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سرمقاله

رهایـی از اقتصـاد نفتـی، همـواره یکـی از اهـداف اصلـی بـرای بخـش 

اقتصـاد بـه شـمار مـی رود کـه از ابتـدای امر توسـط دلسـوزان و کارشناسـان 

اقتصادی بارها و به سبک های مختلف مطرح شده است.

موضوعی تکرارشونده اما مهم که پس از بارها تذکر، سخنرانی، نشست، 

کنفرانس و... همچنان در عمل، عقب تر از شعار ها حرکت می کند.

تاریخ کشـور گویای آن اسـت که اقتصاد ایران، بیش از 70 سـال متکی 

بـر درآمدهـای نفتـی بـوده و از دورانـی کـه برنامه های توسـعه ای در کشـور 

تدویـن و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، درآمدهـای نفتـی در کانـون توجـه 

دولتمردان بوده اسـت. این نعمت خدادادی که اسـتفاده بی قید و شـرط 

از آن، مسـبب فربـه شـدن اقتصـاد دولتـی بـوده، بـه طـرزی پیـش رفتـه کـه 

چابکـی را از زیرمجموعه هـای اقتصـادی ربـوده و در نهایـت، »اقتصـاد تک 

محصولـی« فرزنـد ناخلـف آن شـده اسـت. ماحصلـی کـه بـه دنبـال خـود، 

بی توجهـی بـه سـایر بخش هـای اقتصادی و اسـتفاده نکـردن از ظرفیت ها و 

اسـتعدادهای مختلـف را بـه دنبـال داشـت و در نهایـت، بخـش اعظمـی از 

صادرات کشور را نفت خام به خود اختصاص داد.

 معضـل »اقتصـاد تـک محصولـی«، نـه تنهـا در کشـور ما، که در بیشـتر 

کشـورهایی کـه دارای منابـع طبیعـی هسـتند، گـزارش شـده اسـت و ایـن 

نشان از ضعف تصمیم گیری در مدیریت اقتصادی دارد. این در شرایطی 

معدنـی  و  صنعتـی  ویـژه   ظرفیت هـای  بـودن  دارا  بـا  ایـران  کـه  اسـت 

پویایـی  ایـن دو حـوزه،  از بخش هـای  بـر هرکـدام  تمرکـز  بـا  می توانسـت 

اقتصادی را به ارمغان آورد و از وابستگی به نفت نجات یابد. 

ازجمله نقاط ضعف در دوران جهش صادراتی نفت، خام فروشـی این 

بـرای کسـب  افـزوده  ارزش  ایجـاد  بـر  کمتـر  تمرکـز  و  خـدادادی  نعمـت 

تکنولوژی و درآمد بیشتر بود. ضمن اینکه درآمد نفتی اگر صرف توسعه 

امـا  می گرفـت  فـرا  را  اقتصـاد  چشـم گیر  رونقـی  می شـد،  زیرسـاخت ها 

عملکـرد دولت هـا گویـای آن اسـت کـه سـهم قابل توجهـی از ایـن درآمد به 

دلیـل سـاختاربندی نـه چنـدان درسـت، صـرف هزینه هـای جـاری اداره 

کشور و یارانه های مستقیم و غیرمستقیم شده است. به بیان دیگر، نگاه 

جنبـه  تـا  داشـته  مصرفـی  جنبـه  بیشـتر  درآمدهـا  ایـن  بـه  مسـئولین 

سـرمایه گذاری! بدخواهـان کشـور در نهایـت از ایـن عامـل به عنـوان اهرم 

فشـار اسـتفاده کردنـد تـا بـا تحریم هـای نفتـی، فشـار دوچندانـی را بـر ایـن 

کشور وارد سازند و پیکره اقتصادی آن را به لرزه بیندازند.

شـاید دیگـر ضـرورت فاصلـه گرفتـن از اقتصاد متکی بر نفت بر همگان 

عیـان شـده و دیگـر همچـون گذشـته سـهل انگاری بـرای گـذر از آن در کار 

نباشـد. مسـیر رهایـی از »اقتصـاد تـک محصولـی«، دسـت اندازهایی در 

از  آن  خالـی  جـای  کـردن  پـر  بـرای  امـر  مسـئولین  کـه  دارد  اجـرا  بخـش 

درآمدهـای مالیاتـی اسـتفاده می کننـد تـا بـار فشـار کمبـود نقدینگـی بـه 

شـکلی دیگـر از دوش آن هـا برداشـته شـود. عالوه برایـن در مـواردی بـرای 

جبـران ایـن خسـارت دسـت بـه دامن روش هایی همچـون فـروش دارایی ها 

به بخش خصوصی نیز شده اند.

طبـــــق نظــــر کارشناســــان در خصــــوص کاهـــش وابستگـــی بـــه نفــت، 

سیاسـت های اقتصادی باید به سـمت افزایش تولید ناخالص ملی از طریق 

افزایـش تولیـد و در گام بعـد، صـادرات کاال و خدمـات پیـش رود تـا سـبد 

صادراتی کشور متنوع شود. با توجه به تجربه های تلخ حاصل از تحریم های 

نفتـی بـه خصـوص مواجهـه بـا شـرایط سـخت تر در دوران پسـابرجام، به نظر 

می رسد فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت توسعه بخش هایی 

نظیـر صنایـع معدنـی، بیـش از آنکـه یـک رویکـرد انتخابـی باشـد، ضرورتـی 

اسـتراتژیک اسـت. بنابرایـن فـارغ از تکـرار شـعارها و تبییـن سیاسـت های 

کوتاه مـدت، بهتـر اسـت بـا تکیـه بـر پتانسـیل های مغفـول مانـده کشـور، 

ساختار اقتصادی نوینی را برای کشور پی ریزی کرد.
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طـی سـال های گذشـته واحدهـای تولیدکننده شـمش زیادی با نـگاه به معدن انگـوران که حکم بهشـت را برای صنعت سـرب و 
روی کشـور ایفـا می کـرد، به بهره برداری رسـید اما با تمام شـدن ذخایر اکسـیدی در سـطح ایـن معدن و بی توجهی به اکتشـاف 
ذخایـر جدیـد، معضل بزرگ کمبود مواد اولیه گریبان تولیدکنندگان شـمش سـرب و روی را گرفت و آن ها را بـه واردات خاک معدنی 
سـوق داد کـه ایـن راه نیز بـا موانع داخلی و خارجـی فراوانی همراه بـود. برخی برای عبور از چالـش کمبود مواد اولیه، بـه بازفرآوری 
باطله هـا و پسـماندها روی آوردنـد و برخی دیگر، اکتشـاف ذخایر جدید سـرب و روی را در دسـتور کار خـود قرار دادند امـا در میان، 
مطـرح شـدن قوانینی در راسـتای آزادسـازی معادن، فعاالن را نگـران کرده تا بار دیگـر انگیزه معدن کاران برای اکتشـافات اصولی 
و توسـعه ای از بیـن برود و این امر به دسـت فراموشـی سـپرده شـود. در این رابطه با احمد مشـکانی، مدیر ارشـد گـروه معدنی و 

بازرگانی زرمش گفت وگو کرده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است:

احمد مشکانی، مدیر ارشد گروه معدنی و بازرگانی زرمش در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

بی توجهی به اکتشاف به کمبود مواد اولیه منجر شد

قانـون آزادسـازی معـادن چـه تبعاتـی را برای  ◄

معدن کاران خواهد داشت؟

قانـون جدیـدی هم اکنـون وضـع شـده اسـت 

کـه بیـان می کنـد اگـر یک مکتشـف، معدنـی را 

در منطقـه ای اکتشـاف کـرده باشـد، بـه همـان 

میزان اکتشـاف، اجازه برداشـت برای وی صادر 

می شـود و بعـد از برداشـت، معـدن از او گرفتـه 

خواهد شد. این قانون به شدت تبعاتی سخت 

بـه همـراه دارد و خطرنـاک اسـت و در نهایـت 
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شـد.  خواهـد  کشـور  معـادن  نابـودی  موجـب 

وقتـی یـک معـدن کار، نتواند پروانـه معدن خود 

را بـرای اکتشـاف و بهره بـرداری تمدیـد کنـد، به 

بـه تخریـب معـدن می گیـرد،  سـرعت تصمیـم 

مـاده اصلـی کـه در آن معـدن وجـود دارد را بـه 

بدترین شـکل ممکن اسـتخراج می کند و سـپس 

معـدن را از بیـن می بـرد؛ معـدن دار بعـدی کـه 

می خواهـد امـور آن معـدن را در دسـت بگیـرد، 

متحمـل هزینه هـای گزافـی همچـون بازسـازی 

معدن مخروب می شود.

برای معدن، کسـی دل نمی سـوزاند؛ از زمان 

قـراردادن معـدن در مزایـده تـا واگـذاری آن بـه 

شـخص دیگـری و آغـاز بهره بـرداری مجـدد آن، 

نزدیک سه تا چهار سال به طول می انجامد. در 

صورتـی کـه هـدف ما این اسـت کـه کاری کنیم 

قـدرت و سـرعت معـدن کاری نسـبت بـه قبـل، 

افزایش چشمگیر و محسوسی پیدا کند.

تعریفـی وجـود دارد بـه نـام »اکتشـاف حیـن 

استخراج« و معنی آن این است که معدن کاران، 

یـک معـدن را اکتشـاف می کننـد و سـپس آن را 

توسعه می دهند. زمانی که این اتفاق رخ دهد 

و معدن توسعه پیدا کند، کسی دیگر اقدام به 

صـرف هزینه هـای مـازاد توسـعه نخواهد کـرد تا 

مواد معدنی جدید دیگری را استخراج کند اما 

معـادن  آزادسـازی،  قانـون  اجـرای  صـورت  در 

تقریبا بدون اکتشاف باقی خواهند ماند و فقط 

اکتشـاف،  مـورد  ابتـدا  در  کـه  همـان قسـمتی 

اسـتخراج و بهره برداری قرار گرفته بود، به روند 

نظـر  چراکـه  می دهـد؛  ادامـه  خـود  فعالیـت 

معـدن دار بـر ایـن اسـت کـه مالکیتی نسـبت به 

حیـن  »اکتشـاف  اصـل  طبـق  نـدارد.  معـدن 

اسـتخراج«، معـدن دار می توانـد در عیـن حـال 

کـه مشـغول بـه انجـام عمـل اسـتخراج اسـت، 

عملیـات اکتشـاف را نیـز انجـام دهـد تـا بـه ایـن 

ترتیـب، ذخایـر بیشـتری کشـف کنـد و باعـث 

بشـود.  خـود  محصـول  تولیـد  میـزان  افزایـش 

بنابرایـن، اگـر معـدن از معـدن دار گرفتـه شـود، 

اکتشـاف صورت نمی گیرد، وسـعت محدوده و 

کانی سـازی از سـوی معدن کار انجام نمی شـود 

و در نتیجـه میـزان تولیـدات معدنـی در کشـور 

نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

متاسفانه باید این نکته ذکر شود که قانونی 

کـه بـرای معـادن غیـر فعال در مجلس در شـرف 

تصویـب و اجـرا اسـت، حاصـل تجربـه و تخصص 

نیسـت. اگرچـه هـدف از تصویـب ایـن قانـون، 

برقـراری عدالـت در بخـش معـدن عنـوان شـده 

ایـن امـر عیـن بی عدالتـی  بایـد گفـت کـه  امـا 

اسـت و زحمـات چنـد سـاله معـدن کاران را هدر 

خواهـد داد. معـدن کاری، تخصصـی اسـت و از 

یـک  وقتـی  چـرا  برنمی آیـد.  فـردی  هـر  عهـده 

معدن دار در فکر توسـعه اکتشـافی معدن خود 

اسـت، معـدن را از آن شـخص بایـد بگیرنـد و در 

مزایـده قـرار دهنـد؟! بـا ایـن عمل، رکـود معدنی 

در کشور ایجاد می شود اما متاسفانه هیچ کس 

به این اتفاق توجهی ندارد.

این نکته بسـیار حائز اهمیت و جالب اسـت 

کـه در خـارج از کشـور، معدن داران را تشـویق به 

افزایش ذخایر معدنی، افزایش اکتشاف و توسعه 

معـادن خـود می کننـد امـا در کشـور متاسـفانه، 

افـرادی هسـتند کـه بـه واسـطه جایـگاه و مقـام 

نظـر  اظهـار  معـدن کاری  خصـوص  در  خـود، 

می کنـد. در صورتـی کـه بعضی از مسـئوالن امر 

حتـی تعریـف مـاده خـام را نیـز نمی داننـد. ایـن 

کار، بـه خـودی خـود باعـث از بیـن رفتـن رشـد و 

پیشـرفت در بخش اکتشـاف و اسـتخراج معادن 

کشـور می شـود و عـالوه  بـر آن، بـه دلیـل نبـود 

دانش در پس این قوانین اتخاذ شده، آسیب های 

جدی به فعالیت معادن کشور وارد می شود که 

برای جبران آن، کسی پاسخگو نیست.

در سال 1400، چه برنامه هایی در دستور کار  ◄

گروه زرمش قرار دارد؟

در بخـش تولیـد محصـوالت معدنـی قصـد 

داریـم امسـال، دو کارخانـه راه انـدازی کنیـم کـه 

یکی کارخانه بزرگ دو هزار و 500 تنی کاتد مس 

بـوده و دیگـری کارخانـه طـالی پرتابـل اسـت کـه 

البته در مقایسه با کارخانه کاتد مس، از مقیاس 

کوچکتـری برخـوردار اسـت. عالوه برایـن، احیـای 

سـنگ  تولیـد  بـرای  کارخانه هـا  از  دیگـر  یکـی 

مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در حـوزه اسـتخراج نیـز، چهـار معـدن را در 

سـال 1400 بـه بهره بـرداری خواهیـم رسـاند؛ در 

قانون جدیدی هم اکنون وضع 
شده است که بیان می کند اگر یک 

مکتشف، معدنی را در منطقه ای 
اکتشاف کرده باشد، به همان میزان 

اکتشاف، اجازه برداشت برای وی 
صادر می شود و بعد از برداشت، 

معدن از او گرفته خواهد شد
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حـال حاضـر 6 معـدن در اختیـار داریـم و قصـد 

داریم تعداد آن را به 10 عدد افزایش دهیم. در 

حـوزه اکتشـاف بـه صـورت تخصصـی مشـغول 

فعالیـت هسـتیم و می خواهیـم بـر 12 محـدوده 

و  کنیـم  شـروع  را  خـود  اکتشـافات  معدنـی، 

منتظـر بسـتر مناسـب هسـتیم تـا ببینیـم کدام 

یک از این برنامه ها را می توانیم به درسـتی، به 

انجـام  بـدون هیـچ وقفـه ای،  و  صـورت کامـل 

دهیم و به نتیجه برسانیم.

در خصـوص معضـل تامیـن مـواد اولیـه در  ◄

صنعت سرب و روی کشور توضیحاتی بفرمایید.

گفتنی است، ما یکی از فروشندگان سرب و 

روی خـام در کشـور هسـتیم و کارخانـه  تولیـد 

شمش در اختیار نداریم که با این معضل دست 

و پنجه نرم کنیم اما می توان گفت که واحدهای 

اسـاس  بـر  روی  و  سـرب  شـمش  تولیدکننـده 

اکتشافات انجام شده راه اندازی شدند و تصور بر 

ایـن بـود کـه میـزان ذخایـر سـرب و روی موجـود، 

پاسـخگوی نیـاز ایـن واحدهـا باشـد. در آن زمـان، 

دریافـت مجـوز احـداث کارخانه آسـان بود و تنها 

نیـاز بـه سـرمایه داشـت؛ در صورتـی کـه مسـئله 

مهم تـر از راه انـدازی کارخانـه، پیـدا کـردن ذخیـره 

اسـت. بعـد از چنـد سـال، بـه مـرور ایـن موضـوع 

عیان شـد که ظرفیت تولید شـمش سـرب و روی 

شـده  معدنـی کشـف  ذخایـر  میـزان  بـا  کشـور 

همخوانـی نـدارد و بـه ایـن ترتیـب، توجه هـا بـه 

سمت اکتشافات تازه رفت اما باید گفت که در 

تـازه،  یافتـن ذخایـر  بـر  عـالوه  اکتشـاف،  بحـث 

سـنجش صرفـه اقتصـادی اسـتخراج آن نیـز حائـز 

اهمیت است.

متاسـفانه در ایـران در حـوزه اکتشـاف معادن 

بسـیار ضعیـف عمـل شـده اسـت و بـرای اینکـه 

بتوانیم پتانسیل های جدیدی را پیدا کنیم، باید 

حتما در زمینه اکتشاف بسیار قوی تر از گذشته 

عمل کنیم. باید ذخایر سرب و روی خوبی که در 

مناطـق مختلـف ماننـد سـنندج، سـیرجان، البـرز 

و... واقع شـده اسـت به دقت بررسـی و اکتشاف 

شود. پس از آن، منطقه هدف مشخص می شود 

و در آن اکتشافات تفصیلی و نیمه تفصیلی انجام 

دهیم و بتوانیم ذخایر را گسترش کنیم.



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

9
 é شماره  é 161 فروردین ماه 1400



فــوالد

هفتهنامه

10
é 1400  فروردین ماه é 161  شماره 

فــوالد



فــوالد

هفتهنامه

11
 é شماره  é 161 فروردین ماه 1400

شیرینیواردات،کامتولیدکنندگانایرانیراتلخمیکند

ضرورتایجادیکسامانهجامعجهتاستحکامزنجیرهتولید

محدودیتهایصادراتی،مانعجهشتولیددرصنعتفوالدشد
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مدیرعامل شـرکت ماشـین آالت سـنگین پـارس زاگرس گفت: با توجه به شـرایط سـخت تحریمـی در مـورد واردات تجهیزات و 
ماشـین آالت صنعتـی، نهضـت سـاخت داخـل می توانـد به رونـق داخلـی و بومی سـازی کمک کنـد اما برخـی مدیران بـا توجه به 

شیرینی واردات، هنوز رویکرد سابق خود را حفظ کرده اند.

مدیرعامل شرکت ماشین آالت سنگین پارس زاگرس:

غالمحسـین اردالن در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

پـارس زاگـرس 25 سـال سـابقه  داشـت: شـرکت 

فعالیـت در صنعـت دارد امـا پیـش از آن نیـز در 

قالب هـای گوناگـون در صنعـت حضـور داشـتیم. 

زمینه فعالیت شرکت ما عمدتا ساخت تجهیزات 

مربوط به صنایع فوالدی و بخشی نیز به طور کلی 

صنایـع فلـزی، تجهیـزات و ماشـین آالت معدنـی 

هیدرواسـتاتیک،  تسـت  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 

ورق،  بازرسـی  نواربـری،  قیچـی  گیربکـس، 

بسته بندی کویل فوالدی، پلیسه گیر لوله را برای 

شرکت های فوالدی و فلزی انجام می دهیم.

وی افـزود: بـرای شـرکت های بـزرگ فـوالدی 

همچـون فـوالد مبارکـه، احـداث و توسـعه خطوط 

بازرسـی در ناحیـه نـورد سـرد را هشـت سـال قبـل 

انجـام دادیـم. همچنیـن خطوط بازرسـی ماشـین 

شـرکت ذوب آهـن  تیرآهـن  بـرش  و  ریخته  گـری 

توسـط شـرکت مـا صـورت گرفت. ضمـن اینکه با 

دیگـر شـرکت های بـزرگ فـوالدی همچـون فـوالد 

همـکاری  و...  یـزد  آلیـاژی  فـوالد  خوزسـتان، 

کرده ایـم. در همیـن حـال، بـا بخش خصوصـی در 

زمینـه خـط تولیـد لوله هـای ERW و SAW در 

صنعت لوله و پروفیل همکاری کرده ایم.

مدیرعامل شرکت ماشین آالت سنگین پارس 

زاگـرس در خصـوص نحـوه فـروش ایـن شـرکت، 

خاطرنشان کرد: عمدتا به صورت سفارش   محور 

فعالیت می کنیم و با توجه به سفارش دریافتی 

از سوی شرکت ها، تولید و فروش انجام می شود 

امـا بـه دلیـل وجـود مشـتریان خـوب در داخـل، 

تاکنـون صادرات انجام ندادیم. محصـول خود را 

بـه صـورت مناقصـه ای  بـه شـرکت های دولتـی 

شـرکت های  مـورد  در  امـا  می کنیـم  عرضـه 

خصوصی این طور نیست.

رویکـرد بومی سـازی، رونـق اقتصادی را  ■

در پی دارد

اردالن اذعـان کـرد: در گذشـته قـادر به تولید 

سـه هزار تن ماشـین آالت در سـال بودیم. این در 

حالـی اسـت کـه اکنـون بـا رکـود پیـش آمـده در 

صنعـت از حـدود هشـت سـال گذشـته، میـزان 

تولید شـرکت ماشین آالت سـنگین پارس زاگرس 

نسـبت بـه ظرفیـت بـه طـور قابل توجهـی کاهش 

یافته است. این موضوع حتی باعث تعدیل نیرو 

در شرکت ما شده است.

و  رکـود  و  بـازار  نوسـانات  بـه  اشـاره  بـا  وی 

رونق هـای دوره ای در آن، تاکیـد کـرد: بـه نظـر 

می رسد رکودهای این چنینی در بازار و تحوالت 

پیـش آمـده اخیـر، بـه ویـژه تحریم هـا و تغییر خط 

مشـی مدیران دولتی در زمینه توجه به سـاخت 

داخـل، بـه زودی پایـان یافتـه و شـرایط رفته رفتـه 

بهتر خواهد شد.

سـنگین  ماشـین آالت  شـرکت  مدیرعامـل 

پارس زاگرس تصریح کرد: نیاز صنایع کشور به 

ویـژه صنعـت فوالد بـه ماشـین آالت و تجهیزات 

در داخـل کشـور قابـل تامیـن اسـت و تنهـا در 

از  خـارج  بـه  های تـک  و  معـدود  بسـیار  مـوارد 

کشـور وابسـتگی داریـم. طـی سـال های اخیـر 

بسـیاری از شـرکت های ایرانی با تکیه بر نیروی 

انسـانی متخصـص و دانـش فنـی به همـراه مواد 

و  تجهیـزات،  توانسـتند  داخـل  سـاخت  اولیـه 

ماشـین  آالت بی شـماری را کـه حتـی در صنایـع 

داخلی سـازی  دارنـد،  کاربـرد  حسـاس  بسـیار 

کنند و وابسـتگی اغلب صنایع را به واردات از 

خارج، برطرف سازند.

شیرینی واردات، کام تولیدکنندگان ایرانی را تلخ می کند
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هنوز هم تفکر واردات وجود دارد ■

اردالن یـادآور شـد: در گذشـته حتـی برخـی 

تجهیـزات و ماشـین آالت بسـیار سـاده کـه در 

واردات  طریـق  از  را  بـود  تولیـد  قابـل  کشـور 

تامیـن می کردنـد. چراکـه بـا توجـه بـه درآمـد 

از صـادرات  سرشـار نفتـی و وفـور ارز حاصـل 

و  دولتـی  شـرکت های  اغلـب  خـام،  نفـت 

خصولتـی بـه جـای توجـه بـه سـاخت داخـل و 

تامیـن نیازهـای خـود از طریـق تولیدکننـدگان 

بـه تولیـد  ایرانـی، واردات انجـام می دادنـد و 

داخلی کم توجهی می کردند.

وی نسـبت بـه برخـی تفکـرات باقی مانـده از 

دوران پیش از تحریم، این گونه گالیه کرد: هنوز 

بـا وجـود شـدیدترین تحریم هـای علیـه اقتصـاد و 

صنایع کشور، برخی مدیران بخش دولتی منتظر 

روابـط  در  گشایشـی  هـم  بـاز  کـه  هسـتند  ایـن 

اقتصادی باز و تحریم ها برداشته شود تا بتوانند 

مجـددا تجهیـزات و ماشـین آالت خارجـی را بـه 

کشـور وارد کننـد. مشـخص نیسـت کـه خریـد 

خارجـی بـرای برخـی از افراد چه منافعی دارد که 

هنوز این شیوه را دنبال می کنند!

سـنگین  ماشـین آالت  شـرکت  مدیرعامـل 

پـارس زاگـرس اضافـه کرد: اگر مقصـود مدیران 

از واردات تجهیـزات و ماشـین آالت بـه کشـور، 

تمـام  قیمـت  کاهـش  و  ارزان  سـرمایه گذاری 

قطعـا  باشـد،  کارخانه هـا  احـداث  بـرای  شـده 

اسـتفاده از تجهیـزات و ماشـین آالت سـاخت 

داخـل بیـش از واردات مقرون به صرفـه خواهـد 

امـا  داشـت  نخواهـد  توجیـه  واردات  و  بـود 

مشـخص نیسـت کـه برخـی مدیـران از واردات 

جلـوی  و  می کننـد  دنبـال  را  اهدافـی  چـه 

واردات نیز گرفته نمی شود.

فوالد، ماده اولیه اصلی برای ساخت  ■

تجهیزات

اردالن بـا اشـاره بـه فرآینـد تولیـد ماشـین آالت 

در شـرکت ماشـین آالت سـنگین پـارس زاگـرس، 

بیـان کـرد: فـوالد عمده تریـن و مهم تریـن مـاده 

ماشـین آالت  و  تجهیـزات  سـاخت  در  مصرفـی 

اسـت. بـه طـوری کـه بیـش از 95 درصـد از مـواد 

اولیـه شـرکت مـا را فوالدهای آلیـاژی و غیرآلیاژی 

تشکیل می دهد. در همین حال 5 درصد از مواد 

اولیه نیز فلزات غیرآهنی است.

وی مطـرح کـرد: فوالدهـای دریافتـی هـم بـه 

صورت ورق و هم به صورت کویل بوده که ورق 

نیـز بـه صـورت شـیت اسـت. پـس از ورود ورق یـا 

شـمش بـه شـرکت جهـت سـاخت ماشـین آالت، 

ایـن مـواد بـرش داده می شـوند. سـپس بـر اسـاس 

و  تجهیـزات  بـرای  شـده  طراحـی  نقشـه های 

ماشـین آالت، مـواد آمـاده شـده در کنـار هـم قـرار 

می گیرنـد و بـا انجـام عملیات هـای روی آن هـا، 

ماشـین کاری صـورت خواهـد گرفـت. در نهایـت 

این تجهیزات رنگ شده و سرهم بندی می شوند 

تا قابل عرضه به مشتریان باشند.

مدیرعامل شرکت ماشین آالت سنگین پارس 

زاگرس در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر نـوع فـوالد 

ورق هـای  کـرد:  عنـوان  شـرکت،  ایـن  دریافتـی 

فـوالدی بسـیار متغیـر هسـتند و بسـته بـه نـوع 

سـفارش و نـوع ماشـین آالت و تجهیـزات، از 10 تـا 

300 میلی متر را شامل می شود. ضمن اینکه گرد 

تـا   20 قطـر  از  نیـز  اسـتفاده  مـورد  فـوالدی 

800میلی متر موجود است.

حاضـر،  حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  اردالن 

مشکالت تامین مواد اولیه برای شرکت ما تقریبا 

برطـرف شـده اسـت اما پیـش از این، چالش هایی 

در ایـن حـوزه وجـود داشـت. در شـرایط کنونـی 

دسترسـی بـه هـر نـوع فـوالد در ایـران امکان پذیـر 

اسـت. البتـه ممکـن اسـت برخـی از شـرکت های 

همـکار مشـکالتی در تامیـن مـواد اولیـه داشـته 

باشند اما شرکت ما هر زمان اراده کرد، توانست 

مـاده اولیـه خـود را در اسـرع وقـت از بـازار آزاد 

تامین کند.

وی بـا بیـان اینکه نوسـانات قیمتی مهم ترین 

چالـش بـازار بـه ویـژه در حـوزه تامیـن مـواد اولیـه 

اسـت، تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان بـا توجـه بـه 

نوسـانات  مقابـل  در  بایـد  دارنـد،  کـه  رسـالتی 

مقاومـت کننـد و اجـازه ندهنـد ایـن شـرایط بـه 

تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود. چراکه با 

تعطیلـی ایـن واحدها، مـوج بیکاری در کشـور به 

وجـود می آیـد که تبعـات اقتصـادی، اجتماعی و 

امنیتی برای کشور خواهد داشت.

نیاز صنایع کشور به ویژه صنعت 
فوالد به ماشین آالت و تجهیزات 
در داخل کشور قابل تامین است 

و تنها در موارد بسیار معدود 
و های تک به خارج از کشور 

وابستگی داریم
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مدیر بازاریابی و فروش شـرکت آذین فورج گفت: تولیدکنندگان داخلی با سـختی توانسـتند بدون کمک گرفتن از شـرکت های خارجی، 
برخی از قطعات حساس صنایع را بومی سازی کنند اما واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند، همچنان صنعت را تهدید می کند.

مدیر بازاریابی و فروش شرکت آذین فورج:

سـید موسـی راشـدی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت آذیـن فـورج در اسـتان خراسـان 

شمالی و شهرستان اسفراین واقع شده است و در 

زمینه فورجینگ فوالد و قطعات آهنگری فعالیت 

می کنـد. ایـن شـرکت می تواند قطعات مختلفی 

حفـاری،  انـرژی،  گاز،  و  نفـت  صنایـع  بـرای 

خودروسازی، صنایع فوالد، نیروگاهی، ماشین سازی، 

صنایـع معدنـی و... تولیـد کنـد. ظرفیـت تولیـد 

شـرکت آذین فورج حدود 30 هزار تن قطعه فورج 

شـده در سـال اسـت و 500 نفـر در ایـن شـرکت 

مشغول به کار هستند.

وی افزود: در حال حاضر، روش تولید شـرکت 

آذین فورج برای تولید قطعه و محصول به صورت 

آهنگری بسته است اما در آینده طرحی داریم که 

بتوانیم روش قالب آهنگری باز را نیز انجام دهیم. 

شـرکت مـا حـدود 15 خط پرس در اختیـار دارد که 

ایـن پرس هـا از یـک هـزار تنـی تـا چهـار هـزار تنـی 

بـه روش  را  آن هـا قطعـات  بـا  و  متغیـر هسـتند 

آهنگـری صنعتـی تولید می کنیم. در این شـرکت 

قـادر بـه تولیـد قطعات فورج شـده از کمتـر از یک 

کیلوگرم تا قطعات 15 تنی هستیم.

فوالد آلیاژی، ماده اولیه تولید محصوالت فورج ■

مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت آذیـن فـورج 

خاطرنشـان کـرد: مـاده اولیـه تولیـد محصـول در 

شرکت ما، میلگرد آلیاژی است که آن را از شرکت 

فـوالد آلیـاژی ایـران و مجتمـع صنعتـی اسـفراین 

خریـداری می کنیـم. در ایـن رابطـه میلگردهـای 

آلیـاژی بـا قطـر کمتـر از 200 میلی متـر از شـرکت 

از  از 200 میلی متـر  باالتـر  و  ایـران  آلیـاژی  فـوالد 

مجتمـع صنعتـی اسـفراین تامیـن می شـود. نکته 

قابـل توجـه ایـن اسـت که تمـام مواد اولیه شـرکت 

آذین فورج فوالد آلیاژی است.

راشـدی بـا اشـاره بـه انـواع محصـوالت شـرکت 

آذیـن فـورج و کاربـرد آن هـا در صنعـت، بیـان کرد: 

در تولید فلنج نیز فعال هستیم که این قطعات در 

صنایع نفت و گاز کاربرد زیادی دارند و آن ها را از 

سایز یک تا 70 اینچ تولید می کنیم. در این رابطه 

تولیـد بـر اسـاس هـر گریـد و سـایزی کـه مشـتری 

سفارش دهد، صورت می گیرد.

وی اضافـه کـرد: پیـش از ایـن، تامیـن فلنج هـا 

در سـایزهای بـاال بـرای صنایـع مصرف کننـده بـا 

چالـش همـراه بـود و این قطعـات وارد می شـد اما 

اکنـون شـرکت آذیـن فـورج قـادر بـه تولیـد ایـن 

قطعـات اسـت. این موضوع به ویـژه در خصوص 

فوالدهـای زنگ نـزن صـدق می کـرد. با ایـن وجود 

شرکت آذین فورج با تکیه به دانش فنی و بومی 

واردات قطعات، بازار تولیدکنندگان داخلی را 
تهدید می کند
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نیروهـای خـود موفـق بـه تولیـد فلنج هـای آلیاژی 

طبـق  قطعـات  ایـن  اسـت.  شـده  نیـز  زنگ نـزن 

استانداردهای API تولید می شوند.

مدیـر بازاریابـی و فـروش آذیـن فـورج تصریـح 

کـرد: در حـوزه خـودرو، شـرکت مـا قـادر بـه تولید 

بـه  اسـت.  خودروهـا  جلوبنـدی  قطعـات  تمـام 

طـوری کـه شـرکت آذیـن فـورج یکـی از برندهـای 

مطـرح تولیدکننـده جلوبنـدی خـودرو در ایـران 

محسوب می شود.

راشـدی با بیان اینکه در حوزه معدن قادر به 

تولیـد سـرمته های TBM هسـتیم، عنـوان کـرد: 

بزرگـی  بسـیار  ماشـین های TBM دسـتگاه های 

هسـتند کـه حفـاری تونل هـا را انجـام می دهنـد. 

بـرای حفـاری تونل هـا بایـد مته هـای خاصـی را به 

کار بـرد کـه شـرکت آذیـن فـورج می تواند آن هـا را 

تولید کند.

وی مطـرح کـرد: شـرکت آذیـن فـورج در حـوزه 

فـوالد انـواع رینـگ، سـیلندر، دیسـک و... را تولید 

می کنـد. ضمـن اینکـه در ایـن حوزه قـادر به تولید 

فلنج های تبدیلی هستیم که هم در صنعت فوالد 

و هم در صنایع نفت و گاز کاربرد دارند.

عملیات فورجینگ به صورت آهنگری  ■

قطعات است

مدیر بازاریابی و فروش شرکت فورج آذین در 

خصـوص نحوه تولید قطعات فورج، بیـان کرد: به 

طـور کلی، عملیات فورجینگ مانند آهنگـری در 

گذشـته اسـت کـه بسـیاری از ابزارهـا با این شـیوه 

تولید می شدند. اکنون مدل پیشرفته آهنگری با 

نـام فـورج در میان صنعتگران شـناخته می شـود. 

در حال حاضر، به جای چکش، پرس های سنگین 

به کار گرفته می شوند و قطعات پیشرفته در این 

شیوه قابل تولید است.

راشدی تاکید کرد: میلگرد فوالدی خریداری 

شـده بـه صـورت طویـل اسـت و بایـد بـرای تولیـد 

قطعه برش داده شـود. باید توجه داشـت که در 

عملیات فورجینگ، حجم ماده اولیه ثابت است 

و بایـد بسـیار دقیـق باشـد. در ایـن رابطـه پـس از 

دریافت سـفارش از سـوی مشتری، ابتدا طراحی 

قطعـه صـورت گرفتـه و قالـب مـورد نیـاز دقیقـا 

مطابـق بـا قطعـه طراحـی می شـود. بایـد توجـه 

داشـت اگـر میـزان مـاده اولیـه کـم باشـد، قطعـه 

پـر نشـده و تولیـد نمی شـود و اگـر مـاده اولیـه از 

قالب بزرگ تر باشـد، در صورت پرسـینگ، قالب 

خواهد شکست.

وی بیان کرد: برای عملیات فورجینگ و تولید 

قطعه، باید دمای ماده اولیه یا فوالد را تا یک هزار 

و 100 درجه تا یک هزار و 300 درجه سانتی گراد در 

یک کوره پیشگرم باال برد تا ویژگی های فرمدهی 

داشته باشد. پس از اینکه فوالد گرم شد و قابلیت 

فرمدهی پیدا کرد، با استفاده از پرس در قالب به 

تولیـد  اولیـه  قطعـه  و  درمی آیـد  دلخـواه  ابعـاد 

می شـود. میلگـرد فـوالدی بـه عنـوان مـاده اولیـه 

می تواند دارای سایز 20 تا یک هزار و 500 میلی متر 

باشد که سایز مورد استفاده کامال بستگی به نوع 

محصول نهایی دارد.

مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت فـورج آذیـن 

تصریح کرد: قطعه ای که از بخش پرسینگ خارج 

می شود، به بخش عملیات حرارتی انتقال می یابد 

و بـا انجـام ایـن عملیـات، تنش هـای قطعـه گرفتـه 

می شـود. در نهایـت قطعـه بـه خـط ماشـین کاری 

انتقال می یابد و پس از آن آماده ارسـال به سـمت 

مشتریان است.

کمبود نقدینگی تولیدکنندگان ■

راشـدی در خصـوص چالش هـای ایـن شـرکت، 

مطـرح کـرد: تولیدکننـدگان همـواره بـا دو چالـش 

بـزرگ مواجـه هسـتند کـه یکـی از آن هـا نقدینگـی 

اسـت. از آنجـا کـه شـرکت آذیـن فـورج تولیـد و 

فـروش خـود را بـه صـورت سـفارش محور انجـام 

می دهد، مشتریان در ابتدا بخشی از هزینه را به 

صـورت پیش پرداخـت می دهند و سـپس شـرکت 

آذیـن فـورج نیـز مـواد اولیـه مـورد نیـاز را تامیـن 

می کنـد تـا تولیـد را آغـاز کنـد. از تولیـد و تحویـل 

محصول، تا زمان تایید نهایی توسط مشتری، یک 

چرخـه طوالنـی سـپری می شـود کـه حـدودا سـه تا 

چهار ماه به طول می انجامد. در این میان ممکن 

اسـت شـرکت آذیـن فـورج بـا کمبـود نقدینگـی 

مواجه شود. اگر بخواهیم برای کمبود نقدینگی 

تسهیالت دریافت کنیم، بانک ها برای تسهیالت 

ارائه شده، سودهای کالن دریافت می کنند که با 

ساختار تولید سازگار نیست.

تامین فلنج ها در سایزهای باال 
برای صنایع مصرف کننده با 

چالش همراه بود و این قطعات 
وارد می شد اما اکنون شرکت 
آذین فورج قادر به تولید این 

قطعات است
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مدیـر بازاریابـی و فروش شـرکت آذیـن فورج با 

گالیه نسـبت به عدم حمایت از تولید به ویژه از 

نظر واردات، ابراز کرد: متاسـفانه دولت به برخی 

از مصرف کنندگان مجوزهای خاص برای واردات 

داده و آن هـا نیـز اقـدام بـه واردات برخـی قطعـات 

دارد،  وجـود  داخـل  در  آن هـا  تولیـد  امـکان  کـه 

کرده اند. از آنجا که کیفیت تولید محصوالت در 

بـاال اسـت، از نظـر قیمتـی  شـرکت آذیـن فـورج 

بی کیفیـت  وارداتـی  محصـوالت  بـا  نمی توانـد 

چینـی رقابـت کنـد. ایـن امر باعث می شـود بـازار 

شـرکت آذیـن فـورج ضربـه ببینـد. حتـی شـرکت 

آذین فورج، خود برای تامین قطعات، تجهیزات و 

مواد اولیه واردات انجام نمی دهد و همه آن ها از 

کشور تامین می شود.

وی اظهار کرد: فروش شرکت فورج آذین تنها 

داخلـی اسـت و صـادرات انجـام نمی شـود امـا در 

صـورت اجـرای طـرح توسـعه ای شـرکت در آینـده 

نزدیـک و افزایـش میـزان ظرفیـت تولیـد از 30 هزار 

تـن بـه 100 هـزار تـن، قطعا به صـادرات نیز خواهیم 

اندیشـید. احتمـاال تـا پایـان سـال جـاری صـادرات 

انجام خواهیم داد.

تولید قطعات خاص ■

راشـدی خاطرنشـان کـرد: شـرکت آذیـن فـورج 

اخیـرا توانسـته دانش بنیـان شـود زیـرا این شـرکت 

محصوالتـی را بـه بـازار عرضه کرده اسـت که برای 

نخسـتین بـار در کشـور تولیـد شـده بـود. ایـن امـر 

باعـث شـد شـرکت مـا واجـد شـرایط دانش بنیـان 

ایـن محصـوالت می تـوان  ازجملـه  باشـد.  شـدن 

کـراول پـل مـورد اسـتفاده در دینام خـودرو نام برد 

که تماما از طریق واردات تامین می شد. هر چند 

که برخی شرکت ها در این عرصه پا گذاشتند اما 

این محصوالت اسـتانداردهای الزم را نداشـت. و 

شـرکت آذیـن فـورج توانسـت پـس از تولیـد ایـن 

محصـوالت مطابـق بـا اسـتانداردهای روز اروپـا و 

را  قطعـات  ایـن  توسـط خودروسـازان،  آن  تسـت 

بومی سازی کند.

مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت آذیـن فـورج 

اضافـه کـرد: دیگر قطعه بومی سـازی شـده توسـط 

ایـن شـرکت، رینـگ مسـی برای جهاد دانشـگاهی 

بـود کـه مشـتری اصلـی ایـن قطعـه، شـرکت های 

فوالدی برای چرخ ریخته گری هسـتند. سـابق بر 

این قطعه یاد شده تنها از آلمان تامین می شد اما 

شرکت آذین فورج توانست این قطعه را با باالترین 

کیفیت تولید کند.

وی تصریح کرد: شرکت آذین فورج تسمه های 

فوالدی ارت را برای دکل های برق تولید می کند. 

یـادآور می شـود کـه ایـن تسـمه ها قبـال از فـوالد بـا 

گرید معمولی و گالوانیزه شده تولید می شدند اما 

شرکت آذین فورج برای نخستین بار، پوشش های 

خطـر  دیگـر  تـا  دادیـم  قطعـات  ایـن  بـه  خاصـی 

برق گرفتگـی نداشـته باشـد و هـم اینکـه پایـداری 

باالیی داشته باشد. دانش فنی تولید این محصول 

منحصرا در اختیار شرکت آذین فورج است.

در حال حاضر، روش تولید شرکت 
آذین فورج برای تولید قطعه و 

محصول به صورت آهنگری بسته 
است اما در آینده طرحی داریم که 
بتوانیم روش قالب آهنگری باز را 

نیز انجام دهیم
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بهادر احرامیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: با 

توجـه بـه عملکـرد صنعـت فـوالد کشـور در سـال 

1399، می توان گفت در این صنعت کمی افزایش 

تولید اتفاق افتاد اما راضی کننده و جهشی نبوده 

است. علت عدم تحقق جهش تولید در صنعت 

حـوزه  در  ویـژه  بـه  تولیـد  موانـع  کشـور،  فـوالد 

صادرات بود.

وی افـزود: اگـر تولیدکننـدگان می توانسـتند 

صـادرات بیشـتری انجـام دهنـد، قطعـا صنعـت 

فوالد کشور با افزایش تولید بیشتر مواجه می شد 

اما این محدودیت ها مانع جهش تولید شد.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با 

اشاره به شعار سال جاری، مهم ترین مانع تولید را 

گره زدن صادرات به تنظیم بازار داخلی دانست و 

خاطرنشان کرد: در کشور ما که میزان تولید فوالد 

حـدودا دو برابـر نیـاز و مصـرف اسـت، نبایـد بـا 

مانع تراشـی، از صـادرات جلوگیـری کـرد. ضمـن 

اینکـه قیمت گـذاری دسـتوری نیـز بـرای صنعـت 

حالـی  در  اسـت.  بـوده  پرچالـش  بسـیار  فـوالد 

مصرف کنندگان فوالد این محدودیت را ندارند.

احرامیان تاکید کرد: تسـهیل در امر صادرات 

مانـع  بزرگ تریـن  شـدن  برداشـته  بـه  می توانـد 

تولیدکنندگان در توسـعه فعالیت تولیدی کمک 

کند. باید توجه داشـت که برداشـتن این مانع در 

صنعـت فـوالد کشـور بسـیار سـاده اسـت و تنهـا 

همکاری مسئوالن امر را می طلبد.

فرآوری هماتیت دشوار است ■

خصـوص  در  فـوالد  صنعـت  فعـال  ایـن 

تولیدکننـدگان  اولیـه  مـواد  تامیـن  چالش هـای 

فوالد، عنوان کرد: ذخایر مگنتیتی با عیار باال در 

کشـور بـرای وضعیـت کنونـی کافـی اسـت و بـا 

اینکـه ذخایـر هماتیتـی خوبـی در کشـور وجـود 

دارد امـا بـه دلیـل فـرآوری دشـوار و تغلیـظ آن بـه 

حد مورد نظر فوالدسازان، مصرف چندانی برای 

صنایـع داخلـی نـدارد و بـه همین علـت، می توان 

برای صادرات بخشی از سنگ آهن هماتیتی نیز 

برنامه ریزی کرد.

و  صنعتـی  فـوالد  نـورد  شـرکت  مدیرعامـل 

سـاختمانی یزد با اشـاره به برنامه های سـال جاری 

ایـن شـرکت، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه ظرفیـت 

مناسـب شـرکت، تالش می کنیم توسعه کیفی و 

تنوع محصول را دنبال کنیم. محصوالت شرکت 

بیشـتر در حـوزه مقاطـع طویـل فـوالدی همچـون 

تیرآهن و میلگرد اسـت که با توجه به اشـباع بازار 

افزایـش  و  تنـوع  بایـد  حـوزه،  دو  ایـن  در  کشـور 

کیفیت را پیگیری کنیم.

نایـب رئیـس انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران گفت: اگر شـرایط برای صادرات فوالد کشـور فراهم می شـد، قطعـا جهش تولید 
در این صنعت رخ می داد اما به بهانه تنظیم بازار داخلی، جلوی صادرات گرفته شد.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

محدودیت های صادراتی
 مانع جهش تولید در صنعت فوالد شد
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مدیرعامل شـرکت آذر اسـفنج سـمن کبیر گفت: واحدهای تولیدی کشـور بـرای ادامه 
فعالیـت خود نیاز به شـناخت تولیدکنندگان باالدسـت و پایین دسـت دارند تـا بتوانند با 
آن هـا بـرای تامین مـواد اولیه و فـروش ارتباط برقرار کننـد که در این رابطـه ایجاد یک 

سامانه یا بستر مطمئن و شفاف ضروری به نظر می رسد.

مدیرعامل شرکت آذر اسفنج سمن کبیر مطرح کرد:

ضرورت ایجاد یک سامانه جامع 
جهت استحکام زنجیره تولید

لحـاظ کردنـد،  برنامه هـای خـود  اراک در  سـمن 

شـرکت آذر اسـفنج تاسـیس شـد تا به حوزه تولید 

محصوالت صنایع پایین دسـتی فوالد وارد شـویم. 

چراکه شرکت فوالد کبیر سمن اراک مصرف کننده 

نهایـی محصـوالت فـوالدی بـه شـمار مـی رود. بـه 

همیـن دلیـل قصـد داشـتیم عـالوه بـر اینکـه سـبد 

محصـوالت را گسـترش دهیـم، مـواد اولیـه فـوالد 

کبیر را نیز تامین کنیم؛ به همین دلیل شرکت آذر 

اسفنج کبیر تاسیس شد.

مدیرعامـل شـرکت آذر اسـفنج سـمن کبیـر بـا 

تولیدکننـدگان،  بـه مهم تریـن چالش هـای  اشـاره 

تاکید کرد: نخستین مشکل شرکت ما، تحریم ها 

است؛ چراکه واردات برخی از آهن آالت و قطعات 

فـوالدی کـه در داخـل کشـور تولید نمی شـوند، به 

راحتی امکان پذیر نیست.

محمدی خاطرنشـان کـرد: به دلیـل تحریم ها، 

صـادرات نیـز بسـیار دشـوار شـده اسـت. ناگفتـه 

نمانـد کـه بـه دلیل رشـد نـرخ ارز و کاهش مصرف 

داخلـی فـوالد، بـرای تولیدکننـدگان محصـوالت 

فوالدی، صادرات صرفه اقتصادی بیشـتری دارد. 

از ایـن رو برخـی از تولیدکننـدگان فـوالد، ترجیـح 

داده اند به جای تمرکز بر بازار داخلی، محصوالت 

خـود را صـادر کنند و بعضا به گرانی آهـن آالت در 

دیگـر،  سـوی  از  زده انـد.  دامـن  کشـور  داخـل 

صادرات حق تولیدکنندگان فوالد است و نباید با 

را  آن هـا  حـق  گوناگـون  دسـتورالعمل های  خلـق 

تضییع کرد. طبیعتا با توجه به تفاوت فاحش نرخ 

ارز با ریال و فراوانی مشتری صادراتی، صادرات با 

ارزش افزوده بیشتری همراه است.

تحریم باعث عقب افتادن طرح احیا  ■

مستقیم شد

مدیرعامـل شـرکت آذر اسـفنج سـمن کبیـر بـا 

اشـاره بـه طـرح احـداث واحـد آهـن اسـفنجی ایـن 

شـرکت، بیـان کـرد: بـرای ایـن منظـور بـا یکـی از 

شـرکت های چینـی قـراردادی را منعقـد کردیم اما 

سـال  دو  حـدودا  تحریم هـا  دلیـل  بـه  پـروژه  ایـن 

متوقف ماند و در این مدت نتوانستیم تجهیزات 

بـا  بنابرایـن  کنیـم.  وارد  کشـور  بـه  را  خارجـی 

شـرایط  بـه  نسـبت  گرفتـه  ارزیابی هـای صـورت 

تحریمی و دشواری واردات از یک سو و پتانسیل ها 

ایمـان محمـدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: به 

طـور کلـی در چندیـن حـوزه فعالیت می کنیم که 

شـامل شـرکت فـوالد کبیـر سـمن اراک در زمینـه 

تولیـد سـازه های فلـزی نفـت، گاز و پتروشـیمی به 

عنوان مصرف کننده فوالد و نیز شرکت آذر اسفنج 

محصـوالت  تولیدکننـده  اراک،  کبیـر  سـمن 

پایین دستی صنعت فوالد است.

کـه  چشـم اندازی  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 

سرمایه گذاران و هیئت مدیره شرکت فوالد کبیر 
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و تجارب بسیار خوب داخلی در زمینه تولید آهن 

اسفنجی از سوی دیگر، مجاب شدیم که می توان 

بومـی  بـه صـورت  را  اسـفنجی  آهـن  یـک واحـد 

احداث کنیم.

وی تصریح کرد: طی مذاکرات صورت گرفته 

با طرف چینی، مقرر شد با آن ها تفاهم نامه ای به 

امضـا برسـد کـه طبـق آن انتقـال دانـش فنـی بـه 

و  تجهیـزات  توسـط  تـا  شـود  میسـر  مـا  شـرکت 

ماشـین آالت داخلی بتوانیم پروژه با تاخیر مواجه 

شده را آغاز کنیم.

احیای طرح احیا مستقیم در دستور کار است ■

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت فوالد کبیر سـمن 

اراک در خصوص فعالیت های این شرکت، تاکید 

کـرد: شـرکت مـا در زمینـه تولیـد سـازه های فلـزی 

نفت، گاز و پتروشـیمی فعالیت می کند و عمده 

مشـتریان آن در جنـوب کشـور بـه ویـژه منطقـه 

عسـلویه قرار دارند. این یعنی شـرکت فوالد کبیر 

سـمن اراک مصرف کننـده فـوالد و تولیدکننـده 

محصوالت نهایی صنعت فوالد اسـت. سـازه های 

فلـزی، مخـازن تحـت فشـار و سـازه های حجیـم از 

محصوالت اصلی این شرکت هستند.

محمدی اضافه کرد: در صورتی که طرح احیا 

مسـتقیم آذر اسـفنج بـه بهره بـرداری برسـد، آهـن 

اسـفنجی تولیـد خواهیـم کـرد کـه هـدف آن نیـز 

تامین مواد اولیه واحدهای ذوب در استان مرکزی 

و اسـتان های هم جـوار اسـت. ضمـن اینکـه در ایـن 

آهـن  تولیـد  بـرای  را  تونلـی  کـوره  روش  واحـد، 

اسفنجی به کار خواهیم گرفت.

وی اظهار کرد: مواد اولیه شـرکت فوالد کبیر 

تولیدکننـدگان  از  فلـزی،  سـازه های  تولیـد  بـرای 

داخلـی همچـون فـوالد خوزسـتان، فـوالد اکسـین، 

فـوالد خراسـان، ذوب آهـن اصفهـان، آبانـگان اراک 

و... تامیـن می شـود. ضمـن اینکـه پـس از احـداث 

واحـد آهـن اسـفنجی، قصـد داریـم مـاده اولیه این 

واحـد را نیـز از معادن اسـتان های زنجـان و همدان 

تامین کنیم.

عضـو هیئت مدیـره شـرکت فـوالد کبیـر سـمن 

اراک تاکید کرد: در صورتی که خام فروشی از سوی 

صنایع باالدسـت انجام نشـود، صنایع پایین دست 

هیـچ مشـکلی بـرای کمبـود مـواد اولیـه نخواهنـد 

داشـت. ضمـن اینکـه کشـور مـا معـادن سـنگ آهن 

فراوانـی را در اختیـار دارد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

ذخایـر بسـیار خوبـی از سـنگ آهن بـه ویـژه نـوع 

هماتیتی آن در استان مرکزی و شمس آباد اراک واقع 

شـده اسـت کـه عمدتـا از آن در صنایـع سـیمان 

اسـتفاده می شـود. در ایـن رابطـه شـرکت مـا بـرای 

طرح آهن اسفنجی خود روش کوره تونلی را به این 

دلیـل انتخـاب کـرده اسـت که بتواند از سـنگ آهن 

هماتیتی به عنوان ماده اولیه استفاده کند.

لزوم جلوگیری از خام فروشی ■

مدیرعامل شرکت آذر اسفنج سمن کبیر با بیان 

اینکه اکنون درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و 

بحث جایگزینی معدن و صنایع معدنی با آن مطرح 

اسـت، تصریح کرد: شـاخص پیشـرفت کشـورها با 

مصرف فوالد در آن ها سـنجیده می شـود و به طور 

کشـور،  هـر  در  فـوالد  مصـرف  رشـد  کلـی، 

اسـت.  کشـور  آن  اقتصـاد  پویایـی  نشـان دهنده 

اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه صنعـت فـوالد می توانـد 

رقابت بسیار خوبی با صنعت نفت داشته باشد و 

حتی می تواند با توجه به پتانسیل های موجود در 

این صنعت از آن پیشی بگیرد.

محمدی مطرح کرد: انتظار تولیدکنندگان از 

مسـئوالن امـر بـه ویـژه وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت ایـن اسـت کـه از تولیدکننـدگان حمایـت 

کنند. یادآور می شود که در گذشته قانون مقابله 

با خام فروشی به تصویب رسید و این قانون خوب 

به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کمک کرد. 

در این رابطه الزم است که یک سامانه ایجاد شود 

تـا در آن همـه تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان 

بتواننـد نیازهای یکدیگـر را برطرف کننـد. چراکه 

اغلب صنایع به هم محتاج هسـتند و این صنایع 

بتوانند با اسـتفاده از بسـتر سـامانه ایجاد شـده با 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند و نیازهای اساسی خود 

هـم در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه و هـم در زمینـه 

فروش و مصرف برطرف سازند.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: ایجـاد یـک سـامانه 

جامـع باعـث ایجـاد شـفافیت در تولیـد، توزیـع و 

مصـرف خواهـد شـد و نهادهـای مسـئول نیـز از 

طریق این سامانه به صورت شفاف اطالعات همه 

تولیدکنندگان را دریافت خواهند کرد.

صادرات حق تولیدکنندگان 
فوالد است و نباید با خلق 

دستورالعمل های گوناگون حق 
آن ها را تضییع کرد. طبیعتا با 

توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز با 
ریال و فراوانی مشتری صادراتی، 
صادرات با ارزش افزوده بیشتری 

همراه است
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رانتخواری،ریشهصنعتآلومینیومرامیخشکاند

کاهشاثراتتحریمبااستفادهازماشینآالتساختداخل
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پایـگاه  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـریعتی 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

فـروش  و  خریـد  زمینـه  در  شـریعتی  فروشـگاه 

شمش آلومینیوم و روی، قطعات مسی و برنجی 

و... فعالیت می کند.

وضعیـت  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

ارزیابـی  چطـور  اخیـر  سـال  یـک  در  را  فـروش 

می کنیـد، بیـان کـرد: در تحلیـل وضعیـت بـازار 

فـروش محصـوالت خـود بایـد متذکـر شـد کـه از 

ابتدای سـال 1399 تاکنون متاسـفانه در مقایسه 

بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال های قبل تـر، در 

زمینه فروش به شـدت دچار افت شـده ایم. این 

بـرای عمـده  کـه  کنـار ضرردهـی  در  امـا  رکـود 

فعـاالن صنعـت آلومینیـوم داشـت، بـرای دالالن 

سوددهی کالنی را رقم زد.

مدیـر فـروش فروشـگاه فلـزات شـریعتی ادامه 

داد: کسانی در آشفتگی بازار آلومینیوم موفق به 

کسـب سـود شدند که توانسـتند از رانت و دپوی 

محصوالت آلومینیومی در انبارهای خود استفاده 

کننـد. شـرایط اقتصـادی به  گونه ای پیش مـی  رود 

که برخی کسب وکارها تعطیل و برخی روز به روز 

غنی تر می شوند و هیچ نظارت و کنترلی بر نحوه 

سودآوری افراد در صنعت وجود ندارد.

عده خاصی رشد تولید و فروش داشته اند ■

این فعال صنعت آلومینیوم همچنین اضافه 

کـرد: باتوجـه بـه تحریم هـا و بسته شـدن مرزهای 

وارداتـی، افـراد یـا گروه هـای خاصـی کـه قـادر بـه 

واردات مـواد اولیـه موردنیـاز خـود بـرای تولیـد 

محصـول بـوده  و توانایـی اخـذ مجوزهـای الزم 

جهت انجام این امر را داشتند، سودهای بسیار 

کالنـی بـه دسـت آوردند و بـا واردات کاال به یک 

قیمت مشـخص و فروش آن با افزایش 10 برابری 

قیمـت توانسـتند منابـع مالـی خـود را بیـش از 

پیش تقویت و سرمایه هنگفتی را کسب کنند. 

امـا افـرادی مثـل مـا کـه در حـوزه خریـد و فـروش 

محصـوالت آلومینیومی فعالیـت داریم و مانند 

این افراد قدرتی نداشـته و دارای نفوذ نیسـتیم، 

به شـدت متحمـل ضرردهـی شـده و نتوانسـتیم 

کاالهای خود را به فروش برسانیم.

مدیر فروش فروشـگاه شریعتی، تصریح کرد: 

نظـر  از  جـاری،  سـال  ابتدایـی  ماهـه  شـش  در 

اقتصـادی روزگار بـدی را سـپری کردیـم چراکـه با 

افزایش قیمت فروشـی نداشـتیم و مشـتریان هم 

بـه دلیـل نوسـانات نـرخ ارز و در پـی آن قیمـت 

مواد اولیه، از خرید منصرف شدند. کسانی  هم 

محصـوالت  فـروش  و  خریـد  صنـف  در  کـه 

مدیر فروش فروشـگاه فلزات شـریعتی گفت: همزمانی شـیوع ویروس کرونا و جهش نرخ ارز باعث ضرر بسـیاری از واحدهای تولیدی 
شـد و بسـیاری از آن ها را به تعطیلی کشـاند امـا در این بین، عده ای سـودجو با دپوی محصوالت آلومینیومی و در دسـت گرفتن بـازار از 

طریق رانت، به سودهای کالنی دست یافتند.

فروشنده محصوالت آلومینیومی:

رانت خواری، ریشه صنعت آلومینیوم را می خشکاند
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آلومینیومی، کاالهایی در واحدهای فروش خود 

متحمـل  ندارنـد  سـرمایه ای  امـا  داشـته 

خسارت های فراوان شده اند.

همزمانی شیوع کرونا و جهش نرخ ارز ■

شـریعتی در پاسـخ به سوال خبرنگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا رابطـه مسـتقیم بیـن 

شـیوع کرونـا و نوسـانات نـرخ ارز وجـود دارد یـا 

ویـروس کرونـا  بلـه؛ شـیوع  خیـر، متذکـر شـد: 

رابطـه کامـال مسـتقیم بـا نوسـانات نـرخ ارز و در 

پـی آن تغییـرات فاحش قیمت آلومینیـوم دارد. 

این موضوع باعث شده است تا قیمت گذاری ها 

بـه نفـع تولیدکننـدگان نباشـد و آشـفتگی بـازار 

بـا  بگیـرد.  مـا  از  را  برنامه ریـزی  امـکان هرگونـه 

مشاهده نرخ ارز از ابتدای سال گذشته تاکنون 

این روند به وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامـه داد: تـا قبـل از بـه وجـود آمـدن ایـن 

بی نظمی هـا در بـازار آلومینیـوم، مـا بـرای تامیـن 

نیازهـای مشـتریان خـود از کشـوری نظیـر چیـن و 

وارد  را  محصوالتـی  دیگـر  کشـورهای  بعضـی 

می کردیم که در حال حاضر به علت بسته شدن 

مرزهـای وارداتـی، دیگـر قـادر بـه انجـام ایـن کار 

نیستیم و همین امر سبب کاهش تعداد مشتریان 

ما نیز شده است.

غفلت از به روزرسانی خطوط تولید ■

مدیر فروش فروشـگاه شـریعتی درباره آینده 

بازار صنعت آلومینیوم، خاطرنشان کرد: صنعت 

آلومینیـوم در داخلی سـازی موفـق بـوده اسـت و 

می توان با برنامه ریزی های درست به آن  قدرت 

از  بعضـی  کـه  اسـت  ایـن  امـا مشـکل  بخشـید 

کارخانه هـای تولیـد ورق و کویـل آلومینیومی از 

ماشین آالت و ابزار آالت به روز و مدرن برخوردار 

نیسـتند و یـا فقـط یـک خـط تولیـد در آن فعـال 

اسـت. یعنی دسـتگاه های مورد اسـتفاده در این 

بـه  اقـدام  حتـی  و  بـوده  فرسـوده  کارخانه هـا 

بـا  جایگزینـی  و  قدیمـی  دسـتگاه های  تعویـض 

تـا سـرعت و  ماشـین آالت مـدرن نشـده اسـت 

راندمان کار افزایش یابد و محصوالت با کیفیت 

بیشتری به  دست مشتریان برسد.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم اظهـار کـرد: تـا 

قبـل از اینکـه از کشـور چیـن ورق آلومینیومـی 

تامیـن  داخـل  از  را  محصـول  ایـن  کنیـم،  وارد 

می کردیـم امـا تاخیـر سـه ماهه در تحویـل، دلیل 

کـه  زمانـی  بـود.  واردات  بـه  آوردن  رو  اصلـی 

کـه  میزانـی  هـر  بـه  گرفـت،  صـورت  واردات 

می خواسـتیم سـفارش می دادیم و در بازه زمانی 

45 روز به ما تحویل داده می شد.

بـه  پیـش  از  بیـش  بایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 

مدرن سـازی خطـوط تولیـد در کارخانه هـای بزرگ 

از  ایـن  از  بیشـتر  تـا  اندیشـید  آلومینیومـی 

تکنولوژی های به روز موجود در دنیا عقب نباشند 

و مسـیر پیشـرفت و ترقـی را بـه کمـک دانش فنی 

مدرن و تکنولوژی های جدید، طی کنند.

شرایط اقتصادی به  گونه ای پیش 
می  رود که برخی کسب وکارها 

تعطیل و برخی روز به روز غنی تر 
می شوند و هیچ نظارت و کنترلی 

بر نحوه سودآوری افراد در صنعت 
وجود ندارد
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محمدعلـی حسـینی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«،اظهـار 

داشـت: متاسـفانه در حال حاضر به دلیل نامعلوم 

بودن شرایط بازار، فعالیت خود را متوقف کرده ایم 

و این درحالی اسـت که ظرفیت تولید این شـرکت 

945 تن پروفیل آلومینیومی بوده است.

وی افـزود: از ابتـدای سـال 1399 تاکنـون، بـه 

چالش خاص و قابل توجهی برنخوردیم و فقط تنها 

مشـکلی کـه بـرای مـا بـه وجـود آمـد، نوسـان های 

فراوانی بود که در بازار آلومینیوم ایجاد می شد و 

ایـن اتفـاق، کار را بـرای تولید و فروش محصوالت، 

دشوار کرد.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه 

در خصـوص تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در شـرکت 

تولیـد  بـرای  کـرد:  تصریـح  البـرز،  فلـز  کیمیـا 

پـرس  دسـتگاه  از  آلومینیومـی  پروفیل هـای 

اراک  روان ذوب  شـرکت  توسـط  کـه  هفت اینـچ 

ساخته شده است، استفاده می کنیم. هیچ یک از 

ماشـین های خطوط تولید خارجی نبوده و اعتقاد 

مـا بـر ایـن اسـت کـه ماشـین آالت سـاخت داخـل 

کارایی بسیار باالتری نسبت به نمونه های خارجی 

دارد؛ چراکـه متناسـب با نیاز تولیدکننـده ایرانی، 

ساخته می شود.

وی ادامه داد: اگر یکی از همین دستگاه ها با 

مشـکلی روبـه رو شـود، بـه راحتـی می تـوان آن را 

مجـدد تعمیـر کـرد و به چرخه تولیـد بازگرداند اما 

در صـورت وابسـتگی بـه خـارج از کشـور، بایـد 

مـدت زمـان زیـادی را صبـر کـرد تـا تکنسـین های 

خارجـی دسـت  بـه  کار شـوند کـه آن هم مشـخص 

نیست بخواهند کاری کنند یا خیر.

حسـینی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـوال که 

چـه  البـرز،  فلـز  کیمیـا  شـرکت  مشـتریان 

اکثـر  معمـوال  گفـت:  هسـتند،  مجموعه هایـی 

مشتریان ما، بنگاه های خرید و فروش پروفیل های 

آلومینیومـی هسـتند و بـا شـرکت های کوچـک و 

بزرگ معامله ای نداریم.

مدیرعامل شرکت کیمیا فلز البرز در خصوص 

انجـام  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  صادراتـی،  فـروش 

صادرات بسیار موافق هستیم اما به این علت که 

دسـت  در  کافـی  زیرسـاخت  و  کافـی  سـرمایه 

نداریم، به واسطه آن، پشتیبانی نیز وجود نخواهد 

نتوانسـتیم  تـا کنـون  هـم  بـرای همیـن  داشـت. 

صادرات داشته باشیم.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ارتباط 

بـا تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: در تامیـن مـواد 

اولیـه بـا کمبـودی مواجـه نیسـتیم امـا در هنـگام 

خرید از سوی فروشنده ها، ارزش افزوده محاسبه 

نشده و متاسفانه فاکتور فروش نیز از سوی آن ها، 

خـود،  خـودی  بـه  معضـل  ایـن  نمی شـود.  ارائـه 

خریداران مواد اولیه آلومینیومی ازجمله شـرکت 

ما را دچار دردسر کرده است.

از  بسـیاری  منظـر  از  کـرد:  عنـوان  وی 

آلومینیـوم،  صنعـت  در  فعـال  تولیدکننـدگان 

تحریم هـا اثـرات مخـرب بسـیاری روی تولیـد و 

فروش آن ها گذاشـته اما تاکنون، اثر مسـتقیمی 

نشـده  یافـت  مـا  فعالیـت  رونـد  در  تحریـم  از 

است. البته منکر این امر که قیمت مواد اولیه 

محصـوالت  شـده  تمـام  قیمـت  آن،  تبـع  بـه  و 

افزایش پیدا کرده، نیستیم.

صورتـی  در  تحریـم  داد:  ادامـه  حسـینی 

می توانـد بـه صـورت مسـتقیم اثرگـذار باشـد کـه 

بـرای مثـال، در خطـوط تولیـد، قطعـه ای خـراب 

شود که برای تهیه آن یاباید صبر کرد تا بتوان به 

در  یـا  شـود  تامیـن  از کشـور  خـارج  از  طریقـی 

صـورت موجـود بـودن در بـازار، بایـد بـا قیمتـی 

اثـر  گـزاف، آن را خریـداری کـرد وگرنـه تحریـم 

چندانی ندارد و تولید، خرید و فروش محصوالت 

فقط بستگی به تالش تولیدکنندگان دارد. ضمن 

زیـادی  موانـع  بـا  صادراتـی  شـرکت های  اینکـه 

به خاطر تحریم ها مواجه هستند و بازارهای خود 

را به نوعی از دست داده اند.

مدیرعامل شرکت کیمیا فلز البرز درباره تاثیر 

کیفیت مواد اولیه بر تولید، اذعان کرد: بعضی از 

فروشـندگان آلومینیـوم اولیـه، محصـول خـود را یا 

خیلـی خشـک و یـا خیلـی نرم تولیـد می کنند که 

ایـن امـر می توانـد در کیفیـت محصـول نهایـی 

اثرگذاری مسـتقیم داشـته باشـد. به عنوان مثال، 

بیلـت آلومینیومـی 6063-7 بـرای تولیـد پروفیـل 

بسـیار مناسـب اسـت امـا همیـن محصول نیـز در 

ابتدا باید آنالیز شده سپس خریداری شود.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه 

تصریـح کـرد: در یـک بـازه زمانـی، یکـی از مدیـران 

ارشـد دولتـی وعـده داد کـه اعضـای هیئت مدیره 

شرکت  می توانند هم بیمه اعضا را رد کنند و هم 

از طرفی جزو مشـاغل سـخت محسوب می شوند 

و شامل دریافت بیمه بیکاری خواهند شد. بعد از 

دادن ایـن وعـده، هرچـه کردیم از سـوی بیمه به ما 

اطالع دادند که این دسته از افراد فقط می توانند 

به عنوان پیش فرما یا کارفرما بیمه شـوند. سـوال 

این اسـت که چرا وعده ای داده می شـود که هیچ 

عملی پشت آن نیست؟!

حسـینی اضافـه کـرد: در کنـار ایـن موضـوع، 

شـرکت بیمـه تامیـن اجتماعـی وعـده داده بـود 

در  تاخیـر  صـورت  در  آزاد  مشـاغل  کارفرمایـان 

پرداخت حق بیمه خود تا سه ماه، می توانند آن را 

پرداخـت کـرده و سـابقه بیمـه بـرای آن هـا حسـاب 

می شـود ولـی متاسـفانه نـه مبلـغ بیمـه را از مـا 

دریافت کردند و نه برای شـرکت، سـابقه بیمه رد 

شـده اسـت. متاسـفانه فقـط شـرکت های بـزرگ و 

دولتی می توانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی و 

تسهیالت مصوب در خصوص آسیب های ناشی 

از شیوع کرونا، بهره مند شوند.

مدیرعامل شـرکت کیمیا فلز البرز گفت: چنانچه در خطوط تولید از دسـتگاه ها و ماشـین آالت سـاخت داخل اسـتفاده شـود، وابستگی به 
کشورهای خارجی  کاهش می یابد و تاثیر تحریم ها تنها در افزایش قیمت مواد اولیه آلومینیومی خالصه می شود.

مدیرعامل شرکت کیمیا فلز البرز عنوان کرد:

کاهش اثرات تحریم با استفاده از ماشین آالت ساخت داخل
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عضو هیئت مدیره شـرکت صدر تامین گفت: ما در راسـتای توسـعه و گسـترش صنایع معدنی کشـور روی کار آمدیم و با تحت پوشش 
قرار دادن شـرکت های نوپای دانش بنیان در مسـیر توسـعه شـتاب دهی قرار گرفتیم و با جذب سـرمایه های بیشـتر در تالش هسـتیم 

خدمات موثری را در عرصه معدنی و اقتصادی ارائه دهیم.

عضو هیئت مدیره شرکت صدر تامین:

پیشبرد اهداف توسعه ای در حوزه معدن و صنایع معدنی
صادرات محصوالت نهایی مسی باید در اولویت باشد  

حمیدرضا شـاهوردی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت صـدر تامیـن بـه عنـوان هلدینـگ 

معدنـی و صنایـع معدنی شـرکت سـرمایه گذاری 

تامین اجتماعی شستا ازجمله هلدینگ های بزرگ 

کشـور بـه حسـاب می آیـد. بـر مبنـای اسـتراتژی 

مدون شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، توسعه 

صنایع معدنی و صنایع فلزی، جزو ماموریت های 

اصلی این هلدینگ محسـوب می شـود و در واقع 

بـرای جریـان توسـعه بـه ایـن فکـر می کنیـم کـه 

زنجیره ارزش را در حوزه معدن و صنایع معدنی به 

صـورت کامـل و جامـع در برنامه هـای توسـعه ای 

خود ببینیم.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که در تمام 

حوزه هایـی کـه کشـور دارای ظرفیـت اسـت و بـا 

توجه به اولویت هایی که بر اساس استراتژی صدر 

تامیـن تعییـن می شـود، از مرحله معـدن یا صنایع 

معدنـی تـا مرحلـه تولیـد محصـوالت دارای ارزش 

افزوده باال، در واقع چرخه های متوازی از توسعه را 

شـکل  دهیـم. در حـال حاضـر، در حـوزه مس، طال، 

فوالد و فلزات اساسی و همچنین خاک های صنعتی 

و امـالح تبخیـری، چرخه هـای متـوازن توسـعه را 

و  چرخه هـا  ایـن  از  بخش هایـی  کردیـم.  طراحـی 

زنجیره هـا از قبـل در شـرکت هلدینـگ صدر تامین 

وجـود داشـته و قـرار اسـت کـه بخش هایـی نیـز بـه 

تدریج در این چرخه ایجاد شود.

فعال سازی پتانسیل های بالقوه ■

عضو هیئت مدیره شرکت صدر تامین تصریح 

کـرد: اسـتراتژی دیگـری کـه مـا در دوره جدیـد 

مدیریـت هلدینـگ در حـال تعقیـب آن هسـتیم، 

پرداختـن بـه فرصت هـای خفتـه و نهفتـه کشـور 

است. ایران به دلیل تنوع جغرافیایی و سرزمینی 

فـراوان  معدنـی  ذخایـر  بـا  کشـورهایی  ازجملـه 

محسـوب می شـود کـه ایـن ذخایـر بعضا در سـایه 

فلـزات اساسـی و اصلـی پنهـان شـده اند. ایـران بـا 

وجـود داشـتن منابـع دولومیـت و منیزیـوم، هیـچ 

نقشـی را در صحنـه تجـارت جهانـی ایـن فلـزات و 

منابـع  وجـود  علی رغـم  نـدارد.  آن هـا  ترکیبـات 

سیلیسیم وسیع در نقاط مختلف ایران، می توان 

گفت این فلز نقشی را در اقتصاد کشور ندارد که 

ایـن موضـوع را می تـوان بـه بحث هـای امـالح و 

فلزات دیگر نیز تعمیم داد.

شـاهوردی ادامـه داد: مـا بـه دو نکتـه اساسـی 

توجـه ویـژه داریـم؛ اولیـن مـورد افزایـش ظرفیـت 

اساسـی بالفعل شـرکت هایی همچـون مس باهنر 

نسبت به آن چیزی که ظرفیت فیزیکی کارخانه 

برآورد می شـود، اسـت که این عدد باید طی چند 

سال متمادی افزایش یابد و ظرفیت بالقوه موجود، 

بالفعل شـود. اگرچه شـرکت باهنر با ظرفیت های 

موجـود نیـز سـودده بـوده اسـت امـا بدیهی اسـت 

کـه نسـبت بـه آنچـه کـه موجـود اسـت بایـد کار 

بیشتری انجام شود و توسعه یابد. نکته دوم نیز 

توسعه متوازن در چرخه مس است. ضمن اینکه 

در حـال حاضـر، سـاالنه بالـغ بـر 90 تـا 110 هـزار تـن 

کاتد مس صادر می  شود.

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال ■

وی مطـرح کـرد: بـه صـورت طبیعـی واضـح 

اسـت کـه صـادرات کاتـد مـس نسـبت به خـاک و 
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کنسـانتره مـس یـک مرحلـه جلوتـر اسـت و ارزش 

افـزوده باالتـری دارد امـا بایـد به یاد داشـته باشـیم 

که کاتد نیز خود در حیطه خام فروشی قرار دارد. 

کشورهایی همچون انگلیس، آلمان و اتریش فاقد 

منابـع معدنـی مس هسـتند و کاتـد مس مصرفی 

خـود را از کشـورهای دیگـر تامیـن می کننـد امـا 

ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند قابل مقایسه با 

سـایر کشـورها نیسـت. علی رغم اینکه سه کشور 

نـام برده ازجمله تولیدکنندگان بـزرگ محصوالت 

مسـی هسـتند امـا دارای معـادن مشـخص مـس 

نیسـتند. در نتیجـه طبیعـی اسـت کـه مـا نیـز در 

ایـران بـه ایـن موضـوع بپردازیم که عـالوه بر اینکه 

بتوانیـم ظرفیت های موجـود را افزایش دهیـم، در 

مسیر توسعه نیز حرکت کنیم.

تامیـن  صـدر  شـرکت  مدیـره  هیئـت  عضـو 

خاطرنشـان کـرد: در واقـع بایـد بتوانیـم طـی یـک 

برنامـه مشـخص، مـوادی کـه در حـال حاضـر بـه 

بـه  را  می شـود  خـارج  کشـور  از  خـام  صـورت 

محصوالتی با ارزش افزوده باال تبدیل کنیم و این 

طبیعی اسـت که اگر محصوالتی با ارزش افزوده 

پاییـن تولیـد کـرده باشـیم، صـادرات کاتـد مـس از 

لحاظ اقتصادی کامال معقول به نظر برشد اما اگر 

بـر تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال تمرکـز 

کنیـم، قطعـا مـس بـه صـورت طبیعـی از کشـور 

خارج نخواهد شد.

شاهوردی اذعان کرد: با وجود تمام مشکالتی 

که در حوزه صادرات مس وجود دارد و در کشور 

بـا آن هـا دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم، سیاسـت 

اصلی صدر تامین تاکید بر توسعه صادرات است 

و همچنـان بایـد در ایـن مسـیر کارهـای بیشـتری 

انجـام شـود و برنامه ریزی هـای بیشـتری صـورت 

گیـرد امـا اگـر بـه چند سـال گذشـته رجـوع کنیم، 

شـاهد افزایـش صـادرات هسـتیم کـه البتـه ایـن 

مقولـه مشـکالت خـاص خـود را نیـز دارد. مـا فکـر 

می کنیـم کـه شـرکت های تابـع هلدینـگ صـدر 

تامیـن اگـر بخواهند بقای خوبی داشـته باشـند و 

وارد حیطه توسعه شوند، قطعا باید صادرات خود 

را افزایـش دهنـد؛ چراکـه بایـد بتواننـد تـوان مالـی 

توسعه خود را تامین کنند.

وی یادآور شـد: سـرمایه گذاری های توسـعه در 

حوزه صنایع فلزی و معدنی بسـیار سـنگین است، 

حجـم نقدینگـی و منابـع در دسـترس اعتبـارات 

دولتی و بانک ها به قدری نیست که بتوان در حوزه 

معدن سـرمایه گذاری سـنگینی انجام داد. منابع 

زمانـی حاصـل می شـوند کـه شـرکت ها بـا سـرمایه 

صادراتی خود بتوانند بخشی از سرمایه توسعه ای 

خـود را تامیـن کننـد که در حال انجام آن هسـتیم. 

عـالوه بـر اینکـه حوزه هـای عمومـی صـدر تامیـن را 

دنبال می کنیم، به طور ویژه بر توسعه شتاب دهنده 

تخصصی در حوزه صنایع معدنی کار می کنیم که 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  حمایـت  بـا 

جمهـوری و صنـدوق نـوآوری خوشـبختانه شـکل 

گرفته است و اکنون تقریبا یک سال از فعالیت آن 

می گذرد. خوشبختانه با حمایت مستقیم معاونت 

علمـی و فنـاوری و فعالیت هـای خـود مجموعـه، 

شـرکت صـدر فـردا کـه در واقـع متعلـق بـه شـرکت 

شـتاب دهنده صـدر تامیـن بـوده بـه یـک شـرکت 

دانش بنیان تبدیل شده است.

تامیـن  صـدر  شـرکت  مدیـره  هیئـت  عضـو 

خاطرنشـان کرد: شـرکت صدر فردا، سـه ماموریت 

اساسی را تعقیب می کند؛ اولین مورد، تالش برای 

جذب و توسـعه اسـتارتاپ ها اسـت که آن ها تحت 

پوشش خود قرار دهد و شتاب دهی کند تا به یک 

بلوغ برسند و بتوانند وارد زنجیره توسعه صنعتی 

جـذب  نیـز  ادامـه  در  بشـوند؛  مجموعـه  ایـن 

سـرمایه  گذاری صـورت گیـرد و سـبد محصـوالت 

صدر تامین گسترش یابد. از طرفی دیگر، به عنوان 

یک شتاب دهنده سازمانی در حال تالش است که 

نیازهایی که در بطن بنگاه های تحت پوشش وجود 

دارد را در قالب صورت مسـئله هایی بگنجاند که 

شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارتاپ ها روی آن هـا 

کار کنند و در واقع یک جریانی از تقاضا را به سمت 

اکوسیستم نوآوری کشور هدایت کند. ماموریت 

سوم ابن شرکت صدر فردا نیز این است که بتواند 

به صورت واسطه و رابط، شرکت های دانش بنیانی 

را که قادر هستند در حوزه بومی سازی تجهیزات و 

سامانه ها نقشی را ایفا کنند. در این شرایط سخت 

اقتصـادی کـه کشـور از لحاظ دسترسـی بـه دالر در 

محدودیـت قـرار دارد و نقـل و انتقـاالت مالـی بـا 

مشکل مواجه هستند، باید بتوانیم با اتکا بر تولید 

را  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  نیازهـای  داخلـی، 

پوشش دهیم.

برای جریان توسعه به این فکر 
می کنیم که زنجیره ارزش را در 
حوزه معدن و صنایع معدنی به 

صورت کامل و جامع در برنامه های 
توسعه ای خود ببینیم
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مدیر کارگاه وثوق گفت: پیش از شـیوع ویروس کرونا با نوسـانات قیمتی و ارزی دسـت و پنجه نرم می کردیم و از سـال گذشـته، شـیوع 
ویـروس کرونـا، چالش هـای صنعت محصوالت مسـی را افزایش داده اسـت؛ به گونه ای که با کاهش شـدید تقاضا برای ظروف مسـی 

مواجه شده ایم.

مدیر کارگاه وثوق:

تولید ظروف مسی به حداقل رسیده است

جمـال وثـوق در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

داشـت: مـا تولیدکننـده ورق مسـی هسـتیم که 

مسـی  ضایعـات  از  محصـول  ایـن  تولیـد  بـرای 

از  نیـز  را  ضایعـات  ایـن  می کنیـم.  اسـتفاده 

کارخانه هایی که با مس سـر و کار دارند اعم از 

انـواع  و  مسـی  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان 

می کنیـم.  تامیـن  مسـی  شـیرآالت  و  قطعـات 

اینکـه ضایعـات از چه محصولی به دسـت آمده 

باشـد مهم نیسـت بلکه نوع آلیاژی مصرفی در 

آن برای ما حائز اهمیت است.

بـه  افـزود: تمـام صنایعـی کـه از مـس  وی 

عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده می کنند، مشـتری 

ورق مسـی تلقـی می شـوند امـا تولیدکننـدگان 

ظروف مسـی از مهم ترین مشـتریان ورق مسی 

بـه حسـاب می آینـد. مـا نیـز عـالوه بـر سـاخت 

ایـن نـوع ورق، انـواع ظـروف مسـی را نیز تولید 

اینکـه  دلیـل  بـه  می کنیـم.  عرضـه  بـازار  در  و 

سـاخت  در  را  خـود  تولیـدی  مسـی  ورق هـای 

درصـد  بنابرایـن  می کنیـم،  اسـتفاده  ظـرف 

قـرار  اولویـت  در  مـس  عیـار  میـزان  و  خلـوص 

خلـوص  درصـد  بهتـر،  عبـارت  بـه  می گیـرد. 

مطلوب برای سـاخت ورق و ظرف مسـی بیش 

از 98 درصد تعیین شـده و چون ظروف مسـی 

در  مسـتقیم  طـور  بـه  مشـتریان  سـالمت  بـا 

ارتبـاط بـوده، بنابرایـن آلیاژسـازی مس مصرفی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رشد قیمت، افت تقاضا ■

مدیـر کارگاه وثـوق تصریـح کـرد: مـا تاکنون 

فقـط در سـطح بـازار داخلـی فعالیت داشـته ایم 

و صـادرات محصـول جـزو برنامه هـای کاری مـا 

مسـی  ظـروف  کلـی،  طـور  بـه  اسـت.  نبـوده 

معمـوال صـادرات نمی شـود. اگـر بخواهیـم در 

صنعـت  ایـن  در  موجـود  مشـکالت  بـا  رابطـه 

صحبـت کنیـم، بایـد بـه نوسـانات قیمـت مـس 

اشـاره کرد و از آنجایی که ظروف مسـی صادر 

دارد،  داخلـی  مصـرف  فقـط  و  نمی شـود 

اوج گیـری قیمـت مـس موجب شـده که میزان 

چشـمگیری  طـور  بـه  نیـز  داخلـی  معامـالت 

گونـه ای  بـه  اقتصـادی  شـرایط  یابـد.  کاهـش 

اسـت کـه قـدرت خریـد مـردم کاهـش یافتـه و 

در چنیـن وضعیتـی، خریـد ظـروف مسـی در 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  مـردم  آخـر  اولویت  هـای 

ضمـن اینکـه شـیوع ویروس کرونا باعث شـد تا 

مشتریان اصلی ظروف مسی را که گردشگران 

دسـت  از  سـفرها،  افـت  دلیـل  بـه  هسـتند 

بدهیم.

وی ادامـه داد: نـرخ دالر و قیمـت مـس در 

بورس فلزات لندن، دو عامل تعیین کننده قیمت 
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داخلی مس هستند و کوچک ترین رخداد جهانی، 

قیمت مس را دچار نوسان می کند.

تولید ورق مسی ■

وثـوق خاطرنشـان کـرد: مـا در حـال حاضـر 

300 تـا 400 کیلوگـرم در روز ورق مسـی تولیـد 

مسـی  ظـروف  بـه  را  آن  تمـام  کـه  می کنیـم 

تبدیـل می کنیـم. عـالوه بـر افزایـش قیمت هـا، 

شـیوع ویـروس کرونـا نیـز میزان ظرفیـت تولید 

بـه طـور چشـمگیری کاهـش داده و  کارگاه را 

موجـب تعطیلـی بسـیاری از واحدهای تولیدی 

در کشـور شـده اسـت. ما نیز جهت جلوگیریی 

از بیـکاری کارگـران خـود، فعالیـت مجموعـه را 

کم و بیش حفظ کرده ایم. تولید

بـه دو روش  کـرد: ورق مسـی  عنـوان  وی 

پیش تـر،  می شـود.  تولیـد  صنعتـی  و  سـنتی 

فعـاالن ایـن حـوزه بـه صـورت اجـدادی کار را 

ادامـه می دادنـد امـا بـا گذشـت زمـان و بـا روی 

کار آمدن قشر جوان، تکنولوژی و تخصص نیز 

و  تجهیـزات  شـد.  مسـی  ورق  صنعـت  وارد 

ماشـین آالت مـدرن عـالوه بـر افزایـش کیفیـت 

محصـول، موجـب ارتقای میـزان ظرفیت تولید 

مجموعه هـای تولیـدی نیز می شـود و به جرات 

می توان گفت شـرایط تولید نسـبت به گذشـته 

بسیار مطلوب تر شده است.

مدیـر کارگاه وثـوق اذعـان کـرد: مـا قـادر بـه 

اندازه هـای  بـا  مسـی  ورق هـای  انـواع  تولیـد 

اسـاس سـفارش  بـر  اغلـب  و  مختلـف هسـتیم 

سـاخت  بـرای  می کنیـم.  تولیـد  ورق  مشـتری 

ظـروف نیـز قالب های مخصوصی طراحی شـده 

کـه طبـق نیـاز و سـلیقه مشـتری ایـن قالب هـا 

تغییـر می کنـد و بـه انـدازه مـورد نظـر می رسـد. 

در واقـع فراینـد تولیـد بـه ایـن شـکل اسـت کـه 

ابتدا ورق مسی را به صورت گرده درمی آوریم 

و بعـد از چکـش کاری و شـکل دهی ظـرف مـورد 

نظر حاصل می شود.

وثـوق در پایـان تاکیـد کـرد: مشـکالت ذکر 

شـده بـه طـور مسـتقیم بـر میـزان فعالیـت مـا 

هـر  تولیـد  وضعیـت  و  اسـت  گذاشـته  تاثیـر 

سـال بدتـر از سـال گذشـته می شـود. در حـال 

ظرفیـت  از  کمتـر  بسـیار  ظرفیتـی  بـا  حاضـر، 

و  تولیدکننـدگان  داریـم.  فعالیـت  واقعـی 

صنعتگـران فعـال در حـوزه مـس فقـط بـه یـک 

معجـزه نیـاز دارنـد تـا شـاید قیمت هـا بـه ثبـات 

نسبی برسد که بتوانند برای آینده کاری خود 

برنامه ریـزی کننـد و سـبد محصـوالت خـود را 

گسـترش دهنـد. در ایـن میـان نیـز دولـت خود 

ارائـه هرگونـه  از  و  کنـار کشـیده  نوعـی  بـه  را 

تولیدکننـدگان  بـه  تسـهیالتی  و  خدمـات 

خودداری می کند.

 شیوع ویروس کرونا باعث شد تا 
مشتریان اصلی ظروف مسی را که 

گردشگران هستند به دلیل افت 
سفرها، از دست بدهیم
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مدیرعامـل مجتمـع مـس آذربایجـان گفت: مجتمع مس سـونگون در حـال حاضر شـرایط مسـاعدی دارد و با سـرمایه گذاری های که 
صورت گرفته اسـت، توانسـته ایم فراتر از برنامه مقرر گام برداریم. در سـال جاری نیز به همت پرسـنل و حمایت سـازمان های مربوطه 

به این روند ادامه خواهیم داد و پروژه تولید کاتد را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان:

عملکرد سونگون، فراتر از برنامه است

علی بیات  ماکو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

در حـال حاضـر، مجتمـع مس سـونگون با ظرفیت 

تولید یک هزار تن کنسانتره در روز و 300 هزار تن 

از این محصول در سال فعالیت می کند که با این 

میزان تولید فراتر از ظرفیت اسمی مجموعه گام 

برداشـته اسـت و امیـدوار هسـتیم در سـال 1400، 

میـزان تولیـد کنسـانتره مـس را بـه 310 هـزار تـن 

برسـانیم. معـدن مـس سـونگون بـر اسـاس ذخیـره 

450 میلیون تنی طراحی شده و اکنون با توجه به 

عملیـات اکتشـافی کـه انجـام شـده، بالـغ بـر یـک 

میلیـارد و 400میلیـون تـن ذخیـره شناسـایی شـده 

اسـت، بنابرایـن بـرای اینکـه طرح هـای توسـعه ای 

داشته باشیم، هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی افزود: اخیرا مناقصه فاز سوم تغلیظ برگزار 

بـه زودی  و برنـده مشـخص شـد و پیمانـکار آن 

عملیات را آغاز می کند که پس از آن، 150 هزار تن 

دیگر کنسانتره به ظرفیت مجموعه اضافه خواهد 

شـد و یـا بـه عبـارت دیگـر، ظرفیـت تولیـد سـاالنه 

مجتمع مس سونگون از 300 هزار تن به 450 هزار 

تـن افزایـش خواهـد یافـت. عالوه برایـن، کارهـای 

مناقصه پروژه تولید کاتد مس نیز انجام شده که 

برنـده آن بخش هـای ذوب و پاالیـش این پروژه را بر 

عهـده خواهـد گرفـت. در سـال 1400 حرکـت روبـه 

جلویـی خواهیـم داشـت و در سـه سـال پیـش رو، 

نزدیـک بـه 20 هـزار میلیـارد تومـان فقط در منطقه 

سـونگون سـرمایه گذاری خواهیم کرد که احتماال 

کل منطقـه شـمال غـرب کشـور را از لحـاظ حجـم 

صنعتـی  اثرگـذاری  و  مالـی  گـردش  نقدینگـی، 

متحول خواهد کرد.

مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان عنوان کرد: 

واحـد تولیـد کاتـد مـس، خـود مشـتمل بـر چهـار 

کارخانه ذوب، پاالیش، اکسیژن و اسید سولفوریک 

بوده که ظرفیت کارخانه ذوب، 100 هزار تن و قابل 

افزایـش بـه 200 هـزار تـن اسـت. طبیعـی اسـت که 

بعد از اجرای طرح های توسعه ای، میزان استخراج 

مجتمـع سـونگون از معـدن، از 14 میلیـون تـن در 

سال به 21 میلیون تن ارتقا یابد.

بیـات  ماکـو در ادامـه اذعـان کـرد: در رابطـه بـا 

کارخانـه اسـید سـولفوریک بایـد گفـت کـه هنـوز 

فعالیت جدی آغاز نشده و تاکنون چیزی طی ده 

سـال اخیـر، حـدود 200 میلیـون یـورو در بخـش 

ساختمان ها، بخش های زیربنایی و سالن های این 

بخـش سـرمایه گذاری شـده اما الزم اسـت بعـد از 

مشـخص شـدن برنـده مناقصـه ایـن پـروژه نیـز بـا 

سـرعت بیشـتری پیـش بـرود. قابـل ذکر اسـت که 

و جـدی  مهـم  بحث هـای  از  یکـی  اسـید  تولیـد 

زیست محیطی ما تلقی می شود.

وی در رابطـه بـا مسـائل زیسـت محیطی ایـن 

سـخت  شـرایط  دلیـل  بـه  داد:  توضیـح  چنیـن 

توپوگرافی، فضای کوهستانی و همچنین قرارگیری 

معـدن در کنـار جنگل هـای ارسـباران، عملیـات 

معدنکاری در آن منطقه بسیار متفاوت و دشوار 

حساسـیت های  از  فراینـد  ایـن  و  بـود  خواهـد 

زیسـت محیطی باالیـی برخـوردار اسـت. بـا وجود 

بـا سـازمان ها و اسـتفاده از  ایـن مسـائل، تعامـل 

ظرفیت و راهنمایی آن ها و گاهی تقابل و دفاع از 

حقوق معدن و بهره برداری از این منابع خدادادی، 

حداقـل  بـه  را  دشـواری ها  و  حساسـیت ها  ایـن 

می رساند. گاهی اوقات برخی مسائل ناروا مطرح 

می شـود کـه بایـد دفاع کنیـم و پیش برویم امـا در 

مجموع مدیران اسـتانی و سـایر نهادهای نظارتی 

سـونگون  تولیـد  و  معـدن کاری  بحـث  از  کامـال 

حمایت می کنند.

مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان در خصوص 

کـرد:  تاکیـد  مجتمـع  ایـن  تولیـدی  محصـوالت 

مجتمع مس سونگون تا این لحظه فقط تولیدکننده 

کنسـانتره بـوده و کاتـد مـس تولیـد نکـرده اسـت. 

ناگفتـه نمانـد که مـا یک پروژه هیپ لیچینگ نیز 

در دستور کار داریم که برای اولین بار در منطقه 

آذربایجان بتوانیم از سـنگ های کم عیار معدن و 

اکسـید مس، به طور مسـتقیم حدود سـه هزار تن 

در سال کاتد مس تولید کنیم.

بیـات  ماکـو در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، مبنی بر اینکه 

برنامـه شـما بـرای فـروش صادراتـی کاتد چیسـت، 

گفـت: در خصـوص صادرات، قابل ذکر اسـت که 

بـا توجـه بـه فعالیت هـا و رایزنی هایـی کـه شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران انجـام داده اسـت، کشـور 

ترکیه یکی از جدی ترین مشتری های جدید کاتد 

مـس بـه حسـاب می آید، بنابراین در بحـث فروش 

هیـچ مشـکلی وجـود نخواهـد داشـت و رقابـت 

شدیدی در این زمینه به وجود خواهد آمد.
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الزامبرنامهریزیهدفمندبرایبازفرآوریباطلههایسربوروی
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بازفـراوری باطله هـای معدنـی عالوه بر آن که مخاطرات زیسـت محیطی را کاهش می دهد، می تواند سـودآوری بیشـتر و توسـعه سـبد 
محصـوالت را بـرای واحدهای فراوری به ارمغان آورد. این موضوع در شـرایطی که صنعت سـرب و روی با کمبود مواد اولیه مواجه اسـت، 
می توانـد از اهمیـت باالیـی برخـوردار باشـد. در این راسـتا، با مجیـد وفایی فـرد، مدیر مرکز تحقیقـات فرآوری مـواد معدنی ایـران به 

گپ وگفت نشسته ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

مجید وفایی فرد:

الزام برنامه ریزی هدفمند برای بازفرآوری 
باطله های سرب و روی

تا چه اندازه بازفراوری باطله  روی می تواند در  ◄

کاهش معضل کمبود مواد اولیه موثر باشد؟

بحث بازفرآوری باطله روی، بسـیار گسـترده و 

وسیع بوده و در دنیا، به کارگیری آن بسیار مرسوم 

است. رشته های تحصیلی فرآوری و متالورژی بر 

آن بـه صورت تخصصی تحقیقـات و پژوهش های 

خـود را انجـام می دهنـد و نتایج به دسـت آمـده را 

در قالب پایان نامه های مقطع لیسانس و دکترا در 

ارائـه  دانشـگاه ها  در  و  علمـی  نشسـت های 

جنبه هـای  از  معدنـی  مـاده  فـرآوری  می کننـد. 

بسـیاری تبدیل به به روزترین بحث در دنیا شـده 

اسـت. در کشـور ایـران نیـز باطله هـای بـه دسـت 

آمـده در کارخانه هـای فـرآوری کـه فرایندهایـی را 

طی کرده اند مشکالتی را از جنبه زیست محیطی 

دارا هسـتند. ضمـن اینکـه در باطله هـا میزانـی از 

عنصـر هـدف بـه همـراه عناصـر مزاحـم همچنـان 

وجـود دارد کـه از لحاظ اقتصادی، فرآوری مجدد، 

اهمیت می یابد.

به طور کلی بحث بازفرآوری پسماندها بسیار 

گسـترده اسـت. اگـر بخواهیـم از جنبـه تخصصی 

مسئله را واشکافی کنیم، باید گفت که با استفاده 

از تکنولوژی معمول و موجود در کشور در بحث 

فـرآوری، در بعضـی مواقـع، عیـار عناصـر حتـی در 

باطلـه معدنـی نیـز بـاال اسـت کـه شـامل عناصـر 

هـدف نیـز می شـود یعنـی وقتـی روی را از خـاک 

معدنی اسـتخراج می کنیم، قطعا عناصر دیگری 

ماننـد سـرب، کبالت، کادمیم، نیکل، نقـره و... با 

افزایش عیار خود، خودنمایی می کنند و حتی در 

کیک هـای پسـماند فرایندهـا یـا کیـک لیچینـگ 

وجـود دارنـد. در کنـار ایـن بحـث، وجـود عناصـر 

استراتژیک و گران بها مانند کبالت، کادمیم و روی 

اسـت کـه از ارزش باالیـی برخـوردار هسـتند. اگـر 

فرایندهـای فـرآوری اصـالح شـود در مرحلـه اول، 

طبیعی اسـت که هم می توانیم بیشـترین مقدار 

اسـتحصال عنصـر هـدف و هـم کمتریـن میـزان از 

عناصر مزاحم را در باطله داشته باشیم.

در  شـده  اسـتخراج  روی  میـزان  بیشـترین 

کارخانه هـا  بـه صـورت معمـول، مـورد لیچینـگ 

مسـتقیم قـرار می گرفتنـد امـا بعدهـا فرایندهـای 

مختلفـی، متناسـب بـا خطـوط تولیـد و نـوع مـاده 

معدنـی بـه کار گرفته شـد. بعضـی اوقات قبـل از 

مثـل  پیش فـرآوری  فرایندهـای  از  لیچینـگ، 

فلوتاسیون که عناصری را از خاک گرفته و سپس 

بـرای بحـث روی، خـاک را بـه مرحلـه لیچینـگ 

می فرستد، استفاده می شـود. اگر تکنولوژی های 

مـورد اسـتفاده در سـطح پایینـی باشـند، حجـم 

عمـده ای از عناصـر بـا ارزش کـه از آن هـا بـه عنوان 

محصـول جانبـی By-Product نیـز یاد می شـود و 

حتـی عنصـر هـدف در باطله هـای معدنـی باقـی 

خواهنـد مانـد. وقتـی در مـورد پسـماند یـا همـان 

باطله معدنی صحبت به میان می آید، بخشی از 

مبحث »صرف هزینه « را پشت سر گذاشتیم زیرا 

عمده ترین هزینه ها با توجه به گران شـدن هزینه 

مراحـل  صـرف  زیرسـاخت  و  آب  و  بـرق  انـرژی، 

خردایش و نرمایش شـده اسـت و وقتی به مرحله 

باطله می رسـیم، دیگر صحبت از هزینه نیسـت. 

باطله هـا در فراینـد خردایش، بـه آن درجـه از آزادی 

رسیده اند؛ بنابراین از نظر اقتصادی به علت اینکه 

باطله هـا از مراحل مهم فراینـد خردایش، نرمایش، 

آماده سـازی و میـزان رطوبـت گرفتـه شـده و آن را 

طی کرده است. در بازفرآوری، چندین قدم جلوتر 



سرب و روی

هفتهنامه

37
 é شماره  é 161 فروردین ماه 1400

هسـتیم کـه ایـن خـود یـک بـرگ برنـده محسـوب 

می شـود. چراکـه انجـام هر کـدام از این مراحل،به 

شـدت هزینه بـر اسـت کـه در مرحلـه بازفـرآوری 

باطله ها، خبری از صرف هزینه نیست.

گاهی اوقات در بازفرآوری می توان به خلوص 

باالیی از عنصر هدف دست یافت. به طور مثال، 

از یـک باتـری فرسـوده کـه هیـچ اسـتفاده مفیـدی 

نمی توان از آن کرد و همچنین برای محیط زیست 

نیــــز بسیــــار خطرنــــاک است، می تــــوان ســــرب 

اسـتحصال کـرد و بـه سـود قابـل توجهـی دسـت 

در  عناصـری  دارای  فرسـوده  باتری هـای  یافـت. 

درون خـود هسـتند کـه اگـر در طبیعـت بـه حـال 

خـود رها شـوند، بـرای آب های زیرزمینـی، خاک و 

هـوا منشـا خطرنـاک آلودگـی خواهنـد بـود. طبـق 

مطالعات و فرایندهای تحقیقاتی، می توان گفت 

کـه باطله هـای حاصـل شـده از فراینـد اسـتحصال 

سـرب از باتری هـای فرسـوده خنثـی اسـت و عمـال 

تبعات زیسـت محیطی آن ها به طور چشـمگیری 

کمتر از باتری خواهد بود. بنابراین بازیابی سرب 

از باتــــری فرســـوده، فراینـــدی در راستــای توسعه 

پایــــــدار اســــت زیــــرا ســـــه وجــــه، اقتصـــــادی، 

زیســـت محیطی و مسائــــل اجتمـــاعی را شامـــل 

می شـود و می توانـد سـهم قابـل توجهـی نیـز در 

اشتغال زایی داشته باشد.

مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران 

تعداد زیادی پروژه بازفرآوری را دسـت اقدام دارد 

و دپارتمان تخصصی نیز در این خصوص در مرکز 

فرآوری مواد معدنی ایران شـکل گرفته اسـت. در 

ایـن زمینـه می توان به پروژه های پسـماندهای گل 

قرمـز حاصـل از فراینـد تولید آلومینا در جاجـرم و 

بحث سرباره های فوالد در فوالد مبارکه اشاره کرد 

و همچنین در حوزه سـرب و روی پیشـنهاداتی به 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه شده 

است. معتقد هستیم که باید طی برنامه ریزی های 

هدفمنـدی، همـه ابعـاد باطله هـای سـرب و روی 

موجـود اسـتان زنجـان را مـورد بررسـی قـرار دهیـم 

زیـرا بازفرآوری این باطله ها قطعا می توانـد در رفع 

چالـش کمبـود مـواد اولیـه صنعـت سـرب و روی 

موثر واقع شود. 

 بسیاری از این باطله ها دارای عناصر با ارزش 

هستند و نه فقط در زمینه سرب و روی بلکه برای 

بسـیاری از صنایع دیگر این باطله ها نقش مهمی 

در حل مشکل کمبود مواد اولیه دارند که در این 

خصـوص، از طـرف مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد 

معدنـی ایـران طـرح »اقتصـاد و بهره وری سـبز« به 

ایمیـدرو پیشـنهاد داده شـده اسـت کـه در ایـن 

راستا، باید یک پایش کلی در سطح همه باطله های 

معدنـی کارخانه هـا فـرآوری در همـه نقـاط کشـور 

انجـام شـود و شناسـایی و بازفـرآوری باطله هـای 

معدنی در دستور کار قرار بگیرد.

توضیحاتـی در خصـوص لیچینگ و فرایند  ◄

کیک شویی بفرمایید؟

عملیــات هـــای  جــــزو  لیچینــــگ  فراینــــد 

هیدرومتـــالوژی اســـت و در دستـــه فرایندهـای 

فـراوری قـرار می گیـرد که به واسـطه اسـید یا باز یا 

بهتـر اسـت گفتـه شـود بـا یـک عامـل حـالل، مـاده 

معدنـی و عناصـر بـا ارزش آن را حـل می کنیـم و 

جداسـازی  حـالل  از  را  ارزش  بـا  عناصـر  سـپس 

می کنیـم. ضمـن اینکـه هیدرومتالـوژی، علمـی 

بسـیار گسـترده اسـت. در فرایندهـای متالـورژی، 

مراحـل  از  یکـی  کـه  لیچینـگ  انجـام  از  بعـد 

فیلتراسیون است، از خاک معدنی، پسماند آن به 

ته نشـین  کیک فیلتـر  قالـب  در  و  می مانـد  جـا 

می شـود. فراینـد بازفـرآوری ایـن کیـک را بـه نـام 

کیک شویی می شناسند.

لیچینگ یکی از راه های فرآوری ماده معدنی 

اسـت و روی پسـماند حاصل از این فرایند ، مجدد 

عملیات های انحاللی شکل می گیرد که البته این 

بـار هـدف، کار روی عناصـر دیگـر بـوده کـه قـرار 

روش  بـا  و  شـود  اسـتخراج  کیک هـا  از  اسـت 

اسیدشویی می توان این عملیات را انجام داد.

برای فرایند »فروشویی« یا بایولیچینگ نیز 

در  کـه  دارد  وجـود  مختلفـی  تکنولوژی هـای 

قالـب برگـزاری کنفرانس هـا و ارائـه مقـاالت در 

مجله هـای علمـی مورد بررسـی قرار گرفتـه و در 

آزمایشـگا ه ها نیـز تحقیـق روی آن هـا انجام شـده 

کـه برخـی از ایـن روش هـای در صنعـت مـورد 

استفاده قرار گرفته است.

عمـده کارخانه هـای فـرآوری دارای واحدهـای 

لیچینگ هستند که تا چند سال پیش آمار دقیق  

آن از طریـق سـایت سـازمان زمین شناسـی قابـل 

دریافـت بـود زیـرا کارخانه هـای متعـددی مـورد 

بازدیـد ایـن سـازمان قـرار گرفتـه بودنـد و تمامـی 

اطالعات آن ها در این سـایت به ثبت می رسـید و 

ایـن  فعالیت هـای  بـه همـه  مربـوط  گزارش هـای 

واحدها نیز قابل مشاهده بود.

چــــه میــــزان بازفـــرآوری باطله هــا می توانـــد  ◄

هزینه های تولید را کاهش دهد؟

اگـر بخواهیـم صحبـت از کاهش هزینه های 

تولیـد کنیـم، بایـد متذکـر شـد عوایـد ناشـی از 

استحصال و تولید عناصری که از آن بارفراوری 

حاصـل می شـود به اقتصـاد پـروژه اضافه خواهد 

شـد. بـه عنـوان مثال، فرض کنید زمینـی دارید 

و در آن یک کارخانه تولید روی احداث کرده و 

سـاالنه 50 هـزار تـا 100 هـزار تـن روی بـه همـراه 

میزان بسـیار زیادی باطله روی تولید و باطله را 

عملیـات  اگـر  می کنیـد؛  دپـو  انبـار  یـک  در 

بازفـرآوری را روی باطله هـای تولیـد شـده خـود 

یـک  آمـدن  وجـود  بـه  باعـث  و  دهیـد  انجـام 

ایـن زمینـه شـوید، عمـال  تکنولـوژی جدیـد در 

اضافـه  و  دیگـر  کارخانـه  یـک  ایجـاد  بـه  منجـر 

کـردن یـک محصـول جدیـد کـه بـه آن محصـول 

جانبی یا By-Product گفته می شود، شدید و 

بـه دسـت  باطلـه  از  بیشـتری  هرچـه محصـول 

بیایـد و تولیـد شـود، بـه اقتصـاد پـروژه نیـز ورود 

پیـدا می کند. البته درسـت اسـت که بـرای این 

تولیـد بایـد هرینه هایـی صرف شـود اما مهم این 

اسـت کـه از یـک مـاده بـال اسـتفاده، محصـول 

تولیـد شـده اسـت و ایـن باعـث کسـب درآمـد 

بیشتر خواهد شد.

بیشترین میزان روی استخراج 
شده در کارخانه ها  به صورت 

معمول، مورد لیچینگ مستقیم قرار 
می گرفتند اما بعدها فرایندهای 

مختلفی، متناسب با خطوط تولید و 
نوع ماده معدنی به کار گرفته شد
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درآمد»کگل«128درصدرشدیافت

»ارفع«سال1399رادرخشانبهپایانرساند

»فباهنر«151.8درصدرشددرآمدرابهثبترساند
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شـرکت آهن و فوالد ارفع در اسـفند ماه سـال 1399 توانسـت یکی از بهترین عملکردهای خود را در زمینه تولید و فروش ثبت کند و با 
کسب درآمد 11 هزار و 258 میلیارد ریالی در ماه مورد بررسی، بیشترین درآمد ماهانه در سال 1399 را کسب کرد.

»ارفع« سال 1399 را درخشان به پایان رساند
تولید برای چهارمین سال از ظرفیت اسمی فراتر رفت  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـا 

توجـه بـه بهبـود تقاضـای داخلـی و صادراتـی در 

ماه پایانی سـال 1399، توانسـت بهترین عملکرد 

ماهانـه خـود در ایـن سـال را به ثبت برسـاند. این 

شـرکت موفـق شـد در سـال 1399 تولیـد شـمش 

فوالدی خود را از 800 هزار تن فراتر ببرد و بتواند 

بـه برنامه هـای از پیـش تعییـن شـده دسـت یابد. 

»ارفـع« در صـادرات نیـز موفـق عمـل کـرد و در 

سالی که بیشترین فشار بر صادرات بود )چه از 

جانب تحریم ها و چه از جانب دستورالعمل های 

داخلی( این شـرکت توانسـت بازارهای صادراتی 

خود را با قدرت حفظ کند.

تولید 141 هزار تن محصول در »ارفع« ■

نمودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 
توانسـت   1399 مـاه  اسـفند  در  ارفـع  فـوالد  و 

73هـزار و 215 تـن شـمش فـوالدی تولید کند که 

در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن، 10 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در بهمـن مـاه 1399، 

66هزار و 116 تن شمش فوالدی تولید کرد. الزم 

بـه ذکر بوده مجموع تولید شـمش فـوالدی ارفع 

در 12ماه 1399، به 819 هزار و 377 تن رسید. به 

ایـن  ایـن ترتیـب، میـزان تولیـد شـمش فـوالدی 

شـرکت بـرای چهارمیـن سـال متوالـی از ظرفیت 

اسمی باالتر رفت.

»ارفـع« در اسـفند مـاه 1399 موفـق بـه تولید 

ایـن  شـد.  اسـفنجی  آهـن  تـن  و 334  هـزار   68

شرکت در بهمن ماه 1399 توانسته بود 73 هزار 

و 706 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کنـد. گفتنـی 

اسـت کـه ارفـع در 12 مـاه سـال 1399 موفـق بـه 

تولید 837 هزار و 35 تن آهن اسفنجی شد.

مجمـوع تولیـدات شـرکت آهـن و فـوالد ارفع 

در اسـفند مـاه سـال 1399 بـه 141 هـزار و 539 تـن 

رسید که در هم سنجی با ماه پیش از آن، حاکی 

از رشـد یـک درصـدی اسـت. »ارفـع« در بهمـن 

تـن   822 و  هـزار   139 بـود  توانسـته   1399 مـاه 

محصول تولید کند.
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فروش داخلی »ارفع« در اسفند ماه  ■

75هزار تن بود

نمودار 2 نشـان می دهد که شـرکت آهن و 
فوالد ارفع در اسـفند ماه 1399 توانسـته اسـت 

75 هـزار و 651 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی به فروش برسـاند که در مقایسـه با ماه 

پیش از آن، 108 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

ایـن شـرکت توانسـته بـود در بهمـن مـاه 1399، 

36 هـزار و 266 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

فـروش  مجمـوع  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی 

داخلـی »ارفـع« در 12 مـاه 1399 بـه 652 هزار و 

334 تن رسید.

 ،1399 مـاه  اسـفند  در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن 

توانسـته اسـت 25 هزار و 509 تن شـمش فوالدی 

را صـادر کنـد کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

153درصد افزایش داشـته اسـت. این شرکت در 

بهمـن مـاه 1399 موفـق بـه صـادرات 10 هـزار و 

مجمـوع  بـود.  شـده  فـوالدی  شـمش  47تـن 

صـادرات شـمش فـوالدی شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع در 12 ماه 1399، 151 هزار و 736 تن بود.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »ارفـع« در 

اسـفند ماه 1399، 101 هزار و 160 تن بود که در 

هم سـنجی با ماه پیش از آن 118 رشـد داشـت. 

آهـن و فـوالد ارفـع در بهمـن مـاه 1399، 46 هزار 

و 313 تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی و 

مجمـوع  بـود.  رسـانده  فـروش  بـه  صادراتـی 

فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت آهـن و فوالد 

ارفع در 12 ماه سال 1399 به 804 هزار و 64 تن 

رسیده است.

ثبت باالترین درآمد ماهانه در اسفند ماه ■

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع از محـل فروش شـمش فوالدی خود 

مـاه سـال 1399،  اسـفند  بـازار داخلـی طـی  در 

توانست هشت هزار و 253 میلیارد و 157میلیون 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، 114 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در بهمـن مـاه سـال 

1399 موفق شـده بود سـه هزار و 856 میلیارد و 

284 میلیـون ریـال درآمـد بـه دسـت آورد. میزان 

درآمد حاصل از فروش داخلی »ارفع« در 12 ماه 

1399 بـه 54 هـزار و 461 میلیـارد و 412 میلیـون 

ریال رسید.

»ارفع« در اسـفند ماه سـال 1399 توانست از 

محل صادرات سه هزار و 5 میلیارد و 521میلیون 

ریال درآمد کسـب کند که نسـبت به ماه پیش 

ایـن  افزایـش داشـته اسـت.  آن، 183 درصـد  از 

شرکت در بهمن ماه 1399 یک هزار و 59 میلیارد 

شـمش  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 493 

فـوالدی از بازارهـای صادراتـی کسـب کـرده بود. 

ضمن اینکه درآمد صادراتی 12 ماهه سـال 1399 

شرکت آهن و فوالد ارفع به 14 هزار و 737میلیارد 

و 560 میلیون ریال رسید.

شـرکت آهن و فوالد ارفع در اسـفند ماه سال 

1399 از محـل فـروش داخلـی و صادراتی شـمش 

و  میلیـارد   258 و  هـزار   11 خـود  فـوالدی 

678میلیـون ریـال درآمـد بـه دسـت آورد کـه در 

هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن، 129 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در بهمـن مـاه 1399 

توانسـت از محـل فـروش شـمش فـوالدی خـود 

چهـار هـزار و 915 میلیـارد و 777 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند.

بـه  موفـق  سـال 1399  ماهـه  در 12  »ارفـع« 

کسـب 69 هـزار و 198 میلیـارد و 672 میلیـون 

ریال شـد که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیش از آن، 102 درصد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در 12 ماهـه سـال 1398،  34 هـزار و 

103 میلیارد و 671 میلیون ریال درآمد به دست 

آورده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد کـه میانگیـن نـرخ 
فروش شـمش فوالدی »ارفع« در اسـفند ماه 1399 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 113 میلیـون و 

458 هزار ریال به ازای هر تن رسید که نسبت به 

ماه پیش از آن با رشد همراه بوده است. همچنین 

میانگیـن نـرخ فـروش شـمش فـوالدی »ارفـع« در 

12ماه سال جاری به 90میلیون و 303 هزار ریال به 

ازای هر تن رسید.
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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سـال 1399 موفق شـد با فروش 15 میلیون و 540 هزار تن محصول سـنگ آهن، 292 هزار و 954 
میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با سال 1398، حاکی از رشد 128 درصدی است.

درآمد »کگل« 128 درصد رشد یافت

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

گل گهـر سـال 1399 را بـا رشـد تولیـد، فـروش و 

درآمـد بـه پایـان رسـاند و بـا توجه به رسـیدن آب 

مـاه،  آبـان  در  شـرکت  ایـن  بـه  فـارس  خلیـج 

می توانـد طرح هـای توسـعه ای خـود را در زمینه 

مواد اولیه و محصوالت نهایی فوالد با اطمینان 

کامل ادامه دهد و به بهره برداری برساند.

تولید 27 میلیون تن محصول در گل گهر ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 

مـاه سـال  توانسـت در 12  و صنعتـی گل گهـر 

تـن   400 و  هـزار   341 و  میلیـون   15  ،1399

مـدت  بـه  نسـبت  کـه  کنـد  تولیـد  کنسـانتره 

مشـابه سـال قبل از آن، یک درصد رشـد داشته 

همیـن  طـی   1398 سـال  در  گل گهـر  اسـت. 

بـود 15 میلیـون و 80 هـزار و  توانسـته  مـدت 

14تن کنسانتره تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

12 ماه سـال 1399 حدود 12 میلیون و 130 هزار 

بـه  نسـبت  کـه  شـد  تولیـد  گندلـه  تـن  و 784 

همیـن مـدت در سـال 1398، حـدود 0.8 درصد 

افزایـش داشـته اسـت. گل گهـر در 12 مـاه سـال 

1398، 12 میلیـون و 30 هـزار و 437 تـن گندلـه 

تولید کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی 12 ماه 

سـال 1399 موفـق شـد 117 هـزار و 574 تـن گندلـه 

ریزدانه تولید کند که نسبت به همین مدت در 

نشـان  کاهـش  درصـد   7 حـدود   ،1398 سـال 

می دهد. گل گهر در 12 ماه سال 1398، 126 هزار 

و 511 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـدات گل گهـر در 12 مـاه 1399 

به 27 میلیون و 589 هزار و 758 تن رسـید که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، 

یـک درصـد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 

12 مـاه سـال 1398 توانسـته بـود 27 میلیـون و 

236 هزار و 962 تن محصول تولید کند.
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حجم فروش گل گهر 10 درصد رشد یافت ■

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت معدنی و 

صنعتـی گل گهـر توانسـت در 12 مـاه سـال 1399 

دو میلیـون و 880 هـزار و 716 کنسـانتره در بـازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل از آن، 74 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. گل گهـر در سـال 1398 طـی همیـن مدت 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 651 هـزار و 692 تـن 

کنسانتره در بازار داخلی بفروشد.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

12ماه سال 1399، 12 میلیون و 257 هزار و 393تن 

گندله در بازار داخلی فروخته شد که نسبت به 

همین مدت در سال 1398، حدود 4 درصد رشد 

نشـان می دهـد. گل گهـر در 12 مـاه سـال 1398، 

11میلیـون و 789 هـزار و 31 تـن گندلـه در بـازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شـد 

طـی 12 مـاه سـال 1399، 137 هـزار و 28 تـن گندله 

ریزدانـه بفروشـد کـه در مقایسـه بـا سـال پیـش از 

اسـت.  داشـته  افزایـش  آن، حـدود 313 درصـد 

گل گهـر در 12 مـاه سـال 1398، 33 هـزار و 162 تـن 

گندله فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر توانسـت 

تـن   852 و  هـزار   200  ،1399 سـال  مـاه   12 در 

کنسانتره در بازارهای صادراتی به فروش برساند 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، 

66درصـد افـت داشـته اسـت. گل گهـر در سـال 

1398 طـی همیـن مـدت توانسـت 605 هـزار و 

872تن کنسانتره در بازارهای صادراتی بفروشد.

مجمـوع فـروش گل گهـر داخلـی و صادراتـی 

در 12 مـاه سـال 1399 بـه 15 میلیـون و 540 هـزار و 

989 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال پیش از آن، 10 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398 توانسـته بـود 

14میلیون و 79 هزار و 757 تن محصول بفروشد.

درآمد گندله گل گهر 115 درصد افزایش یافت ■

همان طور که در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر توانسـت در 

12ماه سال 1399 از محل فروش کنسانتره در بازار 

داخلی 43 هزار و 474 میلیارد و 776میلیون ریال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل از آن، 300 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

گل گهر در سـال 1398 طی همین مدت توانسـته 

بـود از فـروش کنسـانتره 10 هـزار و 888میلیـارد و 

910میلیون ریال درآمد داشته باشد.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

12مـاه سـال 1399، بـا فـروش گندلـه، 241 هـزار و 

469 میلیـارد و 221 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل 

شـد کـه نسـبت بـه همین مـدت در سـال 1398، 

حـدود 115 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. 

گل گهـر در 12 مـاه سـال 1398 از فـروش گندلـه 

112 هزار و 110 میلیارد و 93 میلیون ریال درآمد 

به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

ریزدانـه،  گندلـه  فـروش  از   ،1399 سـال  12مـاه 

653میلیارد و 422 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

کـه نسـبت مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، حدود 

362 درصد رشـد داشـته اسـت. گل گهر در 12 ماه 

سـال 1398 از فـروش گندلـه ریزدانـه 141میلیـارد و 

179 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در 

کنسـانتره  فـروش  محـل  از   1399 سـال  مـاه   12

صادراتی پنج هزار و 61 میلیارد و 39 میلیون ریال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل از آن، یـک درصـد افـت داشـته اسـت. 

گل گهر در سـال 1398 طی همین مدت توانسـت 

و  و 116میلیـارد  هـزار  پنـج  کنسـانتره  فـروش  از 

929میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع درآمد گل گهر در 12 ماه سال 1399 به 

292 هزار و 954 میلیارد و 697 میلیون ریال رسـید 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، 

128درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه 

سـال 1398 توانسـته بـود 128 هـزار و 257 میلیـارد و 

111میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.
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میزان فروش شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در اسـفند ماه سـال گذشـته نسـبت به ماه قبل از آن و مدت مشـابه سـال 1398 روند 
صعودی را طی کرده که این موضوع بر درآمد کسـب شـده این شـرکت تاثیر مثبت داشـته اسـت. »فباهنر« در ماه مورد بررسـی موفق 

به کسب 360 میلیارد تومان درآمد شد که رشدی معادل 151.8 درصد را نسبت به اسفند ماه 1398 گزارش می کند.

»فباهنر« 151.8 درصد رشد درآمد را به ثبت رساند
در اسفند 1399؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت صنایع مس شهید باهنر 

در اسـفند مـاه 1399، در میـزان تولیـد و فـروش 

بـه  آلیـاژی نسـبت  و  برخـی محصـوالت مسـی 

بهمن ماه 1399 عملکرد قابل قبولی را از خود به 

نمایـش گذاشـت کـه در ایـن میـان بعضـی آمارها 

بـوده  نزولـی  نیـز  گزارش هـا  برخـی  و  صعـودی 

اسـت. »فباهنـر« بـه طـور کلـی در اسـفند ماه به 

درآمـد قابـل مالحظـه  ای دسـت یافتـه و جزئیـات 

عملکرد این شرکت در ماه مورد بررسی در ادامه 

آمده است.

افت 24.4 درصدی تولید محصوالت  ■

مسی »فباهنر«

در ایـن گـزارش عملکـرد شـرکت صنایـع مـس 

باهنـر در اسـفند مـاه 1399 مـورد بررسـی قـرار 

گرفتـه اسـت. نمـودار 1 میـزان تولیـد و فـروش 

محصوالت مسی شرکت صنایع باهنر در اسفند 

مـاه را روایـت می کنـد. طبق این نمودار، شـرکت 

باهنـر در آخریـن مـاه از سـال گذشـته بـه میـزان 

یک هـزار و 78 تـن محصـوالت مسـی کـه شـامل 

مقطع، تسمه، ورق و لوله است را تولید کرد. این 

شرکت در ماه مذکور همچون ماه قبل از آن، لوله 

مسـی را در سـبد محصـوالت خـود قـرار داد و 

186تـن از ایـن محصـول را تولیـد کـرد. قابـل ذکـر 

است که با این میزان تولید لوله مسی، 40درصد 

و همچنیـن  مـاه 1399  بهمـن  بـه  نسـبت  افـت 

56.2درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در سال 

1398 مشـاهده می شـود. در اسـفند مـاه سـهم 

تولید تسمه و ورق مسی 660 تن و مقاطع مسی 

241تـن بـود کـه بـه ترتیـب نسـبت بـه بهمـن مـاه، 

23.9درصـد افـت و 1.3 درصـد افزایـش را تجربـه 

کرد. همچنین میزان تغییر میزان تولید تسمه و 

مقاطـع مسـی در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه 
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اسـفند مـاه 1398، بـه ترتیـب 28 درصـد کاهش و 

153.7 درصد افزایش بوده است.

بـه طـور کلی شـرکت شـهید باهنر در اسـفند 

تـن  و 87  هـزار  یـک  تولیـد  بـا  سـال 1399،  مـاه 

محصوالت مسـی، افت 23.2 درصدی را نسـبت 

ایـن  بـه ثبـت رسـاند. همچنیـن  بـه بهمـن مـاه 

شـرکت بـا ایـن میـزان تولیـد محصـوالت مسـی 

نسـبت به اسـفند ماه 1398، افت 24.4 درصدی 

را گزارش می کند.

رشد 31 درصدی فروش محصوالت مسی ■

همچنیـن نمـودار 1 نشـان می دهـد، شـرکت 

صنایع مس باهنر در اسـفند ماه 1399، یک هزار 

و 290 تن محصوالت مسـی فروخته که 71 تن آن 

مربـوط بـه صـادرات و یـک هـزار و 219 تـن آن بـه 

فـروش داخلـی اختصاص داشـته اسـت. از 71 تن 

فروش صادراتی 23 تن مربوط به صادرات تسمه 

و ورق مسـی و 24 تـن مربـوط بـه لولـه مسـی و 

24تـن مقاطـع مقاطع مسـی بـود. این شـرکت در 

ماه مذکور توانست 363 تن لوله مسی را نیز در 

بازار داخلی و صادراتی مورد معامله قرار دهد و 

بـا ایـن میـزان فـروش نسـبت بـه فـروش 420 تنـی 

لولـه مسـی در بهمـن مـاه، افـت 13.6 درصـدی را 

بـه ثبـت رسـاند. میـزان فـروش تسـمه و مقاطـع 

مسی به ترتیب 732 تن و 195 تن بود که نسبت 

بـه بهمـن مـاه 1399، 50 درصد رشـد و 8.9 درصد 

افـت در فـروش را گـزارش می کنـد. همچنیـن 

میـزان فـروش سـه محصول لوله، تسـمه و مقاطع 

بـه مـدت  مـاه 1399 نسـبت  اسـفند  مسـی در 

مشـابه در سـال 1398 بـه ترتیـب 67.3 درصـد، 

11.1درصد و 78.9 درصد رشد داشته است.

در مجموع با توجه به میزان فروش یک هزار 

باهنـر  شـرکت  مسـی،  محصـوالت  تنـی   290 و 

15درصد رشد نسبت به بهمن ماه سال گذشته 

و 31 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 1398 را 

تجربه کرده است.

رشـد 0.9 درصدی تولید محصوالت  ■

آلیاژی »فباهنر«

نمودار 2 نشـان می دهد که شـرکت صنایع 
در  گذشـته،  سـال  مـاه  اسـفند  در  باهنـر  مـس 

مجمـوع یـک هـزار و 926 تـن محصـوالت آلیـاژی 

تولید کرده که در این میان سهم هر محصول به 

تفکیک، 136 تن لوله برنجی، تسمه و ورق برنجی 

یـک هـزار و 72 تـن و مقاطـع برنجـی 718 تـن بوده 

اسـت. بـا توجـه بـه ایـن میزان تولید، شـاهد رشـد 

افـت  برنجـی،  لولـه  تولیـد  درصـدی   61.9

6.6درصدی تولید تسمه و ورق برنجی و افزایش 

7درصدی تولید مقاطع برنجی نسـبت به بهمن 

ماه 1399 هستیم. همچنین این شرکت با میزان 

تولید لوله، تسمه و مقاطع برنجی در اسفند ماه 

1399 نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال 1398 بـه 

ترتیـب 147.3 درصـد رشـد، 14.6 درصـد افـت و 

اسـت.  کـرده  تجربـه  را  کاهـش  درصـد   5.3

»فباهنر« با میزان تولید یک هزار و 926 تنی در 

مـاه مـورد بررسـی، 0.9 درصـد رشـد نسـبت بـه 

بهمـن مـاه 1399 و 6.9 درصـد کاهـش نسـبت بـه 

تولید اسفند ماه سال 1398 داشته است.

افت 6.1 درصدی فروش محصوالت آلیاژی ■

کـه  اسـت  آن  گویـای   2 نمـودار  همچنیـن 

شـرکت صنایـع مـس باهنـر در اسـفند مـاه، یـک 

هـزار و 587 تـن محصـوالت آلیـاژی فروخـت کـه 

35.4 درصـد رشـد نسـبت بـه مـاه پیـش از آن و 

24.1 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال 

1398 داشـته اسـت. از این میزان فروش، 125 تن 

سـهم صادرات و یک هزار و 462 تن آن مربوط به 

فـروش داخلـی اسـت. »فباهنـر« در اسـفند مـاه 

سـال قبـل، 102 تسـمه و ورق برنجـی، 23 تـن لولـه 

برنجی صادر کرد.

»فباهنـر« بـا فروش مجموع 856 تن تسـمه و 

رشـد   ،1399 مـاه  آخریـن  در  برنجـی  ورق 

76.9درصـدی را نسـبت بـه بهمـن ماه همان سـال 

بـه ثبـت رسـانده اسـت. همچنیـن ایـن شـرکت بـا 

فروش داخلی و صادراتی 118 تن لوله برنجی، رشد 

131.4درصدی را نسبت به ماه پیش از آن گزارش 
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می کند. فروش داخلی مقاطع برنجی در اسـفند 

مـاه سـال گذشـته، 613 تـن بـود که نسـبت بـه ماه 

قبل از آن  3.8 درصد افت داشته است.

همچنیـن میـزان فروش لوله، تسـمه و مقاطع 

برنجی در ماه مورد بررسی نسبت به اسفند ماه 

1398، بـه ترتیـب، 81.5 درصـد، 17.4 درصـد و 

26.4 درصد رشد داشته است.

نـرخ فـروش محصـوالت مسـی  نمـودار 3 
شرکت صنایع مس شهید باهنر را در اسفند ماه 

1399 روایـت می کنـد. طبـق این نمودار، شـرکت 

صنایـع مـس باهنـر در مـاه مذکـور، هـر کیلوگـرم 

تسـمه و ورق مسـی را 220 هزار و 498 تومان، هر 

کیلوگـرم مقاطـع مسـی و لولـه مسـی را نیـز بـه 

ترتیـــب، 182 هــــزار و 607 تومــــان و 36 هـــزار و 

211تومـان فروختـه اسـت کــه هـر ســـه محصـول 

نسبت به بهمن ماه 1399 به ترتیب، 10.8 درصد 

رشد، 25.8 درصد افزایش و 55.2 درصد کاهش 

نرخ فروش را تجربه کرده اند.

فـروش  نـرخ  کـه   4 نمـودار  اسـاس  بـر 

محصـوالت آلیـاژی ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 

1399 را نشـان می دهـد، قیمـت هـر کیلوگـرم از 

مقطـع برنجـی 107هـزار و 946 تومان، لوله برنجی 

برنجـی  ورق  و  تسـمه  و  و 126تومـان  هـزار   189

71هـزار و 443 تومـان بـوده اسـت. نرخ فروش هر 

کـدام از محصـوالت آلیـاژی بـه ترتیبـی کـه ذکـر 

شـده نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال گذشـته رشـد 

افـت  و  83.7درصـدی  افزایـش  4.7درصـدی، 

9درصدی را روایت می کند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه 

سـال گذشـته، 360 میلیـارد تومـان درآمـد کسـب 

کرد که 13.4 درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن 

و 151.8 درصد افزایش نسـبت به اسـفند ماه سـال 

1398 داشته است که 326 میلیارد و 576 میلیون 

تومـان درآمد »فباهنر« حاصـل از فروش داخلی و 

33 میلیـارد و 225 میلیـون تومـان دیگـر از طریـق 

صادرات کسب شده است.

»فباهنر« با فروش مجموع 856 
تن تسمه و ورق برنجی در آخرین 
ماه 1399، رشد 76.9درصدی را 
نسبت به بهمن ماه همان سال به 

ثبت رسانده است
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

٤٩ �تهران، سعادت آباد، نرسيده به خروجى نيايش، خيابان ٢٦ يا حق طلب غربى, پال

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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بهروزرسانیطرحجامعفوالد

پشتیبانیفوالدمبارکهدرتامینمواداولیهصنعتفوالد

تامینریلهفتمحورراهآهنکشور،دستاوردبزرگیاست
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رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفت: بـه روزآوری طرح جامع فوالد سـه نکته اساسـی دارد که نیاز اسـت قبل از ابالغ رسـمی، به طور 
دقیـق مشـخص و تبیین شـوند. جامع و کامل بـودن، ارائه برنامه عملیاتـی و نیز ضمانـت اجرایی برای تمامی دسـتگاه های مرتبط، 

جزو اصول این طرح جامع است.

به روزرسانی طرح جامع فوالد

 به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الـه جعفری در نشسـت 

)فروردیـن  هفتـم  نسـخه  پایـش  ویدئوکنفرانـس 

1400( طـرح جامـع فـوالد، اظهـار داشـت: در گام 

نخسـت، سیاسـت های این طرح باید تمام ابعاد 

توسـعه صنعت فـوالد شـامل بـه روزآوری دانش و 

صنعتـی،  انقـالب  چهـارم  نسـل  از  اسـتفاده 

صنایـع  توسـعه  مالـی،  تامیـن  زیرسـاخت ها،  

پایین دسـتی و ارزش افـزوده و... را بـه صـورت 

جامع در نظر گرفت.

وی در ایـن نشسـت کـه مشـاور طـرح جامـع 

فـوالد،  مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد و معـاون 

و  معدنـی  و صنایـع  معـادن  توسـعه  طرح هـای 

مدیـران ایمیـدرو حضـور داشـتند، پـس از ارائـه 

گزارش طرح جامع فوالد از سـوی مشـاور طرح و 

همچنیـن بحـث و بررسـی دربـاره طـرح، افـزود: 

قابلیـت تبدیـل طـرح جامـع بـه برنامـه عملیاتی، 

نقـش  کـه  باشـد  بایـد  ایـن طـرح  ارکان  از  یکـی 

تولیـد،  و  تهیـه  فـوالد،  ملـی  شـرکت  ایمیـدرو، 

تشـکل ها و نیـز نهادهـای مرتبـط کـه مجـوز ارایـه 

می کنند را تعیین و تبیین کند.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 

همچنیـن پـس از تبـادل نظـر بـا سـعید زرنـدی 

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت معـدن و 

تجارت، عنوان کرد: مقرر شـده موضوعات فوق 

دوبـاره بررسـی و بازبینـی و در نهایـت بـه وزیـر 

صنعت، معدن و تجارت ارایه شود.

ضمانت اجرایی ■

جعفـری تاکیـد کرد: هـدف از ارائه طرح به 

شـدن  مشـخص  دولـت،  آن  از  پـس  و  وزیـر 

ضمانـت اجرایـی بـه عنـوان رکـن نهایـی طـرح 

شـاهد  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت.  فـوالد  جامـع 

اقدامات هماهنگ و یکپارچه در مسیر اجرای 

طرح جامع فوالد شویم.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو تصریـح کـرد: 

نسـخه بـه روز شـده طـرح جامـع، صفـر تـا صـد 

بـا  و  داد  خواهـد  پوشـش  را  فـوالد  زنجیـره 

ضمانـت اجرایـی کـه خواهـد داشـت، مبنایـی 

فـوالد  صنعـت  توسـعه  و  تصمیم گیـری  بـرای 

خواهد شد.

سعیـــد زرنــدی معــاون وزیر صنعت معدن 

و تجــارت نیــــز طـــی سخنـــانی کوتـــاه اعـــالم 

کـــرد: پس از نهــایی شـدن مباحث فوق در طرح 

جامع فوالد، صورت جلسه ای آماده و به امضای 

وزیر می رسد.

وی یـادآور شـد: فـوالد جـزو 9 صنعـت پیشـرو 

است که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت، 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:
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تولیـد مس شـیلی بـه پایین ترین سـطح تولید ماهانه در طول دو سـال گذشـته تنـزل یافت؛ چراکه بـه گفته سـازمان مس دولتی 
کوچیلکـو، تولیـد فوریـه بـه 425 هزار و 500 تن رسـید که 6.9 درصد کمتر از رقم ثبت شـده در مـاه ژانویه و 5 درصـد کمتر از رقم 

ثبت شده 448 هزار تنی فوریه سال 2020 بوده است.

کندتر شدن تولید مس شیلی در ماه های آغازین سال 2021

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه، تولیـد 

در سـال 2020، علـی رغـم همه گیـری کوویـد 19 

کـه با وجـود محدودیت هـا، فعالیت های بخش 

بـا  داشـت؛  ادامـه  شـیلی  در  همچنـان  مـس 

5.7میلیـون تـن تنهـا 5 درصـد نسـبت بـه رقـم 

سـال 2019 کاهـش یافـت، کاهشـی کـه در حـال 

حاضر نیز ادامه دارد.

رقـم  بـا  فوریـه  پایـان  تـا  جـاری  سـال  تولیـد 

882هـزار و 700 تـن 2.8 درصـد نسـبت بـه تولیـد 

908 هزار و 100 تنی دوره مشابه سال 2020 کمتر 

اسـکوندیدای  معـدن  دو  مـدت،  ایـن  در  بـود. 

تحت کنترل شرکت بی اچ پی بیلیتون و معدن 

لُـس پالمبـره شـرکت آنتوفاگاسـتا، کـه دو تـا از 

بزرگ ترین عملیات های مس این کشور هستند، 

آهنگ تولید آن ها در ماه های آغازین سال کندتر 

بـود و بـه ترتیـب 14.9 درصـد و 11.8 درصـد کمتر 

از دوره مشابه سال 2020 تولید کردند.

بر خالف آن ها، شـرکت مس دولتی کودلکو 

در دوره مورد اشاره با تولید 264 هزار و 800 تن 

افزایشـی 10.7 درصـدی را ثبـت کـرد، بـه نحـوی 

و  هـزار  بـا 128  آن  معـدن چوکوئیکاماتـای  کـه 

900تـن شـاهد 23.3 درصـد رشـد در تولیـد خـود 

بـود. تولیـد معـدن کلالهواسـی و بخـش سـور 

و  درصـد   9.1 ترتیـب،  بـه  نیـز  امریکـن  آنگلـو 

8درصد افزایش داشتند.

مشخص شده و در حال نهایی شدن است.

معـاون وزیـر صنعت معـدن و تجارت افـزود: 

پیشتر طرح جامع سرب و روی، آماده شده که از 

بـا  و  اسـت  برخـوردار  توجهـی  قابـل  جامعیـت 

اهداف ترسیم شده، تطابق دارد.

پیـش از زرنــدی، محمــد آقاجانلـــو معـــاون 

ایمیــــدرو گفـــت: هدایـــت سرمایـه گذاری هـا، 

اولویت بنـدی پروژه هـا، نحـوه تامین زیرسـاخت، 

امور زیست محیطی، تغییرات تکنولوژیکی و... 

از جملـه مـواردی در طـرح جامـع فـوالد اسـت که 

نیاز به تبیین از سوی مشاور دارد.

علیرضا رشیدی مدیرعامل شرکت ملی فوالد 

نیـز اذعـان کـرد: شـاکله کلـی مـواد اولیـه طـرح 

جامع فوالد، تامین از داخل کشـور اسـت اما باید 

تمـام ابعـاد پروژه هایـی کـه در مناطـق آزاد و ویـژه 

اقتصادی )خلیج فارس و چابهار( نیز در حال اجرا 

یا طراحی است، دیده شود.

زنجیره فوالد، متوازن حرکت می کند ■

در ایـن نشسـت، شـرکت فـوالد تکنیـک بـه 

از  گزارشـی  فـوالد،  جامـع  طـرح  مشـاور  عنـوان 

بخـش هـای مختلف طرح جامـع ارایـه داد. طبق 

این گزارش زنجیره فوالد به رغم اینکه تا سال 92 

از توازن برخوردار نبود طی سـال های گذشـته به 

صورت متوازن در بخش های کنسانتره و گندله 

سنگ آهن، آهن اسفنجی و فوالد خام رشد پیدا 

کرده اسـت. همچنین این توازن تا افق 1404 نیز 

ادامه خواهد یافت.

ایـران طـی سـه سـال اخیـر در جایـگاه دهـم 

تولیدکننـدگان جهانـی فـوالد قـرار داشـته اسـت. 

ظرفیت تولید فوالد خام ایران )بر اساس عملکرد 

انتهای سال 99( 39.4 میلیون تن است. ظرفیت 

تولید گندله سنگ آهن 66.7 میلیون و کنسانتره 

سنگ آهن 64.1 میلیون تن است.

همچنیـن 4.4 میلیـارد یـورو بـرای طرح هـای 

بخـش  بـرای  یـورو  میلیـارد   9.2 و  توسـعه 

زیرسـاخت مورد نیاز اسـت که مجموع سرمایه 

مـورد نیـاز را بـه 13.6 میلیارد یورو می رسـاند. از 

سوی دیگر نکاتی که باید بر روی آن تاکید کرد 

شـامل حضور کنسرسـیوم های بخش خصوصی 

در اکتشـاف اسـت. عـالوه بـر ایـن، تاکیـد بـر 

انجـام اکتشـافات در عمـق، رشـد اسـتفاده از 

قراضه آهن برای جلوگیری از فشار بیش از حد 

آهـن  و  گندله سـازی  کنسـانتره،  تامیـن  بـر 

اسـفنجی و نیـز  تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه کـم 

عیـار از معـادن کوچـک، جزو نـکات مورد توجه 

نسـخه جدیـد طـرح جامـع فـوالد اسـت. یکـی 

دیگـر از نـکات ایـن طـرح، دوری گزینـی از نگاه 

کارخانه هـای  احـداث  از  جلوگیـری  و  بخشـی 

از  اسـت.  آب  کـم  مناطـق  در  فـوالد  زنجیـره 

و  جنوبـی  مناطـق  در  توسـعه  بایـد  رو  همیـن 

سواحل دریاهای آزاد، متمرکز شود.
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت بـا تاکید بر اهمیـت بهبود فضـای کسـب و کار در افزایش رونـق تولید، از 
اصـالح مـاده 3 مقـررات و ضوابـط اسـتقرار واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و معدنـی در خصـوص سـازمان محیـط زیسـت به نفع 

سرمایه گذار خبر داد.

اصالح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و 
معدنی به نفع سرمایه گذاران

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

سـعید زرنـدی بـا تاکیـد بـر اهمیـت بهبـود فضای 

کسـب و کار و کاهش بروکراسـی اداری و تاثیر آن 

در افزایش سـرمایه گذاری در بخش تولید، توجه 

به آن را یکی از عوامل مهم در راستای تحقق شعار 

سال دانست و اظهار داشت: بر اساس مقررات و 

ضوابـط اسـتقرار واحد هـای تولیـدی، صنعتـی و 

معدنـی، دسـتگاه های صادرکننـده جواز تاسـیس 

مکلـف هسـتند در زمـان صـدور مجـوز احـداث، 

توسعه، تغییر خط و یا محل واحد، اصالح و صدور 

پروانه بهره برداری این واحدها، از اداره کل محیط 

زیست استان مربوطه استعالم کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه 

بـا یـادآوری اینکه قبال ارزیابی زیسـت محیطی و 

زون  بندی شـهرک های صنعتی به تایید سـازمان 

محیط زیست کشور رسیده است، تصریح کرد: 

شرکت شهرک های صنعتی با توجه به زون بندی 

مورد تایید سـازمان اسـت، زمین را به متقاضیان 

واگذار می کند .

در  صمـت  وزارت  افـزود:  ادامـه  در  زرنـدی 

صـدور  در  تسـهیل  و  مقررات زدایـی  راسـتای 

مجوزهـای کسـب وکار، بـه دنبـال ایـن بود تـا برای 

اجـرای طرح هـای  تاسـیس جهـت  جـواز  صـدور 

داخـل  در  موجـود  واحد هـای  توسـعه  و  جدیـد 

شـهرک های صنعتـی، دیگـر نیـازی به اسـتعالم از 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نباشـد و ایـن 

موضوع در سال گذشته به صورت جدی از سوی 

وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت.

بـه  بخـش دیگـر صحبت هـای خـود  وی در 

هیئـت  نشسـت  هفتمیـن  و  چهـل  مصوبـات 

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار استناد 

کرد و توضیح داد: با توجه به پیگیری های وزارت 

صمـت و تالشـی کـه در ایـن راسـتا انجـام شـد، 

درچهل و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و 

بهبود محیط کسب و کار که در اواخر اسفند ماه 

سال گذشته برگزار شد، موضوع مربوط به اصالح 

واحد هـای  اسـتقرار  ضوابـط  و  مقـررات  مـاده 3 

تولیدی، صنعتی و معدنی که در ابتدای بحث به 

آن اشاره شد، مورد تصویب قرار گرفت؛ بر اساس 

زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  مصوبـه  ایـن 

مکلف شد تا نسبت به اصالح این قانون اقداماتی 

را انجام دهد.

زرندی بخشی از این اصالحات را مربوط به 

حذف استعالم سازمان حفاظت محیط زیست 

در زمـان صـدور مجـوز احـداث، توسـعه و تغییر 

در واحـد تولیـدی عنـوان کـرد و ادامـه داد: ایـن 

مصوبـه مسـئولیت هرگونـه تناقـض بـا ضوابـط 

اسـتقرار در مرحلـه بهره بـرداری بـرای ایـن قبیـل 

واحدهـا را بـر عهـده سـازمان صنایـع کوچـک و 

بـرای  و  می دانـد  ایـران  صنعتـی  شـهرک های 

وزارت  نشـده اند،  رده  تعییـن  کـه  محصوالتـی 

اخـذ  بـه  را مکلـف  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

مجـوز از سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کرده 

اسـت تا این سـازمان بعد از رده بندی محصول، 

پاسخ را به وزارتخانه اعالم کند.

معاون طرح و برنامه در پایان با تاکید بر تاثیر 

اجرای این مصوبه در تسهیل تولید و بهبود فضای 

رونـد  در  اداری  بروکراسـی  حـذف  کسـب وکار، 

صدور مجوزها را گام موثری در ایجاد جذابیت در 

بخش تولید و افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری 

در ایـن حـوزه عنـوان و تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه 

اقداماتی که در سـال گذشـته در وزارت صمت و 

نیز حمایت دولت در حوزه تولید انجام شده و نیز 

برنامه هایـی کـه بـرای آینـده درنظـر گرفتـه شـده 

اسـت، امیدواریم شـاهد اتفاقات خوبی در بخش 

تولید کشور باشیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد:
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شـرکت فوالد سـنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از شـرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، در سـال جهش تولید با کلکسـیونی 
از رکوردها توانست نقش پررنگی در پشتیبانی و تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود به جا بگذارد.

پشتیبانی فوالد مبارکه در تامین مواد اولیه صنعت فوالد

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، یکـی از 

فـوالد،  تقویـت صنعـت  اقدامـات الزم جهـت 

توجـه بـه مـواد اولیـه ای همچـون سـنگ آهـک، 

آهـن و دولومیـت و... اسـت کـه از مهم تریـن 

مـواد اولیـه کوره  هـای قوس الکتریکـی و به طور 

کل فوالد خام محسوب می شود.

در همین راستا شرکت فوالد مبارکه به عنوان 

بزرگ ترین شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با 

درک این نیاز ملی و در راسـتای پشـتیبانی از این 

صنعت پراهمیت، سرمایه گذاری گسترده  ای در 

زمینه اکتشاف و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز 

خود و صنعت فوالد کشور انجام داده است.

در حـال حاضـر، فـوالد مبارکـه جایـی ایسـتاده 

است از سنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از 

سـنگ آهـن تـا ورق رنگـی بـه طـور کامـل در ایـن 

مجموعه تولید می شود، بلکه پشتیبانی بسیاری 

از صنایع و تامین مواد اولیه آنها توسط این شرکت 

یا شرکت های زیرمجموعه آن انجام می شود.

یکی از این شرکت ها در زنجیره توانمند فوالد 

مبارکـه، شـرکت »فوالدسـنگ مبارکـه اصفهـان« 

اسـت کـه بـه عنـوان بزرگترین تولیدکننده سـنگ 

آهـک در کشـور، مـواد اولیـه مـورد نیاز گـروه فوالد 

مبارکه و به طور کلی صنعت فوالد کشور را تامین 

گذشـته  سـال  در  اسـت  توانسـته  و  می کنـد 

کلکسیونی از رکوردها را از خود به جا بگذارد.

افزایش 2.5 برابری ظرفیت تولید محصوالت  ■

کلیسنه در فوالد سنگ

مهـرداد فقیهیـان، مدیرعامـل شـرکت فـوالد 

سـنگ مبارکـه اصفهـان، در همیـن خصـوص در 

گفت وگویـی بـا بیـان اینکـه قـرارداد فـاز 3 توسـعه 

شـامل احـداث دو کـوره 600 تـن در ایـن شـرکت 

مهـم  رویـداد  ایـن  داشـت:  اظهـار  شـد،  مبادلـه 

ظرفیت تولید محصول کلسینه را به بیش از دو و 

نیم برابر افزایش می دهد و شرکت فوالد سنگ را 

نـه تنهـا بـه عنـوان تنهـا نماینـده ایـران در اتحادیه 

جهانـی آهـک، بلکه به عنوان بزرگ ترین آهک سـاز 

خاورمیانه تثبیت می کند.

وی افزود: ابالغ و تعیین فعالیت های شرکت 

فوالد سـنگ در زمینه مواد معدنی شـامل خرید، 

تملک، اکتشاف، اسـتخراج، فرآوری و بهره برداری 

از معـادن سـنگ آهن، سـنگ آهـک، دولومیـت و 

سایر مواد معدنی مورد نیاز صنعت فوالد خبر از 

ایجـاد یکـی از بزرگ تریـن هلدینگ هـای صنعتی-

معدنی کشور می هد.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان 

گفت: این شرکت توانست در سال گذشته برای 

اولیـن بـار در تاریـخ فعالیـت اش بـه ثبـت رکـورد 

حفاری به میزان 8.478 متر، اسـتخراج و حمل از 

معـدن بـه میـزان 170 هـزار تـن و تولیـد محصـول 

اصلی دانه بندی شده به میزان 98 هزار و 325 تن 

در ماه دست پیدا کند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم 

انـدازی  راه  و  سـاخت  تکمیـل  گذشـته  سـال 

کوره هـای منحصـر بـه فـرد چیسـاکی بـود کـه در 

سـال جهـش تولیـد توانسـتیم به ایـن فنـاوری هم 

دست پیدا کنیم.

جابجایی رکورد تولید ماهیانه آهک کلسینه ■

فقیهیان به بومی سازی و تغییرات در طراحی 

و فرایند تولید اشاره کرد و گفت: بومی سازی در 

شـرکت فوالدسـنگ مبارکـه اصفهـان باعـث اخـذ 

ظرفیت اسمی تولید از کوره ها شد و زمینه ثبت 

رکـورد ماهانـه تولیـد آهـک کلسـینه بـه میـزان 22 

هزار و 979 تن را فراهم کرد.

ایـن  رشـد  بـه  رو  رونـد  اسـت  ذکـر  شـایان 

مجموعه نشان می دهد، شرکت فوالد مبارکه در 

بـه  تولیـدی و دسـتیابی  راسـتای حفـظ شـرایط 

سـند  در  تولیـد  شـده  تعییـن  پیـش  از  مقادیـر 

راهبـردی خـود بـه جـد کوشـیده و درصدد اسـت 

عـالوه بـر تامیـن کامـل نیازهـای فـوالدی ایـران، 

بخشی از نیاز جهانی به این محصول ارزشمند را 

در قالب صادرات تامین کند.

دستاورد دیگری در سال جهش تولید؛
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رئیـس کمیسـیون معادن و صنایـع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: چینی ها عالقه مند هسـتند حـدود 400 میلیـارد دالر در حوزه های 
مختلف کشور سرمایه گذاری کنند که حدود 80 میلیارد دالر آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است.

پیش بینی سرمایه گذاری 80 میلیارد دالری 
چینی ها در معادن کشور

به گزارش »فلزات آنالین«، بهرام شـکوری در 

گفت وگویی درباره سند جامع همکاری 25 ساله 

ایـران و چیـن و تاثیـرات آن بـر حـوزه معـادن اظهـار 

در  چینی هـا  سـرمایه گذاری  مـورد  در  داشـت: 

حـوزه معـادن، اظهـار نظرهـای مختلفـی صـورت 

ایـن  کـه  هسـتند  معتقـد  عـده ای  می گیـرد. 

توافقنامه باعث آسیب به کشور می شود اما من 

خارجـی  سـرمایه گذاری های  کـه  دارم  اعتقـاد 

می تواند باعث رشد و تعالی کشور شود. اینکه ما 

بتوانیـم یک همـکاری خوب با کشـورهای دنیا به 

باشـیم،  خصـوص کشـوری ماننـد چیـن داشـته 

می تواند کمک کننده باشد. 

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری چینی ها 

در حـوزه معـادن گفـت: آنچـه کـه در تفاهم نامـه 

همـکاری 25 سـاله وجـود دارد نشـان می دهـد که 

چینی ها عالقه مند هستند که حدود 400 میلیارد 

دالر در حوزه هـای مختلـف سـرمایه گذاری کنند 

کـه حـدود 80 میلیـارد دالر آن در حـوزه معـادن و 

صنایـع معدنـی اسـت. بـرای قیـاس بهتـر الزم بـه 

ذکـر اسـت کـه حجـم کل سـرمایه گذاری از دوره 

رضاشاه تا امروز در حوزه معادن و صنایع معدنی 

به 50 میلیارد دالر نمی رسد. 

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانـی ایـران خاطرنشـان سـاخت: همین 

ایـن  ایجـاد  باعـث  هـم  سـرمایه گذاری  میـزان 

و  تولیـد  و در  آبادانـی شـده  و  اشـتغال  میـزان 

 80 نتیجـه  در  اسـت.  داشـته  نقـش  صـادرات 

میلیارد دالر رقم بسیار قابل توجهی است.  این 

رقم در کنار سایر سرمایه گذاری ها در حوزه هایی 

مانند زیرسـاخت ها، حمل ونقل، توسـعه بنادر و 

غیـره می توانـد آثـار بسـیار خوبـی بـرای کشـور 

داشته باشد.

بر اساس گزارشی از ایلنا، وی در ادامه افزود: 

شـاید دل نگرانـی مـردم از ایـن جنـس اسـت کـه 

کشورهایی که از چینی ها جذب سرمایه گذاری 

داشـته اند، چنـدان راضی نبودنـد و از طرف دیگر 

ایـن  رسـیدن  قـرارداد  بـه  مـورد  در  نگرانی هایـی 

تفاهمات وجود دارد. 

شـکوری بـا تاکیـد بـر لـزوم پیگیـری منافـع 

گفـت: بـه طـور طبیعـی اگر طـرف قـرارداد آن ها 

بخـش خصوصـی باشـد، از آنجـا که همـه پول به 

صاحـب سـرمایه تعلـق دارد، منافـع خـودش را 

لحـاظ می کنـد و مطمئنـا اجـازه نمی دهـد کـه 

منافـع خـود بـه خطـر بیفتـد، منافـع ملـی نیـز 

تامین می شود.

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانـی ایـران اضافـه کرد: به نظر می رسـد 

اتـاق بازرگانـی، مجلـس، نهادهـای نظارتی  و غیره 

بایـد دقـت و نظـارت بیشـتری کننـد تـا منافـع 

کـه  کـرد  فرامـوش  نبایـد  شـود،  تامیـن  کشـور 

قراردادهایی که منعقد می شود باید حالت برد-

بـرد داشـته باشـند، هـم چینی هـا و هـم مـا بایـد 

منتفـع شـویم. نمی شـود فقـط چینی هـا و یا فقط 

در  یافتـن مسـیری  بنابرایـن  شـویم.  منتفـع  مـا 

قراردادهـا کـه بتوانـد منافـع هر دو طـرف را حفظ 

کند اهمیت ویژه ای دارد و می تواند آثار مثبتی 

در توسعه و تعالی کشور داشته باشد.

پیرامـون  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  شـکوری 

طـرف  از  امـروز  بـه  تـا  کـه  سـرمایه گذاری هایی 

چینی هـا در معـادن ایـران شـده گفـت: بـه علـت 

تحریم ها، خارجی ها و حتی چینی ها سرمایه گذاری 

چندانـی در ایـران نداشـتند و به واسـطه تحریم ها 

ترجیـح می دادند کـه خریدار محصوالت معدنی 

باشند. خیلی به ندرت اتفاق افتاده که چینی ها 

سرمایه گذاری کنند که میزان آن اصال قابل توجه 

نیسـت. ایـن تفاهم نامـه می توانـد کمـک کنـد تـا 

سـرمایه بیشـتری وارد حـوزه معـادن کشـور شـود. 

ایران نیز ظرفیت های زیادی در این صنعت دارد 

که جذابیت برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. 

وی همچنیـن تصریـح کـرد: نـگاه مـا بایـد نگاه 

مثبت و امیدوارانه ای باشد اما در عین حال باید 

مراقبت های خود را افزایش دهیم. یعنی در عین 

حـال کـه ایـن قراردادهـا می تواننـد کمک کننـده 

باشـند خوشـبین باشـیم، چارچـوب را بـه گونـه ای 

قرار دهیم که منافع دو طرف قرارداد تامین شود.
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معـاون بهره برداری شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفت: تولید انواع ریل بـه میزان 50 هزار تن تا پایان سـال 1399، یکی از دسـتاوردهای 
شاخص ذوب آهن اصفهان بود که این محصول استراتژیک هم اکنون در هفت محور راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اصفهـان،  ذوب آهـن  شـرکت  عمومـی  روابـط 

مهـرداد توالییان، معاون بهره برداری شـرکت در 

ذوب آهـن   99 سـال  دسـتاوردهای  تشـریح 

اصفهـان اظهـار داشـت: در سـال 1399 ویـروس 

فـوالد  صنعـت  بـر  را  تاثیـر  بیشـترین  کرونـا 

گذاشـت، کمبـود مـواد اولیـه در سـه ماهـه اول 

ذوب آهـن  کیفـی  و  کمـی  بعـد  دو  در  سـال 

و  سـاخت  مواجـه  چالش هایـی  بـا  را  اصفهـان 

متاسـفانه اندکی از برنامه و اهدافی که تدوین 

کردیـم، فاصلـه گرفتیم بنابراین به سـمت تولید 

محصوالتی با ارزش افزوده باال رفتیم.

وی افـزود: تولیـد انـواع ریل به میزان 50 هزار 

دسـتاوردهای  از  یکـی  سـال 1399  پایـان  تـا  تـن 

شـاخص ذوب آهـن اصفهـان بـود، ایـن محصـول 

اسـتراتژیک هم اکنـون در هفـت محـور راه آهـن 

کشـور مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. همچنیـن 

ایـن کارخانـه بـه منظـور تنوع بخشـی بـه سـبد 

محصـوالت خـود، ریـل R18، ریـل زبانـه سـوزن، 

ورق سـازه های فـوالدی، آرک معـدن و... را نیـز 

تولید کرد.

معاون بهره برداری شـرکت تاکید کرد: تولید 

فوالد خام ذوب آهن در سال گذشته، چهار هزار 

تن بیش از سال 98 بود و البته به دلیل مشکالت 

ذکـر شـده، تحقـق برنامـه تولیـد بـه لحـاظ کمـی 

امکان پذیر نشد.

توالییان گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت 

گرفتـه کوره بلند شـماره یـک ایـران در ذوب آهن 

اصفهـان پـس از پنـج سـال توقـف در مـدار تولیـد 

قـرار گرفـت و هم اکنـون بـا شـرایط نرمـال در حال 

بـا  اصفهـان  امیـدوارم ذوب آهـن  اسـت.  تولیـد 

تامیـن پایـدار مـواد اولیـه بتواند در سـال جدید با 

ظرفیت کامل تولید داشته باشد.

ــــ

مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فـارس از افزایش تولید و ارزش صادرات محصوالت تولیدی در سـال 
1399 نسبت به سال 1398 خبر داد.

افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی منطقه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و 

فلـزی خلیج فـارس، حسـن خلـج طهرانـی منطقـه 

ویژه خلیج فارس را دارای مزایای متعدد اقتصادی 

بـرای تولیدکننـدگان دانسـت و اظهـار داشـت: بـا 

ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب و تسـهیل در امـر 

تمـام  علی رغـم  توانسـتیم  صـادرات،  و  تولیـد 

تحریم هـای  اعمـال  تبـع  بـه   خارجـی  فشـارهای 

ظالمانه، شاهد جهش در تولید و صادرات باشیم.

وی با اشاره به این که میزان تولید محصوالت 

در سال 1398، 6 میلیون و 446 هزار و 310 تن بوده 

اسـت، افـزود: بـا همـت و کار شـبانه روزی تمـام 

کارکنـان شـاغل در ایـن منطقـه ایـن رقـم در سـال 

1399 به هفت میلیون و 419 هزار و 157 تن رسید 

که رشدی نزدیک به 15 درصد را نشان می دهد.

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

ارزش  افزایـش  از  خلیج فـارس  فلـزی  و  معدنـی 

عظیـم  منطقـه  ایـن  در  محصـوالت  صـادرات 

اقتصـادی نسـبت بـه سـال گذشـته خبـر داد و 

تصریـح کـرد: ارزش صـادرات مـا در سـال 1399 

قریـب بـه یـک میلیـارد و 296 میلیـون دالر بـود 

کـه در ایـن بخـش نیز رشـدی 70 میلیـون دالری 

را شاهد بوده ایم.

وی با اشـاره به این که در سـال جاری نیز تمام 

ارکان مدیریتـی در راسـتای جـذب سـرمایه گذار 

جدید و بهبود زیرساخت های منطقه تمام تالش 

خـود را خواهنـد کـرد، افزود: اهمیت منطقه ویژه 

اقتصـادی خلیج فـارس در بازتعریـف تسـهیالت 

کالن سـرمایه گذاری به خصـوص در بخش زمین، 

انرژی و تعرفه های گمرکی است که با توسعه آن، 

ظرفیـت سـرمایه گذاری در داخـل کشـور بیـش  از 

پیـش افزایـش می یابـد و وظیفـه  مـا ایجـاد بسـتر 

مناسب برای ورود سرمایه گذاران است.

خلـج طهرانـی در پایـان بـه وضعیـت ویـژه ی 

کشـور در مواجهـه بـا مـوج چهـارم شـیوع ویروس 

کرونا نیز اشاره کرد و گفت: از تمام همکاران خود 

کـه در شـرایط خـاص ایجـاد شـده بـه  تبـع شـیوع 

ویروس کرونا همچنان در حال کار جهادی هستند، 

کمـال تشـکر و قدردانـی دارم و امیـدوار هسـتم 

ماموریت سنگینی را که در ایجاد زیرساخت های 

مناسـب بـرای حرکـت صحیـح فراینـد تولیـد بـر 

دوش داریم به  خوبی انجام دهیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد مبارکه گفت: بـا تولید 275 هزار تـن تختال های محیط گاز ترش در سـال 99، رشـد 53 درصدی 
نسبت به سال 98 به ثبت رسید.

رکوردشکنی تولید تختال های گرید API محیط های نفت 
و گاز ترش و شیرین در فوالد مبارکه

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان، عبـاس 

شـرکت  بهره بـرداری  معـاون  محمـدی  اکبـری، 

 API فـوالد مبارکـه از رکوردشـکنی تولیـد فـوالد

تختال های محیط های نفت و گاز ترش و شیرین 

در سـال 99 خبـر داد و اظهـار داشـت: بـا تولیـد 

275 هـزار تـن تختال هـای محیـط گاز تـرش در 

سال 99، رشد 53 درصدی نسبت به سال 98 به 

ثبـت رسـید. ایـن در حالـی اسـت کـه در تولیـد 

تختـال محیـط گاز شـیرین نیز با تولیـد 303 هزار 

تـن در سـال 99، رشـد 139 درصـدی نسـبت بـه 

سال 98 محقق شد و از خروج مقادیر زیادی ارز 

از کشور جلوگیری به عمل آمد.

اکبـری محمـدی افـزود: میزان تولیـد فوالد 

محیـط شیـــرین از 85 هـزار تـــن در سـال 1397 

به 127 هزار تن در سال 1398 و به 303 هزار تن 

در سـال 1399 رسـید کـه بـه ترتیـب رشـد 50 و 

139 درصـدی را بـه همـراه داشـت. ضمـن اینکـه 

تولید فوالد محیط ترش از حدود 3 هزار تن در 

سـال 1397 )که مربوط به تولید آزمایشـی بود( 

بـه 180 هـزار تـن در سـال 1398 و 275 هـزار تـن 

در سال 1399 رسید که رشد حدود 53درصدی 

داشته است.

کـه  تختال هایـی  تولیـد  کـرد:  تصریـح  وی 

تامین کننده ورق های موردنیاز در قسـمت های 

حساس صنایع نفت و گاز هستند، از سال 1397 

در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت و 

بـه علـت آن کـه صنایـع نفـت و گاز از اسـتاندارد 

API  استفاده می کردند طراحی این محصوالت 

نیز بر این اساس انجام گرفت.

معـاون بهره برداری یادآور شـد: بـرای اولین بار 

بـا  محصـوالت  ایـن  طراحـی  فراینـد  ایـران  در 

درخواسـت مشـتری از قسـمت فـروش در واحـد 

تروپروسس مدیریت MPT  آغاز شد و این  واحد 

در تعامل با مشتری از یک طرف و دفتر فنی تولید 

و قسمت های عملیاتی تولید ناحیه فوالدسازی از 

طرف دیگر، اقدام به طراحی اولیه این محصوالت 

کردند. به  طوری  که بعد از تولید آزمایشی و تایید 

کنترل کیفی برای مشتری ارسال و تولید آزمایشی 

تا تبدیل  شدن به محصول نهایی )که در این مورد 

غالبا لوله های انتقال اسـت( در کارخانه مشـتری 

ادامه یافت.

اکبـری محمـدی همچنین بـه مـوارد مصرف 

مصـرف  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  محصـوالت  ایـن 

عمـده فوالدهـای محیـط شـیرین در پروژه هـای 

گازرســـانی در نقـــاط مختلــف کشـــور و عمـــده 

مصرف فوالدهای محیط ترش برای پروژه ملی و 

استراتژیک خط لوله انتقال نفت خام از گوره به 

جاسک بوده است که تنها در این پروژه از خروج 

400 میلیـون دالر ارز از کشـور فقـط در بخـش 

فوالدسازی آن جلوگیری به عمل آمد.

واحدهـای  از  پایـان  در  بهره بـرداری  معـاون 

فروش، برنامه ریزی تولید، متالورژی و روش های 

تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگاه های فوالدسازی 

و محصول، تعمیرگاه مرکزی و خرید که در تولید 

تختال های محیط ترش و شیرین همکاری الزم را 

با ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم داشته اند 

تشکر و قدردانی کرد.

کنترل دقیق تطابق محصول تولیدشده با  ■

استاندارد و الزامات اختصاصی هر پروژه

ناحیـه  مدیـر  سـلیمی،  غالمرضـا  ادامـه  در 
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در  نیـز  مـداوم  ریخته گـری  و  فوالدسـازی 

خصـوص فراینـد تولیـد ایـن محصـوالت یـادآور 

دارای  فـوالد  از  نـوع  ایـن  تولیـد  فراینـد  شـد:  

حساسـیت های ویـژه در هر چهـار مرحله تولید، 

ثانویـه،  متالـورژی  قـوس،  کوره هـای  یعنـی 

ریخته گـری و آماده سـازی تختـال اسـت. تنظیم 

اولیـه عناصـر و دمـا در کوره هـای قـوس ، تنظیم 

نهایی عناصر و دما در متالورژی ثانویه، به ویژه 

کاهش گوگرد با فرایند گوگردزدایی و همچنین 

کاهـش هیـدروژن کـه بـا طـی سـیکل گاززدایـی 

صـورت می پذیـرد، کنتـرل شـرایط ریخته گـری 

کـه باعـث جلوگیـری از عیـوب جدایش فیزیکی 

میکروسـکوپی  مقیـاس  در  حتـی  شـیمیایی  و 

می شود و در نهایت شرایط خاص خنک کاری و 

بازرسـی که در واحد آماده سـازی تختال توسـط 

پرسـنل ایـن واحـد و کنتـرل کیفـی می بایسـتی 

اعمـال گـردد، گوشـه ای از حساسـیت تولید این 

محصول است.

وی تاکیـد کـرد: در همـه ایـن مراحـل تطابـق 

الزامـات  و  اسـتاندارد  بـا  تولیدشـده  محصـول 

اختصاصـی هـر پـروژه به دقـت کنتـرل و بعـد از 

دریافـت تاییـد نهایـی، تولیـد انبـوه آغـاز شـد. 

فوالدهـای  مـورد  در  گفـت  بایـد  اینکـه  ضمـن 

محیـط گاز تـرش به علت وجود حساسـیت های 

نماینـدگان مشـتری  بیشـتر حتـی در طراحـی، 

حاضـر بـوده و دغدغه هـا و الزامـات مـورد نظـر 

خود را پیگیری می نمودند.

تدوین شرایط الزم برای ریخته گری  ■

گریدهای مخصوص محیط ترش و شیرین 

به همت کارشناسان و متخصصان ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

محیی الدیـن اتحاد توکل، رئیـس برنامه ریزی 

و کنتـرل تولیـد فوالدسـازی نیـز در ایـن خصـوص 

مصـرف  محیطـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 

گریدهـای محیـط تـرش و شـیرین، نیاز بـه حذف 

گوگـرد و هیـدروژن محلـول در فـوالد اسـت، لـذا 

پـس از تخلیـه ذوب از کوره هـای قوس الکتریکی 

و افـزودن عناصـر آلیـاژی اولیـه عملیـات حـذف 

گوگـرد در واحـد متالـورژی ثانویـه انجام شـده و 

پس از تنظیم دما در واحد پیشرفته گاززدایی در 

خـأ )RH( هیـدروژن محلـول در ذوب کاهـش 

می یابد. پس از نمونه گیری و تایید واحد کنترل 

کیفی، در آخرین مرحله عناصر آلیاژی مورد نیاز 

تنظیم  شده و پاتیل مذاب به ماشین ریخته گری 

ارسال می  شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تختال های 

مذکـور جهـت تولیـد لوله های انتقال نفـت و گاز 

اسـتفاده می شـود و بـه لحـاظ ترکیـب شـیمیایی 

نفـت و گاز توجـه بـه میـزان خوردگـی لوله هـا از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، در هنگام 

ریخته گـری تختال هـای مذکـور، کنتـرل شـرایط 

ریخته گری جهت تولید تختال با آنالیز شیمیایی 

یکنواخـت و بـدون ناخالصـی از اهمیـت بسـزایی 

برخـوردار اسـت. بـه  طـوری  کـه جهـت آمادگـی 

مذاکـرات  مذکـور  تختال هـای  ریخته گـری 

و  نـورد  واحدهـای  و  شـرکت ها  بـا  متعـددی 

بـه  عنـوان مشـتری و همـکار انجـام  لوله سـازی 

پذیرفـت و نقشـه راه جهـت تولیـد تدوین شـد. با 

و  کارشناسـان  تدوین شـده،  شـرایط  بـه  توجـه 

ریخته گـری  و  فوالدسـازی  ناحیـه  متخصصـان 

مـداوم شـرایط الزم بـرای ریخته گـری گریدهای 

تدویـن  را  شـیرین  و  تـرش  محیـط  مخصـوص 

کردنـد کـه بـه  طـور مختصـر می تـوان بـه دمـا و 

سـرعت مناسـب ریخته گـری، نـرخ خنـک کاری 

تختال، چگونگی سکوئنس ماشین ریخته گری، 

شـرایط خنک کاری تختال در واحد آماده سـازی 

روی  بـر  آزمایش هـا  انجـام  چگونگـی  و  تختـال 

تختال اشاره کرد.

موفقیت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری  ■

مداوم در گذراندن کلیه تست های HIC  و 

SCC در زمینه تولید محصوالت در محیط 

گاز ترش و شیرین

سنایی نژاد، سرپرست دفتر فنی ریخته گری 

کـه در  اولیـه  از مشـکالت  نیـز گفـت:  مـداوم 

ریخته گـری تختال هـای محیط تـرش وجـود دارد 

  Dynamic Soft Reduction  تکنولوژی استفاده از

اسـت که جهت رفع جدایش شـیمیایی در مرکز 

جهـت  می گیـرد.  قـرار  مورداسـتفاده  تختـال 

استفاده از DSR، کارشناسان ناحیه با تحقیقات 

تجربیـات  و  فنـی  دانـش  از  اسـتفاده  بـا  زیـاد 

 DSR موجود، اقـــدام به راه انــــدازی سیستــــم

بــــر روی ماشیــــن 5 ریختـــه گــــری کردنــــــد و 

بـا  را  تـرش  گاز  گریـد  ریخته گـری  توانستنــــد 

کیفیت انجام دهند.

 وی فراینـد تسـت ماکـرواچ جهـت کنتـرل 

میـزان جدایـش شـیمیایی ناخالص هـا و عیـوب 

در  مطـرح  مـوارد  دیگـر  از  را  تختـال  داخلـی 

تولید گریدهای گاز ترش دانست و گفت: در 

پـروژه مذکـور فرایندهـای تسـت در آزمایشـگاه 

نقـش  بیانگـر  کـه  قـرار گرفـت  اسـتفاده  مـورد 

ایـن  تولیـد  در  فوالدسـازی  آزمایشـگاه  مهـم 

محصول است. در مورد فوالدهای محیط ترش 

نیـز الزم بـود مسـتندات فراینـد تولیـد، کنتـرل 

مشـتری  بـه  آزمایشـگاهی  مقادیـر  و  کیفیـت 

تحویـل شـود کـه همـکاری کارکنـان دفتـر فنـی 

تولید، آزمایشـگاه فوالدسـازی، کنترل کیفیت، 

برنامه ریـزی تولیـد و گواهـی کیفیـت در ایـن 

زمینه ستودنی است.

سرپرسـت دفتـر فنـی ریخته گـری مـداوم بـه 

بعضــــی از استــــانـــــداردهای مورداسـتفاده در 

تولیـد ایـن محصـول نیـز اشـاره و تصریـح کـرد: 

استانداردهای مورداستفاده در تولید گریدهای 

مذکور استاندارد  5L PSL2 API جهت گرید گاز 

 API و گریدهـای گاز شـیرین MS API X60 تـرش

X70  X60  X52  GR-D  X42 اسـت. در تولیـد 

محصـوالت در محیـط گاز ترش و شـیرین، ناحیه 

بـه  موفـق  مـداوم  ریخته گـری  و  فوالدسـازی 

گذرانـدن کلیـه تسـت های HIC و SCC شـده اند 

که مورد تایید مصرف کننده ها است.

مصرف عمده فوالدهای محیط 
شیرین در پروژه های گازرســانی 

در نقــاط مختلـف کشــور 
و عمــده مصرف فوالدهای 

محیط ترش برای پروژه ملی و 
استراتژیک خط لوله انتقال نفت 

خام از گوره به جاسک بوده است
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مدیرعامـل صنـدوق بیمـه سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنـی گفـت: پارسـال در مقایسـه بـا سـال 98، صـدور ضمانت نامه ها و 
بیمه نامه های معدنی از سوی این صندوق 1.56 برابر شد و رشد 56.6 درصدی را به ثبت رساند.

رشد 5۶ درصدی صدور بیمه نامه های معدنی در سال 99
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مطرح  کرد:

به گزارش »فلزات آنالین«، فرید دهقانی در 

بـا وجـود  پارسـال  اظهـار داشـت:  گفت وگویـی 

پاندمـی کرونـا و محدودیت هـای ناشـی از آن، 

ویـژه  بـه  بیمه نامـه  صـدور  در  جدیـدی  رکـورد 

بیمه نامه های اعتباری ثبت شد.

مجمـوع  در  گذشـته  سـال  وی،  گفتـه  بـه 

40ضمانت نامه و بیمه نامه به ارزش چهار هزار و 

786 میلیـارد ریـال از سـوی ایـن صنـدوق صـادر 

شد که سهم ضمانت نامه ها )بیمه های اعتباری 

و  هـزار  چهـار  ارزش  بـه  فقـره   31 بهره بـرداری( 

744میلیارد ریال و سهم بیمه نامه سرمایه گذاری 

9 فقره به ارزش 42 میلیارد ریال بود.

سـرمایه گذاری  بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

فعالیت های معدنی، ارزش بیمه نامه های آماده 

صـدور را بیـش از 16 هـزار و 828 میلیـارد ریـال 

اعالم کرد.

از  پارسـال همچنیـن  دهقانـی عنـوان کـرد: 

لحـاظ نـوع حمایت هـای انجـام شـده در بخـش 

معدن، گام های موثری در این صندوق برداشته 

شد که این حمایت ها در بخش های اکتشافات، 

احیا و بازسازی معادن کوچک و متوسط، امضای 

تفاهم نامه هـای جدیـد و تعـدد منابع برای تامین 

مالی معادن بود.

وی خاطرنشـان  کـرد: در سـال جـاری بـرای 

در  جـدی  اقدام هـای  برنامه هـا  ایـن  تکمیـل 

دسـتور کار اسـت تـا برنامـه ای کـه در سـال 99 

آغـاز شـده بـود حداکثـر تا اواخر اردیبهشـت ماه 

1400 به پایان برسد.

مدیرعامل صندوق بیمه یادآور شد: با توجه 

بـه نوسـان نـرخ ارز، بسـته شـدن ثبـت سـفارش 

ماشین آالت معدنی و عدم ورود آن ها به کشور، 

برخـی بیمه نامه هـا بـا وجـود تکمیـل مـدارک و 

آمـاده بـرای اخـذ تسـهیالت، در سـال 99 صـادر 

سـامانه  بازگشـایی  بـا  مـی رود  امیـد  کـه  نشـد 

ثبت سـفارش ها، تـا پایـان اردیبهشـت ماه امسـال 

به انجام برسد.

وی خاطرنشان  کرد: اکنون و در جهت تحقق 

دولـت الکترونیـک، همـه خدمـات از سـوی ایـن 

صـورت  بـه  خصوصـی  بخـش  بـه  صنـدوق 

الکترونیک انجام می شـود و فقط در انتهای کار 

و بـه منظـور راسـتی آزمایی، مـدارک بـه صـورت 

حضوری از افراد دریافت می شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، دهقانی با اشـاره به 

و  پشـتیبانی ها  »تولیـد؛  بـه  امسـال  نام گـذاری 

مانع زدایی ها« از سوی رهبر معظم انقالب، تاکید 

کـرد:  ایـن صنـدوق جـزو نهادهـای حاکمیتـی در 

حمایت از معادن تلقی می شود و به همین دلیل 

سعی در رفع موانع و حمایت از تولید داریم.

اعطـای  بـرای  ایـن صنـدوق  بـه مصوبـه  وی 

یارانـه سـود تسـهیالت بـه تولیدکننـدگان داخلی 

ماشـین آالت معدنـی در سـال 99 اشـاره کـرد و 

در  معـدن،  بخـش  فعـاالن  از  یـک  هـر  گفـت: 

تولیدکننـدگان  از  پیش فاکتـور  کـه  صورتـی 

صنـدوق  بـرای  معدنـی  ماشـین آالت  داخلـی 

تسـهیالت  سـود  یارانـه  4درصـد  از  بیاورنـد، 

بهره مند خواهند شد.

بـرای  همچنیـن  خاطرنشـان  کـرد:  دهقانـی 

اعـالم  نیـز  داخلـی  تولیدکننـدگان  از  حمایـت 

هپکـو  شـرکت  از  بتوانـد  کـه  کـس  هـر  کردیـم 

پیش فاکتـور بگیـرد، 70 درصـد تسـهیالت تولید 

یـــاد شـــده  بـــه کارخانه هـــای  آن ماشیـــن آالت 

پیش پرداخـت می شـود تـا شـرکت هپکـو مشـکل 

نقدینگی جدی در ارتباط با ماشین آالت معدنی 

نداشته باشد.

وی تصریح  کرد: معادن کشـور برای نوسـازی 

و تجهیز، نیازمند ماشـین آالت جدید هسـتند و 
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اسـتخراج  نتواننـد  موجـود  ماشـین آالت  اگـر 

برنامه ریزی شده برای سال 1400 را محقق کنند، 

بـا حمایت هـای ایمیدرو و تحقق افزایش سـرمایه 

بـه یـک  هزار میلیارد تومان پتاسـیل های صندوق 

در حمایـت از معـادن کوچـک بـه طور معنـاداری 

افزایش خواهد یافت.

سـرمایه گذاری  بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

فعالیت هـــای معــــدنی یـــادآوری کـــرد: برخــی 

ماشیـــن آالت معــــدنی، دارای فنـــاوری هــایی 

هسـتند کـه در اختیـار معدود شـرکت هایی در 

بـرای  سـرمایه گذاری  و  اسـت  جهـان  سـطح 

نیـاز  مـورد  تیـراژ  بـه  توجـه  بـا  آن هـا  تولیـد 

کشـورمان اقتصـادی نیسـت، بـا توجـه بـه ایـن 

بـاالی  »دامپ تراک «هـای  تولیـد  در  مقولـه 

سـنگین  بیل هـای  و  شـاول ها  لودرهـا،  100تـن، 

باید با احتیاط عمل کرد.

وجـود  ماشـین آالتی  مقابـل،  در  افـزود:  وی 

دارنـد کـه می تـوان نسـبت بـه ورود قطعـات آنهـا 

و  اس.کـی.دی  یـا  سـی.کی.دی  صـورت  بـه 

افزایش عمق ساخت داخل آن ها اقدام کرد.

و  سـقف  هیـچ  اینکـه  بیـان  بـا  دهقانـی 

محدودیتـی بـرای ارائـه تسـهیالت و یارانـه یـاد 

ایـن صنـدوق  کـرد:  تاکیـد  نـدارد،  وجـود  شـده 

حامـی بخـش معـدن اسـت و راه هـای مختلـف 

تامین ماشین آالت یا تسهیل دسترسی به آن ها را 

برای فعاالن بخش معدن در دستور کار دارد.

برنامه ریزی برای دو برابر کردن سرمایه صندوق ■

کـردن  برابـر  دو  بـرای  برنامه ریـزی  از  وی، 

سـرمایه این صندوق از 500 میلیارد تومان فعلی 

به یک هزار میلیارد تومان تا پایان سـال 1400 خبر 

افزایـش سـرمایه  بـرای  آن  از  پـس  افـزود:   و  داد 

صنـدوق بـه یـک  هـزار و 500 میلیـارد تومـان گام 

برخواهیم داشت.

دهقانـی بیـان  کـرد: بـا افزایـش سـرمایه و بـا 

توجه به قوانین حاکم در صندوق و اجازه بانک 

مرکزی، در عمل توان صدور بیمه نامه به میزان 

سـه  هـزار و 500 میلیـارد تومـان رسـیده کـه ایـن 

میزان در بخش معادن کوچک منجر به تحولی 

عظیـم و قابـل توجـه در حـوزه تولیـد، توسـعه و 

اشـتغال می شـود، البته با حمایت های ایمیدرو 

و تحقـق افزایـش سـرمایه بـه یـک  هـزار میلیـارد 

از  حمایـت  در  صنـدوق  پتانسـیل های  تومـان 

افزایـش  معنـاداری  طـور  بـه  کوچـک  معـادن 

خواهد یافت.

ــــ

عملیـات اسـتخراج و بهره بـرداری از معدن زغال سـنگ بلـوک چهار پروده چهار در شهرسـتان طبس با حضور اسـتاندار خراسـان 
جنوبی و مدیرعامل شرکت توسعه معادن ایران آغاز شد.

توسعه در پروده طبس

موضـوع  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

فعالیـت معـدن زغال سـنگ بلـوک چهـار پـروده 

زغال سـنگ  معدنـی  مـاده  اسـتخراج  چهـار، 

کک شـو اسـت که به بهره برداری رسـید و میزان 

سرمایه ثابت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـران و شـرکت سـامان کاوش طبـس بـرای آغـاز 

فعالیـت ایـن معدن دو هزار میلیـارد ریال اعالم 

شده است.

صنعـت،  سـازمان  رئیـس  جرجانـی،  عبـاس 

در  جنوبـی  خراسـان   اسـتان  تجـارت  و  معـدن 

حاشـیه ایـن مراسـم گفـت: معـدن زغال سـنگ 

شـرکت سـامان کاوش طبـس بـا ذخیـره قطعـی 

حـدود 8,5 میلیـون تـن مـاده معدنـی، ظرفیـت 

اسـتخراج اسـمی سـاالنه 201 هزار تن زغال سـنگ 

کک شو را دارد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، جرجانی بیان کرد: 

بـرای ایجـاد و بهره بـرداری از ایـن واحـد معدنـی 

سـرمایه گذاری  ریـال  میلیـارد  هـزار  دو  حـدود 

ثابـت اولیـه صورت گرفته و با بهره بـرداری از این 

معـدن زمینه اشـتغال حـدود 320 نفر بـه صورت 

مستقیم فراهم شده است.

خراسـان   اسـتاندار  حضـور  بـا  همچنیـن 

جنوبـی و جمعـی از مسـئوالن زون پنـج بلـوک 

سـه پروده شـرقی )معدن زغال سـنگ ممرادکو( 

افتتاح شد.

معـدن زغال سـنگ ممرادکـو )زون پنـج بلـوک 

سـه پـروده شـرقی( بـا یـک میلیـون تـن ذخیـره و 

ظرفیـت تولیـد سـاالنه 63 هزار تن بـرای 155 نفر 

اشتغال زایی به همراه دارد.

و  سـرایان  طبـس،  فـردوس،  مـردم  نماینـده 

بشـرویه در مجلس شـورای اسـالمی، امام جمعه 

و فرمانـدار ویـژه طبـس، معـاون هماهنگـی امـور 

اقتصادی استاندار، جمعی از مدیران کل ستادی 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن  و  اسـتانداری، 

تجـارت و تعـدادی از مدیـران کل دسـتگاه های 

اجرایی در این مراسم حضور داشتند.

گفتنـی اسـت، طبـس بزرگ تریـن و مهم تریـن 

کـه  اسـت  خراسـان جنوبی  معدنـی  شهرسـتان 

حـدود 76 درصـد ذخایـر زغالی کشـور را در خود 

زغال سـنگ  حوضـه  بزرگ تریـن  و  داده  جـای 

کک شو ایران در این منطقه است.

حوضـه زغـال دار طبـس بـا وسـعتی بیـش از 

اکتشـافی  ذخیـره  و  مربـع  کیلومتـر  30هـزار 

2,75میلیـارد تـن زغال سـنگ کک شـو و حرارتی، 

ایـران  زغالـی  ناحیـه  بزرگتریـن  و  غنی تریـن 

محسوب می شود.

 ناحیه پروده با وسعت یک هزار و 200کیلومتر 

تـن  میلیـارد   1,1 زمین شناسـی  ذخیـره  و  مربـع 

زغال سـنگ کک شـو یکـی از چهـار ناحیـه زغالـی 

طبـس و بزرگ تریـن حوضـه زغال سـنگ کک شـو 

ایران است.
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معـاون امـور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تحقق اهداف توسـعه سـاخت داخل در سراسـر کشـور خبـر داد و گفت: در 
سـال گذشـته توسـعه و تعمیق سـاخت داخل توسـط اسـتان ها سـه میلیارد و 200 میلیون دالر هدف گذاری شـده بود که با توجه 

به اقدامات انجام شده، این میزان به بیش از سه میلیارد و 500 میلیون دالر افزایش یافته است.

تحقق 3.5 میلیارد دالر داخلی سازی در کشور
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

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

مهـدی صادقـی نیارکـی در نشسـت مشـترک بـا 

نمایندگانی از انجمن صنایع شـوینده، آرایشـی و 

بهداشتی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در 

حـوزه جهـش تولید محصـوالت مقابله بـا بیماری 

کرونـا اظهـار داشـت: مقـام معظـم رهبـری چهـار 

سال متوالی شعار سال را به بخش تولید و صنعت 

اختصاص دادند و خو شبختانه در سال گذشته با 

تـالش صنعتگـران کشـور توانسـتیم شـاهد رشـد 

مناسبی در بخش تولید کشور باشیم.

شـیوع  بـا  صنایـع  وضعیـت  مـرور  بـه  وی 

افـزود: در شـرایطی  و  ویـروس کرونـا پرداخـت 

بخش صنعت کشـور توانسـت، رشـد صنعتی را 

شـرایط  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  کـه  بزنـد  رقـم 

نامسـاعدی برای بخش مولد کشـور ایجاد کرده 

بـود اما خوشـبختانه در حـوزه تولید محصوالت 

ایـن بیمـاری  بـا  مـورد نیـاز مـردم بـرای مقابلـه 

شاهد جهش خوبی بودیم.

معـاون امور صنایـع وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت توسـعه سـرمایه گذاری در بخش هـای 

محصـوالت  تولیـد  افزایشـی  رونـد  و  صنعتـی 

منتخـب صنعتـی را از جملـه اقدامـات انجـام 

شـده در سـال جهش تولید برشـمرد و گفت: در 

حوزه توسـعه و تعمیق سـاخت داخل نیز توسـط 

صنایـع سراسـر کشـور در بخش هـای مختلـف 

صنعتی 3 میلیارد و 500 میلیون دالر داخلی سازی 

صورت گرفته است.

رشد 225 درصدی سرمایه گذاری صنعتی  ■

در 11 ماهه سال 99

وضعیـت  تشـریح  بـا  نیارکـی  صادقـی 

گذشـته  سـال  در  صنعـت  کالن  شـاخص های 

خاطرنشـان  کرد: میزان سـرمایه گذاری صنعتی 

در سـال 99 بـا رشـد 225 درصـدی بـه بیـش از 

180هزار میلیارد تومان طی 11 ماه رسیده است 

افزایشـی  رونـد  سـال  پایـان  تـا  میـزان  ایـن  کـه 

داشته است.

صادقی نیارکی افزایش 23 درصدی اشتغال 

صنعتی را از دیگر اقداماتی برشمرد که در سال 

جهش تولید بسـتر را برای فعالیت 121 هزار نفر 

فراهم کرده است.

جهش تولید 20 محصول منتخب صنعتی ■

تولیـد 20 محصـول  از جهـش  وی همچنیـن 

منتخب صنعتی خبرداد و اظهار امیدواری کرد این 

رونـد در سـال تولیـد، پشـتیبانی ها، مانع زدایـی بـا 

همکاری همه نهادها و دستگاهای اجرایی حفظ و 

شاهد بهبود وضعیت صنعت درسال 1400 باشیم.
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مشـاور رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو در امـور بومی سـازی از گام جدید این سـازمان خبـر داد و گفت: تجهیـزات و قطعات ثبت 
شده در سامانه بومی سازی زنجیره آهن و فوالد، تحت نظر کمیته تخصصی »تاییدیه فنی« می گیرند.

تجهیزات و قطعات ثبت شده در سایت بومی سازی فوالد، 
»تاییدیه فنی« می گیرند

مشاور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

در  یونسـیان  حسـن  ایمیـدرو،  عمومـی  روابـط 

جلسـه ویدئوکنفرانسـی بـا حضـور شـرکت های 

بـزرگ زنجیـره فـوالد اظهـار داشـت: هفتـه آینده 

کمیتـه تخصصـی متشـکل از نماینـــدگان همـــه 

ارزیــــابی  هــــدف  بــــا  فـــوالدی  شرکت هـــای 

تامین کنندگان و تجهیزات و قطعات بومی سازی 

شده، تشکیل می شود.

وی افزود: سایت بومی سازی با تشکیل کمیته 

تخصصی پویاتر می شود و اطالعات در اختیار همه 

قرار می گیرد. به طوری که پس از تکمیل نهایی آن، 

کامـل  اطمینـان  بـا  فـوالد  زنجیـره  شـرکت های 

می تواننـد نسـبت بـه ثبـت سـفارش قطعـات و 

تجهیزات مورد نیاز خود از این سامانه اقدام کنند.

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در امور 

بومی سـازی با بیان اینکه بومی سـازی در صنعت 

فوالد به صورت متمرکز از سال گذشته و با توجه 

به کمبود ارز و تحریم ها شروع شد، تصریح کرد: 

بـا همـکاری  فـوالد  زنجیـره  بومی سـازی  سـامانه 

انجمن تولیدکنندگان فوالد و ایمیدرو، پشتیبانی 

شرکت ها، حمایت فوالد مبارکه و توسط شرکت 

ایریسا راه اندازی شده است.

ثبت 22 هزار قلم قطعه و تجهیزات ■

وی ادامـه داد: تاکنـون 22 هـزار قلـم تجهیـز و 

قطعه در این سـامانه ثبت شـده اسـت. اطالعات 

فعلـی سـامانه مذکـور بـه صـورت خـام اسـت و در 

مراحـل بعـدی، بـا ایجـاد هماهنگـی بیشـتر میـان 

شرکت ها و سازندگان برای افزایش سرعت انتقال 

اطالعات، سامانه کاراتر خواهد شد.

ثبت سفارش ها براساس محصول  ■

بومی سازی شده

یونسیان با بیان اینکه خوشبختانه در ریاست 

تجـارت،  و  و وزارت صنعـت، معـدن  جمهـوری 

دیدگاه مثبتی نسبت به بخش فوالد وجود دارد، 

و  معـدن  وزارت صنعـت،  کـرد: سیاسـت  بیـان 

تجـارت بـه نحـوی اسـت کـه در صـورت برداشـته 

بـرای  واردات،  شـدن  عـادی  و  تحریم هـا  شـدن 

حمایـت از محصـول داخلـی، اولویـت بـر تامیـن 

نیازها، از داخل کشور است.

وی افـزود: تـا پنـج مـاه آینـده، بایـد اطالعـات 

سـازندگان کامـل، شـفاف و دقیـق باشـد تـا پـس از 

تایید فنی، قطعات و تجهیزات به صورت نهایی 

در سـامانه ثبـت شـوند. بـه گفتـه یونسـیان، ایـن 

بـرای ثبـت  سـامانه، یـک مبنـای نهادینـه شـده 

سفارش ها خواهد بود و در صورت تغییر دولت ها 

نیز این روند تداوم خواهد داشت.

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در امور 

بومی سـازی بـا اشـاره بـه راه انـدازی میـز سـاخت 

فـوالد و جشـنواری بومی سـازی در سـال  داخـل 

بـاالی  انگیـزه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان  جـاری 

خـرداد  مـاه  در  هسـتیم  تـالش  در  شـرکت ها، 

جشنواره بومی سازی و ایجاد میز ساخت داخل را 

بـا توجـه بـه شـرایط، )مجـازی یـا حضـوری( برگـزار 

کنیـم تـا تشـویقی بـرای تامین کننـدگان باشـد و 

تالش آن ها دیده شود.

وی ادامه داد: در میز ساخت داخل، سه میز 

برای حوزه های مواد مصرفی، قطعات و تجهیزات 

و تحقیق، توسعه و تکنولوژی ایجاد می شود.

سامانه بومی سازی فوالدی، معیاری برای  ■

صنایع ایران

رســــول خلیفــــه سلطانــــی، دبیــــر انجمـــن 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران در ایـن جلسـه بـا بیان 

اینکـه رونـد تکمیل اطالعات سـامانه بومی سـازی 

فوالد از پیشرفت مناسبی برخوردار است، اظهار 

داشـت: مهم تریـن هـدف از ایجـاد ایـن سـامانه، 

خودگـردان شـدن بومی سـازی در زنجیـره فـوالد 

کشور است.

وی اضافـه کرد: سـامانه بومی سـازی فـوالدی 

ایـران در صـورت موفقیـت، یـک معیـاری )بنـچ 

مـارک( بـرای صنعـت ایـران خواهـد بـود و با توجه 

به گستردگی و اهمیت آن، بدون شک می تواند 

نیـز  دیگـر  در صنایـع  یـک ضـرورت  عنـوان  بـه 

عملیاتی شود.

نماینـدگان  ویدئوکنفرانسـی  جلسـه  ایـن  در 

فـوالد  آهـن،  ذوب  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت های 

خوزسـتان، گل گهـر، چادرملـو، گهـر زمیـن، فـوالد 

خراسـان، سـرمایه گذاری پارسـیان و فـوالد آلیـاژی 

ایـران پیشـنهادهایی بـرای بهبود عملکرد سـامانه 

بومی سازی ارائه دادند.
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پیش بینی می شود تولید جهانی زغال سنگ در سال 2021 میالدی نسبت به سال قبل از آن با رشد 3.5 درصدی همراه باشد.

تولید جهانی زغال سنگ 3.5 درصد افزایش می یابد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران)ایمیدرو(، انتظار می رود، میزان تولید 

زغال سـنگ در سـال جـاری میـالدی بـا 3.5 درصـد 

رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه 

هشت میلیارد تن افزایش یابد. این در حالی است 

کـه بـه دلیـل قرنطینـه و محدودیت هـای ناشـی از 

شیوع ویروس کرونا میزان تولید این ماده معدنی 

در سال 2020 میالدی شاهد افت 2 درصدی بود.

همچنیـن طـی سـال 2020 میـالدی تولیـد این 

ماده معدنی در آمریکا 23.6 درصد، در اندونزی 

13.1 درصـد، در روسـیه 8.1 درصـد و در اسـترالیا 

5.5 درصد کاهش یافته است.

ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا رشـد جزئـی در 

کشورهای چین )4 درصد( و هند )0.7 درصد( برای 

جبران این کاهش تولید صورت گرفته است.

عالوه برایـن در سـال 2020 میـالدی تقاضـای 

جهانـی زغال سـنگ حرارتـی 3.5 درصـد کاهـش 

یافـت. در حالـی که تقاضای جهانی زغال سـنگ 

متالورژی افت 5.9 درصدی را به ثبت رساند.

هند پیشتاز تولید ■

سـال های  طـی  می شـود  پیش بینـی 

2021میـالدی تـا 2025 میـالدی تولیـد جهانـی 

زغـال سـنگ بـا نرخ رشـد سـاالنه 2.3 درصدی 

همـراه باشـد و میـزان تولیـد جهانـی ایـن مـاده 

معدنـی در سـال 2025 میـالدی 8.8 میلیـارد 

تن به ثبت رسد.

هنـد بیشـترین سـهم را از ایـن رشـد بـه خـود 

تولیـد  مـی رود  انتظـار  و  داد  اختصـاص خواهـد 

زغال سـنگ ایـن کشـور از 777 میلیـون و 700 هزار 

و  میلیـارد  یـک  بـه  میـالدی   2020 سـال  در  تـن 

200میلیون تن در سال 2025 میالدی افزایش یابد.

پس از هند، مجموع تولید این ماده معدنی 

در کشورهای چین، اندونزی، استرالیا و آفریقای 

جنوبـی از پنـج میلیـارد تن در سـال 2021 میالدی 

سـال  در  تـن  میلیـون   430 و  میلیـارد  پنـج  بـه 

2025میالدی افزایش خواهد یافت.

ــــ

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: تولیـد پایدار، نیازمند تامیـن پایدار بوده و مجموعه فوالد خوزسـتان هم اکنـون مقام دوم 
کشور را دارا است که برای حفظ این امر باید طرح های توسعه را با جدیت دنبال و راه اندازی کنیم.

تولید پایدار نیازمند تامین پایدار است

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد خوزستان، امین ابراهیمی 

داشـت:  اظهـار  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در 

معیشت کارکنان از مهم ترین دغدغه های ما به 

شـمار مـی رود. در ایـن مـورد، در دوره مدیریـت 

گذشـته اقداماتـی همچون همسان سـازی، طرح 

طبقه بنـدی مشـاغل و کارهـای دیگـری صـورت 

بـا  موضوعـات  ایـن  نیـز  دوره  ایـن  در  و  گرفتـه 

جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افـزود: کارکنـان فـوالد خوزسـتان در دوران 

کرونا و تحریم ها، دستاوردهای تولیدی فراوانی را 

همـت  و  بانـد  عـزم  از  نشـان  ایـن  زدنـد؛  رقـم 

مثال زدنـی آنـان بـوده و حفـظ سـالمت کارکنـان و 

خانواده های آن ها از اولویت های اصلی ما است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
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مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مس ایـران از بازگشـایی پاکت های مناقصـه طرح کاتـد آذربایجان )شـامل چهار پـروژه ذوب، 
پاالیشگاه، اسید و اکسیژن( در اوایل اردیبهشت  ماه سال جاری خبر داد.

پیمانکار طرح ذوب سونگون در اردیبهشت  مشخص و 
پروژه آغاز می شود

خبر خوش مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به مردم آذربایجان:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از مس 

پـرس، اردشـیر سـعدمحمدی بـا تاکیـد بـر اتمـام 

انتظـار مـردم آذربایجـان بـرای شـروع عملیـات 

اجرایـی ایـن مگاپـروژه گفـت: این طـرح در ظرف 

سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

عملیـات  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 

اکتشـافاتی اخیـر اضافـه کـرد: در حـال حاضـر 

یک میلیـارد و 600 میلیـون تـن ذخیـره جدیـد در 

مـس سـونگون شناسـایی شـده اسـت و ایـن در 

حالـی اسـت کـه عملیـات اکتشـافی در داخـل 

فنس هنوز ادامه دارد.

خبرهـای  افـزود:  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 

امیدوارکننـده از افزایـش ایـن آمـار بـا توجـه بـه 

اسـتفاده از تجهیـزات جدید و بـه روز و افزایش 

میزان عمق زمین مورد مطالعه وجود دارد که 

با تکمیل مطالعات اطالع رسانی خواهد شد.

سـعدمحمدی تاکید کـرد: ایـن ارقام نشـان از 

ضرورت ایجاد فاز 4 تغلیظ در مس سونگون بوده 

و ایـن امـر به صـورت جـدی در دسـتور کار قـرار 

گرفته است.

مدیرعامـل شـرکت مـس بـا اشـاره بـه رشـد و 

جابه جایـی رکوردهـای ایـن شـرکت در سـال 99 

ادامـه داد: شـرکت مـس بـا تولیـد 280 هـزار تـن 

کاتـد و فـروش 272 هـزار و 400 تـن از آن رکـورد 

تاریخ این شرکت را ثبت کرد. در زمینه صادرات 

نیز با 122 هزار تن، تولید کنسانتره با یک میلیون و 

200 هزار تن رشـد 16.5 درصدی تولید آند، رشـد 

5.5 درصـدی لجـن آنـدی را شـاهد بودیـم کـه 

نشـان از رشـد بی سـابقه شرکت مس و شتاب در 

حرکـت ایـن شـرکت بـه سـمت افـق ترسـیمی و 

اهداف تعالی آن دارد.

وی بـا اشـاره بـه جایـگاه ایـران در رتبـه هفتـم 

جهـان در ذخایـر مـس بیـان کـرد: در سـال جهش 

تولیـد بـا شناسـایی یک میلیارد تـن ذخیره جدید 

در کشـور توانسـتیم عملکـرد خوبـی را در حـوزه 

اکتشـافات رقـم بزنیـم کـه تنهـا ارزش برجـای آن 

350 هزار میلیارد ریال بوده و تالش خواهیم کرد 

بـا بهره بـرداری از سـه کارخانـه کنسـانتره دره زار، 

درآلو و فلوتاسیون حاصل از سرباره سرچشمه در 

بـر کسـب درآمـد و ایجـاد  سـال جدیـد، عـالوه 

اشـتغال، جزو 10 شـرکت برتر دنیا در این صنعت 

قرار بگیریم.

سعدمحمدی با اشاره به عملکرد شرکت مس 

در بورس تصریح کرد: شـرکت مس در سـال 1399 

با بازدهی 282 درصدی سـود، توانسـت رتبه خود 

را از جایـگاه سـوم در سـال 98 بـه جایـگاه دوم ارتقا 

بخشـد و بـا تـالش و همـت پرسـنل زحمت کـش 

جدیـد  طرح هـای  از  بهره بـرداری  بـا  و  شـرکت 

امیدواریـم در سـال 1400 بـه رتبـه نخسـت کشـور 

ارتقا یابیم.

مدیرعامـل شـرکت مـس کسـب رتبـه A+ در 

مباحث مالی و بانکی و بهره مندی از مزایای آن را 

یـک دسـتاورد مهـم بـرای شـرکت مس عنـوان کرد 

کـه در حـوزه بانکـی و تضامیـن رخـدادی بـزرگ 

محسوب می شود.

وی بحث معیشـت پرسـنل شـرکت مس را از 

دغدغـه اصلـی خـود عنـوان کـرد و از برنامه ریـزی 

جهت حمایت در خصوص این امر و ایجاد آرامش 

در محیط کار خبر داد.

سعدمحمدی با تشکر از پرسنل این شرکت، 

بـه مدیـران ایـن مجموعـه اصل نیـت خدمت به 

را  الهـی  رضایـت  راسـتای  در  خـدا  بنـدگان 

خاطرنشان کرد و افزود: موظفیم برای برنامه ها 

و تصمیم گیری هـای خـود درسـت عمـل کنیم و 

بـا  پایـدار  اشـتغال زایی  همچـون  اقداماتـی  بـا 

هزینـه کمتـر و ... در رشـد و ارتقـای شـرکت و 

میهن عزیزمان ایران سهیم باشیم.
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آییـن معارفـه سـورنا زمانیـان مدیرعامـل جدید ایـن مجتمع طی مراسـمی با حضـور قائم  مقـام گـروه مالی گردشـگری، بصیری 
مدیرعامل گسترش صنابع و معدن ماهان و اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این مجتمع برگزار شد.

آیین معارفه مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت 
بناب برگزار شد

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، قائم مقام گروه 

بـه  اشـاره  بـا  آئیـن  ایـن  در  گردشـگری  مالـی 

و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  سـال  نام گـذاری 

مانع زدائـی توسـط مقـام معظـم رهبـری گفـت: 

در اهمیـت تولیـد و خـود اتکائـی همین بس که 

مقام معظم رهبری در چند سـال اخیر تولید را 

و  داده انـد  قـرار  سـال  شـعار  اسـاس  و  محـور 

مجتمع فوالد صنعت بناب در طی این سـال ها 

پـس از پشـت سـر گذاشـتن مشـکالت، موانـع و 

کاسـتی ها بـا هدایـت و حمایـت مدیـران ارشـد 

گـروه مالـی گردشـگری در سـال جهـش تولیـد 

توانست به شرایط مناسبی دست یابد و جهش 

تولید محقق شد.

وی نـگاه بـه داخـل و بهره منـدی از تـوان و 

پتانسـیل ایـن مجموعـه فـوالدی را مهـم خوانـد و 

افـزود: مدیـران مجموعه هـای تولیـدی بایـد نگاه 

بـه داخـل، اسـتقالل و رسـیدن بـه خـود کفایـی را 

مد نظر داشته باشند و توان، تخصص و پتانسیل 

داخلی را به کار گیرند تا از ظرفیت های موجود 

بـه شـکل هدفمنـد و بهینـه بهـره بـرداری الزم 

صورت پذیرد. به همین خاطر تغییرات مدیریتی 

در ایـن مجتمـع نیـز در راسـتای سیاسـت های 

راهبردی و ایجاد تحول، رشد و توسعه با سرعت 

و شتاب بیشتر انجام می گیرد.

بـر اسـاس گزارشـی از آریانیـوز، رئیس هیئت 

پایـان  از  بنـاب  صنعـت  فـوالد  مجتمـع  مدیـره 

مشکالت مالی این شرکت خبر داد و گفت: در 

سـال 99 پس از پیگیری ها و اقدامات سـازنده ای 

کـه انجـام شـد تمـام بدهی هـای بانکـی کـه از 

عمـده مشـکالت و موانـع سـر راه ایـن مجموعـه 

فوالدی بود تسویه گردید و با وجود شرکت احیا 

اسـتیل فـوالد بافـت و زنجیـره فـوالدی مربـوط بـه 

نیـاز  اولیـه مـورد  گـروه مالـی گردشـگری مـواد 

واحدهـای ذوبـی ایـن مجتمـع تامیـن شـد و بـا 

شـرایطی کـه در بـازار ایجـاد شـده بـود رشـد و 

پیشرفت خوبی را شاهد بودیم.

قائم مقام گروه مالی گردشگری سرمایه گذاری 

انجام شده برای طرح های توسعه فوالد صنعت 

بناب را قابل توجه خواند و بیان کرد: استراتژی 

و نـگاه مدیریـت ارشـد گـروه از سـال های پیـش 

سـرمایه گذاری  و  اسـت  بـوده  توسـعه ای  نـگاه 

عظیمـی انجـام شـده کـه امیـد اسـت در اسـرع 

بـه بهره بـرداری  وقـت پروژه هـای تعریـف شـده 

پیشـرفت  و  رشـد  تولیـد،  خدمـت  در  و  برسـد 

اقتصادی و آبادانی کشور  قرار گیرد.

از  قدردانـی  و  تشـکر  ضمـن  پایـان  در  وی 

زحمات پرسنل فوالد صنعت بناب عنوان کرد: 

توفیقات به دسـت آمده در سـال گذشـته قابل 

تحسین است و از تمام دست اندرکاران نهایت 

تشـکر و قدردانی را دارم و انتصاب زمانیان که 

از مدیـران بـا تجربـه، کار بلـد و برتـر کشـور در 

جهـت  در  اسـت  فـوالدی  پروژه هـای  پیشـبرد 

شتاب بخشیدن به رشد و توسعه مجتمع فوالد 

صنعت بناب است.

در ادامه این مراسم بصری مدیرعامل گسترش 

صنایـع و معـادن ماهـان نیـز در خصـوص اهمیـت 

فوالد بناب گفت: مجتمع فوالد صنعت بناب در 

زنجیره فوالدی این هلدینگ نقش بسزایی دارد و 

بر همین اساس نگاه ویژه ای در راستای توسعه آن 

وجود دارد و سرمایه گذاری کالنی که انجام شده 

ــــ
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اسـت حاکـی از جایـگاه ویـژه و اهمیت آن اسـت و 

حضـور زمانیـان در ایـن مجتمـع نیـز کـه سـابقه 

درخشانی در پیشبرد طرح های توسعه ای دارد به 

همین دلیل است.

سـورنا زمانیـان مدیرعامـل جدیـد مجتمـع 

معارفـه  مراسـم  در  نیـز  بنـاب  صنعـت  فـوالد 

بزرگـی  شـرکت  بنـاب  صنعـت  فـوالد  گفـت: 

فـوالدی  مکتـب  یـک  خـودش  بـرای  و  اسـت 

و  پژوهـش  و  تحقیـق  خاطـر  همیـن  بـه  دارد. 

نقش آفرینی در حوزه فوالد کشـور در سـطحی 

بـاال بایـد در ایـن مجتمـع در دسـتور کار قـرار 

روز  آخریـن دسـتاوردهای  بـا  و همـگام  گیـرد 

دنیا حرکت کند.

زمانیان تالش و کوشش مضاعف و با انگیزه 

بـاال را حائـز اهمیـت دانسـت و افـزود : ظرفیت، 

ایـن  در  خوبـی  تجربـه  و  دانـش  و  توانمنـدی 

ایـن  بـودن  بـه جـوان  بـا توجـه  شـرکت اسـت و 

مجموعه فوالدی، تالش و کوشش مضاعف و با 

انگیـزه بـاال در رسـیدن بـه اهداف و بهره بـرداری 

از پتانسیل موجود الزمه کار است که در ادامه 

و  داشـت  خواهـد  تـداوم  قبلـی  موفقیت هـای 

بهتر شدن شرایط را رقم خواهد زد.

بابـک علیـزاد شـهیر، مدیرعامـل سـابق ایـن 

مجتمـع نیـز در ایـن مراسـم گـزارش کوتاهـی از 

بـا  گفـت:  و  کـرد  ارائـه  گذشـته  سـال  عملکـرد 

حمایت های صورت گرفته، در سال 99 گام های 

بلندی برداشـته شـد و رشـد تولید را شاهد بودیم 

و توانستیم به سود عملیاتی برسیم .

کارگـران  ورزشـی  رفاهـی  پـروژه  از  درپایـان 

مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب و پیشـرفت کار آن 

بازدید به عمل آمد.

شـایان ذکـر اسـت کـه مجتمـع فـوالد صنعت 

بنـاب بـه عنـوان یکـی از شـرکت های تابعـه گـروه 

مالی گردشـگری با برخورداری از دو واحد ذوب 

و ریخته گـری و خطـوط متعـدد نـورد بـا ظرفیـت 

تولید بیش از دو میلیون تن انواع مقاطع فوالدی 

بـا کیفیـت باال در حال فعالیت اسـت که جایگاه 

ویژه ای در تولید فوالد کشور و حضور پر رنگ در 

بازارهای داخلی و خارجی را دارد.

ــــ

طبـق مصوبـات کمیتـه ماده 2 و سـتاد هماهنگی اقتصـادی دولـت، صادرکنندگان از ایـن پس الزامی به فـروش ارز در سـامانه نیما 
ندارند و می توانند تمام ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات خود یا واردات غیر هزینه کنند.

صادرکنندگان دیگر الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما ندارند

اسـاس  بـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اقتصـادی  هماهنگـی  سـتاد  جدیـد  مصوبـات 

دولـت و کمیتـه مـاده دو کـه در سـال جـاری بـه 

منظـور حمایـت از تولیـد و صـادرات صـادر شـده 

اسـت، صادرکننـدگان دیگـر الزامی به فـروش ارز 

خود به سامانه نیما ندارند.

بـر ایـن اسـاس صادرکننـدگان می تواننـد ارز 

حاصل از صادرات خود را از طریق فهرسـت یک 

هـزار گانـه ای کـه از سـوی وزارت صمـت تدویـن 

شـده اسـت، بـرای واردات خـود یـا واردات سـایر 

واردکنندگان هزینه کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را 

بـه  مجـاز  اقـالم  آن،  قالـب  در  تـا  کـرده  تهیـه 

بـرای واردات در آن  از ارز صادراتـی  اسـتفاده 

جـای گرفتـه و یـک هـزار ردیـف تعرفـه را شـامل 

گفتـه  بـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می شـود؛ 

تولیدکننـده ای  اگـر  وزارتخانـه،  ایـن  مقامـات 

قصد داشـت از ارز صادراتی برای واردات مواد 

اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود 

اسـتفاده کنـد، می توانـد از طریـق تشـکل های 

خـود پیشـنهادات خـود را بـه اتـاق یـا سـازمان 

از طریـق  تـا  ارائـه دهـد  ایـران  تجـارت  توسـعه 

کاالی  صمـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معاونـت 

مـورد نظـر در فهرسـت مجـاز واردات در مقابـل 

صادرات قرار گیرد.

گفتنـی  اکسـپورتنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

اسـت امکان اصالح این فهرسـت وجود دارد؛ اما 

آن گونه که وزارت صمت می  گوید، این فهرست 

ظرف سال های گذشته حدود 20 میلیارد دالر از 

واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
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دبیر انجمن سـنگ آهن ایران ضمن هشـدار نسـبت به عواقب رفتارهای غیرحرفه ای و سیاسـی کاری در زنجیره آهن و فوالد، تاکید دارد 
کـه هیـچ توجهی به طـرح جامع فـوالد نشـده و صرفا براسـاس بازخوردهـا و برخـی شـلوغ کاری های رسـانه ای، درباره نحـوه عرضه 

سنگ آهن، کنسانتره و گندله تصمیم گیری می شود.

عدم وجود مدیریت صحیح زنجیره آهن و فوالد

به گزارش »فلزات آنالین«، سعید عسکر زاده 

در گفت وگویی ضمن اشـاره به عرضه سـنگ آهن 

در بورس کاال، اظهار داشت: در میان محصوالت 

باالدست زنجیره آهن و فوالد، در حال حاضر تنها 

سـنگ آهن مشـتری داشـته و در  گندلـه بـا مـازاد 

مواجه هسـتیم و گندله های تولیدی در اصطالح 

»روی دسـت تولیدکننـده مانـده اسـت« و بـا نرخ 

پایینی از تولیدکننده خریداری می شود.  

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایـران بـا بیـان اینکـه 

طبق آمار طرح جامع فوالد که هر ساله توسط یک 

شرکت متخصص به روز می شود، در حال حاضر 

1.5 میلیون تن مازاد گندله وجود دارد اما با فشار 

شـرکت های فـوالدی، دولـت اجازه صـادرات مازاد 

این محصول را نمی دهد، غافل از اینکه این رفتار 

غلـط بـه زودی سـبب کمبـود شـدید گندلـه در 

داخل کشور خواهد شد، چراکه دیگر کارخانه های 

گندله سازی هم دست از تولید گندله کشیده اند، 

بنابراین با اتمام و فروش این 1.5 میلیون تن، دیگر 

گندله ای وجود نخواهد داشت.

وی افـزود: طبیعـی اسـت کـه وقتـی بـا مـازاد 

عرضـه مواجـه باشـیم و امکان عرضه محصـول در 

بازارهـای صادراتـی نیـز از صنایـع معدنـی سـلب 

شـود، واحدهـای گندلـه و کنسـانتره نیـز ظرفیـت 

تولید خود را کاهش داده و به زودی و احتماال در 

خـرداد مـاه بـا کمبـود شـدید عرضـه و در نتیجـه 

افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه شویم.

بر اساس گزارشی از ایسنا، عسکر زاده تصریح 

کرد: شرکت های فوالدی در حال حاضر به معامله 

افزایـش  بـا 20 درصـد  بـورس کاال  سـنگ آهن در 

نسبت به قیمت پایه معترض هستند.

ایـن  کـرد:  تاکیـد  سـنگ آهن  انجمـن  دبیـر 

درحالی اسـت که نرخ جهانی سـنگ آهن بیش از 

رفتارهـای  بـا  و  اسـت  فعلـی  نـرخ  برابـر  دو 

عوام پسـندانه و بزرگنمایـی موضوعاتـی همچـون 

سـروصداهای  بـا  و  نرخ گـذاری  فروشـی،  خـام 

رسـانه ای مشـکلی حـل نمی شـود و در نهایـت در 

بلنـد مـدت بـه کل زنجیـره آسـیب وارد می شـود، 

بنابراین تنها راه توسعه هم زمان و متوازن زنجیره، 

عـدم دخالـت دولـت، اجـازه صـادرات بـه مـازاد 

محصـوالت معدنـی و در نهایت تعیین قیمت بر 

اسـاس عرضـه و تقاضـا بـا توجـه بـه قیمت هـای 

جهانی است.

ــــ

معاون سـازمان امور مالیاتی کشـور گفت: به موجب بند )ت( تبصره )6( قانون بودجه سـال 1400 کل کشـور از امسـال مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمود علیـزاده 

اظهـار داشـت: ضـرورت دارد فعـاالن اقتصـادی 

مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوان 

های هشت گانه موضوع ماده 18 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده هستند، نسبت به ثبت نام در نظام 

مالیـات بـر ارزش افـزوده و اجـرای سـایر مقـررات 

موضـوع ایـن قانـون ازجملـه صدور صورتحسـاب، 

از  افـزوده  ارزش  عـوارض  و  مالیـات  دریافـت 

خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.

طبـق اعـالم سـازمان امـور مالیاتـی، معـاون 

حقوقـی و فنـی مالیاتـی این سـازمان تاکیـد کرد: 

تکالیـف  انجـام  صـورت  در  اقتصـادی  فعـاالن 

قانونی مذکور می توانند از تسهیالت پیش بینی 

شده در قانون بهره مند شوند.
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نایب رئیس کمیسـیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: نرخ معامالت سـنگ آهن در بورس کاال همچنان فاصله بسـیار 
زیادی با نرخ جهانی دارد.

ضریب پایین تحمل  رقابت پذیری صنعت فوالد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـجاد غرقی، 

صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشـاره به معامله 

روز گذشـته سـنگ آهن در بـورس کاال گفـت: 

در این معامله سنگ آهن به 20 درصد باالتر از 

نـرخ پایـه معاملـه شـد و پـس از آن در برخـی 

رسـانه ها، شاهد جنجال و اعتراض شرکت های 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  هسـتیم.  فـوالدی 

نـرخ  بـا  قبلـی  معاملـه  در  سـنگ آهن  قیمـت 

جهانی 138 درصد اختالف داشـت و اکنون با 

اصـالح جزئـی قیمت، این فاصلـه به 121 درصد 

رسیده است.

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنالین، وی ادامه 

داد: معنـی ایـن فاصلـه ایـن اسـت کـه شـرکت 

فـوالدی همچنـان 121 درصـد از همتایـان خـود در 

جهان سنگ آهن را ارزان تر خریداری می کنند اما 

حتی کوچک ترین رقابت جزیی را تحمل نکرده و 

به نظر می رسد این صنعت در کشور، به صورت 

سالم و رقابتی رشد و توسعه نیافته است.

بـه  فـوالد  صنعـت  کـه  ایـن  بیـان  بـا  غرقـی 

ارزان خـری عـادت کـرده اسـت، گفـت: امسـال با 

تـن کنسـانتره مواجـه  تـا 12 میلیـون  کسـری 8 

خواهیـم بـود و ایـن نتیجـه فشـار بـرای سـرکوب 

قیمت و ارزان فروشی است.

نایـب رئیـس کمیسـیون معـادن اتـاق ایـران 

سیاسـت هایی،  چنیـن  اجـرای  بـا  داد:  ادامـه 

سرمایه گذاری در بخش باالدست زنجیره آهن و 

فـوالد بـه شـدت کاهـش یافتـه و هیـچ تناسـبی بـا 

نیـاز داخـل نـدارد و ایـن موضـوع نتیجـه گسـیل 

سود از حلقه معدن به حلقه شمش است.

ــــ

معـاون اول رئیـس جمهور، احتسـاب ارز 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسـبات عـوارض گمرکی واردات کاال را به دسـتگاه های 
ذی ربط ابالغ کرد.

ابالغ ارز ۴200 تومانی به عنوان مبنای محاسبه عوارض گمرکی

اسـحاق  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه 18 

قـرار  مبنـا  بـر  مبنـی  وزیـران  هیئـت  فروردیـن 

گرفتن ارز 4200 تومانی در خصوص اخذ حقوق 

افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  و  عـوارض  ورودی، 

کاالهـای وارداتـی را بـه وزارت خانه هـای صمت 

و اقتصاد ابالغ کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، طبـق ایـن مصوبه، 

گمـرک ایـران مجـاز اسـت تـا زمـان تصویـب سـود 

بازرگانـی و حقـوق ورودی کاالهـا، نـرخ عـوارض 

گمرکی کاالهای وارداتی را با مبنا گرفتن ارز 4200 

تومانی از واردکنندگان مطالبه کنند.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران خبر داد:
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آیین آغاز عملیات اجرایی ایجاد راه دسترسی به معادن زغال سنگ گلیران به طول 30 کیلومتر، آغاز می شود.

سرمایه گذاری 1350 میلیارد ریالی ایمیدرو برای دسترسی 
به معادن زغال سنگ

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

مجـری  دیودیـده،  داریـوش  ایمیـدرو،  عمومـی 

طـرح ایجـاد زیربناهـای الزم در معـادن بـزرگ و 

مناطـق معدنـی بـا اشـاره بـه آییـن آغـاز عملیـات 

اجرایی ایجاد راه دسترسی به معادن زغال سنگ 

داشـت:  اظهـار  کیلومتـر   30 طـول  بـه  گلیـران 

تامیـن خـوراک  بـه منظـور  فـوق  احـداث جـاده 

اسـتان  در  مرکـزی  البـرز  زغال سـنگ  کارخانـه 

مازندارن عملیاتی می شود.

مجـری طـرح ایجاد زیربناهـای الزم در معادن 

حجـم  کـرد:  اعـالم  معدنـی  مناطـق  و  بـزرگ 

طـرح،  ایـن  در  ایمیـدرو  توسـط  سـرمایه گذاری 

یک هزار و 350 میلیارد ریال است.

وی ادامـه داد: ایجـاد راه دسترسـی بـه ایـن 

معـادن، بزرگ تریـن پـروژه طـرح زیربناهـا اسـت 

کـه قـرارداد آن بـه صـورت EPC در پایـان سـال 

99 منعقد شد.

دیودیـده گفت: تیم مشـارکت پیمانـکاری در 

محل پروژه مستقر و عملیات اجرایی از هفته آتی 

آغاز می شود.

ــــ

ارزش فـروش شـرکت ها و صنایـع معدنی فعال در بورس طی سـال گذشـته از 322 هزار میلیارد تومان عبور کرد و توانسـت رشـد 
فروش 105 درصدی را به ثبت رساند.

رشد 105 درصدی فروش شرکت ها و صنایع معدنی در بورس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

سـال 1399ارزش  مـاه   12 در  ایمیـدرو،  عمومـی 

فـروش 74 شـرکت معـدن و صنایـع معدنـی در 

بـورس از 322 هـزار میلیـارد تومـان عبـور کـرد کـه 

رشـد  بـا  آن  از  پیـش  سـال  عملکـرد  بـه  نسـبت 

105درصدی همراه شد.

همچنیـن فـروش اسـفند مـاه 99 نیـز جهـش 

203 درصـدی را تجربـه و بـه 44.6 هـزار میلیـارد 

تومان رسید.

فـروش  بـا  مبارکـه  فـوالد  گذشـته  سـال  در 

77.4هزار میلیارد تومانی و ثبت رشد 98درصدی، 

در صدر فهرست پرفروش ترین های گروه معدن و 

صنایـع معدنـی ایسـتاد. پـس از آن شـرکت ملـی 

صنایـع مـس )فملـی( بـا فـروش 41.9 هـزار میلیـارد 

تومانی رشد 87 درصدی را ثبت کرد و در جایگاه 

دوم پرفـروش هـا قـرار گرفت. در جایگاه سـوم نیز 

فوالد خوزستان )فخوز( با 30.6 هزار میلیارد تومان 

فـروش محصـوالت خـود، افزایـش 93 درصـدی را 

پشت سر گذاشت.

چادرملـو،  هـای گل گهـر،  شـرکت  ادامـه  در 

ذوب آهـن، فـوالد هرمـزگان، فـوالد کاوه جنـوب، 

فوالد سپید فراب کویر و فوالد خراسان در جایگاه 

چهارم تا دهم ارزش فروش قرار گرفتند.

شـرکت های  فـروش  سـهم  حاضـر،  حـال  در 

معـدن و صنایـع معدنـی در بـورس از کل فـروش 

شـرکت ها در سـال قبل، 34 درصد است در حالی 

سـهام  بـازار  کل  از  آن هـا  بـازار  ارزش  سـهم  کـه 

24درصد بوده است.

در سال گذشته صورت گرفت؛
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شـرکت فوالد خوزسـتان برای نخسـتین بار در کشـور، توانسـت با بهره گیری از توان نیروهای متخصص شـرکتی و همکاری شـرکت 
دانش بنیان داخلی در قالب انعقاد قرارداد پژوهشی و نوآوری، موفق به بومی سازی و ساخت اسالید گیت نوع CS80 شود.

CS80 بومی سازی اسالید گیت پاتیل از نوع

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، ابراهیم دادرس، 

مدیـر تحقیقـات، تکنولـوژی و بهینه سـازی در 

گفت و گویـی اظهـار داشـت: اسـالید گیـت از 

تجهیـزات مهـم در تولیـد فـوالد اسـت کـه در 

زیر پاتیل مذاب نصب می شـود و وظیفه  قطع 

و وصـل جریـان مـذاب و کنتـرل میـزان مـذاب 

خروجـی از پاتیـل را بـر عهـده دارد. بـه عبـارت 

جریـان  وصـل  و  قطـع  کنتـرل  شـیر  سـاده تر، 

مذاب است.

وی با اشاره به حساسیت عملکرد این تجهیز 

گفـت: بـه دلیل باال بودن فشـار هیدرواسـتاتیک 

مذاب و دمای باالی آن، عملکرد اسالید گیت با 

حساسیت  باالیی همراه است، به گونه ای که در 

صـورت بی دقتـی در سـاخت و رعایـت نکـردن 

درصـد خطـای ابعـادی و کیفیـت متالورژیکـی 

وجـود  مـذاب  نشـت  امـکان  رفتـه،  بـکار  مـواد 

داشته و می تواند فاجعه بار باشد. تا پیش از این، 

شـرکت های  انحصـار  در  تجهیـز  ایـن  سـاخت 

اروپایـی و آمریکایـی بـوده و حتـی سـازنده های 

شـرق آسـیا در سـاخت مدل هـای جدیـد توفیـق 

قابل توجهی نداشته اند. 

دادرس در ادامـه بیـان کـرد: در کشـور ایـران 

چندین بار برای ساخت این تجهیز در شرکت های 

مختلف اقدام شـده و به دالیل مختلف مطلوب 

نبوده است. خوشبختانه با استفاده از بستر ایجاد 

فـوالد  ارشـد شرکـــت  از سـوی مدیریــــت  شـده 

خوزسـتان در حمایـت از پژوهـش و تکنولـوژی و 

واحـد  محوریـت  بـا  و  پژوهـش  عالـی  کمیتـه 

تحقیقـات، تکنولـوژی و بهینه  سـازی و هم افزایـی 

توانمندی های فنی و مدیریتی کارکنان تعمیرات 

فـوالد  شـرکت  در  نسـوز  مدیریـت  بهره بـردار  و 

خوزستان و شرکت دانش بنیان پایا مواد، موفق به 

ساخت، تست سرد و گرم و بهره برداری از تجهیز 

اسالید گیت تایپ CS80 شدیم.

وی افـزود: نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن پـروژه، 

هماهنگی واحدهای بهره بردار، خرید و سـازنده با 

مدیریت تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی بود، به 

گونه ای که انجام کار در کمتر از چهار ماه به نتیجه 

رسـید. برای سـاخت این قطعه از روش مهندسـی 

معکـوس و بـر پایـه فـن آوری اَبِر نقـاط اسـتفاده شـد.  

سـاخت ایـن قطعـه حاصـل کار گروهـی و توانایـی 

ماشین ابزار سنتی و CNC بود.

مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی ضمن 

تشکر از مدیرعامل سازمان، کمیته عالی پژوهش، 

واحدهـای بهره بـردار، تعمیـرات، خریـد و کارکنـان 

مدیریت تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی فوالد 

خوزسـتان گفت: فوالد خوزسـتان در سـال 1400 در 

یک تالش فراگیر اقدام به برنامه ریزی منسجم به 

منظور اجرای بیش از 10 پروژه پژوهشی-تکنولوژی 

انحصاری، نموده که برابر برنامه ریزی انجام شده و 

بـا حمایـت مدیریـت ارشـد سـازمان در پایـان سـال 

شـاهد ساخت تجهیزات خاص، بهینه سـازی مواد 

مصرفی، ساخت کاتالیست های ارتقا یافته و انجام 

پروژه هـای مهـم در بخـش ارتقـای اسـتانداردهای 

زیسـت محیطـی و بازیافـت بـه کمـک موسسـات 

تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه  های 

معتبـر خواهیـم بـود. ایـن رویـه عـالوه بـر سـود و 

صرفه جویـی هزینـه، بـه نتایـج ارزنـده ای در ارتقـا 

شاخص های پژوهشی کشور منجر می شود .

دادرس در پایـان بـا اشـاره بـه دریافـت تندیـس 

زریـن نـوآوری محصـول برتـر ایرانـی در سـال 1399 

گفـت: ایـن دسـتاورد بـا همت کارکنـان مجموعه 

برای شـرکت فوالد خوزسـتان به دسـت آمد و گام 

موثـری در تقویـت ریشـه های پژوهـش خـالق در 

شرکت به شمار می آید.

ایـن گـزارش حاکـی اسـت، پـروژه بومی سـازی 

اسالید گیت پاتیل از نوع CS80 در شرکت فوالد 

خوزستان در اوایل دی ماه 1399 آغاز و در نخستین 

روزهای فروردین 1400 به بهره برداری رسید.

در شرکت فوالد خوزستان صورت گرفت؛



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

70
é 1400  فروردین ماه é 161  شماره 

معاون توسـعه سـرمایه انسـانی و سیسـتم های اطالعاتی گفت: در سـال جاری حدود 460 نفر نیروی انسـانی از طریق آزمون هایی که 
در مناطق مختلف برگزار شده است به استخدام شرکت ملی مس درآمدند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از مس 

پـرس، محـراب احمدیـان اظهـار داشـت: در حال 

حاضـر، شـرکت مـس تربیـت و پـرورش نیروهـای 

جـوان و زبـده را یـک اصـل مهـم تلقـی می کنـد و 

بـرای عملـی کـردن آن از هـر آنچـه در تـوان داریم 

استفاده می کنیم؛ چراکه پرسنل خدوم قدیمی 

در حـال بازنشسـته شـدن هسـتند و بـرای ادامـه 

فعالیـت شـرکت بزرگی همچـون مس، بایـد افراد 

کاربلـد و متخصـص تربیـت شـوند تـا جایگزیـن 

افراد بازنشسته شوند.

معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های 

بـا  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  مـس  شـرکت  اطالعاتـی 

شـاهد  همچنـان  سیاسـت  ایـن  پیاده سـازی 

رکوردزنی های این شرکت در حوزه های مختلف 

خواهیـم بـود گفت: برای هر عنوان شـغلی سـه یا 

چهـار نفـر تحت آمـوزش قرار می گیرند تـا مدیران 

مجموعه هـای مختلـف بتواننـد در انتخـاب یـک 

فرد اصلح، آزادی عمل داشته باشند.

وی تصریـح کـرد: ایـن طـرح در سـال 1400 بـه 

صـورت جدی تـر دنبـال خواهـد شـد و در سـال 

جـاری حـدود 460 نفـر نیـروی انسـانی از طریـق 

آزمون هایـی کـه در مناطـق مختلـف برگزار شـده 

اسـت به اسـتخدام شـرکت ملی مس درآمدند و 

طبـق برنامـه بـرای سـال آینـده نیز جـذب 600 نفر 

نیـروی انسـانی از طریـق برگـزاری آزمـون در سـه 

مجتمـع شـهربابک، سرچشـمه و سـونگون را در 

دستور کار قرار داده ایم.

اقدامات ویژه و ملی شرکت مس در  ■

حوزه مقابله با کرونا

معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های 

اطالعاتی شرکت مس با بیان اینکه شرکت مس 

در سـال گذشـته در کنـار اقدامـات معمـول در 

حوزه مسئولیت اجتماعی به دلیل شیوع کرونا 

اقدامات ویژه و پیوسـته ای در سـطح سـازمانی و 

دلیـل  بـه  کـرد:  بیـان  داد،  انجـام  ملـی  سـطح 

ماهیـت ایـن بیمـاری کـه شـیوع آن بـا سـرعت 

باالیـی انجـام می شـود در سـطح سـازمانی و در 

سـطح مناطـق تولیـدی ایـن شـرکت برنامه هـای 

زیـادی را در وهلـه نخسـت بـرای حفظ سـالمت 

کارکنـان و در وهلـه دوم بـا هـدف حفـظ جریـان 

تولید در کشور پیاده کرد.

احمدیـان بـا بیـان اینکـه اگـر ایـن ویـروس بـه 

مجموعــــه ورود پیــــدا کنــــد موجــــب تعطیلـی 

کارخانـه می شـود کـه قطعـا عواقـب سـنگینی را 

برای کشـــور به همــــراه دارد افزود: شیوع کرونا 

در کشـور فصـل جدیـدی پیش روی شـرکت مس 

در حوزه مسئولیت اجتماعی و در سطح ملی باز 

کـرد و ایـن شـرکت فراتـر از اقدامـات معمـول در 

مناطق تولیدی در سـطح ملی با کمک به شـبکه 

بهداشـت و درمان و دانشـگاه های علوم پزشکی 

و توزیـع هـزار لیتـر مـواد ضدعفونـی، ماسـک و 

تجهیزات پزشکی در مناطق کم برخوردار کشور 

نقش ویژه در کنترل بیماری ایفا کرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کنـار ایـن اقدامـات 

شرکت مس اقدامات ماندگاری همچون ساخت 

و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام داد، 

اذعـان کـرد: سـاخت بیمارسـتان 50 تختخوابـی، 

تجهیـز 25 تخـت بیمارسـتانی و کمک به توسـعه 

مرکز درمانی در مناطق تولیدی از اقدامات مهم 

و مانـدگاری هسـتند کـه طـی مـدت کوتاهـی از 

سوی شرکت مس انجام شد.

بـه گفتـه معـاون توسـعه سـرمایه انسـانی و 

و  تهیـه  مـس  شـرکت  اطالعاتـی  سیسـتم های 

تجهیـز بیمارسـتان های منطقـه بـه ونتیالتـور و 

بسـته های  گسـترده  پخـش  و  اکسـیژن  مخـزن 

معیشتی در میان گروه های آسیب پذیر از دیگر 

اقدامات این معاونت در سال گذشته بود.

احمدیان ادامه داد: همچنین در زمان شیوع 

کرونا به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از 

مشـاغل از بیمـاری، فعالیت هـای خیریه شـرکت 

بـه  غذایـی  بسـته های  اهـدا  و  تهیـه  همچـون 

خانواده هـای بی بضاعـت در راسـتای مسـئولیت 

اجتماعـی شـرکت ملـی مـس بیشـتر شـد و در 

فواصل زمانی کوتاه تری صورت می گرفت.

معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های اطالعاتی عنوان کرد:

جانشین پروری در دستور کار شرکت مس

ــــ
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رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از تکمیل شـدن فاز اول کارخانه کنسـانتره مس در منطقه رمشک شهرستان قلعه 
گنج خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مسـلم مروجـی 

اول  فـاز  شـدن  تکمیـل  از  خبرنـگاران  جمـع  در 

محـروم  منطقـه  در  مـس  کنسـانتره  کارخانـه 

مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت  شهرسـتان  رمشـک 

کشـور )قلعـه گنـج( خبـر داد و اظهـار داشـت: 

اعتبار فاز نخست این کارخانه 420 میلیارد ریال 

با اشتغال زایی مستقیم 70 نفر است.

وی بـا بیـان اینکـه کارخانـه مـس رمشـک بـا 

سرمایــــه گذاری بخــش خصـــوصی راه انـــدازی 

شـده، عنـوان کـرد: ظرفیـت تولیـد سـاالنه ایـن 

کارخانـه دو هـزار و 400 تـن کنسـانتره مـس بوده 

و کارخانـه مـس رمشـک در دو فـاز برنامه ریـزی 

شـده اسـت، از آغـاز عملیـات اجرایـی فـاز دوم 

و  هـزار  یـک  سـرمایه گذاری  بـا  کارخانـه  ایـن 

500میلیارد ریال خبر داد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، رئیس سـازمان 

کرمـان  جنـوب  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

افـزود: بـا راه انـدازی فـاز دوم کارخانـه مـس 

ایجـاد  اشـتغال زایی  نفـر   150 بـرای  رمشـک 

تـن ظرفیـت تولیـدی  شـده و سـاالنه 10 هـزار 

این واحد است.

مروجـی بـه دیـدار با مدیرکل محیط زیسـت 

اسـتان کرمـان و فرمانـدار قلعـه گنـج از رونـد 

اجرایــــی کـارخانــــه مـــس رمشـک اشـاره کـرد و 

گفت: این بازدید پیرو دسـتور اسـتاندار کرمان 

در جلسـه رفـع موانـع تولید برای رفع مشـکالت 

کارخانه فرآوری مس بوده است.

وی بیـان کـرد: در بازدیـد از رونـد اجرایـی و 

فعالیت فاز اول و همچنین عملیات ساخت فاز 

دوم کارخانــــه، موانــــع و مشـکالت پـــش روی 

طــــرح جهــــت فعــــال سازی مــــورد بررســــی و 

کارشناسی قرار گرفت.

بـه  رئیـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان 

نام گـذاری سـال جـاری از سـوی رهبـر معظـم 

انقـالب اسـالمی بـه نـام »تولیـد، پشـتیبانی ها، 

کــــرد:  خاطـــرنشـــان  و  اشــــاره  مانع زدایی هـا« 

دسـتگاه های اجرایـی در راسـتای تحقـق شـعار 

سـال رهبـری و بـا توجـه بـه محرومیـت منطقـه 

رمشـک و نیـاز بـه توسـعه پایدار و اشـتغال زایی 

ایـن منطقـه بـا نـگاه مثبـت، تعامـل و همـکاری 

الزم را داشته باشند. 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 

کرمان، یک سـوم پهناورترین اسـتان کشـور را با 

هفـت شهرسـتان و جمعیـت یـک میلیـون نفـر 

تحت پوشش دارد.

فاز نخست کارخانه کنسانتره مس رمشک تکمیل شد

ــــ

مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت: ساز و کارهای الزم برای تحقق تولید 108 هزار دستگاه خودرو فراهم شده است.

تولید 108 هزار دستگاه خودرو در سال جاری

بـه گـزارش »فلزات آنالین« به نقل از شـاتا، 

خـودرو  ایـران  مدیرعامـل  زاهدی فـرد  بیـژن 

هــــزار   108 تولیــــد  هدف گـذاری  از  خراسـان 

و  داد  خبـر  جـاری  سـال  در  خـــودرو  دسـتگاه 

اظهار داشـت: سـاز و کارهای الزم برای تحقق 

ایـن هـدف فراهـم شـده اسـت و در سـال جاری 

گـروه صنعتـی ایـران خـودرو تولیـد 630 هـزار 

دسـتگاه خـودرو را هدف گـذاری کـرده و تولید 

سایــــت  عهــــده  بـر  آن  از  دسـتگاه  هـزار   108

تولیدی خراسان است.

وی بــــا اشــــاره بــــه تحقــــق اهـــداف سـال 

گذشـته، بیـان کـرد: مهم تریـن اقـدام صـورت 

مشـتریان  بـه  معـوق  تعهـدات  ایفـای  گرفتـه، 

بـه  نـوروز امسـال،  بـوده اسـت؛ در تعطیـالت 

همــــت همـکاران و کارکنــــان خطـــوط تولیـد، 

تکمیل خودروهای دارای کسری قطعه در سه 

شیفـــت کــــاری انجــــام و بیـــش از 9 هـزار و 

700دسـتگاه خـودرو تکمیـل و آمـاده تحویـل بـه 

مشتریان شد.

زاهدی فرد گفت: در سال »تولید، پشتیبانی ها، 

مانـع زدایی هـا« عـالوه بـر افزایـش تولیـد و ارتقـای 

کیفیـت محصـوالت، درصـدد افـزودن محصـول 

جدیـدی بـه سـبد تولیـدات سـایت ایران خـودرو 

خراسان هستیم.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان خبر داد:
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