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سرمقاله

آغـاز شـد و در حالـی کـه همـه  تولیـد«  بـا شـعار »جهـش  سـال 1399 

تولیدکنندگان و صنایع با توجه به عملکرد سال 1398 می رفتند که این شعار 

را عملی کنند اما شیوع ویروس کرونا حداقل در دو تا سه ماه نخست سال 

مانـع تحقـق ایـن امـر شـد. اعمال محدودیت ها و قرنطینه سراسـری از سـوی 

دولت به دلیل رعایت مسائل بهداشتی بر بسیاری از فعالیت های معدنی 

و صنایـع معدنـی که نیازمند تراکم نیروی انسـانی بودند، فشـار زیـادی وارد 

کـرد و عمـال تـا چنـد ماه، این حوزه درگیر تعیین پروتکل های بهداشـتی برای 

فعالیت مجدد بود.

پـس از اینکـه صنایـع بـه فعالیـت بازگشـتند، تـالش آن  هـا از دو جهـت 

مضاعـف بـود؛ یکـی بـرای جبـران تعطیلـی و دیگـری بـرای تحقـق شـعار سـال 

یعنی »جهش تولید«. بنابراین صنایع معدنی با قوتی دوچندان مشغول به 

تولید شـدند. به این ترتیب، بسـیاری از صنایع در میانه های سـال و حتی تا 

آذر مـاه سـال 1399 رشـد تولیـد قابـل توجهـی را تجربـه کردنـد. افزایش تولید 

فوالد، مس، آلومینیوم، خودرو، لوازم خانگی و دیگر صنایع حتی حکایت از 

جهش تولید در این حوزه ها داشـت. باید به اتفاقات مثبت دیگر نیز اشـاره 

کـرد کـه یکـی از آن هـا اتمـام پـروژه عظیـم خـط لولـه انتقـال نفـت از گـوره بـه 

جاسک بود؛ پروژه ای که حتی تصور اجرای آن توسط تولیدکنندگان داخلی 

نمی رفت، با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی اجرا شد. اتفاق دیگری که کام 

بخش معدن را شیرین کرد، طرح عظیم انتقال آب خلیج فارس بود که برای 

نخسـتین بـار در کشـور، آب شیرین سـازی شـده از سـواحل خلیـج فـارس بـه 

مناطق کم آب کشور هدایت شد.

بـا وجـود تمـام ایـن مسـائل، اتفاقاتی خـارج از صنعت، این حـوزه را تحت 

تاثیر قرار داد. یکی از این اتفاقات افزایش چشمگیر نرخ ارز بود. نرخ ارز که 

سال 1399 را با 16 هزار تومان آغاز کرد، در ادامه سال و تا مهر ماه با جهشی 

100 درصدی حتی به 34 هزار تومان نیز رسـید و به تبع آن، قیمت بسـیاری 

از کاالهایـی کـه طبـق نـرخ ارز قیمت گـذاری می شـوند، جهشـی دو برابـری 

یافت. به این ترتیب، قیمت مواد اولیه بسیاری از صنایع بزرگ کشور گران 

بـا وجـود  نهایـی گـران شـدند. حتـی  تبـع آن، قیمـت محصـوالت  بـه  و 

کاهـش نـرخ ارز تـا 24 هـزار تومان در پایان سـال، هیچ نشـانه ای از کاهش 

قیمت ها مشاهده نشد. 

قطعـی گاز و بـرق آن هـم در شـرایطی کـه سـال »جهـش تولیـد« به خوبی 

برای تولیدکنندگان پیش می رفت، بدترین اتفاق ممکن در سال 1399 بود. 

بـه طـوری کـه زنجیـره تولیـد بسـیاری از شـرکت ها قطـع شـد و حتـی برخـی 

کاهش تولید شـدیدی را تجربه کردند. این در شـرایطی اسـت که کشـور ما 

بزرگ تریـن دارنـده ذخایـر گازی جهـان و تولیدکننـده گاز در دنیـا محسـوب 

می شـود. گاز در بسـیاری از واحدهـای تولیـدی بـه ویـژه فـوالد، نقـش مـاده 

اولیه را دارد و حذف آن باعث حذف محصول نهایی می شـود. قطعی برق 

نیز به عنوان دیگر نهاده مهم تولید، به روند فعالیت تولیدکنندگان صدمه 

زد. حتـی برخـی از صنایـع بـزرگ کـه خود نیروگاه اختصاصی برق داشـتند و 

تولیدکننده برق محسوب می شدند، از گزند قطعی برق در امان نماندند. 

چالـش دیگـر در سـال گذشـته، عـدم وجـود مدیریـت منسـجم در حـوزه 

صنعت و معدن بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده این 

حوزه در جنگ اقتصادی از ابتدای سـال 1399 تا پایان سـال، چهار متولی به 

خـود دیـد و اتفاقـا نابه سـامانی های بـازار بـه ویـژه حـوزه فـوالد در بـورس کاال 

پـس از برکنـاری وزیـر صمـت اول در اواخـر بهـار رخ داد. ایـن چهـار وزیر )که 

دوتای آن ها سرپرست بودند( هر کدام تفکرات مربوط به خود را داشتند و 

بـا شـیوه خـود بـازار را اداره می کردنـد. بدتـر از آن نیـز تغییـرات در معاونـت 

معدنـی وزارت صمـت بـود کـه حتـی ایـن معاونت در برخـی حوزه ها اختیار 

تام نداشـت و عمال بازار رها شـده بود. حال که سـومین معاون معدنی هم 

معرفـی شـده امـا فرصـت یک سـاله »جهش تولیـد« و رونق صنعت از دسـت 

رفته است اما نکته قابل توجه این است که بازار در هنگام تثبیت وزیر به 

تعـادل و ثبـات رسـید. در هنگامـی کـه وزیر نخسـت بر مسـند بود، صنعت 

کمتر درگیر حاشیه و تنظیم بازار بود و این وزیر با اختیارات خود سعی در 

تثبیـت شـرایط داشـت. زمانـی کـه زمـام امـور بـه سرپرسـت سـپرده شـد، 

قیمت هـا جهـش یافـت و بـه طـور مثال، قیمـت فـوالد از چهار هـزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم در اوایـل سـال بـه 12 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

میانه پاییز یعنی هنگام تعیین وزیر جدید رسـید. در دوره وزارت جدید تا 

حدودی بازار به تعادل رسیده اما این تعادل به دلیل رونق بازار نیست بلکه 

رکورد در بازار حاکم شـده اسـت و صنایع به واقع توانی برای خرید و تامین 

مـواد اولیـه ندارنـد. شـاید اگـر وزارتخانـه صمـت تغییـرات پیاپـی را بـه خـود 

نمی دیـد، بـازار از تعـادل خـود خـارج نمی شـد و دود ایـن عـدم تعـادل بـه 

چشم مردم به عنوان مصرف کننده نهایی نمی  رفت.

امید اسـت در سـال 1400 با بهره گیری از تجربه های سـال 1399، بتوان 

بـا شـناخت از گلوگاه هـای تولیـد، نسـبت بـه رفـع آن اقـدام کـرد و از سـوی 

دیگـر، بـا تقویـت نقـاط قـوت، رونـق تولیـد را در بخـش معـدن و صنایـع 

معدنی محقق ساخت.

صنعت و معدن، نیازمند 
سیاست گذاری های منسجم
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صنعـت آلومینیـوم کشـور در سـال 1399 برخـاف سـال های قبـل از آن، رونـق نسـبتا مناسـبی را در حـوزه تولیـد محصوالت 
پایین دسـتی آلومینیـوم تجربه کـرد؛ چراکه تحریم ها از یک سـو عمـده تقاضای محصوالت پایین دسـتی آلومینیوم را به سـمت 
تولیدکننـدگان داخلـی سـوق داد و از سـوی دیگـر، افزایـش قابل توجـه میزان تولید شـمش آلومینیومی بـه عنوان مـاده اولیه و 
افزایـش عرضـه آن در بـورس کاال تعـادل را به بـازار داخلی بازگردانـد و تقاضای مصرف کننـدگان داخلی را به نوعی پاسـخ داد. 
تولیدکننـدگان محصـوالت پایین دسـتی صنعـت آلومینیـوم نیز به نوعـی از این فرصت به نحو احسـن اسـتفاده کردنـد و میزان 
تولیـد خـود را افزایـش دادند. در همین راسـتا با محمد جعفری فرد، مدیرعامل شـرکت آلومـراد به گپ وگفت نشسـته ایم. وی در 
رابطـه بـا برنامه هـای سـال 1400 این شـرکت می گویـد که در همین سـال با بررسـی بازارهای صادراتی کشـورهای همسـایه 
قصـد داریـم محصوالت تولید شـده خود را صـادرات کرده و همچنین می خواهیـم محصوالت جدیدی را به خطوط تولید شـرکت 
آلومـراد اضافـه کنیـم تـا هم تنوعی در تولید شـکل بگیرد و هـم از طرف دیگر، سـهم خود را از بازار سـیم و کابل کشـور افزایش 

دهیم. متن کامل این  این گفت گو را در ادامه خواهید خواند:

محمد جعفری فرد، مدیرعامل شرکت آلومراد در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

گسترش سبد محصوالت آلومراد در سال 1400

در ابتدا، توضیحاتی در خصوص تاریخچه  ◄

فعالیت شرکت آلومراد بفرمایید.

عنـوان  بـه  سـال 1356  در  آلومتـک  شـرکت 

بـه عنـوان  را  آلومـراد  سـهامدار عمـده، شـرکت 

تولیدکننده خط راد آلومینیومی تاسیس کرد که 

نیـز  آلومتـک  اولیـه شـرکت  مـاده  تامین کننـده 

اسـت. پـس از آن، شـرکت آلومـراد در طـی ایـن 

سـال ها، با گسـترش فعالیت های خود، توانسـت 

سـهم قابـل توجهـی از بـازار را بـا احـداث کـوره 

راد  تولیـد  خـط  راه انـدازی  و   DC خـط و  ذوب 

آلیاژی در حوزه تولید بیلت های آلومینیومی، به 

خود اختصاص دهد. 
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تولیـد محصـوالت آلومراد به طور مشـخص،  ◄

به چه میزانی است؟

شـرکت آلومراد دو محصول به صورت عمده 

تولید می کند که شـامل راد خالص آلومینیومی 

و راد آلیاژی و همچنین بیلت های آلومینیومی و 

آلیـاژی اسـت. ظرفیـت تولیـد راد آلومینیومـی و 

آلیـاژی در مجمـوع 27 هـزار تـن در سـال بـوده و 

ظرفیـت تولیـد انواع بیلت هـای آلومینیومی نیز 

کلیـه  اسـت.  بـرآورد شـده  سـال  در  تـن  10هـزار 

شرکت هــــای تولیدکننـــــده سیم هــــای هــــادی 

می توانند در زمره مشـتریان شـرکت آلومراد قرار 

گیرنـد. برنامـــــه ای کـــــه بــــرای گسـترش سـبد 

محصـوالت خـود داریـم ایـن اسـت که بتوانیم به 

سمت بازارهای هدف یا محصول نهایی پیشروی 

داشـته باشـیم. بایـد توجـه داشـت که بیلت های 

بـرای  نیــــاز  مـورد  اولیــــه  مــــواد  آلومینیـــــومی 

پروفیل هـای صنعتـی و سـاختمانی در کشـور بـه 

شـمار مـی رود؛ از ایـن رو بنـا داریـم در مراحـل 

بعـدی پیشـرفت، بـه سـمت تولیـد پروفیل هـای 

صنعتـی و سـاختمانی گام برداریـم کـه در سـال 

1399 نیز در این جهت گام های مثبتی برداشته 

شده است. 

در سـال 1399، چـه عملکـردی در تولیـد و  ◄

فروش محصوالت خود به نمایش گذاشتید؟

در سـال 1398 بـه طـور کلـی، حـدود هشـت 

هزار تن محصول تولید شـده در این شـرکت، به 

فروش رسـید. این در حالی اسـت در سـال 1399 

با همت و تالشـی که به همراه همکاران در این 

زمینـه داشـتیم، موفق شـدیم میزان تولیـد را در 

شـرکت بـه 14 هـزار تـن افزایـش دهیـم. بـه ایـن 

ترتیب، می توان ادعا کرد رکورد 10 سـاله تولید 

در شـرکت آلومـراد شکسـته شـد. الزم بـه ذکـر 

بـوده کـه همـواره در ایـن مجموعه تالش بر این 

پایـه اسـتوار بـوده اسـت کـــــه بــــا توجــــه بــــه 

تجربیــــاتی کـــه طـــی ایــــن 50 ســـال به دســـت 

آورده ایـم، کیفیـت سـرلوحه تولیـد محصـوالت 

قرار بگیرد. دلیل اثبات این ادعا نیز مشـتریان 

محصوالت هستند که اذعان دارند محصوالت 

تولید شده در شرکت آلومراد از بهترین کیفیت 

در سـطح کشـور نسبت به سـایر تولیدکنندگان 

برخوردار هستند. 

سطح تکنولوژی خطوط تولید در چه وضعیت  ◄

بوده و آیا به فکر به روزرسانی آن ها هستید؟

دسـتگاه ها و ماشـین آالت مسـتقر در خطوط 

آلومـــــراد، جــــــزو جدیدتریـن و  تولیـد شرکــــت 

به روزتریـن دسـتگاه های تولیـــــد راد در کشــــور 

محسـوب می شـوند؛ با توجه به این موضوع، در 

حـوزه تولیـد راد نقـاط ضعفی از جهـت دارا بودن 

دسـتگاه مشـاهده نمی شـود اما بـا این حـال برای 

بهبـود کیفیـت و کمیـت تولیـد، در سـال 1400 

ماشـین آالت جدیـدی را بـه خطـوط تولید کنونی 

شرکت آلومراد اضافه خواهیم کرد. 

فراینـدی کـه محصوالت این شـرکت بـرای به  ◄

فروش رسیدن طی می کند، به چه نحوی است؟

همان گونـه کـه ذکر شـد، محصوالت شـرکت 

آلومراد در صنعت سیم و کابل مصرف می شود. 

مفتول آلومینیومی، مواد اولیه برای مصرف در 

آلومینیومـی  هـادی  تولیدکننـده  شـرکت های 

اسـت و بـرای عرضـه ایـن محصوالت، معمـوال از 

بـرای  هـدف،  شـرکت های  بـا  مذاکـره  طریـق 

فروش اقدام می کنیم. 

مهم تریـن برنامه هـای سـال 1400 کـه آلومـراد  ◄

در دستور کار خود قرار داده، چیست؟

همان طـور کـه گفتـه شـد، در حـال بررسـی و 

مطالعـات پیرامـون گسـترش سـبد محصـوالت 

راسـتا در سـال 1400  ایـن  خـود هسـتیم کـه در 

شـرکت  تولیـدات  بـه  را  جدیـدی  محصـوالت 

کـه  طـوری  بـه  کـرد.  خواهیـم  اضافـه  آلومـراد 

محصـوالت جدیـد بـرای اولیـن بـار در تاریـخ ایـن 

شـرکت به تولید و فروش خواهند رسـید. الزم به 

یـادآوری اسـت کـه در سـال 1399، بـرای افزایـش 

میـزان تولیـدات، یک دسـتگاه کـوره ذوب جدید 

بـا ظرفیـت 40 تـن در این شـرکت وارد مدار تولید 

کردیـم و در ادامـه رونـد توسـعه تولیـدات، بنـا 

بـه صـورت کامـل  ایـن کـوره  داریـم از ظرفیـت 

استفاده کنیم و محصوالت نهایی خروجی از این 

کـوره ذوب را در بـازار عرضـه کنیـم. بـرای فروش 

صادارتی نیز با بررسـی و مطالعه دقیق وضعیت 

و تقاضای بازار کشـورهای اطراف، حتما این امر 

را در سـال 1400 در دسـتور کار قرار داده و میزان 

صادرات محصول خود را افزایش خواهیم داد. 

سخن آخر... ◄

تـا کنـون  کـه  بـه شـعارهایی  در سـال 1400، 

سـرلوحه کار شـرکت آلومـراد بـوده اسـت، پایبنـد 

بوده و سعی می کنیم تا ارزش هایی چون ارتقای 

فناوری، تنوع و گسـترش محصوالت، دسـتیابی 

بـه وفاداری مشـتریان و جلـب رضایت ذی نفعان 

تالش کنیم و این مهم را به ثمر برسانیم.
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رئیس انجمن سـنگ آهن ایران گفت: باید بیشـتر از اینکه نگران ذخایر کشـور باشـیم، نگران فرار سـرمایه از معادن باشـیم و الزم 
اسـت کـه در بخش سـرمایه گذاری حداکثر توان خـود را به کار ببریم تا سـرمایه گذاری های مطلوب تری در اکتشـاف یا اسـتخراج 

انجام شود.

رئیـس انجمن سـنگ آهن ایران:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  اکبریـان  مهـرداد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: کشـور بایـد نگرانـی خـود را بـه سـمت 

تـا  ببـرد  معـدن  بخـش  در  مانـدگار  هزینه هـای 

کمبـود سـرمایه، شـرایط معدنـکاری را سـخت و 

در  خصـوص  بـه  مسـئله  ایـن  نکنـد.  دشـوار 

حوزه های اکتشاف و استخراج اهمیت بیشتری 

تامیـن مـواد  دارد. گفتنـی اسـت در خصـوص 

کامـال  موضـوع  چنـد  فـوالد،  صنعـت  اولیـه 

یکـی بحـث  مشـخص و مجـزا وجـود دارد کـه 

ذخایر سـنگ آهن کشـور اسـت که اگر به ذخایر 

قطعـی و احتمالی اسـتناد کنیـم، در کوتاه مدت 

مشـکلی نخواهیـم داشـت امـا اگـر اکتشـافات 

تکمیـل شـود بـه خوبـی می توانیـم ایـن شـرایط را 

مدیریت کنیم.

وی افزود: در شـرایط فعلی، میزان اسـتخراج 

سـنگ آهن سـاالنه 100 میلیون اسـت و اگر میزان 

تولیـد فـوالد بـه گونـه ای باشـد کـه بیـش از ایـن 

میـزان نیـاز داشـته باشـیم، در ایـن صـورت دچار 

مشـکل می شـویم و بایـد بـه دنبـال راهکارهایـی 

برای حل این مشکل باشیم. همچنین باید توجه 

داشـت اگـر هـدف مـا ایـن اسـت کـه مـواد اولیـه 

فوالد را در داخل کشور تامین کنیم، باید به فکر 

و  باشـیم  معـدن  بخـش  در  سـرمایه گذاری 

برنامه ریـزی کامـل و دقیقی نیـز در این خصوص 

انجـام شـود تـا نتیجـه مـورد نظـر حاصـل شـود و 

موجب هدر رفت ذخایر ملی نشود.

استفاده از ذخایر هماتیتی برای اطمینان از  ■

تامین مواد اولیه

ایـران خاطرنشـان  انجمـن سـنگ آهن  رئیـس 

کـرد: موضـوع کالن دیگـر کـه اخیرا مطرح شـده 

اسـت، اسـتفاده از دیگر ذخایر سـنگ آهن مانند 

سـنگ آهن هماتیتـی اسـت. در واقـع، کشـور مـا 

ذخایر هماتیت بسیاری دارد و اگر این ذخایر با 

فـوالد  تولیـد  وارد چرخـه  مناسـب  برنامه ریـزی 

کشـور شـود، حداقـل نگرانی هـا بـرای هفـت تـا 

رو،  ایـن  از  شـد.  خواهـد  برطـرف  سـال  هشـت 

موضـوع  سـنگ آهن  ذخایـر  همـه  از  اسـتفاده 

مهمی اسـت که چنانچه درسـت به آن پرداخته 

شود، تغییر قابل توجهی را در بخش تولید مواد 

اولیه فوالد شاهد خواهیم بود.

اکبریـان بیـان کـرد: در حـال حاضـر، ذخیـره 

قطعـی سـنگ آهن کشـور 3.3 میلیـارد تن بـرآورد 

می شـود کـه اگـر ایـن ذخایـر هماتیتـی را وارد 

در  بسـیاری  فوایـد  کنیـم،  فـوالد  تولیـد  چرخـه 

مقابـل خواهـد داشـت و مهم تریـن آن دسترسـی 

راحت تـر بـه مـواد اولیـه و افزایـش ذخایـر کشـور 

برنامه ریزی هـا  تمامـی  اگـر  واقـع  در  اسـت. 

درسـت انجـام شـود، حـدود 10 ملیـون تـن فـوالد 

کشور بر اساس ذخایر هماتیت طراحی و عملی 

خواهد شد.

ورود ماشین آالت معدنی به کشور میزان  ■

اکتشاف را افزایش می دهد

رئیـس انجمـن سـنگ آهن ایـران با بیـان اینکه 

برای ورود ماشین آالت معدنی به کشور قوانین 

راحت تر و مناسـب تری جایگزین شـود، گفت: با 

ورود ماشین آالت معدنی میزان اکتشاف نیز در 

مقابـل بیشـتر خواهـد شـد. بـه عبارتـی در اکثـر 

نگران فرار سرمایه ها باشیم
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بخش هـای صنعتی، تجهیـزات و تکنولوژی های 

پیشـرفته نـه تنهـا مهـم بـوده، بلکـه از ملزومـات 

رونـد طرح هـای صنعتـی بـه خصـوص در بخـش 

معـادن بـه شـمار مـی رود. در صورتی که این امر 

محقـق شـود، رونـد اسـتخراج در کشـور افزایـش 

پیـدا می کنـد اما تحقـق این امر نیازمند تصمیم 

اولویـت  در  بایـد  کـه  اسـت  ویـژه ای  و  جامـع 

تصمیم گیـری قـرار بگیرد. همچنین می تـوان در 

ایـن خصـوص از وجـود شـرکت های دانش بنیـان 

داخلـی و یـا شـرکت های پیشـرفته خارجـی نیـز 

بهره گرفت.

وی تاکیـد کـرد: اگـر تامیـن ماشـین آالت و 

تجهیزات معدنی صورت نگیرد و ذخایر معدنی 

مواجـه  بیشـتری  مشـکالت  بـا  نیابـد،  افزایـش 

خواهیم شـد. ضمن اینکه اکتشـافات داخل نیز 

پاسخگوی نیازها نبوده و ممکن است مجبور به 

واردات مواد اولیه شویم.

واحدهـای  هم اکنـون  کـرد:  ابـراز  اکبریـان 

تولید فوالد که در جنوب کشور و حاشیه خلیج 

فـارس قـرار دارند، براسـاس مـواد اولیه داخلی به 

رونـد خـود ادامـه دهـد امـا بهتر اسـت که تامین 

مـواد اولیـه ایـن واحدهـا از شـرکت های پراکنـده 

داخـل کشـور مجـزا شـود و تولیدکننـدگان فـوالد 

اولیـه  مـواد  اسـاس  بـر  فـارس  خلیـج  حاشـیه 

وارداتـی، تولیـد خـود را انجـام دهنـد. در همیـن 

حال، تولید سنگ آهن داخلی صرف کارخانه هایی 

شـود کـه در داخـل کشـوردر ایـن زمینـه فعالیت 

می کنند. در رابطه با تامین مواد اولیه واحدهای 

فوالدی همه این گزینه ها روی میز اسـت و باید 

دیـد کـه دولـت کـدام مسـیر را انتخـاب و بـه 

نوعـی بهتریـن گزینه را در راسـتای عملی شـدن 

این اهداف بر می گزیند.

آزادسـازی معـدن بـه نفـع بخش  ■

خصوصـی باشـد

رئیـس انجمـن سـنگ آهن ایـران در پاسـخ بـه 

اینکه آیا قانون آزادسـازی معادن می تواند مفید 

واقـع شـود یـا خیـر، عنـوان کرد: بایـد دید که چه 

راهکاری برای حل این مسـئله انتخاب می شـود 

ایـن موضـوع  بـا  برخـورد  در  دولـت  و عملکـرد 

آزادسـازی  اگـر  واقـع  در  بـود.  خواهـد  چگونـه 

معدنـی  خصـوص  شـرکت های  توسـط  معـادن 

بگیـرد،  انجـام  کنسرسـیوم  قالـب  در  فعـال 

می توانـد در جهـت بهبود وضعیـت حال حاضر 

عمل کند و واقعا نتایج مثبتی را شاهد خواهیم 

شـرکت های  نفـع  بـه  آزادسـازی  اگـر  امـا  بـود، 

دولتـی صـورت بگیـرد، نتایـج مـورد نظـر حاصـل 

نمی شـود. در کشـور مـا معـادن بسـیاری بلوکـه 

هسـتند کـه در اختیـار بعضـی از سـازمان های 

دولتـی قـرار گرفتـه و هیچگونـه عملکـرد مثبتی 

در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت. الزم اسـت 

این رویه اصالح شود.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: سـال 1399 بـا همـه 

مشکالت روبه اتمام است و از طرفی هزینه های 

ارز و  بـاالی  نـرخ  نـرخ حقـوق و دسـتمزد،  بـاال، 

همچنیـن بـاال رفتـن مطالبـات دولتـی، گربیـان 

معدن را خواهد گرفت و ممکن است انگیزه های 

سـرمایه  گذاری نیز از دسـت برود. به طوری که 

بسـیاری از فعاالن از این حوزه خارج شـوند و در 

حـوزه دیگـری فعالیـت کننـد. دولـت و یـا بخـش 

موضـوع  در  نیـز  مجلـس  حتـی  و  خصوصـی 

سرمایه گذاری دخیل هستند و بهتر است که از 

گذشـته عبـرت گرفتـه و صنایـع معدنـی بخـش 

دولـت  توسـط  سـرمایه گذاری  بـرای  خصوصـی 

مورد حمایت قرار گیرد.

در حال حاضر، ذخیره قطعی 
سنگ آهن کشور 3.3 میلیارد تن 
برآورد می شود که اگر این ذخایر 

هماتیتی را وارد چرخه تولید فوالد 
کنیم، فواید بسیاری در مقابل 

خواهد داشت



فــوالد

هفتهنامه

12
é 1400  فروردین ماه é 158  شماره 

دبیـر کل انجمـن سـنگ آهن ایـران گفـت: به نظر می رسـد تمـام ارقام  صنعـت فوالد بـرای سـال 1404 طراحی و بحـث حداکثر 
تـوان ظرفیـت فوالدسـازی هـم بر مبنای همان سـال تعیین شـده اسـت اما بـا توجه به ذخایـر موجـود و روند کنونی اسـتخراج و 

اکتشاف، ممکن است حتی طی پنج سال آینده، کشور دچار کمبود ذخایر سنگ آهن شود.

دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران مطرح کرد:

سـعید عسـکرزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

اظهارداشـت: علـت اصلـی اینکـه معـادن بـزرگ 

در کشور به برنامه ریزی های مدون و کارشناسی 

شده دقیق نیاز دارد این است که باید بتوان از 

کل ظرفیت این معادن بهره برداری کرد؛ چراکه 

اگـر تـوان تولیـدی آن هـا بـه اتمـام برسـد تامیـن 

خـوراک زنجیـره فـوالد از سـایر معـادن موجـود 

تقریبا امری غیر ممکـن است. با ایــن وجــود، در 

حال حاضـــر از حداکثـــر تـــوان ظرفیتی معـــادن 

بـزرگ نیــــز بهـــره بــــرداری می شــــود. در واقــــع 

نمی تـوان بـه طـور دقیـق بیـان کـرد کـه تـا چنـد 

سـال 1400، چـه میـزان ذخیره معدنی سـنگ آهن 

وجود دارد.

وی افزود: در معادن سنگ آهن سنگان با توجه 

بـه اینکـه نزدیـک بـه دو میلیـارد تـن ذخیـره وجـود 

دارد اما متاسفانه در حوزه بهره برداری با محدودیت 

مواجـه اسـت و ایـن امـر سـبب می شـود کـه بـه 

ظرفیـت بهره بـرداری آن معـدن بـه سـادگی اضافـه 

نشـود. در صورتـی کـه این امر محقق یابد، معدن 

سـنگ آهن سـنگان می توانـد تاحدی اتمـام ذخیره 

برخـی معـادن را جبـران کنـد. ایـن در حالی اسـت 

کـه اگـر رویـه اکتشـافی بر طبق برنامه هـای انجام 

شـده پیـش بـرود در ایـن حـوزه تغییـرات مثبتـی 

حاصـل خواهـد شـد و ارقـام کنونـی در خصـوص 

ذخایر معدنی نیز باال می رود.

شرایط اقتصادی مانعی بر سر راه ذخایر  ■

زیرزمینی

دبیـر کل انجمـن سـنگ آهن ایران خاطرنشـان 

کـرد: قطعـا اگـر از ذخایـر زیرزمینـی بـه همـراه 

معـادن کنونـی بهره بـرداری شـود، شـرایط تامیـن 

سـنگ آهن خیلـی بهتـر خواهـد شـد. بـا ایـن حال، 

شرایط اقتصادی را می تواند به عنوان تنها عاملی 

که موجب محدودیت می شود، عنوان کرد. در 

بررسـی  معـدن،  یـک  از  اسـتخراج  بـرای  واقـع 

ویژگی هـای فنـی و مطالعـه قیمـت تمام شـده به 

عنوان موضوعات مهم در اقتصادی بودن معدن 

مطـرح می شـوند. بـه همیـن دلیـل اگـر شـرایط 

عادالنـه بـه زنجیـره تولیـد  آهـن و فـوالد برگـردد و 

قیمـت هـا نیـز معقـول باشـد، قطعـا همـه  ذخایـر 

کم عیـار و زیرزمینـی ماهیـت تبدیـل شـدن بـه 

معـدن را خواهنـد داشـت. همچنیـن بایـد توجـه 

داشـت که موضوع اکتشـاف حلقه مفقود شـده 

فعـال  کـه  اسـت  کشـور  فـوالد  و  آهـن  زنجیـره 

نمی توان افق روشنی برای آن متصور شد.

عسکر زاده بیان کرد: احتماال از حدود 10 سال 

آینـده بسـیاری از معـادن کنونـی از جریـان تولیـد 

خـارج خواهنـد شـد امـا مهم ترین راهکارهـای حل 

حـوزه  در  جـدی  تحـول  می توانـد  مشـکل،  ایـن 

اکتشـاف و اصالح نظام اسـتفاده از سـنگ آهن در 

هرچـه  عبارتـی  بـه  باشـد.  پایین دسـت  صنایـع 

بهـره وری باالتـر بـرود، شـرایط بـرای فضـای رقابتـی 

احتمال کمبود ذخایر سنگ آهن با ادامه روند کنونی
قانون آزادسازی معادن، شمشیر دولبه است  
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کسب وکار در صنایع پایین دست مثل فوالدساز ها 

بهتر می شود و این باعث خواهد شد امکان تامین 

بخشـی از ظرفیـت آن هـا بر اسـاس ذخایر خـارج از 

کشور و مواد اولیه وارداتی فراهم شود. در همین 

حـال منابـع کشـور نیـز حفـظ خواهـد شـد. بـا ایـن 

مدل از تولید فوالد، احتماال ارزش افزوده در برخی 

از حلقه هـای زنجیـره تولیـد فوالد متمرکز نخواهد 

شـد و یـک سـری امتیـازات ازفرایند هـای صنایـع 

باالدست به پایین دست انتقال پیدا می کند.

انرژی و واردات، مزیت فوالدسازان  ■

حاشیه خلیج فارس

دبیر کل انجمن سـنگ آهن ایران با بیان اینکه 

فوالدسـا ز های کشـور باید خـود را از لحـاظ افزایش 

بهـره وری و ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای تولیـد و 

تجـارت آمـاده کننـد، عنـوان کـرد: تولیدکننـدگان 

فـوالد بایـد ایـن تـوان را در خـود ایجـاد کننـد کـه 

حداقـل بخشـی از مـواد اولیـه خـود را از خـارج از 

کشـور تامیـن کننـد. اساسـا تعریـف بنگاه هـای 

فوالدسـاز حاشـیه خلیـج فـارس بـر مبنـای واردات 

سـنگ آهن و بهره گیـری از امتیـاز نزدیـک بـودن بـه 

ذخایـر گاز سـواحل جنوبـی کشـور اسـت کـه بـه 

عنـوان یـک مزیـت نسـبی بـرای تبدیـل بـه فـوالد 

اسـتفاده می شـود. این در حالی است که چندین 

کشـور  جنوبـی  سـواحل  در  فوالدسـازی  واحـد 

احداث شده اند اما کل سنگ آهن مورد نیاز آن ها 

از داخل کشـور تامین می شـود و این امر برخالف 

طـرح اولیـه ای اسـت کـه قـرار بـود صرفـا مزیـت 

دسترسـی بـه گاز بـه عنـوان مـواد اولیـه دراختیـار 

آن ها قرار گیرد.

وی تاکیـد کـرد: در صنعت فـوالد و به ویژه در 

حـوزه  آهن سـازی، گاز بـه عنـوان سـوخت مصـرف 

نمی شود بلکه به عنوان ماده اولیه جانبی و عامل 

احیـا کننـده در فراینـد  آهن سـازی مـورد اسـتفاده 

قرار می گیرد. بنابراین دسترسی به گاز به عنوان 

مزیت خیلی مهمی در برابر کشـو رهای فاقد این 

امتیاز محسوب می شود.

عسـکر زاده ابـراز کـرد: به هر حال شـرکت های 

فوالدی که در حاشیه خلیج فارس مستقر هستند 

بـه تدریـج بـه ایـن مسـیر می رونـد کـه تامین مـواد 

اولیـه خـود را از طریـق واردات انجـام دهنـد و در 

مقابـل، همـه محصوالت خـود را صادر کننـد. این 

اتفـاق عـالوه بـر اینکـه وضعیـت بـازار را تعدیـل 

می کنـد بـه حفـظ ذخایرمعدنـی بـرای سـال های 

آینده نیز کمک خواهد کرد.

به جای مالکیت، مدیریت معادن واگذار شود ■

دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران در در پاسخ به 

اینکه آیا قانون آزادسازی معادن می تواند مفید واقع 

شود یا خیر، عنوان کرد: آزاد سازی معادن غیرفعال، 

یـک شمشـیر دولبـه اسـت کـه کامـال بسـتگی بـه 

عملکـرد دولـت دارد. از طرفـی می توانـد یـک طرح 

سـودمند در زنجیـره تولیـد فـوالد باشـد و از سـوی 

دیگـر، ممکـن اسـت به عنـوان فـراری دهنـده حوزه 

سرمایه گذاری عمل کند. اگر دولت این معادن را 

در اختیار سرمایه گذاران دارای تکنولوژی و امکانات 

مناسـب برای بهره برداری قرار دهد، قطعا عملکرد 

مثبتی در پی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: بهترین معادن برای شروع این 

کار، معادنـی اسـت کـه در اختیـار دولـت اعـم از 

ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

قرار دارد. حتی اگر دولت قصد واگذاری مالکیت 

ایـن معـادن را نداشـته باشـد، می توانـد مدیریـت 

آن ها را به بخش خصوصی محول کند. مانند این 

اقدام در واگذاری معدن سـرب و روی مهدی آباد 

خصوصی سـازی  جـای  بـه  دولـت  کـه  داد  رخ 

مالکیـت، مدیریـت را واگـذار کـرد کـه ایـن اقـدام 

بسیار موثر و تاثیرگذار است.

عسکرزاده ادامه داد: اگر معدن بدون برسی به 

اشکال مختلفی مانند مزایده واگذاری انجام شود، 

ریسک های زیادی را د ر پی خواهد داشت. به طور 

مثـال، معـارض بـودن معـدن بـا منابـع طبیعـی و یـا 

مـردم و دیگـر مسـائلی کـه هیـچ گونـه ارتباطـی بـه 

بهره بـردار نـدارد، باعـث مشـکالت فراوانـی خواهد 

و  بررسـی  نیازمنـد  قانـون  کلـی،  طـور  بـه  شـد. 

کارشناسانه دقیق در حوزه معدن است. همچنین 

باید از ظرفیت اسـتان ها و کارشناسـان آن حوزه که 

تسلط بیشتری به شناخت وآکاهی از ظرفیت های 

معادن آن منطقه دارند، استفاده شود. درنهایت در 

صورت حل این مشکالت عالوه بر اینکه درآمد های 

دولـت افزایـش پیـدا می کنـد، از منابـع و ذخایـر 

معدنی نیز به درستی استفاده خواهد شد.

احتماال از حدود 10 سال آینده 
بسیاری از معادن کنونی از 

جریان تولید خارج خواهند شد 
اما مهم ترین راهکارهای حل این 

مشکل، می تواند تحول جدی 
در حوزه اکتشاف و اصاح نظام 

استفاده از سنگ آهن در صنایع 
پایین دست باشد
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مدیرعامل شـرکت اطلـس پویا اراک گفت: تحریم ها بر تولیدکنندگان واقعی اثری نداشـته اسـت و آن ها همچنان سـودآوری دارند 
امـا آن دسـته از مونتاژکارانـی که مـواد اولیه خود را از کشـور چین وارد می کردند با تشـدید تحریم هـا و ممنوعیت هـای وارداتی، از 

رقابت جا ماندند و دچار زیان شدند.

مدیرعامل شرکت اطلس پویا اراک:

حمیدرضـا افتخـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت اطلـس پویـا اراک از سـال 1385 

فعالیت خود را در حوزه تولید پروفیل آلومینیومی 

آغـاز کـرد و در هـر سـال حدود یک هزار تن پروفیل 

آلومینیومی تولید و به فروش می    رسانیم. البته با 

توجه به مشکالتی که در سال 1399 به وجود آمد، 

میزان تولید شرکت کمی کاهش یافت و تقریبا در 

حدود 800 تا 900 تن محصول تولید شد.

وی افـزود: در سـال 1399 تقریبـا بـه صـورت 

کارمـزدی بـرای مشـتریان خـود محصـول تولیـد و 

فقـط هزینـه تولیـد کاال را دریافـت می کردیـم. بـه 

علـت افزایـش نـرخ ارز و بـه تبـع آن، صعـود قیمت 

مـواد اولیـه، هـم در تولیـد کارمـزدی توانسـتیم 

سودآوری بیشتری داشته باشیم و سال خوبی را از 

نظر فروش پشت سر بگذاریم.

تولیــــــد  ■ خطــــوط  بــــه روزرســـــانی 

مقرون به صرفه نیسـت

این تولیدکننده صنعت آلومینیوم در خصوص 

تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید، تصریح 

کـرد: مــــا از دستگاه هــــای اکستــــرود اسـتفاده 

می کنیـم کـه متعلـــق بـه کشـور اروپــــا اسـت و 

همچنیـن بسـیار قدیمـی بـوده و تـا کنـون بـرای 

بـا  نکرده ایـم.  اقدامـی  تجهیـزات  کـردن  مـدرن 

افزایش روزافزون قیمت ماشین آالت و دستگاه های 

مـدرن، نمی تـوان بـه فکـر به روزرسـانی تکنولـوژی 

بود و این معضل بسـیاری از تولیدکنندگان اسـت 

خـود،  تولیـدی  واحدهـای  در  دارنـد  قصـد  کـه 

طرح هـای توسـعه ای پیاده سـازی و اجرایـی کننـد 

اما با به وجود آمدن شرایط کنونی کشور، قادر به 

انجام این کار نیستند. اگر به میزان مورد نیاز، از 

سـوی دولت ارز دریافت می کردیم می توانسـتیم 

عملیـات نوسـازی تجهیـزات را انجـام بدهیـم امـا 

دولـت از ایـن بابـت، تاکنـون هیـچ حمایتـی انجام 

نداده است.

مدیرعامـل شـرکت اطلـس پویـا اراک در ادامـه 

 1399 سـال  در  کـه  شانسـی  بزرگ تریـن  گفـت: 

نصیب ما شده، افزایش قیمت آلومینیوم بوده که 

توانسـتیم تولیـد داشـته باشـیم و در کنـار تولیـد، 

سـود بـه دسـت آوریـم ولـی اگـر ایـن شـرایط نبـود، 

قطعا نمی توانستیم تولید مطلوب داشته باشیم و 

مشتری خود را از دست می دادیم.

استفاده از ضایعات در تولید پروفیل آلومینیومی ■

افتخـاری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالین« در خصوص نوع مواد اولیه و منابع تامین 

آن، گفـت: عمـده مـواد اولیـه ای کـه بـرای تولیـد 

پروفیـل آلومینیـوم اسـتفاده می کنیـم، ضایعـات 

آلومینیومـی اسـت کـه آن را از بنگاه هـای پخـش 

ضایعـات آلومینیومـی مسـتقر در اسـتان تهـران، 

اصفهـان و... تامیـن می کنیـم. از نظـر کیفیـت 

محصـوالت تولیـدی، بایـد به این مـورد اشـاره کرد 

کـه هـر چـه میـزان مواد اولیه خالـص در تولید یک 

محصول، باالتر باشد قطعا عیار کیفی آن محصول 

نیز باال خواهد بود و در محصوالتی که از ضایعات 

آلومینیومی ساخته می شوند، نمی توان کیفیتی 

مانند محصوالت پروفیلی ساخته شده از شمش و 

بیلـت آلومینیومـی خالـص را جسـت  وجو کـرد. 

پروفیـل  تهیـه  بـرای  ضایعـات  ذوب  در  چراکـه 

بـه  آلومینیـوم عناصـر  از  بـه غیـر  آلومینیومـی، 

اصطـالح مزاحـم دیگـری نیـز وجـود دارد کـه قطعا 

نمی توان آن را از آلومینیوم جدا کرد اما استفاده از 

ضایعات، بسته به تقاضای بازار است.

وی ادامـه داد: نزدیـک بـه 70 تـا 80 درصد بازار 

محصوالت آلومینیومی در ایران را محصوالتی که 

از ضایعات آلومینیومی سـاخته شـده اند تشـکیل 

می دهـد. البتـه ممکـن اسـت کـه بـازار نیـاز بـه 

بایـد  حتمـا  کـه  باشـد  داشـته  خـاص  قطعاتـی 

تـا از  آنودایزینـگ حرفـه ای روی آن انجـام شـود 

استحکام کافی برخوردار باشد که در این صورت، 

بخشی از بازار به محصوالت تولیدی از مواد اولیه 

خالص آلومینیومی، اختصاص می یابد.

تولیدکننده واقعی در همه شرایط، کار خود را به 
سرانجام می رساند
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توقف واردات شمش ضایعاتی ■

ایـن فعـال صنعـت آلومینیومـی در ارتبـاط بـا 

واردات شـمش  ضایعاتـی بـه کشـور، گفـت: تـا 

مدت  هـا پیـش، از کشـور ترکیـه شـمش ضایعـات 

توسـط بعضـی از اهالـی کردسـتان از مـرز، وارد 

می شـد امـا بعـد از مدتـی ایـن فراینـد بـا اعمـال 

ممنوعیت های وارداتی متوقف شد. بنابراین به 

خاطر سختگیری  های ادارات گمرک و... واردات 

شمش ضایعاتی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

بـه معضـل  پویـا  اطلـس  مدیرعامـل شـرکت 

و  کـرد  اشـاره  تولیـدی  واحدهـای  بـرق  قطعـی 

گفـت: در سـال 1399 نزدیـک بـه یک یا دو مرتبه 

بـه طـور کلـی با قطع برق ناگهانی مواجه شـدیم 

که البته این اتفاق، ضرری به روند تولید ما نزد 

و خسـارت چشـمگیری بـر جـای نگذاشـت. طی 

سـال های گذشـته، به علت سرمای بیش از حد 

هـوا، گاز واحـد تولیـدی نیـز بـه دفعـات، قطـع 

می شـد اما در سـال 1399، این اتفاق نیفتاد زیرا 

بـه نظـر می رسـد حجـم مصـرف گاز بـه میـزان 

سال های قبل تر نبود.

تحریـم، نتیجه مثبت داشـت ■

ســــوال خبرنـگار  بـه  پاســــخ  در  افتخــــاری 

»فلـزات آنالیـن« در مورد بر اثرگذاری تحریم ها 

روی فعالیـت شـرکت اطلـس پویـا اراک، اظهـار 

کرد: تحریم، برخالف نظــر عموم، اثر مثبتی بر 

کارکـرد مـا گذاشـته اسـت؛ کسـانی کـه مـــدام 

حقیقـت  در  می زننـــد،  بـــازار  کسـادی  از  دم 

تولیدکننـده واقعـی نیسـتند. افـرادی بودند که 

بـه اسـم تولیدکننـده امـا در واقـع مونتـاژکار، از 

کشـور چیـن قطعاتـی را وارد کـرده و در ایـران 

فـروش  بـه  و  می کردنـد  بسـته بندی  و  مونتـاژ 

می رسـاندند و دنبـال خلـق محصـول نبودنـد. 

طبیعتـا بـا پیشـرفت و مدرن تـر شـدن روش های 

تولیـد در داخـل کشـور و دشـواری های واردات، 

ایـن افـراد متحمـل ضررهایـی شـدند کـه بـرای 

آن ها قابل جبران نبود.

وی افـزود: افـراد دیگـری نیـز هسـتند کـه بـه 

معنای واقعی کلمه تولیدکننده بوده و با همت 

و پشـتکار فراوان بدون در نظر گرفتن سـود زیاد 

از فـروش محصـوالت، از ابتدایی تریـن مرحلـه 

تولیـد تـا به فروش رسـاندن محصـول نهایی پای 

کـه  اکنـون  افـراد حتـی هـم  ایـن  کار هسـتند. 

تحریم هـای مختلفـی علیـه کشـور وضـع شـده 

اسـت، سـودآوری دارنـد. بـه عنوان مثـال، قالب 

پروفیـل از کشـور ترکیـه بـه قیمتـی گـزاف وارد 

می شـد و به دسـت تولیدکننده می رسـید اما با 

تشـدید تحریم هـا، تولیدکننـدگان قالـب پروفیل 

در سراسـر ایـران، بـه چرخـه تولیـد برگشـتند و 

نیـز،  آلومینیومـی  پروفیـل  صنعـت  فعـاالن 

قالب هـای مـورد نیـاز خـود را از داخـل کشـور 

تامیـن می کننـد. ایـن امـر سـبب افزایـش درآمد 

صنعـت  فعـاالن  و  شـد  داخلـی  تولیدکننـدگان 

آلومینیـوم نیـز بـا توجـه به کیفیت بـاالی کاالی 

ایرانـی، از محـل فـروش محصوالت خـود، دارای 

رونق تولید و درآمد بیشتر شدند.

باید با پیشرفت تکنولوژی همگام شد ■

ایـن فعال صنعت آلومینیومـی در ادامه این 

گفت وگو، توضیح داد: در طی مراحل تولید هر 

محصولـی، چنـد جنبـه مختلـف وجـود دارد که 

عبارت است از نیروی متخصص، ماشین آالت، 

بودجـه کافـی و مـواد اولیـه بـه میـزان مـورد نیـاز 

کـه در حـال حاضـر تامیـن مـواد اولیـه بـه دلیـل 

سودجویی دالالن و فروش مواد اولیه چینی بی 

کیفیـت بـه جـای مـواد اولیـه مرغـوب، دشـوار 

شده است.

وی اضافـه کـرد: ماشـین آالتی کـه در کشـور 

وجـود دارنـد، بـه انـدازه کافـی بـر طبـق علـم روز 

دنیـا سـاخته نشـده اسـت و یـا اگـر هـم سـاخته 

شـده، افرادی که با آن ها سـروکار دارند به دلیل 

نداشـتن دانـش فنـی کافـی، نمی تواننـد آنطـور 

کـه بایــــد، از کارایـی دستگاه هــــا بهـره ببرنـد و 

ترجیـح می دهنـد تـا بـه سـمت اسـتفاده از ایـن 

ماشین آالت نروند.

افتخاری در پایان این نکته را خاطرنشان کرد: 

برخـی از تولیدکننـدگان به دلیل اینکه از علـم روز 

عقب مانده اند، توانایی تولید با کیفیت به همراه 

درآمـد مطلـوب را ندارنـد. به عنوان مثـال در حال 

حاضر، قالب سـازان ایرانی یک برنامه شبیه سـازی 

قالـب در دسـترس ندارنـد و این ضعف تکنولوژی 

اصال به نفع صنعت کشور نیست.

در سـال 1399 نزدیک به یک 
یـا دو مرتبه به طور کلی با قطع 

برق ناگهانی مواجه شدیم که البته 
این اتفـاق، ضرری به روند تولید 
ما نـزد و خسـارت چشمگیـری 

بر جای نگذاشت
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بهصورتمستمردرخدمتصنایعومعادنهستیم
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مدیـر مهندسـی شـرکت کانی مس گفـت: این شـرکت در رابطه با انجـام پروژه های صنعتی و مدیریـت منابع انسـانی، خدمات فنی و 
مهندسـی قابـل ماحظه ای را به مشـتریان خود عرضه می کند. کانی مـس با هدف ارتقـای توانایی تولید داخلی، بهره گیـری از نیروهای 
متخصـص داخلی و خارجی، خدماتی همچون امکان سـنجی فنـی و اقتصادی طرح های صنعتی و معدنی، تهیه مدارک و شناسـنامه فنی 

ساخت، تدوین تکنولوژی، تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت از طریق فرایندهای مهندسی را نیز به انجام می رساند.

مدیر مهندسی شرکت کانی مس:

به صورت مستمر در خدمت صنایع و معادن هستیم
پروژه »لیچینگ سونگون«، طرح خاصی محسوب می شود  

سید شهرام کسائیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

از  یکـی  بـا  رابطـه  در  بخواهیـم  اگـر  داشـت: 

مهم تریـن چالش هـای توسـعه پروژه هـای صنعت 

صحبـت کنیـم، بایـد بـه موضـوع تاخیـر چـه در 

شـروع فرآینـد احـداث پروژه هـا و چـه در مسـیر 

چراکـه  بپردازیـم.  هـا  پـروژه  احـداث  فراینـد 

مطالعات اقتصادی انجام شده برای یک پروژه با 

کار  شـرح  یـک  جهـت  انتظـار،  مـورد  کیفیـت 

بـا یـک  بـازه زمانـی مشـخص  مشـخص در یـک 

کـه  نظـر گرفتـه می شـود  هزینـه مشـخص، در 

متاسـفانه در بسـیاری از مـوارد در زمـان معیـن 

پـروژه بـه اتمـام نمی رسـد کـه ایـن امـر بـا توجه به 

دالیـل متعـدد موجـود باعـث افزایـش هزینه هـا و 

حتـی بعضـا باعـث کاهـش کیفیـت مـورد انتظار 

اولیـه  اقتصـادی  مطالعـات  عمـال  کـه  می شـود 

از  قـرار می دهـد.  انجـام شـده را تحت الشـعاع 

دالیـل اصلـی مشـاهده شـده بـرای ایـن تاخیرات 

می تـوان بـه ایـن دو مـورد اشـاره کـرد؛ در وهلـه 

اول، بحـث تامیـن و تخصیـص منابـع مالـی در 

طـول فراینـد احـداث پـروژه مطـرح می شـود کـه 

بالطبـع نـه تنهـا ایـران بلکـه شـاید بتـوان گفـت 

خیلـی از کشـورها دچـار بحران هـای اقتصـادی 

هسـتند کـه در ایـن میـان بنـا بـه دالیـل سیاسـی 

وضعیـت کشـور مـا اندکـی بحرانی تر از سـایرین 

اسـت و لـذا بـا توجـه بـه بودجه حداقلـی موجود 

دولـت، پروژه هـا اولویت بنـدی شـده و بـر همـان 

اساس اجرا می شوند.

تحریم، باعث عقب نشینی شرکت های  ■

خارجی شد

وی در ادامه گفت: عامل دوم این تاخیر در 

اتمام پروژه و شروع فرایند بهره برداری، همکاری 

بـا شـرکت های خارجـی صاحـب دانـش بـه عنوان 

تکنـــولوگ طــــرح و همیــــن طــــور تامیــــن کننده 
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تجهیزات اصلی و خاص بوده است که البته این 

ایـراد نیسـت کـه بعضـا در  نـه تنهـا محـل  امـر 

پروژه هـای کالن و مخصوصـا پروژه هایـی که برای 

یـا هنـوز  و  اجـرا می شـود  اول در کشـور  دفعـه 

انتقال دانش مربوطه انجام نشده است، توصیه 

می شـود، امـا در میانـه راه بـه دلیـل اعمـال برخی 

تحریم ها، این شرکت های تکنولوگ و تامین کننده 

کار را متوقـف کـرده و عقب نشـینی کردنـد و بـه 

تعهـدات خـود پایبند نبودند که تمام ایـن موارد 

موجـب ایجـاد تاخیـر در اتمـام پـروژه و شـروع 

بهره برداری از پروژه ها شد.

مدیـر مهندسـی شـرکت کانـی مـس اضافـه 

کرد: طبیعتا بعد از انصراف شرکت های خارجی 

بـرای ادامـه همـکاری از نیروهـای کارشناسـی و 

شرکت های داخلی که دارای تجربه ای کمتر در 

پـروژه  تکمیـل  جهـت  بودنـد،  فـوق  زمینه هـای 

اسـتفاده شـد کـه این عمـل از جهت بهـا دادن به 

نیروهـای داخلـی فعلـی پسـندیده بـود ولـی روند 

احـداث پروژه هـا را بـا افزایـش زمـان و بعضـا افـت 

و  اجـرا  تامیـن،  طراحـی،  فازهـای  در  کیفیـت 

راه انـدازی مواجـه کـرد و حتـی بـه شـرکت های 

پایین تـر  کیفیـت  بـا  شـرکت هایی  و  چینـی 

درخواسـت ها ارجـاع شـد کـه البتـه در ادامـه این 

امـر نیـز بـا افـت کیفیـت در انجـام کار مواجـه 

شـدیم. انجـام پروژه هـا بـا تغییـرات مطـرح شـده 

فـوق زمـان، هزینه و کیفیتی که بـرای اجرای یک 

پـروژه در نظـر گرفتـه شـده را محقـق نکـرد و در 

تحویـل  در  تاخیـر  باعـث  خـود  تاثیـر  کمتریـن 

پروژه ها شد.

سرمایه گذاران معتبر خارجی حاضر به  ■

همکاری با ما نیستند

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تاکیـد  کسـائیان 

تحریمی کنونی، تا زمانی که وضعیت تحریم ها 

و  شرکـــت هــــا  نشــــود،  مشخــــص  برجــــام  و 

سرمایه گذاران معتبر خارجی حاضر به همکاری 

بـا مـا و یـا سـایر شـرکت های ایرانـی نمی شـوند و 

شـرکت های چینی و یا اروپایی نه چندان معتبر 

کـه به واسـطه دور زدن تحریم ها با ایرانی هـا وارد 

ایـن  بـه دنبـال  مشـارکت و همـکاری می شـوند 

هستند که از این آب گل آلود ماهی بگیرند و در 

واقـع هزینـه سـنگین تری بـرای مـا دارنـد و سـود 

بیشتری را طلب می کنند که البته این موضوع 

ایـن  در  کـه  باالیـی  ریسـک  دلیـل  بـه  نیـز  را 

توجیـه  دارد  وجـود  آن هـا  بـرای  سـرمایه گذاری 

می کننـد. بـا توجـه بـه شـرایط فـوق و وضعیـت 

فعلی در حوزه اقتصاد، سیاست و شرایط همکاری 

بـا سرمایـــه گــــذار خارجـــی شایــــد ایــــن نــــوع 

را  مناسـب  اقتصـادی  صرفـه  سـرمایه گذاری 

نداشته باشد و عملی منطقی تلقی نشود.

برداشـته شـدن  داد: در صـورت  ادامـه  وی 

شـرایط ظالمانـه تحریم هـا، ایـران بـا توجـه بـه دارا 

بـودن منابـع غنی معدنی و نفتی، برای بسـیاری 

از سـرمایه داران خارجـی فضایـی مناسـب بـرای 

سرمایه   گذاری محسوب می شود که در صورت 

نیـاز می تـوان بـا شـرایط منصفانـه و عادلـه بـرای 

طرفین از آن ها استفاده کرد.

مدیر مهندسـی شـرکت کانی مس در رابطه 

با مهم ترین چالش جهت تامین مالی پروژه های 

صنعت یادآور شـد: با توجه به نوسـانات شـدید 

در قیمـت ارز اگـر پـروژه ای بـا تخصیـص منابـع 

وام هـای ارزی یـا تخصیـص ارز از سـمت دولـت 

شـروع بـه کار کنـد مطمئنـا بـا مشـکل خاصـی 

مواجـه نخواهـد شـد. زمانـی کـه منابـع مالـی 

دولـت محدود می شـود، اولویت بنـدی پروژه ها 

دارای اهمیت بیشـتری می شـود و یا به عبارت 

قـرار  دولـت  اولویـت  در  پـروژه ای  هـر  بهتـر، 

نمی گیرد و آن دسته از طرح های محدودی که 

بـه هـر دلیلی در اولویت هـای باال قرار می گیرد، 

بـا توجـه بـه منابـع تخصیـص داده شـده بـرای 

تامین مالی با مشـکل خاصی مواجه نمی شـوند 

امـا پروژه هایـی کـه در اولویـت دولـت نباشـند 

قطعـا و طبیعتـا با مشـکالت مالی جـدی روبه رو 

خواهند شد.

در تامیــن ماشیــن آالت خارجــی مشکل  ■

وجود دارد

کسـائیان اظهـار کـرد: زمانی کـه یک کارفرما 

مطمئـن باشـد کـه منابـع مالـی جهـت شـروع و 

ادامـه کار تامین نیسـت، قطعـا برای آغـاز طرح و 

برنامه ریزی هـای الزم پیـش قـدم نمی شـود. کمـا 

اینکه فرایند برگزاری مناقصه ها انجام می شـوند 

پروژه لیچینگ مس سونگون، 
توسعه کارخانه ذوب مس 

خاتون آباد، احداث کارخانه آهک 
اهر و همچنین کارخانه استحصال 

نیکل پاالیشگاه سرچشمه را در در 
دستور کار خود داریم
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و برنـده مشـخص می شـود امـا قـراردادی ابـالغ 

گرفتـه  صـورت  پیش بینی هـای  زیـرا  نمی شـود 

بـرای شـروع و اتمـام کار در بـازه زمانـی متصـور 

محقق نمی  شود و لذا حتی زمانی که پاکت های 

پیشـنهادات بـاز شـده و برنـده مناقصه مشـخص 

می شـود، به دلیل عدم امکان تامین منابع مالی 

تـا زمانـی کـه از جانـب منابـع مالـی خاطرجمـع 

هرگونـه  ایجـاد  از  جلوگیـری  دلیـل  بـه  نشـوند، 

ادعایـی از سـمت مناقصه گـر )پیمانـکار آینـده( 

ابالغیه ای صادر نمی شود.

فـروش  میـزان  بـا  رابطـه  در  کـرد:  بیـان  وی 

داخلی و صادرات باید گفت که در این زمینه ها 

نگرانی هـای خاصـی وجـود نـدارد اما بـرای تامین 

ماشین آالت خارجی قطعا مشکل وجود دارد اما 

کارفرماهـا بـه ایـن دلیـل هیـچ پـروژه ای را معلـق 

نکردند و پیمانکار باید راهکارهای مورد نظر خود 

از  تامیـن  اول  مرحلـه  در  کـه  دهـد  ارائـه  را 

یـا شـرکت های  تـراز اول و  اروپایـی  شـرکت های 

پیـــش بینی شـده بــــا حـــد کیفیــــت متصـور در 

مطالعـات اقتصـادی پیگیری می شـود و در وهله 

دوم شـرکت های چینـی بـا کیفیـت مـورد قبـول 

وارد عرصـه می شـوند و پـس از آن اگـر هیـچ راه 

دیگری برای تامین ماشـین آالت نبود به سـاخت 

داخـل رو می آورنـد کـه ایـن موضـوع نیـز از لحاظ 

زمانـی و کیفـی با ریسـک هایی همراه اسـت ولی 

پـروژه را معلـق نمی کنـد امـا با قاطعیـت می توان 

گفت عدم وجود منابع مالی می تواند یک پروژه 

عظیم صنعتی را معلق کند.

اجرای یک پروژه خاص مسی ■

کسـائیان مطرح کرد: پروژه لیچینگ میدوک 

پروژه تیکنرهای خمیری مجتمع مس سرچشمه و 

همچنین پروژه نوسازی و بازسازی پست های برق 

معدنـی و همچنیـن طـرح توسـعه شـبکه فشـار 

متوسـط کابلـی مجتمـع مـس سرچشـمه ازجملـه 

طرح هایی بودند که در سـال های گذشـته توسـط 

 EPC شرکت کانی مس به صورت طرح و ساخت

انجام شـد، پروژه های نورد فوالد بردسـیر، ذوب و 

احیـای مسـتقیم جهـان فوالد سـیرجان که جـدا از 

صنعت مس هستند را نیز طی چند سال گذشته 

در سمت مشاور و مدیر طرح انجام شده است.

مدیر مهندسی شرکت کانی مس در رابطه با 

پروژه هـای جـاری شـرکت نیـز تصریـح کرد: پـروژه 

لیچینـگ مـس سـونگون، توسـعه کارخانـه ذوب 

مـس خاتون آبـاد، احـداث کارخانـه آهـک اهـر و 

همچنیـن کارخانـه اسـتحصال نیـکل پاالیشـگاه 

داریـم.  خـود  کار  دسـتور  در  در  را  سرچشـمه 

نمی توان گفت که کدام پروژه نسبت به دیگری 

مهم تر اسـت اما بر اسـاس میزان چالش هایی که 

بـرای طـرح و پـروژه بـه وجـود می آیـد، کارخانـه 

ذوب مـس مجتمـع خاتون آباد یک طرح پرچالش 

و سـنگین محسـوب می شـود؛ چراکـه یـک پـروژه 

افزایش ظرفیت در کارخانه در حال فعالیت بود 

و لذا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق جهت حداقل 

توقـف در فعالیـت کارخانـه داشـت و همزمان با 

اجرای آن، بحث های تحریم مطرح شد و شرکت 

تکنولوگ مربوطه )شـرکت اتوتک( کنار کشـید و 

از ادامـه همـکاری سـر بـاز زد و بـرای تکمیـل و 

راه انـدازی ایـن پروژه از نیروهای داخلی اسـتفاده 

شـد تـا شـرح خدمات قـراردادی مربوطـه به پایان 

برسد و هم اکنون نیز این پروژه در مرحله تحویل 

موقت است.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: پروژه لیچینگ 

سـونگون نیـز ازجملـه دیگـر طرح ها اسـت کـه در 

نوع خود پروژه ای  خاص تلقی می شود. به دلیل 

اسـتفاده از هیـپ دره ای کـه بـرای اولیـن بـار در 

پـروژه را منحصربه فـرد  ایـن  انجـام شـده،  ایـران 

کـرده اسـت. گفتنـی اسـت کـه طراحـی پایـه و 

تفصیلـی ایـن کارخانـه توسـط نیروهـای داخلی و 

حـال  در  خارجـی  شـرکت  هیـچ  دخالـت  بـدون 

انجام است و امیدوار هستیم طی یک سال 1400 

به بهره برداری برسد.
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مدیرعامـل شـرکت روناک روی گسـتر گفـت: ابتدایی  تریـن نیازهای هـر تولیدکننده، شـامل مواد اولیـه و انرژی می شـود که عدم 
مدیریـت صحیـح در این زمینـه، چالش های فراوانی را ایجـاد کرده و موجب کاهش شـدید میزان تولید و تعطیلی برخـی از واحدها 

شده است.

مدیرعامل شرکت روناک روی گستر عنوان کرد:

عدم توجه به نیازهای تولیدکنندگان
قطع برق و گاز، برابر با قطع ریشه تولید است  

حمیـد اسـماعیلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

مهم تریـن  از  یکـی  حاضـر  حـال  در  داشـت: 

معضـالت صنعـت سـرب و روی کشـور، تامیـن 

طریـق  از  تولیدکننـده  هـر  اسـت.  اولیـه  مـواد 

سهمیه ای که از طرف شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی ایـران به واحـد تولیدی، اختصـاص داده 

می شـود یـا بـا اسـتفاده از معدنـی کـه در اختیـار 

دارد، خـاک معدنـی مـورد نیـاز را تامین می کند 

که در هر دو مسیر چالش هایی وجود دارد.

وی افـزود: واحدهـای کوچـک ماننـد شـرکت 

رونـاک روی گسـتر بایـد بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

خـود، بایـد آینده نگری  کننـد که این امـر در واقع 

برای ما، یک معدن کوچک در استان کرمان بود 

که با همراهی سهامداران مجموعه توانستیم آن 

را برای تامین خوراک کارخانه تولید شمش روی 

خریـداری کنیم که »خورشـید کوهسـتان آریچ« 

نـام معـدن کوچک مقیـاس مـا در اسـتان کرمـان 

اسـت. تـالش بـر ایـن اسـت تـا خـاک معدنـی بـا 

عیار پایین 4 تا 5 درصدی را توسـط کوره  ولز، به 

اکسید روی با عیار 50 تا 55 درصد تبدیل کنیم 

و از بعـد از حمـل از معـدن و وارد کـردن خـاک 

معدنی به خطوط تولید خود، عملیات لیچینگ 

را انجـام دهیـم و خـاک معدنـی را به شـمش روی 

تبدیل کنیم. بخشـی از شـمش روی تولید شـده 

در این کارخانه صادر می شـود و بخش دیگر نیز 

در بازار داخل به فروش می رسد.

راه اندازی کوره ذوب جدید ■

این تولیدکننده شمش روی در ادامه گفت: 

بـرای سـال 1400 در نظـر  برنامـه توسـعه ای کـه 

گرفته ایـم، راه انـدازی کـوره ذوب جدیـدی بـوده 

کـه در معـدن آریـچ بـه صـورت آزمایشـی مـورد 

اکسـید  عیـار  و  اسـت  قـرار گرفتـه  بهره بـرداری 

خاک معدنی را به 70 تا 80 درصد می رسـاند که 

این میزان، عیار بسیار باالیی محسوب می شود.

حداقل ترین نیاز تولیدکننده، تامین مواد  ■

اولیه است

اسـماعیلی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه راه حـل 

معضل کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنعت سرب 

و روی کشور، تصریح کرد: توقع تولیدکنندگان از 

معـادن  کـه  اسـت  ایـن  معـدن  بخـش  متولیـان 

تامیـن خـاک  توانایـی  انگـوران کـه  و  مهدی آبـاد 

معدنـی مـورد نیاز واحدهایی با مقیاس کوچک و 

متوسـط را دارنـد، از انجـام ایـن کار دریـغ نکننـد؛ 

متاسـفانه در ایـن زمینـه کم کاری هـای بسـیاری 

وجود دارد که موجب عدم توزیع متناسب خاک 

معدنی شده است.

وی ادامه داد: با بررسـی و اسـتناد بر مدارک و 

دفاتری که در این واحد تولیدی به صورت قانونی 

بـه ثبـت رسـیده اسـت، درخواهنـد یافـت کـه بـه 

صورت کلی در هر سال دو هزار تن خاک معدنی 

از معدن انگوران دریافت می کنیم که این میزان 

پاسخگوی نیاز ما برای تولید شمش روی نیست. 
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از ایـن میـزان خـاک معدنـی، اگـر عیار متوسـط آن 

حـدود 15 درصـد در نظـر گرفتـه شـود، 300 تن فلز 

روی بـه دسـت می آیـد کـه از آن نیز در طول سـال، 

روزانه 800 کیلوگرم شـمش روی توسـط 50 نیروی 

متخصص، تولید می شود. این در حالی است که 

ما در این شرکت، روزانه پنج تن شمش روی تولید 

می کنیـم. بـه ایـن ترتیـب، نزدیـک بـه سـه تـن و 

200کیلوگرم خاک معدنی مورد نیاز خود را باید از 

معـادن خصوصـی و کوچـک کـه فـرآوری خـاک 

معدنی را انجام می دهند، تامین  کنیم.

خرید از بورس، کابوس واحدهای کوچک  ■

مدیرعامل شـرکت روناک روی گسـتر عنوان 

مذکـور،  معضـالت  عـالوه  بـر  متاسـفانه  کـرد: 

فشـارهای همه جانبه مبنی بر الزام خرید خاک 

معدنی از بورس کاال نیز بر مشکالت ما افزوده 

از  تاکنـون زمینـه خریـد  اسـت. در حالـی کـه 

بـه هیـچ عنـوان فراهـم نشـده  مـا  بـرای  بـورس 

اسـت. خـاک معدنـی کـه در بـورس بـه فـروش 

می رسـد عمدتـا سـولفوره بـوده و ایـن در حالـی 

اسـت کـه واحدهـای تولیـدی با مقیـاس کوچک 

و متوسط از خاک معدنی اکسیدی برای تولید 

شمش استفاده می کنند.

عالج واقعه، قبل از وقوع باید کرد! ■

این تولیدکننده شمش روی خاطرنشان کرد: به 

جای آنکه میزان سهمیه   خاک معدنی با گذشت 

هر سال، افزایش یابد، متاسفانه کاهش پیدا کرده 

و هر سال نیز، به علت این کاهش، تعداد نیروهای 

انسـانی حاضر در واحدهای تولیدی نیز کم شـده 

اسـت. بایـد قبـل از اینکـه اقـدام بـه قطع یا کاهش 

سـهمیه یـک واحـد تولیـدی کنند، یـک یا دو سـال 

اولیـه آن  تامیـن مـواد  بـرای  قبل تـر، راهـکاری را 

کارخانـه ارائـه دهنـد تا بـه اصطالح چـراغ کارخانه 

خاموش نشود. در حالی که متاسفانه اطالع رسانی 

پشـت  معقوالنـه ای  غیـر  تصمیم هـای  و  نشـده 

درهـای بسـته گرفتـه می شـود کـه ایـن کار باعـث 

توقـف فعالیـت بسـیاری از خطـوط تولید در سـال 

1399 در سراسر کشور شده است. از انجمن های 

مرتبط با صنعت سرب و روی هیچ مشورتی اخذ 

نمی شـود و حمایتـی از آن هـا نمی کننـد. در حـال 

حاضـر، خاک هـای معدنی کم کم به کارخانجاتی 

کـه دارای واحدهـای فلوتاسـیون هسـتند عرضـه 

می شـود و بـه عبـارت دیگـر، واحدهای کوچک به 

سختی در حال فعالیت هستند.

هنوز چالش های فرایند ورود موقت کاال رفع  ■

نشده است

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات 

آنالیـن« در ارتبـاط بـا اینکه آیا چالش های موجود 

در فرایند ورود موقت کاال برطرف شـده یا خیر، 

عنوان کرد: خیر؛ متاسفانه با بررسی های فراوان، 

هنـوز همـکاران مـا در انجمن سـرب و روی درگیر 

این موضوع هسـتند. بسـیاری از تولیدکنندگان، 

قادر به ورود موقت کاال از کشـور ترکیه بودند و 

شـمش تولیـدی خـود را نیـز بـه ایـن کشـور صـادر 

کردنـد امـا مـا تاکنـون ایـن کار را بـه علـت وجـود 

مشکالت زیاد، انجام نداده ایم.

قطع برق و گاز ■

در  گسـتر  روی  رونـاک  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص معضـل تـازه قطعی های ناگهانـی گاز و 

از سـال  کـرد:  اذعـان  تولیـدی،  واحدهـای  بـرق 

شـرکت  ایـن  مدیرعامـل  عنـوان  بـه  کـه   1390

مشـغول به فعالیت هسـتم، سـال ها می شـود که 

با این مشـکل دسـت و پنجه نرم می کنیم. قبل 

از فصـل سـرما، برگـه ای بـه دسـت بنـده رسـید 

مبنـی بـر اینکـه ممکن اسـت بـرای قطعی بـرق و 

گاز واحـد، مراجعـه صـورت گیـرد و بایـد بـه فکـر 

تامیـن سـوخت باشـیم؛ صـورت مسـئله طراحـی 

شـده امـا جوابـی بـرای حـل آن بـه مـا داده نشـده 

اسـت. بنابرایـن بـه هـر نحـوی اقـدام بـه تامیـن 

حـدود 50 تـا 60 هـزار لیتـر گازوئیـل کرده ایـم تـا 

بتوانیم به تولید ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: هیچگاه برای تحویل سوخت، 

به هیچ عنوان از سمت تامین کننده همکاری های 

الزم بـا مـا صـورت نمی پذیـرد و عمدتـا مجبـور 

هستیم تا به نهادهای خصوصی مراجعه کنیم تا 

بتوانیم سوخت مورد نیاز خود را تامین کنیم که 

مبلغ آن یک هزار تا دو هزار تومان به ازای هر لیتر 

در  گسـتر  روی  رونـاک  شـرکت  اسـت.  گران تـر 

منطقـه صنعتـی شـمس آباد واقـع در کیلومتـر 40 

بـا  گفت وگـو  در  کـه  اسـت  تهران-قـم  اتوبـان 

مدیرعامل این شهرک صنعتی، می توان به وضوح 

مشـاهده کـرد کـه در سـال 1399، از سـوی دولـت 

چـه میـزان خسـارت به واحدهای تولیدی تحمیل 

شـده و تاکنـون نیـز کسـی اقـدام بـه جبـران ایـن 

خسـارت ها نکرده اسـت. در این شـهرک صنعتی، 

تولیدکننـدگان عـالوه  بـر کمبـود مـواد اولیـه، بـا 

معضالتی همچون کمبود آب در مدت زمان پنج 

تا 6 ساعت در روز نیز مواجه هستند.

ایـن تولیدکننـده شـمش روی تصریـح کـرد: 

بـرای تولیـد شـمش روی در واحدهـای تولیـدی، 

بایـد 40 تـا 50 هـزار لیتـر آب مصرف شـود اما این 

میـزان در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار نگرفتـه و 

کارخانـه  بـه  خانگـی  آب  انشـعاب  یـک  فقـط 

لوله کشی شده است و حتی دیگ بخار که باید 

به راحتی در دسـترس تولیدکنندگان قرار بگیرد 

نیز، موجود نیست.

اسماعیلی در خصوص میزان تولید کنونی این 

شرکت، تاکید کرد: روزانه حدود چهار تن شمش 

روی در ایـن شـرکت، تولیـد می شـود و نسـبت بـه 

سال 1398، تفاوتی نداشته است. در زمینه فروش 

صادراتی نیز، در سال 1399، تقریبا 200 تن شمش 

روی صـادر کردیـم کـه ارز آن بـه صـورت کامـل در 

سامانه ارزی »نیما«، ثبت شده است.

در  گسـتر  روی  رونـاک  شـرکت  مدیرعامـل 

انتهای این گفت وگو اظهار کرد: باید مشـکالت 

را از ریشـه، بررسـی و راه حل هـای منطقـی بـرای 

رفـع آن هـا ارائـه کرد. اکثر تولیدکنندگان شـمش 

روی بـه مـدت 20 سـال اسـت کـه در تامیـن مواد 

اولیـه خـود با مشـکالت جـدی روبه رو هسـتند و 

متاسفانه گوش شنوایی نیست.

برنامه توسعه ای که برای سال 
1400 در نظر گرفته ایم، راه اندازی 

کوره ذوب جدیدی بوده که در 
معدن آریچ به صورت آزمایشی 

مورد بهره برداری قرار گرفته است
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در بهمـن مـاه سـال 1399 همانند 6 مـاه قبل از آن باز هم شـاهد ثبت رکـورد دیگری از 
شـرکت فـوالد هرمزگان به میزان 142 هزار و 273 تن اسـلب بودیم که حاکـی از تداوم 

تاش این شرکت برای تحقق جهش تولید در ماه های پایانی سال 1399 بود.

»هرمز« به دنبال کسب رکورد تاریخی 
در تولید و درآمد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد هرمزگان در بهمن 

ماه سـال 1399 باز هم به رکوردشـکنی خود ادامه 

داد و توانست با تولید 142 هزار و 273 تن اسلب، 

باالترین میزان تولید ماهانه را از ابتدای تاسیس 

ماهانـه،  تولیـد  میـزان  ایـن  کنـد.  تجربـه  خـود 

 1399 سـال  در  شـرکت  ایـن  رکـورد  پنجمیـن 

محسـوب می شـود کـه فـوالد هرمـزگان آن را بـه 

ثبـت رسـانده اسـت. نکتـه قابـل توجـه در مـورد 

کسـب رکورد یاد شـده، این اسـت که هنوز فوالد 

هرمـزگان طـرح توسـعه خـود از 1.5 میلیون تن به 

دو میلیـون تـن را آغـاز نکـرده و ایـن رکـورد تنهـا بـا 

اسـتفاده از توانایـی فنـی و مهندسـی مجموعـه 

بهره برداری این شرکت حاصل شده است.

رکورد تولید ماهانه ■

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمزگان در بهمن سـال 1399 توانسـت 142 هزار 

و 273 تـن اسـلب فـوالدی تولیـد کنـد. باالتریـن 

میزان تولید ماهانه در تاریخ این شرکت به شمار 

مـی رود. در عیـن حـال طـی 6 مـاه اخیـر شـاهد 

همـواره شـاهد رکوردشـکنی های پیاپـی در تولید 

تولیـد  توجـه  قابـل  افزایـش  و  ماهانـه  و  روزانـه 

»هرمـز« بوده ایـم. ایـن شـرکت در شـهریور مـاه 

سـال 1399 بـا تولیـد بیـش از 137 هـزار و 391 تـن 

اسـلب، آبـان مـاه مجـددا بـا تولیـد 138 هـزار و 

226تن، در آذر ماه با تولید 139 هزار و 478 و دی 

مـاه بـا تولیـد 140 هـزار و 624 تـن رکوردهای تولید 

ماهانـه خـود را شکسـته بـود. ایـن یعنـی شـرکت 

فـوالد هرمـزگان در 11 مـاه سـال 1399، پنـج بـار 

رکورد ماهانه خود را شکسته است. تولید اسلب 

حـدود  مـاه  دی  بـه  نسـبت  هرمـزگان  فـوالد 

یک درصـد رشـد را نشـان می دهـد. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه فـوالد هرمـزگان در 11 مـاه سـال 1399 

توانسـت یـک میلیـون و 380 هـزار و 87تن اسـلب 

تولید کند.

شـرکت فـوالد هرمـزگان در بهمـن مـاه سـال 

سـایر  تـن   999 و  هـزار   10 توانسـت  سـال 1399 

محصـوالت فـوالدی تولید کند که این میـزان در 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، 34 تـن رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در دی ماه 10 هزار و 965تن 

سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »هرمـز« در بهمن ماه سـال 

سـال 1399 به 153 هزار و 279 تن رسـید که در 

درصـد  یـک  آن  از  پیـش  مـاه  بـا  هم سـنجی 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در دی مـاه 

151 هـزار و 589 تـن محصـول تولیـد کـرده بـود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه فـوالد هرمـزگان تـا پایان 

بهمـن مـاه سـال سـال 1399 و مجمـوع 11 ماهه، 

محصـول  تـن   975 و  553هـزار  و  یک میلیـون 

تولید کرده است.
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فروش یک میلیون و 264 هزار تنی اسلب تا  ■

پایان بهمن ماه

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت فوالد 
هرمزگان در بهمن ماه سال 1399 موفق به فروش 

130 هـزار و 339 تـن اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

بین المللـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در دی مـاه 

توانسته بود 141 هزار و 301 تن اسلب را در بازار به 

فروش برساند. ضمن اینکه از ابتدای سال 1399 تا 

پایـان بهمـن مـاه، فـوالد هرمـزگان یـک میلیـون و 

264هزار و 921 تن اسلب فروخته است.

»هرمـز« در بهمـن مـاه سـال 1399 یک هزار و 

بـازار  در  فـوالدی  محصـوالت  سـایر  تـن   148

فروخـت. ایـن شـرکت در دی مـاه یـک هـزار و 

700تن سایر محصوالت فوالدی فروخته است.

مجمـوع فـروش فوالد هرمزگان در بهمن ماه 

سـال 1399 بـه 131 هـزار و 556 تـن رسـید. ایـن 

و  هـزار  بـود 143  توانسـته  مـاه  شـرکت در دی 

مجمـوع  بفروشـد.  بـازار  در  محصـول  یک تـن 

فـروش فـوالد هرمـزگان در 11 مـاه سـال 1399 بـه 

یک میلیون و 293 هزار و 72 تن رسیده است.

فوالد هرمزگان تا پایان بهمن 108 هزار  ■

میلیارد ریال درآمد داشت

شـرکت  می شـود  مشـاهده  نمـودار 3  در 

فـوالد هرمـزگان از محـل فـروش اسـلب فـوالدی 

خود در بازار طی بهمن ماه سال 1399، توانست 

16هـزار و 52 میلیـارد و 321 میلیـون ریـال درآمـد 

آن،  از  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کنـد  کسـب 

»هرمـز«  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  0.3درصـد 

توانسته بود طی دی ماه 15 هزار و 995 میلیارد 

و 415میلیون ریال درآمد از محل فروش اسـلب 

فوالدی کسب کند.

مـاه  بهمـن  طـی  شـرکت  ایـن  همچنیـن 

یک میلیـارد و 148 میلیـون ریـال از فـروش سـایر 

محصـوالت فـوالدی درآمـد کسـب کـرد. فـوالد 

هرمـزگان در دی مـاه یـک میلیارد و 603 میلیون 

ریال درآمد از محل سـایر محصوالت فوالدی به 

دست آورده بود.

»هرمز« در بهمن ماه سال 1399 توانست از 

محـل فـروش داخلـی و صادراتـی خـود 16 هـزار و 

53 میلیـارد و 469 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کند که در مقایسه با ماه پیش از آن 0.3درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در دی ماه 

سال 1399 توانسته بود 15 هــزار و 997 میلیــارد 

و 18 میلیــــون ریــــال درآمــــد به دســــت آورد. 

درآمـد فـوالد هرمزگان در 11 ماهه سـال 1399به 

108 هـزار و 797 میلیـارد و 369میلیـون ریـال 

رسیده است.

نمودار 4 نشــــان می دهــــد نــــرخ فـــروش 
مـاه سـال  بهمـن  فـــــوالدی هرمــــز در  اسـلب 

1399 123میلیـون و 158 هـزار ریـال بـه ازای 

هـر تـن بـوده اسـت. همچنیـن میانگیـن نـرخ 

فـروش اسـلب فـوالدی هرمـز در 11 مـاه سـال 

1399 بـه 85میلیـون و 655 هـزار ریال به ازای 

هر تن رسید.
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شـرکت فوالد خوزسـتان با فروش سـه میلیـون و 635 هزار تن محصول طـی 11 ماه  سـال1399، 268 هزار و 665 میلیـارد ریال درآمد 
کسب کرد که این میزان در مقایسه با سال 1398، رشد 90 درصدی را نشان می دهد.

رشد 90 درصدی درآمد »فخوز«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، به دلیل تغییر دسـتورالعمل ها و 

کاهـش تقاضای فوالد در بـازار داخلی و صادراتی، 

فروش فوالد خوزستان در بهمن ماه نسبت به دی 

ماه اندکی افت را نشان می دهد اما این شرکت با 

تامین داخلی صنایع جنبی خود به ویژه در استان 

خوزسـتان، تکمیـل زنجیـره تولیـد در کشـور را در 

دستور کار قرار داده است.

تولیـــد محصـــول در  ■ 2 درصـــدی  رشـــد 

فوالد خوزسـتان

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در 11 ماه سال 1399 دو میلیون 

و 144 هـزار و 557 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال 1398، 7 درصد افت 

دارد. فـوالد خوزسـتان در سـال 1398 طـی همیـن 

مـدت توانسـت دو میلیـون و 309 هـزار و 15 تـن 

بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. البتـه دلیـل کاهـش 

بلـوم شـرکت فـوالد خوزسـتان،  بیلـت و  تولیـد 

تمرکز بیشتر بر تولید اسلب بوده است.

»فخوز« در 11 ماه سال 1399 یک میلیون و 

326 هزار و 90 تن اسـلب تولید کرد که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 1398 با رشد 22درصدی 

همراه اسـت. این شـرکت در 11 ماه سـال 1398 

یـک میلیـون و 85 هـزار و 447 تـن اسـلب تولید 

کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 11 مـاه سـال 

1399 پنـج میلیـون و 449 هـزار و 648 تـن گندلـه 

تولید شد که نسبت همین مدت در سال 1398، 

حـدود 0.7 درصـد رشـد دارد. فـوالد خوزسـتان در 

11ماه سال 1398 پنج میلیون و 407 هزار و 619 تن 

گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در 11 مـاه  سـال 1399 بـه سـه 

میلیــــون و 470 هـــــزار و 647 تـن رسیـــــد کـه در 

مقایسه با مدت مشابــــه ســــال 1398، 2 درصـــد 

رشد نشــان می دهد. این شرکــت در 11 ماه سال 

1398 توانسـته بـود سـه میلیـون و 394 هـزار و 

462تن محصول تولید کند.
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این شرکت سال 1398 طی همین مدت، 361هزار 

و 574 تن اسلب صادر کرده بود.

فوالد خوزستان طی 11 ماه سال 1399 توانست 

10 هـزار و 262 تـن ورق را در بازارهـای صادراتـی بـه 

سـال 1398،  بـا  مقایسـه  در  کـه  برسـاند  فـروش 

72درصـد افـت نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11مـاه سـال 1398 توانسـته بـود 37 هـزار و 716 تـن 

ورق را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان طی 11 ماه سـال 1399 به یک میلیون و 

371 هـزار و 773 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1398، 20 درصـد کاهـش دارد. ایـن 

بـود  توانسـته   1398 سـال  مـاه   11 در  شـرکت 

یک میلیـون و 716 هـزار و 457 تـن محصـول را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در 11 مـاه سـال 1399 بـه سـه میلیـون و 

635هزار و 993 تن رسید. این شرکت در 11 ماه 

سـال 1398 توانسـته بود سـه میلیون و 807 هزار 

و 964تن محصول بفروشد.

رشد 143 درصدی درآمد فروش اسلب در  ■

بازار داخلی

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 11 مـاه سـال 

1399 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 

82 هـزار و 470 میلیـارد و 801 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال 1398 

105 درصـد رشـد دارد. فـوالد خوزسـتان در سـال 

1398 طی همین مدت توانست با فروش بیلت و 

بلـوم در بـازار داخلـی 40 هـزار و 200 میلیـارد و 

460میلیون ریال درآمد داشته باشد.

و  هـزار  سـال 1399، 66  مـاه  در 11  »فخـوز« 

801میلیارد و 429 میلیون ریال از فروش اسلب در 

بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه مـدت 

ایـن  دارد.  رشـد  سـال 1398، 143 درصـد  مشـابه 

فوالد خوزستان سه میلیون و 635 هزار تن  ■

محصول فروخت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در 11 ماه سال 1399 یک میلیون 

و 99 هزار و 607 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی 

به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال 

1398، 3 درصـد رشـد دارد. فـوالد خوزسـتان در 

یـک  سـال 1398 طـی همیـن مـدت موفـق شـد 

میلیون و 66 هزار و 23 تن بیلت و بلوم را در بازار 

داخلی بفروشد.

»فخـوز« در 11 مـاه سـال 1399، 843 هـزار و 

103تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی فروخـت کـه 

نسبت به مدت مشابه سال 1398، 20 درصد رشد 

دارد. این شـرکت در 11 ماه سـال 1398، 700 هزار و 

960 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فوالد خوزسـتان طی 11 ماه سـال 1399 موفق به 

فـروش 319 هـزار و 372 تـن گندلـه در بـازار داخلـی 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال 1398 یـک درصـد کاهـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت طی همین مدت در سال 1398، 324هزار و 

524 تن گندله در بازار داخلی فروخت.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 11 مـاه سـال 

1399، 21 تن ورق و دو هزار و 138 تن آهن اسفنجی 

در بازار داخلی فروخته شد.

جمع فروش داخلی فوالد خوزستان طی 11 ماه 

سـال 1399 بـه دو میلیـون و 264 هـزار و 220 تـن 

رسید که در مقایسه با سال 1398، 8 درصد رشد 

دارد. این شـرکت طی 11 ماه سـال 1398، توانسـته 

بـود دو میلیـون و 91 هـزار و 507 تـن محصـول در 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان طی 11 ماه سال 1399 

موفـق بـه فـروش 958 هـزار و 710 تن بیلت و بلوم 

در بازارهـای صادراتـی شـده بـود کـه نسـبت بـه 

مدت مشابه سال 1398، 27 درصد کاهش یافته 

اسـت. فـوالد خوزسـتان سـال 1398 طـی 11 مـاه 

سـال قبـل توانسـت یـک میلیـون و 317 هـزار و 

167تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی به 

فروش برساند.

»فخوز« در 11 ماه سال1399، 402 هزار و 801تن 

اسـلب را روانه بازارهای صادراتی کرد که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 1398، 11 درصد رشـد دارد. 
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شرکــــت در 11 مـــــاه ســـــال 1398، 27 هــــــزار و 

481میلیـارد و 82میلیـون ریـال اسـلب در بـازار 

داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان طی 11 ماه سال 1399 موفق به 

کسب درآمد چهار هزار و 624 میلیارد و 80میلیون 

ریالی از گندله در بازار داخلی شده است که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1398، 

49درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت طـی 

همین مدت در سال 1398، سه هزار و 86میلیارد 

و 262 میلیـون ریـــال درآمـــد از گندلـــه در بـازار 

داخلی داشت.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 11 مـاه سـال 

1399، از فــــروش آهــــن اسفنجــــی 45 میلیـــارد و 

674میلیــون ریـــال و ورق فـــوالدی دو میلیـــارد و 

119میلیون ریال درآمد در بازار داخلی حاصل شد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصوالت طـی 11 ماه سـال 1399 

بـه 153 هـزار و 941 میلیـارد و 884 میلیـون ریـال 

سـال 1398،  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن  کـه  رسـید 

117درصد رشـد دارد. این شـرکت در 11 ماه سـال 

بـود 70 هـزار و 767 میلیـارد و  توانسـته   1398

داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  804میلیـون 

محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 11 مـاه سـال 1399 

موفـق بـه کسـب درآمـد 80 هـزار و 363 میلیـارد و 

582میلیـون ریـال از محـل صـادرات بیلـت و بلـوم 

شـده بـود کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1398 

49درصد افزایش یافته است. فوالد خوزستان طی 

11 مـاه سـال 1398 درآمـد 53 هـزار و 842 میلیـارد و 

480 میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

»فخوز« در 11 ماه سال 1399 موفق شد 33هزار 

و 615 میلیـارد و 712 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال 1398، 138 درصد رشد 

بـود  توانسـته  ایـن شـرکت در سـال 1398  دارد. 

14هزار و 92 میلیارد و 560 میلیون ریال اسـلب 

را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

سـال 1399  مـاه  طـی 11  فـوالد خوزسـتان  در 

743میلیـارد و 989 میلیـون ریـال از فـروش ورق 

فـوالدی در بازارهـای صادراتـی درآمـد حاصـل شـد 

که نسبت به مدت مشابه سال 1398، 64 درصد 

کاهـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1398 توانسـته بـود درآمـد دو هـزار و 70 میلیـارد و 

897 میلیون ریالی از صادرات ورق داشته باشند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در 11 ماه سال 

1399، 114 هزار و 723 میلیارد و 283 میلیون ریال 

داشـته  فـوالدی  از صـادرات محصـوالت  درآمـد 

باشـد که در مقایسـه با سـال 1398 حاکی از رشـد 

63 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1398، 70 هـزار و 5 میلیـارد و 937 میلیـون ریـال 

درآمد از صادرات کسب کرده بود.

و صادراتـی  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

فوالد خوزسـتان در 11 ماه سـال1399 به 268 هزار و 

665میلیـارد و 167 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1398، 90 درصـد 

سـال 1398  مـاه  در 11  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد 

توانسته بود 140هزار و 773 میلیارد و 741میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
فوالد خوزستان در 11 ماه سال 

1399 به سه میلیون و 635هزار 
و 993 تن رسید. این شرکت در 
11 ماه سال 1398 توانسته بود 

سه میلیون و 807 هزار و 964تن 
محصول بفروشد
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و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  ایـن  در 

عملکـرد  بررسـی  بـه  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی 

شرکت آلومتک در بهمن ماه سال 1399 پرداخته 

اسـت. شـرکت آلومتـک در زمینـه تولیـد انـواع 

 OPGW هـادی، پروفیـل و باسـبار، شـیلد وایـر و

ایـن  فـروش  و  تولیـد  میـزان  فعالیـت می کنـد. 

شـرکت در نمـودار 1 مشـاهده می شـود کـه بر 

اساس آن، می توان دریافت که فعالیت »فالوم« 

در تولیـد و فـروش محصـوالت خـود رونـد رو بـه 

رشدی را طی کرده است.

افزایش 808.8 درصدی تولید انواع  ■

پروفیل و باسبار

در  آلومتـک  شـرکت   ،1399 مـاه  بهمـن  در 

زمینه تولید انواع پروفیل و باسبار، میزان 25تن 

را بـه ثبـت رسـاند کـه در مقایسـه بـا تولیـد سـه 

تنـی ایـن محصـوالت در مـاه 1398، حکایـت از 

رشـد 808.8 درصـدی دارد و نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1398 کـه 18 تـن پروفیـل و باسـبار 

تولیـد کـرده بـود، 37.5 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. »فالـوم« در بهمـن مـاه سـال 1399 در 

رشـد  باسـبار،  و  پروفیـل  انـواع  فـروش  میـزان 

524.4 درصـدی را نسـبت بـه دی مـاه تجربـه 

کـرد؛ بـه گونـه ای کـه ایـن شـرکت در مـاه مـورد 

بـه  را  باسـبار  و  پروفیـل  انـواع  تـن  بررسـی، 23 

فـروش رسـاند و در مـاه قبـل از آن، چهـار تـن از 

ایـن محصـوالت را فروخته بود. همچنین میزان 

فروش انواع پروفیل و باسـبار در بهمن ماه سـال 

رشــــــد  بیانگــــــر  کــــــه  بــــــود  تـــــن   9  ،1398

758.6درصـدی فـروش ایـن محصـول در بهمـن 

ماه سال 1399 است.

رشد چشمگیر فروش انواع هادی ■

شـرکت آلومتک در بهمن ماه 1399، 704 تن 

انواع هادی تولید کرد و همچنین فعالیت خود 

را در زمینـه فـروش انـواع هـادی افزایـش داد؛ به 

 ،1399 مـاه  دی  در  شـرکت  ایـن  کـه  گونـه ای 

547تـن انـواع هـادی فروختـه بـود امـا در بهمـن 

مـاه، 968 تـن انـواع هـادی بـه فـروش رسـاند؛ بـه 

ایـن  ایـن ترتیـب، افزایـش 77.1 درصـدی را در 

زمینه شاهد هستیم.

آمارها حاکی از آن اسـت که شـرکت آلومتک در بهمن ماه سـال 1399 در تولید و فروش 
انـواع پروفیـل و باسـبار نسـبت به ماه پیـش از آن عملکـرد روبه رشـدی را داشـته و در 

مجموع توانسته است رشد 109.6 درصدی را در درآمدزایی تجربه کند.

درآمد »فالوم« 109 درصد افزایش یافت
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افزایش نرخ فروش انواع هادی ■

همان طـور کـه در نمودار 2 آمده اسـت، نرخ 

فـروش انـواع هـادی شـرکت آلومتک در مـاه مورد 

بررسـی، 120.9 درصـد نسـبت بـه مـاه مشـابه در 

سال 1398 افزایش یافته است. به گونه ای که در 

بهمـن مـاه سـال 1398، نـرخ فـروش انـواع کابـل، 

23هـزار و 693 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بود و 

در بهمـن مـاه سـال 1399 ایـن نـرخ بـه 52 هـزار و 

348  تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم، رسـید. ضمـن 

اینکـه نـرخ فـروش کابـل ایـن شـرکت در دی مـاه 

سـال 1399، 38 هـزار و 558 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم بود که نشان دهنده رشد 35.8درصدی 

طی یک ماه است.

آلومتـک در  شـیلدوایر شـرکت  فـروش  نـرخ 

بهمـن مـاه سـال 1399، 64 هـزار و 520 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـوده کـه نسـبت بـه دی مـاه، 

رشد 30.1 درصدی را ثبت کرده است. همچنین 

نرخ فروش این محصول نسبت به مدت مشابه 

در سـال 1398 بـا مبلـغ 36 هـزار و 400 تومـان بـه 

قیمـت  رشـد  از  حکایـت  کیلوگـرم،  هـر  ازای 

77.3درصدی دارد.

شـرکت آلومتـک در مـاه مـورد بررسـی، کابـل 

OPGW تولید شده را به مبلغ 58 هزار 638 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه فـروش رسـاند. ایـن نـرخ 

فـروش نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال 1398، رشـد 

70.1درصدی را نشان می دهد.

رشد نرخ فروش انواع پروفیل و باسبار ■

 در بهمـن مـاه 1399، نـرخ فـروش پروفیـل و 

باسبار »فالوم« نسبت به ماه قبل از آن، 1.9 درصد 

رشـد داشـت؛ بـه گونـه ای کـه در دی مـاه، انـواع 

پروفیـل و باسـبار 65 هـزار و 400 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم قیمت گذاری شد و قیمت آن در بهمن 

مـاه بـه 66 هـزار و 672 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم 

رسـید. همچنین نرخ فروش پروفیل و باسـبار این 

شـرکت نسـبت بـه بهمـن مـاه 1398، 122.4 درصد 

ایـن  فـروش  نـرخ  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  رشـد 

محصـول در بهمـن مـاه سـال 1398، 29 هـزار و 

978تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

شـرکت آلومتـک در بهمـن مـاه سـال 1399، در 

مجمـوع حـدود 438 میلیارد و 66 میلیون ریـال از 

محـل فـروش محصـوالت خـود درآمد کسـب کرد 

که بیانگر رشـد قابل توجه 109.6 درصدی نسـبت 

بـه دی مـاه و همچنیـن افزایـش 59.3 درصـدی 

نسبت به بهمن ماه سال 1398 است. این شرکت 

در دی ماه 1399، 209 میلیارد و 46 میلیون ریال و 

همچنین در بهمن ماه سال 1398، 275 میلیارد و 

38 میلیون ریال درآمد به دست آورده بود. 

عالوه براین، شـرکت آلومتک در بهمن ماه سـال 

محصـول،  تـن  صـادرات 347  بـا  توانسـت   1399

164میلیارد و 780 میلیون ریال درآمد کسب کند.

الزم بـه ذکـر بـوده »فالـوم« از آغاز سـال 1399 

تـا پایـان بهمـن مـاه، موفـق بـه تولید حـدود هفت 

هـزار و 30 تـن انـواع هـادی و همچنیـن 122 تـن 

ایـن  همچنیـن  اسـت.  شـده  باسـبار  و  پروفیـل 

شـرکت طـی 11 مـاه نخسـت سـال 1399، هفـت 

هـزار و 699 تـن انـواع هـادی و 190 تـن پروفیـل و 

باسبار، به فروش رسانده است.

در بهمن ماه 1399، شرکت 
آلومتک در زمینه تولید انواع 

پروفیل و باسبار، میزان 25تن را 
به ثبت رساند
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ایرالکو در بهمن ماه سـال 1399، با کسـب درآمد هشـت هزار و 476 میلیارد و 816 میلیون ریال از محل فروش محصوالت آلومینیومی، 
رشد 4.7 درصدی درآمد را نسبت به ثبت رسانده است.

»فایرا« 4.7 درصد افزایش درآمد را تجربه کرد
طی یک ماه؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت آلومینیوم ایران در بهمن 

مـاه 1399، رشـد قابـل توجهـی را در زمینـه تولید و 

فروش بیلت آلومینیومی نسبت به ماه قبل از آن 

تجربـه کـرده و در زمینـه تولیـد و فـروش شـمش 

آلومینیومـی نیز عملکـرد قابل قبولـی را از خود به 

ثبت رسانده است.

رشد 400 درصدی تولید بیلت آلومینیومی ■

طبق نمودار 1، میزان تولید بیلت آلومینیومی 

شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( در بهمن ماه سال 

1399 در مقایسه با ماه قبل از آن، 400 درصد رشد 

داشـته و از 120 تـن در دی مـاه بـه 600 تـن در بهمن 

بیلـت  تولیـد  میـزان  اسـت.  رسـیده   1399 مـاه 

آلومینیومی ایرالکو در بهمن ماه 1398، 619 تن بود 

ایـن  در  کـه بـه ایـن ترتیـب، افـت 3.1درصـدی 

زمینه مشاهده می شود.

»فایـرا« در بهمـن مـاه 1399، به میـزان 733 تن 

بیلت آلومینیومی به فروش رساند که این میزان 

در مقایسـه بـا دی مـاه کـه میـزان فـروش بیلـت 

آلومینیومـی ایرالکـو، 99 تـن بـود، رشـد قابل توجه 

640.4 درصـدی را نشـان می دهـد. این شـرکت در 

ماه مورد بررسـی نسـبت به بهمن ماه سـال 1398 

کـه یـک هـزار و 75 تـن بیلـت آلومینیومـی را بـه 

فـروش رسـانده بـود، 31.8 درصـد افـت فـروش را 

تجربه کرده است.

در بهمـن مـاه سـال 1399، نـرخ فـروش بیلـت 

آلومینیومـی »فایـرا«، نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، 

بـه  امـا نسـبت  را تجربـه کـرد  افـت  4.9درصـد 

مـدت مشـابه در سـال 1398، 110.3 درصـد رشـد 
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داشـت؛ بـه گونـه ای که در بهمن مـاه 1398، نرخ 

فروش بیلت آلومینیومی 24 هزار و 630 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـود امـا ایـن نـرخ در بهمن ماه 

سـال 1399، بـه 51 هـزار و 805 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم رسید.

رشد تولید شمش خالص آلومینیومی  ■

طبق نمودار 1، مشاهده می شود میزان تولید 

شمش خالص آلومینیومی شرکت آلومینیوم ایران 

در بهمن ماه 1399، 0.3 درصد رشد نسبت به ماه 

قبل از آن داشته و از 14 هزار و 538 تن به 14 هزار 

و 577 تن رسیده است. همچنین میزان تولید این 

محصـول در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1398، 5 درصـد رشـد را تجربـه کـرده 

اسـت. »فایـرا« در بهمـن مـاه 1398، 13 هـزار و 

884تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در بهمـن مـاه سـال 

تــــن شمــــش خالـــــص  1399، 16 هـــــزار و 233 

آلومینیومی فروخت که این میزان در مقایسه با 

دی ماه که این شرکت 16 هزار و 583 تن شمش 

افـت  بـود،  رسـانده  فـروش  بـه  آلومینیومـی 

2.1درصـدی را نشـان می دهـد. »فایـرا« در زمینه 

مـدت  بـه  نسـبت  آلومینیومـی  شـمش  فـروش 

مشـابه سـال 1398 کـه 13 هـزار و 213 تـن شـمش 

آلومینیومـی فروختـه بـود، 22.9 درصـد رشـد را 

تجربه کرده است.

رشد قابل توجه نرخ فروش شمش آلومینیومی ■

نرخ فروش شمش آلومینیومی »فایرا« در بهمن 

ماه سـال 1399 نسـبت به مدت مشابه سـال 1398، 

115.3 درصد رشـد داشـته اسـت؛ به طوری که نرخ 

فروش این محصول در ماه مورد بررسی، 49 هزارو 

507 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبت رسـیده 

اسـت امـا در بهمـن مـاه 1398، ایـن رقـم 22 هـزار و 

993 تومان به ازای هر کیلوگرم گزارش شده بود. 

نرخ فروش شمش آلومینیومی ایرالکو در دی ماه  

بـه ازای هـر  سـال 1399، 48 هـزار و 518 تومـان 

ایـن ترتیـب رشـد  بـه  بـوده اسـت کـه  کیلوگـرم 

2درصدی در این زمینه مشاهده می شود.

عملکرد مطلوب ایرالکو  ■

آمـده اسـت،  نمـودار 2  همان طـور کـه در 

شـرکت ایرالکـو در بهمـن مـاه 1399، در مجمـوع 

15هزار و 177 تن آلومینیوم تولید کرده اسـت که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن و همچنیـن 

و   3.5 ترتیـب  بـه   ،1398 سـال  مشـابه  مـدت 

4.6درصد رشد را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در بهمـن مـاه سـال 

محصـول  تـن   86 و  هـزار   17 حـدود   ،1399

آلومینیومـی فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه 

پیش از آن، 2.4 درصد و نسـبت به مدت مشـابه 

سال 1398، 18.6 درصد رشد داشته است.

ایرالکـو در بهمـن مـاه سـال 1399، بـا کسـب 

درآمد هشـت هزار و 476 میلیارد و 816 میلیون 

ریـال از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی، 

ثبـت  بـه  نسـبت  را  رشـد 4.7 درصـدی درآمـد 

رسانده است. همچنین این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال 1398، 154.4 درصـد رشـد را 

نمایان می کند.

»فایرا« در بهمن ماه 1399، به 
میزان 733 تن بیلت آلومینیومی 
به فروش رساند که این میزان 
در مقایسه با دی ماه که میزان 

فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو، 
99 تن بود، رشد قابل توجه 

640.4 درصدی را نشان می دهد
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با توجه به مشـکالت تخصیص 

گاز و بـرق بـه واحدهـای تولیدکننده فـوالد و آهن 

اسفنجی طی دی ماه سال 1399، تقریبا تمامی 

بـا برطـرف  شـرکت ها افـت تولیـد داشـتند امـا 

شـدن ایـن مشـکل در بهمـن مـاه، رونـد صعـودی 

تولیدات از سر گرفته شد و شرکت آهن و فوالد 

ارفـع نیـز تولیـد آهن اسـفنجی و شـمش فـوالدی 

خـود را در بهمـن مـاه سـال 1399 بـه طـور قابـل 

توجهی افزایش داد.

تولید 139 هزار تن محصول در ارفع ■

نمـودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 
و فـوالد ارفـع در بهمـن مـاه سـال 1399 توانسـت 

66هزار و 116 تن شمش فوالدی تولید کند که در 

مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن 10 درصد رشـد دارد. این 

شـرکت در دی مـاه 59 هـزار و 876 تـن شـمش 

فـوالدی تولیـد کـرد. الزم بـه ذکـر بوده جمع تولید 

بـه  سـال 1399  مـاه  در 11  ارفـع  فـوالدی  شـمش 

746هزار و 162 تن رسید.

»ارفع« در بهمن ماه سال 1399 موفق به تولید 

73 هـزار و 706 تـن آهـن اسـفنجی شـده اسـت کـه 

در مقایسه با ماه پیش از آن 13 درصد رشد نشان 

 1399 سـال  مـاه  دی  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

توانسته بود 65 هزار و 203 تن آهن اسفنجی تولید 

کنـد. گفتنـی اسـت کـه »ارفـع« در 11 مـاه سـال 

1399 موفـق بـه تولیـد 768 هـزار و 701 تـن آهـن 

اسفنجی شده است.

مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

بهمن ماه سـال 1399 به 139 هزار و 822 تن رسـید 

که در هم سـنجی با ماه پیش از آن حاکی از رشـد 

11 درصـدی اسـت. ارفـع در دی مـاه توانسـته بـود 

125 هزار و 79 تن محصول تولید کند.

فروش 46 هزار تن شمش فوالدی در بهمن ماه ■

نمـودار 2 نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 
توانسـت  سـال 1399  مـاه  بهمـن  در  ارفـع  فـوالد 

36هزار و 266 تن شمش فوالدی را در بازار داخلی 

به فروش برساند. این شرکت توانسته بود در دی 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در بهمن ماه سـال 1399 موفق بـه تولید 139 هزار و 822 تن محصول شـد که نسـبت به ماه پیـش از آن 
11 درصد رشد را نشان می دهد و این شرکت توانست در بهمن ماه چهار هزار و 925 میلیارد ریال درآمد داشته باشد.

رشد 11 درصدی تولید »ارفع« در بهمن ماه
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مـاه 55 هـزار و 500 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند. جمع فروش داخلی ارفع 

در 11 ماه سال 1399 به 576 هزار و 683 تن رسید.

آهـن و فـوالد ارفـع در بهمـن مـاه سـال 1399، 

توانسـته اسـت 10 هـزار و 47 تـن شـمش فـوالدی را 

صـادر کنـد. ایـن شـرکت در دی مـاه سـال 1399 

بـه صـادرات 32 هـزار و 676 تـن شـمش  موفـق 

شـمش  صـادرات  مجمـوع  بـود.  شـده  فـوالدی 

فـوالدی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 11 مـاه سـال 

1399 126 هزار و 224 تن بود.

مجمـوع فروش شـمش فـوالدی ارفع در بهمن 

ماه سال 1399، 46 هزار و 313 تن بود. آهن و فوالد 

ارفـع در دی مـاه سـال1399، 88 هـزار و 176تـن 

شـمش فـوالدی در بازارهای داخلـی و صادراتی به 

فـروش رسـانده بـود. مجمـوع فـروش داخلـی و 

صادراتـی شـرکت آهـن و فـوالد ارفع در 11 ماه سـال 

1399 به 702 هزار و 907 تن رسیده است.

»ارفع« در بهمن ماه 491 میلیارد تومان  ■

درآمد داشت

در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت آهن و 

فـوالد ارفـع از محل فروش شـمش فوالدی خـود در 

بـازار داخلـی طـی بهمن مـاه سـال 1399، توانسـت 

سه هزار و 856 میلیارد و 284 میلیون ریال درآمد 

کسـب کنـد. ایـن شـرکت در دی مـاه موفـق شـده 

بود 6 هزار و 259 میلیارد و 57 میلیون ریال درآمد 

فـروش  از  حاصـل  درآمـد  میـزان  باشـد.  داشـته 

داخلـی »ارفـع« در 11 مـاه سـال 1399، 46 هـزار و 

208میلیارد و 255 میلیون ریال بود.

»ارفـع« در بهمـن مـاه سـال 1399 توانسـت 

یک هـــــزار و 59 میلیــــارد و 493 میلیــــون ریال 

درآمـــد داشتـــه باشـــد. این شرکـــت در دی مـــاه 

ســـــال 1399، ســــه هــــــزار و 657 میلیــــــــارد و 

722میلیـــون ریــــال درآمـــد از فــــروش شمـــش 

فوالدی از بازارهای صادراتی کسب کرد. ضمن 

 1399 سـال  ماهـه   11 صـادرات  درآمـد  اینکـه 

شرکت آهن و فوالد ارفع به 11 هزار و 732میلیارد 

و 39میلیون ریال رسید.

مـاه  بهمـن  ارفـع در  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 

سـال 1399 از محـل فـروش داخلـی و صادراتـی 

شـمش فـوالدی خـود چهـار هـزار و 915 میلیـارد و 

777 میلیون ریال درآمد داشت. این شرکت در 

فـروش  محـل  از  توانسـت  سـال 1399  مـاه  دی 

و  میلیـارد   916 و  9هـزار  خـود  فـوالدی  شـمش 

779میلیون ریال درآمد کسب کند.

»ارفع« در 11 ماهه سال 1399 موفق به کسب 

57 هزار و 940 میلیارد و 294 میلیون ریال شد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1398 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  91درصـد 

و  هـزار و 335 میلیـارد  11ماهـه سـال 1398، 30 

173میلیون ریال درآمد داشت.

نمودار 4 نشان می دهد میانگین نرخ فروش 
شـمش فـوالدی ارفـع در بهمـن مـاه سـال 1399 در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 105 میلیـون و 

893هزار ریال به ازای هر تن رسـید که نسـبت به 

بـود. همچنیـن  بـا افـت همـراه  مـاه پیـش از آن 

میانگین نرخ فروش شمش فوالدی ارفع در 11 ماه 

سال 1399 به 86 میلیون و 536 هزار ریال به ازای 

هر تن رسید.

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد 
ارفع در بهمن ماه سال 1399 به 

139 هزار و 822 تن رسید که در 
هم سنجی با ماه پیش از آن حاکی 

از رشد 11 درصدی است. ارفع در 
دی ماه توانسته بود 125 هزار و 

79 تن محصول تولید کند
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لزومافزایشسهمایرانازشیرینسازیآبدریا

چادرملو74هزارمیلیاردتومانپروژهدردستاقدامدارد
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وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت در آیین بهره بـرداری و آغاز عملیات اجرایی طرح انتقـال آب خلیج فارس و دریای عمان به اسـتان های 
شـرقی و فـات مرکـزی ایران گفت: کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس روزانـه 26 میلیون متـر مکعـب از آب دریا را شیرین سـازی و 
اسـتفاده می کننـد امـا سـهم کشـور ما با اجـرای این پـروژه مهم 600 هـزار متـر مکعـب در روز خواهد بود کـه فاصله زیـادی با رقم 

استفاده کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم، پس افزایش سهم کشور ما از آب خلیج فارس از الزامات است.

لزوم افزایش سهم ایران از شیرین سازی آب دریا

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن« آییـن افتتـاح فـاز دوم و سـوم 

معـادن  بـه  فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  خـط 

سرچشـمه و چادرملـو و نیـز خـط دوم و سـوم 

و  اصفهـان  اسـتان های  بـه  فـارس  خلیـج  آب 

خراسـان رضـوی و نیـز خـط چهـارم انتقـال آب 

دریای عمان به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 

به صورت ویدئوکنفرانس در حضور رئیس جمهور 

عامـل  مدیـران  مراسـم،  ایـن  در  شـد.  انجـام 

شـرکت  ملـی صنایـع مـس ایـران و نیـز شـرکت 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی سـخنانی، بـه 

خلیـج  آب  انتقـال  مزایـای  و  ویژگی هـا  بیـان 

فارس به معادن پرداختند.  

در ایـن مراسـم علیرضـا رزم  حسـینی، وزیـر 

صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار داشـت: سـال 

تحریم هـای  و  تنگناهـا  همـه  وجـود  بـا   1399

ظالمانه دشـمنان، اما با به ثمر نشسـتن رویای 

ناباورانـه انتقـال آب از دریـا بـه صحـرا سـالی 

ماندگار در تاریخ تابناک ایران شده است.

وی بـا بیـان اینکـه قطعه اول خط انتقال آب 

اسـتان  در  گل گهـر  معـادن  بـه  هرمـزگان  از 

افـزود:  شـد،  افتتـاح   1399 مـاه  آبـان  کرمـان 

مـس  بـه  گل گهـر  از  خـط  ایـن   3 و   2 قطعـه 

مـس  از  و  کیلومتـر   150 طـول  بـه  سرچشـمه 

سرچشـمه بـه اردکان بـه طـول 550 کیلومتـر و 

از  کیلومتـر  انتقـال 820  طـول خـط  بـا  در کل 

خلیج فارس تا اردکان افتتاح شد.

خط انتقال امید هدیه ای برای نسل آینده  ■

و اتفاقی بزرگ در تاریخ ایران است

ایـن خـط  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 

انتقـال را کـه بـه خـط انتقـال امیـد نامگـذاری 

شده است، هدیه ای برای نسل آینده و اتفاقی 

بزرگ در تاریخ ایران دانست.

رزم حسـینی بـا اشـاره بـه تاکیـدات مقـام 

معظـم رهبـری در خصـوص انتقـال آب، تصریح 

کـرد: ایشـان در سـال 1397 در سـخنرانی خـود 

بـه  فـارس  خلیـج  از  آب  انتقـال  کـه  فرمودنـد 

کاری  و  اتفـاق  کشـور  شـرق  و  مرکـزی  فـالت 

بسیار مهم و حائز اهمیت است و از مسئولین 

خواسـتند کـه بـه صـورت جـدی در ایـن حـوزه 

وارد شوند.

تحقق دستورات رئیس جمهور در خصوص  ■

ورود بخش خصوصی در تولید آب

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت همچنین با 

اشـاره بـه تاکیـدات رئیـس جمهـور در خصـوص 

از  نیـز  رئیس جمهـور  کـرد:  بیـان  پـروژه  ایـن 

مسـئولین خواسـته بودنـد کـه بخـش خصوصی 

مبادلـه ای  بـازار  ایجـاد  بـرای  آب  تولیـد  در  را 

بدون دخالت دولت تشویق کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:
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وی بـا بیـان اینکـه خـدای سـبحان را شـاکر 

هسـتیم کـه ایـن رویـای ناباورانـه محقـق شـده 

اسـت اضافـه کـرد: با انتقـال 820 کیلومتر )خط 

اول( همزمــــان خـط دوم از همیــــن مسیــــر از 

هرمـــزگان بـــه استان هـــای خراسـان جنــــوبی و 

خراسان رضوی به طول یک هزار و 550کیلومتر 

خواهد رفت.

حـدود  البتـه  کـرد:  یـادآوری  حسـینی  رزم  

کیلومتـر  طـول 400  بـه  خـط  ایـن  از  35درصـد 

انجام شده است که نکته حائز اهمیتی است.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره به 

خـط سـوم از ایـن انتقـال ادامه داد: خط سـوم از 

استان هرمزگان به اصفهان به طول 920کیلومتر 

خواهـد رفـت کـه اقدامات اجرایی بـرای انجام 

آن نیز صورت گرفته است.

وی تصریـح کـرد: خـط چهـارم انتقـال نیـز 

از مسـیر  بلوچسـتان  و  اسـتان سیسـتان  بـرای 

چابهـار تـا زابـل بـه طـول 820 کیلومتـر خواهـد 

صنایـع  بـزرگ  شـرکت های  توسـط  کـه  بـود 

معدنی و پتروشیمی انجام می شود.

دستاوردهای ابرپروژه مهم و استراتژیک  ■

انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان

بــــه  بــــا اشــــاره  رزم حسینــــی همچنیـــــن 

دسـتاوردهای ایـن ابـر پـروژه مهم و اسـتراتژیک 

توضیـح داد: تامیـن آب پایـدار و جدیـد، تحـول 

اقتصادی بــــا توجــــه به فعالیــــت شرکت هـــای 

بزرگ معـــدنی و پتروشیمــی در مسیـــر انتقال، 

محرومیــــت زدایی و توسعـــه متـــوازن، تثبیـت 

جمعیـــت در شـــــرق کشــــور و جلوگیــــری از 

مهاجـــرت و حاشیـــه نشینی، اشتغــال پایـدار و 

اسـتفاده شهرک هـــا و نواحـی صنعتـی در طـول 

مسیـــر از آب پایـدار از دسـتاوردهای ایـن ابـر 

پروژه ملی است.

آبادانی هر چه بیشتر سواحل مکران با  ■

خط 4 انتقال آب

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت همچنین با 

و  رهبـری  معظـم  مقـام  توجهـات  بـه  اشـاره 

ریاسـت جمهـوری در خصوص توسـعه سـواحل 

مهـم  پـروژه  ایـن   4 خـط  کـرد:  عنـوان  مکـران 

و  بهتـر سـواحل مکـران  آبادانـی هرچـه  سـبب 

اسـتفاده پروژه های مهم مسـتقر در این منطقه 

ژئوپلتیکی از این آب است.

ضرورت افزایش سهم کشور ما از  ■

شیرین سازی آب خلیج فارس

رزم حسـینی بـا اشـاره بـه الزامـات اجـرای ایـن 

پروژه، مطرح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس 

روزانـه 26 میلیـون متـر مکعب از آب شـیرین دریا 

اسـتفاده می کننـد و سـهم مـا بـا اجـرای ایـن پـروژه 

مهـم 600 هـزار متـر مکعـب در روز خواهـد بود که 

فاصلـه زیـادی بـا رقم اسـتفاده کشـورهای حاشـیه 

خلیج فارس داریم، پس افزایش سـهم کشـور ما از 

آب خلیج فارس از الزامات است.

وی در ادامـه از همـت اسـتانداران هفـت 

اسـتان درگیـر بـا ایـن پـروژه، بخصـوص اسـتان 

پـروژه همـکاری  بـدو شـروع  کـه در  هرمـزگان 

خوبی داشته است، تشکر کرد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت همچنین از 

پیگیری های نمایندگان هفت استان در مجلس، 

و  زیسـت  محیـط  سـازمان  رئیـس  نیـرو،  وزیـر 

را  کار  مقدمـات  کـه  ملـی  توسـعه  صنـدوق 

فراهم آورده است، تقدیر به عمل آورد.

رزم حسـینی در ادامه با تشـکر از توجهات 

مهـم،  پـروژه  ایـن  بـه  رئیس جمهـور  جـدی 

خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سال 1396 از 

بـرای  ملـی  توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات  محـل 

شـروع کار 400 میلیـون دالر بودجـه اختصـاص 

داد که تاکنون 280 میلیون دالر آن را اسـتفاده 

کرده ایم و تاکیدات رئیس جمهور برای شـروع 

و  سـوم  و  دوم  خطـوط  اجرایـی  عملیـات 

همچنین خط چهارم به سیسـتان و بلوچسـتان 

نیز قابل تقدیر است.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه دیـداری کـه در 

سال 1398 با مقام معظم رهبری داشته است، 

از  ایشـان  مشـهد  در  دیـدار  آن  در  کـرد:  ابـراز 

اجـرای پـروژه انتقال آب بسـیار خرسـند بودند و 

تمامـی  راسـتا  ایـن  در  کـه  دادنـد  دسـتور 

اقدامـات الزم و مـورد نیـاز انجـام شـود کـه بـه 

حـول و قـوه الهـی ایـن موضـوع نیـز بـه خوبـی و 

با خرسندی ایشان در حال انجام است.

قطعه 2 و 3 این خط از گل گهر 
به مس سرچشمه به طول 150 

کیلومتر و از مس سرچشمه به 
اردکان به طول 550 کیلومتر و در 

کل با طول خط انتقال 820 کیلومتر 
از خلیج فارس تا اردکان افتتاح شد
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مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در مراسـم افتتاح قطعه سـوم طرح انتقـال آب خلیج فارس به مجتمـع صنعتی چادرملو 
در اردکان گفـت: چادرملـو 74 هزار میلیارد تومان پروژه در دسـت اقـدام دارد و طرح انتقال آب می تواند همه نیازهای این شـرکت برای 

اجرای پروژه های توسعه ای را برطرف کند.

چادرملو 74 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام دارد

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

افتتـاح قطعـه سـوم  آنالیـن«، مراسـم  »فلـزات 

مجتمـع  بـه  فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  طـرح 

حضـور  بـا  اردکان  در  چادرملـو  صنعتـی 

ویدئوکنفرانسـی رئیـس جمهـور و علیرضـا رزم 

و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  حسـینی 

جمعی از مسئوالن استان یزد در محل مجتمع 

صنعتـی چادرملـو برگـزار شـد. در ایـن مراسـم 

معـادن  اکثـر  داشـت:  اظهـار  تقـی زاده  ناصـر 

بـزرگ ایـران در مناطـق کم آب مرکز کشـور قرار 

معـادن  ایـن  از  زیـادی  بخـش  هنـوز  و  دارنـد 

ناشـناخته هسـتند. برای توسـعه و بهره برداری 

از ایـن معـادن بـا توجـه بـه کـم آب بـودن منطقه 

نیـاز بـه تامیـن آب پایـدار داریـم و امیدواریم با 

بهره بـرداری از ایـن طـرح، بتوانیـم آب را بـرای 

توسـعه فـالت مرکـزی ایـران و مناطـق محـروم 

کشور تامین کنیم.

وی افـزود: بـا اسـتفاده از طـرح انتقـال آب 

سـاخت  تکنولـوژی  در خصـوص  فـارس،  خلیـج 

پمپ هـا و شـیرآالت انتقـال آب خودکفا شـدیم و 

دسـت  بـه  ایـران  در  بـزرگ  پمپ هـای  اکنـون 

صنعتگران توانمند ساخته شده است. امیدوار 

هسـتیم بـرای خـط 2 و خـط 3 انتقـال آب خلیـج 

فارس نیز از خرید خارجی پمپ بی نیاز شویم.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

چادرملـو تصریـح کـرد: طـول خط انتقـال آب از 

صنعتـی  مجتمـع  تـا  سرچشـمه  مـس  مجتمـع 

چادرملـو، 372 کیلومتـر بـوده که هفت مخزن 

تعادلی، 40 کیلومتر انتقال نیرو، 376 کیلومتر 

فیبـر نـوری و 24 تقاطـع دارد. بـا افتتـاح ایـن 

طـرح امـکان انتقـال 50 میلیـون متـر مکعب در 

سـال وجـود دارد و عـالوه بـر ایـن، قصـد داریـم 

خطـی فرعـی از مهریـز تـا بهابـاد و محـل معـدن 

چادرملـو احـداث کنیـم. امیدواریـم کـه در دو 

طـرف ایـن خـط بتوانیـم شـاهد توسـعه، ایجـاد 

اشـتغال و سـرمایه گذاری جدیـد باشـیم. البتـه 

آب انتقـال یافتـه قطعـا بیـش از نیـاز مجتمـع 

صنعتی خواهد بود.

تقـی  زاده خاطرنشـان کـرد: بـا دسـتور وزیـر 

صمت، شرکت چادرملو 74 هزار میلیارد تومان 

سـرمایه گذاری جدیـد در دسـت بررسـی دارد 

که برخی از آن ها در سـه ماه نخسـت سـال 1400 

آغـاز خواهنـد شـد. آب انتقالـی پشـتوانه اجرای 

74 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـرکت 

چادرملو خواهد بود.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:
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مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران در مراسـم افتتاحیه فـاز دوم انتقـال آب خلیج فارس بـه معادن مس سرچشـمه گفت: 
شـرکت ملی مس در سـال 1400 سـه پروژه مهم در زمینه تولید کنسـانتره را به بهره برداری خواهد رسـاند و با توجه به اجرای طرح 

انتقال آب خلیج فارس، دیگر نگرانی بابت تامین آب نخواهد داشت.

ظرفیت تولید کاتد مس در افق 1404 به 600 هزار تن می رسد
نگرانی در خصوص تامین آب نخواهیم داشت  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، فـاز دوم خـط انتقـال آب خلیج 

فـارس از معـادن گل  گهر سـیرجان به معادن مس 

رئیـس  ویدئوکنفرانسـی  حضـور  بـا  سرچشـمه 

جمهـور و علیرضـا رزم حسـینی، وزیـر صنعـت، 

مراسـم  ایـن  در  شـد.  افتتـاح  تجـارت  و  معـدن 

منطقـه  داشـت:  اظهـار  سـعدمحمدی  اردشـیر 

غـرب آسـیا 47.7 درصـد از شیرین سـازی آب را 

انجـام می دهـد. در منطقـه خلیـج فـارس روزانـه 

26 میلیـون متـر مکعـب آب دریـا شیرین سـازی 

می شـود. این آمار بیانگر این اسـت که کشـور ما 

به شیرین سازی آب نیاز دارد.

وی افـزود: در سـال 1399 بـرای نخسـتین بـار 

تولیـد  بـه  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  در 

280هزار تن مس کاتد دست یافتیم که باالترین 

رکـورد ثبـت شـده در تاریـخ شـرکت مـس اسـت. 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1398، 

میـزان  در  می دهـد.  نشـان  افزایـش  12درصـد 

فـروش و صـادرات رقـم 270 هـزار تـن بـه ثبـت 

ایـن  تاریـخ  ایـن میـزان رکـوردی در  رسـیده کـه 

شرکت محسوب می شود.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

خاطرنشـان کرد: با توجه به طرح های توسـعه ای 

کـه بـرای شـرکت مـس در نظر گرفته شـده اسـت 

که حجم سرمایه گذاری آن ها بالغ بر 2.4 میلیارد 

یورو به عالوه 30 هزار میلیارد تومان می شـود، تا 

پایان سال 1404 ظرفیت تولید مس کاتدی کشور 

به 600 هزار تن ارتقا خواهد یافت.

سـعدمحمدی تصریـح کـرد: بـرای سـال 1400 

سـه پـروژه جدیـد در کارخانه هـای کنسـانتره در 

منطقـه دره آلـو، دره زار و مـس سرچشـمه افتتـاح 

خواهـد شـد. بـه ایـن ترتیـب، 800 میلیـون دالر به 

آورده مس از نظر درآمدی اضافه می شـود. برای 

حـدود  مـس  ملـی  شـرکت  پروژه هـا  ایـن  انجـام 

27میلیون متر مکعب آب مصرف خواهد کرد و 

بـرای اجـرای پروژه هـا نیازمنـد 31 میلیـون متـر 

مکعب آب جدید در سال خواهیم بود.

انتقـال آب  بـا  ادامـه داد: خوشـبختانه  وی 

خلیج فارس دیگر نگرانی بابت تامین آب جهت 

اجرای پروژه های توسعه ای نخواهیم داشت. در 

همین حال برق مورد نیاز را نیز با افتتاح نیروگاه 

برق تامین خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:
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مجمـع عمومـی فوق العـاده شـرکت صنایع مس شـهید باهنـر در خصوص تغییـر و اصاح فعالیت اساسـنامه و همچنیـن افزایش 
سرمایه شرکت با حضور جمعی از سهامداران به صورت حضوری و بر خط در محل شرکت برگزار شد.

گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صنایع مس شهید باهنر

به گــزارش خبرنگار پایگاه خبــری و تحلیلی 

فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  آنالیـن«،  »فلـزات 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر بـا محوریـت 

بـا حضـور  فعالیـت شـرکت  و  اساسـنامه  اصـالح 

77.32درصد سهامداران برگزار شد. در این جلسه 

غالمعلی اکان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر 

تامیـن بـه عنـوان رئیـس مجمـع، عبـاس حسـنی 

کبوترخانـی نماینـده صنایـع خاک چینـی ایـران بـه 

عنـوان ناظـر مجمـع، فریـد حمدحیـدری نماینـده 

شـرکت معدنی امالح ایران به عنوان ناظر مجمع، 

مجید ضیایی مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید 

باهنر به عنوان دبیر مجمع و رجبی نماینده سازمان 

بورس حضور داشتند.

مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت مس باهنر 

در ابتـدای جلسـه بـه معرفـی شـرکت پرداخـت و 

ضمـن بیان ضـرورت اصالح اساسـنامه و برگزاری 

مجمـع، اظهـار داشـت: شـرکت باهنـر بـه عنـوان 

تولیدکننـده محصـوالت جانبـی مـس در سـال 

و  مـس  کاتـد  از  و  اسـت  شـده  تاسـیس   1364

ضایعـات بـه عنوان مواد اولیه اسـتفاده می کند. 

در واقع در آن دوران فقط کنسـانتره و کاتد مس 

توسـط مجتمـع مـس سرچشـمه تولیـد می شـد و 

صنایـع  تولیـدی  واحـد  یـک  احـداث  ضـرورت 

اسـتفاده  بـا  بـود.  احسـاس  قابـل  پایین دسـتی 

و  ژاپـن  آلمـان،  تکنولـوژی کشـورهایی همچـون 

فنالنـد واحـد ذوب و ریخته گـری در سـال 1367 

راه انـدازی شـد و سـپس واحدهـای اکسـتروژن، 

نـورد، بخش هـای سـکه زنی و لوله سـازی نیـز بـه 

مجموعه اضافه شد.

وی افزود: شـرکت از بدو بهره برداری تاکنون 

34 هـزار قلـم کـد کاال تولیـد کـرد کـه در حـال 

حاضـر چهـار هـزار کـد فعـال در مجموعـه تولیـد 

می شـود و در سـال 1398 تنـاژ کـد کاالهـای فعـال 

نزدیک به 33 هزار تن رسید که در دو سال اخیر 

بـا رشـدی حـدود 15 تـا 20 درصـدی مواجـه بـوده 

است. نکته ای که ضرورت ایجاد کرد تا موضوع 

تغییر فعالیت شرکت و اصالح اساسنامه مطرح 

شود، طی 30 سال تامین مواد اولیه ازجمله کاتد 

مـس بـه عنـوان مهم تریـن چالـش شـرکت باهنـر 

شـناخته شـده اسـت. در برخی از دوره ها شرکت 

بـه دلیـل اینکـه نتواسـته کاتـد تهیـه کنـد بـرای 

سـمت ضایعـات  بـه  خـود  سـاخت محصـوالت 

بـا  ایـن میـان  یافتـه اسـت کـه در  مسـی سـوق 

چالش هایـی در رابطـه بـه بحـث مالـی و کیفیتی 

مواجه بودند.

مدیرعامل شرکت مس باهنر تصریح کرد: در 

چنـد سـال اخیر شـرایط صـادرات کاتد مس مهیا 

شـده اسـت و واحدهایی تولیدی همچون ما که 

از کاتـد بـه عنـوان کاده اولیـه اصلـی اسـتفاده 

می کننـد بـا معضـل جـدی مواجـه شـدند. ایـن 

روند تا حدی پیش رفته که شرکت باهنر مجبور 

شـده از کشـوری همچـون قزاقسـتان کاتـد مـس 

وارد کنـد ایـن در حالـی اسـت کـه ایـران یکـی از 

تولیدکننـدگان مطـرح در حـوزه کاتـد اسـت. این 

مهم ضرورت پرداختن به موضوع معدن و تغییر 

اساسنامه را بیان می کند.

ضیایـی عنـوان کـرد: اگـر بخواهیـم برخـی از 

مزایـای در اختیـار داشـتن معـدن را نـام ببریـم 

سـود،  حاشـیه  چشـمگیر  افزایـش  بـه  می تـوان 

اشـتغال زایی،  بـاال،  افـزوده  ارزش  و  درآمدزایـی 

کاتـد،  بـا  آن  مبادلـه  و  تولیـد کنسـانتره  امـکان 

زمـان،  گذشـت  بـا  آن  ذاتـی  ارزش  افزایـش 

از  خـروج  و  اولیـه  مـاده  تامیـن  در  خودکفایـی 

انحصار تامین ماده اولیه، رفع چالش تامین اولیه 

کـه شـرکت در ادوار گذشـته بـا آن روبـه رو بـوده 

است اشاره کرد.

در پایان بخش اول مجمع عمومی فوق العاده 

ضیایی پیشنهاد اضافه نمودن مطالعه، اکتشاف، 

اسـتخراج، فـرآوری، اجـاره و خریـد معـدن توسـط 

شرکت مس شهید باهنر را مطرح کرد که با رای 

جمعـی از سـهامداران، موضـوع تغییـر فعالیـت 

شرکت، به تصویب رسید.
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در ادامه، دومین مجمع عمومی فوق العاده 

حضـور  بـا  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

جمعی از سهامداران با موضوع افزایش سرمایه 

برگزار شد.

در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 

ادامـه گـزارش توجیـه افزایـش سـرمایه، افـزود: 

شرکت در سی و یکمین سالگرد بهره برداری و با 

تحریم هـا،  همچـون  مشـکالت  تمـام  وجـود 

توانسـت بـه همـت جوانان قطعـات و تجهیزاتی 

مصرفـی ماننـد آب شـیرین کن و پاالیشـگاهی را 

بومی سـازی کنـد و از خـروج 10 تـا 15 میلیـارد 

دالر از کشور جلوگیری به عمل آورد و قابل ذکر 

اسـت کـه شـرکت باهنـر بـه عنـوان صادرکننـده 

نمونـه کشـوری در سـال 1399 انتخـاب شـد و 

توانستیم قطعاتی با کیفیتی فراتر از استاندارد 

اروپایی در سطح دنیا ظاهر شویم.

وی ادامه داد: میزان تولید شـرکت تا انتهای 

دوره 11 ماهـه سـال 1399 بیـش از 30 هـزار تـن 

گـزارش شـده اسـت کـه نسـبت بـه مدت مشـابه 

در سال 1398 که میزان تولیدات 24 هزار تن بود 

چیـزی حـدود 6 هـزار تـن فراتـر گام برداشـتیم. 

میزان فروش محصوالت شرکت از نظر تناژی در 

11 ماهه سـال 1399، 28 هزار و 650 تن برآورد شـد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1398 شـاهد 

افزایـش چهـار هـزار تنـی هسـتیم. از نظـر فـروش 

ریالی نیز شرکت در 11 ماهه سال 1399، 27 هزار 

میلیـارد ریـال بود که این میزان در مدت مشـابه 

سـال قبـل تـر از آن، 11 هـزار میلیـارد ریـال بـرآورد 

شده بود. 20 درصد افزایش درآمد شرکت ناشی 

از افزایش تناژ فروش و 80 درصد به دلیل تسعیر 

نرخ ارز و قیمت کاتد بوده است که این موضوع 

نیاز به افزایش سرمایه را به وضوح بیان می کند.

ضیایی اهداف افزایش سرمایه شرکت باهنر 

طرح  هـای  انجـام  کـرد:  عنـوان  چنیـن  ایـن  را 

توسـعه ای بـه منظـور افزایـش 19 هـزار و 400 تـن 

محصوالت تولیدی، جلوگیری از خروج نقدینگی 

و کاهش میزان تسـهیالت اخذ شـده از بانک ها، 

بهبـود سـاختار سـرمایه شـرکت و افزایـش تـوان 

رقابتی شـرکت، افزایش حد اعتباری شـرکت نزد 

اعتباردهندگان، تطبیق حقوق صاحبان سهام به 

ارزش واقعـی شـرکت ازجملـه مهم تریـن اهـداف 

افزایش سرمایه شرکت هستند.

در پایان دومین مجمع عمومی فوق العاده، با 

رای جمعـی از سـهامداران، افرایـش سـرمایه بـه 

تصویب رسید و سرمایه شرکت باهنر از یک هزار 

و 125 میلیار ریال کنونی، با افزایش 133درصدی 

معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال، به دو هزار و 

625 میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت مس باهنر از بدو 
بهره برداری تاکنون 34 هزار قلم 

کد کاال تولید کرد که در حال حاضر 
چهار هزار کد فعال در مجموعه 

تولید می شود و در سال 1398 تناژ 
کد کاالهای فعال نزدیک به 33هزار 

تن رسید
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مجمـع عمومـی فوق العـاده شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر به منظـور تمدید مهلت افزایش سـرمایه ایـن شـرکت از 74 هزار و 
400 میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال تشکیل شد و سهامداران با تمدید مهلت این افزایش سرمایه موافقت کردند.

گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از مجمع عمومی فوق العاده گل گهر

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  آنالیـن«،  »فلـزات 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در هتـل اللـه 

تهران با حضور 71 درصد از سهامداران این شرکت 

به منظور افزایش سرمایه برگزار شد. این مجمع با 

حضور اعضای هیئت رئیسـه، حسـابرس و بازرس 

قانونـی و نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار 

رسمیت یافت.

ایمـان عتیقـی، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و 

خصـوص  در  مجمـع  دبیـر  و  گل گهـر  صنعتـی 

عملکـرد ایـن شـرکت و اهمیـت افزایـش سـرمایه 

اظهـار داشـت: بـا کمـک هیئـت مدیـره و معاونـان 

ایـن  در  خوبـی  اتفاقـات  سـال 1399  در  شـرکت 

مجموعه رخ داده که برای سهامداران برکاتی را به 

همراه داشته است.

وی افـزود: قـرار بـود افزایش سـرمایه شـرکت 

کـه در مجمـع عمومـی فوق العـاده اردبیهشـت 

مرحلـه  دو  طـی  رسـید،  تصویـب  1399بـه  مـاه 

نهایتا سـرمایه شـرکت به 10 هزار میلیارد تومان 

افزایش یابد. مرحل نخست این افزایش سرمایه 

انجـام شـد امـا مرحلـه دوم افزایـش سـرمایه بـه 

دلیل اینکه سـازمان خصوصی سـازی سهام خود 

حقیقـی  افـراد  بـه  عدالـت  سـهام  طریـق  از  را 

واگـذار کـرده بـود، بـه وقـت قانونی تعیین شـده 

نرسـید و بایـد مجـددا مجمـع دیگـری تشـکیل و 

درباره آن تصمیم گیری می شد.

عتیقی خاطرنشـان کرد: شـرکت گل گهر طی 

یک سال اخیر عملکرد مناسبی در سهام داشت. 

البته با توجه به عملکرد کلی بورس در نیمه دوم 

سال 1399  و افت کلی شاخص، شرکت معدنی و 

صنـدوق  تاسـیس  بـه  اقـدام  گل گهـر  صنعتـی 

بازارگردانی کرد و این امر باعث شد نماد »کگل« 

بیشترین رشد را نسبت به شاخص کلی بورس با 

223 درصـد داشـته باشـد. ضمـن اینکـه برخـالف 

رونـد کلـی بـورس در دو مـاه اخیـر، سـهام »کگل« 

حدود 8 درصد رشد داشته است.

دبیـر مجمـع فوق العـاده گل گهر تصریـح کرد: 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر جایگاه نخست 

تامین مواد اولیه را در زنجیره فوالد کشـور هم در 

بخـش کنسـانتره بـه میـزان 42 درصـد و هـم در 

گندلـه 27 درصـد دارد. در تولیـد شـمش و آهـن 

اسفنجی نیز زیرمجموعه های شرکت گل  گهر به 

ترتیب 4 و 13 درصد سهم تولید کشور را دارند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در خصـوص برنامه هـای سـال 1400 ایـن شـرکت، 

عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه جلسـاتی کـه در شـورای 

معاونیـن و مدیـران شـرکت در یکـی دو مـاه اخیـر 

برگزار شـد، سـال 1400، سال بسیار درخشانی برای 

شرکت گل گهر خواهد بود و این شرکت رشد قابل 

فـوالدی  شـرکت های  سـایر  بـه  نسـبت  توجهـی 

خواهـد داشـت زیـرا برنامـه فـروش ایـن شـرکت در 
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سـال 1400 بـه میـزان 16 میلیـون تـن خواهد بود که 

12میلیـون تـن آن گندلـه و چهـار میلیـون تـن آن 

آتـی،  سـال  فـروش  برنامـه  در  اسـت.  کنسـانتره 

445هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بـه گفتـه وی، بـا بررسـی های صـورت گرفتـه، 

قـرار اسـت در سـال 1400 دو شـرکت زیرمجموعـه 

گل گهر یعنی جهان فوالد سیرجان و گهر ترابر به 

بورس وارد شوند که این امر تاثیر قابل توجهی بر 

ارزش بازار گل گهر خواهد داشت.

عتیقـی بـا اشـاره به برنامـه بلندمدت گل گهر 

بیـان کـرد: یـک سـند چشـم انداز یـک سـاله و یـک 

سـند سـه سـاله تنظیـم شـده و در همیـن حـال 

بـاال  اقتصـادی  توجیـه  بـا  توسـعه ای  طرح هـای 

بـرای شـرکت در نظـر گرفته ایـم کـه در افزایـش 

تولیـد گل گهـر و نهایتـا کشـور نقـش موثـری ایفا 

خواهند کرد.

محمـود زیدآبـادی، معـاون مالـی و اقتصـادی 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در ادامـه ایـن 

مجمـع اظهار داشـت: مجمع عمومـی فوق العاده 

گل گهر در نهم اردیبهشت ماه سال 1399 افزایش 

سـرمایه دو مرحلـه ای تـا میـزان 10 هـزار میلیـارد 

تومان را تصویب کرده بود. مرحله اول این افزایش 

سـرمایه تـا 74 هـزار و 400 میلیـارد ریـال اجرایـی و 

ثبت شده است.

وی افزود: این افزایش سرمایه در شرکت های 

زیرمجموعه همچون جهان فوالد سیرجان، توسعه 

آهن و فوالد گل گهر، گهر انرژی، گهر ترابر و دیگر 

شـرکت های زیرمجموعه به تناسـب میزان سهام 

آن ها اعمال شـده اسـت. همچنین بخشـی از این 

افزایش سرمایه صرف تسریع در اجرای پروژه های 

موجود شد.

افزایـش  زیدآبـادی اذعـان کـرد: مرحلـه دوم 

سـرمایه به دلیل واگذاری سـهام عدالت از سـوی 

سـازمان خصوصی سـازی در فرصـت قانونـی خـود 

انجام نشد اما دوباره افزایش سرمایه را درخواست 

دادیـم زیـرا پروژه ها و شـرکت های زیرمجموعه به 

سرمایه جدید نیاز دارند.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهر تاکید کـرد: بنا داریم پـس از این 

افزایش سـرمایه، مجددا افزایش سـرمایه جدید تا 

20 هزار میلیارد تومان درخواسـت دهیم. افزایش 

سـرمایه باعـث ارزشـمند شـدن سـهام گل گهـر 

خواهد شـد. این افزایش سـرمایه مجددا از طریق 

افزایش سود به سهامداران بازمی گردد.

در ادامـه مجمـع، حسـابرس و بـازرس قانونـی 

تاکیـد کـرد کـه مجـوز افزایـش سـرمایه تـا 10 هـزار 

میلیـارد تومـان صـادر شـده و بـا توجـه بـه اتمـام 

مهلت قانونی مرحله دوم افزایش سرمایه، اکنون 

بایـد مجمع با تمدید مهلت قانونـی به مدت یک 

سال دیگر موافقت کند.

در پایـان ایـن مجمـع، سـهامداران بـا افزایـش 

سـرمایه شـرکت از 74 هـزار و 400 میلیـارد ریـال به 

100 هـزار میلیـارد ریـال بـا مهلـت جدیـد یک سـاله 

موافقت کردند.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
جایگاه نخست تامین مواد اولیه 
را در زنجیره فوالد کشور هم در 

بخش کنسانتره به میزان 42 درصد 
و هم در گندله 27 درصد دارد
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افتتاحطرحتکمیلیفوالداسفراینپساز1۳سال

رزشتجارتایرانبااتحادیهاوراسیاکاهشیافت

لغوپروانهمعادنیکهتا1400منجربهاکتشافواستخراجنشوند
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مجـری طـرح تکمیلـی مجتمع صنعتی فوالد اسـفراین گفت: بـا اتمام عملیـات اجرایی و آزمایش تسـت گرم، بخـش ریخته گری 
مجتمع فوالد آلیاژی اسفراین آماده افتتاح شد.

افتتاح طرح تکمیلی فوالد اسفراین پس از 1۳ سال

اسـماعیل  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بخـش  تکمیـل  بـرای  داشـت:  اظهـار  صادقـی 

فـوالد  صنعتـی  مجتمـع  پیوسـته  ریخته گـری 

اسـفراین حـدود 30 میلیـون یـورو اعتبـار ارزی از 

سـوی سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران 

هزینـه و بـرای 120 نفـر نیـروی جدیـد نیـز در ایـن 

بخش ایجاد اشتغال شد.

وی افـزود: طرح توسـعه مجتمع فـوالد آلیاژی 

اسفراین  که با هشت زیرمجموعه با سرمایه گذاری 

94 میلیون یورو از سـال 86  وارد فاز اجرایی شـده 

بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم با 

وجود تنگنای مالی و تحریم ظالمانه، بخش های 

بـا سـرمایه گذاری حـدود 60میلیـون  آن  اصلـی 

قـرار  بهره بـرداری  مـورد  ایـن  از  پیـش  یورویـی 

گرفـت و بخـش ریخته گـری پیوسـته نیـز پـس از 

13سال به  زودی به طور رسمی مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.

مجـری طرح تکمیلی مجتمع صنعتـی فوالد 

اسـفراین بیـان کـرد: تولیـد محصـوالت بـه روش 

ریخته گری پیوسـته در این مجتمع صنعتی در 

6سـایز از 250 میلی متـر تـا 630 میلی متـر و انواع 

گریدهـای مختلـف بـرای بهره گیـری در صنایـع 

معدنـی، نیروگاهـی و خودرویـی مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد و تولیـد فوالد آلیاژی در این سـطح 

در خاورمیانه نیز بی سابقه است.

صادقی ظرفیت تولیدی بخش ریخته گری 

پیوسـته را در یـک نـوع محصـول و مطابـق بـا 

اسـتانداردهای شـرکت سـازنده سـاالنه حـدود 

438 هزار تن می رسد.

وی افزایـش سـرعت در تولیـد و یکپارچگـی 

محصـول، کاهـش ضایعـات و بـاال بـودن راندمـان 

کاری و اسـتفاده از توان کارشناسـان داخلی را از 

مزیت های این بخش اعالم کرد.

مجـری طرح تکمیلی مجتمع صنعتـی فوالد 

اسـفراین دلیـل تاخیـر در تکمیـل ایـن بخـش را 

و  کرونـا  بیمـاری  از  ناشـی  تحریـم  بـر  عـالوه 

محدودیت های حضور کارشناسان خارجی برای 

راه اندازی اعالم و خاطرنشان کرد: با بهره برداری 

از طـرح تکمیلـی مجتمع فوالد اسـفراین ظرفیت 

تولید در این واحد صنعتی از 120 هزار تن فعلی 

به 180 هزار تن افزایش خواهد یافت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع صنعتـی 

فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش سازمان 

گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران و بزرگ تریـن 

تولیدکننـده قطعـات و مقاطـع فـوالد آلیـاژی در 

خاورمیانـه اسـت کـه امـکان سـاخت 140 گونـه 

فـوالد آلیـاژی را دارد و ایـن مجتمـع صنعتـی بـه 

عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده قطعـات و مقاطع 

فورج و ریخته گری سـنگین و فوق سـنگین فوالد 

آلیـاژی، با داشـتن متخصصان توانمنـد و فناوری 

پیشـرفته، توانایـی رفـع نیازهای راهبـردی صنایع 

کشـور در بخـش هـای نفـت و گاز، نیروگاهـی، 

صنایـع  و  ریلـی  ماشین سـازی،  و  کشتی سـازی 

معدن و فوالد را دارد.

شهرستــــان 120 هــــزار نفــــری اسفــــراین در 

60کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 

شـمالی قـرار دارد کـه بـه دلیـل برخـورداری از دو 

مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، 

قطـب صنــــایع بـزرگ استــــان خراسـان شـمالی 

محسوب می شود.
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مدیرعامل شـرکت صنعتـی و معدنی چادرملو اجرای طـرح »اقتصاد مقاومتی با شـرکت های برتر« را یکی از ابتـکارات وزارت صمت 
در راسـتای حمایـت، توسـعه و سـرعت دهی به تولید کشـور دانسـت و گفـت: این طـرح فرصت اسـتفاده از منابع بانکـی داخلی و 

خارجی را برای شرکت فراهم می کند.

»اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر«، فرصتی برای استفاده از 
منابع بانکی برای بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

اجـرای  خصـوص  در  تقـی زاده  ناصـر  شـاتا، 

بـا  مقاومتـی  »اقتصـاد  طـرح  نخسـت  مرحلـه 

شرکت های برتر« ضمن تقدیر از رویکرد وزارت 

تولیـد  توسـعه  و  حمایـت  بخـش  در  صمـت 

اظهـار داشـت: این ابتـکار عمل وزارت صمت 

کمـک می کنـد تـا طرح های توسـعه با سـرعت 

بیشتر انجام شود.

افزایش 20 درصدی تولید در چادرملو ■

مدیـــرعامــــل شرکــــت صنعتــــی و معـــدنی 

چادرملو با بیان اینکه شـرکت چادرملو در سـال 

1399 در بعضــی بخش هـا تـا 20 درصـد افزایـش 

تولیــد داشتــه است، تصریح کرد: خوشبختانه 

در شـرکت چادرملـــو، توانستیـــم در سـالی کـه 

بـــه نــــام جهـــش تولیــــد اســـت در بخـــش تولیـــد 

رکورد های 17 و 20 سـاله را پشـت سـر بگذاریم و 

بــــه لحــــاظ ســــوددهی، افزایــــش ســــود قابــــل 

مالحظه ای را شاهد بودیم.

ایجاد فرصت استفاده از منابع مالی برای  ■

بخش خصوصی

بدهـی شـرکت  میـزان  ادامـه  در  تقـی زاده 

صنعتـی معدنـی چادرملـو بـه شـبکه بانکـی را 

می توانیـم  زمانـی  افـزود:  و  کـرد  اعـالم  صفـر 

افتخـار کنیـم کـه سـه برابـر سـرمایه اولیـه ایـن 

بدهـکار  بانک هـا  بـه  توسـعه  بـرای  را  شـرکت 

باشـیم و اجـرای ایـن طـرح، سـکویی اسـت تـا 

اعتبـاری  و  مالـی  منابـع  بـه  توجـه  بـا  بتوانیـم 

شرکت، از سرمایه های بانکی داخلی و خارجی 

استفاده کنیم.

سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد تومانی  ■

چادرملو در اجرای فاز اول این طرح

مدیــــرعامــــل شرکــــت صنعتـی و معدنـی 

چادرملـو میـزان حجـم سـرمایه شـرکت در ایـن 

طـرح را حداقـل 74 هـزار میلیـارد تومـان اعـالم 

و تصریـح کـرد: البتـه ایـن رقم بـا در نظر گرفتن 

سـرعت  بـا  کـه  اسـت  شـده  بـرآورد  حداقل هـا 

بخشیدن به اجرای طرح ها و پروژه ها، می تواند 

تـا 85 هـزار میلیـارد تومـان نیـز افزایـش داشـته 

باشـد کـه از ایـن میـزان، حـدود 65هزارمیلیـارد 

تومان در استان یزد سرمایه گذاری خواهد شد 

صـورت  صمـت  وزارت  نظـر  بـا  آن  مابقـی  و 

خواهد گرفت.

از  خرسـندی  ابـراز  ضمــــن  ادامــــه  در  وی 

همـکاری خـوب شـکل گرفتـه بیـن دسـتگاه های 

مختلــــف اجرایــــی، قضــــایی و قانون گـذار در 

راستای حمایت از توسعه تولید و ایجاد بستر و 

فعالیت هـای  تسـهیل  بـرای  مناسـب  فضـای 

تولیـدی اذعان کـرد: حوزه های مختلفی در این 

طـــــرح وجـــــود دارد کــــــه شرکــــــت در آن هــــــا 

سرمایه گذاری خواهد کرد ازجمله در حوزه های 

حمـــل ونقلــــی و ریــــل، بــــرق و نیــــرو، معــــادن و 

اکتشـافات معدنـی، و امیـدوار هسـتیم بتوانیم 

در چهـار الـی پنـج ماهـه اول سـال 1400 عملیات 

اجرایی آن ها را آغاز کنیم.
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بـا موافقـت نماینـدگان مجلس، چنانچه معادن واگذار شـده در سـال 1400 منجر به اکتشـاف نشـود پروانه صادره لغـو و از طریق 
مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

لغو پروانه معادنی که تا 1400 منجر به اکتشاف و 
استخراج نشوند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در ادامـه جلسـه 

علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 

گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص رفع 

ایرادت شورای نگهبان به الیحه بودجه سال 1400 

جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصالح اجزای 

2 و 3 بند )الف(، بند »د«، بند الحاقی 5  و حذف 

جزو الحاقی بند الف تبصره )18( این ماده واحده 

موافقت کردند.

نماینـدگان بـا اصـالح اجـزای 2 و 3 بنـد الـف 

موافقـت کردنـد که بر اسـاس آن، منابع یادشـده 

از طریـق سـپرده گذاری در بانک هـا بـا اولویـت 

صنـدوق  و  تخصصـی  و  توسـعه ای  بانک هـای 

کارآفرینی امید پس از تصویب اساسـنامه آن به 

منظـور سـرمایه گذاری بـرای تولیـد، اشـتغال و 

کارآفرینی با تاکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید 

و تامیـن کاالهـای اساسـی و راهبـردی بـا سـازوکار 

تسـهیالت تلفیقـی و ترکیبـی بـا منابـع بانـک و با 

نـرخ ترجیحـی تخصیص  یافته و تلفیـق منابع در 

اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین 

منابع صندوق توسـعه ملی با رعایت اساسـنامه 

آن مجاز است.

نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل 

اعطایـی  تسـهیالت  سـود  نـرخ  و  درصـد  یـک 

و  بانکـی  منابـع  مشـارکت  میـزان  بـا  متناسـب 

صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل 

شـورایی مرکـب از وزیـر امور اقتصـادی و دارایی 

)رئیـس(، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، بانـک 

و  معـدن  صنعـت،  وزارتخانه هـای  مرکـزی، 

شهرسـازی،  و  راه  جهادکشـاورزی،  تجـارت، 

میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، 

نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات، تعاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی و معاونـت علمـی و فنـاوری 

رئیس جمهور تعیین می شود.

یـک نماینـده از هـر یـک از کمیسـیون های 

و  اقتصـادی  محاسـبات،  و  بودجـه  و  برنامـه 

اجتماعـی بـه انتخـاب مجلس به عنـوان ناظر در 

شـورای مذکـور حضـور می یابـد. یـک نفـر از سـه 

نماینده مزبور از مناطق محروم است.

نماینـدگان در ادامـه با حذف جزو الحاقی به 

بنـد الـف تبصـره 18 موافقـت کردنـد کـه در آن 

آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف 

فهرسـت  سـال 1400،  اول  نیمـه  پایـان  تـا  اسـت 

نقـدی و  از دارایی هـای  جامـع، مانـع و کاملـی 

غیرنقـدی و امـوال منقـول و غیرمنقـول دولـت و 

عمومـی  نهادهـای  و  حاکمیتـی  نهادهـای 

غیردولتـی کشـور در خـارج از کشـور تهیـه و بـه 

مجلس گزارش کند.

 18 تبصـره  »د«  بنـد  اصـالح  بـا  نماینـدگان 

بـه  اسـت:  آمـده  آن  در  کـه  کردنـد  موافقـت 

داده  اجـازه  نفـت  وزارت  تابعـه  شـرکت های 

می شـود بـا تاییـد وزیـر نفت تا مبلغ هشـت هزار 

میلیـارد  ریـال از محـل منابـع داخلـی خـود بـرای 

کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت 

توسـعه ای  طرح هـای  و  داخـل  سـاخت  از 
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حوزه هـای  در  اول  بـار  تولیـد،  و  اشـتغال  آفرین 

مختلـف صنعت نفت ازجملـه طرح های کاهش 

بـا  انـرژی و جایگزینـی سـوخت بنزیـن  مصـرف 

سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های 

جایگزینـی خـودروی فرسـوده در حمل ونقـل بـا 

محرکـه  قـوای  بـا  داخلـی  کم مصـرف  خـودروی 

کم مصرف و پایه گاز به شرکت های دانش بنیانی 

کـه دارای مرکـز تحقیـق و توسـعه و طراحـی در 

داخـل داشـته باشـند و بـا همـکاری مسـتقیم یـا 

مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی 

که دارای خطوط تولید انبوه است، در بخش های 

خصوصـی و تعاونـی بـه صـورت کمـک بالعـوض، 

وجـوه اداره  شـده یـا تسـهیالت ترجیحـی براسـاس 

آیین نامـه ای کـه بـه پیشـنهاد وزارت نفـت تهیـه 

می شـود و بـه  تصویـب کارگـروه وزارت نفـت و 

سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص 

دهنـد. آیین نامـه اجرایـی ایـن بنـد توسـط وزارت 

نفـت بـا همـکاری سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نماینـدگان همچنین با اصالح بنـد الحاقی 5 

تبصره 18 موافقت کردند که براساس آن؛ وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت مکلف اسـت حداکثر 

ظـرف مـدت سـه  مـاه پـس از ابـالغ ایـن قانـون 

نسـبت به مزایده معادن شناسـایی شـده تا پایان 

اسفند ماه 1399 اقدام نماید.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، کلیـه پروانه های 

صـادره سـال های قبـل کـه در اختیـار بخش های 

خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 

و سـایر اشـخاص حقیقـی و حقوقـی قـرار گرفتـه 

اسـت چنانچـه تـا پایـان اسـفند 1399 بـا رعایـت 

مابیـن  فـی  معتبـر  قـرارداد  مقـررات  و  قوانیـن 

اسـتخراج نشـده اند و همچنیـن سـهم معادنـی 

که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های 

وابسـته بـه آن هـا ازجملـه ایمیـدرو قـرار گرفتـه 

اسـت، چنانچـه حداکثـر تـا پایـان تیـر مـاه 1399 

منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو 

و از طریـق مزایـده در اختیـار متقاضیـان جدیـد 

قرار می گیرد.

چنانچه معادن واگذارشده در سال 1400 منجر 

بـه اکتشـاف نشـود پروانـه صـادره لغـو و از طریـق 

مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

سـازمان برنامه و بودجه کشـور و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق 

دولتـی معـادن بـه ترکیـب اعضـای شـورای عالی 

معادن اضافه می شوند.

ــــ

ارزش تجـارت کاالیـی بدون احتسـاب نفـت خام ایران با کشـورهای عضو اتحادیه اوراسـیا طی 11 ماه نخسـت سـال 99، حدود 
1.9 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال 98، حدود 9.4 درصد کاهش یافته است.

ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا کاهش یافت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ارزش تجـارت 

بـا  ایـران  خـام  نفـت  احتسـاب  بـدون  کاالیـی 

مـاه  طـی 11  اوراسـیا  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای 

نخسـت 1399، حـدود 1,9 میلیـارد دالر بـوده کـه 

نزدیک به 3 درصد از کل ارزش تجارت ایران طی 

11 ماهـه 1399 را تشـکیل می دهـد و نسـبت بـه 

مدت زمان مشـابه سـال 1398، حدود 9,4 درصد 

کاهش یافته است.

طـی 11 مـاه نخسـت 1399، حدود 2,4 میلیون 

ارزش  بـه  خـام  نفـت  احتسـاب  بـدون  کاال  تـن 

933میلیـون دالر )3 درصـد از کل ارزش صـادرات 

کاالیـی بـدون احتسـاب نفت خام( به کشـورهای 

عضـو اتحادیـه اوراسـیا صـادر شـده کـه نسـبت به 

مدت مشـابه سـال 1398، به لحاظ وزنی و ارزشـی 

بـه ترتیـب بـا کاهـش 17 درصـدی و 4 درصـدی 

همراه بوده است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، واردات کاالیی 

ایران نیز طی مدت مذکور از کشـورهای عضو 

بـه  تـن  میلیـون   2,9 حـدود  اوراسـیا  اتحادیـه 

ارزش یـک میلیـارد دالر بـوده )3 درصـد از کل 

ارزش واردات کاالیـی( کـه نسـبت بـه 11 مـاه 

1398 بـه لحـاظ وزنـی افزایـش یـک درصـدی را 

تجربه کرده و به لحاظ ارزشی حدود 14درصد 

کاهش یافته است.
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دبیـر انجمن زغال سـنگ ایران گفت: صنعت زغال سـنگ ایـران دو نقطه قوت مهم دارد. نقطه قوت اول این اسـت کـه دومین کارخانه 
فـوالدی کـوره بلنـد کشـور هم سـال 1400 وارد مدار تولید شـده و سـاالنه یک میلیـون تن تقاضای زغال سـنگ اضافـه خواهد کرد. 
دومیـن نقطـه قوت زغال سـنگ ایران هم این اسـت کـه در حال حاضر قیمـت آن تقریبا به انـدازه قیمت های جهانی اسـت و صادرات 

زغال سنگ ایران توجیه پذیر نیست؛ اما واردات زغال سنگ، هزینه قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل می کند.

نقاط قوت زغال سنگی ها در سال 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، سـعید صمدی، 

خصـوص  در  ایـران  زغال سـنگ  انجمـن  دبیـر 

اظهـار   1400 سـال  در  صنعـت  ایـن  وضعیـت 

داشت: صنعت زغال سنگ، در سال 99 ، رونقی 

بی سـابقه را تجربـه کـرد و ایـن رونـق تحـت تاثیـر 

افزایش قیمت های جهانی، افزایش قیمت فوالد 

ارز  نـرخ  افزایـش  در داخـل کشـور و همچنیـن 

محقق شد، در نظر داشته باشید که در فروردین 

ماه 99 قیمت پایه هر تن زغال سنگ یک میلیون 

و 100 هزار تومان بوده و در بهمن ماه قیمت پایه 

تومـان  هـزار  و 700  میلیـون  دو  بـه  زغال سـنگ 

رسـیده اسـت این رشـد قیمتی فوق العاده، تاثیر 

مثبتـی بـر سـودآوری شـرکت های تولیدکننـده 

زغال سنگی داشته است.

وی در رابطـه بـا پیش بینـی قیمت هـا در سـال 

1400 افزود: قیمت زغال سنگ تحت تاثیر قیمت 

فـوالد و نـرخ ارز اسـت و قیمت هایـی کـه انتظـار 

می رفت در سال 1400 به آن برسیم، در سال 1399 

محقـق شـد اگرچـه با توجـه به چشـم انداز کاهش 

احتمالی نرخ ارز، احتمال افت قیمت محصوالت 

فـوالدی هـم وجـود دارد )قیمـت زغال سـنگ بـر 

مبنای 26.5 درصد شمش فوالد خوزستان تعیین 

می شود(؛ ولی صنعت زغال سنگ ایران دو نقطه 

قـوت مهـم دارد کـه بـر اسـاس ایـن نقاط قـوت، نه 

تنهـا احتمـال افـت قیمـت زغال سـنگ نمـی رود؛ 

بلکـه حتـی شـرایط بهتـری هـم بـرای شـرکت های 

زغال سنگی رقم بخورد.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران بیان کرد: نقطه 

قـوت اول ایـن اسـت کـه دومیـن کارخانـه فـوالدی 

کـوره بلنـد کشـور هـم سـال 1400 وارد مـدار تولیـد 

شـده و سـاالنه تقاضـای زغال سـنگ یـک میلیـون 

تنـی ایجـاد خواهـد کـرد. همانطـور کـه می دانیـد 

ظرفیت تولید صنعت زغال سـنگ کشـور سـاالنه 

یک میلیون و 700 هزار تن است. تا کنون مشتری 

ذوب آهـن  شـرکت  کشـور،  زغال سـنگ  عمـده 

اصفهـان بـا سـاالنه 2,5 میلیـون تـن تقاضـا بـوده 

اسـت و سـال 1399 شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

800هـزار تـن از زغال سـنگ مـورد نیـاز خـود را از 

طریق واردات تامین کرد.

وی خاطرنشان کرد: با ورود کوره بلند میدکو، 

تقاضای زغال سنگ کشور یک میلیون تن افزایش 

خواهـد یافـت و ایـن موضـوع، قـدرت چانه زنـی 

زغال سـنگی ها را افزایـش خواهـد داد. بـه همیـن 

دلیـل هـم بحث سـهمیه بندی زغال سـنگ مطرح 

مشـتریان  بـرای  ایـران،  زغال سـنگ  و  شـده 

قـوت  نقطـه  دومیـن  شـد.  خواهـد  ارزشـمندتر 

زغال سنگ ایران هم این است که در حال حاضر 

قیمـت آن تقریبـا بـه انـدازه قیمت هـای جهانـی 

اسـت و صـادرات زغال سـنگ ایـران توجیه پذیـر 

قابـل  هزینـه  زغال سـنگ،  واردات  امـا  نیسـت؛ 

توجهی به واردکنندگان تحمیل می کند. هزینه 

حمل ونقـل زغال سـنگ تقریبـا 50 درصـد قیمـت 

شـرکت  دو  و  می دهـد  تشـکیل  را  زغال سـنگ 

فوالدی که در فرایند تولید از کوره بلند استفاده 

دبیر انجمن زغال سنگ ایران تاکید کرد:
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زیـر  از  یکـی  و  اصفهـان  )ذوب آهـن  می کننـد 

واردات  صـورت  در  میدکـو(  مجموعه هـای 

زغال سـنگ بـرای تامیـن نیاز خـود، باید هزینه ای 

بسیار باالتر از قیمت زغال سنگ داخلی متحمل 

شـوند از ایـن رو معتقـد هسـتم زغال سـنگ ایـران 

حتی پتانسـیل افزایش قیمتی تا 40 درصد باالتر 

از قیمت هـای فعلـی را هـم دارد و بـا توجـه بـه 

هزینه هـای واردات زغال سـنگ، بـرای مشـتریان 

زغال سـنگ  خریـد  حتـی  داخلـی  زغال سـنگ 

داخلـی باالتـر از قیمت هـای جهانـی هـم توجیـه 

اقتصادی خواهد داشت.

دبیـر انجمـن زغال سـنگ ایـران تصریـح کـرد: 

البتـه افزایـش نـرخ حقـوق و دسـتمزد، هزینه هـای 

شرکت های زغال سنگی را هم افزایش خواهد داد.

بـر اسـاس گزارشـی از بـورس نیوز، صمـدی در 

مـورد طرح های توسـعه ای جهت افزایش ظرفیت 

در ایـن صنعـت توضیـح داد: طرح های توسـعه ای 

در این صنعت در دسـت بررسـی و اجرا هسـتند؛ 

ولـی هـر طـرح توسـعه ای جهـت افزایـش ظرفیـت 

مرحلـه  بـه  رسـیدن  تـا  آغـاز  مرحلـه  از  تولیـد، 

بهره برداری، چند سالی زمان خواهد برد. با توجه 

بـه طرح هایـی کـه در حـال حاضـر در دسـت اجـرا 

هسـتند، احتمـاال ظـرف سـه سـال آینـده، حداقـل 

800هـزار تـن بـه ظرفیت تولید این صنعت افـزوده 

خواهد شد اما احتماال حجم تولید در سال 1400 با 

سـال 1399 تفـاوت چندانـی نخواهد داشـت نکته 

حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه سـرمایه گذاری های 

و  ارز  نـرخ  بـا  زغال سـنگ  صنعـت  در  جدیـد 

قیمت هـای فعلـی زغال سـنگ، توجیـه اقتصـادی 

جذابیـت  ایجـاد  بـرای  و  نـدارد  چندانـی 

سـرمایه گذاری در حـوزه معـادن زغال سـنگ، باید 

قیمـت زغال سـنگ جذاب تـر شـود. ضمـن اینکـه 

طرح هایـی هم در راسـتای جایگزین کـردن مواد با 

کاهـش  و  چـوب  جـای  بـه  هیدرولیکـی  پایـه 

هزینه های تولید زغال سنگ در یکی از شرکت های 

زغال سـنگی )کطبـس( در دسـت اجـرا اسـت کـه 

ایـن  روی  امـا  نداشـته؛  اثرگـذاری  نتیجـه  هنـوز 

موضـوع هـم نظـارت داریـم و امیـدوار هسـتیم به 

ثمر برسد.

ــــ

امور آموزش و تجهیز نیروی انسـانی مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان، به  عنوان برند معتبر و شایسـته ملی در سـطح کشـور از 
سوی دبیرخانه اجاس سراسری تجلیل از برندهای شایسته سال 1399 برگزیده شد.

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه، برند 
شایسته سال99

از   نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایـن  روابـط عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه، 

تخصصـی  هـاب  و  برنـد  چشـم انداز،  بـا  امـور 

و  توسـعه شایسـتگی در شـرکت های صنعتـی 

معدنی در خاورمیانه، در بزرگ ترین گردهمایی 

مدیران صنعت و تجارت ایران با عنوان اجالس 

سراسـری تجلیـل از برندهـای شایسـته سـال، بـه 

 عنـوان برنـد معتبـر و شایسـته ملـی در سـطح 

کشور انتخاب شد.

این مراسم، در اسفند ماه با حضور صاحبان 

در  فعـال  شـناخته  شـده   و  معتبـر  برندهـای 

عرصه های متنوع تولیدی و خدماتی، با هدف 

در  شایسـته،  برندهـای  از  قدردانـی  و  معرفـی 

بین المللـی  همایش هـای  مرکـز  اصلـی  سـالن 

الزهـرا برگـزار شـد و اصغـر صالحـی،  دانشـگاه 

پشـتیبانی مجتمـع مـس سرچشـمه،  معاونـت 

ایـن  لـوح زریـن و گواهی نامه هـای بین المللـی 

اجالس را دریافت کرد.

مدیـر امـور آمـوزش و تجهیـز نیـروی انسـانی 

مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان، در این رابطه 

افـزود: بـه یاری خدا و با پشـتکار و تـالش روزافزون 

پرسنل امور، امیدوار هستیم که با تغییر رویکرد از 

پارادایـم مدیریـت آمـوزش به مدیریت یادگیـری و 

توسـعه، همگامـی بـا پیشـرفت های روز آمـوزش، 

تطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی و اجرای طـرح از 

اسـتاندارد تـا تعالـی، امـور آمـوزش بتوانـد نقشـی 

موثر در فراهم آوری فرصت های یادگیری و توسعه 

در مجتمع مس سرچشـمه داشـته باشـد تا از این 

طریـق، گام هایـی موثـر در پویایـی اقتصـاد نظـام 

جمهوری اسالمی ایران برداریم.

وحیـد امیـری عنـوان کـرد: عـالوه بـر معرفـی 

برندهـای برتـر سـال، هـدف دیگـر از برگـزاری ایـن 

اجـالس، حمایـت از تولیدکنندگانـی بـود کـه بـا 

اقتصـادی  چالش هـای  مقابـل  در  تـا ب آوری 

سـال های اخیـر، بـا اتـکا بـه ظرفیت هـای داخلـی و 

به عنــــوان  استراتــــژیک،  سیاست هــــای  اتخــــاذ 

حماسـه آفرینان عرصـه تولیـد و صنعـت کشـور از 

آن ها یاد می شود؛ چراکه حمایت از تولیدکنندگان 

منجر به جهش تولید شـده و این جهش در سـایه  

مدیریت برند تحقق می یابد.
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مدیرعامـل مجتمـع مس سـونگون ورزقان گفت: عملیات اجرایی طـرح ذوب و پاالیش ایـن مجموعه با 400 میلیون یورو اوایل سـال 
1400 آغاز  می شود.

طرح 400 میلیون یورویی ذوب و پاالیش مس سونگون 
سال 1400 آغاز می شود

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، علی بیات ماکو 

اظهـار داشـت: تاسیسـات فعلـی مجتمـع معدن 

سـونگون بـا 450 میلیـون تـن ذخیـره شناسـایی 

شـده و عملیات اکتشـافی از اواخر دهه 1360 به 

شکل نظام مند شروع شده است.

وی افـزود: در حـال حاضـر سـاالنه 14 میلیون 

تـن مـاده معدنـی در مجتمـع اسـتخراج می شـود 

که مس 0.55 درصد بوده و به ازای یک تن ماده 

اسـتخراج  باطلـه  سـنگ  نیـز  تـن   2,5 معدنـی 

می شـود. تاکنـون بیـش از 300 هـزار متـر حفـاری 

در مجتمـع معـدن مـس سـرنگون انجـام شـده 

اسـت و هـر روز بیـش از یـک هـزار تـن کنسـانتره 

مـس بـا عیـار 24,5 درصـد در مجتمـع تولید و به 

مراکز دیگر ارسال می شود.

شناسـایی  ذخیـره  کـرد:  اضافـه  بیات ماکـو 

شـده معـدن سـرنگون بـه بیـش از یک میلیـارد و 

و  اسـت  یافتـه  افزایـش  تـن  میلیـون   500

دستگاه های حفاری با عمق دو هزار و 500 متر 

بـرای مجتمـع خریـداری و وارد کشـور شـده در 

حالـی کـه تاکنـون تا عمق یک هـزار و 200 متر از 

ذخایر اطالع داشتیم.

مدیرعامـل ایـن مجتمـع بیـان کـرد: بـا ذخیره 

فعلی، ناگزیر از بازنگری در برنامه های استخراج 

هسـتیم و بـه همیـن دلیـل عملیـات احـداث فـاز 

و  هـزار  سـه  سـرمایه گذاری  بـا  تغلیـظ  سـوم 

500میلیـارد تومانـی بـه زودی آغـاز و تـا سـه سـال 

آینـده افتتـاح می شـود و بـه ایـن ترتیـب تولیـد 

سـاالنه کنسـانتره از 300 هزار به 450 هزار تن در 

سال افزایش می یابد.

متـر  میلیـون  چهـار  کـرد:  ابـراز  بیات ماکـو 

مکعـب خاک بـرداری الزم بـرای اجـرای فـاز سـوم 

نیـز انجـام شـده اسـت و بـا تصویـب فـاز چهـارم 

تغلیـظ ظرفیت، تولید کنسـانتره بـه 600 هـزار تن 

در سال افزایش خواهد یافت.

و  ذوب  بـه  مربـوط  مشـکالت  افـزود:  وی 

پاالیش نیز حل شده و امروز کمیسیون در تهران 

در حـال بـاز کـردن پاکت های مناقصه اجرای این 

طـرح اسـت کـه امیـدوارم از ابتـدای سـال 1400 

عملیات اجرایی آن آغاز شود.

 مدیرعامـل مجتمـع مـس سـونگون ورزقـان با 

ایـران  اینکـه قول هـای شـرکت ملـی مـس  بیـان 

درباره سونگون در حال تحقق است، یادآور شد: 

کارخانه های ذوب، پاالیش، اسـید سـولفوریک و 

از  بیـش  سـرمایه گذاری  حجـم  بـا  اکسـیژن 

400میلیـون یـورو احداث می شـوند و تاکنون نیز 

بیش از 200 میلیون یورو نیز برای زیرساخت های 

آن هزینه شده است.

بیات ماکو توضیح داد: هیپ لیچینک نیز از 

طرح هـای مهـم و در حـال انجـام مجتمـع معـدن 

مس سونگون است که به شکل الکترولیز ساالنه 

سـه هزار تن به طور مسـتقیم مس کاتدی تولید 

می کنـد و اعتبـار آن نیـز بیـش از 250 میلیـارد 

تومان است.

ادامـه داد: پیش بینـی ظرفیـت سـاالنه  وی 

تولیـد مـس کاتدی مجتمع سـونگون 100 هزار تن 

بـوده و ارزش  تـن  بـه 200 هـزار  افزایـش  قابـل  و 

طرح هـای در دسـت اجـرای مجتمـع بـرای سـه 

سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان است.

بیات ماکو با بیان اینکه 37 شرکت متقاضی 

تولیـد مـس کاتـدی بودنـد کـه اکنـون بـه چهـار 

شرکت کاهش یافته است، اذعان کرد: عملیات 

در  شـدن  واقـع  دلیـل  بـه  سـونگون  معدنـکاری 

منطقه جنگلی ارسباران متفاوت با مناطق دیگر 

کشور بوده و باالترین استانداردهای معدنکاری 

در مجتمع مس سونگون اعمال می شود.

وی بـه بازیافـت 90 درصـدی آب مصرفـی در 

مدیرعامل مجتمع مس سونگون ورزقان:
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مجتمـع اشـاره کـرد و گفـت: طبیعـی اسـت کـه 

فعالیت معدنی مس سونگون آالیندگی نیز دارد 

و در زمـان حاضـر بـرای زدودن آلودگـی رودخانـه 

"پخیر چای" با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه 

تهـران همـکاری داریـم و تـالش مـا ایـن اسـت کـه 

مـس  معدنـی  فعالیـت  از  ناشـی  آسـیب های 

سونگون را به حداقل برسانیم. در جانمایی همه 

از  سـونگون  مـس  معـدن  مجتمـع  تاسیسـات 

و  اقتصـادی  منظـر  از  اروپایـی  مشـاوره های 

زیسـت محیطی اسـتفاده کرده ایـم و بـرای رفـع 

فعالیـت  از  ناشـی  زیسـت محیطی  چالش هـای 

ایسـتگاه  ایجـاد  بـرای  سـونگون،  مـس  معدنـی 

اطفـای حریـق جنگل هـای ارسـباران و محـل فرود 

بالگرد اعالم آمادگی کرده ایم.

مدیرعامل مجتمع مس سونگون اضافه کرد: 

این مجتمع در سال 1399، 109 میلیارد تومان در 

راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی خـود هزینـه 

کرده و تاکنون 669 میلیارد تومان توسط شرکت 

ملـی مـس ایـران بـرای سـاخت بزرگـراه خواجـه - 

ورزقان هزینه شده و تنها سال 1399، 182 میلیارد 

تومـان بـرای تکمیـل ایـن بزرگـراه توسـط مجتمـع 

مـس سـونگون هزینـه شـده اسـت. بخـش عمـده 

کارهای قطعات دوم، سـوم و چهارم انجام شـده 

و قطعـه اول نیـز بـه عنـوان تعهـد وزارت راه بـه 

شرکت ملی مس سونگون تفویض شده است.

مـس  مجتمـع  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

شـمال  معدنـی  مجموعـه  بزرگ تریـن  سـونگون 

غـرب کشـور اسـت کـه در 100 کیلومتـری شـمال 

در  و  ورزقـان  کیلومتـری   25 و  تبریـز  شـرق 

همسایگی جمهوری های آذربایجان و ارمنستان 

قـرار دارد. معـدن مـس سـونگون با یک میلیـارد و 

500 میلیون تن ذخیره شناسایی شده بزرگ ترین 

معدن مس کشور است.

ــــ

شـرکت فـوالد خوزسـتان به منظور تکمیل طرح هـای افزایش ظرفیت تولید خود، اقدام به خرید دو دسـتگاه ترانسـفورماتور 73مگا 
ولت آمپر ایستگاه اصلی برق کرد.

خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 7۳ مگا ولت آمپر ایستگاه اصلی برق

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، داوود ایران پرست، 

کارشـناس خریـد قطعات و تجهیـزات بـرق و ابزار 

دقیـق بـا اعـالم ایـن مطلـب اظهـار داشـت: واحـد 

خریـد قطعـات و تجهیزات بـا توجه به برنامه های 

افزایش ظرفیت تولید شـرکت فوالد خوزسـتان در 

سـال های اخیــــر و حسـب تاکیــــد مدیرعامــل و 

هیئت مدیـره مبنـی بـر لـزوم تسـریع در تامیـن 

کاالهـای اسـتراتژیک موثـر در تولیـد در راسـتای 

کاهـش موانـع و ریسـک تولیـد پایـدار، ایـن اقـدام 

مهم را در دستور کار خود قرار داد.

وی افـزود: اجـرای ماموریت هـای محولـه بـر 

اساس اعالم نیاز واحد بهره برداری مبنی بر لزوم 

تامین دو دستگاه ترانسفورماتور 73 مگاولت آمپر 

جهـت ایسـتگاه اصلی بـرق، صـورت پذیرفت؛ که 

پـس از بررسـی های کیفـی و کمی فنـی و مالی، با 

برگزاری مناقصه، تامین آن به یکی از شرکت های 

معتبـر اروپایـی در زمینـه سـاخت ترانسـفورماتور 

ابالغ شد.

کارشـناس خریـد قطعـات و تجهیزات بـرق و 

ابـزار دقیـق بیان کرد: متاسـفانه هـم زمانی ابالغ 

سفـــــارش بــــه سازنــــده اروپــــایی بـا افزایــــش 

علیــــه  بـر  بیــــن المللی  تحریم هــــای ظالمانــــه 

ایـران همـراه بـود. مباحـث  جمهـوری اسـالمی 

بازرگانی و پرداخت های مالی و همچنین حمل و 

نقل بین المللی از یک سو و از سوی دیگر شیوع 

ویروس کرونا در سراسر جهان و در نتیجه تعطیلی 

نسبی شرکت های اروپایی و بنادر کشتیرانی اروپا 

حمـــــل  و  ساخــــت  فراینــــد  تــــا  شــــد  باعــــث 

ترانسفــورماتورهــــای مذکـــور مطابــــق برنامــــه 

پیش بینی شده انجام نگیرد.

علی رغـم  نهایتـا  کـرد:  تصریـح  ایران پرسـت 

حمایت هـای  و  تـالش  بـا  و  موجـود  مشـکالت 

مدیریـت واحـد خرید قطعات و تجهیـزات، واحد 

اعتبارات اسنادی و واحد پشتیبانی خرید  ساخت 

و حمل ترانسفورماتورهای مذکور به مقصد بندر 

امـام خمینـی انجـام گرفتـه و پـس از عملیـات 

ترخیـص، تحویـل شـرکت فـوالد خوزسـتان شـد تـا 

بدینوسـیله گامـی موثـر در جهـت رفـع نیازهـای 

اسـتراتژیک شـرکت فوالد خوزسـتان و حفظ تولید 

پایدار برداشته شود.

گفتنی است در شرکت فوالد خوزستان تامین 

انـرژی ترانس هـای کـوره 2 و کـوره پاتیلـی 1 توسـط 

ترانسـفورماتورهای 73 مـگا ولـت آمپـر ایسـتگاه 

اصلی برق انجام می گیرد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

66
é 1400  فروردین ماه é 158  شماره 

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در منطقه ویـژه خلیج فـارس گفت: 9 قـرارداد بـا سـرمایه گذاران جدید بـرای واگـذاری زمین در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس منعقد شده است.

امضای 9 قرارداد با سرمایه گذاران جدید 
منطقه ویژه خلیج فارس

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیدرو، وجیه اله جعفـری که همزمان 

بـا افتتـاح دو فـاز خـط یک و آغاز عملیات اجرایی 

خطـوط 2، 3 و 4 انتقـال آب خلیـج فـارس به مرکز 

و شـرق کشـور بـه اسـتان هرمـزگان سـفر کـرد، 

اظهار داشت: این طرح در توسعه سرمایه گذاری 

در هفـت اسـتان مرکـزی و شـرقی کشـور، بسـیار 

موثر است.

شـرکت های  حاضـر،  حـال  در  افـزود:  وی 

وابسـته بـه ایمیـدرو در ایـن اسـتان ها، طرح هـای 

توسـعه ای مختلفـی بـا سـرمایه گذاری و قابلیت 

اشـتغال قابـل توجـه در بخـش معـدن و صنایـع 

معدنـی در حـال اجـرا یـا در برنامـه دارنـد کـه بـا 

بهره بـرداری از ایـن خطـوط، مشـکل آب آن هـا بـه 

طور کامل رفع خواهد شد.

بـه  اشـاره  بـا  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

بـا  شـده  منعقـد  جدیـد  قراردادهـای  جزئیـات 

سرمایه گذاران جدید برای تامین زمین در منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس، بیان کـرد: این سـرمایه گذاران 

در حوزه هـای تولیـد فـوالد، آهـن اسـفنجی، اسـید 

فسـفریک، فروآلیـاژ، سـولفورزدایی از نفت کـوره، 

تولید نوار نقاله، احداث نیروگاه برق 200 مگاواتی 

و احداث پایانه حمل ونقل است.

سـرمایه گذاری  مجمـوع  داد:  ادامـه  وی 

ایـن شـرکت های متقاضی بیـش از 3.4 میلیارد 

دالر است.

ضـروررت تدویـن طـرح جامع برای  ■

منطقـه ویژه

جعفـری بـا بیـان اینکـه همـه مسـائل منطقـه 

ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فـارس بایـد در قالـب یک طرح جامع دیده شـود، 

تصریح کرد: مسائلی همچون طرح های توسعه، 

بهره بـرداری، نگـه داری، توسـعه زیرسـاخت ها در 

دوره زمانـی مشـخص، نحـوه سـاخت و واگـذاری 

در این طرح به عنوان سیاست های منطقه ویژه 

مصوب شود.

وی اضافـه کـرد: بـا تدویـن این طـرح جامع، 

ظرفیت هـا و قابلیت هـای منطقـه به طور کامل 

و شفاف مشخص خواهد شد و سرمایه گذاران 

سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  دغدغـه  بـدون 

خواهند کرد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بـا بیـان اینکـه 

هـدف ایمیـدرو از ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصـادی 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس درآمدزایی 

نبـوده اسـت، عنـوان کـرد: هـدف از ایجـاد ایـن 

منطقه ویژه، جذب سـرمایه گذاران برای توسـعه 

و هدایت آن ها به سـمت سـرمایه گذاری اسـت. 

توسـعه طرح هـای  هـدف  بـا  هـم  درآمـد  ایجـاد 

اجرایی در این منطقه بوده است.

بـا  هسـتیم  امیـدوار  کـرد:  ابـراز  جعفـری 

منطقـه  ایـن  در  الزم  زیرسـاخت های  تکمیـل 

همچـون بـرق، گاز و غیـره شـاهد اسـتفاده از 

همه ظرفیت های منطقه با حضور سرمایه گذاران 

باشیــــم. موضــــوع دیگــــر، نیــــاز شرکت هــــای 

مسـتقر در ایـن منطقـه بـرای تامیـن مـواد اولیه 

اسـت. بـا توجــــه بـه وفــــور ذخایــــر هماتیتـی 

اسـتان و امـکان تبدیـل ایـن مـواد بـه مگنتیـت 

بـا دانـش فنـی بومی شـده در کشـور، این نیاز 

قابل رفع است.

رفع مشکل فاضالب منطقه، جزو اولویت ها ■

بـه  بـا اشـاره  ایمیـدرو  رئیـس هیئـت عامـل 

موضـوع فاضـالب منطقه ویـژه اقتصادی خلیج 

فارس و مشـکالت ایجاد شـده برای مردم شـهر 

بندرعبـاس، مطـرح کـرد: رفـع ایـن مشـکل، باید 

و شـرکت های  ویـژه  منطقـه  اولویت هـای  جـزو 

فعال در آن قرار گیرد. ایمیدرو نیز حمایت های 

الزم را در این زمینه به عمل می آورد.
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برنامه ایجاد زیرساخت های جدید منطقه  ■

ویژه خلیج فارس

منطقـه  مدیرعامـل  طهرانـی،  خلـج  حسـن 

ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج 

فـارس در ایـن جلسـه بـا اشــــاره بـه اینکـه در 

ایــــن منطقـــــه برنامــــه های مختلفــــی بــــرای 

توسـعه زیرسـاخت ها تدویـن و در سـال 1400 

اجرایـی می شـود، اظهـار داشـت: احـداث پل 

دستــــــرسی از سایـــــت قدیـــــم بـــــه جدیــــــد، 

برق رسـانی  سـطحی،  آب هـای  جمـع آوری 

ایسـتگاه گاز،  600 هکتـاری و تکمیـل  سـایت 

ازجمله این برنامه ها اسـت.

اسـکله،  یـادآور شـد: تکمیـل تعمیـرات  وی 

برون سـپاری آتش نشـانی بـا توجـه بـه تخصصـی 

گازرسـانی  توسـعه،  سـایت  تسـطیح  آن،  بـودن 

سـایت توسعــــه از محـل خـط لولـــــه صلـح، رفـع 

الیروبـی  عملیـات  بندرعبـاس،  پسـاب  مشـکل 

اسـکله توسـعه اسـکله جدیـد و احـداث مخـازن 

توریع آب در سایت توسعه، از دیگر برنامه های 

مذکور است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع 

معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس با اشـاره بـه اینکه 

کار کارشناسی احداث نیروگاه هنگام در حال 

انجـام اسـت، عنـوان کـرد: مصوبه احـداث این 

کارگـروه  و  اسـتان  تامیـن  شـورای  از  نیـروگاه 

توسعه دریافت شده است.

ایـن  احـداث  بـا  کـرد:  تاکیـد  خلـج طهرانـی 

شـهید  پسـت  وارد  بـرق  مـگاوات  نیـروگاه، 300 

رجایـی شـود. ایـن نیـروگاه یک هزار مـگاوات برق 

ظرفیت دارد.

افزایـش  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

ظرفیـت دو هـزار و 500 هکتـاری سـایت جدیـد 

توسعه، به دنبال سرمایه گذار هستیم.

ــــ

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مس ایـران گفت: در سـال 1399 با تـاش کارکنان صنعت مس یـک میلیارد تن ذخیـره جدید با 
عیار متوسط 0.5 درصد اکتشاف و به دارایی های برترین شرکت بازار سرمایه کشور اضافه شد.

یک  میلیارد تن ذخیره به منابع معدنی شرکت مس افزوده شد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از مـس 

داشـت:  اظهـار  سـعدمحمدی  اردشـیر  پـرس، 

خوشـحال هسـتم که اعالم کنم سـال 1399 موفق 

به انجام 100 هزار متر حفاری اکتشافی شدیم که 

نسـبت به سـال 1398 رشـد 50 درصدی و نسـبت 

به سال 1397 رشد 250 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال 1397 تقریبا نزدیک 

و  هـزار  و در سـال 1397، 39  متـر  هـزار  بـه 70 

داشـتیم،  اکتشـافی  حفـاری  عملیـات  500متـر 

افـزود: خوشـبختانه نتایـج ناشـی از اکتشـافات 

صورت گرفته بسـیار خوب اسـت، به طوری که تا 

به امروز نزدیک به 730 میلیون تن ذخیره جدید 

بـا عیـار 0.48 درصـد در منطقـه »سـریدون« در 

استان کرمان اکتشاف کردیم.

در  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  سـعدمحمدی 

منطقـه سـونگون در اسـتان آذربایجـان شـرقی 

265 میلیـون تـن دیگـر بـه ذخایر قبلی سـونگون 

اضافه شد.

مدیرعامـل شـرکت مـس ابـراز کـرد: در سـال 

1400 بـا گسـترش پهنه هـا و عملیـات اکتشـافی 

رکورد بیش از 200 هزار متر حفاری را ثبت کنیم 

و ذخایر جدیدی را برای کشور ارمغان بیاوریم تا 

رتبه کشور را از هفتم جهانی به لحاظ ذخیره به 

رتبه ششم ارتقا دهیم.

برنامه هـای  از  یکـی  گفـت:  سـعدمحمدی 

شرکت مس در کنار رشد فعالیت های اکتشافی 

و  جدیـد  تجهیـزات  خریـد  بـرای  برنامه ریـزی 

سیسـتم های سـخت افزاری و نرم افـزاری بـه روز 

بـه  اسـت،  اکتشـافی  فعالیت هـای  بـرای  دنیـا 

همیـن منظـور فراینـد خریـد 15 دسـتگاه جدیـد 

حفـاری کـه توانایـی اکتشـاف در اعمـاق را دارد 

نهایی شده است.

وی ادامـه داد: بـا ورود ایـن دسـتگاه ها شـاهد 

نـو شـدن نـاوگان و تجهیـزات اکتشـافی خواهیـم 

بـود و بـا اسـتفاده از سیسـتم های نرم افـزاری و 

سیسـتم های  و  الکترونیکـی  و  فنـی  هوشـمند 

ماهواره ای و اکتشاف ابرهای الکترونیکی بتوانیم 

یـک نـگاه جدیـد و عملیاتـی و فنـی را در کشـور 

فراهـم کنیـم تـا بـا قـدرت بیشـتری در سـال 1400 

ذخایر بسیار بزرگ تری را به منابع معدنی کشور 

اضافه کنیم.

مدیرعامـل شـرکت مس در پایان عنـوان کرد: 

به دنبال گسـترش دادن فعالیت های اکتشـافی 

در ایـن مناطـق هسـتیم تـا در خراسـان رضـوی، 

سیسـتان  و  یـزد  اردبیـل،  غربـی،  آذربایجـان 

بلوچستان با دستیابی به ذخایر جدید و توسعه 

فعالیت های معدنی شاهد اشتغال زایی و ایجاد 

ارزش افزوده در این مناطق و کشور باشیم.
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت در آییـن امضـای تفاهم نامه توسـعه سـرمایه گذاری اقتصادی با شـرکت های برتـر گفت: با 
حضـور علیرضـا رزم  حسـینی در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نگاه نوینـی را در تامیـن منابع مالی و سـرمایه گذاری در کشـور 

پیاده سازی می کنیم.

نگاه نوین به تامین منابع مالی و سرمایه گذاری
معاون طرح و برنامه وزیر صمت اعالم کرد:

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

سـعید زرنـدی در آییـن امضـای تفاهم نامه توسـعه 

سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر 

در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این 

مـا  اظهـار داشـت: جهت گیـری جـدی  مطلـب، 

افزایـش  و  کشـور  در  سـرمایه گذاری  توسـعه 

سرمایه گذاری برای آینده مناسب ایران است.

به دنبال بهبود تراز تجاری کشور هستیم ■

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تکمیـل 

زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشـی را در این 

راستا از سیاست گذاری ها دانست و بیان کرد: به 

دنبال بهبود تراز تجاری کشور از طریق جایگزینی 

واردات، سـاخت داخـل، ارتقـای کیفیـت، تنـوع 

محصول و ورود به بازارهای جهانی هستیم.

تقویت بنگاه های کوچک و متوسط با  ■

شکل گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی

بنگاه هـای  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  زرنـدی 

کوچـک و متوسـط و شـرکت های بـزرگ در کنـار 

هـم، تصریـح کـرد: تقویـت بنگاه هـای کوچـک و 

بـزرگ  بنگاه هـای  شـکل گیری  بـا  را  متوسـط 

اقتصـادی دنبـال می کنیم و ایـن دو حوزه از هم 

قابل تفکیک نیستند.

تنظیم گری بنگاه های کوچک و متوسط با  ■

شبکه سازی بنگاه های بزرگ

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تنظیم گری 

شبکه سـازی  بـا  متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای 

بنگا هـای بـزرگ را یـک ضـرورت دانسـت و ایـن 

موضـوع را از برنامه هـای وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعالم کرد.

بـا نگاهـی بـه فعالیـت دیگـر  وی همچنیـن 

کشـورها در حوزه توسـعه بنگاه های بزرگ، افزود: 

رتبه بندی واحدها و بنگاه های صنعتی، معدنی و 

تولیدی را در کشور اجرا و پیاده سازی می کنیم.

معرفی فرصت های سرمایه گذاری به 100  ■

شرکت برتر شناسایی شده

زرنـدی مطـرح کـرد: از میـان 12 هـزار بنـگاه 

نفـر، براسـاس  از 10  بـا اشـتغال بیـش  اقتصـادی 

شـاخص های مختلف مانند اشـتغال، صـادرات و 

ارزش افزوده 100 شـرکت برتر شناسـایی و انتخاب 

شـده اند کـه از ایـن تعـداد 39 شـرکت در بخـش 

پاالیشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی، 21 شرکت در 

حوزه غیرفلزی، 20 بنگاه در حوزه معدن و صنایع 

معدنـی و 20 بنـگاه نیـز در بخـش ماشین سـازی و 

نیرو محرکه فعالیت دارند.

پیشنهاد 80 پروژه با حجم سرمایه گذاری  ■

240هزار میلیارد تومان از سوی 23 شرکت

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت بـا بیـان 

 100 ایـن  بـه  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  اینکـه 

شـرکت معرفی شـده اسـت، گفت: 23 شـرکت از 

سـرمایه گذاری های  بـرای  شـرکت ها  ایـن  میـان 

جدیـد اعـالم آمادگـی نمودنـد و 80 پـروژه بـا حجم 

سـرمایه گذاری 240 هـزار میلیـارد تومـان از سـوی 

آنان پیشنهاد شد.

وی ادامـه داد: امـروز تفاهم نامه هـای وزارت 

صمت با پنج شرکت  برتر تولیدی در نخستین گام 

از اجـرای طـرح »اقتصـاد مقاومتـی با شـرکت های 

برتر« با ارزش 6.1 میلیارد دالر امضا می شود.

تفاهم نامـه  امضـای  آییـن  در  اسـت  گفتنـی 

بـا  مقاومتـی  اقتصـاد  سـرمایه گذاری  توسـعه 

شرکت های برتر در حضور وزیر صنعت، معدن و 

تجـارت، اسـتانداران، نماینـدگان مجلـس، فعـاالن 

اقتصـادی و نمایندگان بخش خصوصـی و مدیران 

پنج شرکت امضاکننده حضور داشتند.
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مدیـر تولید شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان از تحویل آخرین سـری ورق هـای فوالدی پروژه ملـی انتقال نفت از گوره به جاسـک 
خبـر داد و گفـت: فـوالد اکسـین عاوه بـر ورق های API X60 توانسـته اسـت ورق API X70 بـا عرض چهار متر و 50 سـانتی متر 

برای لوله های 56 اینچ را تولید کند و در زمینه تولید ورق های X70 به تولید انبوه دست یافته ایم.

تحویل آخرین سری ورق های فوالدی پروژه ملی انتقال 
نفت از گوره به جاسک

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، بهرنـگ اهدایی 

در آییـن تولیـد و تحویـل آخریـن سـری ورق هـای 

اکسـین  فـوالد  تـرش  محیـط   API فـوالدی 

بـه  گـوره  نفـت  انتقـال  ملـی  )پـروژه  خوزسـتان 

جاسـک( کـه امـروز 25 اسـفندماه برگـزار شـد، 

اظهـار داشـت: طـی دو تـا سـه سـال گذشـته یک 

پـروژه مهـم انتقـال نفـت در دسـتور کار وزارت 

نفـت قـرار گرفت که شـامل انتقـال نفت محیط 

تـرش از گـوره بـه جاسـک بـود؛ بـرای ایـن پـروژه 

شرکت فوالد اکسین خوزستان باید ورق هایی را 

تولید می کرد و در اختیار شرکت های لوله سازی 

قـرار مـی داد کـه حـدود یـک هـزار و 100کیلومتـر 

لوله گذاری را شامل می شد.

از  ورق هـا  ایـن  گذشـته  در  افـزود:  وی 

کشـورهای خارجـی تامین می شـد و میـزان قابل 

توجهـی ارز از کشـور بـرای تامیـن ایـن ورق هـا 

خارج می شد اما با توجه به شرایط تحریمی که 

بـه وجـود آمـد، وزارت نفـت نتوانسـت ورق های 

فـوالدی مـورد نیـاز پـروژه را از خـارج از کشـور 

تامین کند.

مدیـر تولید شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه توانمنـدی ای کـه در 

شـرکت های فوالدی داخل کشـور وجود داشت، 

یک کنسرسیوم مابین شرکت های فوالد اکسین 

شـرکت  و  اصفهـان  مبارکـه  فـوالد  خوزسـتان، 

لوله سـازی اهـواز بـه وجـود آمـد و توانسـتیم ایـن 

پـروژه را تولیـد و تکمیـل کـرده و بـه وزارت نفـت 

تحویل دهیم.

اهدایی اضافه کرد: فوالد مبارکه برای اولین 

بـار توانسـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن پـروژه را 

تولید کند و بالغ بر 400 هزار تن اسـلپ فوالد به 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان منتقـل شـد و 

توانسـتیم در مـدت زمـان منظـم و برنامه ریـزی 

شده، این 400 هزار تن را با بهترین کیفیت نورد 

کرده و به شرکت های لوله سازی تحویل دهیم.

اتفاقـی بسـیار  پـروژه  ایـن  وی عنـوان کـرد: 

بـزرگ و مهـم بـود کـه توانسـتیم فـوالد مـورد نیاز 

یکـی از اسـتراتژیک ترین پروژه هـای وزارت نفـت 

را تامیـن و توانمنـدی بـاالی شـرکت های فوالدی 

در ایران را اثبات کنیم.

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان با 

اشـاره بـه اینکـه فـوالد اکسـین خوزسـتان بـرای 

بـرای  مناسـب  ورق هـای  توانسـت  بـار  اولیـن 

محیط ترش را در کشـور تولید کند، خاطرنشـان 

 API X60 کـرد: فـوالد اکسـین عـالوه بـر ورق هـای

توانسته است ورق API X70 با عرض چهار متر 

و 50 سانتی متر برای لوله های 56 اینچ را تولید 

کنـد و در زمینـه تولیـد ورق هـای X70 بـه تولیـد 

انبوه دست یافته ایم.

ادامـه  در  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

و  کیفیـت  کنتـرل  مدیـر  حیدریـان  ابوالفضـل 

آزمایشـگاه شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان در 

خصـوص ایـن پـروژه اظهـار داشـت: محصـوالت 

تولیـد شـده در شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان 

توانایی رقابت با رقبای خارجی را دارند و کشور 

کشـور  از  خـارج  فوالدسـازی  شـرکت های  از  را 

بی نیاز می کند.

در  توانسـتیم   1398 سـال  در  افـزود:  وی 

آزمایشـگاه  خوزسـتان،  اکسـین  فـوالد  شـرکت 

خوردگـی مـورد نیـاز مهندسـی و توسـعه وزارت 

نفـت بـرای تولیـد این محصـول را افتتاح کنیم و 

فوالد اکسـین خوزسـتان به عنوان اولین شـرکت 

فوالدی کشور در زمینه تولید ورق های API در 

زمینه ورق های عریض شد.

حیدریـان بیـان کـرد: در پـروژه ملـی انتقـال 

نفت از گوره به جاسک از صفر تا صد که شامل 

مرحلـه تولیـد اسـلپ در فـوالد مبارکه اصفهان تا 

تولیـد ورق در فـوالد اکسـین خوزسـتان و تولیـد 

اسـت،  اهـواز  لوله سـازی  شـرکت  در  لولـه 

بومی سـازی شـد و با افتخار این پروژه به صورت 

صد درصد ساخت ایران انجام شد.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در مجمـع عمومـی فوق العـاده ایـن شـرکت از صـدور مجوز افزایش سـرمایه هشـت هـزار و 
400میلیـارد تومانـی و تصویـب آن در مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه خبر داد و گفت: افزایش سـرمایه شـرکت فوالد مبارکه 

یک افزایش سرمایه واقعی است و به صورت صوری و با اما اگر مواجه نیست.

تصویب افزایش سرمایه ۸400 میلیارد تومانی فوالد مبارکه

حمیدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عظیمیان در مجمع عمومی فوق العاده شـرکت 

امیـدوار هسـتیم  اینکـه  بیـان  بـا  فـوالد مبارکـه 

برگـزاری ایـن مجمـع عالمـت و پالس مثبتـی در 

جهت افزایش امید به سودآوری و ارزش افزوده 

سـهامداران باشـد، اظهار داشـت: مجوز افزایش 

سـرمایه هشـت هـزار و400 میلیـارد تومـان فـوالد 

مبارکه توسط سازمان بورس صادر شد.

فـوالد  افزایـش سـرمایه شـرکت  افـزود:  وی 

مبارکـه یـک افزایـش سـرمایه واقعـی اسـت و بـه 

صـورت صـوری و بـا امـا اگـر مواجـه نیسـت. از 

)مجمـوع  تومـان  میلیـارد   400 و  هـزار  هشـت 

افزایش سرمایه معادل 40 درصد(، هشت هزارو 

انباشـته  سـود  محـل  از  تومـان  355میلیـارد 

سهامداران، حدود چهار هزار و 462میلیاردتومان 

از سایـــر اندوخته هــــا تامیـــن می شـــود. شایـــان 

افزایــــش سرمایــــه شرکـــت  اســــت کل  ذکــــر 

11هــــزار میلیــــارد تومــــان پیش بینــــی شــد امــا 

آن  ریـال  میلیـارد  84هـزار  بـا  بـورس  سـازمان 

موافقت کرده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه درباره محل مصرف 

کـرد:  بیـان  نیـز  شـرکت  ایـن  سـرمایه  افزایـش 

افزایـش سـرمایه ذکر شـده عمدتا در پـروژه نورد 

گرم 2 و سرمایه گذاری هایی در سایر شرکت های 

فوالدی و معدنی )یک هزار و 500میلیارد تومان( 

صرف می شود.

سهم 43 درصدی فوالد مبارکه از تولید فوالد  ■

خام کشور

عظیمیان با اشاره به مشکالت و چالش های 

کشور ازجمله کرونا و تحریم در سال 99 تصریح 

کرد: شرکت فوالد مبارکه با تولید پنج میلیون و 

فـوالد خـام در 10 مـاه سـال 99،  تـن  893 هـزار 

فـوالد  بـازار و گـروه  از سـهم  حـدود 31 درصـد 

مبارکـه بـا تولیـد هشـت میلیـون و 246 هـزار تـن 

فـوالد خـام سـهم 43 درصـدی را از بـازار فـوالد 

کشور در اختیار داشته است.

وی ادامه داد: شـایان ذکر اسـت در 30 سـال 

گذشـته بهتریـن عملکـرد فـوالد مبارکـه در سـال 

1396 و بـا ثبـت تولیـد 6 میلیـون و 600 هـزار تـن 

ثبـت شـده در حالـی کـه هـم اکنـون تولیـد 6 

میلیون و 800 هزار تن فوالد خام عبور کرده ایم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ابـراز کـرد: 

همچنیـن ایـن شـرکت در 11 ماهـه 99 بیـش از 

هفـت میلیـون و 62 هـزار تـن از انواع محصوالت 

اسـاس  بـر  کـه  حالـی  در  کـرده  تولیـد  فـوالدی 

آخرین آمار )22 اسفند ماه( به عدد هفت میلیون 

و 575 هـزار تـن تولیـد انـواع محصـوالت دسـت 

یافته است.

فوالد مبارکه تا پایان سال در حوزه فروش  ■

رکورد می زند

عظیمیـان توضیـح داد: در حـوزه فـروش نیـز 

ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 1399، 6 میلیـون و 

990هـزار تـن فـروش بـه ثبـت رسـانده که نسـبت 

درصـد   1,7  ،1398 سـال  در  مشـابه  مـدت  بـه 

کاهش داشتـــه اســـت امــا بر اســاس آخریــن آمـار  
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و  میلیـون   6 بـه  داخلـی  فـروش  اسـفند(   22(

336هـــزار تـــن و فروش صادراتی  یک میلیون 

و 111 هــــزار تـــــن )مجموعـا هفــــت میلیـون و 

447هـزار تـن بـوده( رسـیده و تا پایـــان سـال به 

هفـــت میلیــــون و 600 هزار تـــن افزایش خواهد 

یافـت کـه خـود رکـورد جدیـد بـرای ایـن شـرکت 

محسوب می شود.

وی اضافه کرد: عملکرد حاصل از این فروش 

در 11 مـاه سـال 1399، 66 هـزار میلیـارد تومـان 

بـوده کـه نسـبت به مدت مشـابه در سـال 1398 

بـه میـزان 29 هـزار و 700 میلیـارد تومـان معـادل 

تـا  رقـم  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  81درصـد 

22اسفندماه ســال 1399 بـــه 73 هـــزار میلیــــارد 

تومـان افزایـش یافتـه کـه همـه حاکـی از عملکرد 

خوب فوالد مبارکه در سال 99 است.

افزایش 91 درصدی سود هر سهم فوالد در  ■

سال 1399

مدیرعامـل شـرکت فوالد مبارکه عنـوان کرد: 

در بخـش سـودآوری نیـز سـود هـر سـهم در بـازه 

زمانی منتهی به 30 آذر 99 مثبت 991 ریال بوده 

کـه نسـبت بـه سـال 1398 )519 ریـال( افزایـش 

91درصدی داشـته اسـت. سود خالص این شرکت 

در 9 ماهـه سـال 1399 نیـز بـه 20هزارمیلیـارد و 

707میلیارد تومان رسیده است.

عظیمیـان ادامـه داد: در ابتـدای سـال 1399 

ارزش بـازار فـوالد مبارکـه 92 هـزار میلیـارد تومان 

بـود در حالـی که هم اکنـون به 263 هزار میلیارد 

تومان رسیـــده اســـت. قیمـــت هــــر سـهم فوالد 

نیــــز در فروردیــــن مـاه 1399 حـــدود  مبارکــــه 

441تومان بوده که در حال حاضــر به یک هزار و 

259 تومـان رسـیده و ارزش افـزوده خوبـی بـرای 

سهامداران به ارمغان داشته است.

وی دربـــاره اقدامـات ایـن شرکــت جهـــت 

حفــــظ ارزش سهــــام فــــوالد مبارکــــه در دوره 

اصالحــــی بــــازار سرمایـــــه اظهـــــار کـــــرد: بـــــا 

پیگیری هـای انجـام شـده مجـوز سـازمان بـورس 

جهـت خریـد اوراق خزانـه بـه منظـور حمایـت 

سـهام شـرکت دریافت شـد و با این اقدام اجازه 

ندادیـم کـه سـهام شـرکت شـاهد هیجانـات بـه 

ایـن  باشـد.  سـال 1399  پایانـی  هفتـه  در  ویـژه 

اقدامات ضمن حفظ ارزش سهام فوالد مبارکه، 

بر کل بورس تاثیر مثبت گذاشت.

بازدهی 190 درصدی فوالد مبارکه در سال 1399 ■

دربـاره  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

بازدهـی سـهام شـرکت فـوالد مبارکـه از ابتدای 

سـال 1399 و تفـاوت آن بـا سـایر بازارهـا تاکیـد 

تاکنـون  شـرکت  ایـن  سـهام  بازدهـی  کـرد: 

190درصـد بـوده اسـت در حالی کـه در حوزه طال 

و سکه 70 درصد بوده و در یورو )ارز( 64درصدی 

بـوده اسـت. ایـن آمـار بـه خوبـی نشـان می دهـد 

سـمایه گذاری روی سـهام شـرکت فـوالد مبارکـه 

به مراتب بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاران 

نسـبت بـــه سایــــر بازارهـــای مالـــی بـه ارمغـان 

داشته است.

تالش فوالد مبارکه برای خودکفایی کشور در  ■

تولید ورق فوالدی

عظیمیـان مطـرح کـرد: میـزان واردات ورق 

در کشـور سـالیانه بیـن 300 تـا 500 میلیـون یـورو 

اسـت کـه هـم کشـور را وابسـته می کنـد و هـم 

مواجـه  تحریـم  مشـکالت  بـا  را  کشـور  صنایـع 

می سـازد. فـوالد مبارکـه بـه جهـت تامیـن ورق 

مـورد نیـاز صنایـع و حفـظ ارزش افزوده ناشـی از 

تبدیـل فـوالد خـام بـه انـواع ورق، از سـال 89 بـه 

دنبـال اجـرای پـروژه نـورد گرم 2 بوده و در سـال 

امـا  شـده  منعقـد  الزم  قراردادهـای  نیـز   1396

متاسـفانه بـه دلیل بدعهدی طرف هـای اروپایی 

اجرایی نشده است.

و  بدعهدی هـا  ایـن  علی رغـم  افـزود:  وی 

تحریم های شرکت فوالد مبارکه بیکار ننشسته و 

در صـدد اسـت تـا آن را جرایـی کنـد. اجـرای ایـن 

پـروژه عـالوه بـر ایجـاد خودکفایـی بـرای کشـور، 

اشتغال زایی خوبی نیز به همراه دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد: حدود یک 

هزارو 500 میلیارد تومان از کل افزایش سرمایه نیز 

در شـرکت هایی نظیـر الکتـرود اردکان، تامیـن آب 

اصفهـان، فـوالد زاگـرس، فوالد سفیددشـت، فوالد 

و  چادرملـو  معدنـی  صنایـع  شـرکت  هرمـزگان، 

مواردی از این قبیل سرمایه گذاری می شود.

عظیمیـان بـا بیـان اینکـه کـه موفقیـت فـوالد 

مبارکـه بـه تنهایـی رخ نـداده و حاصـل همـکاری 

این شـرکت با سازمان هایی نظیر سـازمان بورس، 

خصوصی سـازی و حسابرسـی اسـت، یادآور شد: 

در حال حاضر حدود 30 درصد از سـهام شـرکت 

از  نفـر  میلیـون   40 اختیـار  در  مبارکـه  فـوالد 

دارندگان سهام عدالت و نزدیک به 25 درصد از 

سـهام آن نیـز در اختیـار سـهامداران خصوصـی 

اسـت. به عالوه بخشـی از سـهام این شرکت نیز 

در اختیـار صندوق هـای بیمـه، وزارت رفـاه و در 

صـورت  )بـه  مـردم  از  وسـیعی  جامعـه  نهایـت 

مستقیم و غیرمستقیم( است.

وی خاطرنشـان کـرد: بـه خـود می بالیـم کـه 

بــــرای پمپــــاژ امیــــد در جامعــــه بـــه صــــورت 

شبانه روزی تالش می کنیم.

بر اساس گزارشی از ایراسین، پس از استماع 

گزارش هیئت مدیره، حسـابرس و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه، با 

سـرمایه  افزایـش  بـورس،  سـازمان  مجـوز  ارائـه 

هشت هزار و 400 میلیارد تومانی این شرکت به 

و  رسـید  فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  تصویـب 

مجمـع بـه هیئت مدیـره تفویـض اختیـار کـرد تـا 

طـی 6 مـاه و بـا رعایت دسـتوالعمل های سـازمان 

بورس نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و 

ثبت آن در دفاتر رسمی اقدام کند.

شـایان ذکـر اسـت ایـن شـرکت پـس از ثبـت 

افزایـش سـرمایه خـود، دومیـن شـرکت بورسـی 

ایران لقب خواهد گرفت.

شرکت فوالد مبارکه با تولید پنج 
میلیون و 893 هزار تن فوالد خام 

در 10 ماه سال 1399، حدود 
31درصد از سهم بازار و گروه 

فوالد مبارکه با تولید هشت میلیون 
و 246 هزار تن فوالد خام سهم 

43 درصدی را از بازار فوالد کشور 
در اختیار داشته است
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رئیـس خانـه صنعت، معـدن و تجارت ایـران، طرح » اقتصاد مقاومتی با شـرکت های برتـر« را اقدامی موثر در هدایت سـرمایه های 
کشـور بـه بخـش تولیـد دانسـت و از افزایش اعتمـاد بخش خصوصی نسـبت بـه سـرمایه گذاری در این حـوزه خبـر داد و گفت: 

بسیاری از شرکت های بخش خصوصی در حوزه تولید از سراسر کشور خواستار حضور در این طرح شدند.

اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه 
تولید افزایش یافت

رئیس خانه صمت ایران عنوان کرد:

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

 « طـرح  اجـرای  سـهل آبادی  عبدالوهـاب  سـید 

اقتصـاد مقاومتـی بـا شـرکت های برتـر« کشـور را 

یکی از بهترین  برنامه های وزرات صنعت معدن و 

تجارت توصیف کرد و با تاکید بر لزوم حمایت از 

بخش خصوصی در حوزه اقتصادی اظهار داشت: 

امـروز بـا اعتمـادی کـه جامعه صنعتی پیـدا کرده 

اسـت و بـا توجـه بـه حمایت هایـی کـه از سـوی 

دولـت، قـوه قضائیـه و مجلس شـورای اسـالمی از 

بخش خصوصی و به ویژه در حوزه تولید می شود 

شـاهد اتفاقـات خوبـی در بخـش اقتصـاد کشـور 

هسـتیم و سـال ها خـالء چنیـن طرحـی در کشـور 

احسـاس می شـد کـه خوشـبختانه امـروز شـاهد 

اجـرای اولیـن مرحلـه آن بـا مشـارکت پنـج بنـگاه 

اقتصادی برتر کشور هستیم.

جذب سرمایه های راکد و سرگردان به  ■

حوزه تولید

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایـران 

این طرح را یک اقدام بزرگ در حوزه سرمایه گذاری 

و تولیـد دانسـت و افـزود: بـا اجرای این طرح این 

اطمینـان وجـود دارد کـه سـرمایه های راکـد و 

سـرگردان نیـز بـه بخـش تولیـد هدایـت و جـذب 

شـوند؛ در حقیقـت زمانـی کـه سـرمایه گذاران 

متوجـه انجـام چنین طرحی شـوند، بـدون تردید 

از آن استقبال می کنند.

توانایی بنگاه های اقتصادی کشور در تبدیل  ■

شدن به برندهای جهانی

کـــــرد:  تصریـــــح  ادامـــــه  در  سهل آبـــــادی 

شـرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشـور باید 

بین المللی فکر کنند و به جایگاه های بزرگ تری 

در جهـان بیندیشـند؛ آمـار و گزارشـاتی کـه از 

بــــزرگ کشـــــور  ســـــوی شرکت هــــای برتـــــر و 

درخصـوص عملکـرد و فعالیت آن ها ارائه شـده 

بـاالی  ظرفیـت  و  توانایـی  نشـان دهنده  اسـت 

بنگاه هــــای اقتصـــــادی ایــــران اســــت و ایــــن 

کـه  دارنـد  را  لوکوموتیـوی  نقـش  شـرکت ها 

شـرکت ها و واحدهای اقتصادی خرد و کوچک 

را هـم بـا خـود همراه می کنند و موجب حرکت 

آن ها نیز خواهند شد.

استقبال خوب بخش خصوصی برای مشارکت  ■

در طرح » اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر«

رئیـس خانـه صنعت، معدن و تجـارت ایران 

در ادامه از اسـتقبال خوب بخش خصوصی از 

از  بسـیاری  بیـان کـرد:  و  ایـن طـرح خبـر داد 

شـرکت های بخـش خصوصـی در حوزه تولید از 

ایـن طـرح  سراسـر کشـور خواسـتار حضـور در 

اجـرای  شـاهد  زودی  بـه  امیدواریـم  و  شـدند 

دیگـر  مشـارکت  بـا  طـرح  ایـن  بعـدی  مراحـل 

شرکت های برتر ایران باشیم.

اقدامـات  از  قدردانـی  ضمـن  پایـان  در  وی 

وزارت صمـت، رویکـرد جدیـد ایـن وزارتخانـه در 

حمایت از بخش دولت و استفاده از ظرفیت های 

از  و  کـرد  توصیـف  خـوب  را  خصوصـی  بخـش 

صنعتـی  جامعـه  رضایت منـدی  سـطح  ارتقـای 

کشـور خبر داد و نسـبت به اسـتمرار این طرح و 

اجـرای مراحـل بعـدی آن در سـال های آینـده ابراز 

امیدواری کرد.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد آذربایجان گفت: در سـال 1399، 335 هـزار و 747 تن محصول میلگرد در این مجموعه تولیـد و به بازار 
عرضه شده است.

عبور تولید فوالد آذربایجان از ۳۳۵ هزار تن

علیرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

محمودی در جمع خبرنگاران شهرسـتان با بیان 

کرونایـی،  محدودیت هـای  تحریم هـا،  اینکـه 

کمبود گاز و قطعی یک ماهه برق بر روند تولید 

در سـال 1399 اثرگـذار بـود، اظهـار داشـت: بـه 

رغم این مسـائل در تولید سـال 1399 نسـبت به 

سـال 1398 چنـدان عقـب نیسـتیم و بـه درآمـد 

25هـزار میلیـارد ریالـی از فـروش محصـوالت تـا 

بهمن ماه رسیدیم.

وی افـزود: تولیـد 12 ماهـه سـال 1398 ایـن 

شرکت 365 هزار و 419 تن بود. 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آذربایجان با اشـاره 

بـه فعالیـت مجتمع فـوالد آذربایجـان از 20 سـال 

جـزو  را  شـرکت  ایـن  تولیـدی  میلگـرد  پیـش، 

استانداردترین محصول در کل کشور دانست.

محمـودی در ادامـه بـا بیـان اینکـه مجتمـع 

فـوالد آذربایجـان بـا دارا بـودن ایـزو 14000 محیـط 

زیسـت؛ 473 کارمنـد رسـمی و بـا تولیـد یـک 

محصـول بـزرگ و اسـتاندارد در بازار بـزرگ فوالد 

کشـور می تـازد، تصریـح کـرد: 100 درصـد افـراد 

واحـد  بـه  مربـوط   1400 سـال  در  بازنشسـته 

بهره برداری و تولید هسـتند و باید در این راسـتا 

و بـرای جـذب نیروهای متخصص؛ فنـی و جوان 

تمهیداتی اتخاذ شود.

آمـوزش ضمـن خدمـت را اصلـی  ارائـه  وی 

بدنـه  کـردن  چابک تـر  بـرای  اساسـی  و  مهـم 

تشـکیالت مجتمـع عنـوان و تاکیـد کـرد: برنامه 

ساالنه ما آموزش پنج هزار ساعته در سال است 

کـه بـا ارائـه آموزش هـای الزم می توان بـر کارایی 

هر چه بیشتر افراد افزود.

مدیرعامـل فـوالد آذربایجـان بـه کمک هـای 

فـوالد در امـور اجتماعـی؛ مدیریـت شـهری و در 

حـوزه مقابلـه بـا کرونا و کمک به خیریه ها اشـاره 

کـرد و یـادآور شـد: پیش قـدم شـدن در چنیـن 

امـوری چنیـن از رویکردهـای مجموعـه  فـوالد 

است که امیدوار هستیم موفق تر از گذشته در 

این صحنه ها حضور داشته باشیم.

محصـوالت  تولیـد  قابلیـت  بـه  محمـودی 

دیگری چون نبشـی، سـپری، تسـمه، میلگرد 8 و 

غیـره در ایـن مجتمـع اشـاره کـرد و ادامـه داد: 

تولیـد میلگـرد آلیـاژی و کم آلیـاژی برای سـاخت 

برنامه ریـزی  و  پیـچ و مهـره در دسـت تحقیـق 

است و امیدوار هستیم با تولید میلگرد 8 نیز به 

اهداف بزرگ تری برسیم.

در  وقفـــــه  اصلـی  عامــــــل  را  تحریـــــم  وی 

بهره برداری از فاز توسـعه این مجموعه عنوان و 

بیـان کـرد: بـا راه اندازی واحد ذوب این مجتمع 

تکمیـل و فعالیـت سـه مجموعـه در کنـار هـم 

نیازمنـد فضـای بیشـتری هسـتیم کـه در حـال 

پیگیری است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آذربایجان بـا اعالم 

اولیـن محمولـه  سـال 1399  مـاه  اسـفند  اینکـه 

صادراتـی ایـن شـرکت بـه میـزان یـک هـزار تـن بـه 

بـه  مصمـم  کـرد:  مطـرح  شـد،  ارسـال  گمـرگ 

صـادرات محصـوالت به بازارهای هدف از جمله 

کشـورهای همسـایه، عـراق، ترکیـه، افغانسـتان، 

آذربایجان، ارمنستان هستیم.

بر اساس گزارشی از ایرنا، محمودی در پایان با 

تاکید بر اینکه نگاه به رسانه و اطالع رسانی نباید 

نگاه ابزاری باشد بر لزوم ارتباط تنگاتنگ رسانه و 

فوالد در جهت نزدیکی مردم با شـرکت و آشـنایی 

آن ها با این ظرفیت بزرگ در شهرستان و انعکاس 

مطلوب اخبار و اطالعات فوالد تاکید کرد .

در پایـان مراسـم مدیرعامـل فـوالد آذربایجـان 

از اصحاب رسانه با هدایایی تجلیل کرد.

شرکت فوالد آذربایجان در نیمه شعبان سال 

تـن  هـزار  سـالیانه 550  تولیـد  هـدف  بـا   1379

محصوالت کیفی فوالدی در شمال غرب کشور 

از جنـوب شـرقی  و در فاصلـه سـه کیلومتـری 

شهرستان میانه در مجاورت ایستگاه راه آهن در 

زمینی به مساحت 46 هکتار افتتاح شد.
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رئیـس هیئت مدیره شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: در جهان امـروز، یکی از مهم ترین مسـئولیت های پیـش روی صنایع مختلف، 
مدیریـت در راسـتای پیشـگیری و مقابله با هر نوع بحران احتمالی اسـت. شـرکت های فعـال در عرصه جهانی بـرای اینکه بتوانند 
بـه رشـد و ارتقای سـازمانی خـود را در عرصه های بین  المللی تداوم بخشـند، الزم اسـت ابتدا اسـتراتژی هایی جهت پیشـگیری از 

وقوع هرنوع بحران احتمالی در آینده تبیین کنند.

شرکت فوالد خوزستان، ناو صنایع فوالدی خاورمیانه

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، رضـا طاهـری، 

رئیـس هیئت مدیـره ایـن شـرکت در یادداشـتی 

اظهـار داشـت: ایمنی سـازی بخش هـای مختلف 

شـامل بخش بهداشـت و محیط زیست به همراه 

تهیـه و تامیـن مـواد اولیه مورد نیاز تولید هم زمان 

بـا هوشمندسـازی فراینـد آن جهـت جلوگیـری از 

فشـارهای  از  ناشـی  بحـران  نـوع  هـر  اثرگـذاری 

بین المللی شامل تحریم ها و...، آینه ای است که 

می تواند با اولویت بخشی به آن ها، زمینه بروز هر 

نـوع پیشـامد و بحـران احتمالـی را بـه زیـر صفـر 

درصـد کاهـش داد. در ایـن میـان، شـرکت فـوالد 

خوزستان به عنوان یک شرکت های بزرگ فوالدی 

در کشـور کـه بسـیاری از کارشناسـان، آینـده ای 

متفـاوت و اثرگـذار در صنایـع فـوالدی بـرای آن 

تصویـر می کنند، همـواره با تبیین اسـتراتژی های 

الزم در زمینه کنترل بحران ها، رشد قابل توجهی 

طـی سـه دهـه اخیـر در زمینـه تولید، تکنولـوژی و 

محیـط  زیسـت داشـته اسـت. بـه نظـر می رسـد با 

تـداوم ایـن رونـد و ارتقـای نقـش ایـن شـرکت در 

تحریم هـای  از  ناشـی  بحران هـای  بـا  مقابلـه 

بین المللـی، دور از انتظـار نیسـت که در آینـده ای 

نزدیـک، شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان نـاو 

صنایـع فـوالدی خاورمیانـه شـناخته شـود. متـن 

کامل یادداشت را در ادامه دنبال کنید:

صنعتـی،  پسـاب های  بازیافـت  و  تصفیـه 

فاضالب های بهداشتی، مدیریت پسماند، حذف 

جایگزینـی  ازون،  الیـه  بـرای  مخـرب  گازهـای 

روغن  های حاوی ترکیبات PCB، حذف آزبست و 

توسعه فضای سبز، جزو اقدامات مهم این شرکت 

برای حفظ و تقویت ایمنی تولید، محیط زیست و 

پیشـگیری از بـروز هرگونـه بحـران در این زمینه به 

حساب می آید.

به نظر می رسـد وقوع و مدیریت بحران ها به 

صورت انضمامی، می تواند آغازکننده راهی باشد 

که بسیاری آن را به عنوان راه پیشگیرانه در مسیر 

تولیـد پایـدار صنایع مختلف عنوان می کننـد. از 

دیربـاز تـا بـه امـروز کـه زندگـی بشـر بـا تولیـدات 

صنعتـی و معدنـی وابسـتگی معنـاداری یافـت، 

تالش برای کنترل و حل مسالمت آمیز چالش های 

تولیـد بـه عنـوان ضـرورت تمام نشـدنی بـه طـرح 

نخسـت سیاسـت گذاری های صنعتـی کشـورها 

بـدل شـد. ایـن موضـوع در دنیـای امـروز زمانـی 

می تواند به یک غفلت تمام نشـدنی تبدیل شـود 

قبـال  در  پیشـگیری  پیرامـون  سیاسـتی  کـه 

بحران های احتمالی آینده اتخاذ نشود.
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اگر به رابطه صنایع فوالدی )به عنوان صنایعی 

خاص و استراتژیک( و بحران های احتمالی، نگاهی 

اجمالـی صـورت بگیـرد، بـه طـور قطـع می تـوان 

چالش هایی را در این زمینه جستجو کرد که عدم 

توجـه بـه آن می توانـد بحران هـای مختلف شـامل 

بحران هـای تولیدی و زیسـت محیطی را بـه وجود 

آورد. بـرای جلوگیـری از وقـوع آن هـا و بـه نوعـی 

پیگیـری از تبعـات آن، الزم اسـت بـه چنـد بخـش 

ماننـد ایمنی، مـواد اولیه، ماشـین آالت تولیـدی و 

فـروش محصـوالت توجه ویـژه ای نشـان داد. برای 

فهم موضوع فوق، به اقدامات استراتژیک شرکت 

فوالد خوزستان به عنوان یکی از نمونه شرکت های 

بزرگ فوالدی در کشـور پرداخته می شـود تا از این 

طریـق ضمـن دسـتیابی بـه چگونگـی مواجهه یک 

شـرکت بـزرگ بـا بحران هـای احتمالـی، اثرگـذاری 

اقدامـات فـوق را در ایـن زمینـه مـورد ارزیابـی و 

بررسی قرار داد.

ایمنی در فوالد خوزستان در قامت  ■

مدیریت بحران

بررسـی شـاخص های ایمنـی و بهداشـت در 

یـک شـرکت بزرگ فـوالدی، مولفه های متعددی 

را دربرمی گیـرد کـه نظافـت، رفتارهـای ایمـن، 

ایمنـی  صنعتـی،  بهداشـت  ترتیـب،  و  نظـم 

ماشـین آالت، مسـیرهای عبـور و مـرور و ایمنـی 

عنـوان  بـه  اولیـه،  کمک هـای  کنـار  در  حریـق 

مولفه هـای ایمنـی و بهداشـت در شـرکت های 

فـوالدی محسـوب شـود. از ایـن نظـر، می تـوان 

شـرکت ها،  تخصصـی  و  دقیـق  ارزیابـی  ضمـن 

ایمنـی  مدیریـت  زمینـه  در  را  آن هـا  وضعیـت 

بحران هـای  بـا  مقابلـه  و  پیشـگیری  جهـت 

احتمالی، مورد سنجش قرار داد.

با استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت 

و محیـط   زیسـت در شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه 

کلیـد  مرتبـط،  گواهینامه هـای  اخـذ  همـراه 

پیشـگیری و مدیریـت بحـران در ایـن زمینـه بـه 

صدا درآمد. به مرور و با تقویت زیرسـاخت های 

ایمنـی، توجـه بـه بهبود وضعیت ایمنی و محیط 

 زیست در فوالد خوزستان، بیش از پیش افزایش 

پیـدا کـرد؛ بـه طـوری کـه می توانسـت تضمینـی 

بحران هـای  و  پیشـامدها  از  جلوگیـری  بـرای 

احتمالی در آینده پیش رو باشد.

صنعتـی،  پسـاب های  بازیافـت  و  تصفیـه 

پسـماند،  مدیریـت  بهداشـتی،  فاضالب هـای 

حذف گازهای مخرب برای الیه ازون، جایگزینی 

روغن  های حاوی ترکیبات PCB، حذف آزبسـت 

و توسـعه فضـای سـبز، جـزو اقدامـات مهـم ایـن 

شرکت برای حفظ و تقویت ایمنی تولید، محیط 

زیست و پیشگیری از بروز هرگونه بحران در این 

زمینـه بـه حسـاب می آیـد. به طوری کـه می توان 

و  ایمنـی  پـروژه  از 95  بیـش  شـدن  اجرایـی  بـه 

بـازه  طـی  خوزسـتان  فـوالد  در  زیسـت محیطی 

زمانـی 1381 تـا 1397 اشـاره داشـت. از میـان ایـن 

بـه  انحصـاری  طـور  بـه  طـرح  پـروژه، 80  تعـداد 

اختصـاص  گردوغبـار  انتشـار  کنتـرل  موضـوع 

یافت که سهم آن حدود 84 درصد کل پروژه های 

مذکور است.

نشـان  شـرکت  ایـن  تولیـد  پیرامـون  آمارهـا 

می دهد که با عملیاتی سـازی پروژه های ایمنی و 

محیـط  زیسـت، میـزان تولیـد فـوالد خوزسـتان در 

بـازه زمانـی 1376 تـا 1396، 65 درصد رشـد داشـته 

اسـت کـه زمینـه کاهـش 88 درصـدی بحران هـا را 

طـی بـازه مذکـور فراهـم آورد. همچنیـن توجـه این 

شـرکت باسابقه به درجه بندی پایش ماشین آالت 

نشان داد که عزم بلندی برای توسعه ماشین آالت 

مطابـق با زیسـت بوم منطقـه وجـود دارد و ایـن در 

و  ایمنـی  بحران هـای  کاهــــش  بـــه  بلندمــــدت 

زیست محیطی منجر خواهد شد. با این حال باید 

درنظر داشت که تمام این اقدامات تحت هشت 

کارگروه تخصصی تشکیل شده در فوالد خوزستان 

هویت یافته اسـت که شـامل کارگروه ایمن سـازی 

جرثقیل هـای ثابـت، جرثقیل هـای موبایـل، نـواره 

اشـتعال،  و  انفجـار  ارتفـاع،  در  کار  نقاله هـا، 

خطرات برق گرفتگی، کارگروه برخورد، تصادف و 

ایمن سـازی خطـرات  بـه همـراه  اشـیاء رهاشـده 

مسمومیت ها و خفگی می شود.

بـه نظـر می رسـد مـوارد فـوق در کنـار ایجـاد 

ایمنـی چندالیـه، اسـتقرار سیسـتم های IT شـامل 

ارزیابـی ریسـک بـه همراه تهیـه برنامه ها، فیلم ها، 

کتاب هـای آموزشـی و 10 دسـتور العمل الزم االجـرا 

در مسـیر ایمنـی طـی سـال 1399، می توانـد بـه 

توسـعه ایمنـی مجموعـه فـوالد خوزسـتان جهـت 

پیشگیری از بروز هر نوع بحران احتمالی در آینده 

منجر شود.

مواد اولیه فوالد خوزستان در ساحت  ■

مدیریت بحران

تامیـن مـواد اولیـه بـه عنـوان ضـرورت تولیـد، 

یکـی از مولفه هـای مهـم در شـرکت های فـوالدی 

می توانـد  آن،  فقـدان  صـورت  در  کـه  اسـت 

چالش هـا و بحران هـای جبران ناپذیـری را متوجـه 

اسـتراتژی  اگـر  کـه  بحرانـی  نمایـد.  شـرکت ها 

مناسبی جهت خنثی سازی چالش های احتمالی 

اتخـاذ نشـود، بی شـک دشـواری های متعـددی را 

بـرای نهادهـا و سـازمان های مختلـف بـه وجـود 

خواهد آورد.

فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان یک شـرکت مهـم و 

بزرگ فوالدی، همواره در برابر چالش های به وجود 

آمده در زمینه مواد اولیه، استراتژی های مختلف 

و متنوعی را اتخاذ کرده اسـت تا ضمن جلوگیری 

از تبدیل شدن چالش به یک بحران، زمینه را برای 

تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه صنایـع پایین دسـتی 

صنعت فوالد آماده سازد. هدفگذاری این شرکت 

در زمینه جلوگیری از وجود هر نوع بحران در این 

زمینـه بر سـه مولفه اسـتوار اسـت کـه در راسـتای 

تامیـن مـواد اولیـه و انـرژی مـورد نیاز تولیـد به کار 

اگر به رابطه صنایع فوالدی 
)به عنوان صنایعی خاص و 

استراتژیک( و بحران های احتمالی، 
نگاهی اجمالی صورت بگیرد، به 

طور قطع می توان چالش هایی را 
در این زمینه جستجو کرد که عدم 

توجه به آن می تواند بحران های 
مختلف شامل بحران های تولیدی و 

زیست محیطی را به وجود آورد
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گرفته می شـود. تامین بار فلزی شـامل کنسـانتره 

سنگ آهن، آهن قراضه، آهن اسفنجی، تامین مواد 

نسـوز شـامل انـواع خـاک، آجـر و قطعـات ویـژه بـه 

همـراه سـایر مـواد اصلـی شـامل انـواع فروآلیاژهـا، 

الکتـرود گرافیتـی، مـواد کمکـی و افزودنی هـای 

انــــواع  گــــدازآورها،  و  ذوب   کمـک  غیرفلــــزی، 

کاتالیسـت و مواد شـیمیایی، جزو مولفه های این 

شرکت برای تامین مواد اولیه در کنار انرژی تولید 

به حساب می آید.

سیاسـت اسـتفاده بهینه از مواد و تجهیزات 

همـراه  بـه  نگهــــداری  و  تعمیــــرات  کنــــار  در 

بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید، 

زمینـه را بـرای کاهـش ریسـک تولیـد محصـوالت 

این شـرکت کاهش داده اسـت. در واقع، شـرکت 

فوالد خوزستان برای جلوگیری از هرگونه پیشامد 

ناگـوار در زمینـه تولیـد، مبنای خود را بر توسـعه 

احـداث  تسـریع در  از طریـق  طرح هـای جدیـد 

به موقع آن ها به همراه ارتقای بهره وری تجهیزات 

موجـود می گـذارد. بـه طـور نمونـه، طـرح افتتـاح 

واحـد زمـزم 3 شـامل تولیـد آهن اسـفنجی مـورد 

نیـاز شـارژ فلـزی کوره هـا به همـراه بهره بـرداری از 

واحــــد ریخته گــــری اسلــــب در راستای تولید 

سبــــد  متنوع ســــازی  و  عریــــض  اسلب هــــای 

محصــــوالت، از جملــــه اقدامــــات مهـــم فـوالد 

خوزسـتان در راسـتای جلوگیری از هرگونه بحران 

مواد اولیه محسوب می شود.

فوالد خوزستان، تحریم ها، مدیریت بحران ■

وجـود تحریم هـا در هـر سـطحی می توانـد بـه 

عنوان یک چالش بالقوه برای شرکت های فوالدی 

محسوب شود. این نوع چالش عمدتا کل زنجیره 

تولید شامل تامین مواد اولیه تا فروش محصوالت 

را درگیـر خـود خواهـد کرد. از ایـن رو، عمده اقدام 

بـا  مقابلـه  راسـتای  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

بحران هـای احتمالـی ناشـی از اعمـال تحریم هـای 

بین المللـی، تکمیل زنجیـره ارزش )از سـنگ آهن تا 

نـورد( اسـت. از طرفـی، دسترسـی ایـن شـرکت بـه 

آب های آزاد، راه آهن جنوب به شمال و بالعکس به 

همراه وجود جاده های ترانزیتی، سه عنصر مهمی 

هسـتند کـه می تواننـد عـالوه بـر ایجـاد مزیـت 

رقابتـی بـرای فـوالد خوزسـتان نسـبت بـه سـایر 

زمینـه  و خارجـی،  شـرکت ها در عرصـه داخلـی 

اسـتراتژیک مناسـبی بـرای مقابلـه بـا تحریم هـای 

بین المللـی بـه وجـود آورد. از ایـن رو، مزیـت ایـن 

شرکت در زمینه حمل و نقل که یکی از چالش های 

مهـم تولید محصوالت فـوالدی در عصر تحریم ها 

بـه حسـاب می آیـد، همـواره بـه عنوان نقطـه قوت 

شرکت فوالد خوزستان درنظر گرفته شده است.

آمارهـای ایـن شـرکت طـی سـال های اخیـر در 

زمینه صادرات محصوالت تولیدی نشان می دهد 

که عمده تولیدات از طریق خطوط ریلی به بندر 

امام و از آنجا صادر شده است که تاکید مضاعف 

بر مزیت رقابتی قابل توجه این شرکت به حساب 

حمل و نقـل  شـرکت  وجـود  همچنیـن  می آیـد. 

چندوجهی فوالد لجسـتیک )یکی از شـرکت های 

تابعـه فـوالد خوزسـتان( نشـان از اهمیـت موضـوع 

حمـل و نقـل در صنعـت فـوالد بـه ویـژه در زمینـه 

حمل ونقـل مـواد اولیـه و محصوالت اسـت کـه در 

بلندمـدت می توانـد از بـروز هـر نـوع چالـش و 

بحران احتمالی جلوگیری به عمل آورد.

فوالد خوزستان، چشم انداز، مدیریت بحران ■

تاریخچه فوالد خوزستان نشان می دهد که از 

زمـان بهره بـرداری تـا امـروز، بیـش از 68 میلیون تن 

محصوالت مختلف توسـط این شـرکت به مرحله 

تولید رسیده که حدود 20 میلیون تن از این مقدار 

بـه 28 کشـور دنیـا صـادر شـده اسـت. بررسـی ایـن 

موضـوع در میـان آمارهای سـال 1399 می تواند به 

تصویـر شـفاف و مثبـت عملکـرد ایـن شـرکت در 

زمینـه مقابلـه بـا تحریم هـا و کمـک بـه مدیریـت 

از  بیـش  صـادرات  حجـم  رسـاند.  یـاری  بحـران 

1.5میلیون تن طی یازده ماهه نخست سال 1399 

در کنار ارزآوری برای کشور، ازجمله دستاوردهای 

فوالد خوزستان در دوره بحرانی امروز است.

فـوالد  اسـتراتژیک  سـند  طبـق  حـال،  ایـن  بـا 

خوزستان، برنامه و نقشه راه این شرکت بر اساس 

ظرفیـت 13.6 میلیـون تن به همراه تکمیل زنجیره 

ارزش در باالدسـت و پایین دسـت، تهیـه و تبییـن 

شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد بـا رونـدی کـه ایـن 

شـرکت در شـرایط امـروز دنبـال می کنـد، دور از 

انتظار نیست که در آینده ای نه چندان دور به ناو 

صنایع فوالدی خاورمیانه تبدیل شود.

تامین مواد اولیه به عنوان 
ضرورت تولید، یکی از مولفه های 

مهم در شرکت های فوالدی 
است که در صورت فقدان آن، 

می تواند چالش ها و بحران های 
جبران ناپذیری را متوجه 

شرکت ها نماید
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