیطی معدن سـوم به نام دره اشـکی را 

نیـز اخـذ کنیـم و امیـدوار هسـتیم تا یکـی دو ماه 

آینده نیز پروانه بهره برداری آن را دریافت کنیم. 

در حـال حاضـر، ایـن مجتمـع شـامل دو بخـش 

معدن و کارخانه است که فعال و پویا کار خود را 

دنبـال می کننـد. گفتنـی اسـت کـه در مجتمـع 

طـالی موتـه 9 معدن شناسـایی شـده وجـود دارد 

یکدیگـر  بـه  نسـبت  کـدام  هـر  فاصلـه  کـه 

150کیلومتر است که از سال 1371 تا کنون فقط 

دو معـدن فعـال هسـتند. در حـال حاضـر، معدن 

سـوم کـه در شـمال غـرب معـدن چاه خاتـون قرار 

دارد نیز در حال سپری کردن مراحل فعال سازی 

اسـت و سـال آینـده جـزو معـادن فعـال مـا خواهـد 

بـود. در واقـع، معـادن مجتمـع طـالی موتـه از دو 

معدن فعال به سه معدن توسعه خواهد یافت. 

در مجتمع طالی موته برای تولید محصول  ◄

از چه نوع تکنولوژی استفاده می کنید؟

معادن مجتمع منطبق با سایر معادن کشور 

از نـوع روبـاز هستنـــد؛ در نتیجـــه؛ در بخــــش 

کارخانـه تکنولـوژی بـه کار گرفته شـده لیچینگ 

بخـش  شـامل  تولیـد  فراینـد  اسـت.  مسـتقیم 

سنگ شـکنی، آسـیاب کنی، تانک هـای لیچینـگ 

می شود. در واقع، ما از تکنولوژی تانک لیچینگ 

به روش سیانوراسـیون اسـتفاده می کنیم که در 

نهایـت بـه اتـاق طـال ختـم می شـود؛ مکانـی کـه 

طالی استحصال شده ذوب شده و در قالب های 

شـمش ریختـــه می شـود. گفتنـی اســـت کــــه 

اسـتحصال طـال بـه دو روش هیـپ لیچینـگ و 

تانـک  روش  و  می شـود  انجـام  لیچینـگ  تانـک 

لیچینـگ یکـی از بهتریـن روش هـای مـدرن بـه 

حسـاب می آیـد کـه مـا از آن اسـتفاده می کنیـم. 

روش تانک لیچینگ راندمان بیشتری نسبت به 

هیپ لیچینگ دارد. روش هیپ لیچینگ اغلب 

برای ذخایر زیاد با عیار پایین استفاده می شود و 

روش تانـک لیچینـگ حداقـل 20 تـا 25 درصـد 

ریکاوری بیشتری نسبت به روش هیپ دارد که 

در نهایت می توانیم منابع را جذب کنیم.

قابـل ذکـر اسـت کـه در حـال حاضـر مـا طال با 

عیـار 24 یـا 999 تولیـد می کنیـم. همان طـور کـه 

می دانیـد عیـار طـال را بـر حسـب 999 بـر هـزار 

می سـنجند و طبـق عرفی کـه در بـازار رایج بوده، 

عیـار 24، باالتریـن عیـار اسـت که ما تولیدکننده 

این میزان عیار هستیم. شمش های تولیدی وزن 

دقیـق یـک کیلوگـرم دارنـد و قابـل ذکر اسـت که 

کرده ایـم.  تولیـد  نیـز  گرمـی   500 شـمش  مـا 

شـمش های طـالی موتـه از نظـر اسـتاندار، دارای 

عالمت تشـویقی استاندارد هستند؛ یعنی تمام 

شمش ها به آرم و کد استاندارد مجهز شده اند و 

مشـتریان می تواننـد بـا اطمینـان خاطر از عیـار و 

وزن خرید کنند. 

فرایند فروش شرکت طالی موته به چه شکل  ◄

انجام می شود؟ آیا صادرات محصول نیز دارید؟

مجتمع طالی موته به صورت دولتی بوده و 

بـر اسـاس سیاسـت های دولـت، محصـول مـا بـر 

کمیتـــــه  طریــــق  از  کــــه  برنامــــه ای  حســـب 

کاال  بـورس  در  شـده،  تدویـن  سـرمایه گذاری 

عرضـه می شـود و از طریـق بـازار و بـه صـورت آزاد 

نمی توانیم فروش داشته باشیم و کل محصوالت 

خـود را در تـاالر صنعتـی بورس کاال طی روزهایی 

ساالنه چیزی حدود 350کیلوگرم 
طا تولید می کنیم و با توجه به 

میزان 11 تنی تولید طا در کشور، 
سهم 4 درصدی برای طای موته 

برآورد می شود
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خاصـی عرضـه می کنیـم. در آن لحظـه بر مبنای 

سـاعتی کـه عرضـه مـا بـر تابلـوی بـورس نمایـش 

داده می شـود، قیمت را از سـایت اتحادیه طال و 

جواهـر تهـران اسـتخراج کـرده و قیمـت پایـه را 

مشخص می کنیم.

خوشـبختانه،  یـا  متاسـفانه  اسـت  گفتنـی 

صـادرات طـال نداریـم. در حال حاضر، سـاالنه 70 

تـن طـال در کشـور مصـرف و حدود 11 تن در سـال 

تولیـد می شـود کـه بـا توجـه بـه ایـن اعـداد بـه 

وضوح مشـخص اسـت که کشـور تا چندین سال 

آینـده فضـا بـرای واردات طـال دارد و نیـازی بـه 

صـادرات ایـن فلـز گران بهـا نیسـت. صـادرات بـه 

شـکل مصنوعـات و محـدود انجـام می شـود و به 

ایـن زودی بـرای صـادرات شـمش طـال برنامـه ای 

آینـده سیاسـت های  در  اسـت  ممکـن  نداریـم. 

دولـت تغییـر کند و بـا صدور دسـتوری از جانب 

آن ما نیز به سمت صادرات سوق پیدا کنیم. 

شرکت طالی موته چه سهمی در تولید طال  ◄

در کشور را دارد؟

در حـال حاضـر، ایـن شـرکت حـدود 4 درصـد 

سـهم تولیـد کشـور را بـه خـود اختصـاص داده 

حـدود  چیـزی  سـاالنه  مـا  عبارتـی  بـه  اسـت. 

350کیلوگـرم طـال تولیـد می کنیـم و بـا توجـه بـه 

سـهم  کشـور،  در  طـال  تولیـد  تنـی   11 میـزان 

4درصدی برای طالی موته برآورد می شود.

گفتنی است که معدن سوم میزان تولید ما 

را افزایـش نخواهـد داد بلکـه میزان ذخایـر را زیاد 

کـه  جـدی  مسـائلی  از  یکـی  چراکـه  می کنـد. 

مجتمـع طـالی موتـه را همیشـه تهدیـد می کـرد، 

میـزان ذخیـره ماده معدنی بـود و ذخایر معادنی 

که در حال حاضر از آن ها اسـتفاده می کنیم، در 

سـال های آینـده رو بـه اتمـام خواهـد بـود و ناچـار 

هسـتیم از معـادن جدیـد بـرای پایـداری در تولید 

اسـتفاده کنیـم. چراکـه در سـال های گذشـته بـا 

توجـه بـه شـرایط نـوع ماده معدنی کـه در اختیار 

داریـم بـا افـت عیـار مواجـه بودیـم و حـدود عیـار 

نیز ppm 1.5 بوده که میزان کمی است.

اسـتفاده  کارخانـه  ظرفیـت  حداکثـر  از  مـا 

می کنیم و اگر بتوانیم عیارهای باالتری از معادن 

اسـتخراج کنیـم، مطمئنـا میـزان تولیـد نیـز ارتقـا 

خواهـد یافـت امـا بـا توجـه بـه برنامه اسـتخراجی 

کـه در معـادن داریـم، میـزان عیـار همیـن مقـدار 

است. در نتیجه نمی توان گفت که معدن سوم 

موجـب افزایـش میـزان تولیـد خواهـد شـد. اگـر 

کنیـم،  اضافـه  را  فعـال  معـادن  تعـداد  بتوانیـم 

می توانیـم در بحـث افزایش ظرفیـت حرفی برای 

گفتـن داشـته باشـیم و حتـی میـزان ظرفیـت را تا 

1.5 برابـر نیـز ارتقـا دهیم. این موضوع به شـرطی 

رخ می دهـد کـه ذخیـره مـاده معدنـی را حداقـل 

بـرای 15 سـال آینـده تامین کنیم تا بتوانیـم در آن 

جهت گام برداریم.

چالش هـای  ◄ مهم تریـن  شـما  عقیـده  بـه 

تولیدکنندگان طال چه مواردی هستند؟

مهم تریـن  از  یکـی  زیسـت  محیـط  بحـث 

چالش هایـی اسـت کـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 

می کنیم. همان طور که پیش تر ذکر شد، بعد از 

آزادسـازی معـدن سـوم، 9 معـدن دیگـر داریم که 

بـه دالیـل زیسـت محیطی مجوز فعالیـت و حتی 

شناسایی ذخیره قطعی آن ها را به ما نمی دهند. 

عالوه برایـن، تامیـن و واردات مـواد اولیـه نیـز از 

مـا محسـوب می شـود. سـهم  دیگـر معضـالت 

واردات مـوادی همچـون سـیانور، سـدیم و کربـن 

فعال که مصرف می کنیم بسیار اندک است که 

مراحـل وارد کـردن آن هـا نیـز مشـکل اسـت کـه بـا 

تدبیـر و برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه تا کنون 

در ایـن خصـوص با مشـکلی مواجه نبوده ایـم و از 

طرفی قیمت ها با توجه به نرخ ارز خیلی افزایش 

داشته اند که بر بهای تمام شده محصول نهایی 

کلـی،  طـور  بـه  اسـت.  گذاشـته  بسـزایی  تاثیـر 

بـا سـازمان محیـط زیسـت  بیشـترین چالـش را 
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داریـم کـه در صـورت همـکاری کارشناسـان ایـن 

سـازمان بسـیاری از مسـائل ما حل خواهد شـد و 

می توانیـم در بخـش اکتشـاف و شناسـایی سـایر 

معـادن خـود نیـز کار کنیـم و مطمئنـا بـه جایـگاه 

خیلی بهتری خواهیم رسید.

دولـت چطـور می توانـد از تولیدکننـده طـال  ◄

حمایت کند؟

مـا تنهـا توقعـی کـه از دولت داریم این اسـت 

ارتبـاط  برقـراری  بـرای  بیشـتری  همـکاری  کـه 

مجتمـع طـالی موتـه بـا سـایر سـازمان ها داشـته 

باشـد. شـرکت مـا و سـازمان های مقابـل آن نیـز 

دولتـی هسـتند و در صـورت انجـام حمایت های 

الزم، می تـوان همکاری هـای دو جانبـه را بیـش از 

پیـش گسـترش داد. ماشـین آالت مصرفـی مـا، 

فرسـوده هسـتند کـه ایـن موضوع بـر رونـد کاری 

مجموعه قطعا تاثیر سوء دارد و این موضوع را به 

ویـژه در بخـش اسـتخراج مـاده معدنـی بیشـتر 

احسـاس می کنیـم کـه در صـورت حمایت هـای 

تجهیـزات  نـوع  ایـن  تهیـه  و  تامیـن  در  دولـت 

راسـتای  در  را  بلندتـری  گام هـای  می توانیـم 

عملکرد مثبت شرکت برداریم. 

توضیحـات مختصـری را در خصـوص طـرح  ◄

جامع طال ارائه دهید.

طرح جامع طال یکی از بهترین طرح هایی بود 

کـه توسـط سـازمان توسـعه و نوسـازی عنـوان و بـه 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شد 

و در ادامه به شرکت طالی موته رسید. پیمانکار 

این طرح انتخاب شده و از تیر ماه سال جاری نیز 

اجـرای آن کلیـد خـورده اسـت. امیدوار هسـتیم تا 

مهر ماه سال 1400 تدوین این طرح به پایان برسد.

خوشبختانه تا به امروز این طرح با موفقیت 

پیـش رفتـه و فـاز اول آن بـه طـور کامـل بـه اتمـام 

رسـیده اسـت و فازهای دوم و سـوم آن نیز حدود 

80 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اند و تـا یـک 

ماه آینده این دو فاز نیز تکمیل خواهد شـد و در 

نهایـت فازهـای چهـارم و پنجـم در زمان مقـرر آن 

تمام خواهد شد.

در واقـع، طـرح جامـع طـال یـک طـرح کلـی 

اسـت و از اکتشـاف معـادن و زمین شناسـی تـا 

مراحل پایانی تولید شمش طال و مصنوعات طال 

و حتـی بـازار را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. در 

راستای این طرح می توان میزان تولیدات طالی 

اسـتخراج  طـالی  مقـدار  فعـال،  معـادن  کشـور، 

نیـز  را  آن  قاچـاق  و  طـال  واردات  حجـم  شـده، 

شناسـایی کـرد. بـا توجه به میـزان موارد نـام برده 

می تـوان برنامه ریـزی کـرد و در جهـت پیشـرفت 

صنعت طالی کشـور اقدامات موثرتری را انجام 

داد و چشم انداز روشنی را ترسیم کرد.

اسـتراتژی این شـرکت برای آینده چیسـت و  ◄

چه طرح های توسعه ای را در دستور کار دارید؟

مجتمـع طـالی موتـه بـه عنـوان اولیـن مرکـز 

تولیدکننـده طـال در کشـور شـناخته می شـود. 

یکـی از طرح هـای توسـعه ای کـه در نظـر داریـم و 

اجـرای آن را آغـاز کردیـم، طـرح یـک مـدار آبگیری 

اسـت امـا بـه دلیل نوسـانات نـرخ ارز، پیمانکاران 

نتوانستند به تعهدات خود پایبند باشند. قصد 

داریم مجددا در سال آینده فرایند مناقصه آن را 

از  بـا اسـتفاده  ایـن مـدار  مجـددا کلیـد بزنیـم. 

روش هـای آبگیـری که شـامل تیکنـر و فیلتر پرس 

اسـت کـه می توانـد حـدود 85 تـا 90 درصـد آب 

فراینــــد را ریکــــاوری کنــــد. عالوه برایـــن، بـــرای 

استحصـــــال طـال بــــه یـک روش جدیــــد دســــت 

یافته ایـم کـه بتوانیـم سـاالنه 40 کیلوگـرم طـال از 

سدهای باطله قدیمی استخراج کنیم.

در راستای تعهدات زیست محیطی، می توان 

و  کرده ایـم  احـداث  را  گلخانه هایـی  کـه  گفـت 

ساالنه 10 هزار اصله نهال و گیاهانی که نسبت به 

کم آبی مقاوم هسـتند را روی سـدها و سـنگرهای 

بـا زیباسـازی  پـرورش داده ایـم. در رابطـه  باطلـه 

ظاهری و عیاری شمش نیز قابل ذکر است که در 

سال جاری توانستیم خود را تا حد استانداردهای 

جهانی ارتقا دهیم. همچنین در برنامه خود داریم 

تـا معادنـی کـه در شـعاع 200 کیلومتـری مجتمـع 

واقـع هسـتند و توسـط شـرکت تهیـه و تولید مـواد 

معدنی ایران شناسـایی شـده اند را نیز در راسـتای 

تکمیل مراحل اکتشافی و شناسایی با این شرکت 

تعامل برقرار کنیم و یا اینکه خرید ماده معدنی از 

آن  داشته باشیم تا بتوانیم میزان طالی تولیدی در 

مجتمع موته را دو برابر افزایش دهیم.

 اگر بتوانیم تعداد معادن فعال را 
اضافه کنیم، می توانیم در بحث 

افزایش ظرفیت حرفی برای گفتن 
داشته باشیم و حتی میزان ظرفیت را 

تا 1.5 برابر نیز ارتقا دهیم
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توسعهسبدمحصوالتویژهدردستورکاراست

حماسهایدرمسیرتحولشرکتصبافوالدخلیجفارس

صرفهجوییچندینمیلیاردتومانیدرفوالدخراسان
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صنعت فوالد، به دلیل کاربردهای متعدد در صنایع مختلف، یک صنعت اسـتراتژیک به شـمار می رود و در توسـعه صنعتی کشـورها 
نقشـی اساسـی ایفـا می کند. صنعـت فوالد، بـا وجود تمـام چالش های کنونی کشـور، یکـی از نقش آفرینـان اصلی اقتصـاد ایران 
محسـوب می شـود. بدون شـک تکمیل زنجیـره ارزش فـوالد از معـدن تا محصول نهایـی، فرصت های بی شـماری را برای رشـد 
اقتصـادی و اشـتغال زایی در کشـور ایجاد می کند. شـرکت صبـا فوالد خلیج فـارس را می توان یکی از شـرکت های بـزرگ فعال در 
این عرصه دانسـت که توانسـته اسـت با اتخاذ سیاسـت های مناسـب، تحـوالت قابل توجهـی را در رونـد تولید و سـودآوری خود 
ایجـاد کنـد. در این راسـتا، با سـعید بزرگـی، مدیرعامل شـرکت صبا فوالد خلیـج  فارس به گپ وگفت نشسـته ایم که مشـروح آن 

را در ادامه خواهید خواند:

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج  فارس:

در حـال حاضـر وضعیـت شـرکت صبـا فـوالد  ◄

خلیج  فارس چگونه است؟

شرکت صبا فوالد خلیج  فارس واقع در منطقه 

ویـژه صنعتی بندرعباس، بـا برخورداری از شـرایط 

جغرافیایی مناسب، وجود منابع انرژی و دسترسی 

به آب های آزاد و حمل ونقل ریلی، از ظرفیت های 

مناسبی برای نقش آفرینی در صنعت فوالد کشور 

برخـوردار اسـت؛ بـه طـوری کـه در حـال حاضـر بـا 

آهن اسـفنجی  تـن  میلیـون   1.5 تولیـد  ظرفیـت 

)بریکت گرم( فعالیت می کند و در ماه های اخیر 

توانسـته اسـت بـا افزایـش تولیـد، میزان تولیـدات 

ایـن  کنـد.  نزدیـک  اسـمی  ظرفیـت  بـه  را  خـود 

مجموعـه در نظـر دارد تـا بـا طرح هـای توسـعه و 

تکمیـل زنجیـره ارزش فـوالد تا محصـول نهایی، به 

سودآوری بیشتری برسد و عالوه بر ایفای نقش در 

بازار داخلی، صادرات محصوالتش را نیز گسترش 

دهـد. ایـن شـرکت قصـد دارد در فـاز اول پـروژه 

توسـعه خـود یـک واحـد فوالدسـازی بـه  ظرفیـت 

1.5میلیون تن در سال، شامل یک واحد تولید آهن 

یـک واحـد ذوب  و  تنـی  اسـفنجی 1.5 میلیـون 

ریخته گـری )تولید بیلـت( به ظرفیت 1.5 میلیون 

تن را در دو مرحله اجرا کند.

از نظر جهش تولید و سودآوری، این شرکت  ◄

در چه جایگاهی قرار دارد؟

شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس، بـه عنـوان 

یکی از شـرکت های فعال در عرصه زنجیره فوالد 

کشور، در ماه های اخیر توانسته است وضعیت 

حـد  تـا  فـروش  و  سـودآوری  حـوزه  در  را  خـود 

چشـمگیری بهبود ببخشـد. در شـرایطی که این 

شـرکت در 6  ماهـه نخسـت سـال 1399، بـه دلیـل 

تـن  هـزار   257 تولیـد  بـا  اولیـه،  مـاده  کمبـود 

آهن اسـفنجی، فقـط 60 درصـد از بودجـه 6  ماهـه 

خـود را محقـق کـرد. ایـن شـرکت در نیمـه دوم 

سـال مالـی 1399 توانسـت تولیـد را از متوسـط 

ماهیانه 42 هزار تن به 90 هزار تن برسـاند. افزون 

بـر آن، متوسـط میـزان تولیـد ایـن مجموعـه در 

6 ماهـه دوم سـال مالـی 1399 نسـبت بـه سـال 

گذشـته نیـز بیـش از 2.2 برابـر افزایـش یافـت کـه 

فـوالد  صبـا  مجموعـه  بـرای  بزرگـی  دسـتاورد 

محسـوب می شـود. در ایـن مـدت، رکـورد تولیـد 

روزانه و رکورد تولید ماهیانه بارها با فاصله قابل  

توجهی نسـبت به میزان تولیدات قبلی جابه جا 

و  ماهیانـه  تولیـد  رکـورد  دو  پیاپـی  ثبـت  شـد. 

جهـش  و  مـاه  دو  طـی  روزانـه  تولیـد  سـه رکورد 

چشمگیر در تولید می تواند نشان دهنده ثبات، 

حماسه ای در مسیر تحول شرکت صبا فوالد خلیج  فارس
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رشد و خودباوری این شرکت در شرایط ناپایداری 

ناشی از تحریم کشور باشد.

همچنیــــن ایــــن شرکــــت، بـا بهره گیــــری از 

توانسـت  حـوزه،  ایـن  کارشناسـان  مجرب تریـن 

توقفات همیشگی در خط تولید را کنترل کند و 

در شش ماهه دوم سال مالی 1399، با پایدارسازی 

تولیـد و افزایش میـزان تاب آوری، وضعیـت تداوم 

تولید را به شـکل مطلوبی بهبود ببخشـد. در این 

بـازه زمانـی، خـط تولیـد شـرکت صبـا فـوالد توقـف 

خارج از کنترل نداشته است و این موضوع برای 

ایـن شـرکت، کـه همـواره بـا چالش هایـی از ایـن 

محسـوب  خوبـی  رکـورد  بـوده،  مواجـه  دسـت 

شـش ماهه  به ویـژه  و   1399 سـال  در  می شـود. 

بـرای  خوبـی  بسـیار  اتفاقـات  سـال،  ایـن  دوم 

شرکت صبــا فوالد رخ داد و این شرکت، با وجود 

توانســــت  فــــراوان،  چالــش هـــای  و  مشـکالت 

مشکالت تامیـــن گندله را حــل کنـــد و با وجود 

فرازونشیب هــــای ایــــن حـــوزه، زنجیــــره تامیـن 

قابل اتکا و مناسبی را مهیا سازد.

مهم ترین چالش صنایع فوالدسازی چیست؟ ◄

از اساسـی ترین مشـکالت صنایع فوالدسـازی 

کشور، تامین مواد اولیه بوده و شرکت صبا فوالد 

نیز از ابتدا با مشکل تامین گندله مواجه است؛ 

به طوری که حتی در مقاطع زمانی مختلف، به 

تولیـد  خـط  گندلـه،  نداشـتن  اختیـار  در  دلیـل 

متوقـف شـده اسـت. امـا هم اکنـون، بـا تدابیـر 

ایـن  در  گندلـه  تامیـن  مشـکل  اندیشیده شـده، 

مجموعه حل شـده اسـت. در حال حاضر، ضمن 

تامیـن نیـاز روزانه خط تولید، موجودی پشـتیبان 

خـط تولیـد بـه بیـش از 20 روز رسـیده اسـت و این 

شـرکت، بـا هـدف افزایـش ایـن عـدد، بـه سـمت 

تضمین بیشتر پایداری خط تولید گام برمی دارد. 

اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب در حـوزه تولیـد 

باعث شده است که زمان موردنیاز برای اصالح 

خـط تولیـد، در واقـع زمـان توقـف خـط تولیـد، از 

زمـان برنامه ریزی  شـده کوتاه تـر شـود و ایـن امـر 

سـبب شـده اسـت کـه زمـاِن در دسـترس و فعـال 

یابـد.  افزایـش  به شـدت  تولیـد  خـط  مجموعـه 

بازسـازی، بهسـازی و بازمهندسـی دسـتگاه ها بـا 

اسـتفاده از تـوان داخلـی انجـام گرفتـه اسـت تا با 

افزایـش میـزان تولیـد در مجموعـه، خط تولید به 

سمت دستیابی به ظرفیت اسمی حرکت کند.

شرکــــت صبــــا فـــــوالد خلیـــج  فــــارس برای  ◄

بازرگانـی و بازریابـی محصـوالت چـه راهبــــردی 

اتخاذ کرده است؟

استفــــاده از روش هــــای نویــــن بازرگانــــی و 

بازاریابـی و جـذب مخاطـب باعـث شـد کـه بـا 

تفکیک میان فروش داخلی و صادراتی، اقدامات 

اصالحی فراوانی در روش های فروش محصوالت 

انجـام گیـرد و شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس 

موفـق شـد در 6  ماهـه دوم سـال 1399 توسـعه 

بی سـابقه ای در حـوزه فـروش و افزایـش جامعـه 

نیمـه  در  کـه  حالـی  در  کنـد.  کسـب  خریـدار 

نخسـت سـال 1399، بـه دنبـال کاهش تولیـدات، 

در زمینـه فـروش نیـز فقـط 26 درصـد از بودجـه 

6ماهـه محقـق شـده و سـودآوری نیـز بـا تحقـق 

در  بـود،  پذیرفتـه  بودجـه صـورت  از  26درصـد 

شش ماهــــه پایـــانی ســـال مـــالی که به دی مـــاه 

منتهی می شد، افزایش قابل توجهی در حوزه های 

مختلف اتفاق افتاد.

شـرکت صبـا فـوالد بـرای اولیـن  بـار، عـالوه بـر 

دسـتیابی به ارقام بودجه در حوزه سـودآوری، از 

از  باالتـــــر  رقمــــی  و  کــــرد  عبـــور  ارقــــام  ایـــن 

پیش بینی های بودجه را به ثبت رساند. همزمان 

بـا افزایـش تولیـدات در ایـن مجموعـه، عـالوه بـر 

کیفیـت ظاهـری آهـن اسـفنجی، کیفیـت فلـزی 

بـا  محصـول  تـا  یافـت  افزایـش  نیـز  محصـوالت 

کیفیـت باالتـر و پایـداری بیشـتر بـه بـازار عرضـه 

شـود و جهشـی فوق العـاده در حـوزه سـودآوری 

اتفـاق بیافتـد، بـه طـوری کـه نسـبت بـه 6 ماهـه 

نخست سال، 10 برابر و نسبت به نیمه دوم سال 

مالـی قبـل، بیش از چهار برابر سـود اسـتحصالی 

افزایـش یافـت. می تـوان اذعـان داشـت کـه یکی 

بهبـود  همیـن  سـودآوری  افزایـش  عوامـل  از 

کیفیــــت محصـوالت بـوده اســــت. همزمـان بـا 

افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول تولیدی، 

واحدهـای جدیـدی ماننـد دفتـر فنی مهندسـی 

صنایع، واحد انرژی سیاالت و واحد بومی سازی 

بـه مجموعـه اضافـه شـد تـا ضمـن افزایـش تـوان 

تولیدی و کاهش زمان توقف، از کارشناسان در 

زمینه هـای مختلـف اسـتفاده شـود. ایـن رویکرد 

باعث کاهش قابل  توجه میزان اشکاالت و حجم 

تعمیرات شد.

چشـم انداز شـرکت از اقدامـات اخیـر بـرای  ◄

افزایش توان تولیدی چیست؟

چشم انداز این اقدامات در افزایش چشمگیر 

شـاخص های تولیـدی و افزایـش سـودآوری ایـن 

شـرکت بـه  وضـوح مشـاهده می شـود. بـا وجـود 

قوانیـن و چهارچوب هـای سـختگیرانه مزایده هـا، 

تمامی فروش در این بازه زمانی در قالب مزایده 

فـروش  توقـف  بـا  شـرکت،  ایـن  و  اسـت  بـوده 

و  فـــروش  قراردادهـــای  اصــــالح  و  کارمــــزدی 

روش های کنترل بازار، توانست در شرایط کرونا، 

کـه نـرخ جهانـی فـوالد کاهش یافتـه بـود، نزدیک 

بـه 40 درصـد نـرخ فـروش محصوالتـش را افزایـش 

دهد. این مجموعه، با دسترسی به آب های آزاد، 

از موقعیـت ویـژه ای بـرای صـادرات محصـوالت 

تولیدی برخوردار اسـت و توانسـته بازار مناسبی 

بـه  کنـد،  فراهـم  نیـز  محصـوالت  فـروش  بـرای 

طـوری کـه در آخریـن مزایـده صادراتـی، قیمـت 

بریکـت صبـا فـوالد خلیـج فـارس 306 دالر تعییـن 

شـد و بـه فـروش رسـید کـه ایـن قیمت بـا بریکت 

ایتالیـا برابـر اسـت و ایـن یـک رکـورد بی نظیـر و 

بی سابقـــــه محســــوب می شــــود. بــــــر اســــاس 

گزارش هـای موجـود در بخش صادرات، در سـال 

جـاری شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس، بـا رشـد 

در  خـود،  محصـوالت  صـادرات  درصـدی   223

صدر تولیدکنندگان فوالد ایران قرار گرفته است.

شرکت صبا فوالد خلیج فارس، به 
عنوان یکی از شرکت های فعال 

در عرصه زنجیره فوالد کشور، در 
ماه های اخیر توانسته است وضعیت 

خود را در حوزه سودآوری و فروش تا 
حد چشمگیری بهبود ببخشد
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مدیـر تولیـد شـرکت فـوالد اکسـین گفت: این شـرکت طـی دو سـال گذشـته سـبد تولیـدات خـود را از محصوالت تجـاری به 
محصـوالت ویـژه و دارای ارزش افزوده باال همچون ورق های API تغییر داده اسـت و بر همین اسـاس توانسـت در سـال گذشـته 

رکورد تولید خود را جابه جا کند که امسال نیز این رکورد شکسته خواهد شد.

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین:

بهرنگ اهدایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

شـرکت فوالد اکسـین خوزستان تنها تولیدکننده 

ورق های عریض فوالدی و عملیات حرارتی شده 

در ایران و خاورمیانه بوده و ماموریت اصلی آن، 

تامیـن ورق هـای مـورد اسـتفاده در صنایـع نفت، 

گاز، پتروشـیمی و دریایی اسـت. تا پیش از سـال 

اجـرا  کشـور  در  کـه  پروژه هایـی  بـرای   ،1398

می شـد، واردات ورق صورت می گرفت و به این 

فـوالد  شـرکت  محصـوالت  درصـد   80 ترتیـب 

سـاختمانی  محصـوالت  بـه  خوزسـتان  اکسـین 

اختصاص می یافت.

مدیـر تولیـد شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان 

خاطرنشـان کـرد: از سـال 1398 بالـغ بـر 50 درصد 

 API تولیدات شـرکت فوالد اکسـین به ورق های

مربـوط بـه سـاخت لوله هـای انتقـال نفـت و گاز، 

30درصـد نیـز بـه تولیـد ورق هـای آلیاژی بـه ویژه 

ورق های مربوط به سـاخت مخازن ذخیره سـازی 

تحـت فشـار نفـت و گاز و 20 درصـد دیگـر بـه 

در  یافـت.  اختصـاص  سـاختمانی  محصـوالت 

بـه  اکسـین  فـوالد  تولیـد شـرکت  نتیجـه، سـبد 

گونه ای تغییر کرد که در مسیر ماموریت اصلی 

خود قرار گرفت.

اهدایـی تصریـح کرد: پـروژه انتقال نفت خام 

تـرش از میـدان نفتـی گـوره بـه جاسـک زمانـی 

مطـرح شـد کـه ایـن پـروژه بـرای صنعـت نفـت 

کشور بسیار حساس و استراتژیک بود. در همین 

پـروژه  ایـن  اجـرای  بـرای  نفـت  وزارت  حـال، 

حساسیت فنی زیادی داشت. همچنین با توجه 

بـه تحریم هایـی کـه علیـه صنعـت نفـت کشـور 

تحمیـل شـد، امـکان واردات ورق API بـرای خـط 

ایـن  بـا  نداشـت.  بـه جاسـک وجـود  لولـه گـوره 

شـرایط و همچنیـن وجـود توانمنـدی تولیـد ورق 

اکسـین،  فـوالد  در  نفـت  صنعـت  نیـاز  مـورد 

کنسرسـیومی میـان شـرکت های فـوالدی کشـور 

بـرای تامیـن لولـه انتقال نفـت از گوره به جاسـک 

اتفاق افتاد.

وی تاکیــــد کــــرد: پـروژه گــــوره بـه جاسـک، 

مشـخصه فنـی بسـیار خاصی داشـت زیـرا نفتی 

کـه بایـد در خطـوط لولـه انتقال می یافـت، حاوی 

گاز H2S بـوده و ایـن امـر پـروژه را تـا حدود زیادی 

لوله سـازی  و  اسـلب  نـورد  فوالدسـازی،  نظـر  از 

حسـاس می کـرد. از ایـن رو، کنسرسـیوم میـان 

شـرکت های فـوالدی شـکل گرفـت؛ در ایـن میـان 

کشـور  در  بـار  نخسـتین  بـرای  مبارکـه  فـوالد 

توانسـت اسـلب بـا گریـد MS API-X60 را تولیـد 

کنـد، همچنیـن شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 

نیـز، اسـلب های مذکـور را نـورد و ورق مـورد نیـاز 

شـرکت های  بـه  لولـه  سـاخت  جهـت  را  پـروژه 

لوله سازی تحویل داد.

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین عنوان کرد: 

برای تشکیل این کنسرسیوم، چندین جلسه طی 

یـک سـال و نیـم تـا دو سـال بـا صنایـع باالدسـت 

توسعه سبد محصوالت ویژه در دستور کار است
/ امسال رکورد تولید را خواهیم شکست  
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)فـوالد مبارکـه( و صنایـع پایین دسـت )لوله سـازی 

اهـواز( برگـزار شـد. در ایـن جلسـات توانسـتیم 

مشخصات بخش فنی پروژه یعنی تولید اسلب، 

ورق و لولـه را تعییـن کنیـم و درنهایـت محصـول 

تولیدی را به شرکت نفت تحویل دهیم.

اهدایـی بـا اشـاره به مشـخصات پـروژه انتقال 

نفـت خـام ترش از میدان نفتی گوره به جاسـک، 

و  هـزار  یـک  لولـه  خـط  ایـن  طـول  کـرد:  بیـان 

100کیلومتـر بـوده و بـرای ایـن میزان لوله گـذاری، 

شرکت فوالد اکسین بالغ بر 400 هزار تن اسلب را 

نورد و به ورق تبدیل کرده است.

به گفته وی، پس از یک سال و 9 ماه از تولید 

نخسـتین ورق پروژه ملی گوره به جاسـک، تولید 

این ورق ها در فوالد اکسـین به پایان رسـید و این 

شـرکت توانسـت بـا توجـه بـه توانمندی هایی که 

بـا  و  کنـد  فعالیـت  احسـن  نحـو  بـه  داشـت، 

زمان بنـدی بسـیار مناسـب کـه از سـوی کارفرمـا 

تمامـی  بـود،  شـده  تعریـف  شـرکت  ایـن  بـرای 

بهتریـن  بـا  را  آن  نیـاز  مـورد  ورق  تـن  400هـزار 

بـه  به موقـع  بازرسـانی  حضـور  در  و  کیفیـت 

لوله سازی ها تحویل دهد.

اهــــدایی مطــــرح کــــرد: هم اکنـون بالــــغ بـر 

فـوالد  کـه در شـرکت  از محصوالتـی  80درصـد 

اکسـین تولید می شـوند، مربوط به صنایع خاص 

اسـت کـه تـا پیـش از تولیـد انبـوه آن در شـرکت 

فوالد اکسین، صنایع پایین دست ناچار به تامین 

ورق مـورد نیـاز خـود از طریـق واردات بودنـد. 

طبعـا واردات ورق هـای خـاص ارزبـری فراوانـی 

برای این صنایع و کشور به همراه داشت. ضمن 

اینکـه تامیـن ایـن ورق هـا از واردات نسـبت بـه 

تامین داخلی، از زمان طوالنی تری برخوردار بود، 

بنابراین با توجه به زمان تحویل مناسب، قیمت 

رقابتـی و حضـور مسـتدام بازرسـان فنـی شـخص 

ثالـث در حیـن تولیـد پروژه هـا، تولیـد ورق API و 

آلیـاژی در فـوالد اکسـین نفـع قابـل توجهـی بـرای 

صنایع مصرف کننده به همراه داشته است.

تغییر سبد تولیدات فوالد اکسین ■

مدیـر تولیـد شـرکت فوالد اکسـین بیـان کرد: 

ظرفیـت کارخانـه فـوالد اکسـین مطابـق بـا پروانـه 

بهره بـرداری و توانایـی خطـوط تولید، یک میلیون 

و 50 هـزار تـن ورق اسـت امـا دسـتیابی بـه ایـن 

ظرفیت در صورتی امکان پذیر اسـت که بتوانیم 

اسـلب بـا ضخامـت 300 میلی متـری را بـه عنـوان 

ماده اولیـه تامین کنیم.

بـرای  وی ادامـه داد: شـرکت فـوالد مبارکـه 

بـا  اسـلب  توانسـت  کشـور  در  بـار  نخسـتین 

ضخامـت 300 میلی متـر تولیـد کنـد و در اوایـل 

اسـفند مـاه سـال جـاری نیـز بـرای نخسـتین بـار 

اکسـین خوزسـتان  فـوالد  توانسـتیم در شـرکت 

اسـلب ضخامـت 300 میلی متـر بـا گریـد X70 را 

برای تولید لوله 56 اینچ تولید کنیم.

اهدایـی بـا بیـان اینکـه پـروژه گوره به جاسـک 

به اتمام رسید، خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 

400 تـا 500 هـزار تـن سـفارش ورق هـای API بـرای 

تولیـد لولـه انتقـال نفـت و گاز و ورق هـای آلیاژی 

بـرای مخـازن ذخیره سـازی و تحـت فشـار نفـت و 

گاز داریـم. بـا اینکـه پـروژه گـوره بـه جاسـک بـه 

اتمام رسید اما به تبع آن و با توجه به توانمندی 

اثبـات شـده فـوالد اکسـین بـه دسـت اندرکاران 

صنعـت نفـت، در حـال تولیـد بخش عمـده ای از 

ورق های مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

هسـتیم. بـه طـوری کـه در اکسـین نگرانـی بابت 

پروژه هـای  زیـرا  نـدارد  وجـود  پروژه هـا  اتمـام 

متعـددی در دسـت اقـدام داریـم و حتـی مـواد 

اولیـه بسـیاری از پروژه هـا را تامین کرده ایم.

تولید ورق ضد سایش، برای نخستین بار  ■

در کشور

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین در خصوص 

محصوالت جدید این شـرکت، بیان کرد: صنایع 

پایین دست مصرف کننده مانند سیمان، معادن، 

ماشین سـازی و... تـا پیـش از ایـن همـه ورق هـای 

ضـد سـایش خـود را از طریـق واردات بـه ویـژه از 

سـوئد و سـپس هنـد تامیـن می کردنـد. ورق ضـد 

سـایش دارای ارزش افزوده بسـیار باالیی اسـت و 

طبیعتا واردات آن نیز به ارز نسبتا قابل توجهی 

نیاز دارد. شرکت فوالد اکسین خوزستان با توجه 

به توانمندی بسـیار مناسـب و نیز دارا بودن یک 

عملیـات  کارخانـه  عنـوان  بـا  آفالیـن  کارخانـه 

بـا  سـال گذشـته  چنـد  طـی  توانسـت  حرارتـی، 

برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مشـتریان و کسـب 

از سال 1398 بالغ بر 50 درصد 
تولیدات شرکت فوالد اکسین به 
ورق های API مربوط به ساخت 

لوله های انتقال نفت و گاز، 30درصد 
نیز به تولید ورق های آلیاژی به ویژه 
ورق های مربوط به ساخت مخازن 

ذخیره سازی تحت فشار نفت و گاز 
و 20 درصد دیگر به محصوالت 

ساختمانی اختصاص یافت
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نیازهـای فنـی آن ها بـرای تولید ورق ضد سـایش، 

بـا تشـکیل تیـم فنـی، بـا توجـه بـه موجـود بـودن 

توانایـی در تولیدکننـدگان اسـلب، آنالیـز بسـیار 

دقیقـی از اسـلب مـورد نیـاز ورق ضـد سـایش بـه 

تولیدکنندگان اسلب تحویل دهد و تولیدکنندگان 

اسـلب کشـور نیـز توانسـتند بـا آنالیـز ارائه شـده، 

اسـلب مـورد نیـاز را ریخته گـری و تولیـد کننـد. 

فـوالد اکسـین نیـز در ادامـه موفق شـد بـا طراحی 

برنامـه نـوردی و عملیـات حرارتی، به تولیـد انواع 

گریدهای ورق ضد سایش دست یابد.

وی اضافه کرد: فوالد اکسین ورق ضد سایش 

را در کشـور بومی سـازی کـرده و آن را بـا عنـوان 

اکسـینار نام گـذاری کـرده اسـت کـه تولیـد آن در 

گریدهای مختلف بسته به سختی سطحی ورق 

انجـام می شـود. دسـته بندی ورق تولیـدی نیـز به 

اسـت.  و 550  اکسـینار 400، 450، 500  صـورت 

مصرف عمده صنایع بیشتر گریدهای 400 و 450 

اسـت کـه بـه راحتـی آن را تولیـد می کنیـم. بـا 

برنامه ریزی های صورت گرفته در سال آینده ورق 

اکسینار با گرید 500 و 550 را تولید خواهیم کرد. 

البته تست های اولیه تولید این ورق انجام شده و 

به نتیجه مطلوب رسیده ایم که برنامه داریم برای 

سـال آینـده تولیـد انبوه گریدهـای اکسـینار 500 و 

550 را نیز به سرانجام برسانیم.

اهدایـی بـا اشـاره بـه تامیـن مـواد اولیـه فـوالد 

اکسـین بـرای تولیـد انـواع ورق، خاطرنشـان کـرد: 

فـوالد اکسـین مـواد اولیـه خـود را از سـه شـرکت 

معظـم فـوالد خوزسـتان، فـوالد هرمـزگان و فـوالد 

و  سـایز  بـه  توجـه  بـا  می کنـد.  تامیـن  مبارکـه 

اسـلب  تولیدکننـده  سـه  کـه  فنـی  مشـخصات 

دارنـد، مـواد اولیـه خود را دسـته بندی می کنیم؛ 

از فـوالد  بـه طـوری کـه اسـلب های API تمامـا 

آلیـاژی و  مبارکـه تامیـن می شـوند؛ اسـلب های 

تجـاری نیـز بـا توجـه بـه ابعـاد مـورد نظـر از فـوالد 

هرمزگان و فوالد خوزستان تامین می شوند.

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین در خصوص 

ایـن شـرکت در سـال جـاری،  تولیـد  رکوردهـای 

تنـاژ  میـزان  باالتریـن  سـال 1398  کـرد:  تصریـح 

معـادل تولیـد بـه میـزان 726 هـزار و 387 تـن در 

فـوالد اکسـین اتفـاق افتـاد کـه در تاریـخ 10 سـاله 

فعالیت این شـرکت بی سـابقه بود. امسـال نیز با 

توجـــه بـــه اختصـــاص حـــدود 70 درصــد از سبد 

تولیدات شرکت به تولید ورق های API و آلیاژی، 

بـا برنامه ریزی هـای دقیـق صـورت گرفتـه رکـورد 

تولید مجددا شکسته خواهد شد.

اهدایی در پایان اظهار کرد: در برنامه کاری 

فـوالد اکسـین تولیـد سـاالنه حداقل چهـار یا پنج 

محصـول جدیـد اسـت. در این رابطـه همان طور 

ورق  گریـد  دو  داریـم  قصـد  شـد،  گفتـه  کـه 

اکسـینار 500 و 550 بـه سـبد تولیـدات اضافـه 

کنیم. در همین حال، تولید ورق های کرایژونیک 

را نیـز در دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه پـروژه 

جدیـــدی خواهــد بـــود و اکنون در مراحل اولیه 

طراحی و تولید آن هستیم.

هم اکنون بالغ بر 80درصد از 
محصوالتی که در شرکت فوالد 

اکسین تولید می شوند، مربوط به 
صنایع خاص است که تا پیش 

از تولید انبوه آن در شرکت فوالد 
اکسین، صنایع پایین دست ناچار به 

تامین ورق مورد نیاز خود از طریق 
واردات بودند
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رئیس تضمین کیفیت و تعالی سـازمانی شـرکت مجتمع فوالد خراسـان گفت: فوالد خراسـان با اسـتقرار نظام پیشنهادات و توجه 
بـه تعالی سـازمانی در سـال های گذشـته عاوه بر کسـب جوایز متعـدد در زمینه هـای مختلف و با اجـرای پروژه  های بهبـود، موفق 

به صرفه جویی میلیاردی در هزینه ها شده است.

رئیس تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت مجتمع فوالد خراسان:

سعید رضایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا بیان اینکه 

شـرکت فـوالد خراسـان از زمـان بهره بـرداری در 

نظام هـای  پیاده سـازی  موضـوع   ،1380 سـال 

مدیریتی را در دستور کار خود قرار داده است، 

اظهـار داشـت: از سـال 1381 بـا ورود نظام هـای 

فـوالد  بـه   9001 ایـزو  گواهینامـه  و  مدیریتـی 

را  اسـتاندارد  ایـن  توانسـت  مجتمـع  خراسـان، 

کســـب کنــــد کـه ایــــن استانــــدارد پایـه تمـام 

استانداردهای مدیریتی است.

افـزود: هـدف از پیاده سـازی ایـن نظام هـای 

مدیریتی بهبود مستمر در عملکرد فوالد خراسان 

بوده اسـت. در پی آن، شـرکت از سـال 1386 وارد 

جایـزه تعالـی سـازمانی یـا EFQM شـده و در ایـن 

مـدت توانسـته بـه صـورت پلکانـی ایـن جایـزه را 

رشـد دهد. به طوری که در سـال 1395 موفق به 

اخذ جایزه تندیس بلورین تعالی سازمانی شد.

تعالـی سـازمانی  و  رئیـس تضمیـن کیفیـت 

شـرکت مجتمـع فـوالد خراسـان اضافـه کـرد: در 

کنـار مـوارد یـاد شـده، نظام هـای مدیریتی مانند 

مدیریـت اسـتراتژیک، مدیریـت ریسـک و مـوارد 

در  پیشـنهادات  نظـام  اسـتقرار  دیگـر همچـون 

دستور کار قرار گرفته که در متن جایزه ارزیابی 

تعالـی سـازمانی قـرار می گیـرد. این مـوارد منجر 

بـه تعریـف پروژه هـای بهبـود شـد و در ایـن رابطه 

توانسـتیم پروژه هایی را در شـرکت فوالد خراسـان 

در راستای بهبود مستمر و تعالی نهادینه کنیم.

به دنبال بهبود مستمر هستیم ■

رضایی خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ریزی 

و فنـاوری فـوالد خراسـان بـه دنبـال پیاده سـازی و 

بهبـود مسـتمر ایـن نظام هـا اسـت تـا بتوانـد بـه 

و  آینده سـازی  آینده نگـری،  بـرای  ارکان سـازمان 

پیشبرد اهداف استراتژیک کمک کند.

وی عنوان کرد: فوالد خراسـان در سـال جاری 

در چندین عنوان جوایز شرکت کرده که ازجمله 

آن ها جایزه تعالی نت، مدیریت انرژی، بهره وری 

ایمیـدرو، امتنـان و... هسـتند و فـوالد خراسـان 

توانسـت در آن هـا درخشـان ظاهـر شـود. بـه طـور 

ملـی  سـطح  در  را  پـروژه  دو  توانسـته ایم  مثـال 

معرفـی کنیـم که یکی از آن ها عنوان برتـر را از آن 

فـوالد خراسـان در سـطح  خـود کـرد. همچنیـن 

صرفه جویی چندین میلیارد تومانی با اجرای پروژه های 
بهبود در فوالد خراسان
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مدیریـت انـرژی تندیـس سـیمین را کسـب کرده 

است. ضمن اینکه جایزه تعالی نت و تقدیرنامه 

فـوالد  ارکان  تمـام  همـکاری  بـا  نیـز  سـتاره  سـه 

خراسان به دست آمد.

برنامه ها برای سال های آینده ■

تعالـی سـازمانی  و  رئیـس تضمیـن کیفیـت 

شـرکت مجتمع فوالد خراسـان تصریح کرد: سـال 

آینـده بـرای نظام های مدیریتی برنامـه داریم. به 

طوری که ممکن اسـت به جایزه تعالی سـازمانی 

EFQM وارد شویم و در آن شرکت کنیم. با توجه 

به اینکه تعدادی از پروژه های بهبود را در سـطح 

بتوانیـــــم  امیدواریــــم  کردیـم،  پیـاده  سـازمان 

امتیازهـای شـرکت را ارتقـا دهیـم و بـه مـدارج و 

جوایز باالتر برسیم.

رضایی مطرح کرد: بحث مدیریت استراتژیک 

که یک موضوع کلیدی است، در دستور کار قرار 

داده ایـم تـا در آن مجـددا بازنگـری کنیـم. ضمـن 

اینکـه قصـد داریـم تعـدادی از اسـتانداردها را در 

فـوالد خراسـان مکانیـزه کنیـم کـه ازجملـه آن هـا 

کـه  کـرد  اشـاره  پیشـنهادات  نظـام  بـه  می تـوان 

بخشی از آن انجام شده و به زودی نهایی خواهد 

شـد. بـه ایـن ترتیـب ثبـت کاغـذی در سـازمان بـه 

سمت ثبت سیستمی سوق پیدا خواهد کرد.

وی بـا اشـاره بـه پروژه هـای ملـی شـرکت فوالد 

خراسـان کـه توانسـتند در سـطح ملـی و ایمیـدرو 

جایـزه کسـب کننـد، بیـان کـرد: ایمیـدرو از سـال 

1389 جوایـزی را بـرای شـرکت ها طراحی کرد. در 

در  نیـز  بهـره وری  پروژه هـای  جوایـز،  ایـن  کنـار 

دسـتور کار ایمیدرو قرار گرفت تا پروژه هایی که 

از سطح بهــــره وری باالیـــی برخــــوردار هستنـــد، 

شـرکت ها بـه ایمیـدرو معرفـی کننـد. ایـن امـر 

فرآینـدی را در ایمیـدرو طـی می کنـد کـه در آن 

ارزیابی انجام خواهد شـد و اگر این پروژه بتواند 

امتیـاز و رتبـه مورد نظر ایمیدرو را داشـته باشـد، 

به عنوان پروژه برتر معرفی می شود.

به نظام پیشنهادات توجه ویژه داریم ■

تعالـی سـازمانی  و  رئیـس تضمیـن کیفیـت 

داد:  ادامـه  خراسـان  فـوالد  مجتمـع  شـرکت 

خوشـبختانه شـرکت فوالد خراسـان از سـال 1395 

کـه ایـن پروژه ها را در سـطح ایمیـدرو مطرح کرد، 

هـر سـاله توانسـته اسـت پروژه هـای خـود را بـه 

سـطحی برسـاند کـه جوایزی را کسـب کنـد. این 

پروژه ها از نظام پیشنهادات گرفته می شوند و با 

امکان سـنجی ایـن پیشـنهادات، در نهایـت اگـر 

پروژه قابلیت اجرایی داشته باشد، به مرحله اجرا 

می رسـد. خوشـبختانه فـوالد خراسـان در نظـام 

پیشنهادات توانست بهبودهای بسیار خوبی را 

اجـرا کنـد بـه ایـن ترتیـب صرفه جویی هـای قابـل 

توجهـی را از ایـن پروژه هـا کسـب کند. بـه طوری 

کـــــه ارزش برخــــی از ایــــن صرفــه جویی هــــا بـه 

میلیاردها تومان می رسـد.

رضایی در خصوص جایزه تعالی سازمانی در 

شـرکت فوالد خراسـان ابراز کرد: تعالی سـازمانی 

خراسـان  فـوالد  خوشـبختانه  کـه  دارد  9معیـــار 

توانسته است در این معیارها به صورت متوازن 

رشـد داشـته باشـد. به طوری که توانسـته اسـت 

سـازمان  قسـمت های  برخـی  در  را  پروژه هایـی 

اجرایی کند و به یک رشد متوازن دست یابد. با 

ایـن حـــال در برنامه هـــای آینـده فـوالد خراسـان، 

پروژه هـای جدیـدی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و 

فـوالد  سـازمان  و  یابـد  افزایـش  کنونـی  سـطح 

خراسان، متعالی تر از قبل شود.

هدف از پیاده سازی نظام های 
مدیریتی بهبود مستمر در عملکرد 

فوالد خراسان بوده است. در پی آن، 
شرکت از سال 1386 وارد جایزه 

تعالی سازمانی یا EFQM شده و در 
این مدت توانسته به صورت پلکانی 

این جایزه را رشد دهد
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آلومینیوم
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نوساناتقیمتی،اعتبارشرکتهارازیرسوالبرد
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مدیرعامـل شـرکت سـیوا پروفیـل گفـت: از زمانـی که نوسـانات نرخ ارز بیـش از حد معمول شـد و به تبـع آن، قیمت تمام شـده 
محصـوالت تولید شـده نیز نسـبت بـه آن چیزی که از قبل با مشـتری طی شـده بـود، افزایش پیدا کـرد، اعتماد میـان تولیدکننده 

و مصرف کننده از بین رفت.

مدیرعامل شرکت سیوا پروفیل:

محمــــد فنــــایی در گفــت وگـــو با خبرنگـار 

پایگـــاه خبـــری و تحلیلـــی »فلــــزات آنالیـن«، 

اظهــــار داشــــت: برنـــد سیـــوا پروفیــل از سال 

1386 شـروع به تولید پروفیل های آلومینیومی 

کــــرده اســــت. در تحلیلـــی از وضعیـــت بازار 

فروش محصوالت خـــود، باید متذکــــر شد که 

به علـــت نوسـانات نرخ ارز، بیشـتر واحدهای 

تولیـــدی متحمـــل خسـارت شـده اند  یا دست 

از کار کشیده اند.

وی افـزود: در سـال جدیـد، بـا بـه وجـود آمـدن 

مشـکالت فـراوان در زمینه هـای مختلـف ماننـد 

چالـش در تامیـن مـواد اولیـه، بـاال رفتـن قیمـت 

آلومینیـوم، افزایـش نـرخ ارز و بـه تبـع آن، افزایـش 

قیمــــت تمــــام شــــده محصـوالت تولیـد شـده 

فـروش  و  تولیـد  بایـد،  کـه  آنگونـه  نتوانسـتیم 

مطلوبی داشته باشیم.

عدم وجود اعتبار بین تولیدکننده و  ■

مصرف کننده

آلومینیومـی،  محصـوالت  تولیدکننـده  ایـن 

مطرح کرد: از زمانی که نوسانات نرخ ارز بیش از 

حـد معمـول شـد و بـه تبـع آن، قیمـت تمـام شـده 

محصوالت تولید شده نیز نسبت به آن چیزی که 

از قبل با مشتری طی شده بود، افزایش چشمگیری 

یافت، اعتماد میان تولیدکننده و مصرف کننده از 

بیـن رفـت و بـه عبـارت دیگـر، مشـتریان بـه خاطر 

گران تر شدن قیمت آلومینیوم و در نهایت قیمت 

محصول تولیدی، اول ارسال بارها را مطالبه کرده 

و سـپس اقـدام بـه پرداخـت وجه بابت خرید خود 

می کننـــد تـا مجبــــور بـه پرداخــــت قیمـت روز 

محصوالت تولید شده نباشند.

مدیرعامـل شـرکت سـیوا پروفیـل بیـان کـرد: 

ظرفیت تولید این شرکت روزانه 100 تن بوده است 

نوسانات قیمتی، اعتبار شرکت ها را زیر سوال برد

اما متاسـفانه در سـال جاری نتوانسـتیم به همین 

میـزان محصـول تولیـد کنیـم کـه ایـن اتفـاق نیـز، 

نتیجـه آشـفتگی بـازار و مشـکالت موجـود در آن 

اسـت و یـک تولیدکننـده را بـه سـادگی بـه چالـش 

می کشاند که برای رهایی از آن، باید سختی های 

فراوانـی را تحمـل کنـد تـا بتوانـد از رکـود تولیـد و 

همچنیـن کاهش درآمـد، نجات یابد و مجـددا به 

رونق تولید بازگردد.

نیم نگاهی به بازار صادراتی داریم ■

فنایی در خصوص تکنولوژی مورد استفاده در 

فرایند تولید پروفیل های آلومینیومی خود، عنوان 

کـرد: در خطـوط تولیـدی ایـن شـرکت، از دسـتگاه 

اکسـتروژن و رنگ اسـتفاده شـده اسـت که همگی 

داخلی بوده و از تجهیزات خارجی تاکنون استفاده 

نکرده ایـم. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه تاکنـون در 

کیفیت محصوالت تولیدی، تغییری ایجاد نشده 

اسـت، مایل به انجام صادرات محصوالت خود به 

کشورهای دیگر هستیم اما برای انجام این کار، هم 

بایـد  هـم  و  دارد  وجـود  سـرمایه گذاری  بـه  نیـاز 

ماشین آالت جدیدتری وارد خط تولید خود کنیم تا 

بتوانیم محصوالت بیشتری روانه بازار کنیم. عمده 

ایـن شـرکت، شـرکت های  مشـتریان محصـوالت 

تولیدکننده کرکره هستند.

وی اضافـه کـرد: به این دلیل محصـوالت ما از 

کیفیـت مرغوبـی برخـوردار هسـتند کـه معتقـد 

هستیم بازار خرید محصول با کیفیت هیچگاه از 

عمـده  برخـالف  همچنیـن  و  نمـی رود  بیـن 

تولیدکننـدگان پروفیل های آلومینیومی کـه برای 
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تولید از ضایعات آلومینیومی استفاده می کنند و 

فقط درآمد برای آن ها مهم است و به کیفیت کار 

توجهـی ندارنـد، ما فقـط از محصوالت اسـتاندارد 

آلومینیومی استفاده می کنیم. از این رو، با شروع 

سـال جاری برنامه هایی را در ارتباط با بهبود روند 

تولید و ارتفای کیفی محصوالت خود اجرا کردیم 

و تـا بـه نتیجـه رسـیدن آن هـا نیـز دسـت از تـالش 

برنخواهیم داشت.

خرید از بورس، رد شدن از هفت خوان  ■

رستم است

این فعال صنعت آلومینیوم در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه شـرکت 

سیوا پروفیل از چه منابعی مواد اولیه خود را تهیه 

می کنـد، اذعـان کـرد: قصـد داشـتیم بـرای تهیـه 

مواد اولیه از بورس اقدام کنیم اما به دلیل اینکه 

با معضالتی همچون لزوم پرداخت یک جا و نقدی 

وجـه محصوالت خریداری شـده و همچنیـن توان 

مالـی ضعیـف بـرای خریـد از بـورس کاال مواجـه 

بودیـم، از بـازار آزاد مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را 

تامین می کنیم.

وی ادامـه داد: البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

قیمت تمام شده محصوالت تولید شده با ضایعات 

آلومینیومـی، بـا محصوالتـی کـه از شـمش و بیلت 

خالص آلومینیومی ساخته می شوند، تفاوت بسیار 

اسـت و ایـن تفـاوت قیمـت باعـث شـده تـا بـرای ما 

مشـکالتی در فراینـد فروش محصـوالت، بـه وجود 

بیاید. مصرف کننده با مشاهده این تفاوت قیمت 

بیشتر ترغیب می شود تا از محصوالتی که قیمت 

تمام شده پایین تری دارند، خرید کند بدون اینکه 

بداند این محصوالت کیفیت الزم را ندارد.

توان مالی در عبور از بحران ها  ■

تعیین کننده است

مدیرعامـل شـرکت سـیوا پروفیـل در پاسـخ بـه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  خبرنـگار  سـوال 

ایـن شـرکت،  فعالیـت  بـر  تحریم  هـا  تاثیرگـذاری 

خاطرنشـان کرد: برای فعالیت هر شـرکتی چه در 

دوران تحریـم و چـه در دوره ای کـه صـادرات و 

واردات آزاد باشـد، بایـد بـه ایـن نکته حائز اهمیت 

دقـت شـود کـه یک تولیدکننده به هر میـزان توان 

مالی داشته باشد، می تواند برای تولید محصول، 

مـواد اولیـه مـورد نیاز خـود را تهیه کند. حال آنکه 

بـه علـت نوسـان قیمـت دالر و  بـه تبـع آن، افزایش 

قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان چالش بزرگی را 

پیـش روی خـود دارنـد. چراکـه آلومینیـوم بـه طور 

مستقیم تحت تاثیر تغییرات نرخ دالر، در بورس 

یـک  هرحـال  بـه  می شـود.  قیمت گـذاری  کاال 

تولیدکننـده بـا توجـه به نقدینگی خـود، می تواند 

آلومینیوم مورد نیاز خود را تامین کند.

فنایی تصریح کرد: همین که بتوانیم حتی به 

میزان کم، تولید داشته باشیم، برای ما کار بسیار 

بزرگـی اسـت! چراکـه بـا توجـه به افزایـش نـرخ ارز، 

حجم تولید شـرکت کاهش پیدا کرده اسـت و در 

حـال حاضـر، بـا تمـام ظرفیـت، محصـول تولیـد 

نمی کنیـم. اگـر حمایت هـای الزم از سـوی دولت 

شـکل بگیـرد و راه حل هـای درسـتی بـرای برطـرف 

کردن مشکالت یافت شود، قادر هستیم ظرفیت 

تولید کارخانه خود را تکمیل کنیم و تولید را چند 

برابر افزایش بدهیم و زمانی که بتوانیم این کار را 

انجـام دهیـم، دیگـر احتیاجـی به توسـعه کارخانه 

نخواهیم داشت.

خواهان ثبات قیمت ها هستیم ■

این فعال صنعت آلومینیومی در مورد توقعات 

تولیدکننـدگان از دولـت و مسـئولین، اظهـار کرد: 

تولیدکنندگان توقع زیادی از دولت ندارند و فقط 

ایـن  چراکـه  هسـتند؛  قیمت هـا  ثبـات  خواهـان 

نوسـانات، چیزی جز متضرر شـدن برای آن ها، در 

بـر نداشـته اسـت. البتـه در ایـن خصـوص باید این 

نکتـه را هـم متذکـر شـد کـه متاسـفانه دولتی هـا 

از  در جهـت حمایـت  کـه  وعده هایـی  برخـالف 

تولیدکننـدگان داده بودنـد، تاکنـون هیـچ اقدامـی 

انجام نداده اند و علی رغم اینکه امر قیمت گذاری 

کامـال متاثـر از سیاسـت گذاری های دولـت اسـت، 

اظهـار دارنـد کـه ایـن کار بـه آن هـا مربـوط نیسـت و 

بـار مسـئولیت پذیری، شـانه خالـی  عمـال از زیـر 

کـردن  محـول  جـای  بـه  اسـت  بهتـر  می کننـد. 

مسئولیت ها بر گردن دیگری، دست به کار شوند و 

مشـکل را از سـر راه بردارنـد تـا بیـش از ایـن، تولیـد 

کشور در رکود باقی نماند.

گران تر شدن تعرفه برق، افزایش قیمت  ■

تمام شده را به دنبال خواهد داشت

مدیرعامـل شـرکت سـیوا پروفیـل در پاسـخ بـه 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در این خصوص که 

تا چه اندازه افزایش تعرفه برق مصرفی واحدهای 

تولیدکننـده، روی تولیـد آن هـا تاثیرگـذار اسـت، 

مطـرح کـرد: همان طـور کـه می دانیـد، بیشـترین 

پروفیـل  تولیدکننـده  واحدهـای  در  کـه  انـرژی 

آلومینیـوم در کشـور مـورد مصرف قـرار می گیرد، 

برق است و این افزایش تعرفه، به صورت مستقیم 

و بـه میـزان درصد بسـیار باالیـی روی قیمت تمام 

شـده محصـول اثرگـذار اسـت و قیمـت را افزایـش 

خواهد داد.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت اصال به نفع 

تولیدکننده نیست؛ وقتی قیمت محصوالت باال 

نیـز کاهـش  بـرود، طبیعتـا قـدرت خریـد مـردم 

چشمگیری خواهد یافت. توجه داشته باشید که 

ایـن نـوع کاال نیـز، اولویـت خریـد مصرف کننـده 

نهایـی نیسـت. بنابرایـن در ابتـدا مـردم بـه تامیـن 

مایحتاج روزانه خواهند پرداخت تا خرید پروفیل 

آلومینیوم، پس اگر توان مالی وجود داشته باشد، 

مـردم اقـدام بـه خریـد پروفیـل آلومینیـوم، کرکـره 

برقـی، در پارکینـگ و سـایر محصـوالت خواهنـد 

کـرد. بـه طـور کلـی، افزایش قیمـت باعث کاهش 

خریـد مصرف کننـده و در نتیجـه کاهـش تولیـد 

خواهد شد.

با توجه به این موضوع که تاکنون در 
کیفیت محصوالت تولیدی، تغییری 

ایجاد نشده است، مایل به انجام 
صادرات محصوالت خود به کشورهای 
دیگر هستیم اما برای انجام این کار، هم 

نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد و هم 
باید ماشین آالت جدیدتری وارد خط 
تولید خود کنیم تا بتوانیم محصوالت 

بیشتری روانه بازار کنیم
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بهجایگاهواقعیخوددرمعدننرسیدهایم
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نایـب رئیـس انجمـن مس ایران گفـت: ایران با پتانسـیل های باالی معدنی کـه دارد قابلیت تبدیل شـدن به یک کشـور اقتصادی 
متکـی بـه معـدن را دارد و در واقـع می تـوان قطـار اقتصـاد را بـر روی ریل هـای معدنی به حرکـت درآورد امـا از حرف تـا عمل این 
موضـوع فاصلـه زیادی وجود دارد و موانعی همچون عدم وجود زیرسـاخت، تفکر و مدیریت های غیر معدنی و کمبود سـرمایه گذاری 

ما را از شعار »معدن جایگزین نفت« هر روز دورتر می کند و در واقع کشور در جایگاه واقعی خود از نظر معدنی قرار ندارد.

نایب رئیس انجمن مس ایران:

به جایگاه واقعی خود در معدن نرسیده ایم

کـوروش شـعبانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: در شـرایطی کـه صـادرات و فروش نفت 

بـه عنـوان یـک عامـل رشـد اقتصـادی کشـور بـا 

تحریم هـای جـدی مواجـه اسـت، منابـع و معادن 

بهبـود  راسـتای  در  می تواننـد  کشـور  طبیعـی 

وضعیت اقتصادی مملکت جایگزین نفت شوند 

کـه ایـن موضـوع نیـز فقـط بـا جلسـه و صحبـت 

پیـش نمـی رود و از حـرف تـا عمـل فاصلـه زیـادی 

وجـود دارد و ایـن مسـئله قطعـا بـا شـعار محقـق 

لحـاظ  از  بـه جـرات می تـوان گفـت  نمی شـود. 

ظرفیت زمین شناسـی پتانسـیل معدنی ایران که 

اکنـــون جـــزو 10 کشــــور نخسـت دنیـــا اسـت، 

می توانیـم خـود را بـه راحتی به رتبه های هفت و 

آهـن  و  طـال  مـس،  حـوزه  در  برسـانیم.  هشـت 

اولویت هـای باالیـی داریـم و حتـی در حوزه هـای 

غیـر فلـزی ماننـد گـچ و سـنگ های سـاختمانی 

وضعیــــت مساعــــدی داریـــم و می توانیــم جـزو 

برترین های دنیا باشیم.

وی افـزود: واقعیـت امـر این اسـت که با شـعار 

دادن و عناویـن نمی توانیـم بـه جایـگاه و نتیجـه 

دلخواه در زمینه معدن برسیم، بلکه مدیران باید 

در جهـت رسـیدن بـه ایـن اهـداف اراده کافـی را 

را جهـت  زیرسـاخت های الزم  و  باشـند  داشـته 

تحقـق آن فراهـم آوردنـد. اگـر قرار بر این اسـت که 

ایـران بـه سـمت و سـویی حرکـت کنـد کـه بـه یـک 

کشور معدنی تبدیل شود که البته در حال حاضر 

نیـز در حـوزه نفت و هیدروکربن ها به عنـوان ماده 

معدنـی در جایگاه نسـبتا خوبی هسـتیم، امـا اگر 

بخواهیـم در رابطـه بـا کشـوری کـه اقتصـاد آن بـه 

معادن متکی است صحبت کنیم، باید یک برنامه 

15 الـی 20 سـاله و بـا سـرمایه گذاری سـاالنه چنـد 

میلیـارد دالری تبییـن شـود و مـورد محاسـبه قـرار 

گیرد و به سـمتی حرکت کنیم که جایگاه واقعی 

کشـور از نظـر میـزان ذخایـر را در دنیـا بـه تثبیـت 

اکتشـافات  بـه حجـم  برسـانیم. ذخایـر معدنـی 

متناسب بستگی دارد که در حال حاضر در حوزه 

بـا  و  اکتشـافات بسـیار ضعیـف عمـل کرده ایـم 

قاطعیت می توان گفت اکتشافات ناچیزی انجام 
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شـده اسـت و در کشـور مناطـق بـا قابلیت هـای 

اکتشافی و استخراجی باالیی داریم.

تفکرات غیرمعدنی آسیبی جدی به  ■

سیستم معدنی کشور وارد می کند

نایـب رئیـس انجمـن مـس ایـران تصریـح کرد: 

بـرای تکمیـل موضـوع رسـیدن بـه جایـگاه واقعی 

ایران در نظام معدنی عالوه بر موضوع اکتشاف، 

نقـش  نیـز  معدنـی  صنایـع  در  سـرمایه گذاری 

و  فضـا  بـه  مـوارد  ایـن  تمـام  کـه  دارد  موثـری 

زیرسـاخت های کافی نیاز دارند که متاسـفانه با 

تصویـب و ابـالغ بخشـنامه های خلق السـاعه، بـا 

تغییـر مدیریت هـای پی در پـی و بـا بـه روی کار 

آمـدن تفکـرات غیـر معدنـی و قوانیـن تحمیلـی 

مانـع از رسـیدن بـه اهـداف بـزرگ و ارزشـمند در 

بخش معدنی شـده اند و این فضا جهت رشـد به 

هیچ عنوان مناسـب نیسـت و در مجموع با این 

تفاسیر و با ادامه این روند قطعا به زودی جایگاه 

فعلی کشور را نیز از دست خواهیم داد.

شـعبانی در رابطـه بـا نقـش معـادن مـس در 

رشـد اقتصادی کشـور توضیـح داد: ایران بـر روی 

کمربنـد فلزیایـی آلپ–هیمالیـا قـرار دارد و مس 

بـه  ایـن کمربنـد  یکـی از غنی تریـن عناصـر در 

حسـاب می آیـد کـه مـا نیـز در کشـور از معـادن 

خوب این فلز سرخ و استراتژیک بهره مند هستیم 

و به عبارت بهتر ایران از نظر فلزی به عنوان یک 

کشـور مسـی شناخته شـده است و صنعت مس 

نیز در کشـور سـابقه چند ده سـاله و بالغ بر 60 تا 

70 سال است که به صورت مدرن فعالیت خود 

را آغـاز و ادامـه داده اسـت. ناگفتـه نمانـد سـابقه 

معدنـکاری مـس در کشـور بـه چنـد هـزار سـال 

می رسـد و اولیـن معدنـکاران در حـوزه مـس بـه 

ایران نسـبت داده می شـوند. به صورت ژنتیکی 

ذهنیـت مـردم ایـران بـا مـس و معدن گره خـورده 

اسـت. بـرای ارتقـای جایـگاه ایـران، باید بـازار را به 

دسـت بگیریـم، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

بـا  و  دارد  گسـترده ای  بسـیار  فعالیت هـای 

ظرفیت هایـی فراتـر از برنامـه هـای خـود در حـال 

شـرایطی  امـا  اسـت  مسـی  محصـوالت  تولیـد 

همچون تحریم، عرصه فروش را برای این شرکت 

نیز تنگ کرده است.

معادن کوچک مقیاس مستحق توجه  ■

بیشتری هستند

رئیـس کمیتـه اکتشـاف خانـه معـدن ایـران 

تصریـح کـرد: صـادرات ایـران در برخـی دوره هـا 

ممنـوع اعـالم می شـود و بـه هنـگام بـاز شـدن 

مرزهـا هزینه هـا بـه شـدت افزایـش می یابـد و بـه 

گونـه ای مقوله صـادرات برای محصوالت مسـی 

فضـای امنـی نیسـت، مـس می تواند بـه رتبه یک 

ارزآوری فلزات تبدیل شـود و در مقام بهتری در 

دنیـا قـرار گیـرد امـا به دلیل عوامل ذکر شـده این 

فلز سرخ نمی تواند به جایگاه واقعی خود دست 

یابد. در راسـتای بهبود شـرایط اکتشـافی معادن 

مـس طـرح احیـای معـادن کوچـک مقیـاس مـس 

مطرح شد و اکنون در حال عملیاتی شدن است 

و اگـر ذخایـر معـادن کوچک مقیـاس نیـز مـورد 

اسـتفاده قـرار گیـرد قطعـا در کنـار ذخایر شـرکت 

ملی مس به ذخیره باالیی دست خواهیم یافت.

نایـب رئیـس انجمـن مـس ایـران تاکیـد کـرد: 

زیرسـاخت  بـه  فعـال  غیـر  معـادن  فعال سـازی 

اساسـی نیـاز دارد. معـادن انفـال هسـتند و بـه 

صـورت طبیعـی به همه مـردم ایران تعلـق دارد و 

بـه فـرد خاصـی اختصاص ندارد امـا برای مثال به 

مـن نوعـی بـه عنـوان  بهره بـردار سـپرده می شـود 

که در معدن بهترین اکتشاف، بهترین استخراج 

و بهترین فرآوری انجام دهیم اما این موضوع به 

حمایـت جـدی نیاز دارد، اگر بهره بـردار را به حال 

خـود رهـا کننـد بـه جـای اینکـه ذهـن خـود را بـه 

افزایـش سـرمایه و رونـق  معـدن و صنعـت مـس 

معطوف سازد که به ظرفیت های مد نظر برسد، 

در حواشـی بـه دام می افتـد و عمـال تمـام تمرکـز 

خود را صرف حل مشکالت جانبی خواهد کرد. 

مسائل مربوط به منطقه، منابع طبیعی و محیط 

زیسـت  ازجمله دغدغه های قدیمی معدنـداران 

بـود کـه بـه تنهایـی قـادر به حـل آن ها نبودنـد. به 

تازگی سازمان انرژی اتمی نیز به مدعیان اضافه 

شده و با بهره برداران معادن کوچک به مشکالت 

عدیده ای برخورده اند.

امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد ■

شـعبانی اضافـه کـرد: مـا به عنـوان بهره بـردار 

در مجموع با چالش های بسیاری مواجه هستیم 

ایران از نظر فلزی به عنوان یک 
کشور مسی شناخته شده است و 

صنعت مس نیز در کشور سابقه چند 
ده ساله و بالغ بر 60 تا 70 سال 

است که به صورت مدرن فعالیت 
خود را آغاز و ادامه داده است
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کـه  نیسـتیم  آزادسـازی ذهـن خـود  بـه  قـادر  و 

موضوعـات  بـه  و  کنیـم  رهـا  را  فرعـی  مسـائل 

اصلـی بپردازیـم چـرا که یک دسـت صـدا ندارد. 

ناگفتــــه نمانــــد کــــه چــــه دلیلــــی دارد کـــــه 

سـرمایه گذاری های کالن در بخـش خصوصـی 

انجام شـود که در اصالحیه قانون معادن گفته 

می شـود کـه معـدن مذکـور فقط تا انتهـای زمان 

بـه مـا تعلـق دارد، اینگونـه  پروانـه بهره بـرداری 

از  کلـی  طــــور  بــــه  را  بهره بـــــردار  موضوعـات 

سـرمایه گذاری کـردن دلسـرد می کنـد؛ چراکـه 

امنیت در سـرمایه گذاری حرف اول را در تمام 

معـادن و صنایـع می زنـد و در واقـع مـا رهـا شـده 

هسـتیم. یـک پروانـه بهره بـرداری را بـه معدندار 

تمـام  بـا  دارنـد  انتظـار  و  می دهنـد  تحویـل 

معضالت احتمالی و قطعی دسـت و پنجه نرم 

کنیم و همه موانع را از سر راه برداریم و به طور 

کلـی تمـام مـوارد ذکـر شـده موجب شـده که به 

معـادن کوچک مقیـاس آن چنـان کـه بایـد توجـه 

شـود تـا کنون نشـده و همچنان در احیـای آن ها 

بـا معضـل روبـه رو هسـتیم و بـه عبـارت بهتـر در 

بیـن مراحل فعال سـازی یک معـدن متروکه تمام 

انـرژی معدنـکار صـرف کارهـای اداری شـده و 

نـدارد؛  صنعتـی  امـور  جهـت  توانـی  دیگـری 

شـرکت های  توسـط  نیـز  بزرگ مقیـاس  معـادن 

دولتی و نیمه دولتی تحویل گرفته می شوند و 

مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت 

کویـر مـس نیـز یـادآور شـد: ایـن شـرکت در سـال 

منطقـه  در  معدن هـا  و  رسـید  ثبـت  بـه   1392

خراسان جنوبی حدود 60 کیلومتری شمال شرق 

پروانـه  چهـار  و  شـده اند  واقـع  قایـن  شهرسـتان 

بهره بـرداری داریـم کـه ظرفیـت آن چیـزی حـدود 

یـک میلیـون و 700 هـزار تـن بـا عیـار 0.8 درصـد 

یـک  مـس  کویـر  شـرکت  اسـت.  شـده  بـرآورد 

کارخانه تانک لیچینگ سمنتاسیون 100 هزار تنی 

نیز دارد که تا به امروز توانسـته ایم به 75 درصد 

واحـد  و  برسـیم  ایـن مجموعـه  اسـمی  ظرفیـت 

هیپ مجموعه به تازگی آغاز به کار کرده است. 

شـرکت کویر مس حدود 50 نفر پرسـنل دارد که 

در بخش های مختلف مشـغول به کار هسـتند. 

بـوده و  از نظـر امکانـات محـروم  منطقـه قایـن 

اغلـب پرسـنل مجموعـه بومـی هسـتند. در ایـن 

منطقـه چهـار معـدن واقـع اسـت کـه بـا فواصـل 

50کیلومتری نسـبت به یکدیگر قرار گرفته اند و 

در یکی از معادن که بزرگ ترین معدن محسوب 

می شـود و تمـام واحدهـای فـرآوری در این ناحیه 

احداث شده اند.

پایـان  در  ایـران  مـس  انجمـن  رئیـس  نایـب 

خاطرنشـان کـرد: ایـران یک کشـور معدنی اسـت 

کـه اگـر بخواهیـم بـه جایگاه واقعـی در ایـن حوزه 

برسـیم و ثبـات کافـی را نیـز داشـته باشـیم بایـد 

حداقـل  بایـد  نفـت«  جایگزیـن  »معـدن  شـعار 

بخشی از آن محقق شود که این تحقق مستلزم 

مهیـا سـاختن شـرایط و زیرسـاخت ها اسـت. ایـن 

کشور پتانسیل های باالیی دارد که هنوز بسیاری 

اکتشـاف  مرحلـه  بـه  سـرزمین  ایـن  مناطـق  از 

کـه  مناطقـی  تنهــــا  کنـون  تـا  اسـت.  نرسـیده 

رخنمون داشته انـــد مـــورد اکتشـــاف و استخــراج 

قرار گرفته انـــد و کویرهـــا و مناطقــی کــه پوشیــده 

باقـی  نخـورده  دسـت  امـروز  بـه  تـا  هسـتند 

مانده اند. به عبارت بهتر، حدود 7 درصد سطح 

کشـور اکتشـاف شـده اسـت که قابلیت افزایش 

آوردن  فراهـم  بیشـتر،  حمایت هـای  بـا  و  دارد 

پاگیـر  و  دسـت  مـوارد  کاهـش  و  زیرسـاخت ها 

بتوانیـم بـه برنامـه مـورد نظـر و جایـگاه واقعـی 

صنعت مس در دنیا برسیم.

ذخایر معدنی به حجم اکتشافات 
متناسب بستگی دارد که در حال 
حاضر در حوزه اکتشافات بسیار 

ضعیف عمل کرده ایم و با قاطعیت 
می توان گفت اکتشافات ناچیزی 

انجام شده است و در کشور 
مناطق با قابلیت های اکتشافی و 

استخراجی باالیی داریم.



مـــس

هفتهنامه

29
 é شماره  é 157 اسفند ماه 1399



سرب و روی

هفتهنامه

30
é 1399  اسفند ماه é 157  شماره 

سرب و روی



سرب و روی

هفتهنامه

31
 é شماره  é 157 اسفند ماه 1399

آزادسازیمعادنغیرفعال،تیشهبهریشهمعدنکاریاست
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رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان فرآورده هـای سـرب و روی ایران گفـت: زمانی که فضایی ایجاد می شـود تا امنیت سـرمایه گذاری 
در بخـش معدنـی از بین برود، چطور می توان انتظار داشـت کسـی که خواهـان کار در حوزه معدن اسـت، در این حوزه نقش آفرینی 
کنـد؟! متولیـان امـر بایـد در تاش باشـند که مشـکات معـادن غیرفعـال را حل کننـد و زحمـات معدن دارانـی که سـال ها برای 
معـدن کاری زحمـت کشـیده و هزینه هـای هنگفتی بـرای حفظ آن و بهـره وری از معـدن، پرداخـت کرده اند را از بین نبرند و مسـیر 

ادامه فعالیت آن ها را هموارتر سازند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران:

آزادسازی معادن غیرفعال، تیشه به ریشه 
معدن کاری است

حسـن حسـینقلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: صنعت سرب و روی کشور با مشکالت 

بسـیار فراوانـی مواجـه بوده که یکـی از مهم ترین 

آن هـا، تامیـن مـواد اولیـه اسـت. بـا اکتشـاف در 

معادن داخل کشور، باید تامین مواد اولیه انجام 

می گرفت و این معضل حل می شد که متاسفانه 

ایـن اتفـاق تاکنـون نیفتـاده اسـت. در سـال های 

سـازمان  بـه  فراوانـی  بی مهری هـای  گذشـته، 

زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور شـده 

اسـت و زمانـی کـه حقـوق دولتـی شـرکت ها را 

چندیـن برابـر می کننـد و هیچگونه پشـتیبانی از 

توانـی  نمی گیـرد،  اکتشـاف در کشـور صـورت 

بـرای نیروهـای ایـن سـازمان جهـت انجـام امـور 

اکتشاف در پهنه ها نخواهد ماند.

صنعـت  در  موجـود  معضـالت  افـزود:  وی 

سـرب و روی، نتیجه کم کاری هایی اسـت که در 

گذشـته رخ داده اسـت؛ در کشـور 475 هـزار تـن 

ظرفیـت نصـب شـده روی داریـم و ایـن در حالـی 

اسـت کـه تنهـا 200 هـزار تـن شـمش روی در سـال 

تولیـد می شـود. چراکـه مـواد اولیـه مورد نیـاز در 

دسترس نیست و تامین  کنندگان مجبور هستند 

کـه خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود را از طریـق 

واردات از کشـور ترکیـه تامیـن کننـد و به دسـت 

تولیدکنندگان برسانند.

دولت، به مشکالت دامن نزند ■

این فعال صنعت سـرب و روی تصریح کرد: 

دولـت مشـکالت زیـادی را فراهـم کـرده اسـت 

ارز  برگردانـدن  نظیـر  مـواردی  بـه  کـه می تـوان 

حاصل از صادرات، کیل مصرف تخصیص یافته 

کـه  کـرد  اشـاره  و...  تولیـدی  واحدهـای  بـه 

متاسفانه نزدیک به یک سال می شود که سرب 

و روی کشـور درگیـر آن هـا شـده اسـت. راه حـل 

مشکالت، توانمندسازی و کمک به شرکت هایی 

است که در بخش معدن و فراوری سرب و روی 

حـل  بـه  ابتـدا  در  بایـد  کـه  می کننـد  فعالیـت 

معضـالت موجـود در ایـن واحدها هرچه سـریع تر 

رسـیدگی کـرد؛ حقوق دولتی به میزان کمتـری از 

ایـن شـرکت ها اخـذ شـود، بـه منابـع مالـی آن هـا 

نقدینگـی تزریـق کننـد، عـوارض بـر صـادرات کـه 

کامـال غیـر قانونـی اسـت و بـه هیـچ وجه نبایـد در 

سـال جـاری اخـذ می شـد را از آن هـا طلب نکنند و 

حتـی صنـدوق بیمـه می توانـد بـه معـدن کاران و 

اکتشافات معدنی وام اعطا کند و از طرف دولت 

نیز امکانات ویژه در اختیار این افراد قرار بگیرد.

بدون اطالع قبلی نباید برق و گاز واحد  ■

تولیدی را قطع کرد

ناگهــــانی  مواجهــــه  دربــــاره  حسینقلــــی 

تولیـــدکننــــدگان سـرب و روی بـا قطــــع شــــدن 

بی موقـع بـرق طـی چنـد مـاه اخیـر، اظهــــار کرد: 
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بارهـا و بارهـا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت و در شـب 

بدون اینکه به مدیران واحدهای تولیدی منطقه 

زنجان اطالع قبلی داده شود، اقدام به قطع برق 

کرده اند و دلیلی که برای انجام این کار آورده اند 

ایـن بـود کـه بـه علـت کمبـود بـرق سـطح کشـور، 

باید برای مدتی این قطعی برقرار شود تا بتوانند 

این کمبود را جبران کنند. این اتفاق باعث شـد 

تا تولیدکنندگان متحمل خسارات بسیاری شوند 

و از سـوی دیگـر نیـز رفت وآمدهـای فـراوان بـرای 

رفـع ایـن مشـکل، آن هـا را از برنامه هـای تولیـدی 

عقب انداخت.

وی اضافـه کـرد: اداره بـرق هر اسـتان موظف 

اسـت کـه قبـل از قطـع بـرق اخطـار دهـد و بـدون 

 اطـالع تولیدکننـدگان دسـت بـه اقدامـی نزنـد. 

وقتـی در یـک واحـد تولیـدی کـوره ذوب وجـود 

دارد، با قطع ناگهانی برق، مواد مذاب در داخل 

کـوره کـه بـه مرحلـه تولید نرسـیده اسـت، تبدیل 

آن ریـزش  بـه قراضـه می شـود؛ آجرهـای داخـل 

ایـن واحـد  می کنـد و هـزاران مشـکل دیگـر در 

تولیـدی بـه وجـود می آیـد. عالوه برایـن، حـدود 

چهـار تـا پنج هـزار نیروی انسـانی در شـهرک های 

صنعتی استان زنجان در حال انجام کار هستند 

و ایـن قطعـی بـرق در درازمـدت سـبب تعطیلـی 

واحد تولیدی و به وجود آمدن موجی از بیکاری 

خواهــــد شــــد. بــــه طــــور کلـی ضررهـای بسـیار 

هنگفتـی بـه خاطر قطعـی بی موقع بـرق، به تمام 

واحدهـای تولیدکننـده شـمش سـرب و روی وارد 

می شـود کـه بسـیار از آن هـا هرگـز قابـل جبـران 

نخواهد بود.

بی ثباتی قوانین ■

فرآورده هـای  صادرکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس 

سـرب و روی ایـران در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا چالش هـای 

موجـود در فراینـد ورود موقـت کاال برطـرف شـده 

اسـت یا خیر، تشـریح کرد: خیر، همه چیز مانند 

نامـی کـه بـر ایـن فراینـد گذاشـته شـده، موقتـی 

اسـت و حتـی بـه تولیدکننـدگان صنعـت سـرب و 

روی نیز اعالم شده که تا پایان سال از همین روش 

ورود موقـت کاال، مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را 

تامین کنند تا در سـال بعد، بررسـی شـود که چه 

دستورالعملی را می توان جایگزین کرد و مشکل را 

برطـرف سـاخت امـا بـه همیـن وعـده خـود هـم 

تاکنون، عمل نکرده اند. چرا در زمان ورود موقت 

ثبـت  اسـت،  ضابطـه  و  قانـون  دارای  خـود  کـه 

هنـگام  در  امـا  نمی گیـرد،  صـورت  سفارشـی 

صـادرات شـمش از طـرف بانک مرکـزی و گمرک و 

تمام نهادهای مربوطه، تولیدکننده را تحت فشار 

قـرار می دهنـد کـه بایـد ارز حاصـل از صـادرات را 

وارد کـرده و در سـامانه ارز دولتـی »نیمـا« ثبـت 

کنند و مالیات و عوارض پرداخت شود؟!

وی در ادامـه بـه دلیـل عـدم حـل ایـن معضـل 

مهم، خاطرنشـان کرد: متاسـفانه مهم ترین علت 

اینکه این مشکل تا کنون مرتفع نشده است، این 

اسـت کـه مدتـی در وزارت صمـت، یـک شـخص 

تصمیم گیرنده نبود و حتی این وزارتخانه وزیری 

نداشـت. معـاون وزیـر هـم اگـر بـر سـرکار بـود، 

تصمیمـی اتخـاذ نمی کـرد و قدرت و تجربـه آن را 

مدیریـت  ضعـف  کلـی  طـور  بـه  نداشـت.  نیـز 

حاکـم، باعـث بروز مشـکالت جـدی در این حوزه 

و عـدم حـل شـدن آن بـرای مـدت زمـان طوالنـی  

شده است.

قانون آزادسازی معادن غیر فعال ■

آزادسـازی  قانـون  خصـوص  در  حسـینقلی 

معـادن غیـر فعـال، تصریـح کـرد: ایـن طـرح، تنهـا 

موجـب نابـودی معـادن ایران خواهد شـد. زمانی 

امنیــــت  تـا  می شـــــود  ایجـــــاد  فضــــایی  کـه 

سـرمایه گذاری در بخـش معدنـی از بیـن بـرود، 

چطــــور می تـوان انتظـار داشـت کسـی خواهـان 

کــــار در حــــوزه معــــدن اســـت، در ایـن حــــوزه 

نقش آفرینـی کند؟! به طـور مثال یک معدن کار 

از معـدن خود توانسـته خاک معدنـی مورد نیاز 

را بـه هـر میزانـی که قابل قبول باشـد، اسـتخراج 

کنـد و قصـد دارد بـه رونـد تولیـد رونـق ببخشـد 

چرا باید این معدن با پتانسـیل موجود درون آن 

را در نیمـه مسـیر معـدن کاری بـه فـرد دیگـری 

واگذار کند؟!

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه ای توسط وزیر 

صنعـت، معـدن و تجـارت ابـالغ شـده و مبنی بر 

آن است که به معادنی که راکد هستند سه ماه 

فرصـت داده شـده تـا هرچـه زودتـر فعـال شـوند؛ 

معضات موجود در صنعت سرب و 
روی، نتیجه کم کاری هایی است که 
در گذشته رخ داده است؛ در کشور 
475 هزار تن ظرفیت نصب شده 

روی داریم و این در حالی است که 
تنها 200 هزار تن شمش روی در 

سال تولید می شود
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این دستور بسیار ناکارآمد و غیر قابل کارشناسی 

وضعیـت  بـه  صمـت  وزارت  متاسـفانه  اسـت. 

ایـن  از  اطالعـی  و  نیسـت  آشـنا  معـادن کشـور 

موضـوع نـدارد کـه 20 درصـد معادن ایران توسـط 

معارضـان محلـی غیـر فعـال شـده اسـت و آن هـا 

اجازه فعالیت به معدن کار را نمی دهند و عالوه  

ماننـد  دولتـی  نهادهـای  اشـخاص،  ایـن  بـر 

سـازمان های محیط زیسـت، منابع طبیعی، و... 

نیز به نحو دیگری برای فعالیت معادن مزاحمت 

ایجاد می کنند.

لزوم تحلیل اساسی معضالت ■

این فعال صنعت سرب و روی بیان کرد: باید 

تجزیـه و تحلیـل منطقـی صورت بگیـرد که دلیل 

غیـر فعـال بـودن بسـیاری از معادن سـطح کشـور 

کـه  باشـند  تـالش  در  امـر  متولیـان  و  چیسـت 

مشـکالت ایـن معـادن را حـل کننـد و زحمـات 

معـدن کاری  بـرای  سـال ها  کـه  معدن دارانـی 

زحمت کشیده و هزینه های هنگفتی برای حفظ 

آن و بهـره وری از معـدن، پرداخـت کرده انـد را از 

بین نبرند و مسیر ادامه فعالیت آن ها را هموارتر 

سـازند. همچنیـن در کنـار ایـن مسـئله، بایـد از 

رشـد و پیشـروی دالالن و رانت خـواران و بـه طـور 

کلی معدن خوارانی که به هر شیوه ای، معدن را 

خـود  تصـرف  تحـت  و  می گیرنـد  معـدن دار  از 

درمی آورند جلوگیری کنند.

فرآورده هـای  صادرکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس 

حاضـر،  حـال  در  گفـت:  ایـران  روی  و  سـرب 

95درصـد معـادن ایـران فعالیـت قانونـی دارنـد و 

برای آن ها از سـوی معدن داران، زحمات فراوانی 

از قبیل سـرمایه گذاری های کالن، احداث جاده 

بـرای حمل ونقـل مواد معدنی و... کشـیده شـده 

فعالیـت  اجـازه  محلـی  معارضـان  امـا  اسـت 

بـازار  نمی دهنـد،  معـدن داران  بـه  بی دردسـر 

خارجی خود را از دسـت داده اند و دولت با علم 

بـه ایـن موضـوع، عـوارض صادراتـی نیـز در نظـر 

گرفته اسـت. وقتی همه این مشـکالت در کنار 

یکدیگـر روی دوش یـک معـدن دار قرار می گیرد، 

نباید انتظار بهبود شـرایط را داشـت تا زمانی که 

شـرایط  شـدن  بهتـر  بـرای  عمـال  دولـت  خـود 

معدن کاری، حرکتی موثر را انجام دهد.

میزان اکتشاف سرب و روی، قابل قبول نیست ■

فعالیـت  کیفیـت  بـا  ارتبـاط  در  حسـینقلی 

اکتشـافی در حـوزه سـرب و روی کشـور، عنـوان 

کرد: سازمان زمین شناسی باید اطالعات پایه ای 

زمین شناسی را به شرکت های معدنی ارائه کند 

تا بتوانند بر اساس آن، اکتشافات تفسیری خود 

را آغـاز کننـد امـا وقتـی سـازمان زمین شناسـی 

بودجه ای برای انجام این کار ندارد و کمکی هم 

بـرای توسـعه آن از جانـب هیچ نهادی نمی شـود، 

چه انتظاری می توان نسبت به کفایت اکتشاف 

در حوزه سرب و روی داشت؟

وی اضافـه کـرد: در کنـار ایـن موضـوع، خـود 

واحدهـا نیـز آنقـدر از سـمت نهادهـای دولتـی در 

بـر صـادرات،  خصـوص بیمـه، مالیـات، عـوارض 

حقوق دولتی معادن و افزایش بی رویه میزان آن از 

10 سـال پیـش تاکنـون که به میـزان 10 برابر افزایش 

یافتـه و... تحت فشـار هسـتند کـه نمی توانند به 

فعالیـت خـود ادامـه دهنـد. درآمـد معـدن داران 

آنقـدر زیـاد نیسـت کـه توانایـی پرداخـت حقـوق 

دولتی معدن خود را داشته باشند. بهتر است به 

معـدن کاران،  مالـی  منابـع  کـردن  خالـی  جـای 

بسـتری فراهـم شـود تـا بتواننـد از پـس کار خـود 

برآیند. از واحدهایی که معدن در اختیار دارند و 

خـاک معدنـی را در واحد خود فرآوری می کنند، 

به هیچ عنوان نباید به میزان بیشتری از واحدی 

کـه واحـد فـرآوری خـاک معدنـی نـدارد، حقـوق 

دولتـی معـدن دریافـت شـود و بـا ایـن اوصـاف، 

دیگـر کسـی تمایلـی بـه راه انـدازی واحـد فـرآوری 

خاک معدنی نخواهد داشت.

ایـن  انتهـای  در  سـرب  صنعـت  فعـال  ایـن 

گفت وگو، اظهار کرد: عوارض صادراتی که برای 

صادرات مواد معدنی در نظر گرفته شده است، 

قرار شـد تا پایان سـال 1398 قابل اجرا باشـد و این 

ادعـا دارای مصوبـات قانونـی از سـوی ریاسـت 

نامـه  اقتصـادی،  جمهـوری، شـورای هماهنگـی 

دیـوان  رای  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

عدالت اداری، نامه حقوقی وزارتخانه و... است 

امـا در حـال حاضـر بـه پایـان سـال 1399 نزدیـک 

دریافـت  عـوارض  ایـن  کمـاکان  و  می شـویم 

می شـود و میـزان آن نیـز بـه شـدت افزایـش پیـدا 

کرده است.

وقتی در یک واحد تولیدی کوره 
ذوب وجود دارد، با قطع ناگهانی 

برق، مواد مذاب در داخل کوره 
که به مرحله تولید نرسیده است، 

تبدیل به قراضه می شود؛ آجرهای 
داخل آن ریزش می کند و هزاران 
مشکل دیگر در این واحد تولیدی 

به وجود می آید
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مدیرعامـل شـرکت فرآورده های نسـوز ایران گفـت: با وجود چالش هـای تحریم و 
تامیـن ارز و مـواد اولیـه، توانسـتیم میـزان تولیـد خود را 8 درصد نسـبت به سـال 

گذشته افزایش دهیم و محصوالت جدیدی را به بازار عرضه کنیم.

علـی تدیـن در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

قدیمی تریـن  و  بزرگ تریـن  ایـران  نسـوز  شـرکت 

تولیدکننـده محصـوالت نسـوز در کشـور از نظـر 

تنـوع و حجـم تولیـد اسـت. برنامـه شـرکت ایـن 

اسـت کـه توسـعه بخـش باالدسـت یعنـی مـواد 

امیـدوار  و  دهـد  قـرار  کار  دسـتور  در  را  اولیـه 

هستیم تا پایان سال آینده عملیاتی شود.

وی افـزود: دو پـروژه در ایـن رابطـه تعریـف 

شـده اند کـه قـرار اسـت توسـط آن هـا تولیـد مـواد 

بـه گونـه ای کـه در حـال  اولیـه صـورت گیـرد. 

احـداث یـک واحـد فـرآوری هسـتیم. در صورتـی 

کـه ایـن پروژه هـا بـه ثمـر برسـند، بخشـی از مـواد 

اولیه به صورت داخلی تامین خواهد شد.

هر سال پنج محصول جدید به بازار 
عرضه  می کنیم

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران:

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

ادامـه داد: در همیـن حـال، برنامه هایی نیز برای 

در  کـه  گرفته ایـم  نظـر  در  سـقف  زیـر  توسـعه 

صـورت اجـرای آن هـا ظرفیـت تولیـد 20 درصـد 

افزایش خواهد یافت. در صورتی که چالشی در 

راه اجـرای ایـن پـروژه بـه ویـژه بـرای تامیـن مـواد 

اولیـه بـه وجـود نیایـد، در سـال آینـده افزایـش 

ظرفیـت تولیـد زیـر سـقف را پیگیـری خواهیـم 

کرد. طبق برنامه قرار اسـت تولید سـال آینده به 

57 هزار تن برسد.

از برنامه تولید جلوتر هستیم ■

تدیـن در خصـوص برنامه هـای تولیـد شـرکت 

فرآورده های نسوز ایران، عنوان کرد: برنامه سال 

سـال  پایـان  تـا  کـه  بـود  ایـن  تولیـد  بـرای   1399

بتوانیـم در مجمـوع 45 هـزار تـن محصول نسـوز 

تولیـد کنیـم کـه بـه نظـر می رسـد تـا پایـان سـال 

جـاری ایـن میـزان بـه 49 هـزار تـن برسـد. الزم بـه 

ذکر است که تا پایان بهمن ماه توانستیم میزان 

تولیدات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

حـدود 8 درصـد افزایش دهیم. امیدوار هسـتیم 

رونـد افزایـش تولیـد همچنـان ادامـه یابـد و در 

در  تنـوع  ایجـاد  بـه  نیم نگاهـی  نیـز  آن  کنـار 

محصوالت خواهیم داشت.

وی اضافـه کـرد: در سـال جـاری تولیـد پنـج 

محصول جدید را به نتیجه رسانده ایم که تعدادی 

از ایـن محصـوالت بـه بـازار عرضـه شـده اند. در 

رابطه با تولید محصوالت جدید، بخش تحقیق و 

بـه  توجـه  بـا  و  شـده  تقویـت  شـرکت  توسـعه 

هـم  بـاز  بتوانیـم  جدیـد،  سیاسـت گذاری های 

محصـوالت جدیـدی را در راسـتای ایجـاد تنـوع، به 

جدیـد،  محصـول  پنـج  ایـن  کنیـم.  عرضـه  بـازار 

بـرای  کـه  هسـتند  جدیـد  نسـوز  جـرم  پنج نـوع 

مصرف در کارخانه های فوالدی کاربرد دارد.

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

تاکیـد کـرد: نکته قابل توجه در خصوص شـرکت 

نسـوز ایـران ایـن اسـت کـه در سـال های گذشـته 

عمـده تمرکـز شـرکت در زمینـه تولیـد محصـول 

عمدتـا بـر جرم نسـوز اسـتوار بـود اما ایـن رویکرد 

بـه ویـژه در سـال جـاری تغییـر کـرده و در حـال 

حاضر بیشتر تولیدات نسوز ایران به صورت آجر 
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نسـوز اسـت. ضمـن اینکـه توانایـی تولیـد برخـی 

جرم ها و آجرهای نسوز بسیار خاص را داریم.

تنوع مشتریان شرکت نسوز ایران ■

تدیـن بـا اشـاره بـه مشـتریان و فـروش شـرکت 

فرآورده های نسوز ایران، بیان کرد: شرکت نسوز 

ایران تقریبا در همه صنایع مشتریان خاص خود 

را دارد که مهم ترین آن ها صنایع فوالد، سـیمان، 

فلـزات غیـر آهنـی ماننـد مـس، صنایـع پاالیـش و 

پتروشـیمی نفـت و گاز، شیشـه و... هسـتند. 

صـورت  بـه  مشـتریان  بـه  نیـز  شـرکت  فـروش 

مسـتقیم انجـام می شـود. نکتـه قابـل توجـه ایـن 

است که محصوالت نسوز به صورت کامال آزاد 

و بـر اسـاس میـزان تقاضـا از سـوی مشـتریان و 

عرضه از سوی تولیدکننده تعیین می شود.

وی ابـراز کـرد: بـه جـرات می تـوان گفـت کـه 

صنایـع بسـیاری مشـتری تولیـدات شـرکت نسـوز 

ایران هستند زیرا گستره تولیدات بسیار باال است 

و همین امر نیز باعث ایجاد تنوع و گستردگی در 

مشتریان می شود. به طوری که شرکت ما از نظر 

حجـم و تنـوع تولیـد محصـوالت نسـوز تقریبـا در 

معـدود  نیـز  دنیـا  در  اسـت.  بی رقیـب  ایـران 

کارخانه هایی هستند که محصوالتی با تنوع باال 

همانند شرکت نسوز ایران تولید می کنند.

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

سـال  در  کـرد:  مطـرح  صـادرات  خصـوص  در 

گذشـته توانسـته بودیـم بخشـی از محصـوالت 

خود را صادر کنیم اما در سـال جاری این میزان 

بـه طـور قابـل توجهـی کاهش یافته اسـت. با این 

حال به دلیل فشـار بسـیار باالی تقاضای داخلی 

ناچـار  مصرف کننـدگان،  و  مشـتریان  سـوی  از 

شدیم بخشی از فروش صادراتی خود را به بازار 

میـزان  بنابرایـن  و  دهیـم  اختصـاص  داخلـی 

صادرات کاهش یافته است.

پتانسیل ذخایر معدنی داخلی ■

تدین اذعان کرد: تا زمانی که محصوالت بر 

اسـاس مـواد اولیـه موجـود بومی سـازی نشـوند، 

را  معدنـی  ذخایـر  پتانسـیل  میـزان  نمی توانیـم 

قضـاوت کنیـم. شـرکت نسـوز ایـران در یکـی دو 

مـورد بـرای بومی سـازی مـواد اولیـه خـود اقـدام 

کـرده اسـت کـه در ایـن رابطـه منابعـی در کشـور 

ناچـار  شـرایط،  بـه  توجـه  بـا  البتـه  دارد.  وجـود 

هسـتیم از دیگـر روش هـا بـرای تامیـن مـواد اولیه 

استفاده کنیم که عمده آن ها نیز وارداتی است. 

البتـه بـا بومی سـازی بخشـی از مـواد اولیـه بـه 

زودی این روند تغییر خواهد کرد. همان طور که 

پیش از این نیز بیان شـد، بومی سـازی مواد اولیه 

در مرحله تحقیقات قرار دارد و به سمت منابعی 

بـرای تامیـن مـواد اولیه خواهیم رفت که بتوانیم 

بخش عمده ای از آن را از داخل تامین کنیم.

وی در تکمیـل گفته هـای خـود، اظهـار کـرد: 

مـواد اولیـه تولیـد نسـوز همچـون کرومیـت در 

کشـور قابـل تولیـد هسـتند و کشـور مـا حتـی 

صادرکننده کرومیت نیز محسـوب می شـود اما 

کرومیـت بـه تنهایـی بـرای تولیـد نسـوز کافـی 

نیست؛ بلکه باید در کنار آن از دیگر مواد اولیه 

نیـز اسـتفاده و بـا شـکل دادن یـک فرموالسـیون 

خاص، محصول نسوز را تولید کرد.

چالش ها امکان برنامه ریزی را می گیرند ■

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

چالش های این شرکت را همانند سایر مشکالت 

عمده اقتصاد کشـور دانسـت و خاطرنشـان کرد: 

تقریبـا همـه صنایـع بـا مشـکالتی نظیـر نـرخ ارز، 

تحریـم و دشـواری های مربـوط بـه آن بـه ویـژه در 

دسـتورالعمل های  حـدودی  تـا  و  واردات  حـوزه 

بانک مرکزی دسـت و پنجه نرم می کنند. البته 

چالـش تولیدکننـدگان نسـوز بـا بانـک مرکـزی بـه 

نرخ ارز و ارز در دسترس کشور بازمی گردد.

تدین در پایان تصریح کرد: شرکت فرآورده های 

نسـوز ایـران بـا وجـود همـه مشـکالت، توانسـته 

فعالیت خود را حفظ و حتی اقدام به گسترش آن 

کند زیرا صنایع زیادی به آن وابسـته هسـتند اما 

می توانـد  و  بـوده  زیـاد  بسـیار  چالش هـا  فشـار 

برنامه ریزی هـای کوتاه مـدت را نیـز دچـار مشـکل 

کنـد. تغییـرات نـرخ ارز، تحریم هـا و تامیـن مـواد 

باعـث می شـوند  کـه  اولیـه مشـکالتی هسـتند 

تولیدکننـدگان نتواننـد تصمیمـات الزم را بـرای 

آینده خود اتخاذ کنند زیرا فضای آینده کاری در 

موارد یاد شـده مشـخص نیسـت و تولیدکنندگان 

نمی دانند در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

در سال جاری تولید پنج محصول 
جدید را به نتیجه رسانده ایم که 

تعدادی از این محصوالت به بازار 
عرضه شده اند. در رابطه با تولید 
محصوالت جدید، بخش تحقیق 

و توسعه شرکت تقویت شده و با 
توجه به سیاست گذاری های جدید، 
بتوانیم باز هم محصوالت جدیدی 
را در راستای ایجاد تنوع، به بازار 

عرضه کنیم
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مدیرعامـل شـرکت شـتاب دهنده صـدر فـردا گفت: شـتاب دهنده صـدر فـردا به عنوان یـک شـرکت زیرمجموعـه هلدینگ صدر 
تامین با ماموریت توسـعه کسـب و کارهای نوین در حوزه معدن و صنایع معدنی تاسـیس شـده اسـت. این شـرکت در جهت ارائه 
طـرح نوآورانه، بررسـی نیازهـای نوآورانه، جذب سـرمایه گذار و در نهایت بومی سـازی دانش و رشـد اقتصاد کشـور با متخصصین 
و محققیـن مجـرب همکاری های جـدی را در پیش گرفتـه و در افق پیـش روی خود در تاش اسـت نیازهای نوآورانه شـرکت های 

بیشتری را عارضه یابی کند و مورد بررسی قرار دهد.

هـادی کمالـی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

بـه عنـوان  فــــردا  شـرکت شـتاب دهنده صــــدر 

پلتفرم نوآوری در پیرامون هلدینگ صدر تامین 

شکل گرفته است و ماموریت این شتاب دهنده، 

پاسـخ به نیازهای فناورانه ای اسـت که هلدینگ 

آن  مجموعـه  زیـر  شـرکت های  و  تامیـن  صـدر 

دارنـد. ایـن نیازهـای فناورانـه ماحصل مطالعات 

عارضه یابی و نیازسنجی بود که در شرکت های 

تابع هلدینگ انجام شـده و این نیازها شناسـایی 

نیازهــــا،  ایـن  بــــرای رفـع  نهایــــت  شــــده و در 

فـردا سـازماندهی شـده و  شـتاب دهنده صـدر 

شـکل گرفتـه اسـت و یـک ماموریـت بـرای ایـن 

شرکت به حساب می آید.

ایـــــن  دوم  مامــــوریــــــت  افـــــــزود:  وی 

طرح هـای  جـذب  و  شناسـایی  شـتاب دهنده، 

دانش بنیــــانی اســــت کـه در حــــوزه معـدن و 

صنایـع معدنـی هسـتند. این طرح هـا اغلب در 

بخش تحقیقات کشور و در دانشگاه ها مطرح 

کـه  اسـت  حمایت هایـی  نتیجـه  و  می شـوند 

معاونـت علمـی و فنـاوری انجـام می دهد. این 

بـه  و  شـده  شناسـایی  شـرکت  توسـط  طرح هـا 

آن هـا جهـت جـذب سـرمایه گذار و گذرانـدن 

مراحـل توسـعه کمـک می شـود و در نهایـت بـه 

یک کسـب و کار تبدیل می شـوند. در مجموع 

شـتاب دهنده صــــدر فــــردا ابـزاری اســـــت کـه 

رسـوخ  و  نفـوذ  بـرای  تامیـن  صـدر  هلدینـگ 

فناوری های جدید به شرکت های زیرمجموعه 

ایجاد کرده است.

پنج طرح از طرح های دانش بنیانی را  ■

جذب کردیم

مدیرعامــــل شتاب دهنــــده صـدر فـــــردا در 

رابطـه با دسـتاوردهای این شـرکت توضیـح داد: 

ایـن شـتاب دهنده حـدود هشـت مـاه اسـت کـه 

شـروع بـه فعالیـت کـرده و هول دو محور تعیین 

شـده بـرای شـرکت فعالیت هـای گسـترده ای را 

انجـام داده ایـم. مـا بالـغ بـر 40 طـرح نوآورانـه را 

داده ایـم.  قـرار  ارزیابـی  مـورد  و  کـرده  جـذب 

برخی از این طرح ها در مراحل ابتدایی بودند و 

یـا در حـوزه فعالیت هـای مـا نبودنـد امـا در ایـن 

بیـن حـدود 12 طـرح را جـذب کردیـم و مـورد 

حمایـت قـرار دادیـم تـا در مسـیر پیشـرفت خـود 

گام بـه گام پیـش برونـد. در حـال حاضـر، پنـج 

طـرح از طرح هـای دانش بنیانـی را جذب کردیم 

صدر فردا، شتاب دهنده صنعت و اقتصاد
مدیرعامل شرکت شتاب دهنده صدر فردا:



تکنولوژی

هفتهنامه

43
 é شماره  é 157 اسفند ماه 1399

و در جهـت رشـد آن هـا قـدم برداشـتیم کـه در 

ایـن  واقـع،  در  هسـتند.  سـرمایه  جـذب  حـال 

اولیـن اقدامـی بـود کـه مـا انجـام دادیـم و کار 

بسـیار سـخت و پیچیـده ای محسـوب می شـود 

کـه خوشـبختانه طـی ایـن مـدت کوتاهـی کـه 

فعالیت خود را آغاز کردیم، عمال تعدادی طرح 

را وارد مرحله سرمایه  گذاری کرده ایم.

کمالـی ابـراز کـرد: در رابطـه با بومی سـازی و 

پاسخ به نیازهای فناورانه نیز می توان گفت که 

تابـع  شـرکت های  فناورانـه  نیازهـای  عمـده  مـا 

هلدینـگ صـدر تامیـن را شناسـایی کردیـم و بـا 

کمـک خـود شـرکت ها دوره های آموزشـی جهت 

تربیت نیروهای عارضه یاب برگزار کردیم که در 

در  کـه  جسـت وجویی  و  شناسـایی  راسـتای 

کـه  مطالعاتـی  و  می دهنـد  انجـام  شـرکت ها 

صورت می گیرد بتوانند عارضه های شرکت های 

خـود را پیـدا کننـد. ایـن افـراد بـا حکـم سـفیر 

نوآوری در شرکت ها مشغول به فعالیت هستند 

و به صورت مسـتمر عارضه ها را شناسـایی کرده 

و به ما محول می کنند و در ادامه در اکوسیستم 

نوآوری به دنبال راه حل برای عارضه ها هسـتیم. 

بـه عنـوان مثـال، طی برنامه ای نیازهـای فناورانه 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر شناسـایی و 

عارضه یابـی شـد و سـپس اولویت بنـدی شـده و 

رویـداد  یـک  و در  برآمدیـم  آن هـا  رفـع  درصـدد 

اعـالن عمومـی کردیـم. ایـن نیازهـا را محققیـن، 

شـرکت های دانش بنیـان، اسـتارتاپ ها و افـرادی 

کـه توانمنـدی فنـی دارنـد مشـاهده می کننـد و 

در صورت حل آن ها اعالم آمادگی می کنند و با 

نهایـت  و در  امضـا می کنیـم  تفاهم نامـه  آن هـا 

نیازهـای  کـه  می شـود  قراردادهایـی  بـه  منجـر 

مربوطه حل شود.

ما به دنبال دانشگاهیان و پژوهشگران هستیم ■

وی اذعـان کـرد: فـاز اول فعالیـت خـود را 

طبـق برنامه ریـزی کـه صـورت گرفـت بـه ایـن 

خدمـات  اول  سـال  یـک  در  کـه  اسـت  شـرح 

فنـاوری بـه شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ 

صـدر تامیـن ارائـه دهیـم. بـه هـر حـال، مـا بـه 

خانـواده صـدر تامیـن تعلـق داریـم و جزئـی از 

خانـواده شسـتا هسـتیم و بدیهـی اسـت کـه بـا 

این فرایند و شـرایط آشـناتر باشـیم و کار خود را 

بـا شـرکت های زیرمجموعـه آغـاز کنیـم امـا در 

چشـم انداز قطعا در این نقطه نخواهیم ماند و 

ایـن مرحلـه گام خواهیـم برداشـت و  از  فراتـر 

قصـد داریـم بعـد از یـک سـال بتوانیـم خدمات 

خـود را بـه تمـام شـرکت ها و بنگاه هـای تولیدی 

کـه در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور 

فعالیـت دارنـد، ارائـه دهیـم و در چشـم انداز 

خــود می بینیـــم تعـداد شـتاب دهنده   هایی که 

نوآورانـه  و  هسـتند  فعـال  معدنـی  حـــوزه  در 

خدمــــات ارائــــه می دهنــــد، بسیــــار محـــدود  

هسـتند و بـا ورود شـرکت صـدر فـردا در ایـن 

حـوزه قطعـا ظـــرف فعالیـت آن در پهنـه ملـی 

گسـترده خواهـد شـــد و منافـع آن بـه هلدینـگ 

صدر تامین، شستا و در نهایت به اقتصاد ملی 

کشور باز خواهد گشت.

مدیرعامـل شـتاب دهنده صـدر فـردا تاکیـد 

و  نرم افزارهـا  علـم،  تولیـد  شـروع  نقطـه  کـرد: 

سـخت افزارها و بـه طـور کلـی جریـان نوآورانـه در 

دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتی رقم می خورد و در 

واقع همکاری با دانشگاه ها اجتناب ناپذیر است و 

اگـر بخواهیـم یـک کار علمـی را ارائـه دهیـم حتما 

باید یک وجه کار به دریای گسترده علمی کشور 

متصل باشد. در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا 

فعالیت ما را محدود کرد که این موضوع را نیز با 

بهره گیـری از ارتباطـات مجـازی رفـع کردیـم امـا 

بدیهـی اسـت کـه مـا بـه دنبـال دانشـگاهیان و 

پژوهشـگران باشـیم و بـا دعـوت همـکاری، آن هـا را 

بـرای ارائـه راه حل هـا بـرای رفـع معضـالت بـه کار 

گیریم و از دانش این افراد استفاده کنیم و در واقع 

به عنوان کمک در کنار ما حضور داشـته باشـند، 

به همین واسـطه ارتباط بسـیار خوبی را با اعضای 

هیئـت علمی دانشـگاه های معتبر کشـور کـه در 

و صنایـع معدنـی  متالـورژی  معـدن،  حوزه هـای 

فعالیت دارند، برقرار کردیم.

به کمک رسانه های تخصصی نیاز داریم ■

کمالـی عنـوان کرد: همواره سـعی کردیم که 

در جلسـات و در کمیته هـای راهبـری و ارزیابـی 

شرکت حتما بعد علمی فضا را با حضور اعضای 

تمـام  در  آن هـا  و  کنیـم  پررنـگ  علمـی  هیئـت 

فرایندهای کاری ما حضور داشته باشند. عالوه 

بر اسـاتید سـعی بر آن داشـتیم که در پروژه های 

مختلـف از دانـش دانشـجویان نخبـه کشـور نیز 

ارائـه  مـا  مجمـوع،  در  ببریـم.  را  کافـی  بهـره 

طرح هـای نوآورانـه را از آن هـا انتظـار داریـم. در 

نتیجه، ارتباط ما با دانشگاهیان بسیار تنگاتنگ 

اسـت و بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 

جمهوری که نهاد حاکمیتی و متولی اکوسیستم 

برقـرار  را  خوبـی  بسـیار  ارتبـاط  اسـت  نـوآوری 

کردیم که برگزاری جلسـات مداوم و مسـتمر به 

استحکام این ارتباط دامن می زند. ظرفیت های 

صنــــدوق نــــوآوری و شکوفـــایی را بــــه خوبــــی 

می شناسـیم و بـا آن هـا نیز ارتباط خوبـی داریم و 

در تـالش هسـتیم کـه ایـن ارتباطـات را هـر روز 

گسترده تــــر از گذشتــــه کنیــــم تـا بتوانیـم همـه 

پتانسـیل های کشـور را بـه کار بگیریـم تا بتوانیم 

این فعالیت ملی را به نتیجه برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جا افتادن و 

قـوام آمـدن فعالیـت شـرکت شـتاب دهنده صـدر 

داریـم،  نیـاز  رسـانه ها  همـکاری  بـه  قطعـا  فـردا 

رسانه های تخصصی که در حوزه صنایع معدنی و 

فلزی فعالیت دارند در این خصوص نقش موثری 

می توانند داشـته باشـند و ما می توانیم به کمک 

رسـانه های تخصصـی جریـان نوآورانـه  را در بخش 

معدن کشور پیاده سازی کنیم؛ چراکه این برنامه 

یک حرکت ملی اسـت و به تمام ارکان و اجزا نیاز 

دارد. همان طور که دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها در 

ایـن امـر نقـش موثـری دارنـد قطعـا رسـانه نیـز در 

تحقق افق های روشن این شتاب دهنده یک مهره 

حیاتی محسوب می شوند.

شتاب دهنده صدر فردا ابزاری 
است که هلدینگ صدر تامین برای 

نفوذ و رسوخ فناوری های جدید 
به شرکت های زیرمجموعه ایجاد 

کرده است
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صبانور1730میلیاردتوماندرآمدکسبکرد

»کگل«25هزارمیلیاردتوماندرآمدبهدستآورد

عملکرددرخشانشرکتملیمسدربهمنماهامسال
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شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانور طـی 11 ماه سـال 1399 توانسـت بـا فروش یـک میلیـون و 126 هزار تـن محصوالت 
سنگ آهنی، یک هزار و 730 میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان نسبت به سال قبل حاکی از رشد 148 درصدی است.

صبانور 1730 میلیارد تومان درآمد کسب کرد 
طی 11 ماهه امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

و  معدنـی  توسـعه  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

جـاری  سـال  مـاه  بهمـن  در  صبانـور  صنعتـی 

بـر  خـود  از  فـروش  در  خیره کننـده ای  رکـورد 

جای گذاشـت و موفق شـد 350 میلیارد تومان 

درآمد کسـب کند. این در حالی اسـت که کل 

درآمـد شـرکت صبانـور در 11 مـاه سـال 1398، 

یعنـی  ایـن  بـود.  تومـان  میلیـارد   696 حـدود 

بـه  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن  در  تنهـا  صبانـور 

درآمـد  قبـل  سـال  مـاه   11 درصـد   50 انـدازه 

کسب کرده است.

صبانور یک میلیون و 638 هزار تن محصول  ■

تولید کرد

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه صبانـور طـی 
11مـاه سـال جـاری 443 هـزار و 343 تـن گندلـه 

تولید کرده که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 10 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در 11 ماه سـال گذشـته حدود 401 هزار و 

920 تن گندله تولید کرده بود.

ضمـن اینکه صبانور در سـال جـاری 21 هزار و 

162 تـن گندلـه نیمه پختـه ضایعاتـی تولیـد کـرد. 

این شرکت در 10 ماه سال قبل 30 هزار تن گندله 

نیمه پخته ضایعاتی تولید کرده بود.

صبانور توانسته است طی 11 ماه سال جاری 

تـن کنسـانتره  یـک میلیـون و 173 هـزار و 580 

خشـک تولید کند که این میزان نسـبت به سـال 

گذشـته حاکی از رشـد 15 درصدی اسـت. با این 

حـدود   1398 سـال  مـاه   11 در  صبانـور  حـال، 

یک میلیـون و 21 هـزار و 33 تـن کنسـانتره خشـک 

تولید کرده بود.

یـک  مجمـوع  در  سـال  مـاه   11 در  »کنـور« 

میلیـون و 638 هـزار و 75 تـن محصول تولید کرد 

کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته، رشـد هـزار تنـی 

معـادل 12 درصـد دارد. صبانـور در سـال گذشـته 

حدود یک میلیون و 452 هزار و 593 تن محصول 

تولید کرده بود.

افزایش 16 درصدی فروش »کنور« ■

نمودار 2 حاکی از آن است که »کنور« طی 
11 مـاه سـال 1399 حـدود 454 هـزار و 426 تـن 

گندلـه را فروخـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 18 درصـد رشـد داشـته 

است. صبانور در مدت مشابه سال 1398 حدود 

385 هزار و 9 تن گندله فروخته بود.

صبانور همچنین در سال جاری 41 هزار و 519تن 

گندلـه نیمه پخته ضایعاتـی را بـه فروش رسـاند که 
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نسـبت بـه سـال گذشـته 38 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت در سـال پیـش 30 هـزار تـن 

گندله نیمه پخته ضایعاتی تولید کرده بود.

»کنـور« در 11 مـاه سـال جـاری 630 هـزار و 

650تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش رسـاند کـه 

حـدود  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

14درصد افزایش نشـان می دهد. این شـرکت در 

11 ماه سال گذشته 553 هزار و 456 تن کنسانتره 

خشک فروخته بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانـور در 

مجمـوع 11 مـاه سـال 1398 حـدود یـک میلیـون و 

126هـزار و 595 تـن محصـوالت سـنگ آهنی بـه 

فـروش رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش 16 درصد رشد دارد. صبانور در سال گذشته 

968 هزار و 465 تن محصول فروخته بود.

رشد 161 درصد درآمد فروش گندله صبانور ■

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شود، صبانور در 11 ماه سال جاری هشت هزار 

و 888میلیـارد و 761 میلیـون ریـال از محـل فروش 

گندله درآمد کسب کرد که این مبلغ در مقایسه 

با سال گذشته، 161 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در مدت مشابه سال گذشته توانسته 

بود سه هزار و 404 میلیارد و 656 میلیون ریال از 

راه فروش گندله درآمد به دست آورد.

»کنور« موفق شـد در 11 ماه سـال 1399 حدود 

هشـت هزار و 238 میلیارد و 797 میلیون ریال از 

محـل فـروش کنسـانتره خشـک درآمد داشـت که 

رشـد  از  حاکـی  گذشـته  سـال  بـا  مقایسـه  در 

141درصـدی اسـت. در سـال گذشـته ایـن شـرکت 

توانسته بود سه هزار و 428 میلیارد و 932 میلیون 

از کنسانتره خشک فروش داشته باشد.

همچنیـن شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی 

صبانـور در سـال جـاری از محـل فـروش گندلـه 

نیمه پختـه ضایعاتـی موفـق شـد 181 میلیـارد و 

786 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه در 

مقایسـه بـا سـال قبـل 34 درصـد رشـد را نشـان 

قبـل  سـال  مـاه   11 در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

135میلیـارد ریـال از فـروش گندلـه نیمه پختـه 

ضایعاتی درآمد کسب کرد.

در مجمـوع »کنـور« طـی 11 مـاه سـال جـاری 

17هزار و 309 میلیارد و 344 میلیون ریال درآمد 

کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش 148 درصد رشـد داشـته است. با این وجود 

قبـل 6 هـزار و  صبانـور در مـدت مشـابه سـال 

968میلیارد و 588 میلیون ریال درآمد به دست 

آورده بود.

نمودار 4 نیز نرخ کنسانتره و گندله صبانور 

طی 11 ماه سال جاری را نشان می دهد. میانگین 

نرخ گندله در این 11 ماه 19 میلیون و 560 هزار و 

415 ریـال بـه ازای هـر تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 

13میلیـون و 63 هـزار و 977 ریـال بـه ازای هـر تـن 

بـوده اسـت. ایـن نمـودار حاکـی از آن اسـت کـه 

نـرخ کنسـانتره و گندلـه در 11 مـاه سـال جـاری 

همواره با رشد همراه بوده است.
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شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر با توجـه به افزایـش 4 درصدی تولیـد و 10 درصدی 
فـروش در 11 مـاه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، توانسـت 254 هـزار و 

176میلیارد ریال درآمد کسب کند که در مقایسه با سال پیش 117 درصد رشد دارد.

»کگل« 25 هزار میلیارد تومان درآمد به 
دست آورد

طی 11 ماهه امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در بهمـن ماه سـال جـاری رکوردهای ماهانه تولید 

و  کنسانتره سـازی  کارخانه هـای  در  را  خـود 

گندله سـازی شکسـت و بـا توجـه بـه فـروش خوب 

خود در این ماه، موفق شد 34 هزار و 146 میلیارد 

ریال درآمد کسـب کند که درآمد نسـبت باالیی 

محسوب می شود.

رشد 4 درصدی تولید ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتـی گل گهـر توانسـته اسـت در 11 مـاه سـال 

جـاری 14 میلیـون و 593 هـزار و 380 تن کنسـانتره 

تولید کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

4درصد رشـد دارد. گل گهر در سـال گذشـته طی 

همین مدت توانسته بود 13 میلیون و 998 هزار و 

847 تن کنسانتره تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

11مـاه سـال 1399 حـدود 11 میلیـون و 508 هـزار و 

750 تـن گندلـه تولیـد شـد کـه نسـبت بـه همیـن 

مدت در سال 1398، حدود 4 درصد افزایش یافته 

است. این شرکت در 11 ماه سال قبل، 11 میلیون و 

17 هزار و 680 تن گندله تولید کرده بود.

»کگل« طـی 11 مـاه سـال 1399 موفـق شـد و 

111هـزار و 406 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کنـد کـه 

نسبت به بهمن ماه 1398، حدود 3 درصد کاهش 

را نشـان می دهـد. گل گهـر در 11 مـاه سـال قبـل، 

115هزار و 842 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد گل گهـر در 11 مـاه امسـال بـه 

26میلیـون و 213 هـزار و 536 تـن رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 4 درصـد 

سـال 1398  مـاه   11 در  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد 

توانسـته بـود 25 میلیـون و 132 هـزار و 369 تـن 

محصول تولید کند.

حجم فروش داخلی کنسانتره گل گهر  ■

77درصد رشد داشت

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر توانسـت در 11 مـاه سـال جـاری 

دومیلیـون و 553 هـزار و 745 کنسـانتره در بـازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه مـدت 
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مشابه سال قبل 77 درصد رشد دارد. این شرکت 

در سـال گذشـته طـی همیـن مـدت توانسـت یک 

میلیـون و 441 هـزار و 859 تـن کنسـانتره در بـازار 

داخلی بفروشد.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

11مـاه سـال 1399، 11 میلیـون و 566 هـزار و 211 تـن 

گندله در بازار داخلی فروخته شـد که نسـبت به 

همین مدت در سـال 1398، حدود 7 درصد رشـد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در 11 ماه سـال قبل 

10 میلیـون و 803 هـزار و 922 تـن گندلـه در بـازار 

داخلی فروخته بود.

»کگل« موفـق شـد طـی 11 مـاه سـال جـاری، 

129هـزار و 725 تـن گندلـه ریزدانـه بفروشـد کـه 

نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 

950درصد افزایش یافته اسـت. گل گهر در 11 ماه 

سال قبل 12 هزار و 354 تن گندله فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در 

11 ماه سال جاری 200 هزار و 852 تن کنسانتره در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند که نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 66 درصـد افـت دارد. 

گل گهر در سال گذشته طی همین مدت توانسته 

بـود 605 هـزار و 872 تـن کنسـانتره در بازارهـای 

صادراتـی بفروشـد. ایـن شـرکت در 11 ماهـه سـال 

گذشـته 214 هـزار و 195 تـن گندلـه و در مجمـوع 

820 هـزار و 67 تـن محصـول طـی 11 ماه منتهی به 

بهمن صادر کرده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی گل گهر در 

11 مـاه امسـال به 14 میلیـون و 450 هـزار و 533 تن 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

10 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11ماه سال 1398 توانسته بود 13 میلیون و 78 هزار 

و 242 تن محصول بفروشد.

درآمد کنسانتره داخلی 290 درصد  ■

افزایش یافت

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر توانسـت در 

11ماه سال جاری از محل فروش کنسانتره در بازار 

داخلی 34 هزار و 897 میلیارد و 883 میلیون ریال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل 290 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 

سـال گذشته طی همین مدت توانسـت با فروش 

کنسانتره هشت هزار و 932 میلیارد و 437 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی 11ماه 

سال 1399، از فروش گندله 213 هزار و 597 میلیارد 

و 937 میلیـون ریـال درآمـد حاصل شـد که نسـبت 

همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 116 درصـد 

افزایش را نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 

قبـل از فـروش گندلـه 98 هـزار و 880 میلیـارد و 

182میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

ریزدانـه  گندلـه  فـروش  از   ،1399 سـال  11مـاه 

619میلیارد و 315 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

کـه نسـبت همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 

1167درصد رشد دارد. »کگل« در 11 ماه سال قبل 

از فروش گندله ریزدانه 48 میلیارد و 863 میلیون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در 

کنسـانتره  فـروش  محـل  از  جـاری  سـال  مـاه   11

صادراتی پنج هزار و 61 میلیارد و 39 میلیون ریال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل یـک درصـد افـت دارد. ایـن شـرکت در 

سـال گذشته طی همین مدت توانسـت با فروش 

کنسـانتره پنـج هـزار و 116 میلیـارد و 929 میلیـون 

ریال درآمد داشـته باشـد. ضمن اینکه در 11 ماهه 

سال گذشته، این شرکت موفق شده بود از فروش 

گندله صادراتی دو هزار و 268 میلیارد و 912میلیون 

ریـال و در مجمـوع هفـت هـزار و 427 میلیـارد و 

82میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجمـوع درآمـد گل گهـر در 11 مـاه امسـال بـه 

254 هزار و 176 میلیارد و 174 میلیون ریال رسید 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 

117درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 11مـاه سـال 

از فـروش محصـوالت خـود  بـود  توانسـته   1398

115هزار و 247 میلیارد و 323میلیون ریال درآمد 

داشته باشد.
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بررسـی عملکـرد شـرکت ملی صنایع مـس ایران در بهمن ماه سـال 1399، نشـان می دهـد که این شـرکت در ماه مورد بررسـی در 
رابطـه بـا تولیـد عمده محصوالت مسـی و جانبی خود نسـبت به دی ماه سـال جاری و همچنین نسـبت به بهمن مـاه 1398 عملکرد 
مطلوبی را از خود به نمایش گذاشـته و توانسـته اسـت سـه هزار و 478 میلیارد تومان درآمد کسب کند که رشـدی معادل 85.9 درصد 

را نسبت به بهمن ماه 1398 روایت می کند.

عملکرد درخشان شرکت ملی مس در بهمن ماه امسال 
رشد 85.9 درصدی درآمد »فملی«  

و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش،  ایـن  در 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، عملکرد شـرکت ملی 

یـک  ایـران را در مـدت مشـخص  صنایـع مـس 

ماهـه منتهـی بـه 30 بهمـن مـاه سـال 1399 مورد 

تجزیه و تحلیل قرار داده است. شرکت مس در 

و  واحدهـا  در   1399 سـال  از  مـاه  یازدهمیـن 

مجتمع هـای زیرمجموعـه خـود در میزان تولید 

و فروش برخی محصوالت مسـی و جانبی روند 

روبـه رشـدی را از خـود بـه نمایـش گذاشـته و بـه 

ویژه در میزان تولید و فروش برخی محصوالت 

همچون کنسانتره مس، کاتد، اسید سولفوریک 

و کنسـانتره مولیبـدن آمـار نسـبتا مطلوبـی را به 

ثبـت رسـانده اسـت. همچنیـن توانسـته در مـاه 

مورد بررسی، صادرات کاتد مس تولیدی را نیز 

در برنامه خود قرار دهد.

محصوالت مسی ■

نمودار 1 میـزان تولید و فـروش محصوالت 
مسـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران را نشـان 

می دهـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار، شـرکت ملـی 

مـس در گـروه محصـوالت مسـی در بهمـن مـاه 

سـال جـاری، 100 هـزار و 24 تـن کنسـانتره مـس 

تولیـد کـرد. شـرکت مـس در دی مـاه، 92 هـزار و 

796 تـن کنسـانتره مـس تولیـد کـرده بـود و در 

بهمن ماه رشـد 7.8 درصدی را به ثبت رسـاند. 

»فملـی« بـا ایـن میـزان تولیـد در بهمن ماه سـال 

جـاری، 4.9 درصـد افزایـش را نسـبت بـه بهمـن 

ماه 1398 داشـته اسـت. میزان تولید کنسـانتره 

در بهمن 1398، 95 هزار و 322 تن بود.

بـا  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن  در  شـرکت  ایـن 
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رشـد  مـس،  کاتـد  تـن   667 و  هـزار   24 تولیـد 

1.3درصـدی را نسـبت بـه مـاه گذشـته بـا میـزان 

رسـاند.  ثبـت  بـه  تـن   341 و  هـزار   24 تولیـد 

همچنیـن شـرکت مـس بـا این میـزان تولید کاتد 

در بهمـن مـاه سـال 1399 نسـبت بـه مـاه مشـابه 

1398 رشـد 30.2 درصـدی داشـته اسـت. میـزان 

تولیـد کاتـد در مـدت مشـابه در بهمن ماه سـال 

گذشته 18 هزار و 945 تن برآورد شده است.

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت ملـی 

مـاه سـال جـاری  بهمـن  ایـران در  صنایـع مـس 

کنسـانتره  فـروش  گذشـته  ماه هـای  همچـون 

داشـته و یـک هـزار و 850 تـن از ایـن محصـول را 

فـروش  میـزان  ایـن  بـا  کـه  اسـت  فروختـه 

72.6درصـد رشـد را نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال 

گذشـته ارزیابـی می کنـد. « گفتنـی اسـت کـه 

این شـرکت در بهمن ماه سـال 1398 یک هزار و 

72 تـن کنسـانتره مـس فروختـه بـود. »فملـی در 

دی مـاه 25 هـزار و 194 تـن کنسـانتره مـس را 

مورد معامله قرار داد.

این شرکت با فروش 15 هزار و 956 تن کاتد 

مس، 95.1 درصد رشـد نسـبت به دی ماه سـال 

جـاری و همچنیـن 28.7 درصـد کاهـش نسـبت 

بـه بهمـن مـاه سـال 1398 داشـته اسـت. از ایـن 

مـاه،  بهمـن  در  »فملـی«  کاتـد  فـروش  میـزان 

و  صـادرات  بـه  متعلـق  تـن   51 و  هـزار  هفـت 

هشـت هزار و 905 تـن نیـز در بـازار داخلـی بـه 

فـروش رسـیده اسـت. میـزان فـروش کاتـد مـس 

در دی ماه سال جاری و بهمن ماه سال گذشته 

بـه ترتیـب هشـت هـزار و 180 تـن و 22 هـزار و 

385تن برآورد شده است.

محصوالت جانبی ■

نمودار 2 میـزان تولید و فـروش محصوالت 
جانبی شـرکت ملی صنایع مس ایران که شـامل 

را  می شـود  مولیبـدن  و  نقـره  طـال،  کنسـانتره 

گـزارش می کنـد. طبـق ایـن نمـودار، در بهمـن 

ماه سال 1399 میزان تولید کنسانتره طال و نقره 

توسـط شـرکت مـس 72 تـن بـود کـه نسـبت بـه 

بهمن ماه سال گذشته افزایش 30.9 درصدی را 

نشـان می دهـد. میـزان تولیـد کنسـانتره طـال و 

نقـره در دی مـاه سـال جـاری و بهمـن مـاه سـال 

گذشـته بـه ترتیـب 74 تـن و 55 تـن بوده اسـت. 

ضمـن اینکـه »فملـی« در بهمن ماه سـال جاری، 

کـه  کـرد  تولیـد  مولیبـدن  کنسـانتره  تـن   601

نسـبت به دی ماه با میزان تولید 459 تن، رشـد 

30.9 درصدی را گزارش می کند.

بررسـی  مـورد  مـاه  در  مـس  ملـی  شـرکت 

توانسـت 38 تـن کنسـانتره طـال و نقره بـه فروش 

رسـاند. ایـن شـرکت در دی مـاه سـال جـاری نیـز 

بـود.  فروختـه  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  تـن   66

»فملی« در ماه مورد بررسـی توانسـت 573 تن 

کنسـانتره مولیبـدن را نیـز معاملـه کنـد و رشـد 

25.9 درصدی را نسـبت به دی ماه سـال جاری 

به ثبت رساند. این شرکت در دی ماه امسال و 

همچنیـن بهمـن مـاه سـال گذشـته، بـه ترتیـب، 

455 تن و 670 تن مولیبدن فروخته بود.

اسید  سولفوریک ■

اسـید  فـروش  و  تولیـد  میـزان   3 نمـودار 
 سـولفوریک شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران را در 

بهمـن مـاه سـال جـاری نشـان می دهـد. بـر اسـاس 

این نمودار، میزان تولید اسید سولفوریک 56 هزار 

و 666 تـن و میـزان فـروش ایـن محصـول 63 هـزار و 

149 تـن بـوده کـه نسـبت بـه دی ماه سـال 1399 به 

ترتیـب در تولیـد و فـروش رشـد 2.5 درصـدی و 

2.3درصدی داشته است و میزان تغییرات تولید 

و فروش این محصول نسـبت به مدت مشـابه در 

سـال گذشـته به ترتیـب افزایـش 180.3 درصـدی و 

258.8 درصدی را گزارش می کند.

سنگ سولفور ■

شـرکت ملـی صنایع مس ایـران در بهمن ماه 

بـرای نهمیـن بـار متوالـی در سـال جـاری سـنگ 

سـولفور تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در مـاه مـورد 

بررسـی، چهـار میلیـون و 792 هـزار تـن از ایـن 

محصول را تولید کرد که نسـبت به ماه مشـابه 

سـال 1398 و دی ماه سـال جاری به ترتیب رشـد 
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اسـت.  داشـته  درصـدی   19 و  درصـدی   13.9

و  هـزار   102 امسـال،  مـاه  بهمـن  در  »فملـی« 

رسـاند.  فـروش  بـه  را  سـولفور  سـنگ  529تـن 

گفتنـی اسـت کـه ایـن شـرکت در دی مـاه سـال 

جـاری 10 هـزار و 570 تـن سـنگ سـولفور را مـورد 

معاملـه قـرار داد کـه در این صورت شـاهد رشـد 

چشـمگیر 870 درصـدی در میـزان فروش سـنگ 

سولفور در بهمن ماه هستیم.

سایر محصوالت ■

بررسـی آمـار وضعیـت تولیـد و فـروش سـایر 

سـال  مـاه  بهمـن  در  مـس  شـرکت  محصـوالت 

1399 نشـان می دهـد کـه شـرکت مـس 20 هزار و 

599 تـن سـایر محصـوالت تولید کـرد و تمام این 

میزان را مورد معامله قرار داد. »فملی« در دی 

ماه نیز 20 هزار و 466 تن سایر محصوالت تولید 

بـود.  فروختـه  نیـز  را  آن  را  تمـام  و  بـود  کـرده 

شـرکت مـس بـا ایـن میـزان تولیـد و فـروش سـایر 

محصـوالت در بهمـن مـاه سـال جـاری توانسـت 

0.6 درصـد رشـد را در هـر دو زمینـه نسـبت بـه 

بهمن ماه سال گذشته به ثبت برساند.

طبق نمودار 4، نرخ فروش کنسانتره مولیبدن 

در ماه مورد بررسی نسبت به دی ماه سال 1399 با 

افت 8 درصدی همراه بوده و همچنین نرخ فروش 

کاتد مسـی نیز کاهش 3.7درصدی را طی همین 

مدت تجربه کرده است.

قابـل ذکـر اسـت کـه شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران در مـاه مـورد بررسـی هفـت هـزار و 

51 تـن کاتـد مـس صـادر کرد و درآمـدی بالغ بر 

یک هـزار و 400میلیـارد و 624 میلیـون تومـان را 

به دست آورد.

در مجموع »فملی« در بهمن ماه سال جاری، 

سـه هزار و 478 میلیارد تومان درآمد کسـب کرد 

که نسبت به دی ماه سال جاری 8 درصد رشد و 

همچنیـن 85.9 درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال در 1398 را گزارش می کند.

»فملی« با فروش 15 هزار و 
956تن کاتد مس، 95.1 درصد 

رشد نسبت به دی ماه سال جاری 
و همچنین 28.7 درصد کاهش 
نسبت به بهمن ماه سال 1398 

داشته است
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آییـن راه انـدازی معامـات آتی نقره و تاالر حراج باز بورس کاال با حضور برخی از مسـئوالن کشـور و مدیران سـازمان بـورس و اوراق 
بهادار کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل بورس کاال برگزار شد.

آیین راه اندازی معامالت آتی نقره و تاالر حراج 
باز بورس کاال  برگزار شد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، آیین راه انـدازی معامالت آتی 

حضـور  بـا  کاال  بـورس  بـاز  حـراج  تـاالر  و  نقـره 

کمیسـیون  رئیـس  پورابراهیمـی  محمدرضـا 

اقتصـادی مجلـس، دهقـان دهنـوی، مدیرعامـل 

حامـد  کشـور،  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان 

ایـران،  کاالی  بـورس  مدیرعامـل  سـلطانی نژاد 

وزارت  برنامـه  و  طـرح  معـاون  زرنـدی  سـعید 

از  دیگـر  و جمعـی  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

مسئوالن در محل بورس کاال برگزار شد.

حجم معامالت بورس کاال به بیش از  ■

32میلیون تن رسید

در این مراسم حامد سلطانی نژاد اظهار داشت: 

در سال جاری   رقم بی سابقه 32 میلیون تن کاال در 

معامـالت بـورس ثبـت شـده و ایـن رقـم بیانگـر آن 

است که زیرساخت های  بورس کاال پاسخگوی نیاز 

صنایع و تولید کشور بوده است. همچنین در حوزه 

تامین مالی تولیدکنندگان 40درصد معامالت بازار 

فیزیکـی به صورت سـلف بـوده و به این ترتیـب از 

ارزش 300 هـزار میلیـارد تومانـی بـازار حـدود 120 

هـزار میلیـارد تومـان بـه تامیـن مالـی شـرکت های 

تولیدکننده کمک شده است.

وی به معامالت حراج باز سنگ آهن اشاره کرد 

از  یکـی  بـاز  حـراج  مـدل  معامـالت  افـزود:  و 

زیرسـاخت های اصلـی بورس های کاالیی  اسـت و 

در ایـن روش فرصـت بیشـتری بـرای کشـف نـرخ 

داده می شود تا معامله گران برای تامین مواد خود 

بتواننـد در حیـن معاملـه تفکـر بیشـتری در حـوزه 

قیمت داشته باشند.

سـلطانی نـژاد در خصـوص معامـالت آتی نقـره 

نیـز خاطرنشـان کـرد: اهمیـت نقـره در بازارهـای 

جهانی  به لحاظ وزنی از  طال بیشتر است و این فلز 

در صنایـع الکترونیـک، صنایـع تولیـدی و صنایـع 

پایین دسـتی کاربـرد باالیـی  دارد کـه بـا راه انـدازی 

قرارداد آتی نقره در بورس کاال شرایط برای پوشش 

ریسـک قیمتـی بـرای صنایـع پایین دسـتی فراهـم 

شده است.

وی در خاتمـه تصریـح کـرد: برنامه بـورس کاال 

آتـی   آتـی، راه انـدازی قـرارداد  بـازار  بـرای توسـعه 

بـا  همچنیـن  اسـت.  طـال  صنـدوق  واحدهـای 

همکاری  وزارت صمت، گواهی سپرده کاالیی بر 

روی مس و آلومینیوم هم در دستور کار است.

ورود سنگ آهن به بورس کاال اتفاقی بزرگ و  ■

مثبت است

در ایـن مراسـم محمدرضـا پورابراهیمی اظهار 

داشـت: اقدامـات زیادی بـرای افزایش بهره گیری 

از ظرفیـت بـازار سـرمایه و بـورس کاال جهت رونق 

اقتصـادی کشـور، بهبـود و شـفافیت اطالعـات و 

کاهش ریسک ها انجام شده است.

وی  با بیان اینکه ورود سنگ آهن به بورس کاال 

اتفاقـی مثبـت و موجـب خرسـندی  فعـاالن تولیـد 

است، تاکید کرد: اجرای این اقدام نشان می دهد 

از فضای قبلی همچون نگاه دستوری  به قیمت ها 

وارد یـک فضایـی جدیـد شـده ایم و اساسـا دغدغه 

چیـزی را کـه داشـته ایم امـروز تبدیـل بـه میـدان 
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عملیاتی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان 

کـرد: اگـر بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا در کشـور بـه 

اهـداف بلنـد و مطلـوب برسـیم بایـد قواعـد حـوزه 

اقتصـادی و اجرایـی را در کشـور بپذیریـم و اجـرا 

کنیـم؛ در ایـن حوزه راه انـدازی قرارداد آتی نقره در 

بورس کاال کار ارزشمندی است که صورت گرفته 

کـه بـرای اسـتفاده از ابزارهـای مشـتقه در بـازار 

سـرمایه بایـد همـه اقدامـات مربوطـه بـه نوبـت 

عملیاتی شوند.

سرمایه گذار به تثبیت شرایط اقتصادی  ■

نیاز دارد

دهقـان دهنـوی، رئیس سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار در مراسم آغاز افتتاحیه معامالت آتی نقره 

و حـراج بـاز در بـورس کاالی ایـران اظهـار داشـت: 

همه باید با کمک هم به سـمت تقویت اعتماد و 

ثبات در بازار سـرمایه حرکت کنیم و سـهامداران 

نیـز بایـد بـا ابزارهـای مدیریـت ریسـک بهتریـن 

تصمیم را برای دارایی های خود داشته باشند.

وی افزود: میزان سرمایه گذاری در کشور طی 

سال های اخیر مطلوب نبوده است زیرا قاعده کار 

رقـم  جایـی  در  سـرمایه گذاری  کـه  بـوده  ایـن 

می خـورد کـه مکانیزم هـا اعـم از قیمت گـذاری 

شفاف باشد.

دهنـوی خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گذار باید 

بدانـد حداقـل در میان مـدت بـه ویـژه در حـوزه 

قوانیـن و مقـررات ثبـات اتفـاق بیفتد. عـالوه بر 

تثبیـت  جـای  بـه  دارنـد  انتظـار  صنایـع  ایـن، 

قیمـت، فرمـول قیمت گـذاری منطقـی در بازار 

تعیین و سرمایه گذاران جدید نیز با این فرمول 

هدایت شوند.

ایـران  بـورس و اوراق بهـادار  رئیـس سـازمان 

تاکیـد کـرد: ابزارهـای مالـی جدیـد می تواننـد به 

کاهـش ریسـک بـازار کمـک کننـد کـه معامـالت 

آتی نقره و حراج باز از جمله آن ها است. همچنین 

کـه  دارنـد  وجـود  بـازار  در  محصـول  صدهـا 

می تواننـد از ابزارهـای متعـدد فـروش و تامیـن 

مـواد اولیـه بـه خوبـی اسـتفاده کننـد و ریسـک 

معامالت را کاهش دهند.

وی در پایان اذعان کرد: در بخش تامین مالی، 

کشور ضعف دارد و تنها 10 شرکت تامین سرمایه 

بزرگ در کشور فعالیت می کنند.

سال آینده معادن و پروژه ها به بورس می آیند ■

سـعید زرنـدی، معـاون طـرح و برنامـه وزارت 

صمت در این مراسم اظهار داشت: شکل گیری و 

تعریـف ابزارهـای نویـن مالـی بـرای بـورس کاال و 

بورس اوراق بهادار باید در خدمت تولید و افزایش 

تولید باشـد. در حالی که تولیدکنندگان ایران در 

حوزه فنی رشد بسیار خوبی داشتند اما در حوزه 

مالی و بازار سرمایه برای رشد آماده نیستند.

وی افزود: سـال آینده سـال خوبی برای تمرکز 

صنعت در بورس کاال به ویژه برای پروژه ها است. 

معتقدیم سال 1400 فرصت ویژهای است تا بر این 

بورس تمرکز داشته ایم و در حوزه معدن مزایدهها 

را به این سمت بیاوریم.

معامـالت  عمـده  کـرد:  زرنـدی خاطرنشـان 

کاالیـی در بـورس کاال بـه حـوزه صنعت و معدن 

تعلـق دارد. وزارت صمـت بـرای توسـعه بـورس 

کاال و بـورس اوراق بهـادار آمادگـی خود را اعالم 

کرده است. ضمن اینکه برای ورود شرکت های 

جدید به بورس ها نیازمند حذف بروکراسی های 

اداری هستیم.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تصریـح 

کـرد: شـرکت های سـهامی عـام پـروژه در بودجـه 

سـال آینـده مصـوب شـده و بسـتر بسـیار خوبـی 

بـزرگ  پروژه هـای  بـرای  سـرمایه  جـذب  بـرای 

خواهند بود.

وی عنـوان کـرد: روش معامـالت حـراج بـاز در 

بـورس کاال می توانـد موجـب آرامـش خاطـر بـرای 

تولیدکننـده و متقاضـی را فراهـم کنـد. در همیـن 

حال نقره یکی از صنایع استراتژیک است که روی 

آن وزارت صمت برنامه ریزی مدونی هم در بخش 

تولیـد اولیـه و هـم در مصنوعـات صـورت داده 

اسـت. چراکـه بـازار فلـزات گران بهـا در دنیـا باالی 

یک هزار میلیارد دالر است اما سهم ما کم است.

در پایـان ایـن مراسـم، ناصرپـور، معاون توسـعه 

بـازار بـورس کاالی ایـران توضیحاتـی در خصـوص 

معامالت آتی نقره و حراج باز سنگ آهن ارائه کرد 

و بـا نمایـش آنالین معامالت، رسـما از ایـن دو ابزار 

بورس کاال رونمایی شد.

در سال جاری   رقم بی سابقه 32 
میلیون تن کاال در معامات بورس 

ثبت شده و این رقم بیانگر آن است 
که زیرساخت های  بورس کاال 

پاسخگوی نیاز صنایع و تولید کشور 
بوده است
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بهرهبرداریازسهطرحتوسعهایدرمجتمعفوالدسبا

تولیدکنسانترهسنگآهنچادرملوفراترازظرفیت

دستیابیآلومینایجاجرمبه22محدودهامیدبخشمعدنیبوکسیت
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در مراسـمی بـا حضور مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه و جمعـی از معاونان و مدیـران، بهره برداری از جاده حمـل محصول و قراضه، 
سیستم سیگنالینگ راه آهن و اتاق ویدئووال مجتمع فوالد سبا آغاز شد.

بهره برداری از سه طرح توسعه ای در مجتمع فوالد سبا
با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت؛

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، مدیرعامـل فـوالد 

ایـن  از  تقدیـر  ضمـن  مراسـم  ایـن  در  مبارکـه 

مجموعـه بـر حمایـت فـوالد مبارکـه از افزایـش 

و  کـرد  تاکیـد  سـبا  فـوالد  مجتمـع  در  تولیـد 

اظهـار داشـت: اگرچـه هیجانـات بـازار، شـیوع 

اخیـر،  سـال  دو  در  تحریـم  و  کرونـا  بیمـاری 

مجتمـع  تولیـد  خطـوط  نوسـازی  و  بازسـازی 

فـوالد سـبا را بـا مشـکالت دوچنـدان و تاخیـر 

همـراه کـرد، امـا کارکنـان مجتمـع فـوالد سـبا بـا 

عـزم و اراده مثال زدنـی به صـورت آفالیـن بـه 

باعـث  کـه  یافتنـد  دسـت  مهـم  اقـدام  ایـن 

فـوالد  گـروه  بقیـه  روحیـه  تقویـت  و  دلگرمـی 

مبارکه است.

وی افزود: به نظر می رسـد پس از بازسـازی و 

بهینـه  مدیریـت  بـا  تولیـد،  خطـوط  نوسـازی 

فرایندهـا، میـزان تولیـد بـا 33 درصـد افزایـش بـه 

500 هـزار تـن برسـد کـه تمـام حمایت هـای فـوالد 

مبارکـه در تسـریع سـرمایه گذاری ارزی و ریالـی 

در این بخش به کمک مدیران مجتمع فوالد سبا 

می آیـد تـا همچنـان ایـن مجتمع نیز ماننـد دیگر 

زیرمجموعه هـای گـروه فـوالد مبارکـه بـا قـدرت 

تمام به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.

ایـن  کـرد:  تصریـح  عظیمیـان  حمیدرضـا 

مجموعـه همـواره در آرامـش و بـه دور از حواشـی 

اهـداف خـود را دنبـال کرده و به خوبی در مسـیر 

تولید و توسعه قرارگرفته است.

جـاده حمـل محصـول و قراضـه مجتمـع فوالد 

سـبا سـاالنه 77 میلیـارد تومـان صرفه جویـی بـه 

همراه خواهد داشت.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز در این 

مراسـم در خصـوص پـروژه جـاده حمل محصول و 

قراضـه مجتمـع فـوالد سـبا بیـان کـرد: قبـال حمل 
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بـا  ذوب آهـن  شـرکت  در  از  محصـول  و  قراضـه 

ترافیـک باالیـی انجـام می شـد کـه بـا احـداث و 

بهره برداری جاده حمل محصول و قراضه مجتمع 

فـوالد سـبا بـه طـول چهـار هـزار متـر و عـرض 11 تـا 

20متر، هم مسیر کوتاه تر شده و هم ماشین های 

حمـل قراضـه و محصـول بـا خـط تولیـد و انبارهـا 

تداخل پیدا نمی کنند.

احمـد سـعیدبخش توسـعه رینـگ پیرامونـی 

ماشـین های  آسـان  تـردد  و  سـبا  فـوالد  مجتمـع 

از  را  قراضـه  و  محصـول  حمـل  جهـت  سـنگین 

اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.

پـروژه  ایـن  اجـرای  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

12میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه شده است، 

ادامه داد: از مشـخصات پروژه می توان به یک پل 

بتنـی بـه طـول 30 و عـرض 26 متـر، دومیـدان بـه 

مساحت دو هزار و 800 مترمربع، تونل تاسیساتی 

جهت عبور لوله ها و کانال آب پسـاب و جانمایی 

نیوجرسی در کنار مسیر اشاره کرد.

معاون توسـعه شـرکت فوالد مبارکه در ادامه 

در خصوص سیستم سیگنالینگ راه آهن مجتمع 

فـوالد سـبا و بهره بـرداری از آن نیـز ابـراز کـرد: قبـال 

صـورت  دسـتی  به طـور  سـیگنالینگ  فراینـد 

می گرفـت و 30 تـا 40 سـوزنبان در بـازه  زمانـی نیم 

ساعت باید مسیرها را مشخص می کردند تا قطار 

بـا سیسـتم جدیـد  منحـرف نشـود. درحالی کـه 

انجـام  ثانیـه  ایـن کار در زمـان 30  سـیگنالینگ 

می شود و با فشار چند دکمه روی مانیتور قطارها 

هدایت و مسیر صحیح آن ها مشخص می شود.

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه افزایـش ایمنـی، 

جلوگیری از  خطاهای انسـانی و افزایش سـرعت 

در فراینـد عملیـات از مزایـای ایـن طـرح اسـت، 

اضافـه کـرد: بـرای اجـرای ایـن پـروژه 42 میلیـارد 

تومـان هزینـه شـده و سـاالنه 77 میلیـارد تومـان 

صرفه جویی به همراه خواهد داشت.

افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع  ■

فوالد سبا

مدیـر اجـرای پروژه هـای جنبـی و پشـتیبانی 

شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز در خصـوص سـومین 

پـروژه بهره بـرداری شـده مجتمـع فـوالد سـبا هـم 

اذعـان کـرد: پـروژه سـوم افتتـاح ویدئـووال جهت 

به طورکلی طراحی سیستم عائم 
الکتریکی ایستگاه راه آهن مجتمع 

فوالد سبا در مقایسه با سایر 
ایستگاه های صنعتی که تلفیقی از 

سیستم الکترونیکی و رله ای و یا تماما 
رله ای است، کاما به روزرسانی شده 
و از تکنولوژی پیشروی بین المللی در 

این زمینه استفاده شده است

اسـتفاده همـکاران بخـش انتظامـات و حفاظـت 

و  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  به منظـور  کـه  بـود 

حفاظتی مجتمع فوالد سبا تعریف شده است.

حمیـد شـجاعی در ایـن خصـوص افـزود: در 

سـال گذشـته 33 دوربیـن نظارتـی نصـب شـده 

بـود. البتـه در ایـن راسـتا 84 دوربیـن نصـب شـد 

کـه مابقـی مربـوط بـه دوربین هـای فراینـدی بود 

که تحویل همکاران در ناحیه فرایندی شد.

وی با بیان اینکه دوربین های نظارتی وظیفه 

کنترل ترددها و حفاظت کل ناحیه مجتمع فوالد 

سـبا را انجـام می دهنـد، توضیـح داد: ویدئـووال 

کلیـه  کـه  اسـت  بـزرگ  اتـاق مونیتورینـگ  یـک 

مونیتورها در آن نصب شده و با تعدادی سیستم 

سوئیچینگ و سیستم ریموت کنترل امکان کنترل 

به طـور  سـبا  فـوالد  مجتمـع  قسـمت های  تمـام 

هم زمـان وجـود دارد و راه انـدازی ایـن بخش کمک 

شایانی به قسمت حراست می کند.

حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در مجتمع  ■

فوالد سبا مایه افتخار  و افزایش انگیزه کارکنان

مدیرعامل مجتمع فوالد سـبا نیز در خصوص 

دالیل و نیاز راه اندازی سیستم سیگنالینگ راه آهن 

بیـان کـرد: سیسـتم عالئـم الکتریکـی در درجـه 

نخسـت بـرای تامیـن ایمنـی کامـل و تـردد ایمـن 

قطارها در مسیر ایستگاه راه آهن مجتمع فوالد سبا 

طراحی، نصب و راه اندازی شده است.

مصطفـی عطایی پـور ادامـه داد: به طورکلـی 

طراحی سیستم عالئم الکتریکی ایستگاه راه آهن 

مجتمع فوالد سبا در مقایسه با سایر ایستگاه های 

صنعتـی کـه تلفیقـی از سیسـتم الکترونیکـی و 

رله ای و یا تماما رله ای اسـت، کامال به روزرسـانی 

شـده و از تکنولـوژی پیشـروی بین المللـی در ایـن 

زمینه استفاده شده است.

وی در پایـان حضـور مدیرعامـل فوالد مبارکه 

در ناحیـه مجتمـع فـوالد سـبا و کاشـت درخـت 

در باغچـه ذی نفعـان را مایـه افتخـار و انگیـزه 

مضاعـف کارکنـان دانسـت و در همین راسـتا از 

معاونت هـای توسـعه، بهره بـرداری، ذی نفعـان و 

شرکای تجاری و نیز مدیران و همکاران مجتمع 

پروژه هـا  اجـرای  و  تسـهیل  در  کـه  سـبا  فـوالد 

همکاری کردند، تشکر کرد.
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مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایران گفت: این شـرکت طی 11 ماهه امسـال با بهره بـرداری از تکنولوژی های نوین سـنجش از دور 
RS و پی جویی های اکتشافی انجام شده، به 22 محدوده امیدبخش معدنی بوکسیت دست یافت.

دستیابی آلومینای جاجرم به 22 محدوده 
امیدبخش معدنی بوکسیت

طی 11 ماهه امسال حاصل شد؛

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  بـه گـزارش »فلـزات 

بـا بیـان  روابـط عمومـی ایمیـدرو، تـورج زارع 

ایـن مطلـب اظهـار داشـت: شـرکت آلومینـای 

جاجرم با هدف دسـتیابی به معادن بوکسـیت 

بـه عنـوان مـاده اولیـه تولیـد پـودر آلومینـا، از 

ابتـــدای فروردیــــن تـا پایــــان بهمـــن 1399، در 

استان هــای مختلــف 16هـــزار کیلومتـــر مربــع 

پی جویــــی اکتشـــافی و 10 هــــزار متــــر حفـــاری 

مغزه گیری انجام داده است.

وی افـزود: نتایـج ایـن پی جویی هـا در حـوزه 

بوکسیــــت شامــــل دستیــــابی بــــه 16محــدوده 

محـدوده  سـمنان،چهار  اسـتان  در  امیدبخـش 

امیدبخــــش در استــــان فــــارس و دو محـــدوده 

امیدبخش در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

دریافت پروانه های اکتشاف، گواهی  ■

کشف و پروانه بهره برداری

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران بـا اشـاره 

بـه اقدامات اکتشـافی این شـرکت طـی 11 ماهه 

اخیـر گفـت: دریافت پروانه بهره بـرداری معدن 

بوکسـیت دارسـینوئیه واقـع در اسـتان کرمـان، 

دریافـت پروانـه اکتشـاف عمومـی و تفصیلـی 

معدن ناویا در حال اکتشاف در جاجرم و ثبت 

یـک محـدوده اکتشـافی در منطقـه منـدون در 

حال دریافت پروانه اکتشاف واقع در دهدشت 

ایـن  ازجملـه  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان 

اقدامات است.

زارع ادامـه داد: گواهـی کشـف بوکسـیت در 

معدن بلبلوئیه در اسـتان کرمان دریافت شـده و 

همچنیـن پروانـه بهره بـرداری ایـن معـدن از سـوی 

سـازمان صنعـت، معدن و تجارت کرمـان در حال 

صدور اسـت. تهیه نقشـه توپوگرافی به مسـاحت 

یک هزار و 550 هکتار و تهیه نقشه زمین شناسی 

و  هـزار  یـک  مسـاحت  بـه   1:100000 مقیـاس  بـا 

862هکتـار در معـادن کرمـان و جاجـرم، از دیگـر 

اقدامات است.

166.5 هزار متر حفاری مغزه گیری تاکنون ■

مدیرعامـل شـرکت  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

آلومینای ایران خاطرنشان کرد: میزان حفاری های 

توسـط شـرکت  بوکسـیت  مغزه گیـری در حـوزه 

اکتشـاف  شـروع  ابتـدای  از  جاجـرم  آلومینـای 

تاکنون، 166 هزار و 500 متر است.

شـرکت آلومینـای ایران وابسـته بـه ایمیدرو، 

نخسـتین و تنهـا تولیدکننـده پـودر آلومینـا در 

ایـران اسـت کـه تاکنـون عمدتـا بـا اسـتفاده از 

بوکسـیت معـدن جاجـرم در خراسـان شـمالی، 

این ماده اولیه تولید شـمش آلومینیوم را تولید 

کرده است.
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معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه نیشـابور با بیـان اینکه مجتمع فوالد خراسـان در صحنه های گوناگون مورد نیاز مسـئولیت پذیرانه، 
بـه هنـگام و پیگیـر به شـکلی همه جانبه ایفـای نقش کرده اسـت، گفت: حضور این ابرشـرکت صنعتی در نیشـابور و اسـتان، مایه 

دلگرمی بوده و برکات فراوانی به ویژه برای شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان داشته است.

تقدیر معاون استاندار و فرماندار نیشابور از نقش تاثیرگذار 
فوالد خراسان به عنوان معین اقتصادی منطقه

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، علیرضـا قامتی، 

معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه نیشـابور اظهار 

داشـت: حضـور همه جانبـه و بـه هنگام فـوالد در 

موجـب  اجتماعـی«  »مسـئولیت های  صحنـه 

دلگرمی بوده  است.

وی در نشسـتی بـا علـی اکبـر لبافـی، عضـو 

هیئت مدیـره مجتمـع فوالد خراسـان و همراهان، 

بـه  فــــوالد خراســــان  نقش  آفرینـی  بـه  اشـاره  بـا 

عنــــوان معیــــن اقتصـــادی منطقـه 5 خراسـان 

رضوی، افزود: مدیریــت این شرکت، به ویژه در 

یک سال اخیر، در عرصه های گوناگون از مقابله 

با کووید ١٩ و پیامدهای آن گرفتـــه تا حمایـــت از 

بـه  کمـک  در شهرسـتان،  اشتغـــال  و  آمــــوزش 

نشـــاط  ایجــــاد  حتـــی  و  شهـــری  مدیریــت 

اجتمـــاعی گام هـــایی جـــدی برداشته است. 

عضـو هیئت مدیـره فوالد خراسـان هـم در این 

دیـدار بـا اعـالم حمایـت هیئت مدیـره شـرکت و 

نماینـدگان سـهامداران عمـده مجتمـع از ایفـای 

مسئولیت های اجتماعی، از برنامه های زیربنایی 

فـوالد در زمینـه توسـعه پایـدار، نظیـر ورود بـه 

مسـئله بازچرخانی پسـاب برای کمک به کاهش 

مصـرف آب و تقویـت تـراز آب دشـت نیشـابور و 

نیـز انتقـال آب از دریـای عمان به مناطق کم آب 

شـرق کشـور خبـر داد و بیـان کـرد: شـرکت در 

ایفـای مسـئولیت اجتماعـی خـود در توسـعه و 

آبادانـی منطقـه در کنـار دسـتگاه های مسـئول و 

حاکمیتی راسخ است.

ایـن دیـدار کـه معاونـان  اسـت در  گفتنـی 

فرمانـدار نیشـابور نیـز حضـور داشـتند، شـهرام 

بقراط، مدیر روابط عمومی مجتمع گزارشـی از 

فعالیت های یک سال گذشته شرکت در زمینه 

مسئولیت های اجتماعی ارائه داد.

به گفته بقراط، با حمایت قاطع دکتر غفوری، 

مدیرعامل شـرکت، مجتمع فوالد خراسـان در یک 

سـال و نیم اخیر، اقداماتی همچون پشـتیبانی از 

»آموزش های کاربردی فنی و حرفه ای« و تقویت 

خوداشـتغالی بـه ویـژه با هـدف »ارتقای بهـره وری 

مشاغل بومی«، »حمایت از طرح های اشتغال زا« 

نظیر راه اندازی کارگاه های خیاطی صنعتی برای 

و کمک هـای  زنـان سرپرسـت خانـوار، همـکاری 

گوناگـون برای »مقابله با تبعـات پاندمـی کرونا« 

و  بیمارسـتان  اکسـیژن  رایـگان  تامیـن  ازجملـه 

تهیـه ابزارهای ارتباطی هوشـمند بـرای آموزش 

مجـازی دانش آمـوزان نیازمنـد، »مشـارکت در 

از  منظـر شـهری«، حمایـت  و  سـیما  بهسـازی 

تحقیقـات علمـی بـرای »ارتقـای بهـره وری دام 

نیکوکارانـه«  »پویش هـای  راه انـدازی  سـبک«، 

برای تهیه امکانات مورد نیاز مدافعان سـالمت، 

بسته های معیشـتی برای آسـیب دیدگان شیوع 

کرونـا و نیـز آزادسـازی زندانیـان محکـوم جرایم 

مالـی غیرعمـد و ده ها خدمـت اجتماعی دیگر 

را اجـرا کـرده و ایـن خدمت رسـانی ها بـا تاکیـد 

شـرکت  هیئت مدیـره  حمایـت  و  مدیرعامـل 

ادامه دارد.
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رئیـس کنفدراسـیون صـادرات با بیـان اینکه خودتحریمی هـا بیش از کرونا موجـب کاهش صادرات شـد، گفت: سـال 1400 برای 
صادرات بهتر از امسال خواهد بود؛ البته به این شرط که مسئوالن نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند.

آسیب خودتحریمی ها به صادرات بیش از کرونا بود
رئیس کنفدراسیون صادرات:

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محمـد الهوتی 

بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس آمارهای رسـمی گمرک 

جمهـوری اسـالمی ایـران، حجـم صـادرات یـک 

ماهـه 31 میلیـارد دالر و حجـم واردات کشـور 

اظهـار  اسـت،  شـده  اعـالم  دالر  34میلیـارد 

شـیوع  تاثیـر  تحـت  جهانـی  اقتصـاد  داشـت: 

بـا  ویـروس کرونـا، در تمامـی کشـورهای دنیـا 

و  تجـارت  گـردش  و  شـده  مواجـه  کاهـش 

صـادرات، پایین تـر از پیش بینی هـا بوده اسـت و 

بـه ایـن شـیوه، در سـال 2020 میـالدی فعالیـت 

خود را به اتمام رساندند.

وی افـزود: در ایـران نیـز بـا توجـه بـه اینکـه 

بـه  غیرنفتـی  صـادرات  از  عمـده ای  حجـم 

کشـورهای همسـایه و اطـراف صـورت می گیـرد، 

شـیوع ویـروس کرونـا تقریبـا 6 مـاه بـر صـادرات 

ایران تاثیر گذاشت و مرزهای مشترک را مسدود 

کـرد، بنابرایـن طبیعـی بـود که صـادرات امسـال، 

بین 17 تا 20 درصد کاهش را نسـبت به سـال 98 

تجربه کند.

تـراز تجـاری منفـی کمتر از دو میلیارد  ■

دالر می شود

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران بـا بیـان 

اینکـه صادرات غیرنفتی در بهمن مـاه افزایش را 

نسـبت بـه دی مـاه تجربـه کـرده اسـت، تصریـح 

کـرد: بـر ایـن اسـاس، بـا توجـه بـه اینکه شـرکت ها 

ترجیـح می دهنـد در ایـام پایانـی سـال، سـرعت 

صـادرات کاالهـای خـود را باالتـر برند، پیش بینی 

این اسـت که صادرات غیرنفتی کشـور به 33 تا 

34 میلیارد دالر برسد و از این رو، تراز منفی سه 

میلیـارد دالری کنونـی کاهـش یابـد و بـه کمتر از 

دو میلیارد دالر برسد.

وی اضافـه کـرد: کشـورهای هـدف صادراتـی 

ایران کماکان همان پنج کشور سابق هستند که 

هند در میان آن ها نیست؛ ضمن اینکه در بخش 

واردات نیـز، کشـور آلمـان در میـان کشـورهای 

حجـم  اگرچـه  دارد،  قـرار  ایـران  وارداتـی  طـرف 

واردات از اروپا باال نیسـت ولی با آلمان کماکان 

حجم واردات حفظ شده است.

چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست؟ ■

اینکـه هندی هـا  بیـان  بـا  ادامـه  الهوتـی در 

بـرای فـروش کاالی خـود بـه ایـران معذوریتـی 

نداشـته ولـی بـرای خریـد کاالهـا از ایـران تحـت 

تاثیـر سیاسـت های آمریـکا قـرار دارنـد، توضیـح 

داد: هندی ها از ایران کمتر کاال وارد می کنند؛ 

صـورت  بـه  نیـز  کاالهـا  از  بخشـی  البتـه 

و  می شـود  هنـد  وارد  ایـران  از  ری اکسـپورت، 
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احتمـال دارد اگـر بـه طورمسـتقیم کاالی ایرانی 

بـه کشـور هنـد صادر می شـد، هند نیـز در میان 

شـرکای صادراتـی ایـران قـرار می گرفـت؛ امـا بـه 

دلیـل اینکه هند اسـناد حمل بـار صادراتی ایران 

ری  طریـق  از  ایـران  کاالی  نـدارد،  قبـول  را 

اکسپورت به هند صادر می شود.

کرونـا،  مشـکل  علی رغـم  داد:  ادامـه  وی 

بازارهـای صادراتـی ایران تغییری نداشـته و البته 

کاهـش صـادرات ایران نسـبت به کاهش اقتصاد 

ایـن امـر نشـان  جهانـی، زیـاد نبـوده اسـت کـه 

و  کـرده  تـالش  ایرانـی  صادرکننـدگان  می دهـد 

صـادرات خـود را حفـظ کرده انـد؛ بـه نحـوی کـه 

22میلیـارد دالر ارز از همیـن محـل بـه اقتصـاد 

کشور برگشت خورده است که حدود 70 درصد 

تشـکیل  ارز  بازگشـت  را  صـادرات  حجـم  از 

می دهد؛ ضمن اینکه این امر نشـان می دهد ارز 

صادراتـی می توانـد در جدایـی اقتصـاد ایـران از 

درآمدهای نفتی، کمک کننده باشد.

کاهـش حجم صادرات ناشـی از  ■

خودتحریمی ها اسـت

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، رئیـس کمیسـیون 

تسـهیل تجـارت و توسـعه صـادرات اتـاق بازرگانی 

تهـران معتقـد اسـت: اگـر بخشـنامه ها و قوانیـن 

دسـت و پاگیـری کـه در سـال 99 صـادر شـد و 

و  سـردرگمی  دچـار  را  کشـور  صادرکننـدگان 

گرفتاری های متعدد کرد و اثرات آن، کماکان هم 

ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران علی رغم 

همه مشکالت، بیشتر از مقدار فعلی می بود.

کاهـش  کـه  دارم  اعتقـاد  کـرد:  عنـوان  وی 

حجـم صـادرات، بیـش از اینکـه مربـوط به شـیوع 

ویـروس کرونـا باشـد، ناشـی از خودتحریمی هـا و 

ایجاد موانع خودساخته است.

سال 1400 برای صادرات متفاوت از سال  ■

99 خواهد بود

 1400 سـال  پیش بینـی  مـورد  در  الهوتـی 

بـرای سـال 1400 سـال  ابـراز کـرد:  صـادرات نیـز 

متفاوتـی را در پیـش رو داریـم؛ چراکـه انتخابـات 

ریاسـت جمهوری ایران در پیش اسـت و از سـوی 

تاثیـر  تحـت  کشـور  ارزی  سیاسـت های  دیگـر، 

ابالغیـه 177 سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت، 

ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند.

وی افزود: ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران 

با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا 

به برجام بازگشته و تحریم ها رفع شود؛ پس سال 

1400 سـالی متفـاوت از 99 بـرای اقتصـاد ایـران و 

حوزه صادرات خواهد بود.

به گفته رئیس کنفدراسـیون صادرات ایران، 

شـمار  بـه  فـرد  بـه  منحصـر  سـال  یـک  سـال 99 

مـی رود؛ چراکـه هـم ویـروس کوویـد 19 در حـال 

کنتـرل اسـت و هـم تحریم هـا و شـرایط سـخت 

فـروش نفـت، رو بـه بهبـود اسـت؛ بنابرایـن سـال 

آینده را نسـبت به سـال 99 سال بهتری می بینم؛ 

اما مشروط به اینکه موانع خودساخته و دست و 

پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود.

ستـــــاد   177 ابالغیـــــه  کــــرد:  تاکیــــد  وی 

هماهنگـی اقتصـــاد دولـت کـه بــــه موضــــوع 

بازگشـت ارز صادراتـی و شـیوه های رفـع تعهـد 

ارزی از یک سو و موضوع تامین ارز واردات از 

سوی دیگر اشاره دارد، باید به درستی اجرایی 

شـده و کمبودهـا و نقایـص آن برطـرف شـود؛ به 

همین دلیل اگر این اتفاق رخ دهد، پیش بینی 

می شـود سـال 1400 را بتـوان شـاهد بهبـود رقـم 

صادرات باشیم.

معایب کاهش دستوری نرخ ارز ■

الهوتـی یـادآور شـد: دغدغـه و نگرانی جامعه 

صادرکنندگان آن است که با توجه به زمزمه هایی 

کـه مبنـی بـر کاهـش نـرخ ارز بـه اعـداد و ارقامی 

غیرقابل تصور شنیده می شود، دولتمردان رو به 

نرخ دستوری ارز آورند.

وی اشاره کرد: این در حالی است که اگرچه 

باید ارزش پول ملی حفظ شود ولی اگر تحریم ها 

برداشته شد و گشایش هایی در درآمدهای نفتی 

ایران ایجاد شود، نباید سیاست تزریق ارز ارزان و 

رانتی را در دستور کار قرار داد تا کاهش تصنعی 

قیمـت را صـورت داد؛ چراکـه هـم منابـع ارزی 

کشـور اتـالف می شـود و هـم صـادرات بـا مشـکل 

مواجه گردیده و کاهش می یابد، ضمن اینکه در 

طـرف مقابـل، تقاضا بـرای واردات هـم به صورت 

تصنعی باال خواهد رفت.

با توجه به اینکه شرکت ها ترجیح 
می دهند در ایام پایانی سال، سرعت 
صادرات کاالهای خود را باالتر برند، 

پیش بینی این است که صادرات 
غیرنفتی کشور به 33 تا 34 میلیارد 

دالر برسد و از این رو، تراز منفی سه 
میلیارد دالری کنونی کاهش یابد و به 

کمتر از دو میلیارد دالر برسد
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بلندهمتـان فـوالد مبارکـه در 11 ماهه سـال 99 موفق شـدند با تولیـد 6 میلیـون و 341 هزار تن فـوالد خام به رشـد 9.6 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 98 )پنج میلیون و 784 هزار تن( دست یابند.

دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد خام در تاریخ فوالد مبارکه
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، معاون بهره برداری 

ایـن  خبـر  اعـالم  ضمـن  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

دسـتاورد غرورآفریـن اظهـار داشـت: ثبـت ایـن 

رکورد در حالی به دسـت آمد که باالترین رکورد 

تولیـد فـوالد مبارکـه در سـال 1396 )6 میلیـون و 

451 هـزار تـن( ثبـت شـده بـود و ایـن رکـورد از 

ابتـدای سـال 99 تـا تاریـخ 12 اسـفندماه، بـا تولید 

)6میلیـون و 609 هـزار تـن( پـس از گذشـت سـه 

سال با وجود همه محدودیت ها شکسته شد.

کـرد:  تصریـح  محمـدی  اکبـری  عبـاس 

پیش بینی می شود در سایه الطاف الهی و با اتکا 

به اراده و تخصص مدیریت و کارکنان شـرکت تا 

پایان سال جاری این افزایش تولید به بیش از نیم 

میلیون تن از هدف تعیین شده افزایش یابد.

غالمرضـا  موفقیـت،  ایـن  کسـب  پـی  در 

سـلیمی مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری 

مـداوم فـوالد مبارکـه از عوامـل ذیـل به عنـوان 

ایـن  کسـب  در  اثرگـذار  اقدامـات  مهم تریـن 

رکـورد ارزشـمند یـاد کـرد: حمایـت همه جانبـه 

مدیرعامـل شـرکت از اهـداف تعریـف شـده و 

ایجـاد انگیـزه بیـن همـکاران، همدلـی و صـرف 

ناحیـه،  رده هـای  تمـام  در  خواسـتن  فعـل 

مدیریـت به موقـع و موثـر انـواع متالیـک شـارژ 

کوره ها و به حداقل رسـاندن توقفات ناشـی از 

کمبـود مـواد اولیـه، کاهـش هوشـمندانه زمـان 

بیـن  مناسـب  تعامـل  و  هماهنگـی  تعمیـرات، 

واحدهـای مختلـف تولیـد در ناحیـه، اسـتفاده 

انجـام  پشـتیبانی کننده،  واحدهـای  از  مؤثـر 

از  موثـر  اسـتفاده  متعـدد،  بهبـود  پروژه هـای 

توان پیمانکاران ناحیه.

معـاون بهره بـرداری فـوالد مبارکـه در خاتمـه، 

کارکنـان  همه جانبـه  تـالش  از  قدردانـی  ضمـن 

مدیریـت،  بـه  را  دسـتاورد  ایـن  کسـب  شـرکت 

تامین کننـدگان  و  ذی نفعـان  تمامـی  کارکنـان، 

فوالد مبارکه تبریک گفت.

ــــ

در روز پایانی هشـتمین نمایشـگاه بین المللی حمل ونقل ریلی، مدیران عامل شـرکت مهندسـی و سـاخت لوکوموتیو مپنا و مجتمع 
صنعتی اسفراین قرارداد اجرایی شدن ساخت 224 محور لوکوموتیو را امضا کردند.

انعقاد قرارداد ساخت محور لوکوموتیو بین مپنا و مجتمع اسفراین

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

اساس این قرارداد که محمد اسالمی اصفهانی و 

علی ملک آن را در محل غرفه ایدرو امضا کردند، 

محـور   160 اسـفراین  صنعتـی  مجتمـع  شـرکت 

محـور   64 همچنیـن  و   MAp  24 لوکوموتیـو 

شـرکت  سـفارش  بـه  را   MAP30 لوکوموتیـو 

لوکوموتیو مپنا تولید خواهد کرد.

داخلی سـازی انـواع محـور لوکوموتیـو و واگـن 

مسـافری و بـاری کـه از سـوی ایـدرو و مجتمـع 

صنعتی اسفراین صورت پذیرفته، تاکنون موجب 

صرفه جویـی ارزی دو میلیـون یورویـی در کشـور 

شده است.

و  محورهـا  فنـی  تاییـد  پـی  در  قـرارداد  ایـن 

همچنین تحویل نمونه های آزمایشی اجرایی شده 

اسـت. پیش تـر، ایـن محورهـا بـه صورت سـی کی 

دی از شرکت های اروپایی تهیه و تامین می شد.

مجتمع صنعتی اسفراین، تابعه سازمان گسترش 

و نوسازی صنایع ایران از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

قطعات فوالدی و آلیاژی در کشور است.
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ــــ

تولید کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدنی چادرملو از مرز 11 میلیون تن عبور کرد.

تولید کنسانتره سنگ آهن چادرملو فراتر از ظرفیت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

حمیـد جهانی، مدیر مجتمع معدنـی چادرملو با 

موفقیـت  ایـن  داشـت:  اظهـار  خبـر  ایـن  اعـالم 

بی سـابقه در مجتمـع معدنـی در حالی به دسـت 

آمد که عالوه بر مقابله با ویروس کرونا، در شرایط 

جنگ اقتصادی و تحریم ها نیز قرار داشته ایم.

وی افـزود: مدیـران و کارکنـان این مجتمع با 

ایـن  همـه  وجـود  بـا  کرده انـد  عهـد  یکدیگـر 

تحقـق  بـرای  کوششـی  هیـچ  از  دشـواری ها 

مقـام  فرمایشـات  براسـاس  تولیـد«  »جهـش 

معظـم رهبـری و قولـی که به مدیرعامل محترم 

شـرکت داده بودنـد فروگـذار نکننـد و اکنـون بـا 

ثبت رکوردهای مختلف، با وجود همه موانع و 

سـختی ها درکنـار یکدیگـر و بـا همراهـی همـه 

پرسـنل عملیاتـی و سـتادی شـرکت کـه مـا را در 

همچنیـن  و  رسـانیده اند  یـاری  زمینـه  ایـن 

توصیه ها و مشوق های آقای مهندس تقی زاده، 

مدیرعامـل محتـرم شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملو که همواره راه گشـای حل مشـکالت و 

کـه  دادیـم  نشـان  بوده انـد  تولیـد  معضـالت 

می توانیـم بـه وعده هـای خـود عمـل و اهـداف 

مشترک خود را محقق کنیم.

مدیـر مجتمـع معدنـی چادرملـو بـا تاکیـد بـر 

ضـرورت ثبـت ایـن شـرایط و لـزوم دسـتیابی بـه 

افتخـارات باالتـر افـزود: رکوردهـای تولیـد، فقـط 

اعـداد و ارقـام نیسـت. بلکـه نشـان دهنده عـزم و 

اراده و همبستگی همه همکاران گرامی است.

دبیـر انجمـن زغال سـنگ ایران گفت: اگر کسـی نتواند زغال سـنگ داخلـی را خریداری کند، باید نسـبت بـه واردات اقـدام کرده و 
برای زغال سنگ وارداتی چندین برابر قیمت داخلی هزینه پرداخت کند.

بررسی بحث سهمیه بندی فروش زغال سنگ

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، سـعید صمدی با 

اشاره به اینکه نیاز کشور در بخش زغال سنگ دو 

تـن در سـال اسـت، اظهـار  میلیـون و 500 هـزار 

داشـت: در حـال حاضـر تولیدکننـدگان فقـط یـک 

میلیون و 700 هزار تن زغال سنگ تولید می کنند.

وی با اعالم اینکه خوشبختانه در شرایط فعلی 

رغبـت تولیدکننـدگان به خریـد زغال سـنگ رونق 

پیـدا کـرده اسـت، افـزود: همیـن موضـوع عاملـی 

شـده تا خریداران کف انبار معادن زغال سـنگ را 

خالـی کننـد. جالـب اینجـا اسـت کـه حتـی در 

بحـث  زغال سـنگ  تولیدکننـدگان  اخیـر  جلسـه 

سـهمیه بندی فروش زغال سـنگ نیز مطرح شـده 

است چرا که میزان تقاضا بیش از عرضه است.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران تصریح کرد: اگر 

کسی نتواند زغال سنگ داخلی را خریداری کند 

بـرای  و  کـرده  اقـدام  واردات  بـه  نسـبت  بایـد 

زغال سـنگ وارداتـی چندیـن برابـر قیمـت داخلی 

هزینه پرداخت کند.

بـا  تسـنیم، صمـدی  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

اعـالم اینکـه خوشـبختانه در تعامـالت صـورت 

گرفتـه بـا مسـئولین قیمـت فـروش زغال سـنگ 

نیـز بهبـود پیـدا کـرده اسـت، بیـان کـرد: قیمت 

شـمش  درصـد   26.5 زغال سـنگ  تـن  هـر  پایـه 

فوالد خوزستان است.

وی اضافـه کـرد: نکتـه قابـل تامـل اینجا اسـت 

زغال سـنگ  بخـش  در  کشـور  قطعـی  ذخیـره 

1.2میلیـارد تـن اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه مـا 

فقط یک میلیون و 700 هزار تن زغال سـنگ تولید 

می کنیم. با توجه به ذخیره بسیار باالی کشور در 

بخـش زغال سـنگ رسـیدن بـه تولیـد 3.5 میلیـون 

تومانی بسیار آسان است.
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مدیرعامـل هلدینـگ گسـترش صنایع و معـادن ماهان گفت: در حـال حاضر در بخش مهندسـی 80 درصد طراحـی کارخانه های 
فـوالدی توسـط مهندسـان و متخصصـان داخلی انجـام می شـود و 20 درصد بقیه مربـوط به اسـتفاده از آخریـن تکنولوژی های 

روز جهان است.

انجام ۸0 درصد طراحی کارخانه های فوالد 
توسط مهندسان داخلی

مدیرعامل هلدینگ ماهان عنوان کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمدحسـین 

بصیری اظهار داشت: تحریم صنعت فوالد ایران 

نیازهـای داخلـی و  بـه دلیـل  فـروش  در بخـش 

کشـورهای همجـوار و همچنیـن تقاضـای رو بـه 

گسـترش بـازار چیـن، هیـچ گونه مشـکلی در این 

خصوص برای کشور نداشته و حتی در این دوره 

تولید فوالد افزایش یافته است.

در  ایـران  دسـتاوردهای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

نیـاز  مـورد  قطعـات  و  تجهیـزات  بومی سـازی 

صنعـت فـوالد افـزود: در حـوزه تامیـن قطعـات 

یدکـی، تحریـم، باعـث رشـد و شـکوفایی صنعت 

بومی سـازی شـده که این موضوع باعث کاهش 

نیاز به شرکت های خارجی شده است. 

و  صنایـع  گسـترش  هلدینـگ  مدیرعامـل 

شـرکت های  اینکـه  بیـان  بـا  ماهـان  معـادن 

ماهـان  معـادن  و  صنایـع  فـراوری  توسـعه 

سـیرجان، شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت و 

مجتمع فوالد صنعت بناب از زیرمجموعه های 

ایـن  کـرد:  تصریـح  هسـتند،  ماهـان  هلدینـگ 

شـرکت ها بـا وجـود مشـکالت عدیـده در سـال 

گذشـته ازجمله شـیوع ویروس کرونا، نوسانات 

شـدید نـرخ ارز و قیمـت جهانـی سـنگ آهن، در 

راسـتای تحقـق بودجـه تعییـن شـده، بـا تمـام 

توان تالش کردند.

بصیـری بیـان کـرد: تاکنـون در کل هلدینـگ 

گسترش صنایع و معادن ماهان برای یک هزار و 

742 نفـر بـه طـور مسـتقیم در طرح های توسـعه، 

اشتغال ایجاد شده است.

افزایـش  کـردن  عملیاتـی  کـرد:  اضافـه  وی 

بافـت،  فـوالد  اسـتیل  احیـا  شـرکت  سـرمایه 

پیگیـری جـدی فاینانس فـاز دوم کارخانـه فوالد 

هلدینـگ  سـرمایه ای  سـاختار  اصـالح  بافـت، 

ماهـان، برنامه ریـزی بـرای تکمیـل زنجیـره تولید 

سـامانه  اجـرای  و  پیاده سـازی  تکمیـل  فـوالد، 

هـوش تجـاری )BI(، برنامه ریـزی بـرای پذیرش و 

و  بـورس  در  تابعـه  شـرکت  سـه  سـهام  عرضـه 

تعییـن تکلیـف وضعیـت سـهامداری در برخـی 

برنامه هـای  اهـم  از  زیرمجموعـه  شـرکت های 

ماهان تا پایان امسال است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، هلدینگ گسترش 

صنایـع و معـادن ماهـان )سـهامی عـام( بـه  عنوان 

یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های سـرمایه گذاری 

گـروه مالـی گردشـگری، با هدف سـرمایه گذاری 

در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و 

معدن کشور فعالیت می کند.
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عضو هیئت مدیره انجمن فوالد خبر داد:

عضـو هیئـت مدیره انجمـن فوالد با بیان اینکه مقرر شـد محصـوالت فوالدی به دسـت مصرف کننده واقعی برسـد، گفـت: دالالن 
سامانه بهین یاب شناسایی شده اند و قرار است در این سامانه یک بازنگری صورت بگیرد.

شناسایی دالالن بهین یاب

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رضا شهرسـتانی 

در مورد جلسه معاون امور معادن وزارت صمت 

بـا فعـاالن زنجیـره فـوالد، اظهـار داشـت: در ایـن 

جلسـه دربـاره سیاسـت کل زنجیـره فـوالد بـرای 

تامیـن مـوادی همچـون ورق، شـمش و … بـرای 

کارخانه هـای پایین دسـتی و همچنیـن در مـورد 

سیاست صادرات در کل زنجیره، رایزنی شد که با 

توجه به تخصصی بودن امور، مقرر شـد مباحث 

در کارگروه هـای تخصصـی جمع بندی و هر هفته 

یک جلسه برگزار شود.

وی افزود: معاون وزیر صمت در این جلسـه 

بـر لـزوم حفـظ بازارهـا و ظرفیت هـای صادراتـی 

فوالد تاکید داشتند چراکه تولید در کشور ما دو 

برابـر نیـاز اسـت از ایـن رو بایـد بـرای 50 درصـد 

تـا  باشـیم  داشـته  دقیقـی  برنامه ریـزی  مـازاد، 

بازارهـای صادراتـی از دسـت نـرود، امـا اولویـت 

نخسـت نحـوه تامین و کنتـرل محصـوالت مورد 

نیاز بازار داخلی است.

بازنگری در سامانه بهین یاب ■

تولیدکننـدگان  انجمـن  هیئت مدیـره  عضـو 

فوالد ادامه داد: همچنین مقرر شد محصوالتی 

که مورد نیاز بازار داخلی است مشخص شود تا 

این اقالم به دست مصرف کننده واقعی برسد و 

دالالن از زنجیره حذف شوند.

شهرسـتانی تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا 

مقرر شـد در سـامانه بهین یاب بازنگری صورت 

بگیرد چراکه در فرایند فعالیت سامانه تعدادی 

دالل شناسـایی شـده اند که قرار شـده این افراد 

حذف شوند.

وی اضافـه کـرد: در بخـش تامیـن مواد کنترل 

کاملـی صـورت خواهـد گرفـت بـه ایـن شـکل کـه 

همان هایـی کـه مصرف کننـده نهایـی هسـتند، 

محصول را به بازار برسانند؛ البته در این خصوص 

فعـال نمی تـوان اطالع رسـانی کـرد و پـس از تکمیل 

بررسی ها، اطالع رسانی صورت می گیرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد: 

همچنین مقرر شده ستاد فوالد تشکیل شود که 

البته هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ 

نشده است.

عرضه کل زنجیره در بورس ■

شهرسـتانی در مورد عرضه کل زنجیره فوالد 

در بورس نیز بیان کرد: مقرر شد کل محصوالت 

زنجیـره فـوالد در بـورس عرضـه شـود؛ در واقع هر 

کسـی کـه بخواهـد از بخش باالدسـتی فـوالد نیز 

محصولـی بخـرد بایـد محصـول خـود را نیـز بـه 

بورس عرضه کند.

وی تاکیـد کـرد: اگـر دولـت فرصـت بدهـد 

می توان مسائل فوالد را در همین وزارت صمت 

حـل و فصـل کـرد تـا هـم منافع تولیدکننـده و هم 

منافـع مصرف کننـده در کل زنجیـره فوالد حفظ 

شـود. در مورد طرح مجلس در جلسـه صحبتی 

نشد اما مجلس نیز باید فعال دســت نگـــه دارد 

تـــا در ایـــن جلسات به یک جمع بندی برسیم.

اردشیــــر  مهــــر،  از  گزارشــــی  اســــاس  بــــر 

سعدمحمدی، سرپرست معاونت امور معادن و 

صنایع معدنی وزیر صمت هفته گذشته گفته 

بـا  گرفتـه  صـورت  رایزنی هـای  طـی  کـه  بـود 

کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس مقـرر شـده 

پـس از جمـع آوری نقطـه نظـرات فعـاالن زنجیـره 

فـوالد، این مسـائل به صـورت مکتوب در اختیار 

مجلس قرار بگیرد.
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بـا توجـه بـه اهمیـت صـادرات غیرنفتـی و نقش پررنـگ ایـن مقولـه در ارزآوری برای کشـور، جلسـه آشـنایی بـا ظرفیت های 
صادراتـی شـرکت های تابعـه هلدینـگ صـدر تامین بـا حضـور غامرضا سـلیمانی، مدیرعامـل صدر تامیـن، منصور یـزدی زاده، 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان و جمعـی از مدیران عامـل و همچنین مدیـران صادرات شـرکت های تابعه هلدینـگ در محل این 

شرکت به صورت ویدئوکنفرانس و حضوری برگزار شد.

ذوب آهن الگوی صادرات برای شرکت های صدر تامین
مدیرعامل صدر تامین مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

اصفهـان، غالمرضـا  شـرکت ذوب آهـن  عمومـی 

سلیمانی در این جلسه اظهار داشت: شرکت های 

تابعـه و وابسـته صدرتامیـن بـا وجـود چالش هـای 

بسیار به ویژه تحریم ها، عملکرد خوبی داشتند و 

بـه مرحلـه ای رسـیدند کـه می توانند محصـوالت 

خود را صادر کنند و در این راستا به یک استراتژی 

صادراتی منسجم و هدفمند نیاز دارند.

وی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان بـا مدیریـت 

در  خوبـی  بسـیار  عملکـرد  یـزدی زاده  منصـور 

زمینه صادرات داشـته اسـت و چندی پیش نیز 

مـدال ملـی صـادرات ایـران را کسـب کـرد کـه 

افتخار بسیار ارزشمندی محسوب می شود.

مدیرعامـل هلدینـگ صدر تامین ادامـه داد: 

ذوب آهـن  مسـتمر  موفقیت هـای  بـه  توجـه  بـا 

اصفهـان در زمینـه صـادرات ایـن شـرکت مـادر 

صنعتـی الگویـی بـرای سـایر شـرکت های تابعـه 

صدرتامین به شـمار می رود و لذا در نظر داریم 

و  تجربیـات  از  بیشـتر  هم افزایـی  راسـتای  در 

اسـتراتژی های صادراتـی ایـن شـرکت بهره گیـری 

داشته باشیم.

در  کـرد:  خاطرنشـان  مسـئول  مقـام  ایـن 

سـاختار سـازمانی هـر شـرکت نیـاز اسـت معـاون 

بازرگانـی و مدیـر توسـعه صـادرات بـه صـورت 

تخصصی در نظر گرفته شود تا بتوانند با تمرکز 

بـر مقولـه صـادرات فراینـد موثـری را تعریـف و 

عملیاتی کنند.
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سـلیمانی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد 30 درصـد از 

تولیـد بـه صـادرات اختصـاص یابـد، بیـان کـرد: در 

دنیای رقابتی امروز اگر به سمت صادرات حرکت 

نکنیـم موفـق نمی شـویم و لـذا تشـکیل کارگـروه 

توسعه صادرات در سطح شرکت ها و هلدینگ از 

اقدامات اساسی است و فعالیت شرکت ها در این 

زمینه به صورت کامل رصد می شود.

وی اضافه کرد: تجربه موفق ذوب آهن اصفهان 

در زمینـه صـادرات بـا وجـود همـه چالش هایـی کـه 

داشته بسیار ارزشمند و باید سایر شرکت ها از این 

فضا و شرایط استفاده کنند.

تصریـح  تامیـن  صـدر  هلدینـگ  مدیرعامـل 

کـرد: در مقولـه صـادرات چنـد بخـش بایـد مورد 

توجه قرار گیرد که شامل توسعه بازار و صادرات 

خدمات فنی مهندسی می شود.

نیـز  بـه گفتـه سـلیمانی، در حیطـه معـدن 

تیم های مهندسی، اکتشاف، استخراج و ... در 

بدنـه هلدینـگ حضـور دارنـد کـه نیـاز اسـت بـا 

برنامه ریزی هدفمند از توان آن ها به صورت کامل 

بهـره گرفـت. همچنیـن در زمینـه توسـعه روابـط 

بین الملل نیز با گشوده شدن فضاها شرایط بهتری 

بـرای تعامـالت فراهـم می شـود کـه فرصت هـای 

بسیار خوبی را ایجاد می کند و بنابراین نیاز است 

برنامه ریزی جامع داشته باشیم.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

اصفهـان نیز در این مراسـم مطرح کـرد: ذوب آهن 

اصفهـان حـدود 50 درصـد از تولیـد سـال گذشـته 

خــودش را صــــادر کــــرد و امســـال بـا توجـه بـه 

محدودیت هایی که در حیطه صادرات به منظور 

تنظیم بازار داخلی ایجاد کردند حدود 20درصد از 

صادرات را متاسفانه از دست دادیم.

وی ادامــــه داد: ذوب آهــــن ارز حاصــــل از 

صادرات خودش را همواره به کشـور بازگردانده 

خوبـی  عملکـرد  صادراتـی  برنامـه  تدویـن  بـا  و 

داشـته اسـت و امیدوار هسـتیم با بهبود شـرایط 

صادرات بتوانیم در این زمینه فعالیت بیشتری 

داشته باشیم.

مدیرعامـل شـرکت عنـوان کـرد: ذوب آهـن 

اصفهـان در صـادرات بـر تنـوع بازارهـا متمرکـز 

است و محصوالت خود را به کشورهای حاشیه 

خلیـج فـارس، آسـیای دور، شـمال آفریقـا، اروپـا 

و...  صادر می کند.

یـزدی زاده بیـان کـرد: سـاختار سـازمانی حوزه 

فـروش ذوب آهـن از معاونـت بازاریابـی و فـروش، 

فروش داخلی، فروش خارجی ومهندسی فروش 

تشکیل شده هست که بازاریابی و لجستیک نیز 

در این قسمت انجام می شود.

شایـــان ذکـــر اســــت در این جلسـه مدیران 

عامـل شـرکت های تابعـه و مدیران صـادرات به 

بیـان دیدگاه هـا و پیشـنهادهای خـود در زمینـه 

صـادرات محصـوالت، چالش هـا و فرصت هـای 

پیـش رو و همچنیـن بهره گیـری از توانمندی هـا 

و ظرفیت هــــای ذوب آهــــن اصفهـــان در امـر 

صادرات پرداختند.

ــــ

گروه صنعتی ایران خودرو در 11 ماهه امسـال،  موفق به افزایش سـهم 8 درصدی از کل بازار سـواری کشـور شـد و به این ترتیب، 
بیش از 55 درصد از سهم بازار کل کشور در بخش سواری و سنگین را نصیب خود کرد.

ایران خودرو سهم خود در بازار را به بیش از 55 درصد رساند

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایکوپـرس، طبـق آمـار و اطالعـات منتشـر شـده، 

بـا  سـواری  خودروهـای  بخـش  در  ایران خـودرو 

افزایـش 8 درصـدی، سـهم خـود در بازار را به بیش 

از 55 درصد رسانده است.

مـاه،  بهمـن  پایـان  تـا  و  امسـال  ماهـه   11 در 

و 269 دسـتگاه  هـزار  تولیـد 459  بـا  ایران خـودرو 

خودروی سـواری توانسـته میزان تولید نسـبت به 

مدت مشـابه سـال گذشـته را بیش از 37 درصد و 

همزمان سهم بازار را نیز 7,7 درصد افزایش دهد.

مجمـوع  در  کشـور،  بـزرگ  خودروسـاز  ایـن 

و  سـواری  خودروهـای  بخـش  دو  در  توانسـته 

سـنگین، در 11 ماهـه امسـال، بیـش از 36 درصـد 

تولیـدات خـود را افزایـش داده و تیـراژ را بـه حدود 

465 هزار دستگاه خودرو برساند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، ایـن عـدد حـدود 

124هزار دستگاه بیش تر از تولیدات 11 ماهه سال 

گذشته است.
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مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران گفـت: رقـم بی سـابقه 32 میلیـون تـن کاال در معامـات بورس ثبت شـده تا مشـخص شـود 
زیرساخت های  بورس کاال پاسخگوی نیاز صنایع و تولید کشور بوده است.

حجم معامالت بورس کاال به بیش از 32 میلیون تن رسید

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

کاالخبـر، آییـن راه انـدازی  معامـالت آتـی نقـره و 

تـاالر حـراج بـاز بـورس کاال بـا حضـور محمدرضـا 

اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  پورابراهیمـی، 

رئیـس  دهنـوی ،  دهقـان   محمدعلـی  مجلـس، 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـعید زرنـدی 

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت برگزار شد.  

حامـد سـلطانی نـژاد، مدیرعامل بـورس کاالی  

ایـران در ابتـدای ایـن مراسـم ضمـن خیرمقـدم از 

حضـور و تـالش هـای مسـئوالن حاضر در راسـتای 

دکتـر  داشـت:  اظهـار  کاال،  بـورس  توسـعه 

پورابراهیمی همواره از برنامه های توسعه ای بازار 

سرمایه و بورس کاال حمایت کرده اند که از ایشان 

قدردانی می کنیم. همچنین از زمان حضور دکتر 

دهقان دهنوی  در سازمان بورس، توسعه کمی و 

کیفی بورس کاال در بازار سرمایه را شاهد هستیم 

به طوری که توسعه ابزارهای مالی  در بورس کاال 

سرعت گرفته و مشکل مالیاتی معامالت گواهی 

سپرده کاالیی نیز با  پیگیری سازمان بورس حل و 

بـازار  رونـق  نویدبخـش  امـر  ایـن  و  شـد  فصـل 

گواهی سپرده کاالیی  است.

رکورد معامالت بورس کاال شکسته شد ■

انجـام  محـل  را  کاال  بـورس  ادامـه  وی  در 

معامـالت سـاختاریافته خواند و عنوان کـرد: در 

سال جاری   رقم بی سابقه 32 میلیون تن کاال در 

معامـالت بـورس ثبـت شـده و این رقـم بیانگر آن 

اسـت که زیرسـاخت های  بورس کاال پاسـخگوی 

نیاز صنایع و تولید کشـور بوده اسـت. همچنین 

در حـوزه تامیـن مالـی تولیدکننـدگان 40 درصـد 

معامـالت بـازار فیزیکی به صورت سـلف بـوده و 

بـه ایـن ترتیـب از ارزش 300 هـزار میلیارد تومانی 

بـازار حـدود 120 هـزار میلیـارد تومـان بـه تامیـن 

مالی شرکت های تولیدکننده کمک شده است.

افتتاح تاالر حراج باز و آتی نقره ■

مدیرعامـل بـورس کاالی  ایـران بـه معامـالت 

افـزود:  و  کـرد  اشـاره  سـنگ آهن  بـاز  حـراج 

معامالت مدل حراج باز یکی از زیرساخت های 

اصلـی بورس هـای کاالیـی  اسـت و در ایـن روش 

فرصت بیشتری برای کشف نرخ داده می شود 

تـا معامله گـران بـرای تامیـن مـواد خـود بتواننـد 

در حیـن معاملـه تفکر بیشـتری در حوزه قیمت 

داشته باشند.

سـلطانی نژاد در خصـوص معامالت آتی نقره 

نیـز خاطرنشـان کـرد: اهمیـت نقـره در بازارهـای 

جهانی  به لحاظ وزنی از  طال بیشـتر اسـت و این 

و  تولیـدی  الکترونیـک، صنایـع  در صنایـع  فلـز 

صنایـع پایین دسـتی کاربـرد باالیـی  دارد کـه بـا 

راه انـدازی قـرارداد آتی نقره در بورس کاال شـرایط 

صنایـع  بـرای  قیمتـی  ریسـک  پوشـش  بـرای 

پایین دسـتی فراهم شـده اسـت. در همین راسـتا 

سـاچمه نقـره بـه دلیـل آنکـه در ایـران بـه صـورت 

پایـه  دارایـی  عنـوان  بـه  دارد  وجـود  اسـتاندارد 

قرارداد آتی در نظر گرفته شد.

خرید دین، سـبد کاالیی بورس کاال را  ■

تکمیل می کند

وی در خاتمه تصریح کرد: برنامه بورس کاال 

بـرای توسـعه بـازار آتـی، راه انـدازی قـرارداد آتـی  

بـا  همچنیـن  اسـت.  طـال  صنـدوق  واحدهـای 

همکاری  وزارت صمت، گواهی سپرده کاالیی بر 

روی محصوالت پتروشیمی و راه اندازی می شود 

و همچنین این موضوع در مس و آلومینیوم هم 

در دسـتور کار اسـت؛ گفتنی اسـت با راه اندازی 

معامـالت  توسـعه  کنـار  در  دیـن  خریـد  اوراق 

مناقصـه و گواهـی سـپرده شـاهد تکمیـل سـبد 

کاالیی بورس کاال خواهیم  بود.
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کودلکـوی شـیلی، بزرگ تریـن تولید کننده مس جهان، خبر از سـودهای پیش مالیاتی 2.078 بیلیـون دالری خود در سـال 2020 داد 
و گفـت: ایـن شـرکت علی رغم اینکه مجبور شـد در میانـه تصمیمات سـختگیرانه برای مهار کردن شـیوع ویـروس کرونای جدید 
تقریبـاً نیمـی از سـال را با اتـکا به حداقل الزم کارکنان ادامه بدهد توانسـت تولید معادن خود را با 2 درصد رشـد بـه 1.618 میلیون 

تن برساند.

»کودلکو« گزارش داد سال گذشته علی رغم همه گیری کووید 19 
سالی پر سود بوده است

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

رفسـنجان،  سرچشـمه  مـس  مجتمـع  عمومـی 

افزایـش 55 درصـدی سـودهای کودلکـو بـه خاطر 

افزایـش قیمت هـای جهانـی مـس و فروش هـای 

باالتر رخ داد، چرا که بازارهای جهانی شامل چین 

کـه خریـدار اصلـی مـس شـیلی اسـت رفته  رفتـه 

از سـر  را  از بحـران همه گیـری  پـس  رونـد رشـد 

گرفتند. این شرکت، که تمام سودهای خود را به 

دولـت شـیلی تحویـل مـی دهـد پیش تـر در هفته 

جاری به رویترز گفت که افزایش اخیر در قیمت 

این فلز سرخ فرصتی مناسب برای تولید وجه نقد 

دادن  کاهـش  و  سـرمایه گذاری ها  جهـت  الزم 

بدهی ها است اما هشدار داد که می تواند باعث 

بـاال رفتـن هزینـه های کودلکو نیز بشـود. کودلکو 

گفـت کاهـش 8.6 درصـدی در هزینه هـای نقدی 

مسـتقیم و رسـیده آن هـا بـه 1.294 دالر بـرای هـر 

پوند نیز به تقویت سـودها کمک کرده اسـت، و 

علـت ایـن کاهـش هزینه ها بـه افت قیمـت مواد 

خـام، تقویـت پـزو، رشـد تولیـد و تصمیـم مدیـران 

بـرای صرفه جویـی در وجوه نقد بازمی گردد. این 

شرکت گفت فروش های مس متعلق به خود آن 

در سـال 2020 حـدود 1.5 درصـد نسـبت بـه سـال 

معـادن  مثبـت  عملکـرد  و  داشـت،  رشـد   2019

مینیسترو هاله، آندینا، چوکوئیکاماتا و سالوادور 

با اتکا به عیارهای باالتر سنگ معدن استخراجی 

باعـث شـد تـا کاهـش تولیـد در بخش هـای دیگـر 

جبران شود.

مدیرعامـل، معاونیـن و اعضای هیئت مدیره شـرکت خدمات بازرگانی مس از فرایند سـاخت رولیک در شـرکت یونـار دمیر، بازدید 
کردند و همزمان قطعات سفارشی سونگون تحویل داده شد.

ساخت انواع رولیک برای مس سونگون

بـه گزارش »فلزات آنالین«، شـرکت خدمات 

بازرگانـی مـس، سـال 1369 در زمینـه طراحـی و 

سـاخت تجهیـزات صنعتـی آغـاز بـه کار کـرده 

اسـت و سـازنده تجهیـزات متریـال هندلینـگ و 

بـا  نقالـه  نـوار  رولیک هـای  تولیدکننـده  اولیـن 

دسـتگاه های CNC در کشـور بـا ظرفیـت تولیـد 

روزانـه 600 عـدد رولیـک اسـت کـه نیـاز صنعـت 

مس را هم تامین می کند.

این شرکت در راستای رقابت با تولیدکنندگان 

تمـام  دسـتگاه های  انتقـال  بـه  اقـدام  خارجـی، 

اتوماتیـک کرده و با بهره گیـری از آخرین متدهای 

تولیـد انـواع رولیـک، بـه نوبـه خـود پیشـرو در ایـن 

صنعت به حساب می آید.

شـرکت یاد شـده با تولید 30 هزار عدد رولیک 

در سال 99 یکی از تامین کنندگان اصلی صنایع و 

معـادن کشـور از جملـه شـرکت  ملـی صنایـع مس 

ایران و سایر شرکت های مصرف کننده است.

سفارشات نسبت به کالس رولیک و بار وارده 

نهایـی،  تولیـد  در  و  شـده  طبقه بنـدی  آن  بـر 

تسـت های مکانیـزه مانند تسـت عـدم نفـوذ آب، 

تست عدم نفوذ گرد و غبار، تست لنگی و تست 

چرخش تحت بار، مورد آزمایش قرار می گیرد.
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مدیـر فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه درباره علـت تغییر نمـاد معاماتی محصـوالت گـرم در بـورس کاال از دو نماد به یـک نماد، 
توضیحاتی ارائه کرد.

علت جایگزینی نماد HR فوالد مبارکه با نمادهای
 پیشین در بورس کاال

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد تاجمیر 

ریاحـی دربـاره ادغـام و تغییـر نمـاد معامالتـی 

محصوالت گرم در بورس کاال اظهار داشت: در 

بازار جهانی و حوزه معامالت کاالیی قانون اکثر 

شـده  پذیرفتـه  تعهـدات  اسـاس  بـر  کشـورها 

بین  المللـی بـه کمـک هـر چـه بهتـر شـدن بـازار 

بـورس کاالیـی آمـده تـا ضمـن ایجـاد سـاز و کاری 

جهـت خریـد و فـروش بی واسـطه محصـوالت، 

فرایند کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و 

بازارهـای  تعـادل  بـه  بـه منظـور رسـیدن  تقاضـا 

بین المللـی و تاثیرگـذار بـر بازارهـای داخلـی هـر 

کشور ایجاد شود.

وی افـزود: در همیـن راسـتا بازارهـای جهانـی 

معامـالت کاالهـا »Commodities« بخشـی از 

بورس جهانی هستند که در آن کاالها به صورت 

جهانی با سیستم عرضه و تقاضا مورد معامله و 

قیمت  گذاری قرار می  گیرند. این بازارها به طور 

کلـی بـه سـه دسـته Hard )محصـوالت فلـزی، 

و  و...(  گنـدم  )ذرت،   Soft  )...و طـال  فـوالد، 

انرژی )گاز، نفت و...( تقسیم می شود.

مدیـر فـروش داخلـی شـرکت فـوالد مبارکـه 

ادامـه داد: فـوالد و محصـوالت فـوالدی در زمـره 

معامـالت Hard )سـخت( دسـته  بندی می  شـود 

کـه عرضـه آن هـا از سـمت تولیدکننـدگان بـزرگ 

جهـان صـورت پذیرفتـه و خریـداران در سراسـر 

جهـان بـه صـورت روزانـه و هفتگـی نسـبت بـه 

تامیـن کاالی خـود بـا قیمـت کشـف شـده اقدام 

بورس هـای  در  بـزرگ  شـرکت های  می کننـد. 

معتبـر جهـان محصوالت فوالدی سـخت خـود را 

تحـت عنوان های HRC )ورق گـرم(، CRC )ورق 

 HRC سـرد( عرضه می کنند. در این میان، نماد

از ضخامـت 1,5 تـا 16 میلی متـر و عـرض 200 تـا 

سه هزار میلی متر را شامل می شود.

تاجمیـر ریاحـی تصریـح کـرد: در ایـران و از 

زمـان راه  انـدازی بـورس کاال بـه دلیـل نبود تجربه 

قبلـی بـرای عرضه محصوالت در بـورس برای هر 

کاال بیـش از یـک نمـاد تعریـف شـد کـه در یـک 

 HB مرحلـه تعـداد آن کاهـش یافـت و به دو نمـاد

و HC تبدیـل شـد و سـایر ابعـاد و کیفیت  هـا بـه 

کمک جدول هزینه  های اضافی )پرمیوم( تعیین 

قیمـت می شـود. عرضـه بـا دو نمـاد مشـکالتی را 

بـه  آن می تـوان  از جملـه  کـه  بـه همـراه داشـت 

کاهـش تنـاژ عرضه در هر نماد، حضـور خریداران 

در هر دو نماد که باعث افزایش تقاضای کاذب 

و رقابـت می شـود، افزایـش تعـداد معامـالت و 

مشکالت کنترل آن ها و ثبت سفارش به موقع و 

صحیح اشاره کرد.

وی افـزود: نوسـانات شـدید قیمـت بیـن دو 

بـرای  ضخامت  هـا  برخـی  در  کـه  گـرم  نمـاد 

و  نداشـت  چندانـی  تفـاوت  مصرف کننـده 

و  شـود  اسـتفاده  سـوء  بـه  منجـر  می  توانسـت 

همچنیـن ضـرورت ایجـاد شـده بـرای عرضه هـای 

متعدد به عنوان عرضه عمومی و اختصاصی که 

تعـداد دفعـات معامـالت را به مراتـب چند برابر 

کـرده و تنـاژ عرضـه را تقسـیم می کنـد، از دیگـر 

مسائل دو نمادی بودن عرضه این محصوالت در 

بورس کاال به شـمار می رود. این در حالی اسـت 

که توان تولید و عرضه شرکت فوالد مبارکه ثابت 

و تقریبـا 270 هـزار تـن اسـت کـه از ایـن مقـدار 

200هـزار تـن در قالـب HB و 70 هـزار تن در قالب 

HC عرضه می شـد؛ از این رو تصمیم گرفته شـد 

عرضه محصوالت ورق گرم در غالب یک نماد و 

هماننـد بازارهـای جهانـی با نمـاد HR به صورت 

دو هفته یک بار انجام شود.

دربـاره  مبارکـه  فـوالد  داخلـی  فـروش  مدیـر 

علـت مخالفـت با تـک نمادی کـردن عرضـه ورق 

ایـن  کـرد:  اظهـار  کاال  بـورس  در  فـوالد  گـرم 

مخالفت ها به دو علت اصلی است. اول نگرانی 

مشتریان برای دریافت کاالی مورد مصرف خود 

و دوم مخالفـت برخـی سـودجویان که با شـرکت 

در هـر دو نمـاد تـالش می  کردنـد در عرضه فوالد 

مبارکـه خریـد بیشـتری داشـته و سـود مضاعفـی 
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نیـز بـه دسـت آورنـد. شـایان ذکـر اسـت در ایـن 

صـورت محصـوالت تنهـا در اختیـار گروهـی از 

افـراد قـرار می گرفـت و مابقـی از دریافـت ایـن 

محصوالت باز می ماندند.

تاجمیـر ریاحـی اضافـه کـرد: مشـتریان فـوالد 

مبارکـه بـر اسـاس سـوابق تعامـالت با این شـرکت 

اطمینـان داشـته باشـند هماننـد قبـل تنهـا در 

چارچـوب نیـاز خطـوط تولیدشـان ثبـت سـفارش 

خواهـد شـد و بـه هیـچ عنوان قرار نیسـت ابعاد و 

ضخامتـی بـرای مشـتری ثبـت سـفارش شـود که 

متناسـب بـا خطـوط تولیـد آن هـا نیسـت. البتـه 

بسـیاری از مشـتریان تمایـل دارنـد در هـر زمـان 

کاالیی را که بیشـترین جذابیت را در بازار دارد، 

خریـداری کننـد امـا به خوبی می داننـد که برای 

خطـوط تولیـد ازجملـه خطـوط تولیـد نـورد گـرم 

فـوالد مبارکـه ایـن امکان وجود ندارد که تنها یک 

ضخامـت و عـرض را تولیـد کنـد. بنابرایـن ایـن 

شـرکت بایـد ترکیبـی از ابعـاد را در برنامـه تولیـد 

خود قرار دهد.

وی ادامه داد: البته سـازندگان خطوط تولید 

در تمامی خطوط نورد گرم به منظور دسـتیابی 

بـه ظرفیت هـای بهینـه کمـی و کیفی ترکیبـی از 

ضخامت هـا و عرض هـا را پیشـنهاد می دهند که 

متناسـب با ترکیب ابعادی مختلف حجم تولید 

هـر  از  پـس  می کنـد.  پیـدا  افزایـش  یـا  کاهـش 

تعویض غلطک و در آغاز عملیات نورد تختال به 

بـا  منظـور دسـت یافتـن بـه تولیـد کالف گـرم 

ضخامت هـای نـازک )زیـر سـه میلی متـر( بایـد از 

ضخامت هـای میانـی تولیـد شـروع شـده تـا بـه 

صورت پلکانی با کاهش ضخامت به محصول با 

ضخامـت مـورد نظـر دسـت یابیـم. بنابرایـن برای 

تولید ضخامت های نازک در خط نورد گرم باید 

ابتدا سبدی از ضخامت های باالی سه میلی متر 

تولید شود. هر گونه تغییر در میکس تولید نورد 

کیفیـت  کاهـش  و  تولیـد  تنـاژ  افـت  گـرم، 

محصوالت را به صورت تصاعدی افزایش داده و 

حجـم عرضـه محصـوالت بـه بـازار را بـا کاهـش 

محسوسی مواجه خواهد کرد؛ این مهم با جهش 

تولید در انطباق نخواهد بود.

مدیـر فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه تصریـح 

کـرد: ذکـر این نکته الزم اسـت که با الـزام فروش 

تمامـی محصـوالت در بـورس کاال عمـال امـکان 

بازاریابی برای فروش ابعاد میانی و کیفیت های 

مـورد نیـاز خطـوط تولید از بین رفته اسـت و تنها 

راه دریافت سفارش از شرکت هایی است که در 

بـورس کاال خریـد کـرده و امـکان مصـرف ابعـاد 

میانـی در خطـوط تولیـد خـود را دارند. بر اسـاس 

همچنیـن  و  گذشـته  سـال های  خریـد  تجربـه 

بازدیدهـای کارشناسـی فـوالد مبارکـه از کارخانه 

مشـتریان، شـرکت های لولـه و پروفیـل بـا مصـرف 

ماهیانه بیش از 500 تن حتما دارای چندین خط 

تولیـد و متنـوع، جهـت تولیـد لولـه و پروفیـل بـا 

کامـل  سـبد  یـک  بـودن  دارا  و  متفـاوت  ابعـاد 

محصوالت لوله و پروفیل هستند؛ بنابراین امکان 

مصرف ضخامت های سه تا پنج میلیمتر در این 

ایـن  علـت  همیـن  بـه  و  دارد  وجـود  شـرکت ها 

شرکت ها تا زمانی که محصوالت فوالد مبارکه با 

دو نماد عرضه می شد به دفعات اقدام به خرید 

نماد HC کرده اند.

بر اساس گزارشی از ایراسین، تاجمیر ریاحی 

اضافه کرد: بنابراین شرکت فوالد مبارکه با توجه 

بـه بهینـه کاوی جهانـی و در نظـر گرفتـن شـرایط 

جدیـد ایجـاد شـده یعنـی الـزام بـه عرضـه تمامی 

بـه حـذف  بـورس کاال کـه منجـر  تولیـدات در 

فراینـد  بازاریابـی شـده )کـه بـا نقدهـای جـدی 

تولیـد را در  تـداوم  توانـد  روبـه رو اسـت و مـی 

شـرایط مختلف بازار و همچنین طراحی و تولید 

محصـوالت جدیـد را جهـت رفـع وابسـتگی بـه 

تعـداد  افزایـش  و  انـدازد(  مخاطـره  بـه  خـارج 

عرضه  هـای عمومـی و اختصاصـی  به چنـد برابر، 

تصمیم گرفت عرضه محصوالت گرم خود را در 

غالـب یـک نمـاد )HR( انجام دهـد. با این اصالح 

و  عمومـی  عرضه هـای  انجـام  امـکان  نمادهـا  

اختصاصـی فراهـم شـد و همچنیـن تنـاژ عرضـه 

محصـوالت گـرم بـه حـدود 120 هـزار تـن افزایـش 

یافـت تـا قیمـت به صـورت واقعی  تری کشـف و 

از التهاب عرضه به علت خرد شدن تناژ عرضه 

عرضـه  امـکان  و  شـود  کاسـته  نمـاد  دو  در 

اختصاصـی حـدود 30 هـزار تن نیز فراهم شـود و 

در نهایـت عرضـه فـوالد مبارکـه در بـورس کاال و 

بـه وزارت صمـت  تعهـد عرضـه  تـن  هـزار   270

تغییر حاصل نشده است.

توان تولید و عرضه شرکت فوالد 
مبارکه ثابت و تقریبا 270 هزار تن 
است که از این مقدار 200هزار تن 
در قالب HB و 70 هزار تن در قالب 

HC عرضه می شد؛ از این رو تصمیم 

گرفته شد عرضه محصوالت ورق 
گرم در غالب یک نماد و همانند 
بازارهای جهانی با نماد HR به 

صورت دو هفته یک بار انجام شود
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت با اشـاره به محدودیت هـای روش های تامین سـرمایه سـنتی از ایجـاد ارتبـاط بین حوزه 
تولیـد و صنعـت خبـر داد و گفت: یکـی از اقدامات مهم وزارت صمـت معرفی و اسـتفاده از روش های جدید تامیـن مالی و تمرکز 

بر روی بازار سرمایه در حوزه تولید است.

ایجاد ارتباط موثر بین حوزه تولید و بازار سرمایه
معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد:

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

گفت وگـوی  خبـری  برنامـه  در  زرنـدی  سـعید 

شـبکه خبـر، بـا اشـاره بـه بنـد پ مـاده 46 قانون 

برنامـه ششـم توسـعه، تولیـد را محـور مهـم در 

جهت گیـری سیسـتم بانکـی دانسـت و اظهـار 

از  تولیـد  قانون،سـهم  ایـن  اسـاس  بـر  داشـت: 

امـا  باشـد  درصـد   40 بایـد  بانکـی  تسـهیالت 

سـال های  در  کـه  می دهـد  نشـان  بررسـی ها 

گذشـته سـهم بخش تولید بین 27 تا 30 درصد 

بوده اسـت. این در حالی اسـت طبق گزارشـات 

مرکـز آمـار ایـران، تـورم تولیـد در پاییـز امسـال 

به طور متوسط 77 درصد اعالم شده است.

وی در ادامـه افـزود: ایـن بخـش نـه تنهـا آن 

سـهمی کـه در قانـون مشـخص شـده اسـت را 

دریافـت نکـرده اسـت کـه در صـورت در نظـر 

گرفتـن تـورم رقـم تسـهیالت پرداخـت شـده بـه 

بخـش تولیـد، منفـی هـم خواهـد شـد؛ عـالوه بر 

این موارد، در آمار اعالم شـده از سـوی سیسـتم 

بانکـی در ایـن خصـوص تسـهیالت تمدیـدی و 

کـه  حالـی  در  می شـود  محاسـبه  نیـز  امهالـی 

نقدینگـی جدیـدی کـه تزریـق می شـود بـه یـک 

چهارم مبلغ اعالم شده کاهش پیدا می کند.

وزارت صمت به دنبال ایجاد روش های  ■

جدید تامین مالی در حوزه تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر 

تغییر رویکرد وزارت صمت در تامین منابع مالی 

وزارت  کـرد:  تصریـح  تولیـدی  واحد هـای  بـرای 

صمت در سـال جاری یک سـری اقدامات در این 

حـوزه انجـام داد کـه نتایـج آن در آینده ملموس تر 

خواهـد بـود؛ مهم ترین مشـکل واحد های تولیدی 

در سال های گذشته تامین نقدینگی بود از طرفی 

تامیـن  نیـز تغییـر رویکـردی در جهـت  بانک هـا 

سرمایه در گردش داشتند.

وی این اتفاقات را دلیل افت شدید تشکیل 

سـرمایه در کشـور اعـالم کـرد و توضیـح داد: 

واحـد  اختیـار  در  ثابـت  سـرمایه  کـه  زمانـی 

تولیـدی قـرار نگیـرد، آینـده  تولیـد در کشـور بـا 

مشکل روبه رو می شود.

محدودیـت بانک هـا به عنـوان منابع  ■

تامین سـرمایه

زرنـدی میـزان رشـد تسـهیالت اسـمی را در 

حـوزه صنعـت و معـدن، در بـازه زمانـی بین سـال 

هـای 90 تـا 98 را معـادل 19,8 و تـورم تولیدکننـده 

را در ایـن مـدت 19,9 اعـالم کـرد و گفـت: ایـن 

اطالعات نشان می دهد که میزان رشد از میزان 

تورم در بازه زمانی اعالم شـده کمتر بوده اسـت 

کـه ایـن یـک چالـش جـدی اسـت، از طـرف دیگـر 

سیسـتم بانکی ظرفیـت و توانایی بـرای پرداخت 

پول بیشـتر را ندارد بنابراین ما در وزارت صمت 

مالـی  تامیـن  بـا  رابطـه  در  موثـری  اقـدام  چنـد 

واحد های تولیدی انجام دادیم.

وی ساماندهی تسهیالت در قالب مشخص 

را یکـی از ایـن اقدامـات معرفـی کـرد و ادامـه 

در  تولیـد  روش  تسـهیالت  خصـوص  در  داد: 

مـدت 11 مـاه مبلـغ 38 هـزار میلیـارد تومـان بـه 

14هـزار واحـد پرداخـت شـد و مبلـغ 10 هـزار و 

610هـزار میلیـارد تسـهیالت سـرمایه در گردش 

بـه دو هـزار و 832 واحـد پرداخـت شـد و نکتـه 

قابل توجه این اسـت که این پرداخت ها در یک 

و  شـده  انجـام  یکپارچـه  و  شـفاف  سیسـتم 

تسـهیالت  مبلـغ  و  نـوع  و  بنـگاه  مشـخصات 

پرداخت شده کامال مشخص است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و 

تجارت با یاداوری محدودیت های سنتی تامین 

و  ایجـاد  بـرای  برنامه ریـزی  کـرد:  بیـان  مالـی 

استفاده از روش های جدید تامین مالی و تمرکز 

بـر روی بـازار سـرمایه بـه عنـوان سـرفصل جدیـد 

بـرای واحدهـای تولیـدی از دیگر اقدامـات ما در 

خصوص تامین مالی بخش تولید بوده است.

رشد 8 درصدی واحد های بزرگ تولیدی  ■

در بازه زمانی 9 ماهه

بـه گزارشـات  اسـتناد  بـا  ادامـه  در  زرنـدی 

رئیس بانک مرکزی در خصوص رشد کارگاه های 

تولیـدی بـزرگ بیان کرد: طبـق گفته های رئیس 

بانک مرکزی رشد سه ماهه سوم این واحدهای 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  تولیـدی 

10,7درصـد و رشـد 9 ماهـه آن هـا 8 درصد اسـت 

و اعالم این ارقام در شرایط تحریم، نشان دهنده 

رشد و توسعه بخش تولید کشور است.
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وی بـا اشـاره بـه رشـد تولیـد در حوزه هـای 

شـمش  خانگـی،  لـوازم  پتروشـیمی،  مختلـف 

آلومینیـوم، فـوالد خام و صنعت نسـاجی عنوان 

کـرد: از 42 محصـول تولیـدی مهـم در کشـور، 

شاهد رشد مثبت در بیش 28 محصول بودیم.

شناسایی و معرفی 9 صنعت پیشران در  ■

راستای هدفمند سازی سرمایه ها

بـا  صمـت  وزارت  برنامـه  و  طـرح  معـاون 

موضـوع  در  شـده  انجـام  اقدامـات  یـادآوری 

تسـهیالت و جهـت گیـری هدفمنـد منابـع در 

حـوزه تولیـد ابـراز کـرد: امسـال بـرای اولیـن بـار 

9صنعـت و زیرشـاخه های آن بـه عنـوان صنایـع 

پیشـران مشـخص و معرفی شـدند تا در صورت 

ایـن صنایـع در  از سـوی دولـت  حمایـت ویـژه 

اولویت قرار بگیرند.

وی احیـای یـک هـزار و 462 واحـد تولیـدی 

راکـد و غیرفعـال در کشـور، ایجـاد ارتبـاط بیـن 

ظرفیت های خالی تولید و سرمایه های موجود و 

تامیـن مالـی از طریـق بـازار سـرمایه را از دیگـر 

اتفاقات خوب در حوزه تولید عنوان کرد و یادآور 

شـد: یکی از کارهای متفاوتی که در سـال جاری 

در ایـن حـوزه انجام شـد، ایجـاد ارتباط بین تولید 

و بازار سـرمایه بود؛ امروز حدود 422 واحد بزرگ 

صنعتـی در فراینـد عرضـه در بـورس، از امکانات 

این بازار استفاده می کنند.

ایجاد پیوند بین بازار تولید و بازار سرمایه ■

زرندی در ادامه با بیان اینکه بازار سرمایه ای 

موفق است که در حوزه تولید فعالیت می کند، 

تصریـح کـرد: حـدود 244 واحـد تولیـدی بـا نهـاد 

مالـی قـرارداد امضـا کردند تا وارد این بازار شـوند 

و تا امروز حدود هشت هزار و 200 میلیارد تومان 

بـرای شـرکت های متوسـط اوراق منتشـر کردیـم 

کـه هزینـه طرح هـای توسـعه شـده اسـت و در 

نیـز حـدود 80 درصـد کاالی  بـورس کاال  حـوزه 

صنعت داشتیم.

در  وزارت صمـت،  برنامـه  و  طـرح  معـاون 

پایان وجود تقاضا در بازار، همدلی و هماهنگی 

بخش های مختلف و حذف بروکراسـی اداری را 

از عوامل موثر در رشد و توسعه تولید دانست 

و خاطرنشان کرد: متاسفانه در همه دستگاه ها 

و  نداشـت  وجـود  تولیـد  بـا  جـدی  همراهـی 

بـا  مرتبـط  تنهایـی دسـتگاه  بـه  وزارت صمـت 

تولید نیست.

ــــ

رئیس سـازمان گسـترش و نوسـازی معادن )ایـدرو( در نامه ای خطـاب به مدیران دو خودروسـاز بزرگ کشـور، از تمدید تخصیص 
سـهمیه ورق موردنیـاز آن هـا، یـک دوره و تا پایان فروردین ماه سـال آینده خبـر داد و آن ها را ملزم به دریافت کد بورسـی و ثبت نام 

در سامانه بهین یاب کرد.

تخصیص سهمیه ورق مورد نیاز خودروسازان تمدید شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، پـس از این مدت 

و  خودروسـازان  تمــــام   )1400 فروردیـن  )پایـان 

قطعه سازان موظف هستند برای تامین ورق مورد 

نیاز خود از طریق دریافت کد بورسـی و ثبت نام 

در سامانه بهین یاب اقدام کنند.

بازگشـت بـه نامـه شـماره 99.472206 تاریـخ 6 

اسفند 1399، در رابطه با اخذ سهمیه و خرید ورق 

و  گـرم  سـرد،  )ورق هـای  خودروسـازان  مصرفـی 

گالوانیـزه( از طریـق بـورس و با توجه به نامه شـماره 

امـور  معـاون  اسـفند 1399  تاریـخ 6   60.298671

صنایـع در رابطـه با موضـوع فوق الذکر و با توجه به 

موارد مطرح شـده در جلسـه 13 اسـفند 1399 که با 

حضور اردشـیر سـعدمحمدی، سرپرست معاونت 

امور معادن و صنایع معدنی برگزار شد، مقرر شد 

نیــــاز  مــــورد  مهلــــت زمــــانی تخصیــــص ورق 

اختصاصـی  عرضـه  صـورت  بـه  خودروسـازان 

متناسب با سهمیه مورد نیاز آن ها، برای فروردین 

مـاه سـال آینـده، یـک دوره )تـا پایـان فروردیـن 

ماه( تمدید شود.

آن  از  پــــس  شــــد،  اشــــاره  کــــه  همان طــــور 

ثبـت  بـه  موظـف  قطعه سـازان  و  خودروسـازان 

درخواسـت خـود بـرای ورق مـورد نیـاز از طریـق 

دریافت کد بورسـی و سـامانه بهین یاب هستند؛ 

لـذا ضـروری اسـت، اقدامـات الزم در ایـن زمینـه 

معمول شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، این نامه توسـط 

محسـن صالحی نیـا، رئیـس سـازمان گسـترش و 

فرشـاد  بـه  خطـاب  )ایـدرو(  صنایـع  نوسـازی 

مدیـران  جــــواد سلیمـــانی،  سیــــد  و  مقیمــــی 

خودروسـازی های ایران خودرو و سـایپا نوشـته و 

ارسال شده است.

ضمـن اینکـه رونوشـت نامـه بـرای سرپرسـت 

معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت )اردشیر سعدمحمدی( 

)مهـدی  وزارت صمـت  امـور صنایـع  معـاون  و 

انجمـن  دبیـر  همچنیـن  و  صادقـی  نیارکـی( 

خودروسـازان )احمد نعمت بخش(، دبیر انجمن 

خـودرو  مجموعه هـای  و  قطعـات  سـازندگان 

)مازیـار بیگلـو( و دبیـر انجمـن تخصصـی صنایـع 

همگن نیرو محرکه و قطعه سـازان خودرو کشـور 

)آرش محبی نـژاد( جهـت آگاهـی و صـدور اقدام 

مشابه، ارسال شده است.
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مدیرعامـل فـوالد سـنگان با اشـاره بـه تولید بیش از سـه میلیـون تن گندلـه گفت: رشـد بی سـابقه 130 درصدی تولیـد برای 
نخستین بار در این شرکت ثبت شد.

تولید بیش از سه میلیون تن گندله در فوالد سنگان

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایــــن شرکـــت  روابـط عمومــــی فـوالد سـنگان، 

توانست در ده ماهــــه نخســـت، کلیــه اهداف 

تولیــــدی در ســـال جهــــش تولیـــد را محقـق و 

به عنـوان تولیـد کننـده بخشـی  از گندلـه مـورد 

نیاز شـرکت فوالد مبارکه، با مدیریت اثربخش، 

شـده  پیش بینـی  تولیـدی   اهـدف  از  تنهـا  نـه 

سـبقت گرفته، بلکه با بهره وری و بهره گیری از 

پتانسیل های منحصربه فرد  در فوالد سنگان، از 

مرز تولید سه میلیون تن گندله نیز عبور کند.

امرایـی دستیـــابی فـوالد سـنگان بـه تمامـی 

اهـداف عملیـــاتــــی و رشــــد فراتــــر از تصـــور 

130درصـــدی تولیــــد گندلــــه در سـال جاری  را 

افتخــاری بــزرگ دانســت و اذعـــان کرد: رویکرد 

فوالد سنگان در سال جاری استفاده از تمـــامی 

ظرفیت هـــای تولیـــدی مبتنــی بـــر بومی سازی، 

کاهـش  و  نگهـداری  سیسـتم های  ارتقـای 

توقفـات، مدیریـت هزینه هـا علی رغـم کمبـود 

مـواد اولیـه تولیـدی در کشـور بوده کـه با تالش 

و همـت تمامـی همـکاران، توانسـتیم رشـد 130 

شـده  پیش بینـی  برنامـه  از  فراتـر  را  درصـدی 

محقـق  کـرد و بـرای نخسـتین بار این افتخـار در 

تاریخ فوالد سنگان ثبت شد.

وی بـا اشـاره بـه رشـد 6.5 درصـدی تولیـد 

گندلـه در کشـور افـزود: خوشـبختانه در سـال 

جهش تولیـد، شـاهد افزایش حجـم تولید گندله 

در کشور و گذر از مرز 61 میلیون تن بودیم که 

در ایـن بیـــن فـوالد سنگـــان بـه عنـوان یکـی از 

بـا  کشـور،  شـرق  در  گندلـه  تولیـد  قطب هـای 

هم افزایـی، تدویـــن استراتــــژی های متناسـب،  

کاهـش توقفــــات علی رغـــم قطعی هـای مکـــرر 

جریـان بـرق و گاز، نقـش به سـزایی در تولیــــد 

بخشـی از گندله مورد نیاز بزرگ ترین فوالدسـاز 

خاورمیانه داشته است.

ایـن  کـرد:  بیـان  سـنگان  فـوالد  مدیرعامـل 

شـرکت با تدوین اهداف در سـال جهش تولید و 

ماهیانـه،  و  روزانـه  تولیـد  رکوردهـای  ثبـت  بـا 

توانست رشد قابل توجه تولید  گندله در سال 99 

را ثبت کند که در مقایسـه با مشـابه سـال قبل، 

نشان از پیشبرد هر چه بهتر اهداف ارزش افزای 

تولیدی و عملیاتی در فوالد سنگان دارد.

امــرایی تولیــــد حــــدود 65 درصــــدی فوالد 
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خاورمیانـه در ایـران را از نشـانه های تـوازن در 

بـازار صنعـت فـوالد جهـان دانسـت و ابـراز کـرد: 

در  فـوالد  تـن  میلیـون   45,5 قبـل  سـال  در 

خاورمیانه تولید شـد که نسـبت به سال 2019 با 

افزایـش 2.5 درصـدی همـراه بـود. ایـران بالـغ بـر 

65 درصـد از فـوالد تولیـد شـده در خاورمیانه را 

تولیـد نمـوده و سـهم ایـن کشـور در تولیـد فـوالد 

در خاورمیانـه نسـبت بـه سـال 2019 بـا افزایـش 

 2020 سـال  در  اسـت.  بـوده  همـراه  8درصـدی 

میـالدی 1.86 میلیـارد تـن فـوالد در دنیـا تولیـد 

شـده کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن 9 درصـد 

کمتر بود و تمامی کشـورهای دنیا به اسـتثنای 

سـه کشـور ایـران، چیـن و ترکیه، کاهـش تولید را 

تجربـه کردنـد . در واقـع بـه بیانی دیگر می توان 

گفـت کـه این سـه کشـور با افزایـش حجم تولید 

خـود بخشـی از افـت تولیـد دنیـا را جبـران و بـا 

تحقـق اهـداف تولیدی، توازن نسـبی در بـازار را 

و  سـنگین  وزنـه ای  ایـران  کشـیدند.  دوش  بـه 

گران بهـا در صنعـت فـوالد جهـان اسـت و تغییـر 

رشد تولید در سال 2020 موید این نکته است.

غول هـای  کـه   سـالی  در  کـرد:  اضافـه  وی 

اقتصـادی در اروپـا و آمریـکا، در پاندومـی کوویـد 

از  بیـش  توانسـت رشـد  ایـران  غـرق شـدند،   19

13درصـدی را از خـود بـه جـای گذاشـته و از مـرز 

و   فـوالد در جهـان عبـور کـرده  تـن  29 میلیـون 

جایگاه دهمی خود را در رده بندی تولیدکنندگان 

صنعت فوالد در جهان تثبیت کند.

مدیرعامـل فوالد سـنگان با تقدیـر از یکدلی و 

فرهنـگ  از  گرفتـه  نشـأت  منسـجم  تیمـی  کار 

سـازمانی متعالـی در فـوالد سـنگان بیـان کـرد: 

توسـعه و اعتـالی فراگیـر و همـه جانبـه در فـوالد 

و  نبـوده  تولیـد  جبهـه  بـه  مختـص  سـنگان 

خوشبختانه در هفته های اخیر افتخاراتی در دیگر 

حوزه هـا کسـب شـده کـه تاکنـون در ایـن شـرکت 

سـال  سـومین  و  بیسـت  در  و  نداشـته  سـابقه 

رتبه بندی صد شرکت برتر ایران )IMI- 100(، که در 

مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما در تهران 

برگـزار شـد، شـرکت صنایـع معدنی فوالد سـنگان، 

عنـوان برتریـن واحـد صنعتـی در »بهـره وری کل 

عوامـل در گـروه اکتشـافات، اسـتخراج و خدمات 

جانبی« را به خود اختصاص داد.

  IMI-  100 رتبه بنـدی  کـرد:  اظهـار  امرایـی 

  Fortune 500 مانند رتبه بندی های مشابه مثل

برتـری شـرکت ها را از جنبـه هـای خـاص نشـان 

تـوان  بـر  تکیـه  بـا  سـنگان  فـوالد  و  می دهـد 

جهـش  سـال  در  راسـخ  عزمـی  و  متخصصـان 

تولیـد توانسـت، علی رغـم مشـکالت حاصـل از 

 ،19 کوویــــد  ویــــروس  شیــــوع  و  تحریـــم هــــا 

عظیم تریـن پـروژه کنسانتره سـازی شـرق کشـور 

بـه ظرفیـت پنـج میلیـون تـن در سـال را مـورد 

بهره برداری قرار دهد.

 وی تـالش شـرکت های معدنـی و صنعتـی را 

در رشـد و توسـعه حائز اهمیت دانسـت و عنوان 

کرد: رونق و رکود در بنگاه های اقتصادی کشور، 

تاثیری مستقیم در صنایع باالدست و پایین دست 

دارد و هرسـاله، سـازمان مدیریت صنعتی ایران، 

شـرکت های  برتر در حوزه های مختلف انتخاب 

کـه ایـن مهـم می توانـد زمینـه تعامـل گسـترده تر 

بـا  مدیـران و سیاسـت گذاران اقتصـادی کشـور 

بنگاه های اقتصادی را در راسـتای رشـد و توسـعه 

همه جانبه و متوازن فراهم سازد.  

امرایـی کسـب عنـوان نخسـت فـوالد سـنگان 

در بیـن صـد شـرکت برتـر ایـران را حاصـل تـالش 

فـوالد سـنگان  و تالشـگران در  تمامـی کارکنـان 

دانسـت و گفـت: فـوالد سـنگان خوشـبختانه در 

کمتریـن  در  برنـد  شـرکت های  از  جـاری  سـال 

شـک  بـی  و  بـوده  تجهیزاتـی  و  فـردی  حـوادث 

سازمانی می تواند، امید را به جامعه تزریق کند 

که تمامی اجزای آن هماهنگ و همگون باشند و 

خوشبختانه این شرکت با داشتن کارکنانی جوان 

و متخصـص، آینـده ای روشـن را در افـق توسـعه 

صنعتی کشور، ترسیم خواهد کرد.

دریافـت  بـه  اشـاره  ضمـن  پایـان  در  وی 

تقدیر نامـه یـک سـتاره تعالـی سـازمانی توسـط 

فـوالد سـنگان تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه حضـور 

شـرکت های سـرآمد ایرانـی و بـا حمایـت وزارت 

در  شـرکت  ایـن  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت، 

راسـتای اسـتقرار الگوی تعالی سـازمانی، اجرای  

برنامـه هـای بهبـود و اثربخش و حضـور فعال در 

فراینـد جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی، در اولیـن 

سـال حضـور در ایـن ارزیابـی موفـق بـه دریافـت 

تقدیر نامه یک ستاره شد.

فوالد سنگان با تدوین اهداف در سال 
جهش تولید و با ثبت رکوردهای تولید 

روزانه و ماهیانه، توانست رشد قابل 
توجه تولید  گندله در سال 99 را ثبت 
کند که در مقایسه با مشابه سال قبل، 

نشان از پیشبرد هر چه بهتر اهداف 
ارزش افزای تولیدی و عملیاتی در 

این شرکت دارد
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مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان عصـر صنعت سـبز کاسـپین ایرانیان گفـت: واحـد تولیـد وانادیوم یکـی از اسـتراتژیک ترین 
اکسیدهای فلزی درجهان بعد از گذشت بیش از یک سال در قزوین هنوز مجوز بهره برداری نگرفته است.

بن بست تولید یکی از استراتژیک ترین محصوالت 
صنعتی در قزوین

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مطرح کرد:

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت  ایـن  داشـت:  اظهـار  ذوالفقارپـور 

دانش بنیان با همکاری جمعی از متخصصان  از 

و  وانادیـوم  پنتااکسـید  تولیـد   1396 سـال 

فرووانادیوم را از مرحله مطالعات آغاز و تولیدات 

از  بعـد  کـه  کـرده  آغـاز  را در سـال 1398  خـود 

گذشـت بیـش از یـک سـال بـه دلیل عـدم صدور 

مجـوز الزم از سـوی محیـط زیسـت اسـتان هنـوز 

موفق به کسب پروانه بهره برداری نشده است.

اینکـه وانادیـوم جـزو گـروه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  و  اسـتراتژیک  محصـوالت 

محسوب شده و در تولید فوالدهای آلیاژی به کار 

ایـن  مصـرف  سـهم  بیشـترین  افـزود:  مـی رود، 

محصول در صنایع خودروسازی، ساخت قطعات 

جـز  و  اسـت  فنـر  و  گیربکـس  محـور،  موتـور 

محصوالت استراتژیک در دنیا محسوب می شود 

کـه سـالیانه بخش قابل توجهـی از ارز بـرای خرید 

این محصول از کشور خارج می شود.

تولیـد  طـرح  انتخـاب  طـرح  ایـن  مجـری 

وانادیوم در مقیاس آزمایشـگاهی به عنوان یکی 

از طرح های برتر وزارت علوم در سال گذشته را 

از دالیـل اهمیـت تولید این محصول اسـتراتژیک 

نام برد و تصریح کرد: توجه به فناوری های نوین 

همچـون تولیـد فلـز مغفـول مانـده وانادیـوم در 

صنعـت کـه کمیـاب و بـاارزش اسـت، می توانـد 

مزایایـی همچـون رسـیدن بـه بازارهـای جدیـد، 

بـه  را  و...  اشـتغال زایی  بیشـتر،  افـزوده  ارزش 

همراه داشته باشد.

ذوالفقارپـور بـا طـرح ایـن سـوال کـه چـرا در 

حـاوی  صنعتـی  خـاک  گذشـته  هـای  سـال 

وانادیوم از کشور به میزان هر کیلو نیم دالر به 

راحتی محوز صادرات می گرفته و امروز تولید 

بـا  صنعتـی  مقیـاس  در  مهـم  محصـول  ایـن 

زیسـت محیطی  هـای  پروتـکل  سـخت ترین 

مواجـه می شـود، بیان کرد: میـزان ارزش افزوده 

محصـول نهایـی در ایـن فراینـد صنعتـی تا چهل 

بـر  عـالوه  توانـد  مـی  و  می یابـد  افزایـش  برابـر 

صنعتـی  توسـعه  بـه  ارز،  خـروج  از  جلوگیـری 

کشور و اشتغال کمک کند و کنار گذاشتن کل 

این فرایند به بهانه مشکالت محیط زیستی به 

نفع کشور نیست.

وی خاطرنشـان کـرد: محیـط زیسـت اسـتان 

بـدون ارائـه هـر گونـه سـند و الزامـات الزم بـرای 

تولیـد ایـن محصـول بیـش از 14 مـاه این پـروژه را 

پـروژه  ایـن  تومـان  میلیاردهـا  و  کـرده  متوقـف 

خسارت وارد کرده است.

بر اساس گزارشی از ایلنا، مدیرعامل شرکت 

دانش بنیان عصر صنعت سبز کاسپین ایرانیان 

شـرکت های  بـه  توجـه  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا 

دانش بنیان در برنامه توسعه کشور از استاندار 

ایـن  بـه  بـا ورود  تـا  و سـایر مسـئوالن خواسـت 

مسـئله ضمـن حمایت از تولید این محصـول، از 

نخبگان دانشگاهی حمایت کنند.
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مدیـر فـروش شـرکت فـوالد سـرمد ابرکوه گفـت: با شـرایط فعلـی و اعمـال افزایش نـرخ پایه محصـوالت صادراتـی، به نظر 
می رسد صادرات در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است سیاست گذاران در سیاست های فعلی بازنگری کنند.

دولت در سیاست های تامین مواد اولیه نوردکاران 
بازنگری کند

مدیر فروش شرکت فوالد سرمد ابرکوه:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی انجمن نوردکاران فوالدی ایران، با وجود 

تـالش جـدی انجمن نوردکاران فوالدی، همچنان 

چالـش تامین مـواد اولیه نوردکاران پابرجاسـت و 

نیازمند بازنگری دولت در سیاست های اعمالی 

در ساماندهی بازار فوالد است.

علی صباح، مدیر فروش شرکت فوالد سرمد 

ابرکـوه بـا اشـاره بـه سیاسـت جدیـد در خصـوص 

افزایـش نـرخ پایـه محصـوالت صادراتـی تاکیـد 

کـرد: سیاسـت گذاری هایی از ایـن دسـت کـه بـا 

شـیطنت هایی نیـز همـراه بـود، تولیدکننده هـای 

صادرات محور را با مشکل مواجه کرده  است.

اینکـه بزرگ تریـن چالـش حـال  اشـاره  بـا  وی 

حاضر شرکت و سایر نوردکاران فوالدی، تامین نیاز 

ماده اولیه )فوالد خام( اسـت، بیان کرد: در حالی 

کـه همـه فرآینـد و زنجیـره فـوالد در داخـل اتفـاق 

می افتد، تاثیــر و لحـاظ قیمــت جهـــانی بایـــد به 

حداقــــل برســــد، امـــا چنیـــن نیست و وزن تاثیر 

قیمت جهانی بر قیمت تمام شده داخل همچنان 

جهانـی  قیمت هـای  مابه التفـاوت  اسـت.  بـاال 

بـا قیمـت داخلـی گـواه شـکاف جـدی  میلگـرد 

قیمت های داخلی با قیمت های جهانی است.

به گفته صباح، بزرگ ترین مشـکل نوردکاران 

فوالدی تامین مواد اولیه )فوالد خام( است که با 

وجود تالش جدی انجمن و رفع برخی مشکالت، 

اما همچنان پابرجا است.

به گفته این مدیر نوردی، تولید مقاطع بیش 

از نیاز داخل است و صادرات محصوالت نهایی 

از این دست، ارزش افزوده بیشتری را در زنجیره 

و صنعت به دنبال دارد. 

وی البتـه تاکیـد کـرد: بیشـتر کارخانه هـای 

نـوردی و تولیدکننده هـای پایین دسـت بـه دلیـل 

عـدم تامیـن مـواد اولیـه )فـوالد خـام( بـه صـورت 

نصفـه یـا یک سـوم ظرفیـت، فعالیـت می کننـد، 

زیرا شـمش مورد نیاز برای ادامه تولید را ندارند 

و مجبـور هسـتند بخشـی از خـط تولیـد خـود را 

فعال به صورت موقت تعطیل کنند.

صبـاح بـا اشـاره به اینکـه، فوالد سـرمد ابرکوه 

در 6 ماه ابتدای امسـال از برنامه اعالمی جلوتر 

بـود، تاکیـد کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل مشـکالت 

مربـوط بـه تامین مـواد اولیه و رکود طبیعـی بازار 

)با توجه به شرایط تحریمی و کرونایی( نتوانستیم 

بـه برنامـه مدنظـر خـود در 6 ماهـه دوم امسـال 

دست پیدا کنیم.

وی بــــا بیــــان اینکـــه ایـــن شرکـــت و سایـــر 

شـرکت های نـوردی بـه دلیـل تامیـن ارز مجبـور 

هسـتنند برخـی از بازارهـای صادراتـی همچـون 

عـراق را از دسـت ندهنـد، تصریـح کرد: با شـرایط 

فعلـی و اعمـــال افزایــــش نـرخ پایـه محصـوالت 

صادراتـی، بـه نظـر می رسـد صـادرات در شـرایط 

کنونـی صرفــه اقتصـــادی نــدارد و بهتـــر اسـت 

سیاسـت های  در  بازنگـری  بـا  سیاسـت گذاران 

فعلـی، چالش های پیش روی تولیدکننده ها و به 

خصـوص تولیدکننده هـای صـادرات محـور را از 

میان بردارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با سیاست های 

درست سیاست گذار در راستای رفع تامین نیاز 

رفـع  شـاهد  بتـوان  خـام(  )فـوالد  اولیـه  مـواد 

چالش های نوردکاران بود.
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معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفـت: تولید ریل آسانسـور ازجمله سـایر محصوالت ریلـی ذوب آهن 
اسـت کـه مجـوز تولیـد آن از سـوی هیئت مدیـره ذوب آهـن صـادر شـده و اجـرای آن به شـرکت مهندسـی و پویش سـاخت 

ذوب آهن واگذار شد.

ارزآوری 200 میلیون دالری ریل ذوب آهن
تولید ریل آسانسور در ذوب آهن  

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مهـدی نصـر، 

معاون برنامه ریزی و توسـعه شـرکت در حاشـیه 

بازدید از هشـتمین نمایشـگاه حمل و نقل ریلی 

مسـیر  در  اصفهـان  ذوب آهـن  داشـت:  اظهـار 

تولیــــد ریـــل ملـی سختی هـــا و مقاومت هـــای 

بسـیاری را تحمـل نمـود، امـا ایـران و ایرانـی را بـا 

بـاال  افـزوده  ارزش  دارای  محصـول  ایـن  تولیـد 

سربلند کرد تا نیازی به واردات این محصول نه 

در بخـش شـمش و نـه نـورد آن داشـته باشـیم و 

حـدود 200 میلیـون دالر ارز آوری برای انواع ریل 

راه آهن و مترو را به ایران هدیه داد.

تولید ریل آسانسور در ذوب آهن ■

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت بیان کرد: 

تولید ریل آسانسور ازجمله سایر محصوالت ریلی 

از سـوی  آن  تولیـد  کـه مجـوز  اسـت  ذوب آهـن 

هیئت مدیره ذوب آهن صادر شـده و اجرای آن به 

ذوب آهـن  سـاخت  پویـش  و  مهندسـی  شـرکت 

واگذار شد.

خـاص  فوالدهـای  تولیـد  کـرد:  عنـوان  نصـر 

ازجملـه مهم تریـن برنامـه ذوب آهـن اصفهـان در 

افـق 1404 اسـت تـا سـبد محصـوالت ایـن شـرکت 

ازتنوع بیشتری برخوردار شود.

وی افزود: ذوب آهن تنها شرکتی است که از 

یارانـه انـرژی برخوردار نیسـت و مـواد اولیه مورد 

خریـداری  جهانـی  قیمـت  بـا  را  خـودش  نیـاز 

می کند و لذا نیاز اسـت با حمایت بیشـتر از این 

صنعـت مـادر زمینـه بـه ظرفیـت رسـیدن کامـل 

تولید آن فراهم شود.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت مطرح 

کـرد: ذوب آهـن اصفهـان از ابتـدای سـال جـاری 

تاکنـون تعـداد زیـادی مطالعه و پـروژه بهبود در 

چــابک ســــازی  و  آسیـــب شنــــاسی  راستـــــای 

فرایندهــای کارخانـــه تعریــف کـــرده اســت که 

نتایــج بسیــار خوبی در بر داشته و ازجمله آن ها 

مـی تـــوان بـــه  مطالعــــه و بازنگـری فرایندهـای 

خرید اشاره کرد.

بر اساس گزارشی از فارس، نصر چالش بزرگ 

ذوب  آهن را تامین سنگ درشت دانه مورد نیاز 

خط تولید عنوان کرد و ادامه داد: از حمایت های 

دولـت بابـت تامیـن سـنگ آهن ذوب آهـن تشـکر 

مـادر  صنعـت  ایـن  هسـتم  امیـدوار  و  می کنـم 

بتوانـد بـا تملـک معـدن بـدون دغدغـه بـه تولیـد 

انواع محصوالت بپردازد.

وی اضافـه کـرد: ذوب آهـن اصفهان بـا اجرای 

صدهـا میلیـارد تومـان پـروژه در زمینـه مدیریـت 

مصــــرف بهینـه آب و خریــــد پســاب شـهرهای 

مجــــاور مصـرف آب از رودخانـــه را بـه میـــزان    

40درصد  کاهش داده است.

معـــاون برنامه ریـــزی و توسعــــه ذوب آهــــن 

ده هـا  اصفهـان  ذوب آهـن  کـرد:  ابـراز  اصفهـان 

قـرارداد بـا دانشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان 

منعقـد نمـوده اسـت تــا از تلفیـق دانـش روز و 

تجربه و تخصص صنعت بتواند بیش از پیش به 

ایران اسالمی خدمت کند.
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مدیرعامـل شـرکت سـنگ آهن مرکـزی ایران گفـت: راه اندازی طـرح بزرگ صنعتـی و معدنی در شـهر بافق میزان خام فروشـی 
سنگ آهن تولیدی در این شهرستان را کاهش خواهد داد.

افتتاح کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق با 
ظرفیت ساالنه پنج میلیون تن در سال

بـــــه گــــزارش »فلــــزات آنالیــــن«، کارخانــــه 

گندله سازی سه چاهون بافق به عنوان یک طرح 

بزرگ صنعتی و معدنی امروز دوشنبه با ظرفیت 

بـا یـک میلیـارد و  تـــن و  سـاالنه پنـج میلیــــون 

ایجـاد  بـا  و  یـوآن سـرمایه گذاری  855میلیـون 

اشتغال برای 788 نفر از طریق ویدیو کنفرانس 

با حضور رئیس  جمهور افتتاح شد.

 رضـــا فـــالح مبارکــــه اظهـار کـرد: عملیـات 

اجـــرایی ایــــن کارخانـــه از ســـال 94 در قالـــب 

و  ژاپنـی  بـا شـرکت های چینـی،  کنسرسـیومی 

ایرانـی آغـاز و پـس از پنـج سـال آماده بهره بـرداری 

شـد و خـوراک ایـن واحـد صنعتـی را کنسـانتره 

سنگ آهن ذکر کرد و افزود: استخراج سنگ آهن 

)بـاالی  پرعیارسـازی  از  پـس  منطقـه  معـادن  از 

60درصـد( در یـک فراینـد  بـا تجهیـزات پیشـرفته 

معدنـی، بـه کنسـانتره تبدیـل می شـود کـه در 

برنامه های کوتاه و بلند مدت، کنسانتره حاصل 

از معادن سنگ آهن منطقه مانند معدن دی 19، 

آنومالـی شمـــالی و چاه گـز تامیـن می شـود کـه 

و  افـــزوده سـنگ آهن  ارزش  در  مهمـــی  نقـــش 

جلوگیری از خام فروشی دارد.

وی راه اندازی کارخانه یادشده را یکی دیگر 

از حلقه هـای تولیـد فـوالد در شـرکت سـنگ آهن 

یـادآور شـد:  بافـق ذکـر کـرد و  ایـران -  مرکـزی 

ارزش افـزوده  ایجـاد  خام فروشـی،  از  جلوگیـری 

بیشـتر و تنوع بخشـی به محصوالت سنگ آهن 

. ایـن طرح صنعتـی اسـت  عمده تریـن مزایـای 

یـا  نرمـه  از  شـده  تولیـد  گلوله هـای  گندلـه 

خردشـده سـنگ آهن و سـایر مواد افزودنی است 

که نخست به صورت خام است و سپس پخته 

و سـخت می شـود و بـرای احیـا بـه روش سـنتی 

تولیـد  آهـن در کوره بلنـد یـا روش هـای متعـدد 

می رود.گندله سـازی  کار  بـه  مسـتقیم  احیـای 

شـرکت  معــــدنی  جــــوار  طرح هـــــای  از  یکـی 

سـنگ آهن مرکـزی ایران-بافـق اسـت که با سـایر 

طرح هـــا، زنجیـــره فـــوالد را در ایـن شهرسـتان 

تکمیل می کند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، این شهرسـتان در 

منطقـه گـرم و خشـک ناحیـه مرکـزی ایـران قـرار 

دارد و از رونـق فعالیت هـای معدنـی برخـوردار 

است، منطقه از لحاظ اندیس های معدنی غنی 

سـنگ آهن،  می تـوان  را  آن  مهم تریـن  و  اسـت 

از  بـرد و رگه هایـی  نـام  فسـفات، سـرب و روی 

اورانیوم نیز در آن مشـاهده می شـود که در حال 

حاضـر زندگـی 70 درصـد جمعیـت شهرسـتان از 

مرکـز  می شـود.  تامیـن  معـادن  در  کار  طریـق 

شهرسـتان 58 هــــزار نفــــری بافــــق در فاصلــــه 

110کیلومتری جنوب شرق شهر یزد قرار دارد.
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