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سرمقاله

در شـرایطی کـه تحریم هـا از همـه طـرف اقتصـاد کشـور را نشـانه رفتـه، 

تولیـد و صـادرات می توانـد بـه ایـن بحـران خاتمـه دهـد و اقتصـاد کشـور را 

سامان ببخشد. زنجیره تولید بخش معدن و صنایع معدنی از محصوالت 

ابتدایـی تـا انتهایـی بـا اینکـه در سـال گذشـته عملکرد مثبتی داشـت و در 

بسـیاری از حوزه هـا رشـد تولیـد حاصـل شـد امـا بـه دلیـل تحریم هـا و اینکـه 

تولیـد داخلـی جـای واردات را گرفـت، بسـیاری از نقص هـای زنجیره هـای 

تولیـد آشـکار شـد. ازجملـه ایـن نقایـص، کمبـود مـواد اولیـه بـرای صنایـع 

پایین دست بود.

تکمیـل زنجیـره صنایـع ضمـن اینکه یکـی از آمـال و آرمان هـای دولت ها 

اسـت، می تواند از وابسـتگی کشـور به واردات به ویژه در هنگام تحریم ها 

جلوگیـری کنـد و موجـب گـردش چـرخ اقتصاد شـود اما ایـن یک بعد ماجرا 

اسـت و بعـد دیگـر، بـه چگونگـی ارتبـاط میـان حلقه هـای زنجیـره تولیـد 

بازمی گردد. زمانی که از یک سـو، ارتباط میان حلقه ها مسـتحکم نباشـد و 

از سـوی دیگـر، ظرفیـت برخـی حلقه هـای زنجیـره بـه شـدت افزایـش یابـد، 

زنجیره از حالت تعادل خارج می شود و کل تولید صدمه می بیند.

در صنعـت فـوالد کشـور، تعـداد تولیدکننـدگان در حلقه هـای باالدسـت 

بسـیار کـم هسـتند و در بسـیاری از حلقه هـا نیـز بـه شـدت کمبـود احسـاس 

می شـود امـا ایـن زنجیـره هـر چـه بـه سـمت پایین دسـت مـی رود، تعـداد 

تولیدکننـدگان و ظرفیت هـای آن هـا افزایـش چشـمگیری می یابـد. بـه طـور 

مثـال، در شـرایطی کـه میـزان تولیـد محصـوالت تخـت فـوالدی بـه حـدود 

12میلیـون تـن می رسـد امـا ظرفیـت ایجـاد شـده تنهـا بـرای صنعـت لولـه و 

پروفیـل بـه عنـوان یکـی از مصرف کننـدگان ایـن محصـوالت )صنایـع لـوازم 

نیــــز  و...  ساختمـــان ســــازی  کشتـــی ســــازی،  خـــودروســــازی،  خانگــــی، 

مصرف کنندگان محصوالت تخت فوالدی هستند( به بیش از 22 میلیون تن 

می  رسـد. ایـن یعنـی همـواره در بهترین شـرایط، دو برابر میـزان تولید، تقاضا 

بـرای  محصـوالت تخـت فـوالدی وجـود خواهـد داشـت. دیگـر حلقه آسـیب 

دیـده از ظرفیـت بسـیار بـاال، حـوزه نورد مقاطع طویل فـوالدی اسـت. در این 

حـوزه نیـز حـدود 35 میلیـون تن ظرفیت ایجاد شـده اما میزان تولید شـمش 

فـوالدی تنهـا 20 میلیـون تـن و میـزان تقاضـای واقعـی بـرای آن  11میلیـون تـن 

است. در برخی حوزه ها همچون فوالد آلیاژی که کمبود وجود داشت، قبال 

صنایـع مصرف کننـده مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از طریـق واردات تامین 

می کردنـد امـا در ایـن حـوزه نیـز واردات بی رویـه برخـی محصـوالت نهایـی 

همچون قطعات خودرو که عمدتا از فوالد آلیاژی ساخته می شوند، بسیاری 

از صنایع را به چالش کشیده بود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی هیچ گاه 

ظرفیت بهینه صنایع یاد شده محقق نخواهد شد.

نکتـه قابـل توجـه دیگر این اسـت که حتی اگـر این صنایع بتوانند مواد 

اولیـه خـود را بـه موقـع تامیـن کننـد و بـه ظرفیت هـای بهینه دسـت یابند، 

مصرف کننـده قابـل توجهی برای محصوالت آن ها در کشـور وجـود ندارد. 

بـه طـور مثـال، در شـرایط کنونـی صنایـع قطعه سـازی بـه طـور متوسـط بـا 

توجـه بـه کمبـود مـواد اولیـه بـا 30 درصد ظرفیت خـود فعالیت می کنند. 

اگـر میـزان تولیـد خـودرو و دیگـر صنایـع مصرف کننـده دو برابـر شـود، ایـن 

یعنـی ظرفیـت فعـال صنایـع قطعه سـازی بـه 60 درصـد خواهـد رسـید و بـا 

ظرفیت مطلوب و بهینه همچنان 20 درصد فاصله وجود خواهد داشـت. 

حتـی اگـر ظرفیـت بهینـه یعنـی 80 درصـد و بیشـتر در بسـیاری از صنایـع 

محقـق شـود، مصرف کننـده ای در کشـور وجـود نخواهـد داشـت و ممکـن 

است بازارهای صادراتی نیز با گسیل محصوالت با چالش مواجه شود.

در برخـی برهه هـای زمانـی بنـا بـه دالیـل سیاسـی و اقتصـادی، بـه طـور 

بی رویـه بـه متقاضیـان احـداث واحدهـای تولیـدی مجـوز داده شـد و آن ها 

نیـز بـا توجـه بـه ایـن مجوزها اقـدام به اخذ تسـهیالت و احـداث پروژه های 

خـود کردنـد. برخـی از ایـن پروژه هـا کـه بـه بهره بـرداری رسـیدند، اکنـون با 

کمبـود مـواد اولیـه دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و برخی دیگر نیـز به طور 

کامل تعطیل شده اند.

هر چند که بسـیاری از مجوزهای اضافی صادر شـده به ویژه در حوزه 

فـوالد لغـو شـده اسـت امـا همچنـان بسـیاری از شـرکت های تـازه احـداث 

شده و در حال تاسیس با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. در این 

سـرمایه گذاری های صـورت  از  اطالعاتـی  بانـک  یـک  اسـت  الزم  شـرایط 

گرفتـه در بخش هـای مختلـف تولیـدی در کشـور وجود داشـته باشـد و در 

این رابطه آمایش سرزمینی صورت گیرد. به این شکل که هر سرمایه گذار 

یـا کارآفرینـی کـه قصـد ورود به حوزه های اقتصادی را داشـته باشـد، بدون 

اطـالع و شـناخت از حـوزه سـرمایه گذاری نکنـد و آگاهـی یابـد کـه اکنـون 

کـدام یـک از بخش هـای اقتصـادی سـرمایه گذاری مزیـت دارد و در چـه 

بخش هایی نباید سرمایه گذاری کرد. همچنین این بانک اطالعاتی که از 

آمایش سـرزمینی به دسـت می آید، می تواند در آینده به سیاسـت گذاران 

بـرای سرمایـــه گذاری هـــای هدفمنــــد و ایجـــاد مشـــوق و حتــی جــــذب 

سـرمایه گذاری خارجـی کمـک کنـد، در نهایـت موجـب ایجـاد تـوازن در 

زنجیره تولید خواهد شد.

توازن در زنجیره تولید؛
آرزویی دیرینه
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صنعـت فـوالد کشـور در حوزه تولید محصوالت فورج توانسـته به موفقیت های خوبی دسـت یابد و با توجه به تحریم هـا، این حوزه 
بـا افزایـش تولیـد خود به ویژه محصوالتـی مانند پیچ و مهره، صنایـع مصرف کننـده را از واردات بی نیاز کند. این در حالی اسـت که 
حـوزه فـورج فـوالدی بـا توجه به اسـتفاده از فوالد آلیـاژی به عنوان مـاده اولیه، از کمبـود مواد اولیه رنـج می برد و بـه دلیل افزایش 
تقاضـا بـرای ایـن محصول و نیز کم بـودن میزان تولید فوالد آلیاژی در کشـور، نتوانسـته اسـت از ظرفیت واقعی خود بهـره ببرد و 
اغلـب این صنایع با ظرفیت پایین مشـغول به فعالیت هسـتند. بـا اینکه آمارها کامال گویـای کمبود تولید فوالد آلیـاژی برای صنایع 
مصرف کننـده اسـت اما مسـئوالن امر نه تنهـا از این موضوع اظهـار بی اطالعی می کنند بلکه میـزان مصرف فوالد آلیـاژی را به ویژه 
در حـوزه پیـچ و مهـره ناچیـز می دانند. برای بررسـی این موضـوع، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با سـید جواد 

الوانی، مدیرعامل شرکت بهین فوالد آتی گستر به گپ وگفت پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

سید جواد الوانی، مدیرعامل شرکت 

بهین فوالد آتی گستر در گفت وگو با 

»فلزات آنالین«:

مسئوالن 
از مشکالت 

تولیدکنندگان 
اطالع ندارند

توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت شـرکت  ◄

بهین فوالد آتی گستر بفرمایید.

شـرکت بهین فوالد آتی گسـتر در حوزه تولید 

پیچ، مهره، واشر، انکربولت، استادبولت، یوبولت، 

کلمـپ و قطعـات فلـزی خـاص مـورد نیـاز صنایـع 

نفـت، گاز و پتروشـیمی، صنایـع عمرانـی و ریلـی، 

انـواع سـازه های فـوالدی، پل هـای فلزی، سـازه های 

فضایـی و...  بـه روش فورجینـگ فـوالدی فعالیت 

می کند. ظرفیت تولید این شرکت دو هزار و 500 
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تـن در سـال اسـت. قطـر پیـچ و مهره هایـی کـه در 

تـا  از 12  می شـوند،  تولیـد  فـوالد  بهیـن  شـرکت 

120میلی متـر هسـتند. بـه طوری که قطـر هر پیچ 

120 میلی متر، طول آن سه متر و وزن آن در حدود 

290کیلوگـرم اسـت و در پروژه هـای بسـیار بـزرگ 

نفت و گاز مورد اسـتفاده قرار می گیرد. برای این 

پیچ باید مهره ای به وزن 35 کیلوگرم به کار رود. 

بـرای تولیـد محصـول از چـه مـواد اولیـه و بـا  ◄

چه گریدهای استفاده می کنید؟

ماده اولیه اصلی برای تولید قطعات یاد شده، 

میلگرد فوالدی و آلیاژی است. به طوری که بیش 

از 90 درصـد مـواد اولیـه شـرکت بهیـن فـوالد را 

میلگرد آلیاژی تشکیل می دهد. آلیاژهای مصرفی 

و برخـی گریدهـای   7035 ،CK45 ،Mo40 اغلـب

دیگـر اسـت. در حـال حاضـر، چندیـن شـرکت در 

زمینـه تولیـد میلگـرد آلیـاژی در کشـور فعالیـت 

می کنند که شامل فوالد آلیاژی ایران، فوالد کویر 

کاشان، مجتمع صنعتی اسفراین و... هستند که 

البتـه مـاده اولیه تولید میلگـرد فوالد کویر توسـط 

تامیـن  شـمش  صـورت  بـه  ایـران  آلیـاژی  فـوالد 

می شود. ضمن اینکه فوالد کویر تنها میلگردهای 

آلیـاژی تـا سـایز 16 میلی متـر را تولید می کنـد. در 

حالی که میلگردهای دریافتی شرکت بهین فوالد 

با سـایز کمتر از 16 میلی متر بسـیار کم بوده و به 

کمتر از 5 درصد کل مواد اولیه می رسد. میلگرد 

16 میلی متـر تـا 90 میلی متـر را از شـرکت فـوالد 

میلگردهـای  و  می کنیـم  تامیـن  ایـران  آلیـاژی 

سـنگین تر از آن توسـط مجتمـع صنعتـی اسـفراین 

)فوالد آلیاژی اسـفراین( قابل تولید اسـت. گفتنی 

اسـت کـه نـوردکاران دیگـر نیـز در حـوزه تولیـد 

میلگرد آلیاژی فعالیت می کنند که میلگرد آن ها 

چنـدان بـا کیفیـت نیسـت. در ایـن رابطه شـرکت 

بهین فوالد نمی تواند کیفیت محصوالت خود را 

فـدای کمیـت کنـد. چراکـه مشـتریان شـرکت مـا 

عمومـا صنایـع نفـت و گاز هسـتند کـه بایـد از 

محصوالت باکیفیت استفاده کنند. 

تامین مواد اولیه چگونه انجام می شـود؟ آیا  ◄

در این خصوص چالشی وجود دارد؟

در حـال حاضر، کیفی تریـن فوالدهای آلیاژی 

تولیـد  ایـران  آلیـاژی  فـوالد  ایـران، شـرکت  را در 

می کنـد. در سـال های گذشـته بـه نـدرت پیـش 

می آمد که فوالد آلیاژی در بازار کشور کمیاب و 

تامیـن آن بـرای مصرف کننـدگان دشـوار شـود اما 

در حـال حاضـر، ایـن کمبـود احسـاس می شـود. 

ایـن،  از  پیـش  کـه  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم 

آلیـاژی  فـوالد  بـرای دریافـت  سـفارش گذاری ها 

نهایتـا یک هفتـه ای تا سـه هفته ای انجام می شـد 

کـه طـی همیـن مـدت نیـز مـواد اولیـه به شـرکت 

بهیـن فـوالد می رسـید. ایـن در حالـی اسـت کـه 

بسـیاری از سـفارش گذاری ها در سـال 1399، بعد 

از پنـج مـاه تحویـل داده می شـدند. عالوه برایـن، 

برخـی از سفـــارش گذاری هــــا نیــــز جـــواب داده 

نشـدند. البتـه یکـی از دالیـل اصلـی تاخیــــر در 

و  تقاضـا  افزایـش شـدید  آلیـاژی،  فـوالد  تحویـل 

بـه  نـوع فوالدهـا  ایـن  هجـــوم مصرف کننـدگان 

شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران بـوده اسـت و در ایـن 

شـرایط، طبیعتا این شـرکت نخواهد توانسـت به 

سـرعت به همه سـفارش ها پاسـخ دهد. در 6 ماه 

نخست سال 1399 تنها توانستیم 600 تن میلگرد 

ایـران دریافـت  آلیـاژی  آلیـاژی از شـرکت فـوالد 

کنیـم کـه تنهـا نیمـی از ظرفیـت شـرکت مـا را 

پوشـش داد. ضمـن اینکـه دیگـر نتوانسـتیم برای 

ماه های پایانی سال 1399 سفارش گذاری کنیم. 

مهم تریـن چالـش حـال حاضـر تولیدکننـدگان 

پیـچ و مهـره، تامیـن مـواد اولیـه اسـت. همان طور 

کـه پیـش از ایـن نیـز بیـان شـد، زمـان تامیـن مواد 

اولیـه از کارخانـه تولیدکننـده معمـوال بیـش از 

پنج ماه بوده و برخی از مواقع نیز سفارش گذاری 

انجـــام نمی شــــود. شرکـــت بهیـــن فــــوالد بــــــا 

شـرکت های بزرگ پتروشـیمی کار می کند و این 

شرکت ها نیز فرصت معطل ماندن برای دریافت 

پیـچ و مهـره بـرای مدت طوالنـی ندارند. بنابراین 

در صـورت دریافـت نکـردن مـواد اولیه با مشـکل 

مواجه خواهیم شد. 

مشکل دیگر، اختالف قیمت میلگرد در بازار 

بـا قیمـت تولیدکننـده اسـت. پیش تـر، اختـالف 

حـدودا  بـازار  و  تولیدکننـده  میلگـرد  قیمـت 

400تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. اکنـون ایـن 

میـزان بـه حـدود هشـت هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـیده اسـت. بـه طـور مثـال، اگـر یـک 

شرکت بهین فوالد آتی گستر 
در حوزه تولید پیچ، مهره، واشر، 
انکربولت، استادبولت، یوبولت، 

کلمپ و قطعات فلزی خاص مورد 
نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

صنایع عمرانی و ریلی، انواع 
سازه های فوالدی، پل های فلزی، 

سازه های فضایی و...  به روش 
فورجینگ فوالدی فعالیت می کند
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فراینـد تولیـد پیـچ و مهـره در شـرکت بهیـن  ◄

فوالد به چه صورت است؟

بـه طـور کلـی، تولیـد پیـچ و مهـره فـوالدی بـا 

عملیات فورجینگ همراه است. پس از دریافت 

عملیـات  میلگـرد  روی  ابتـدا  بایـد  اولیـه  مـواد 

بایـد  انجـام داد. سـپس  کشـش و سـایزینگ را 

عملیـات فورجینـگ روی میلگـرد کشـش یافتـه 

اجـرا شـود؛ بـه ایـن شـکل کـه میلگـرد وارد کـوره 

پیشگرم شده و پس از رسیدن به دمای مطلوب 

مخصـــوص  قالــب هــــای  در  پرس هـــــا  توســط 

فـــورج کاری می شــــود. در ایــــن مرحلــــه قطعـه 

فـورج کاری شـده بـه صـورت نیمه آمـاده اسـت و 

بایـد تـراش کاری شـود کـه در بخـش تـراش کاری 

ایـن اتفـاق می افتـد. در نهایـت نیـز یک عملیات 

حرارتی سبک برای یکنواخت کردن قطعه انجام 

می شـود تـا قطعـات یـا پیـچ و مهره هـا روانـه بـازار 

مصـرف شـوند. بـا توجـه بـه فرایندهای یاد شـده، 

شـرکت بهیـن فـوالد زنجیـره کامل تولید قطعـه را 

در اختیـــــار دارد. در حالـی کـــــه بسیــــاری از 

شرکت هـــای تولیـــدکننده پیـــچ و مهـــره و نیــــز 

قطعه سـازها زنجیـره تولید قطعه را بـه طور کامل 

در اختیار ندارند. 

کند؛ در این صورت تولید انجام خواهد شد. 

اگـر یـک تولیدکننـده میلگـرد را از کارخانـه 

تامین کند و بدون تولید محصول، آن را در بازار 

بیشـتری  سـود  قطعـا  برسـاند،  فـروش  بـه  آزاد 

نسبت به تولید کسب خواهد کرد اما بسیاری 

از تولیدکننـدگان پیـچ و مهـره شـرافتمندانه کار 

می کنند و اصول خود را زیر پا نمی گذارند. در 

حـال حاضـر، شـرکت بهیـن فـوالد انـواع پیـچ و 

مهـــــره را هــــم در بــــازار آزاد و هـــم به شرکت ها 

عرضه می کند. 

چالش دیگر تامین مواد اولیه، افزایش قیمت 

و نوسـانات آن اسـت. اگـر امـروز بتوانیـم بـا یـک 

قیمت خاص سفارش گذاری کنیم، ممکن است 

بسـیار  قیمـت  محصـول،  تحویـل  هنـگام  در 

متفاوت باشـد و با قیمت روز محاسـبه شـود. به 

طـور مثـال، از ابتـدای سـال 1399 تـا اواسـط مهـر 

مـاه، قیمـت انـواع میلگردهـای آلیـاژی بیـش از 

70درصـد افزایـش یافـت؛ هـر چند که قیمت این 

فوالدهـا تـا از اواسـط مهـر مـاه پایـان سـال 1399 

نوسان کمتری داشت. 

مصرف کننـده بتوانـد میلگـرد آلیـاژی بـا گریـد 

Mo40 را از تولیدکنندگان تامین کند، قیمت آن 

بیـش از 22 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

خواهـد بـود. در حالی که این نـوع فوالد در بازار 

قیمت گـذاری  تومـان  هـزار   30 از  بیـش  آزاد 

می شـود. ایـن یعنـی اگـر یـک تولیدکننـده قصـد 

تامین میلگرد آلیاژی از بازار آزاد را داشته باشد، 

اینکـه  ضمـن  بـود.  خواهـد  گران تـر  درصـد   30

قیمـت فـروش محصـول نیـز چالـش دیگـر تامیـن 

از  برخـی  اکنـون  اسـت.  بـازار  از  اولیـه  مـواد 

تولیدکنندگان پیچ و مهره در صورت تامین مواد 

اولیـه از کارخانـه تولیدکننـده اقـدام بـه تولیـد 

محصـول می کننـد و در صـورت عدم تامین، خط 

تولید را متوقف می کنند. البته ممکن است یک 

تولیدکننـده پیـچ و مهـره بـه مصرف کننـده اطالع 

دهـد کـه محصـول تولیـدی بـا میلگـرد بـازار آزاد 

تامیــــن شـــده اســـت و گران تــــر خواهــــد بــــود و 

مصرف کننده نیز با توجه به شرایط بازار موافقت 
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پیــــچ و مهــــره را چگونــــه  ◄ فــــروش  بــــازار 

ارزیــابی می کنید؟

تقاضـا بـرای پیـچ و مهـره شـرکت مـا همـواره 

وجـود دارد و مشـکلی بابـت فـروش نداریـم امـا 

افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه محصوالت 

باعث شـده بسـیاری از پروژه های مصرف کننده 

پیـچ و مهـره مدتـی را بـدون خریـد بگذراننـد. در 

برخی محصوالت از ابتدای سال 1399 تا انتهای 

آن شـاهد رشـد بیـش از 80 درصـدی قیمت هـا 

گاز  و  نفـت  شـرکت  های  کـه  آنجـا  از  بودیـم. 

پروژه هـای خـود را دو سـاله و سـه سـاله انجـام 

می دهنـد، برای تامین مـواد اولیه باید بودجه ای 

را بر اسـاس تورم سـالیانه تعیین کنند؛ در حالی 

که نوسانات بازار اجازه تثبیت قیمت مواد اولیه 

افزایـش  البتـه  نمی دهـد.  شـرکت ها  ایـن  بـه  را 

قیمـت بـرای همـه مـواد اولیـه رخ داده و بهـای 

تیرآهـن،  همچـون  فـوالدی  محصـوالت  تمامـی 

میلگـرد، ورق، قوطـی و پروفیـل، لولـه و... نیـز 

کـه  زمانـی  رو  ایـن  از  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

بـا  شـرکت های نفـت و گاز در پروژه هـای خـود 

قیمت های جدید مواجه می شوند، ممکن است 

نتوانند حساب خود را به موقع تسویه کنند که 

ایـن امـر مشـکالتی را بـرای شـرکت مـا بـه وجـود 

اینکـه  بـرای  گاز  و  نفـت  مـی آورد. شـرکت های 

بتواننـد از پـس مخـارج خـود و تامیـن قطعـات 

برآیند، باید بودجه جدید را بر اساس قیمت های 

نفـت  وزارت  تاییـد  بـه  و  کننـد  تنظیـم  جدیـد 

برسـانند کـه ایـن امـر فراینـدی زمان بـر بـوده و 

ممکـن اسـت در ایـن میـان، اتفاقـات دیگـری در 

بازار رخ دهد. 

آیــــا تحریم هــــا بــــر فـــــروش شرکـــت شمـــا  ◄

اثر گذاشت؟

قبـل از تشـدید تحریم هـا، تامیـن پیـچ و مهـره 

فوالدی صنایع نفت و گاز عموما از داخل صورت 

می گرفـت و شـرکت های ایـن حـوزه کمتـر حاضر 

بـه واردات پیـچ و مهـره بودنـد. به طوری که تنها 

واردات از یکی دو کشـور انجام می شـد. این در 

حالـی اسـت کـه صنایع سـاختمان و دیگر صنایع 

بـه وفـور واردات  همچـون قطعـات خودرویـی، 

انجام می دادند بخش عمده ای از نیاز خود را به 

پیـچ و مهـره از واردات بـه ویـژه از چیـن تامیـن 

می کردنـد. بـه طـور مثـال، بهـای هـر تـن پیـچ و 

مهره حدودا یک هزار و 100 دالر بود که با نرخ ارز 

بـه 6 هـزار تومـان به ازای هر کیلوگرم می رسـید. 

عـوارض گمرکـی آن دو هـزار و 500 تومـان و بهـای 

حمل و بیمه آن نیز دو هزار تومان بود که به این 

ترتیـب قیمـت واردات یـک تـن آن در کشـور مـا 

10هـزار و 500 تومـان بـود. در همـان زمـان میلگـرد 

آلیاژی حدود هفت هزار و 500 تومان به ازای هر 

کیلوگرم قیمت داشـت. حال اگر قرار باشـد این 

قطعـا  شـود،  تبدیـل  مهـره  و  پیـچ  بـه  میلگـرد 

نمی توانسـت بـا قیمـت واردات برابـری کند و به 

جای آن استفاده شود. در این زمان شرکت بهین 

فوالد ترجیح می داد محصوالت خود را منحصرا 

فـروش  بـه  قـراردادی  صـورت  بـه  شـرکت ها  بـه 

برسـاند کـه آن هـم تحویـل پیـچ و مهره هایـی بـا 

گریدهای خاص را شامل می شد.

در حـال حاضـر، واردات بـه دلیل افزایش نرخ 

ارز و تحریـم، صرفـه اقتصـادی نـدارد. در شـرایط 

کنونی، بیش از 60 درصد از خرید و فروش انواع 

پیـــــچ و مهــــره، بـــــه صــــورت مستقیــــم توســـط 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود 

و 40 درصـد نیـز در بـازار رقـم می خـورد. علـت 

باالتر بودن خرید و فروش مستقیم این است که 

معمـوال مصرف کنندگان ترجیـح می دهند طرف 

حسـاب آن هـا تولیدکننـدگان باشـند. نکتـه قابـل 

توجه دیگر این است که مصرف کنندگان اعتماد 

بیشـتری بـه تولیدکننـده دارنـد و همیـن امـر نیـز 

سـفارش  دقیقـا  تولیدکننـده  می شـود  موجـب 

مشـتری را مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی 

تولیـد و تامیـن کنـد. ضمـن اینکـه تولیدکننـده 

مشـتری  بـه  بـازار  از  ارزان تـر  را  خـود  محصـول 

می فروشد. نکته قابل توجه در خصوص خرید و 

از  بیـش  کـه  اسـت  ایـن  آزاد  بـازار  در  فـروش 

80درصـــد از پیــــچ و مهره هـــایی کــــه داد و ستد 

می شـود وارداتـی هسـتند. در حالـی کـه اکنـون 

واردات چنـدان مقرون به صرفـه نیسـت. بنابراین 

مصـــرف کننــــدگان چـــاره ای جــــز مراجعــــه بــــه 

تولیدکنندگان داخلی ندارند. ضمن اینکه برخی 

تولیدکننـدگان  بـه  مشـتریان  پیشـنهادهای  از 

معقـول نیسـت و از عهـده تولیدکننـدگان خـارج 

چالش دیگر تامین مواد اولیه، 
افزایش قیمت و نوسانات آن است. 
اگر امروز بتوانیم با یک قیمت خاص 

سفارش گذاری کنیم، ممکن است 
در هنگام تحویل محصول، قیمت 
بسیار متفاوت باشد و با قیمت روز 

محاسبه شود
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اسـت. بـه طـور مثـال، اگـر قیمـت یـک نـوع از 

پیچ هـا در بـازار 40 تـا 45 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم باشـد، مصرف کننـده تقاضـا می کنـد 

قـرارداد بـا قیمـت 32 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم منعقد شود. قطعا قیمت پیشنهادی از 

سـوی مصرف کننـدگان بـرای تولیدکننـده صرفـه 

اقتصـادی بـه همـراه نخواهـد داشـت. بایـد توجه 

داشــــت تــــا زمــــانی کـــه تولیــــدکننده بتوانــد 

محصـــوالت خـــود را بـه شرکت هـــا بـه صـــورت 

مسـتقیم بـه فـــروش برسانـــد، آن را روانـه بـازار 

نخواهد کرد. 

نکتـه مهـم دیگر این اسـت که رکود بر بـازار و 

صنایـع حاکـم شـده اسـت و دیگـر خبـری از رونـق 

سـال های 1390 تـا 1394 نیسـت. بـا اینکه شـرکت 

بهیـن فـوالد به صورت دو شـیفت تولید می کند 

امـا کمبـود مـواد اولیـه در آینـده نـه چنـدان دور 

گریبان شرکت ما را خواهد گرفت.

تولیدکنندگان به طور کلی با چه چالش هایی  ◄

روبه رو هستند؟

نـگاه مسـئوالن بـه مقولـه تولیـد هنـوز نـگاه 

صحیحی نیست و رویکرد آن ها به تولیدکنندگان 

صنایـع باالدسـتی و پایین دسـتی کامـال متفـاوت 

اسـت. در حالـی کـه اعـالم شـد شـرکت فـوالد 

آلیاژی ایران با توجه به افزایش میزان تقاضا برای 

انـواع محصـوالت آلیـاژی، تولیـد 22 هـزار تـن از 

فوالد آلیاژی صنایع پیچ و مهره را انجام می دهد 

و برنامـه ای بـرای افزایش تولید ماده اولیه صنایع 

پیچ و مهره ندارد؛ میزان نیاز کشـور به این فوالد 

آلیاژی بیش از 55 هزار تن است اما دفتر صنایع 

معدنـی اعـالم کـرد کـه مصـرف پیـچ و مهـره در 

کشـور حدود چهار هزار و 700 تن بوده و بیش از 

ایـن نیـاز بـه تولیـد گریدهـای آلیـاژی پیـچ و مهره 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  یعنـی  ایـن  نیسـت! 

تجـارت بـه عنـوان سیاسـت گذار و برنامه ریـز 

صنایـع معدنـی و فلـزی کشـور از نیـاز واقعـی 

صنعت تاثیرگذار پیـــچ و مهـــره اطالع ندارد. 

تــــا زمـــانی کـــه سیاســــت گـــذاران از مشکالت 

تولیدکننـدگان مطلـع نباشـند، نمی تـوان تصویـر 

روشنی از آینده صنایع ارائه داد.

انتظــار مـی رود وزارت صنعـــت، معـــدن و 

تجـــارت و مدیــــران امـــور معـــادن و صنایـع ایـن 

وزارتخانه حداقل از مشاورانی برخوردار باشد که 

بتوانند آمارهای صحیح تولید و مصرف فلزات و 

فـوالد را ارائـه دهنـد. ضمـن اینکـه ایـن وزارتخانـه 

هــــر از چنـــدگاهی با تولیـــدکنندگان حوزه هـــای 

مختلف جلسـه برگزار کند تا با بررسـی آمارهای 

تولیـد و مصـرف و اطـالع از مشـکالت و چالش ها 

بتوانـد برنامه ریـزی صحیحـی را در جهت بهبود 

شـرایط فعالیت تولیدکننـدگان صورت دهـد. در 

این برنامه ریزی نیاز است که از صنایع باالدست 

صنعـت پیـچ و مهـره یعنـی تولیدکننـده فـوالد تـا 

صنایع پایین دست دیده شوند. با توجه به اینکه 

مسـئوالن از مشـکالت صنایـع و تولیدکننـدگان 

اظهـار بی اطالعـی می کننـد؛ در نتیجه، تـالش و 

برنامه ریـزی هـم در جهـت رفـع مشـکالت آن هـا 

صورت نمی دهند. 

چالـش دیگـر ایـن اسـت کـه در شـهرک های 

صنعتی آن گونه که باید و شاید، زیرساخت های 

تولیدکننـدگان  همـه  نیـاز  پاسـخگوی  موجـود 

مستقر نیست و حتی بحث توسعه زیرساخت ها 

نیـز مطرح نشـده اسـت. شـرکت بهین فـوالد یک 

طـرح توسـعه در نظـر گرفتـه و زمیـن آن را نیـز 

خریـداری کـرده امـا بیـش از یـک سـال اسـت کـه 

هنـوز راه دسترسـی بـه ایـن بخـش احداث نشـده 

اسـت. شـرکت بهین فوالد بیش از یک سـال قبل 

برای طرح توسـعه خود حدود سـه میلیارد تومان 

بودجـه تعریـف کـرد اما با تـورم رخ داده طی یک 

سـال اخیـر حتـی نمی توانـد نیمـی از آن را اجـرا 

کنـــد. بـا اینکـــه همـــه مشـکالت در جلســـات 

مختلـف بـه گـوش مسـئوالن رسـیده اســـت امـــا 

متاسـفانه بی تفاوتـی در تصمیم هـای آن هـا مـوج 

می زنــــد. حتـــی برخـــی دیگـــر کــــه در جریــــان 

مشکالت قرار می گیرند، به نظر می رسد رغبتی 

برای انجام کار و حل مشکالت ندارند. 

مشکالت دیگری که گریبان همه تولیدکنندگان 

را می گیـرد، بـه حوزه هـای مالیـات و بیمه مربوط 

می شـود. در دو سـال اخیـر بـا توجـه بـه کاهـش 

درآمدهای نفتی کشور، بیشترین فشار مالیاتی 

شـعارها  اسـت.  بـوده  تولیدکننـدگان  دوش  بـر 

بیشـتر بـرای اخـذ مالیـات از گروه هـای خامـوش 

مالیـات  امـا  می شـود  داده  واسـطه ها  همچـون 

اغلـــب از تولیـــدکنندگان اخـــذ می شــــود کــــه 

حساب های شفافی در اختیار دارند. 
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پیوستگی ارتباطی بین صنایع فورج و خودروسازی

واردات قطعات فورج، شرکت ما را به تعطیلی کشاند!

تثبیت نرخ ارز، مهم ترین خواسته تولیدکنندگان است
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مدیـر طـرح و برنامـه شـرکت صنایع فورج البـرز گفت: بسـیاری از قطعـات خودرویـی، پتروشـیمی، هواپیمایی، ریلی و... توسـط 
فورجینگ فوالدی تولید می شوند و در حقیقت صنعت فورجینگ، پشتیبان صنایع مصرف کننده محسوب می شود.

مدیر طرح و برنامه شرکت صنایع فورج البرز مطرح کرد:

سـعید غفوری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

مـادر  صنایـع  جـزء  می تـوان  را  فـورج  صنعـت 

محسـوب کـرد و بسـیاری از مصرف کننـدگان، 

طیـف وسـیعی از محصـوالت فـورج را در فراینـد 

تولید به کار می برند. قطعا مهم ترین تامین کننده 

محصـوالت  خودرویـی،  صنایـع  پشـتیبان  و 

فورجینگ هستند. 

وی افزود: تولید قطعات خودرو، تولید قطعات 

هواپیمایـی، صنایـع  پتروشـیمی، صنایـع  ریلـی، 

نظامی و... محصوالت فورجینگ فوالدی اهمیت 

بسزایی دارد. به عبارت بهتر، صنعت فورج جزء 

شـده  یـاد  بخش هـای  اصلـی  تامین کننـدگان 

محسوب می شود

پشـتیبانی صنعـت فـورج از صنایع  ■

مصرف کننده

مدیر طرح و برنامه شرکت صنایع فورج البرز 

اضافـه کـرد: صنعت فـورج، خوراک و مـواد اولیه 

صنایـع متعـددی را تامیـن می کنـد و پشـتیبان 

آن هـا اسـت. صنعـت ماشـین کاری کـه از نظـر 

اهمیـت پـس از صنایـع فورجینگ قـرار می گیرد، 

از قطعات فورج اسـتفاده می کند. به عبارت 

بهتـر در زنجیـره تامیـن، قطعـات پـس از انجام 

عملیـات فورجینـگ، بـه صنایـع ماشـین کاری 

بـا  قطعـه  مونتـاژ  از  پـس  و  می یابنـد  انتقـال 

را  دسـتگاه  یـا  مجموعـه  یـک  قطعـات،  سـایر 

تشکیل می دهند. 

وی در خصـوص انـواع عملیـات فورجینـگ 

قطعـات، خاطرنشـان کـرد: بـه طـور کلـی دو نوع 

فـورج گـرم و فـورج سـرد در صنعـت بـرای تولید 

قطعه وجود دارند. شـرکت صنایع فورج البرز از 

فرآینـد فـورج گرم برای تولید محصول اسـتفاده 

می کنـد. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه تقریبـا همـه 

قطعـات را می توانـد بـا فورجینـگ تولیـد کرد که 

ایـن امـر بسـتگی بـه خواص فیزیکی و شـیمیایی 

نـوع فـوالد و نـوع قطعـه ای کـه قـرار اسـت در 

صنعت مصرف شود، دارد.

مدیـر طـرح و برنامـه شـرکت صنایـع فـورج 

البـرز تصریـح کرد: ممکن اسـت برخـی از صنایع 

مصرف کننـده بـه دلیـل نـوع قطعـات مصرفـی و 

سـرد  فـورج  قطعـات  از  آن هـا،  تولیـد  محصـول 

اسـتفاده  کننـد کـه ایـن کاربـرد نیـز بـا توجـه بـه 

پیوستگی ارتباطی بین صنایع فورج و خودروسازی
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مقاومـت قطعـه در کنـار سـایر قطعـات، خـواص 

فیزیکـی و شـیمیایی آن خواهد بود. بـا این حال، 

صنایـع خودرویـی عمدتـا از قطعـات حاصـل از 

عملیات فورجینگ گرم استفاده می کنند.

ایـن فعـال صنعتـی خاطـر نشـان کرد: بیشـتر 

قطعـات تولیـد شـده بـه روش فـورج در صنایـع 

سیسـتم  و  گیربکـس  مجموعـه  در  خودرویـی 

تعلیق و جلوبندی به کار می رود.

وی با اشـاره به مواد اولیه قطعات فورجینگ، 

بیـان کـرد: فوالدهـای آلیـاژی عمدتـا بـه صـورت 

میلگرد، ماده اولیه فورجینگ فوالدی است. با این 

حـال، آلیاژهـای مختلفـی از فـوالد بـرای سـاخت 

قطعات به کار می روند.

مدیـر طـرح و برنامـه شـرکت صنایـع فـورج 

البـرز ادامـه داد: بـا توجـه بـه چالش هـای تامین 

مـواد اولیـه، ایـن امـر عمومـا از سـوی مشـتریان 

انجام می شود و خود مشتریان از تامین کننده، 

مـواد اولیـه را خریـداری می کردنـد و در اختیـار 

شـرکت مـا قـرار می دادند. شـرکت فـوالد آلیاژی 

آلیـاژی  فـوالد  تامین کننـده  بزرگ تریـن  ایـران 

مورد استفاده در صنعت فورجینگ است. 

غفوری مطرح کرد: شرکت صنایع فورج البرز 

با مشکل تامین مواد اولیه مواجه نشده است زیرا 

شـرکت مـا در فراینـد تامیـن مـواد اولیـه درگیـر 

نیـاز  بایـد  مـا  شـرکت  کـه  آنجایـی  از  نیسـت. 

خودروسـازان را بـرآورده کنـد، تقریبـا همـواره مواد 

اولیه برای تولید محصول به شرکت ما می رسد.

وی ابـراز کـرد: شـرکت صنایـع فـورج البـرز 

انجـام  را  خـود  تولیـد  صـورت  دو  بـه  معمـوال 

می دهـد؛ بخـش عمـده ای از تولیـد شـرکت بـه 

صـورت سفارشـی بـوده و معمـوال مشـتریان و بـه 

ویـژه خودروسـازان، قطعـات مـورد نیـاز خـود را 

سـفارش داده و شـرکت مـا نیـز اقـدام بـه تولیـد 

می کند. با این حال، بخشی از تولید شرکت نیز 

به تولید قطعات یدکی و خدمات پس از فروش 

خودروسـازان اختصـاص دارد کـه ماشـین کاری 

ایـن قطعـات نیـز در شـرکت انجام می شـود. این 

قطعات مطابق با استانداردهای موجود در بازار 

تولیـد و ماشـین کاری می شـوند. در حـال حاضـر 

70 درصـد تولیـد شـرکت بـه صـورت سفارشـی و 

30 درصد نیز شامل قطعات یدکی است.

قصد رونمایی از چند محصول جدید را داریم ■

مدیر طرح و برنامه شرکت صنایع فورج البرز 

بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت 

حدود 10 هزار تن در سال است، خاطرنشان کرد: 

بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت برخـی از دسـتگاه های 

تولیـدی را اورهـال کـرده اسـت، بـا ظرفیـت 65 تـا 

70درصد فعالیت می کنیم. 

غفـوری تاکیـد کـرد: خوشـبختانه طـی یکـی 

دوسال اخیر بازار، محصوالت فورجینگ فوالدی 

رونق خوبی یافته است و حتی می تواند از وضع 

کنونـی بسـیار گسـترده تر نیـز باشـد. بـه عبـارت 

بهتـر، پـس از اعمـال تحریم هـای ظالمانـه علیـه 

قطعـات  از  بسـیاری  واردات  بـرای  راه  کشـور، 

صنایـع  اکثـر  تقریبـا  و  شـد  بسـته  خودرویـی 

مصرف کننـده جهـت تامیـن نیازهـای خـود، بـه 

تولیدکنندگان داخلی مراجعه کرده اند.

وی تصریـح کـرد: شـرکت صنایـع فـورج البـرز، 

یـک شـرکت پویـا در زمینـه تولیـد محصـوالت و 

قطعات فورجینگ است و همواره به دنبال تولید 

محصوالت جدید خواهد بود. به طوری که قصد 

داریـم بـه زودی از چندیـن محصـول جدید کـه در 

داخـل کشـور تولیـد نمی شـد بـا حضـور برخـی از 

مسـئوالن صنعـت رونمایـی و روانـه بـازار مصـرف 

کنیم. این قطعات که تنها به صورت دانش بنیان 

تولید می شوند، برای نخستین بار در کشور توسط 

شـرکت صنایـع فـورج البـرز بـه بـازار ارائـه خواهنـد 

شـد. ایـن قطعـات وارداتـی بوده انـد و تکنولـوژی 

خاصی برای تولید آن ها نیاز بود.

مدیر طرح و برنامه شـرکت صنایع فورج البرز 

در خصوص مهم ترین نیازهای صنعت فورجینگ 

فوالدی اظهار کرد: با توجه به اینکه صنعت فورج 

پشـتیبان صنایـع خودرویـی و تامین کننـده آن هـا 

محسوب می شود، نیازمند حمایت دولت است 

و دولت باید به شیوه های مختلف به ویژه یارانه، 

مصرف برق و... از صنایع حمایت کند. شرکت ما 

برخی از دسـتگاه های خود را اورهال کرده و طرح 

توسـعه نیـز در دسـت اقـدام دارد. بنابراین دولت 

می بایست تسهیل گر اجرای طرح های توسعه ای 

بـرای دریافـت تسـهیالت بانکـی باشـد. اکنـون 

موانـع نسـبتا زیـادی در راه توسـعه صنعـت وجود 

دارد که دولت می تواند آن ها را برطرف کند.

ه طور کلی دو نوع فورج گرم و 
فورج سرد در صنعت برای تولید 
قطعه وجود دارند. شرکت صنایع 

فورج البرز از فرآیند فورج گرم 
برای تولید محصول استفاده 
می کند. البته ناگفته نماند که 

تقریبا همه قطعات را می تواند با 
فورجینگ تولید کرد
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مدیرعامـل گـروه کارخانجـات قطعات آهنگری خراسـان گفت: زمانـی که نـرخ ارز افزایش یابد، طبعـا قیمت مواد اولیـه نیز افزایش 
خواهـد یافـت و تولیدکننـدگان نیز ناچار به تولید محصولی بـا قیمت گران تر خواهند بود. خواسـته تولیدکننـدگان از دولتمردان تثبیت 

نرخ ارز در شرایط کنونی است تا آن ها بتوانند نسبت به تامین مواد اولیه و فروش محصوالت خود اطمینان داشته باشند.

مدیرعامل گروه کارخانجات قطعات آهنگری خراسان:

علیرضـا محمـدزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

قطعـات  کارخانجـات  گـروه  شـرکت  داشـت: 

آهنگـری خراسـان بیـش از 80 سـال اسـت کـه در 

تولیـد  بـرای  فعالیـت می کنـد.  عرصـه صنعـت 

محصول، فوالد را هم در تولید قطعات فورج و هم 

در تولید ادوات کشـاورزی مصرف می کنیم. این 

کارخانـه نسـل سـوم تولیـد را پشـت سـر گذاشـته 

اسـت؛ بـه عبـارت بهتـر، شـرکت مـا واسـطه میـان 

صنعت فوالد و بخش کشاورزی است.

وی افـزود: شـرکت قطعـات آهنگـری خراسـان 

قادر اسـت با توجه به پتانسـیل های تولیدی خود 

ادوات  و  قطعـات  بـه  کشـور  نیازهـای  همـه 

خـاک ورزی کشـاورزی را در سراسـر کشـور تامیـن 

کنـد زیـرا همـه مـواد اولیـه یعنـی فـوالد آلیـاژی، 

تکنولوژی ساخت و تولید آن در کشور وجود دارد. 

بـا ایـن حـال متاسـفانه یکـی از مشـکالت اساسـی 

شـرکت مـا واردات محصـوالت قابل تولید اسـت. 

به طوری که تعرفه واردات ماشین ساخته شده ای 

کـه در شـرکت مـا تولیـد می شـود، تنهـا 5 درصـد 

است اما واردات مواد اولیه برای ساخت قطعات 

و ماشین آالت 20 تا 25 درصد است.

فوالد آلیاژی، مهم ترین ماده اولیه فورج ■

این فعال صنعتی بیان کرد: محصوالت فورج 

بـرای بخـش  آهنگـری خراسـان  شـرکت قطعـات 

کشـاورزی، بـرق فشـار قـوی، قطعـات تراکتـور و 

بـه  می شـوند.  تولیـد  کشـاورزی  ادوات  عمدتـا 

طوری که تنها در بخش ادوات کشاورزی بالغ بر 

90 محصـول تولیـد می کنیم. به طـوری که بخش 

تحقیق و توسـعه شـرکت ما بسـیار فعال بوده و با 

تکنولـوژی روز کامـال آگاه اسـت. بخشـی از مـواد 

اولیه شرکت ما را فوالد آلیاژی تشکل داده و بخش 

عمده آن نیز ورق فوالد آلیاژی اسـت. عمده ورق 

مصرفـی شـرکت ما نیـز به صـورت وارداتی بـوده و 

تامین از داخل نیز بسیار کم است زیرا با توجه به 

حجم محدود سـفارش شـرکت ما، تولیدکنندگان 

اکسـین، معمـوال  فـوالد  ویـژه شـرکت  بـه  عمـده 

سـفارش های بـا حجـم کـم را نمی پذیـرد. بـه ایـن 

ترتیـب بـا رشـد نـرخ ارز، در تامیـن مـواد اولیـه بـا 

مشکل روبه رو شده ایم. برخی از تجار نیز به دلیل 

بـازار  در  آلیـاژی  فـوالد  عرضـه  از  ارز  نـرخ  رشـد 

خودداری می کنند.

مدیرعامل گروه کارخانجات قطعات آهنگری 

خراسـان اضافـه کـرد: قطعـات فـورج کـه از فـوالد 

آلیـاژی و بعضـا فـوالد فنـر تشـکیل می شـوند، تنها 

تشـکیل  را  مـا  شـرکت  تولیـدات  از  10درصـد 

می دهند. با این حال، در تامین مواد اولیه و تولید 

قطعـات فـورج بـا چالـش جـدی مواجـه هسـتیم. 

متاسفانه برخی از تامین کنندگان از تحویل مواد 

اولیه خودداری می کنند و حدود دو ماه است که 

شرکت فوالد آلیاژی ایران به شرکت ما برای خرید 

فـوالد آلیـاژی پیش فاکتـور ارائـه نمی دهـد. حتـی 

اسـت  قـرار  شـرکت  ایـن  کـه  می شـود  شـنیده 

تثبیت نرخ ارز، مهم ترین خواسته تولیدکنندگان است
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محصـوالت خـود را بـا توجـه بـه مـوج گرانـی اخیـر 

حدود 20 درصد گران تر به بازار عرضه کند.

محمـدزاده در خصـوص تولیـد قطعـات فورج 

خاطرنشان کرد: عمده ماده اولیه شرکت قطعات 

آهنگری خراسان به صورت میلگرد است که البته 

در برخی از مواقع نیز چهارگوش و تسمه فوالدی را 

نیـز تهیـه می کنیـم. چراکـه بـرای صنعـت فـورج 

تفاوتـی میـان ایـن مـواد اولیـه وجـود نـدارد. بـا این 

حـال مـاده اولیـه در ابتـدا با توجه به نوع محصول 

تولیدی، پس از ورود به کارخانه در ابعاد مورد نظر 

کـوره  وارد  قطعـه  سـپس  می شـود.  داده  بـرش 

پیش گـرم شـده و پـس از رسـیدن بـه دمـای مـورد 

نظر با استفاده از پرس عملیات فورجینگ روی آن 

بـه صـورت پیش فرم صورت می گیرد. پـس از این 

مرحلـه نیـز قطعـه در مراحـل بعـدی ماشـین کاری 

شده، برش داده می شود و پس از تایید کیفی، به 

بازار مصرف عرضه می شود.

وی بـا اشـاره بـه صنایع مصرف کننده قطعات 

فورجینـگ، بیان کرد: قطعـات حاصل از عملیات 

فورج مصارف بسیار گسترده ای در صنعت دارند 

و بخش های مختلفی همچون خودروسازی مانند 

اتوموبیـل و تراکتـور، ادوات کشـاورزی، برق فشـار 

قوی و... از قطعات فورج استفاده می کنند.

آشفته بازار ارز به تولیدکنندگان سرایت  ■

کرده است

مدیرعامل گروه کارخانجات قطعات آهنگری 

خراسـان اذعـان کـرد: متاسـفانه وضعیـت بـازار 

بـه  نـرخ ارز  بـه دلیـل نوسـانات  قطعـات فـورج 

شـدت دچار آشـفتگی شـده اسـت. به ویژه آنکه 

از ابتـدای سـال گذشـته شـاهد رشـد چنـد هـزار 

تومانـی نـرخ ارز بودیـم کـه همچنـان نیـز در حال 

نوسان است. این رشد نرخ ارز به ویژه بر صنایع 

زیـادی  بسـیار  تاثیـر  مـا  شـرکت  تامین کننـده 

می گـذارد زیـرا ایـن شـرکت ها نیـز ناچـار خواهند 

بـود بـا توجـه به رشـد نـرخ ارز، مـواد اولیه خـود را 

گران تر خریداری کنند.

ایـن مدیرعامـل صنعتـی ابـراز کرد: نکتـه قابل 

توجه دیگر این است که شرکت ما باید فوالد را به 

عنوان ماده اولیه از فوالدسـازان یا تجار به صورت 

نقدی خریداری کند اما به مصرف کنندگان و به 

ویـژه کشـاورزان، بـه صـورت مـدت دار بـه فـروش 

بـرای  فـورج  قطعـات  وقتـی  حتـی  برسـاند. 

شـرکت های دولتـی بـه ویـژه شـرکت بـرق تولیـد 

می کنیـم، بـه دلیـل مشـکالت دولـت قـادر بـه 

تسـویه نقـدی نیسـتند و زمانـی هزینـه خریـد را 

می پردازنـد کـه قیمت محصول فروخته شـده به 

آن ها با قیمت مواد اولیه تقریبا یکسـان می شـود 

و بـه ایـن ترتیـب سـودی عاید شـرکت مـا نخواهد 

گرفتـار  همـه مصرف کننـدگان  متاسـفانه  شـد. 

مشکل نقدینگی هستند. 

عـدم توجـه به سـاخت داخل در چهار  ■

دهه گذشـته

داخلی سـازی  عـدم  بـه  نسـبت  محمـدزاده 

بسیاری از کاالها این گونه گالیه کرد: وابستگی 

شـدید اقتصـاد کشـور بـه نـرخ ارز باعـث گرانـی 

بسـیاری از کاالهـا شـده اسـت. متاسـفانه در 40 

کشـور  دولتمـردان  از  یـک  هیـچ  گذشـته  سـال 

کاهـش  و  داخلی سـازی  خصـوص  در  اقدامـی 

وابسـتگی ارزی بـه واردات صـورت نداده انـد و 

در ایـن خصـوص سـرمایه گذاری قابـل توجهـی 

و  نفـت  فـروش  چراکـه  اسـت.  نشـده  انجـام 

دریافـت ارز بـرای دولـت و شـرکت های دولتـی 

باعـث روی آوردن آن هـا بـه واردات و عـدم توجه 

به ساخت داخل شده بود. 

وی اذعـان کـرد: بـا وجـود گرانـی شـدید مـواد 

اولیـه صنایـع فـوالدی، از کشـاورزان و برخـی از 

مصرف کننـدگان درخواسـت کردیـم کـه پیـش از 

گرانی هـای  شـروع  و  قیمت هـا  مجـدد  افزایـش 

جدید، نسبت به خرید از شرکت ما اقدام کنند 

و شـرکت قطعـات آهنگـری خراسـان نیـز متقابـال 

اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود نخواهد 

کـرد و بـا همـان قیمت سـابق محصـول خـود را به 

آن هـا خواهـد فروخـت. ایـن اقـدام بـه آن دلیـل 

صورت گرفت که بخشی از مشتریان شرکت ما 

را کشـاورزان تشـکیل می دهنـد کـه جـزو اقشـار 

ضعیـف هسـتند و توانایـی خریـد محصـول نـورد 

نیـاز خـود با قیمت های گران تـر در کوتاه مدت را 

ندارند. بخش کشـاورزی در صنعت کشـور جزو 

بخش هـای مظلـوم و مهجـور اسـت و از سـوی 

مسئوالن هیچ حمایتی از آن نمی شود.

شرکت قطعات آهنگری خراسان 
قادر است با توجه به پتانسیل های 

تولیدی خود همه نیازهای کشور 
به قطعات و ادوات خاک ورزی 
کشاورزی را در سراسر کشور 

تامین کند زیرا همه مواد اولیه یعنی 
فوالد آلیاژی، تکنولوژی ساخت و 

تولید آن در کشور وجود دارد
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تالش برای صادرات محصول ■

مدیرعامل گروه کارخانجات قطعات آهنگری 

خراسان اذعان کرد: با توجه به بی مهری هایی که 

بـه شـرکت مـا می شـود، تـالش می کنیم صـادرات 

خود را افزایش دهیم و به همین منظور تا چند ماه 

آینده، تقریبا تمامی محصوالت خود را به خارج از 

کشور صادر خواهیم کرد؛. به همین دلیل فراخوان 

سـفارش برای مشـتریان کشـاورز داده ایم. با توجه 

به اینکه صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف 

اسـت، ایـن اقـدام در دسـتور کار قـرار گرفتـه امـا 

مشکل اساسی از سوی بانک ها وجود دارد زیرا ارز 

حاصـل از صـادرات را پـس از تزریـق بـه بانـک، در 

اختیار شـرکت برای واردات قرار نمی دهند. حتی 

ایـن بانـک ارز مـا را بـرای واردات مـواد اولیـه و خرید 

خارجـی حوالـه نمی کنـد. البتـه بانـک مزبـور قصد 

دارد ارز شـرکت مـا را بـا بهایـی ارزان تـر از معمول به 

خود ما واگذار کند که این موضوع غیر قابل توجیه 

است. به این ترتیب عالوه بر اینکه سیستم بانکی 

کشور ما برای فعالیت برون مرزی تقریبا قفل شده، 

حتی برای فعالیت معمول تولیدکنندگان عملیات 

ارزی انجام نمی دهد و همکاری نمی کند.

ایـن فعال صنعتی مطرح کـرد: برای صـادرات 

محصـوالت بایـد بـه کشـورهای قـوی در زمینـه 

صـادرات صنعتـی همچـون ترکیـه و چیـن رقابـت 

کنیم که قیمت های محصوالت ما بسیار نزدیک 

بـه  دهـه 80  در  ایـن  بـر  سـابق  اسـت.  آن هـا  بـه 

کشورهای آمریکای جنوبی بالغ بر 10 میلیون دالر 

صادرات داشتیم و کشورهای آفریقایی نیز بخشی 

از جامعـه هـدف مـا بودنـد امـا اخیـرا بـه سـمت 

کشـورهای آسـیای میانه رفته ایم که خوشبختانه 

بـه دلیـل کیفیـت و قیمـت خـوب محصـوالت 

شـرکت مـا، مصرف کننـدگان اسـتقبال خوبـی بـه 

عمل آورده اند. البته به دلیل گسترش فعالیت، در 

حـال احـداث یـک کارخانـه در یکـی از کشـورهای 

آسیای میانه هستیم تا با ارسال محصول و قطعه 

تولیـد  کشـور  آن  در  ایـران،  از  نیمه سـاخته 

ماشین آالت و ادوات انجام دهیم. 

محمـدزاده اذعـان کـرد: مشـکل دیگر صنایع 

فـورج، نبـود نیـروی متخصـص اسـت زیـرا طـی 

درخواسـت  وجـود  بـا  گذشـته  سـال  دو  یکـی 

همـکاری و آمـوزش نیـروی متخصـص، متاسـفانه 

نتوانستیم نیروی فنی مورد نیاز را جذب کنیم. 

البته نبود نیروی انسانی به نوع فرهنگ و تفکر 

نیـروی تحصیل کـرده بازمی گـردد زیرا توقـع آن ها 

ایـن اسـت کـه پـس از فارغ التحصیلـی و ورود بـه 

بازار کار، تنها پشت یک میز بنشینند و به حوزه 

فنی و عملی وارد نشوند!

از  تولیدکننـدگان  توقعـات  وی در خصـوص 

دولـت، تصریـح کـرد: انتظـار تولیدکننـدگان ایـن 

اسـت کـه مـواد اولیـه بـا قیمتـی ارزان تـر از وضـع 

بتواننـد  تـا  گیـرد  قـرار  آن هـا  اختیـار  در  کنونـی 

محصولـی ارزان تـر و رقابتـی بـه مصرف کننـدگان 

تحویـل دهنـد. متاسـفانه از تولیدکننـدگان هیـچ 

حمایتـی حتـی در قالـب یارانـه بـه عمـل نمـی آورد 

حتـی سـهمیه خریـد از فوالدسـازان دولتـی نیـز به 

شرکت قطعات آهنگری خراسان داده نمی شود و 

ناچـار بـه تامیـن همـه مـواد اولیـه از بـازار آزاد بـا 

قیمت های نجومی هستیم.

 مدیرعامل گروه کارخانجات قطعات آهنگری 

خراسان با نعمت دانستن تحریم های آمریکا علیه 

ایـران بـا وجـود همـه مشـکالت ایجاد شـده، تاکید 

کرد: دقیقا از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد 

و دور جدیـدی از تحریم هـا را علیـه کشـور مـا آغـاز 

کرد، به یک باره تقاضای داخلی برای محصوالت 

اعمـال  بـه  اقـدام  نیـز  دولـت  و  یافـت  افزایـش 

ممنوعیـت بـرای واردات دو هـزار و 500 قلـم کاال 

کرد. بنابراین تحریم های آمریکا برخالف تصور به 

کمـک بخـش خصوصـی واقعـی آمـده اسـت امـا 

دولتمردان هنوز متوجه نشده اند.

محمدزاده اظهار کرد: فشار خرجی و کمبود ارز 

باعث شده است تا برخی از صنایع بزرگ به خرید 

داخل روی آورند که البته ممکن است این رویکرد 

تـا زمـان تحریم هـا ادامه داشـته باشـد و با برداشـتن 

تحریم ها و دریافت مجدد ارز نفتی دوباره صنایع به 

واردات روی آورند. با توجه به کمبود ارز در کشور، 

اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند که بیش از 

ایـن افزایـش نداشـته باشـد، قطعا قیمت ها کاهش 

خواهند یافت و تثبیت خواهند شد. 
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مدیرعامـل شـرکت مشـهد پتک گفت: طی مقاطع زمانی مختلـف، واردات قطعات فورج مشـابه محصوالت ما، به ویـژه از چین، باعث 
عـدم مراجعـه مصرف کننـدگان داخلی به این قطعات شـد و به همین دلیل در تولید و نقدینگی با مشـکل مواجه شـدیم که نهایتا این 

عوامل منجر به تعطیلی کارخانه شد.

مدیرعامل شرکت مشهد پتک:

محمدرضـا رسـتگار در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت مشـهد پتـک بـه صورت سـهامی 

خـاص اداره می شـد و بـا توجـه بـه سـفارش های 

دریافتی از سوی مشتریان، به تولید انواع قطعات 

فوالدی توسط فورج کاری روی فوالد می پرداخت. 

وی افزود: متاسفانه شرکت مشهد پتک بیش 

از دو سـال اسـت کـه بنـا بـه دالیلی تعطیل شـده و 

فعالیت نمی کند. عمده دالیل تعطیلی شرکت ما 

واردات بی رویه و نداشتن نقدینگی کافی است.

مدیرعامل شـرکت مشـهد پتک اضافه کرد: با 

اینکـه بارهـا بـه مسـئوالن اسـتان، وزارت صنعـت، 

در خصـوص  و  نوشـتیم  نامـه  تجـارت  و  معـدن 

امـا متاسـفانه  واردات قطعـات اعتـراض کردیـم 

فایده ای نداشت و واردات باعث تعطیلی شرکت 

مـا و بسـیاری دیگـر از قطعه سـازان بـه روش فـورج 

واردات،  انجـام  صـورت  در  زیـرا  اسـت  شـده 

مطلـوب  فـروش  بـه  قـادر  دیگـر  تولیدکننـدگان 

نخواهنـد بـود و کمبـود نقدینگـی پیـدا خواهنـد 

کـرد. متاسـفانه بـه انـدازه ای کاالهـای بی کیفیت 

چینی در صنعت قطعه سازی کشور وارد شد که 

عـالوه بـر شـرکت مـا کـه تعطیـل شـد، صنعـت 

قطعه سازی را نیز به رکود کشاند. 

رستگار عنوان کرد: برای تولید قطعات ابتدا 

صـورت  اولیـه  مـواد  گریـد  و  نـوع  از  بـرآوردی 

بـا تامیـن مـواد اولیـه، فراینـد  می گیـرد؛ سـپس 

تولیـد آغـاز می شـود. مـاده اولیـه تولید فـورج در 

عمـده  اسـت.  میلگـرد  صـورت  بـه  مـا  شـرکت 

 ،ST37 ،CK45 گریدهـای مـواد اولیـه دریافتـی

ST52 و ST60 هسـتند و اسـتفاده از آن ها بسـته 

به سفارش مشتری دارد. مهم ترین تامین کننده 

فـوالد بـرای عملیـات فورج، شـرکت فـوالد آلیاژی 

ایران است. البته مواد اولیه دریافتی به صورت 

خـام بـوده و خالص سـازی آن در شـرکت انجـام 

می شـود و پـس از رسـیدن قطعـه بـه شـکل مـورد 

نظر، تولید صورت می گیرد.

مدیرعامل شـرکت پتک مشـهد تصریح کرد: 

تولیـدی  گریدهـای  و  تولیـد  تنـاژ  بـه  توجـه  بـا 

شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران، مشـکلی در تامیـن 

مـواد اولیـه وجـود نـدارد. عالوه بر شـرکت فوالد 

دیگـر  تولیـدی  واحـد  چندیـن  ایـران،  آلیـاژی 

همچون فوالد آلیاژی اصفهان، فوالد آلیاژی یزد 

و... نیـز هسـتند کـه می توانند عهـده دار تامین 

مواد اولیه صنایع فورج شوند. 

مدیرعامـل شـرکت مشـهد پتـک اضافـه کـرد: 

عملیـات فـورج کاری بـه صـورت آهنگـری اسـت. 

ایـن عملیـات همانند آهنگری قدیمی شـامل یک 

سـندان و چکـش بـود که البته فـورج کاری نوین تا 

پیشـرفته تر  قدیمـی،  آهنگـری  از  زیـادی  حـدود 

اسـتفاده  پـرس  یـک  از  ایـن عملیـات  اسـت. در 

می شـود کـه فـک بـاالی آن به عنوان چکـش و فک 

پایین نیز سندان خواهد بود.

رسـتگار در خصـوص فراینـد تولیـد قطعـات 

فـورج عنـوان کـرد: قطعـه ورودی برای عملیات 

فـورج کاری بایـد تـا یـک هـزار درجه سـانتی گراد 

در کوره داغ شود و پس از خروج قطعه از کوره، 

در قالـب قـرار می گیـرد. در این قالــــب، توســـط 

پرس، قطعـه از یک یا چند طرف با ضربه سوراخ 

می شود تا محصول با ویژگی مورد نظر مشتری 

به دست آید.

وی خاطرنشـان کـرد: در روش فـورج معمـوال 

تمـام قطعاتـی کـه در راه آهـن، صنعـت خـودرو و 

قطعات کامیون های سـنگینی همچون سـوپاپ، 

جلوبندی، شـاتون، میل سـوپاپ و... وجود دارند، 

تولید می شوند. در واقع می توان گفت که توسط 

عملیات فورج، طیف وسیعی از مصرف کنندگان، 

منتفـع می شـوند. چراکـه بـه روش فـورج می توان 

قطعات بسیار متنوعی را تولید کرد.

واردات قطعات فورج، شرکت ما را به تعطیلی کشاند!
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مدیرعامـل شـرکت البـرز پارت جهان گفت: تحریم ها باعث شـد مسـئوالنی که بـه هر قیمتی بـه واردات عالقـه دارنـد، از آن ناامید 
شـوند و بـه صنایـع داخلـی توجه کنند که ایـن امر باعث ایجـاد رونق نسـبی در صنایع تامین کننده قطعـات و تجهیزات نفـت، گاز و 

پتروشیمی شده است.

مدیرعامل شرکت البرز پارت جهان عنوان کرد:

مسـعود نامـداری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: عملیـات فـورج بـه صورت چکـش کاری 

روی فلـزات بـه ویـژه فـوالد انجـام می شـود. در 

گذشـته آهنگـران برای سـاخت قطعـات آهنی از 

چکـش بـرای شـکل دادن فلـز اسـتفاده می کردند 

اما امروز این شـکل دهی با اسـتفاده از ابزارآالت 

و دستگاه های پیشرفته انجام می شود. 

وی افزود: ماده اولیه ساخت قطعات فورج، 

فوالد آلیاژی اسـت که عموما به صورت میلگرد 

تامیــــن می شــــود. ایـــن میلگردهـــا بـــا توجــه به 

سفارش هــای دریــافتی از ســـوی مشتریـــان، به 

صـورت قطعـه  بـرش داده می شـوند و سـپس در 

قالـب قـرار می گیرنـد. در قالب با پرس و چکش، 

عملیات فورجینگ روی قطعه انجام می شود و 

به شکل دلخواه درمی آید.

مدیـــرعامــــل شرکـــت البـــرز پـــارت جهـــان 

عملیـات  عمومـا  مـا  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان 

فورج روی قطعات را برای صنایع نفت و گاز به 

جهت تولید اتصاالت نفتی انجام می دهد. این 

قطعات شـامل زانویی، سـه راهی، مهره ماسـوره، 

فلنج و... می شود.

دشواری تامین مواد اولیه ■

نامـداری تاکیـد کـرد: 90 درصد از مواد اولیه 

را فـوالد آلیـاژی بـا گریدهـای گوناگـون تشـکیل 

می دهـد که شـامل فـوالد زنگ نزن نیز می شـود. 

تامین کننـده فـوالد آلیاژی شـرکت ما در کشـور، 

شـرکت فوالد آلیاژی ایران در یزد اسـت اما برای 

تامین فوالد زنگ نزن ناچار به واردات هستیم.

وی اذعـان کـرد: در حـال حاضـر، تامیـن مواد 

اولیـه بـه سـختی انجـام می شـود. بـا اینکـه فوالد 

آلیاژی در کشـور ما توسـط دو سـه شـرکت تولید 

می شـود امـا تامیـن ایـن نـوع فوالدهـا بـا توجه به 

تقاضـای نسـبتا بـاال بـا دشـواری همـراه اسـت. 

نکتـه قابـل توجـه دیگـر این اسـت که بسـیاری از 

متقاضیـان فـوالد آلیـاژی، قـادر به دادن سـفارش 

حجم نسـبتا کمی از این محصول هسـتند و این 

در حالی اسـت که پرداختن به سـفارش با حجم 

پاییــــن از ســــوی تولیـــدکنندگان فــوالد آلیـــاژی 

امکان پذیر نیست.

مدیرعامـل شـرکت البـرز پـارت جهـان اضافـه 

کــــرد: عمــــوما تولیـــدکننـــدگان فـــوالد آلیـاژی 

کوره هـای 60 تـن بـه باال دارنـد و برای این منظور 

بایـد، سـفارش دریافتـی آن هـا بـرای گریدهـای 

آلیاژی بیــش از 40 تــن باشــد. به همین دلیل این 

تولیـــدکنندگان نمی  تواننـــد تولیـــد خــــود را بــــا 

ضمـن  دهنـد.  تطبیـق  کم حجـم  سـفارش های 

رونق صنایع داخلی در سایه تحریم
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اینکـه برخـی از گریدهـای خـاص نیـز در کشـور 

قابل تولید نیستند.

نامـداری بـا اشـاره به دیگـر چالش های تامین 

فـوالد آلیـاژی، بیـان کـرد: قیمـت فـوالد آلیـاژی 

بسیار باال بوده و حتی خرید 40 تن از گریدهای 

مختلـف آن بـرای فـورج کاران سـنگین اسـت و 

بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه از پس خرید 

آن بر نمی آیند. از این رو تامین این نوع فوالدها 

به نقدینگی بسیار باالیی نیاز دارد.

وی تاکیـد کـرد: شـرکت البـرز پـارت جهـان 

ناچار است تامین فوالد آلیاژی خود را به صورت 

خـرد از بـازار آزاد تامیـن کنـد کـه ایـن موضـوع 

چالشـی جدی برای شـرکت محسـوب شـده و در 

عین حال قیمت فوالد آلیاژی در بازار نسبت به 

کارخانه تولیدکننده باالتر است. 

مدیرعامـل شـرکت البـرز پـارت جهان تصریح 

کرد: ظرفیت تولید شـرکت ما حدود 800 تن در 

سـال انـواع قطعـات فـورج اسـت امـا اکنـون بـا 

30درصد ظرفیت فعالیت می کنیم. 

رونق صنایع داخلی با تحریم ها ■

نامداری مطرح کرد: تا زمانی که مدیران به 

دنبـال احیـای برجـام و تسـهیل در امـر واردات 

باشـند، چندان نمی توان به رونق صنایع داخلی 

امیدوار بود. به ویژه آنکه وزارت نفت و مدیران 

ارشـد آن تمایل چندانی به اسـتفاده از تولیدات 

ایرانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ندارند 

و این رویکرد خود را قبال در به کارگیری پیمانکاران 

و تجهیزات خارجی نشان داده اند. 

وی ابـراز کـرد: بـا توجـه به تحریم های شـدید 

علیه صنایع نفت و گاز کشور، حدودا دو تا سه 

سـال اسـت کـه مدیـران وزارت نفـت از واردات 

ناامیـد شـده اند و راهـی بـه جـز توجـه بـه صنایـع 

داخلـی ندارنـد. بنابرایـن بـه صنایع داخلـی روی 

آورده انـد و طـی دو سـال گذشـته شـرکت البـرز 

پـارت جهـان توانسـت میـزان تولیـد خـود را بـه 

30درصـد ظرفیـت برسـاند. در حالی که پیش از 

آن، شـرکت تقریبـا رو بـه تعطیلـی رفتـه بـود و بـا 

ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می کرد.

صنعت فورج، ترکیب هنر و تکنولوژی ■

مدیرعامل شـرکت البرز پارت جهان در پاسـخ 

به سـوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین« مبنی بر تاثیر تکنولوژی بر صنعت فورج، 

بیـان کـرد: شـرکت مـا از تکنولـوژی نسـبتا خوبـی 

برای تولید استفاده می کند اما ساخت قطعه در 

ایـن صنعـت، نیازمند ترکیبـی از هنـر و تکنولوژی 

است و تولیدکنندگان باید دقیق ترین ابعاد را برای 

صنایع بسیار حساس جهت تولید قطعه درآورند. 

به تامین نقدینگی نیاز داریم ■

نامـداری خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 

نگاه به ساخت داخل بیشتر شده، مشکل فروش 

و بـازار بـه تدریـج برطـرف شـده و رونـق بـه وجـود 

آمـده اسـت. از آنجـا کـه از مهندسـان خبـره و 

بـه  قـادر  اسـتفاده می کنیـم،  تکنولـوژی خوبـی 

تولیـد انـواع قطعـات بـرای صنایـع نفـت و گاز و 

پتروشـیمی هسـتیم. بـا ایـن وجـود تامیـن مـواد 

اولیـه، مهم ترین چالش شـرکت البـرز پارت جهان 

بـه شـمار مـی رود. البتـه در ایـن زمینـه بیشـتر به 

تامین نقــدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم 

کـه در ایــن رابطـــه می طلبـــد تامیـــن کنندگان و 

بانک هــا همـکاری مطلوبـی بـا تولیــدکننـــدگان 

داشته باشند. 

ماده اولیه ساخت قطعات فورج، 
فوالد آلیاژی است که عموما به 

صورت میلگرد تامین می شود. این 
میلگردها با توجه به سفارش های 

دریافتی از سوی مشتریان، به 
صورت قطعه  برش داده می شوند 

و سپس در قالب قرار می گیرند
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مدیرعامـل شـرکت فورج قطعات صنعتی شـرق ویژن گفت: بـا اینکه در دو شـیفت کاری و با تمام ظرفیت فعالیت می کنیـم اما با توجه 
به انبوه تقاضا از سوی مشتریان، نسبت به سفارش های دریافتی عقب هستیم و روز به روز به این سفارش ها اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت فورج قطعات صنعتی شرق ویژن مطرح کرد:

علـی حسـن آبادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی شـرق 

ویـژن در حـال حاضـر در دو شـیفت کاری بـه 

ایـن مجموعـه  تولیـد در  و  فعالیـت می پـردازد 

سـال های  در  چراکـه  اسـت.  کـرده  پیـدا  رونـق 

گذشته توانستیم اقداماتی را در خصوص بهبود 

شـرایط تولیـد انجـام دهیـم و از ایـن رو، شـرایط 

شرکت ما خوب است.

وی افـزود: تـالش تولیدکننـدگان قطعـه بـه 

ویژه در زمینه فورجینگ، برای بهبود شرایط این 

صنعـت بـوده کـه به ایجـاد رونـق در این صنعت 

طی دو سال اخیر شده است. 

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

شرق ویژن اذعان کرد: به دلیل تشدید تحریم ها 

و  تجهیـزات  از  نتوانسـتیم  اخیـر،  دوره  در 

ماشـین آالت روز دنیـا اسـتفاده کنیـم و در ایـن 

زمینه از پیشرفت جهانی عقب مانده ایم. با این 

می کنیـم،  تولیـد  کـه  را  قطعـه ای  هـر  وجـود، 

بالفاصله از سـوی مشـتریان خریداری می شـود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه مجموعـه صنعتـی مـا بـا 

 ISO و ISO/Ts ،9001 ISO اخـذ اسـتانداردهای

10002 توانسته است هرچه بیشتر به هدف تولید 

با کیفیت مناسب و مشتری مداری دست یابد.

کـه  گذشـته  در  شـد:  یـادآور  حسـن آبادی 

تحریم هـا کمتـر بـود، عمـده قطعـات صنعتـی از 

خارج وارد می شد و تولیدکنندگان داخلی نقش 

بـرای  قطعـات  ایـن  تامیـن  در  کمـی  بسـیار 

چیـن  کـه  آنجـا  از  داشـتند.  مصرف کننـدگان 

محسـوب  کشـور  تجـاری  شـریک  بزرگ تریـن 

می شـود و ارتباطـات مصرف کننـدگان قطعـات 

صنعتـی بـا ایـن کشـور بسـیار خـوب بـود، بخش 

عمـده ای از ایـن قطعـات از چیـن وارد می شـد و 

جای محصوالت داخلی را می گرفت. 

وی تاکیـد کـرد: در شـرایطی کـه واردات بـه 

کشور صورت می گرفت، شرکت فورج قطعات 

صنعتی شرق ویژن اقدام به واردات جدیدترین 

دسـتگاه ها و تکنولوژی ها به کشـور از چین کرد 

تـا بتوانـد همـان قطعـات وارداتـی را در کشـور 

تولیـد کنـد. از ایـن رو، اکنـون بـرگ برنـده بـازار 

قطعه سازی در اختیار شرکت ما است. در حال 

فـورج قطعـات صنعتـی شـرق  حاضـر، شـرکت 

تمـام  کـه  اسـت  رسـیده  مرحلـه ای  بـه  ویـژن 

قطعات تولید شده در آن بالفاصله توسط مشتریان 

خریداری می شـود و نسـبت به سـفارش ها عقب 

هسـتیم. البتـه بیشـترین مشـتریان شـرکت مـا 

خودروسازان و خدمات پس از فروش خودرویی 

به شمار می روند.

جهش حجم سفارش  قطعه از سوی مشتریان
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فوالد آلیاژی گرید CK45، بیشترین ماده  ■

اولیه دریافتی

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

قطعـات  تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  ویـژن  شـرق 

صنعتی به شیوه فورجینگ با میلگرد فوالدی با 

 tآلیاژهـای گوناگـون انجـام می شـود. با ایـن حال

 CK45 بخـش عمده فوالد آلیاژی دریافتـی گرید

اسـت که در بازار با نام 9095 شـناخته می شـود. 

گریـد بعـدی کـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، 

7035 یـا 41Cr4 بـوده و گریـد دیگـر نیـز 7225 یـا 

Mo40 اسـت. الزم بـه ذکـر بـوده کـه شـرکت مـا 

یـک فـوالد بسـیار خـاص دیگـر را بـه میـزان 100 تـا 

150 تـن بـه عنـوان مـاده اولیـه ماهیانـه مصـرف 

می کند که آن نیز S303 یا تقریبا CK7 است.

وی توضیح داد: علت اسـتفاده از فوالدهای 

قطعـات  تولیـد  در   CK گریـد  ویـژه  بـه  آلیـاژی 

صنعتـی بـه ویـژه فورجینـگ، مقاومـت در برابـر 

اصطکاک، استحکام خوب و مقاومت خوب در 

برابـر ضربـه اسـت که بـه این گریدهـا، فوالدهای 

ضد سایش نیز گفته می شود. 

استفاده از تکنولوژی روز منجر به کاهش  ■

هزینه شد

حسـن آبادی بـا اشـاره بـه نقـش تکنولـوژی در 

تولیـد قطعـات بـا کیفیـت فـورج بـرای صنایـع 

فـورج  شـرکت  کـرد:  تصریـح  مصرف کننـده، 

قطعات صنعتی شـرق ویژن تنها شـرکتی اسـت 

برقـی  القایـی  کوره هـای  از   1390 سـال  از  کـه 

اسـتفاده می کند. از سـویی به کارگیری این نوع 

آلودگـی  می شـود  باعـث  تولیـد  در  کوره هـا 

زیسـت محیطی بـه وجـود نیایـد. از سـوی دیگر، 

اسـتفاده از کوره القایی راندمان کاری پرسـنل را 

برخـالف  القایـی  کـوره  زیـرا  می دهـد  افزایـش 

گـرم  را  خـود  اطـراف  محیـط  دیگـر  کوره هـای 

نمی کننـد. ویژگـی دیگـر کوره هـای القایـی ایـن 

اسـت کـه قابلیـت گـرم کـردن قطعـه را بسـیار 

سریع دارد. همچنین این کوره از راندمان کاری 

بسیار باالیی برخوردار است.

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

شرق ویژن اضافه کرد: یکی از اقدامات شرکت، 

تامین دستگاه رول فورج بوده است. چراکه این 

اولیـه  مـواد  مصـرف  می شـود  باعـث  دسـتگاه 

فـوالدی بـرای تولیـد برخـی از قطعـات کاهـش 

یابد. این یعنی اگر یک قطعه در شرکت دیگر با 

از  اسـتفاده  بـا  می شـود،  تولیـد  گـرم  وزن 900 

دسـتگاه رول فـورج می تـوان این قطعـه را به وزن 

720 گـرم تولیـد کـرد. بـه ایـن ترتیـب در تولیـد 

در  درصـدی   20 تـا   10 صرفه جویـی  قطعـات، 

به کارگیری مواد اولیه حاصل می شود. 

چالش های تامین مواد اولیه ■

حسـن آبادی بـا اشـاره بـه چالش هـای تامیـن 

مـواد اولیـه، بیـان کـرد: مهم تریـن تامین کننـده 

فوالد آلیاژی در کشور شرکت فوالد آلیاژی ایران 

بـه تقاضـای زیـاد از سـوی  بـا توجـه  اسـت کـه 

مصرف کنندگان، باید مدت زمان زیادی را برای 

دریافـت مـواد اولیـه در انتظـار باشـیم. ضمـن 

اینکـه نوسـانات بـازار بـه ویـژه نـرخ ارز موجـب 

می شـود تـا قیمـت ارائـه شـده از سـوی شـرکت 

فوالد آلیاژی ایران دچار نوسان شود. 

وی ادامـه داد: فـروش شـرکت فـوالد آلیـاژی 

ایـران بـه طـور کامـل نقـدی اسـت و ایـن مسـئله 

عالوه بر اینکه نقدینگی زیادی می طلبد، باعث 

می شـود سـرمایه شـرکت مـدت زیـادی درگیـر 

تامیـن مـواد اولیه باشـد. در نقطه مقابـل، فروش 

شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی شـرق ویـژه بـه 

صورت اعتباری و پس از تحویل محصول است. 

بیش از ظرفیت تولید می کنیم ■

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

شرق ویژن مطرح کرد: ظرفیت شرکت ما حدود 

6 تـا هفـت هـزار تـن در سـال اسـت کـه البتـه بـا 

توجـه به شـیفت های کاری، این میـزان می تواند 

یـک  بـه صـورت  حاضـر،  حـال  در  کنـد.  تغییـر 

شـیفت کامـل و یـک شـیفت النگ تایـم فعالیـت 

می کنیـم. اگـر مبنـای محاسـبه ظرفیـت را دو 

شـیفت یاد شـده قرار دهیم، حتی بیش از میزان 

ظرفیـت نیـز محصـول تولیـد می کنیـم. فعـاالن 

صنعتـی آگاه هسـتند کـه در زمان هـای پرفشـار 

کاری، ممکـن اسـت دسـتگاه ها و ماشـین آالت 

دچـار آسـیب جزئـی یـا کلـی شـوند کـه در ایـن 

هنـگام، بایـد بـا مدیریـت مناسـب، نسـبت بـه 

در شرایطی که واردات به کشور 
صورت می گرفت، شرکت فورج 

قطعات صنعتی شرق ویژن اقدام 
به واردات جدیدترین دستگاه ها و 
تکنولوژی ها به کشور از چین کرد 

تا بتواند همان قطعات وارداتی 
را در کشور تولید کند. از این رو، 

اکنون برگ برنده بازار قطعه سازی 
در اختیار شرکت ما است
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اتفاقات پیش بینی نشده برنامه ریزی کرد.

فـروش  هـم  اینکـه  بیـان  بـا  حسـن آبادی 

سفارشـی و هـم فـروش انبـوه داریم، عنـوان کرد: 

اغلب محصوالت شرکت ما به صورت سفارشی 

تولیـد می شـوند و بـه فـروش می رونـد. البتـه در 

تولیـد  نیـز  را  قطعاتـی  سفارشـی،  فـروش  کنـار 

می کنیـم کـه سفارشـی نبـوده و نیـاز هـر لحظـه 

یدکـی  قطعـات  مثـال،  طـور  بـه  اسـت.  بـازار 

خودروها همواره از نیازهای اصلی مشـتریان در 

بـازار محسـوب می شـود و بایـد بـه طـور انبـوه 

فـورج قطعـات صنعتـی  تولیـد شـوند. شـرکت 

شـرق ویـژن، بـا توجـه بـه اینکـه ناچـار اسـت در 

شیفت کاری فعالیت کند، عمدتا از سفارش   دو

عقب می افتد.

قطعات خودرویی بیشترین حجم تولید را  ■

تشکیل می دهند

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

ایـن  تولیـد  قطعـات  خصـوص  در  ویـژن  شـرق 

عمومـا  مـا  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  شـرکت، 

دینـام،  قطعـات  خـودرو،  جلوبنـدی  قطعـات 

قطعات نفت و گاز، قطعات کشاورزی، پزشکی، 

فـورج اتصـاالت سـاختمانی، پیـچ آالت، تهیـه و 

توزیـع مـواد اولیـه و همچنیـن انـواع سـازه های 

فلـزی و خدمـات کامـل مربـوط بـه آن را تولیـد 

می کنـد. در ایـن رابطـه یـک خـط فـورج 400 تـن، 

دو خط فورج 300 تن و یک خط فورج 160 تن در 

اختیار داریم که تولید محصول را با استفاده از 

کـوره  القایـی،  کـوره  حرارتـی،  عملیـات  کـوره 

 ،hore-sa دست سـاز، کپـی تـراش، فـرز تراشـی

انـواع  انـواع پـرس ضربـه ای،  پـرس هیدرولیـک، 

گیوتیـن، اسـپارک، انـواع فرزهـا و دسـتگاه شـات 

انجام می دهند.

تولیدکنندگان نیازمند مشوق های مادی و  ■

معنوی هستند

حسـن آبادی بـا بیـان اینکـه بزرگ تریـن چالش 

حـال حاضـر تولیدکننـدگان قطعـات خودرویـی، 

فراینـد  کـرد:  عنـوان  اسـت،  هزینـه  دریافـت 

دریافـت مـواد اولیـه تـا تولیـد محصـول معمـوال 

یـک تـا سـه مـاه بسـته بـه نـوع محصـول زمـان 

می بـرد. از آنجـا کـه تامیـن مواد اولیـه به صورت 

نقدی است، باید برای تامین نقدینگی به دنبال 

اخذ تسهیالت از بانک ها باشیم اما برای فروش 

ممکن اسـت مشـتری که عموما صنعت خودرو 

اسـت، هزینـه را در هنـگام دریافـت محصـول 

پرداخت نکند و این بزرگ ترین معضل ما است. 

چراکـه عـدم دریافت هزینه فـروش باعث ایجاد 

مشـکالت بانکـی بـرای شـرکت مـا و از بیـن رفتن 

وقت و انرژی شده است.

از  بیـش  مواقـع  برخـی  در  کـرد:  بیـان  وی 

امـا  فروخته ایـم  محصـول  تومـان  چهارمیلیـارد 

هزینه هـای آن را دریافـت نکردیـم. بـه طوری که 

دچـار  هزینه هـای  سـاده ترین  پرداخـت  بـرای 

بـرای  ایـن موضـوع  پذیـرش  مشـکل می شـویم. 

بـا  اسـت کـه  تولیدکننـدگان سـنگین  از  برخـی 

میلیـارد  چنـد  دسـتگاه های  بـودن  دارا  وجـود 

نمی تواننـد  را  معمـول  هزینه هـای  تومانـی، 

پرداخت کنند و در این شرایط ممکن است یک 

تولیدکننده دست از کار بکشد.

مدیرعامـل شـرکت فـورج قطعـات صنعتـی 

شرق ویژن مطرح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان 

بـه دنبـال افزایش تولید، باال بردن کیفیت تولید 

و ایجـاد اشـتغال هسـتند. اگر مشـتریان بـه ویژه 

شـرکت های خودروسـازی وابسـته بـه دولـت، به 

پرداخـت  را  تولیدکننـدگان  هزینه هـای  موقـع 

کننـد، قطعـا قـادر بـه افزایـش تولیـد و افزایـش 

بـود. شـرکت فـورج قطعـات  ظرفیـت خواهنـد 

صنعتـی شـرق ویـژن توانسـت با اخذ تسـهیالت 

طـی دو سـال اخیـر میـزان تولید خـود را از 100 تن 

در ماه به 600 تن برساند. 

حسن آبــــادی پیشنهــــاد کــــرد: می تــــوان بـا 

نظـارت دقیــــق بـر عملکـــرد مـــالی و تولیـــدی، 

واحدهـــای تولیدکننـده واقعـی را شناسـایی و از 

آن هـا در راسـتای افزایـش تولیـد و ایجـاد اشـتغال 

حمایت کـــرد. در حـــال حاضر، فعالیت تولیدی 

صرفه اقتصادی چندانی برای تولیدکننده ندارد 

و تولیدکنندگان نیازمندانگیزه و مشوق هستند.
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مدیرعامل شـرکت صنعت گسـتر سـدید گفت: جهت گیری های اقتصادی به ویژه حوزه مالیات و تسـهیالت بانکی در جهت حمایت 
از تولید نیست؛ در حالی که تنها تولید می تواند کشور را از بحران اقتصادی کنونی نجات دهد.

مدیرعامل شرکت صنعت گستر سدید:

سـیروس کوهسـتانی در گفت وگـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت تامیـن قطعـات خـودرو صنعـت 

گستر سدید توسط پرس سرد تولید خود را انجام 

می دهد و به عبارت بهتر، روش تولید این شرکت 

فـورج سـرد یـا آهنگری سـرد اسـت. ظرفیت تولید 

شـرکت مـا در حـدود 15 هـزار تـن در سـال ارزیابـی 

می شـود و در حـال حاضـر بـا 20 درصـد ظرفیـت 

فعالیت می کنیم. 

وی افـزود: بـه طـور کلی، فورجینگ فـوالدی با 

فرایند گرم کردن قطعه در کوره پیشگرم شناخته 

می شود و در این روش فوالد با گرم شدن قابلیت 

فرم دهی می یابد اما در شـرکت ما فوالد به روش 

سرد فرم دهی می شود.

مدیرعامل شرکت صنعت گستر سدید تاکید 

کـرد: فورجینـگ سـرد و فورجینـگ گـرم، دو روش 

کامـال متفـاوت تکنولوژیـک بـرای تولیـد قطعـه 

هسـتند کـه از نظـر میـزان مصـرف انـرژی، نـوع 

فرایند، نوع ماشین آالت، نوع دانش فنی تولید و 

انـواع محصـوالت بـا یکدیگـر تفـاوت دارند. ضمن 

اینکــــه نمی تــــوان بــــا روش فورجینــــگ گــــرم، 

محصـوالت فورجینـگ سـرد یـا بالعکـس را تولیـد 

کرد. چراکه طیف محصوالت و کاربردهای آن ها 

با هم متفاوت هستند. 

کوهستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 

چه قطعات و محصوالتی را می توان با فورج سرد 

تولید کرد، بیان کرد: در این روش می توان طیف 

بسیار وسیعی از قطعه را تولید کرد که شرکت ما 

عمدتـا قطعـات شاسـی و زیربندی هـای خـودرو را 

تولید می کند. 

وی با بیان اینکه شرکت صنعت گستر سدید 

روش فورجینـگ گـرم را کنـار گذاشـت و اکنـون 

تمـام خـط تولیـد بـا فورجینـگ سـرد مشـغول کار 

است، خاطرنشان کرد: روش فورجینگ گرم و این 

نوع صنعت در کشور ما جایگاه چندان مطلوبی 

ندارد و از فضای رقابتی خوبی برخوردار نیسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه روش فورجینـگ سـرد 

فضای رقابتی مناسب تری دارد. 

مدیرعامـل شـرکت صنعـت گسـتر سـدید در 

خصـوص مـواد اولیـه تولیـد ایـن شـرکت، تصریـح 

کـرد: ورق فـوالدی معمولـی، مهم ترین مـاده اولیه 

مورد استفاده در شرکت ما بوده و تامین کننده آن 

نیـز شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت. خوشـبختانه در 

تامیـن مـواد اولیـه مشـکلی نداریـم و مشـتریان 

مـا تامین کننـده ورق فـوالدی و سـفارش دهنده 

آن بـرای مـا هسـتند. ایـن روش تولیـد و تامیـن 

مـواد اولیـه باعـث شـده اسـت شـرکت صنعـت 

گسـتر سـدید در تامیـن مـواد اولیـه خـود دچـار 

مشکل نباشد. 

صنعـت  در  رکـود  بـه  اشـاره  بـا  کوهسـتانی 

خـودرو، عنـوان کـرد: صنعـت خـودرو مهم تریـن 

مصرف کننـده محصـوالت شـرکت مـا بـه شـمار 

می رود اما رکود در این صنعت و عدم شـکوفایی 

ظرفیـت واقعـی ایـن صنعـت باعـث شـده اسـت 

شـرکت صنعـت گسـتر سـدید تنهـا بـا 20 درصـد 

ظرفیت اسمی خود فعالیت کند و عمال 80درصد 

ظرفیت آن غیرفعال بماند. 

وی مهم تریـن چالـش صنایـع قطعه سـازی را 

نقدینگی دانست و اظهار کرد: کمبود نقدینگی و 

صنعـت  فعالیـت  بـه  شـدت  بـه  صنعـت  رکـود 

قطعه ســــازی کشــــور ضربــــه زده و ایــــن مــــوارد 

چالش هــــای اصلــــی پیــــش روی تولیـــدکنندگان 

هستند. در حالی که تولید در شرایط کنونی تنها 

راهـکاری اسـت کـه می توانـد کشـور را از بحـران 

اقتصادی خارج کند، متاسفانه هیچ اراده ای برای 

درک تولیدکنندگان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت صنعت گستر سدید اضافه 

کــــرد: بحـث مالیــــات و روش هـــای اخـذ آن از 

واحدهای صنعتی کامال غیر تولید محور است. 

واحدهای تولیدی باید بیشترین حجم مالیات را 

پرداخت کننـــد؛ ایــــن در حالــــی اسـت که سـایر 

بخش هـــای اقتصـــادی چنیـــن مالیات هـــایی را 

نمی پردازنـد. نکتـه تاسـف بار دیگـر ایـن اسـت که 

همـه بانک هـا ترجیـح می دهنـد بـا تولیدکننـدگان 

همکاری نکنند.

کوهسـتانی در پایـان تاکیـد کـرد: بخش هـای 

مالی، سرمایه ای و سیاست گذاری های اقتصادی 

بـه هیـچ عنـوان تولیدمحور نیسـتند و همیـن امر 

باعث می شود تا تولیدکنندگان در فعالیت خود با 

چالش مواجه شوند.

سیاست گذاری های اقتصادی کشور، تولیدمحور نیست
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مدیرعامـل شـرکت سـازه آزمـون فـوالد گفت: فرایند فورجینگ سـر به سـر میلگرد کـه از آن در کشـور ژاپـن به دلیـل زلزله خیر بودن 
اسـتفاده شـده اسـت، عالوه بـر اینکه باعث اسـتحکام و مقاوم سـازی سـاختمان ها در برابر زلزله می شـود، کاهش مصـرف میلگرد در 

ساختمان را نیز در پی دارد.

مدیرعامل شرکت سازه آزمون فوالد عنوان کرد:

امیـر قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

در  طوالنـی  سـابقه  فـوالد  آزمـون  سـازه  شـرکت 

صنعــت ساختمــــان کشــــور دارد و در زمینــــه 

فورجینگ سر به سر میلگرد فعالیت می کند.

وی افزود: در کشور ما دو نوع عملیات برای 

فورجینـگ داریـم کـه یکـی بـه صـورت صنعتـی 

دیگـری  و  مـی رود  کار  بـه  قطعـه  تولیـد  بـرای 

فورجینـگ سـر بـــــه سـر میلگـــــرد اســــت کـه در 

ساختمان سـازی مورد اسـتفاده قرار می گیرد. در 

فرایند فورجینگ، میلگرد فوالدی به عنوان ماده 

اولیـه بـه دمـای خمیـری و بـاالی یـک هـزار درجـه 

در  پـرس  فشـار  تحـت  و  می رسـد  سـانتی گراد 

قالب های مخصوص، قطعه فرم می یابد.

روشی برای کاهش مصرف میلگرد ■

مدیرعامل شرکت سازه آزمون فوالد در ادامه 

سـر  دو  فورجینـگ،  دوم  روش  در  گفـت: 

میلگردهـای فـوالدی بـه دمـای یـک هـزار و 200 تـا 

یـک هـزار و 300 درجـه سـانتی گراد می رسـد و بـه 

وضعیت خمیری تبدیل می شـود. سـپس توسـط 

پرس هیدرولیک دو سـر میلگرد در یکدیگر پرس 

و جوش داده می شوند.

بـه  دیگـر کشـورها  در  کـرد:  بیـان  قاسـمی 

روش دوم فورجینگ، جوش سر به سر میلگرد 

می شـود.  گفتـه   gas pressure welding یـا

این فراینــــد تقریبــــا در ســــال 1930 در آمریکـــا 

اختراع شـــد و در ســـــال 1960 در ژاپــــــن بــــرای 

ساختمان هــــا مـــــورد استفــــاده قــــرار گرفـــت. 

شـرکت سـازه آزمـون فـــوالد ایـن روش را بـــــرای 

نخستیـــن بـار در سـال 1388 وارد ایـران کـرد و 

نیـــــــز  و  آن  کاربــــــرد  مجوزهـــــای  توانســــت 

تاییدیه هــای مرکز تحقیقات ساختمان، وزارت 

راه و شهرســــازی و سازمــــان نظـام مهنــــدسی 

سـاختمان را اخـذ کنـد. بـه ایـن ترتیـب، روش 

فورجینـگ سـر بــــه سـر میلگـرد در سـال 1388 

وارد ساختمان های ایران شد.

وی اضافـه کـرد: فورجینـگ یـا جـوش سـر بـه 

سر میلگــــرد در ساختمــــان ها باعــــث می شـــود 

حـدودا 20 تـا 30 درصـد مصـرف میلگـرد در کل 

در  اورلـپ  روش  چراکـه  یابـد.  کاهـش  کشـور 

ساختمـــان ها کـه یـک روش قدیمــــی و منسـوخ 

اسـت، در ایـن فراینــــد حـذف شـده و دورریـز 

میلگـرد در سـاختمان تقریبـا بـه صفـر می  رسـد. 

همچنیـن هـر اندازه سـایز میلگـرد مورد اسـتفاده 

در ساختمان بیشتر باشد، حجم ستون کوچک تر 

شـده و بـه تبـع آن، مصـرف میلگـرد نیـز کمتـر 

خواهد شـد. ضمن اینکه مصرف بتن نیز در این 

اینکـه  یافـت. در نهایـت  روش کاهـش خواهـد 

فضـای معمـاری داخـل سـاختمان نیـز بزرگ تـر و 

بهتر خواهد شد.

استحکام ساختمان با فورجینگ سر به سر میلگرد
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مقاوم سازی ساختمان ■

مدیرعامـل شـرکت سـازه آزمـون فـوالد تاکیـد 

کرد: هدف اصلی از اختراع روش فورجینگ سر 

ژاپـن،  در  آن  جوشـکاری  و  میلگـرد  سـر  بـه 

زلزله هـای  برابـر  در  سـاختمان ها  مقاوم سـازی 

کشـور  ژاپـن  چراکـه  بـود.  کشـور  ایـن  مهیـب 

بـرای  تنهـا  را  فرآینـد  ایـن  و  اسـت  زلزله خیـزی 

مقاوم سـازی سـاختمان ها بـه کار بردنـد تـا هـم 

سـاختمان را بـه نوعـی بـا کاهـش مصـرف میلگرد 

سـبک تر کننـد و هـم اینکـه اتصـاالت محکم تـری 

 GIS داشـته باشـند. بـه همیـن دلیـل اسـتاندارد

ژاپـن بـه عنـوان تنهـا مرجعـی اسـت کـه بـه طـور 

کامـل دسـتگاه ها، فرآینـد جوشـکاری، اسـتاندارد 

نحوه اجرای جوش و کنترل کیفیت آن را توضیح 

داده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه جوش سـر به 

سر میلگرد باعث می شود استحکام آن در نقطه 

جوش داده شده 20 درصد بیش از میلگرد باشد 

زیـرا سـطح مقطـع میلگـرد توسـط جـوش افزایـش 

می یابد و قطورتر می شود. 

وی اظهـار کـرد: شـرکت سـازه آزمـون فـوالد، 

استانـــدارد GIS ژاپــــن را در ســــال 1396 بـــرای 

نخسـتین بـار ترجمـه و بومی سـازی کـرد و آن را با 

شـرایط ایـران تطابـق داد. ایـن اسـتاندارد اکنـون 

روی سایت سازمان ملی استاندارد قرار دارد و در 

دسترس همگان است. برای استانداردسازی نیز 

ایـران  سـاخت  میلگردهـای  از  می تـوان  حتـی 

اسـتفاده کـرد و بـا توجـه بـه کیفیت بسـیار باالی 

در  میلگـرد،  سـاخت  در  ایرانـی  تولیدکننـدگان 

فورجینـگ سـر بـه سـر میلگـرد مشـکلی بـه وجود 

نخواهـد آمـد زیـرا ایـن نوع میلگردهـا جوش پذیر 

تمـام سـایزها و گریدهـای سـاختمانی،  و  بـوده 

قابلیت جوش خوردن دارند.

قاسـمی تصریح کرد: روش فورجینگ سـر به 

ایـران طـی چنـد سـال گذشـته  سـر میلگـرد در 

به کارگیـری شـده اسـت و خوشـبختانه در ایـن 

مدت روش یاد شده گسترش یافته است. البته 

دلیل اصلی اسـتقبال سـازندگان مسـکن در ایران 

مقاوم سازی نبوده و کاهش مصرف میلگرد برای 

کاهـش بهای تمام شـده سـاختمان هـدف اصلی 

اسـتفاده از روش فورجینـگ سـر بـه سـر میلگـرد 

بـوده اسـت. بـا این حال، اسـتفاده از ایـن روش به 

صورت ناخواسته باعث می شود ساختمان هایی 

کـه بـا ایـن روش سـاخته شـده اند، در مقابل زلزله 

مقاوم باشند.

ورود افراد غیر متخصص به حوزه فورجینگ  ■

سر به سر میلگرد

مدیرعامـل شـرکت سـازه آزمـون فـوالد اذعـان 

کرد: متاسـفانه برخی از شـرکت ها و افراد سودجو 

به حوزه فورجینگ سر به سر میلگرد وارد شده اند 

و در حـال تولیـد دسـتگاه های کپـی شـده ایرانـی 

فورجینگ به اسم ژاپنی و یا آلمانی هستند که این 

دستگاه ها را در بازار به فروش برسانند. برخی نیز 

بـا توجـه بـه تامیـن ایـن دسـتگاه ها و عـدم آمـوزش 

صحیح جوش، به صورت تجربی فعالیت کرده و 

باعـث ایجــــاد معضــــل در برخــــی ساختمان هـــا 

شـده اند. ایـن دسـتگاه ها در بـازار بـا تبلیغـات بـه 

فـروش رسیده انــــد و بـه بـالی جــــان برخــــی از 

سـاختمان ها تبدیـل شـده اند. چراکـه نقطـه قـوت 

روش فورجینگ سر به سر میلگرد را در ساختمان 

به نقطه ضعف آن تبدیل خواهد کرد و متاسفانه 

در صـورت رخ دادن زلزلـه، جـوش تقلبـی میلگـرد 

ایجاد شده خواهد شکست. 

وی بیـان کـرد: اسـتفاده از دسـتگاه های کپی 

بـه سـر  بـرای فورجینـگ سـر  شـده بی کیفیـت 

میلگرد در سـاختمان ها بسـیار خطرناک اسـت و 

مسئوالن شرکت ما بارها و بارها در قالب مقاالت 

و گزارش هـا هشـدارهای الزم را بـه مسـئوالن امـر 

داده اسـت امـا متاسـفانه هیـچ یـک از ارگان هـا یـا 

قـرار  پیگیـری  مـورد  را  موضـوع  ایـن  مسـئوالن 

نداده اند تا از چنین تقلب هایی در ساختمان سازی 

جلوگیری کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: روش فورجینگ سر به 

سـر فـوالد اگـر بـه صورت صحیـح اجرا شـود، فرایند 

بسـیار خوبـی خواهـد و در صورتی که شـرکت های 

مهندسـی جوش و افرادی که گواهینامه آموزشـی 

این فراآیند را می گیرند، آن را انجام دهند، هم برای 

و  بـود  خواهـد  مفیـد  میلگـرد  مصـرف  کاهـش 

سرمایه ملی را حفظ می کند؛ هم اینکه ساختمان 

را در مقابـل زلزلـه مقـاوم خواهـد کـرد و در مواقع 

بـا  را  سـاختمان  درون  سـاکنان  جـان  زمین لـرزه 

استحکام خوب خود نجات خواهد داد. 

فورجینگ یا جوش سر به سر 
میلگرد در ساختمان ها باعث 

می شود حدودا 20 تا 30 درصد 
مصرف میلگرد در کل کشور 

کاهش یابد. چراکه روش اورلپ در 
ساختمان ها که یک روش قدیمی و 
منسوخ است، در این فرایند حذف 
شده و دورریز میلگرد در ساختمان 

تقریبا به صفر می  رسد
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مدیرعامـل شـرکت تـوس فورجینگ گفـت: با توجه بـه اینکه تامین مـواد اولیه بـرای صنعت فورج فوالدی دشـوار اسـت، ترجیح 
می دهیـم تولیـد و فـروش به صورت سفارشـی باشـد تا تامین مـواد اولیه را مشـتری انجام دهد و بخشـی از هزینه هـا نیز پیش از 

تولید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت توس فورجینگ مطرح کرد:

علی زرین زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

عملیات فورجینگ در شـرکت توسط فورجینگ 

بـا تغییـر شـکل فلـزات بـه ویـژه فـوالد بـا حـرارت 

بسـیار بـاال در حـدود یـک هـزار تـا یـک هـزار و 

200درجـه سـانتی گراد، تحـت فشـار و در قالـب 

مخصـوص انجـام می شـود و فـوالد بـا عملیـات 

فورجینـگ تغییر شـکل می یابد. ظرفیت اسـمی 

شـرکت تـوس فورجینـگ 12 هـزار تـن اسـت امـا 

میـزان تولیـد شـرکت 50 درصـد ظرفیـت بـوده و 

حدود پنج هزار و 500 تن است. 

وی افـزود: فـوالد در عملیـات فورجینـگ به 

شـکل میلگـرد یـا چهارگوش اسـت و بـه قطعات 

هـوا  ریلـی،  خـودرو،  قطعـات  ماننـد  صنعتـی 

می شـود.  تبدیـل  و...  دفاعـی  صنایـع  فضـا، 

مهم تریـن قطعـات تولید شـده بـا فورجینگ در 

صنعـت خودروسـازی کاربـرد دارنـد و عمومـا 

جلوبنـدی، پیـچ و مهـره هسـتند. بـه طـور کلی، 

بـا فورجینـگ فـوالد می توانـد قطعات زیـادی را 

تولیـد کـرد کـه در صنایع گوناگـون کاربردهای 

تنـوع  اینکـه  ضمـن  باشـند.  داشـته  زیـادی 

محصـوالت سـاخته شـده بـه شـیوه فورجینـگ 

فوالدی بسیار باال است.

مدیرعامل شرکت توس فورجینگ خاطرنشان 

کرد: تکنولوژی های عملیات فورجینگ می تواند 

متفـاوت باشـد و ایـن امـر بسـتگی به اسـتفاده از 

ماشین آالت و ابزار آن دارد. در این رابطه هر چه 

ابزارآالت مورد استفاده مدرن تر و دقیق تر باشند 

و از متریال بهتر استفاده شود، محصول تولیدی 

نیـز بـا کیفیت تر خواهد بـود. ضمن اینکه نیروی 

بـه کار رفتـه در پـرس و چکش به عنـوان ابزارهای 

تولیـد  در  کلیـدی  نقـش  فورجینـگ،  در  مهـم 

ازجملـه  می کنـد.  ایفـا  باکیفیـت  محصـول 

ابـزارآالت بـه کار رفتـه در فورجینـگ می تـوان به 

پـرس، همـر )چکـش(، رول، قالـب و... اشـاره کـرد 

کـه می تـوان این ابزارآالت را برای تولید محصول 

با کیفیت، نوسازی کرد. 

میلگرد آلیاژی، مهم ترین ماده اولیه  ■

فورجینگ

زریـن زاده تصریـح کـرد: همان طور که پیـش از 

ایـن اشـاره شـد، مهم تریـن مـاده اولیـه محصـوالت 

فورجینگ، میلگرد فوالد با آلیاژهای مختلف بوده 

استفاده از آلیاژها نیز بستگی به کاربرد قطعه در 

صنعـت دارد کـه در ایـن رابطه محل مصرف، نوع 

استحکام و سختی و به طور کلی خواص مکانیکی 

و شـیمیایی قطعـه مـورد نظـر تعییـن می کنـد چه 

آلیاژی برای تولید قطعه به کار رود.

وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بر اینکـه آیا از 

اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه  نیـز  فـوالدی  شـمش 

فورجینـگ اسـتفاده می شـود یـا خیـر، بیـان کرد: 

شـمش بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ و سـنگینی نسـبتا 

زیـاد بـرای تولیـد قطعـه از عملیـات فورجینـگ 

مناسب نیست و همه تولیدکنندگان محصوالت 

فورج ترجیح می دهند از میلگرد یا چهارگوش و 

یا مقدار بسیار کم تسمه استفاده کنند. در این 

 BIN زمینـه اگـر تولیـد قطعه بر اسـاس اسـتاندارد

 ،CK35 ،CK22 انجـام شـود، آلیاژهایـی همچـون

CK45، 7131، 7225 بـه کار مـی رود کـه ایـن امـر 

نیـز بسـته بـه کاربرد قطعـات دارد. بـه طور مثال 

برای تولید بلبرینگ باید از آلیاژ 100Cr6 استفاده 

تولید سفارش محور را ترجیح می دهیم
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کرد. با این حال، بیش از 80 درصد آلیاژ مصرفی 

برای تولید قطعه در زمینه های خودرویی، ریلی 

و صنعتی را CK45 تشکیل می دهد.

دشوار بودن تامین مواد اولیه ■

مدیرعامـل شـرکت تـوس فورجینـگ عنـوان 

کـرد: بزرگ تریـن تامین کننـده شـرکت ما شـرکت 

فـوالد آلیـاژی ایران اسـت. البته تامین مواد اولیه 

در یکی دو سال اخیر با چالش همراه بوده است. 

ناگفتـه نمانـد کـه طـی یکـی دو سـال اخیر تقاضا 

بـرای فـوالد آلیـاژی افزایـش یافـت. بـه طـوری کـه 

مشـخص نیسـت سـفارش گذاری چه زمانی باید 

انجام شود و زمان تحویل نیز چه زمانی است.

زریـن زاده اضافـه کرد: متاسـفانه کمبـود مواد 

اولیـه برای صنایع فـورج فوالدی وجـود دارد. برای 

تامین مواد اولیه شرکت های مصرف کننده فوالد 

آلیـاژی هیـچ راهـی بـه جـز انتظـار نـدارد و کاری از 

دست آن ها برنمی آید. چراکه تنها یک تولیدکننده 

فوالد آلیاژی با استانداردهای مورد نیاز در کشور 

ما وجود دارد. به دلیل اینکه تولیدکنندگان فوالد 

آلیـاژی در ایـران محـدود هسـتند، قیمت گـذاری 

نیـز در اختیـار آن هـا اسـت و حتـی بـا توجـه بـه 

تحریم ها و افزایش نرخ ارز، نمی توان واردات فوالد 

آلیاژی با قیمت مناسب انجام داد.

فروش سفارشی مزیت بیشتری دارد ■

مدیرعامـل شـرکت تـوس فورجینـگ با اشـاره 

بـه بـازار مصـرف محصـوالت فـورج، عنـوان کرد: 

صنایـع  عمدتـا  مـا  شـرکت  محصـوالت  بـازار 

خودرویـی، ریلـی و صنایع خودرویی سـنگین به 

ویـژه لـوازم کامیـون، تریلـر و تراکتـور را شـامل 

نظـر  از  فورجینـگ  تـوس  شـرکت  می شـود. 

ماشـین آالت و تجهیزات، یک واحد کامل فورج 

فوالدی به شـمار می رود و سـومین پرس سـنگین 

کشـور بـا فشـار چهار هزار تـن را در اختیـار دارد. 

افتـاد،  اتفـاق  ارز  نـرخ  افزایـش  کـه  زمانـی  از 

یافتـه  افزایـش  بـه شـدت  سـفارش های داخلـی 

اسـت. بـه بـازار داخلـی باید نیاز صادراتـی را نیز 

اضافه کرد اما شرکت ما با توجه به نیاز داخلی، 

نتوانسته صادرات انجام دهد.

وی تاکیـد کـرد: شـرکت تـوس فورجینـگ از 

ابتـدای تاسـیس خـود بـا توجـه بـه ثابـت بـودن 

بـازار  بابـت فـروش و  مشـتریان خـود، مشـکلی 

نداشـته اسـت. ضمن اینکـه همواره تـالش کرده 

که در موضوعاتی مانند کیفیت، قیمت فروش، 

تحویـل بـه موقـع کاال به مشـتری و خدمات پس 

از فـروش، سـرآمد باشـد و بـه همیـن دلیـل بـازار 

مصـرف ایـن شـرکت همـواره حفـظ شـده اسـت. 

البتـه عمـده فـروش شـرکت به صورت سفارشـی 

انجـام می شـود. علـت انتخاب فروش سفارشـی 

این است که در این شیوه، فروش کامال تضمین 

انبـوه،  تولیـد  بـرای  شـده اسـت. در حالـی کـه 

مشـخص نیسـت کـه محصـوالت چـه زمانـی بـه 

فـروش مـی رود و بـا توجـه بـه مشـخص نبـودن 

فروش، این شیوه مشکالت خاص خود را دارد.

زرین زاده خاطرنشان کرد: هنگامی که تولید 

طبعـا  می شـود،  انجـام  سفارشـی  صـورت  بـه 

مشـکالت تولیـد و فـروش بسـیار کمتـر از تولیـد 

انبـوه اسـت زیـرا شـرکت دیگـر چنـدان درگیـر 

تامیـن مـواد اولیـه و نقدینگی نیسـت و این مهم 

بر عهده مشتریان قرار دارد.

کمبود نیروی انسانی، مهم ترین چالش ■

مدیرعامـل شـرکت تـوس فورجینـگ اظهـار 

کـرد: بـا اینکـه بـا 50 درصـد ظرفیـت فعالیـت 

می کنیـم و در تامیـن مـواد اولیـه دچـار چالـش 

تامیـن  مـا  شـرکت  اصلـی  مشـکل  امـا  هسـتیم 

نیـروی انسـانی اسـت. در حـال حاضـر، نیـروی 

انسانی متخصص یا حتی کارگر ساده نیز یافت 

نمی شـود. ایـن موضـوع حتـی بـرای شـرکت مـا 

یـک معمـا اسـت زیـرا از یـک سـو گفتـه می شـود 

بیکاری در کشـور موج می زند و از سـوی دیگر، 

نفـر   50 داریـم  را  ایـن  تـوان  حاضـر  شـرایط  در 

نیـروی انسـانی جـذب کنیـم. حتی اگـر بتوانیم 

عـدم  دلیـل  بـه  کنیـم،  جـذب  انسـانی  نیـروی 

آموزش مناسـب در دانشـگاه ها، نیروی انسـانی 

جدیـد فاقـد دانش و تخصص الزم برای فعالیت 

در کارخانه است.

وی بیان کرد: قوانین و مقررات خلق السـاعه 

و بـدون نظـر کارشناسـی تولیدکننـدگان مخـل 

تولیـد بـوده و دسـت تولیدکننـدگان را می بندد. 

متاسـفانه ایـن قوانیـن نـه تنهـا بـه تولیدکنندگان 

کمکـی نمی کنـد، بلکـه مانـع و سـد راه تولیـد 

و  متناقـض  قوانیـن  ایـن  از  بسـیاری  هسـتند. 

موازی کاری دستگاه ها با هم هستند.

تکنولوژی های عملیات فورجینگ 
می تواند متفاوت باشد و این امر 

بستگی به استفاده از ماشین آالت 
و ابزار آن دارد. در این رابطه هر 

چه ابزارآالت مورد استفاده مدرن تر 
و دقیق تر باشند و از متریال بهتر 

استفاده شود، محصول تولیدی نیز 
با کیفیت تر خواهد بود
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مدیر طرح توسـعه مجتمع فوالد دشتسـتان گفت: شـرکت فوالد دشتسـتان ظرفیت تولید 384 هزار تن ورق گالوانیزه را در سـال 
دارد و در پی احداث خط ورق رنگی است که احتماال تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر طرح توسعه مجتمع فوالد دشتستان:

مجیـد رفیعـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

طـرح ورق هـای فـوالدی گالوانیـزه یـا پوشـش روی 

نورد گالوانیزه دشتسـتان راد با ظرفیت 384 هزار 

تـن در سـال در شـهرک صنعتـی زاویـه شهرسـتان 

زرندیه استان مرکزی احداث شدi و از اسفند ماه 

سال 1399 به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: به طور معمول مواد اولیه ورق های 

بـه  ورق هـا  ایـن  کـه  اسـت  گالوانیـزه، ورق سـرد 

صـورت فول هـارد از کارخانه هـای تولیدکننـده آن 

یعنی فوالد مبارکه، هفت الماس، فوالد غرب آسیا 

و... تامین می شـود و ضخامت ورق سـرد فوالدی 

دریافتی نیز از دو میلی متر به باال است.

کمبود ورق سرد ■

مدیـر طـرح توسـعه مجتمـع فـوالد دشتسـتان 

اذعـان کـرد: بـا اینکـه خـط تولیـد ورق گالوانیـزه 

شـرکت فـوالد دشتسـتان بـه تازگی به بهره بـرداری 

رسـیده اسـت امـا در تامیـن مـواد اولیـه بـا مشـکل 

مواجه هستیم. علی رغم اینکه مقرر شده هر ماه، 

سـه هـزار و 600 تـن سـهمیه دریافـت ورق سـرد از 

بورس کاال داشته باشیم اما تنها می توانیم در حد 

یـک هـزار تـن تـا یـک هـزار و 200 تـن از این محصول 

خریـداری کنیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه نیـاز 

شرکت فوالد دشتستان برای تولید ورق گالوانیزه 

هـر مـاه بـه 35 هـزار تن می رسـد. از ایـن رو با توجه 

داده  اجـازه  دولـت  کشـور،  در  ورق  کمبـود  بـه 

متقاضیان برای خالی نبودن ظرفیت، ورق سرد به 

کشور وارد کنند.

استفاده از خط تولید پیوسته برای تولید  ■

ورق گالوانیزه

رفیعی در خصوص خط تولید ورق گالوانیزه 

تولیـد ورق  ایـن شـرکت خاطرنشـان کـرد: خـط 

گالوانیـزه شـرکت فـوالد دشتسـتان بـه صـورت 

پیوسته است. هنگامی که ورق سرد فوالدی به 

عنـوان مـاده اولیـه بـه خـط تولیـد وارد می شـود، 

پس از اینکه ورق فراآیند کشـش را طی کرد و از 

کـوره آنیـل رد می شـود و بـه کـوره یـا حمـام روی 

انتقـال می یابـد کـه در ایـن بخـش ورق فـوالدی 

دارای پوشش روی می شود.

وی اضافه کرد: هنگامی که پوشـش روی بر 

فرآینـد  یـک  می گیـرد،  قـرار  فـوالدی  ورق  روی 

خنک کننـده نیـز طی می شـود و در نهایـت ورق 

گالوانیزه شـده به بخش رولینگ انتقال می یابد 

کـه پـس از بسـته بندی بـه عنـوان ورق گالوانیـزه 

وارد بازار می شود.

مدیـر طـرح توسـعه مجتمع فوالد دشتسـتان 

بـا اشـاره بـه بـازار مصـرف ورق گالوانیـزه، بیــــان 

کـرد: ایــــن نــــوع ورق هــــا عمدتــــا در صنــــایع 

خودروسـازی، لـوازم خانگـی، صنـــایع غذایـی و 

صنایع ساختمانی به کار می روند.

صادرات 25 درصدی محصوالت ■

مدیـر طـرح توسـعه مجتمع فوالد دشتسـتان 

آنالیـن«  »فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در 

مبنی بر اینکه آیا تولید ورق گالوانیزه در کشور 

اشـباع شـده اسـت یـا خیـر، عنـوان کـرد: طبعـا با 

ورق  حـوزه  تولیدکننـدگان  تعـدد  بـه  توجـه 

محصـول  فـروش  بـرای  رقابـت  هـم  گالوانیـزه، 

دشـوار بوده و هم اینکه بازار کشـور اشـباع شـده 

اسـت. بنابرایـن راهـی بـه جـز حرکـت بـه سـمت 

بازارهای صادراتی وجود ندارد.

رفیعـی تاکیـد کـرد: افـق طـرح شـرکت فوالد 

دشتسـتان برای ورق های گالوانیزه، صادرات تا 

هدف گـذاری  تولیـدات  از  درصـد   25 سـقف 

شـــده اســـت. در حــــال حاضــــر، شرکـــت فـوالد 

دشتسـتان در مرحلـه ثبـت برنـد تجـاری خـود و 

اخذ مجوز صادرات هستیم تا در آینده بتوانیم 

محصـول خـود را صـادر کنیـم. ضمـن اینکـه در 

پی اخذ نشان استاندارد برای ورق های تولیدی 

نیز هستیم که خوشبختانه اقدامات شرکت در 

این راستا به مراحل نهایی رسیده است.

وی تصریـح کـرد: پـس از اینکـه برنـد تجـاری 

شـرکت فـوالد دشتسـتان بـه ثبـت برسـد، مجـوز 

صـادرات از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

اخذ می شود و صادرات را به ویژه به کشورهای 

همسایه در دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیـر طـرح توسـعه مجتمع فوالد دشتسـتان 

با بیان اینکه طرح توسـعه در دسـتور کار اسـت، 

مطـرح کـرد: فـاز بعـدی طـرح ورق گالوانیـزه کـه 

ورق هـای  تولیـد  رسـید،  بهره بـرداری  بـه  اخیـرا 

گالوانیـزه رنگـی اسـت. ایـن یعنـی پـس از اینکـه 

ورق سـرد فـوالدی گالوانیـزه شـد، بتـوان از آن بـه 

عنـوان مـاده اولیـه خـط ورق رنگـی نیـز اسـتفاده 

کـرد. در حـال حاضـر، سـالن های خـط ورق رنگی 

خریـد  مرحلـه  در  و  اسـت  شـده  احـداث  نیـز 

پیش بینـی  هسـتیم.  تولیـد  خـط  ماشـین آالت 

می  شود این خط نیز تا اواخر سال جاری یا اوایل 

سال آینده به بهره برداری برسد.

احداث خط تولید ورق رنگی در دستور کار است
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مدیـر بازرگانـی شـرکت فوالد مهر دماوند گفت: پـروژه 1.5 میلیون تنی مقاطع فوالدی شـرکت فوالد مهر دماوند با سـرمایه گذاری 
بخش خصوص در حال اجرا است و بدون مشکل پیش می رود.

مدیر بازرگانی شرکت فوالد مهر دماوند:

پژمان محمودی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

شـرکت فوالد مهر دماوند قرار اسـت در هشـترود 

استان آذربایجان شرقی احداث شود و قصد دارد 

تمـام مقاطـع فـوالدی همچـون تیرآهـن، نبشـی، 

ناودانی، میلگرد و پروفیل را تا سـقف 1.5 میلیون 

تن تولید کند. بر این اسـاس به دنبال آن هسـتیم 

یکی از کامل ترین مجموعه های تولید فوالد کشور 

را با الگوی عرضه پیوسته و همگرا یک زنجیره پویا 

و چابک در قالب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

احداث کنیم.

شـده  یـاد  مقاطـع  تولیـد  بـرای  افـزود:  وی 

ماشـین آالت مـورد نیـاز را بـه دلیـل اینکـه تنـوع 

محصـوالت بسـیار بـاال اسـت، بایـد بـه گونـه ای 

انتخـاب و تامیـن کنیـم تا همه مقاطع قابل تولید 

باشند. تخمین زده می شود هزینه خرید و تامین 

ماشـین آالت و تجهیـزات خطـوط تولیـد بیـش از 

60میلیون یورو باشـد.

فـوالد مهـر دماونـد  بازرگانـی شـرکت  مدیـر 

و  ماشـین آالت  تامیـن  از  هـدف  کـرد:  تاکیـد 

تجهیـزات بـا توانایـی تولید متنوع این اسـت که 

در مواقـع ضـروری، بـا توجـه بـه نیـاز بـازار هـم در 

بالفاصلـه  بتوانیـم  خـارج،  در  هـم  و  داخـل 

محصـوالت خـود را تغییـر دهیـم و نیـاز بـازار را 

تامین کنیم. ضمن اینکه ظرفیت تولید را نیز به 

گونـه ای در نظـر گرفتیـم کـه بـا توجـه بـه حجـم 

تولیـد اقتصادی باشـد. البتـه از هم اکنون شـروع 

بازاریابـی در سـطح  تبلیغـات و  بـه برندسـازی، 

کشور و بازارهای منطقه ای کرده ایم.

محمـودی تاکید کـرد: بـرای اجرای پـروژه باید 

گام به گام پیش برویم و از هر گونه شـتاب زدگی 

در اجرای آن پرهیز کنیم زیرا هر پروژه باید مطابق 

بـا زمان بنـدی ارائـه شـده از سـوی کارشناسـان و 

مشـاوران پیـش بـرود. در غیـر ایـن صـورت ممکـن 

است پروژه با توقف یا شکست مواجه شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر چالش هـای 

اجـرای پـروژه 1.5 میلیـون تنـی فوالد مهـر دماوند 

بـه ویـژه از سـوی مسـئوالن و بروکراسـی اداری، 

بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای پروژه مسئوالن 

صـدور  زمینـه  در  ویـژه  بـه  کشـور  و  اسـتانی 

ماننـد  زیرسـاخت ها  تامیـن  و  الزم  مجوزهـای 

زمین، آب، برق، گاز و... همکاری های الزم را به 

عمل آورده اند و مشکلی از جانب بروکراسی های 

زمـان صـدور مجـوز  یـا طوالنـی شـدن  و  اداری 

نداشتیم. در صورتی که با همین سرعت مراحل 

اداری طـی شـود، بـه نظـر می رسـد پـروژه در زمان 

مقرر به بهره برداری خواهد رسید.

مدیـر بازرگانی شـرکت فـوالد مهر دماونـد در 

خصـوص تاثیـر تحریم هـا بـر اجـرای پـروژه عنـوان 

را  ماشـین آالت  از  برخـی  خوشـبختانه  کـرد: 

نیـز  مرتبـط  قراردادهـای  و  کرده ایـم  خریـداری 

و  ماشـین آالت  ایـن  هنـوز  امـا  شـده اند  منعقـد 

تجهیـزات را بـه کشـور وارد نکردیـم. البتـه قصـد 

داریـم بـا توجـه بـه تـوان خـوب صنایع داخلـی در 

زمینه تولید برخی از ماشین آالت و تجهیزات، از 

ایـن تـوان اسـتفاده و ماشـین آالت را بومی سـازی 

کنیـم. قطعـا صنایـع کشـور پتانسـیل و توانایـی 

تولیـد ماشـین آالت نـورد فـوالد را دارنـد و در ایـن 

رابطـه چندیـن شـرکت را مدنظـر قـرار داده ایـم. 

البته شرکت هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و 

بایـد همـه احتمـاالت و گزینه هـا را بـا توجـه بـه 

شرایط در نظر بگیریم.

طیف متنوعی از مقاطع فوالدی را تولید خواهیم کرد
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دورنمای روشن صنعت آلومینیوم

کمبود نقدینگی به سال جدید منتقل شد
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محمد بهرامی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت فراسـازان آلومینیوم میهن در اصل طرح 

توسعه  شرکت پارس آلومین اراک است. شرکت 

پارس آلومین با داشتن 20 سال سابقه، در زمینه 

تولید انواع پروفیل های آلومینیومی، ساختمانی، 

صنعتی و خودرویی فعالیت می کند.

وی افزود: شرکت فراسازان آلومینیوم میهن به 

عنـوان طـرح توسـعه ای بـوده کـه در سـه فاز تولید 

و  آلومینیومـی  بیلـت  و  تولیـد شـمش  پروفیـل، 

آنودایزینگ آلومینیومی طراحی شـده اسـت و در 

حال حاضر، فاز نخست که مربوط به آنودایزینگ 

آلومینیــــوم اســــت حـــدود ســـه مــــاه اســت کــه 

راه انـدازی شـده و پروانـه بهره بـرداری آن در بهمـن 

مـاه سـال 1399، صـادر شـده اسـت. بـرای دو فـاز 

دیگر، زیرساخت ها و سالن تولید، ساخته شده اما 

هنـوز ماشـین آالت آن نصـب نشـده اسـت کـه بـه 

زودی برای انجام این کارها، اقدام خواهیم کرد.

این تولیدکننده مقاطع آلومینیومی در ادامه 

گفت: ظرفیت ساالنه  تولید مقاطع آلومینیومی 

ایـن کارخانـه، 50 هـزار تـن اسـت امـا بـه صـورت 

تفکیک شده برای فاز آنودایز آلومینیوم، ظرفیت 

تولیـد سـاالنه دو هـزار تـن اسـت کـه از زمـان آغاز 

بهره بـرداری بـا 70 درصـد ظرفیـت به طـور واقعی 

در حال فعالیت و تولید هستیم.

بهرامـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکه تکنولوژی تولید شـرکت 

فراسـازان آلومینیوم میهن داخلی اسـت یا خیر، 

تصریـح کـرد: تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در ایـن 

کارخانـه اروپایـی بـوده و اغلـب ماشـین آالت و 

تجهیزات از کشور اسپانیا است.

مدیرعامل شرکت فراسازان آلومینیوم میهن 

در خصـوص چالش هـای بـه وجـود آمـده در سـال 

تولیدکننـدگان  تمـام  بـرای  1399، عنـوان کـرد: 

محصوالت مختلف آلومینیومی در سال 1399، 

مـواد  واردات  زمینـه  در  فراوانـی  چالش هـای 

اولیـه، ثبـت سـفارش، تسـهیالت بانکـی و... بـه 

وجـود آمـد و بزرگ تریـن معضـل سـال گذشـته، 

جهـش نـرخ ارز بـود کـه بـه نقدینگـی واحدهـای 

تولیـدی ضربـه بزرگـی زد. البتـه مسـئوالن امـر 

همـه روزه در حـال تـالش بـرای رفـع مشـکالت 

ذکـر شـده هسـتند امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 

داشـت کـه راه حـل معضـالت بخـش تولیـد در 

گفتـار سـاده بـوده امـا در عمـل بسـیار سـخت و 

سـنگین اسـت و به همین زودی ممکن نخواهد 

بود که به طور قطعی رفع و رجوع شود.

آلومینیـــومی  مقاطـــع  تولیــدکننــــده  ایـــن 

همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« در خصـوص برنامه هایی که این شـرکت 

بررسـی  بـا  کـرد:  اضافـه  دارد،  کار  دسـتور  در 

وضعیـت بـازار و شـرایط تولیـد، در سـال جدیـد، 

سـعی داریـــم سایـــت تولیـــد شمـــش و بیلـــت 

هرچـه  و  کنیـم  راه انـدازی  نیـز  را  آلومینیومـی 

زودتر به تولید این محصوالت نیز بپردازیم.

بهرامی در ارزیابی بازار صنعت آلومینیوم در 

سال 1400، تاکید کرد: با مطالعاتی که انجام شده، 

سـال 1400، بـه احتمـال بسـیار زیـاد از نظـر تولیـد و 

فروش، هم برای شرکت فراسازان آلومینیوم میهن 

و هـم بـرای آلومینیـوم کل کشـور، سـال خوبـی 

خواهد بود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان با وجود 

همـه مشـکالت، بـرای پیشـرفت و توسـعه خـود 

برنامه ریزی هایـی را انجـام داده انـد که پیش بینی 

می شود امسال به ثمر بنشیند.

مدیرعامـل شـرکت فراسـازان آلومینیوم میهـن گفت: بسـیاری از واحدهـای تولیدکننده محصـوالت آلومینیومی علی رغم مشـکالت و 
چالش هایـی کـه بر سـر راه تولید قـرار گرفته، برنامه ریزی های منسـجمی را انجـام داده اند که پیش  بینی می شـود این امر به توسـعه و 

رونق صنعت آلومینیوم در سال جاری منجر شود.

مدیرعامل شرکت فراسازان آلومینیوم میهن عنوان کرد:

دورنمای روشن صنعت آلومینیوم
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم سـراج آذربایجان گفـت: کمبود نقدینگی بزرگ ترین چالشـی بود که در سـال گذشـته بسـیاری از 
تولیدکننـدگان ازجملـه همیـن شـرکت، با آن مواجـه بوده اند؛ ضمـن اینکه هنوز بخشـی از مطالبات مـا از فروش محصول توسـط 

مشتریان پرداخت نشده است که این موضوع می تواند اثرات منفی بر فعالیت هر واحد تولیدی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان:

بـا  گفت وگـو  در  قهرمانـی  منـوری  حسـن 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهار داشت: شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان 

پروفیل هـای  تولیـد  در  تاکنـون   1372 سـال  از 

آلومینیومـی فعالیـت دارد. ظرفیـت تولیـد ایـن 

شـرکت ماهانـه 300 تـن بـوده کـه کنون بـا صد در 

صـد ظرفیـت، در حال تولید پروفیل آلومینیومی 

از  درصـد   60 تولیـد  نوبـت  هـر  در  هسـتیم. 

بـا وجـود  محصـوالت خـود را صـادر می کنیـم. 

تمـام  صـادرات  روی  ارز  نـرخ  نوسـانات  اینکـه 

صنایع تاثیرگذاری مسـتقیم دارد، تا به امروز در 

فروش صادراتی این شرکت وقفه ای ایجاد نکرده 

اسـت و ایـن امـر را در هـر نوبـت بـه صورت کامل 

انجام می دهیم.

وی در خصـوص چالش هـای سـال 1399، بیـان 

کرد: تاکنون مانند بسـیاری از شـرکت ها که برای 

صـادرات محصوالت خود چالش هـای زیادی را بر 

مشـکلی  دچـار  می کننـد،  تجربـه  خـود  راه  سـر 

نشـده ایم و در تـالش هسـتیم تـا بتوانیـم میـزان 

صادرات خود را نیز افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان 

اذعـان کـرد: کمبـود نقدینگی بزرگ ترین چالشـی 

بود که در سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان 

ازجمله همین شرکت، با آن مواجه بوده اند. ضمن 

فـروش  از  مـا  از مطالبـات  بخشـی  هنـوز  اینکـه 

محصول توسط مشتریان پرداخت نشده است که 

این موضوع می تواند اثرات منفی بر فعالیت هر 

واحد تولیدی داشته باشد.

آلومینیومـی  محصـوالت  تولیدکننـده  ایـن 

خاطرنشـان کـرد: مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده ایـن 

شـرکت بـرای تولیـد پروفیـل آلومینیومـی ، شـمش 

خالـص اسـت کـه آن را از بـورس کاالی ایـران تهیـه 

می کنیم. به هر میزان که بخواهیم شمش خالص 

آلومینیومی در بورس کاال وجود دارد و در تامین 

آن با مشکلی روبه رو نیستیم.

قهرمانی در خصوص برنامه توسعه ای در سال 

1400 اظهار کرد: در جهت گسترش فعالیت خود 

در سـال 1400، در نظـر داریـم خطـوط تولید خـود را 

افزایـش دهیـم و بـا به روزرسـانی و توسـعه خطـوط 

تولیـد، محصـوالت بیشـتر و بـا کیفیـت باالتـری 

تولید و روانه بازار داخلی و صادراتی کنیم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان 

در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

بـر اینکـه تکنولـوژی بـه کار رفتـه شـده در خطـوط 

تولید این شرکت چیست، گفت: در این شرکت از 

آخرین و به روزترین تکنولوژی دنیا اسـتفاده شـده 

که آن را از کشور ایتالیا تامین کرده ایم.

وی ادامـه داد: ممکـن اسـت ایـن سـوال پیش 

آمده باشد که در صورتی که یکی از قطعات این 

دسـتگاه ها دچار مشـکل شـوند، به علت خارجی 

بودن آن ، چطور این مشـکل را برطرف می کنیم؟ 

تکنسـین های  شـرایط،  ایـن  در  کـه  گفـت  بایـد 

مسـتقر در شـرکت بـه نحـو احسـن، تعمیـرات را 

شروع می کنند و به علت داشتن مهارت کافی، 

زمـان زیـادی صـرف انجـام این کار نمی کنند. به 

این ترتیب، به بهره گیری از تکنسین های خارجی 

و یـا واردات قطعـات یدکـی از خـارج از کشـور 

وابسته نیستیم.

ایـن تولیدکننـده در مـورد ارزیابـی عرضـه و 

معامله صادراتی شمش آلومینیوم در بورس کاالی 

ایـران، تصریـح کـرد: بعـد از گذشـت مـدت زمـان 

زیـادی، اولیـن عرضـه صادراتی صـورت گرفت که 

ایـن یـک کار بسـیار ارزشـمند تلقـی می شـود و بـه 

شـدت بـرای صنعـت آلومینیـوم کشـور می توانـد 

موثر واقع شـود؛ به شـرط آنکه این روند ادامه پیدا 

کند و توقفی در انجام آن، صورت نگیرد.

قهرمانـی در پاسـخ به سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه معامـالت صادراتـی در 

بـورس کاال تـا چـه انـدازه بـر شـفاف تر شـدن امـر 

صادرات کمک می کند، بیان کرد: این کار تا حد 

بسـیار زیادی به شـفافیت صادرات کمک خواهد 

قیمـت  ثبـات  و  شـدن  روشـن  باعـث  زیـرا  کـرد 

صادرات می شود.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان 

درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده 

محصوالت این شرکت، خاطرنشان کرد: بخشی از 

مطالبـات مـا کـه هنوز پرداخت نشـده، مربـوط به 

صـادرات محصـول بـوده و ایـن در حالی اسـت که 

امـر  ایـن  و  را طـی می کنـد  دالر رونـد کاهشـی 

موجب ضرر برای ما خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند ثبات قیمت 

ایجـاد کنـد و حبـاب قیمتی را از بین ببرد، شـرایط 

تولید و فروش برای تمام تولیدکنندگان ازجمله ما، 

بهتر خواهد شد زیرا نوسانات نرخ ارز و در پی آن، 

قیمـت مـواد اولیـه و قیمـت تمام شـده محصـول، 

چیزی جز ضرر برای ما ندارد.

وی در تکمیل صحبت خود در خصوص عدم 

وجـود توانایـی خریـد شـمش خالـص از بـورس کاال 

توسط برخی از تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: در 

خصـوص بـه وجـود آمـدن ایـن مشـکل، بایـد گفت 

از تولیدکننـدگان کـد  ایـن دسـته  ممکـن اسـت 

بورسی دریافت نکرده باشند و یا فعالیت رسمی 

نداشته باشند و اسم واحدهای تولیدی خود را در 

مشـکالت  باشـند.  نرسـانده  ثبـت  بـه  سـامانه 

عدیـده ای وجـود دارد کـه ایـن دو نمونـه، از جملـه 

مشکالت موجود است.

کمبود نقدینگی به سال جدید منتقل شد
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جهش توسعه ای در 1400
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مدیـر مجتمـع مس شـهر بابک گفـت: به همت متخصصین و مهندسـان مجرب مجموعـه، تاکنون بـه رکورد و موفقیت های بسـیاری 
دسـت یافتیـم و برای سـال جاری نیـز برنامه ها و طرح های توسـعه ای را تبییـن کرده ایم که با عملیاتی شـدن آن ها، قطعا سـهم تولید 

قابل توجهی در حوزه باالدستی صنعت مس به خود اختصاص خواهیم داد.

مدیر مجتمع مس شهر بابک عنوان کرد:

جهش توسعه ای در 1400

بـا  گفت وگـو  در  ابراهیمی نسـب  حسـین 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهار داشت: برای سال 1400 همانند سال 1399 

برنامه  و طرح های توسـعه ای در نظر گرفته شـده 

اسـت؛ در حـوزه کنسـانتره می تـوان گفـت کـه 

بـرای تامیـن کنسـانتره در سـال جـاری سـه پـروژه 

طراحی شده است و واحد 2 تغلیظ میدوک طی 

چهار سال به بهره برداری خواهد رسید. عملیات 

اجرایی این طرح که در صورت اتمام آن، سـاالنه 

150 هزار تن کنسانتره مس تولید خواهد شد، در 

بهـار امسـال آغـاز خواهد شـد. کارهـای اولیه این 

طـرح انجـام شـده و مشـاوره، طراحـی اولیـه ایـن 

پروژه نیز در حال انجام است و عملیات اجرایی 

و خاک برداری را طی فصل جاری آغاز می کنیم. 

طبق برنامه طی چهار سال به مرحله بهره برداری 

تـن  هـزار   150 بتوانیـم  نهایـت  در  تـا  می رسـد 

کنسانتره تولید کنیم.

وی افـزود: واحـد 2 تغلیـظ میـدوک بـه چیـزی 

حدود هشـت میلیون تن خاک معدنی به عنوان 

خـوراک نیـاز دارد کـه در جهـت تامیـن ایـن میزان 

خاک معدنی نیز باید اقداماتی صورت گیرد. در 

این راسـتا پیمانکار از یک سـال گذشـته در معدن 

فعالیت خود را آغاز کرده اسـت و تا اواخر امسـال 

کارگاه آن تکمیل می شود.

پروژه تامین کنسـانتره از سـرباره ■

مدیـر مجتمـع مـس شـهر بابـک تصریح کـرد: 

در بخش معدن و باطله افزایش ظرفیت خوبی را 

نیـز  آینـده  سـال  در  ایـن موضـوع  کـه  داشـتیم 

ادامـه دار خواهـد بـود و شـرایطی فراهـم می شـود 

که برای راه اندازی واحد 2 تغلیظ، میزان سولفور 

مـورد نیـاز را تامیـن خواهـد کـرد. قابل ذکر اسـت 

کـه در بخـش تامین کنسـانتره، طرح فلوتاسـیون 

سـرباره را داریـم کـه مراحـل مقدماتـی ایـن پـروژه 

نیز انجام شده و عملیات اجرای آن طی روزهای 

آتی آغاز خواهد شد. طی دو سال آینده کارخانه 

را احداث می کنیم و تولید 20 هزار تن کنسانتره 

از این پروژه برآورد شده است.

تامیـن  پـروژه  داد:  ادامـه  ابراهیمی نسـب 

کنسانتــــره از سربــــاره از لحـــاظ اجرایـی تاکنـون 

پیشرفـــت مطلوبـی داشتــــه اســــت. در بخـــش 

سولفورهای کم عیار می توان گفت که مطالعات 

موافقـت   و  بـوده  انجـام  حـال  در  پایـه  و  اولیـه 

اعضـای هیئـت مدیـره اخـذ شـده اسـت. در حال 

حاضـر، بالـغ بـر 100 میلیـون تـن خـاک اسـتخراج 

شـده عیـار پاییـن در اختیـار داریـم و طراحی های 

احـداث کارخانـه فـرآوری ذخایـر کم عیـار نیـز در 

بـا چنـد  دسـتور کار قـرار دارد و در ایـن راسـتا 

تجهیـزات صحبت هـای  تامیـن  شـرکت جهـت 

مقدماتـی انجـام شـده اسـت. مطالعـه و طراحـی 

کارخانه طی 6 ماهه ابتدایی سـال انجام خواهد 

شـد و در تـالش هسـتیم در نیمـه دوم سـال 1400 

عملیـات اجـرای ایـن طـرح نیـز آغاز شـود که طی 

سه سال آینده در مدار قرار گیرد.

وی خاطرنشــــان کــــرد: قابل ذکــر است کــه 

کارخانـه فلوتاسـیون سـرباره بعـد از دو سـال کـه 

بـه بهره بـرداری برسـد، چیـزی حـدود 20 هزار تن 
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حـدود  نیـز  کم عیـار  سـولفورهای  محـل  از  و 

60هزار تن کنسـانتره تامین خواهد شـد. به این 

ترتیـب، در مجمـوع طـی چهـار سـال آینـده بالـغ 

بـر 230 هـزار تـن را می توانیـم بـه ظرفیـت فعلـی 

کارخانه اضافه کنیم.

واحد ذوب خاتون آباد به خط راه آهن مرکزی  ■

متصل خواهد شد

مدیر مجتمع مس شهر بابک عنوان کرد: از 

دیگـر طرح هـای توسـعه ای نیـز می توان به پـروژه 

ریل گـذاری اشـاره کـرد کـه تـا پایـان فصـل بهـار 

1400 ایـن طـرح بـه بهره بـرداری خواهد رسـید که 

بـا اجـرای ایـن پـروژه واحـد ذوب خاتون آبـاد بـه 

خـط راه آهـن مرکـزی متصـل می شـود. طراحـی 

پـروژه آهـک نیـز در حـال انجـام اسـت و عملیات 

اجرایـی آن نیـز همزمـان با سـایر پروژه هـا در حال 

انجام است.

ابراهیمی نسـب اضافـه کـرد: در بحـث آب 

خلیـج فـارس نیـز موافقت هـای اولیـه آن انجـام 

شده و امور اجرایی آن نیز در آستانه آغاز است. 

با انجام این پروژه، آب به مجتمع مس سرچشمه 

می رسـد و در ادامـه نیـز خـط آب بـه مجتمـع 

شـهربابک خواهـد رسـید. طبیعـی اسـت زمانـی 

کـه چنیـن پروژه هـای بزرگـی در مجتمـع شـهر 

بابـک انجـام شـود، در راسـتای آن بایـد امـوری 

دیگـری همزمـان صـورت پذیـرد زیـرا در سـایر 

بخش هـا نیـاز بـه توسـعه وجـود دارد. بـه عنـوان 

مثال، بخش های تامین تجهیز و سفارشات و به 

بـه توجـه  طـور کلـی مجموعـه پشـتیبانی نیـاز 

بیشـتری دارد. بـه ایـن ترتیـب، بایـد همزمـان بـا 

بزیرسـاخت های  توسـعه ای،  طرح هـای  ارجـای 

دیگـر نیـز در راسـتای رشـد و شـکوفایی فراهـم 

شـود تـا بتوانیـم مجموعـه را در کل بـه سـمت 

پیشرفت سوق دهیم.

استخراج زیرزمینی معدن میدوک ■

وی اذعــــان کــــرد: در بخــــش معــــدن نیــــز 

برنامه هـــایی مـدون شـــده و دو موضـوع مطـرح 

اســـت. بحـــث اول در رابطـه بـا اینکـــه تامیـن 

سـولفور حدود هشـت میلیون تن به 15 میلیون 

تـن برسـد و در گام اول بایـد باطلـه متناسـبی 

برداشـته شـود. در ماه هـای پایانـی سـال بـه طـور 

تقریبی در بخش باطله و سولفور فراتر از برنامه 

بودیـم کـه ایـن موضوع در سـال جاری نیـز ادامه 

خواهـد داشـت. کار مهمـی کـه در حـوزه معـدن 

بایـد انجـام شـود، بخـش طراحی معـدن میدوک 

اسـت کـه ذخیره زیرزمینی زیـاد و با عیار باالیی 

دارد. در سـال 1400 برنامه ریـزی بـرای انتخـاب 

مشاوره خارجی و بهره برداری از بخش زیرزمینی 

امیـدوار  و  اسـت   انجـام  حـال  در  معـدن  ایـن 

هسـتیم کـه طـی دو یـا سـه سـال آینـده بتوانیـم 

معـدن  زیرزمینـی  بخـش  مطالعـات  و  طراحـی 

میدوک را به پایان برسانیم و برای آغاز عملیات 

اجرایی آن خیز برداریم.

در حال حاضر، بالغ بر 100 میلیون 
تن خاک استخراج شده عیار پایین 

در اختیار داریم و طراحی های 
احداث کارخانه فرآوری ذخایر 

کم عیار نیز در دستور کار قرار دارد
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سدسازی قانونی در برابر تولید
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مدیرعامل شـرکت صنایع روی لوشـان گفت: صدور بخشنامه های متعددی که بعضا با یکدیگر تناقض نیز دارند، نه تنها به تولیدکنندگان 
کمکی نمی کند بلکه آن ها را از برنامه های تولیدی عقب می اندازد؛ ضمن اینکه بسیاری از این قوانین از شرایط روز عقب تر هستند.

مدیرعامل شرکت صنایع روی لوشان عنوان کرد:

سدسازی قانونی در برابر تولید

بهـروز بدیعـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

صنایـع روی لوشـان، از سـال 1380 در حـوزه تولید 

کنسـانتره و شـمش روی فعالیـت دارد. ظرفیـت 

تولیـد شـمش روی در ایـن شـرکت روزانـه 27 تـن 

اسـت کـه ایـن عـدد در صـورت مرغـوب بـودن و 

پرعیـار بـودن خـاک معدنی قابلیت افزایـش تا 30 

تـن را نیـز دارد امـا در حـال حاضـر بـا 20 درصـد 

ظرفیـت تولیـد خـود در حـال فعالیـت هسـتیم. 

چراکه خاک هایی که وارد واحد فراوری می  شود 

عمدتا کم عیار هستند و به همین سبب ظرفیت 

تولید را کاهش می دهند.

حداقـل  دارای  کنسـانتره  بایـد  افـزود:  وی 

30درصـد خلـوص بـه دسـت مـا برسـد تـا بتوانیـم 

فـروش  بـه  و  کنیـم  تولیـد  روی  شـمش  30تـن 

برسانیم اما متاسفانه این امر محقق نشده است 

و بعضا میزان تولید به زیر 20 درصد ظرفیت نیز 

می رسد. میزان تولید کنسانتره های صنایع روی 

لوشان، متناسب با میزان خاک معدنی است که 

دوره ای  در  اسـت  ممکـن  می گیریـم.  تحویـل 

میـزان دریافـت خـاک معدنـی بسـیار مطلـوب 

باشـد و بـه تبـع آن، واحـد فلوتاسـیون نیـز فعـال 

خواهـد بـود. در مواقعـی هـم کـه خـاک معدنـی 

مورد نیاز ما به میزان کافی نباشد، خطوط تولید 

بـه صـورت کلـی متوقـف می شـوند و تولیـدی 

صورت نمی گیرد.

عیارسازی خاک معدنی با تکنولوژی اختصاصی ■

ایـن تولیدکننـده روی عنـوان کـرد: در ایـن 

کنسانتره سـازی  خـط  دو  در  تولیـدی،  واحـد 

صـورت می گیـرد؛ خـط اول، واحـد فلوتاسـیون 

بـوده و خـط دوم، مربـوط بـه تغلیـظ خاک هـای 

بـه  متعلـق  آن  تکنولـوژی  کـه  اسـت  کم عیـار 

شـرکت اسـت. در واحد تغلیط خوراک کم عیار، 

هرگونه خاکی با عیار بسیار پایین در حد 1.5 تا 

2 درصد به کنسـانتره با خلوص 15 تا 30 درصد 

تبدیل می شود.

افزایش کیفیت و تنوع محصوالت ■

در  لوشـان  روی  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

پاسـخ به این سـوال که چه برنامه های توسـعه ای 

نظـر  در  شـرکت  ایـن  بـرای   1400 سـال  در  را 

گرفته انـد، اذعـان کـرد: بـرای سـال 1400، باالتـر 

بردن کیفیت محصوالت بیش از پیش مدنظر ما 

است. در یک برهه زمانی، در این شرکت شمش 

روی بـا خلـوص  99.94 درصـد و 99.95 درصـد 

تولیـد می شـد اما  اکنون شـمش روی خالـص را با 

تولیـد  درصـد   99.99 و  درصـد   99.98 عیـار 

می کنیم. همچنین فرایندهای بعد از تولید روی 

را نیز آغاز کرده ایم که شـامل تولید اکسـید روی 

و سولفات آن می شود که البته در حال بازسازی 

فرایندها و بهبود آن ها هسـتیم تا بتوانیم توسـعه 

خـود  کار  دسـتور  در  هـم  را  محصـوالت  سـبد 

داشته باشیم.

آیین  نامه های خلق الساعه بانک مرکزی ■

بدیعی در خصوص مهم ترین معضالت پیش 

روی صنعـت روی کشـور تصریـح کـرد: در یـک 

همـه  بیـن  مشـترک  مشـکل  مهم تریـن  کالم، 

تولیدکنندگان، بانک مرکزی است؛ وقتی قوانین 
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عنـوان  تحـت  مرکـزی  بانـک  توسـط  مختلفـی 

گشایش در تولید، وضع و اجرا می شود و هر روز 

نیـز قانـون جدیـد اضافـه شـده، قانـون قبلـی را بـه 

طـور کلـی نقـض می کنـد، چطـور دم از گشـایش 

در تولید زده می شود؟!

وی اضافـه کـرد: آیین نامه هـای جدیـدی کـه 

نظارتـی  ارگان هـای  دسـت  بـه  مرکـزی  بانـک 

مختلـف می رسـاند، دسـت همـه را بـرای رفـع و 

بـه  کمکـی  هیـچ  و  می بنـدد  چالش هـا  رجـوع 

تولیدکننده نمی  کند و فقط ادامه کار را برای او 

اکثـر  کـه  موضـوع  ایـن  می سـازد.  سـخت تر 

کـه  محدودیت هایـی  علـت  بـه  تولیدکننـدگان 

بانک مرکزی به وجود آورده است، کمتر از میزان 

ظرفیت خود در حال تولید محصول هستند، به 

شـدت برای صنعت کشـور، زیان بار خواهد بود. 

متاسفانه با وضعیت کنونی، هیچ انتظاری برای 

گشـایش از دولـت، بانـک مرکـزی و سـازمان های 

نظارتـی نداریـم و بـرای بقـای خـود مـدام در حال 

جنگیدن هستیم.

ایـن تولیدکننـده روی ادامـه داد: بـه عنوان 

مثـال، از طریـق ورود موقـت کاال بـرای تامیـن 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود اقدام کردیـم اما از 

مـا توقـع مـی رود تـا تعهـدات ارزی خـود را بـه 

عنـوان یـک واردکننـده بـه جـا آوریم. متاسـفانه 

بانـک مرکـزی چون قادر بـه تصمیم گیری واحد 

نیسـت، هنـوز اقدامـی بـرای رفـع تعهـد ارزی 

ورود موقت کاال صورت نگرفته است. ناگفته 

نمانـد پـس از مدت هـا بالتکلیفی، چندی پیش 

بـر  مبنـی  مرکـزی  بانـک  جانـب  از  دسـتوری 

جـاری،  سـال  مـاه  اردیبهشـت   31 تـا  اینکـه 

ایجـاد  تولیدکننـدگان  بـرای  ارزی  محدودیـت 

نشـود، صـادر شـد امـا همیـن حـاال بخش هـای 

و  محدودیت هـا  شـامل  مـا  کار  از  زیـادی 

چالش هـای زیـادی ماننـد ضمانت     نامـه گمـرک 

شـده و بـرای بانـک مرکزی فراینـد واردات ماده 

اولیـه و صـادرات شـمش روی از محـل ورود بـه 

نمی دانیـم  امـا  اسـت  مشـاهده  قابـل  وضـوح 

چـوب الی چـرخ تولیـد کـردن چـه سـودی برای 

این نهادها دارد؟!

لوشـان  روی  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

را متذکـر شـد: متاسـفانه  نکتـه  ایـن  همچنیـن 

تصمیم گیری هـای بانـک مرکـزی از واقعیت های 

روز خیلی عقب تر قرار گرفته است و باید گفت 

و  موقـع  بـه  تصمیم گیـری  تـوان  نهـاد  ایـن  کـه 

درست که بتواند حتی درصد کمی از مشکالت 

را رفـع کنـد، نـدارد. هم اکنون بحث ورود موقت 

کاال  بسیاری از کارخانه های تولیدکننده سرب و 

روی را درگیـر چالش هـای متعـدد کـرده اسـت. 

تاکنـون سـاعت های زیـادی بـرای رفـع درگیـری 

بین این شرکت با بانک مرکزی و گمرک کرده ایم 

و هنـوز تجهیزاتـی کـه وارد کرده ایـم در گمـرک 

معطل ترخیص مانده است.

بدیعـی تاکیـد کـرد: بـه تازگـی از سـوی بانـک 

مرکزی، نامه ای به سـازمان گمرک رسـیده اسـت 

مبنـی بـر اینکـه کسـانی کـه تعهـد ارزی را انجـام 

را  آن هـا  سـپرده های  وجـه  هیـچ  بـه  نداده انـد، 

از  بسـیاری  توسـط  ارزی  تعهـد  بازنگردانیـد! 

تولیدکننـدگان صـورت گرفتـه و گـزارش آن بـه 

دسـت بانـک مرکـزی رسـیده اسـت امـا تـا صـدور 

تاییـد نهایـی، ماه هـا طـول خواهـد کشـید تـا رفـع 

تعهد یک تولیدکننده ثابت شود. باید خود بانک 

مرکزی، به صورت برخط و با اتصال به سامانه ای 

مخصوص، تایید رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان را 

صـادر کنـد تـا هم کارها سـریع تر پیش بـرود و هم 

اینکـه تولیدکننـده از رونـد فعالیـت خـود عقـب 

نمانـد. وقتـی ایـن فراینـد سـاده ماه هـا بـه طـول 

بخشـنامه های  دیگـر،  سـوی  از  و  می انجامـد 

متعدد صادر می شود، چطور می توان کاری کرد 

تـا رونـق تولیـد ایجـاد اشـود و تولیدکننـده در این 

شـرایط نامطلـوب اقتصـادی، بـه رونـد رو بـه   رشـد 

تولیـد و فـروش خـود دسـت یابـد و حتـی بتوانـد 

فعالیـت خـود را در حـدی گسـترش دهـد کـه 

نیم نگاهی هم به صادرات داشته باشد؟

بـا  چالش هـا  ایـن  خصـوص  در  گفـت:  وی 

مدیـران ارشـد صنعـت و معـدن صحبت هایی به 

میـان آورده شـده اسـت و تمـام مدیـران بـا ایـن 

بـا  حـق  کـه  هسـتند  موافـق  کامـال  مسـئله 

تولیدکننده اسـت اما آن ها نیز موظف به اجرای 

سیاسـت های باالدسـتی سـازمانی هسـتند. بـه 

طـور کلـی، قوانیـن اجازه نمی دهنـد تولیدکننده 

آزادی عمل و برنامه ریزی مدون برای توسعه کار 

خود داشته باشد.

در این واحد تولیدی، در دو خط 
کنسانتره سازی صورت می گیرد؛ 
خط اول، واحد فلوتاسیون بوده و 

خط دوم، مربوط به تغلیظ خاک های 
کم عیار است که تکنولوژی آن 

متعلق به شرکت است
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تولید آلومینیوم از 446 هزار تن عبور کرد

جهش 4۷ درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ

هشـدار نسبت به واردات قطعات آماده از چین
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دبیـر انجمـن سـازندگان قطعـات و مجموعه های خودرو گفـت: به جای اینکه تمرکـز روی صادرات یـا واردات قطعه و سـخت افزار 
باشد، باید بیشتر روی واردات فناوری و نرم افزار باشد تا بتوانیم تجهیزات و فناوری های روز را برای این صنعت دریافت کنیم.

هشدار نسبت به واردات قطعات آماده از چین

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مازیار بیگلو در 

گفت وگویـی در مـورد تاثیـرات ورود چینی هـا بـه 

بـازار و صنعـت قطعـات خـودرو اظهـار داشـت: 

مشـابه همیـن موضوع بعـد از برجام هـم در مورد 

متاسـفانه  داشـت،  وجـود  اروپایـی  شـرکت های 

همـان موقـع هـم از گذشـته درس عبـرت نگرفتـه 

بودیـم. انعقـاد قراردادها یا سـازوکار انتخابی برای 

تولید خودرو یا قطعه در ایران مناسـب نبود و در 

نتیجه بسیاری از خودروها و قطعاتی که قرار بود 

بعد از برجام تولید شوند، به نتیجه نرسیدند.

موضـوع  هـم  چیـن  مـورد  در  افـزود:  وی 

مشـابهی وجـود دارد. سـازوکار یـا قـراردادی کـه 

منعقد می شـود باید به شـکلی باشـد که نهایت 

حمایت از تولید داخلی را داشـته باشـد ولی در 

عین حال باعث افزایش سطح کیفی، امکانات و 

فناوری قطعات و خودروها شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، بیگلو خاطرنشـان 

کـرد: در سـند راهبـردی بـا چیـن بـه ایـن موضوع 

آینـده  فناوری هـای  روی  بایـد  کـه  شـده  اشـاره 

مذاکـره شـود، برداشـت مـا از فناوری هـای آینـده 

شـامل خـودرو نیـز اسـت. البتـه االن فقط کلیات 

امـــا در مــــورد قراردادهـــای  مشخـــص اســــت 

زیردسـتی ایـــن سنـــد قطعــــا بـر اســــاس نحـــوه 

مذاکـرات، تعامـالت و سـاختارهایی کـه تعییـن 

می کنیم، می تواند مفید هم باشـد و به صنعت 

قطعه سازی کشور کمک کند.

و  قطعــــات  سازنـــدگــــان  انجمــــن  دبیــــر 

مجموعه های خودرو تصریح کرد: اگر قراردادها 

بـه شـکلی باشـند کـه بتوانیـم بـرای قطعه سـازان 

داخلـی جـذب سـرمایه کنیـم بـه نوعـی قـرارداد 

بسـیار  باشـیم  داشـته  سـرمایه گذاری مشـترک 

موثـر خواهـد بـود. بـه جـای اینکـه تمرکـز روی 

صـادرات یـا واردات قطعـه و سـخت افزار باشـد 

باید بیشتر روی واردات فناوری و نرم افزار باشد 

تـا بتوانیـم تجهیـزات و فناوری هـای روز را بـرای 

این صنعت دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: در مورد خودروسـازهایی که 

وارد کشـور می شـوند هم باید این الزامات وجود 

داشته باشد که حداقل خودکفایی را قرار دهند 

تـا زیـر چتـر آن خودکفایـی بـه آنهـا اجـازه سـاخت 

خودروی داخلی ندهند، اسناد پایین دستی هم 

همیـن موضـوع را حمایت کنند تا زنجیره تامین 

ادغام شود و بتوانیم با کمک قطعه سازان چینی 

کارخانه های بزرگی را داشته باشیم.

واردات  از  جلوگیـری  لـزوم  مـورد  در  بیگلـو 

قطعـات آمـاده گفـت: پیشـرفت چیـن در حـوزه 

قطعه سـازی و خودروسـازی در دو سـال اخیـر از 

بسـیار  کیفیـت  و  تنـوع  امکانـات،  تیـراژ،  نظـر 

چشـمگیر بـوده، منتهـا بایـد بیشـتر بـه سـمت 

همـکاری و وارد کـردن فنـاوری پیـش برویـم نـه 

اینکه قطعه آماده وارد کنیم یا فقط مونتاژ کنیم.

وی در ایـن بـاره هشـدار داد:  در ایـن صورت 

شـاید در بعضی قطعات مانند تزئینات داخلی 

و خارجـی کـه هزینـه حمـل و نقـل و لجسـتیک 

باالیـی دارنـد، بتوانیـم بـا چینی هـا رقابـت کنیم 

ولـی در مـورد تعـداد زیـادی از مجموعه هـا بـه 

قطعـا  الکترونیکـی  مجموعه هـای  خصـوص 

همیـن  بـه  داشـت.  نخواهیـم  رقابـت  قابلیـت 

علـت تاکیـد داریم که بر اسـاس توانمندی های 

داخلی سازوکاری چیده شود تا این توانمندی ها 

حفـظ شـده و در دیگـر حوزه هـا ماننـد قطعـات 

الکترونیکـی یـا سیسـتم های پیچیـده خـودرو از 

چینی ها استفاده کنیم.
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اسـتاندار هرمزگان گفت: دسـتگاه های مسـئول باید پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید و فعالیت سـرمایه گذاران بخش خصوصی 
را با جدیت انجام دهند و استانداری نیز در این زمینه حمایت می کند.

پشتیبانی  از فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی با 
جدیت دنبال شود

به گزارش »فلزات آنالین«، فریدون همتی در 

نشسـت پشـتیبانی و مانع زدایـی اظهـار داشـت: 

رونق فعالیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی 

اشـتغال،  ایجـاد  بهـره وری،  افزایـش  موجـب 

درآمدزایی و ارزآوری برای کشور می شود.

وی ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی و 

کار شـود کـه توانمنـدی بخـش خصوصـی بـرای 

ارتقای تولید و ایجاد اشـتغال، افزایش یابد و این 

توانمندی، سرمایه ملی برای کشور خواهد بود.

اسـتاندار هرمـزگان تصریـح کـرد: دولـت باید 

سیاسـت گذاری و نظـارت کنـد و فعالیت هـای 

اقتصـادی بایـد بـه بخـش خصوصـی، مردمـی و 

تعاونی ها سپرده شود.

بر اساس گزارشی از ایرنا،همتی گفت: باید 

با پشتیبانی و مانع زدایی، برای بخش خصوصی 

را  خـود  فعالیت هـای  تـا  کنیـم  انگیـزه  ایجـاد 

توسعه دهد.

استاندار هرمزگان:

ــــ

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج  فـارس از اجـرای 12 طـرح توسـعه ای در این منطقـه ی عظیم 
اقتصـادی خبـر داد و گفـت: بـا تکمیـل ایـن طرح هـا کـه در مرحله سـاخت و نصـب تجهیـزات قـرار دارند، بیـش از یک هـزار و 

500فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

ایجاد هزار و 500 فرصت شغلی جدید در منطقه ویژه  اقتصادی خلیج فارس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی منطقه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و 

فلـزی خلیـج  فـارس، حسـن خلـج طهرانـی ایجـاد 

جــــذب  سبـــب  را  منــــاسب  زیرساخـت هــــای 

سرمایه گذار جدید و افزایش میل سرمایه گذاران 

فعلی برای انجام طرح های توسـعه ای دانسـت و 

اظهـار داشـت: هم اکنـون 12 طـرح توسـعه ای در 

منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی 

خلیج  فارس در حال اجرا است.

وی تکمیـل ایـن طرح ها را سـبب اشـتغال زایی 

گسـترده در منطقـه و بـه  تبـع آن، ایجـاد رونـق 

اقتصادی در جنوب کشـور خواند و افزود: بیش 

از هـزار و 500 فرصـت شـغلی جدیـد در انتظـار 

جوانـان ایرانـی بـه  ویژه جوانان کوشـای هرمزگان 

قـرار دارد و امیـدوارم بـه سـهم خـود بتوانیـم بـه 

توسـعه ی اقتصـادی و کاهـش نـرخ بیـکاری در 

استان کمک کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس 

در تشـریح اجمالـی نتایـج اجـرای این طرح ها بیان 

کـرد: افـزوده شـدن 2.5 میلیـون تـن بـه ظرفیـت 

آهـن  بریکـت  تـن  میلیـون   3.4 گندله سـازی، 

اسفنجی، 1.5 میلیون تن شش فوالدی، 36 هزارتن 

حالل های نفتی، 1.5 میلیون تن قیر و 41 هزار تن 

فرومنگنز می تواند جهشی چشمگیر در این میزان 

تولیدات این منطقه عظیم اقتصادی باشد.

وی در پایان میـــزان تقریبـــی سرمایــه گذاری 

صورت گرفته برای اجرای این 12 طرح را یک هزار 

و 367 میلیـون دالر عنـوان کـرد و گفـت: مناطـق 

ویــــژه اقتصـــادی دارای مزایــــای متعـــدد بــــرای 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند و امیدوار 

و  پشتیبـــانی هـــــا  »تولیــــد،  ســــال  در  هستــــم 

مانع زدایی هـا« در عمـل بتوانیـم منویـات مقـام 

معظم رهبری را اجرایی کنیم.

با اجرای طرح های توسعه ای رقم می خورد؛
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ــــ

میزان تولید شمش آلومینیوم در سال گذشته با رشد 61 درصدی به بیش از 446.8 هزار تن رسید.

تولید آلومینیوم از 446 هزار تن عبور کرد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، طی دوازده ماه سال 99 مجموع 

المهدی-هرمـزآل،  ایرالکـو،  شـرکت های  تولیـد 

آلومینای ایران و آلومینیوم جنوب به 446 هزار و 

842 تن رسـید این در حالی اسـت که تولید سـال 

پیش از آن به 278 هزار و 318 تن رسیده بود.

در این میان شـرکت ایرالکو با تولید بیش از 

را در  تولیـد  از  بیشـترین سـهم  تـن  هـزار   185

اختیـار داشـت و پـس از آن المهدی-هرمـزآل بـا 

تولیـد 163 هـزار تـن در جایـگاه دوم قرار گرفت. 

)آلومینیـوم  سالکــــو  شرکت هــــای  همچنیـــــن 

و  تـن  هـزار   72.1 بـر  افـزون  تولیـد  بـا  جنـوب( 

آلومینای ایران با تولید 25.4 هزار تن در جایگاه 

سوم و چهارم قرار گرفتند.

طـی  آلومینیـوم  تولیـد  دیگـر،  سـوی  از 

اسـفند مـاه سـال 99 نیـز رشـد 38 درصـدی را 

تجربـه کـرد و بـه بیـش از 41 هـزار تـن رسـید در 

حالی که مجموع تولید اسـفند 98 به 30 هزار 

تن رسیده بود.

مدیـر مجتمع طرح های اکتشـافی خراسـان جنوبی گفـت: با ورود آخریـن محموله از تجهیـزات کارخانه فرآوری طـالی هیرد، زمان 
بهره برداری از این کارخانه در تولید شمش طال تسریع خواهد شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیدرو، علیرضـا جاللیان مدیر 

مجتمع طرح های اکتشـافی خراسـان جنوبی با 

تجهیـزات  از  آخریـن محمولـه  ورود  بـه  اشـاره 

کارخانـه فـرآوری طـالی هیـرد و تسـریع در زمان 

ایـن کارخانـه در تولیـد شـمش  از  بهره بـرداری 

طـال، اظهار داشـت: تجهیزات کارخانـه فرآوری 

طـالی هیـرد، وارد کشـور و آخریـن محمولـه ایـن 

تجهیـزات پـس از انجـام امـور گمرکـی بـه محـل 

پروژه منتقل شد.

وی در ادامه افزود: بنا بر اعالم سـرمایه گذار 

ایـن طـرح، ارزش ایـن تجهیـزات سـه میلیـون و 

500هزار دالر اسـت و میزان سـرمایه گذاری ریالی 

ایـن پـروژه نیـز بالـغ بـر دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال 

برآورد شده است.

جاللیـان خاطرنشـان کـرد: بالـغ بـر 70 درصـد 

تجهیـزات کارخانـه فـرآوری طـالی هیـرد سـاخت 

خارج و 30 درصد آن نیز تولید داخل است.

وی تصریح کرد: تجهیزات وارد شده به کشور 

سـاخت کشـور چیـن بـوده و عملیـات نصـب و راه 

اندازی این تجهیزات به زودی توسط متخصصانی 

از کشور چین آغاز خواهد شد.

مدیـر مجتمـع طـرح هـای اکتشـافی خراسـان 

کارخانـه  اجرایـی  عملیـات  کـرد:  بیـان  جنوبـی 

فـرآوری طـالی هیـرد با تولید سـاالنه 200 کیلوگرم 

شـمش طـال از خـرداد مـاه سـال 98 بـا مشـارکت 

شـرکت آبادراهـان پـارس بـه عنـوان سـرمایه گذار 

بخـش خصوصـی آغـاز و با افتتـاح و بهره بـرداری از 

معـدن  و کارخانـه طـالی هیـرد بـرای 200 نفـر بـه 

صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

هیـــــرد در  معــــدن طـالی  اســــت  گفتنـــی 

150کیلومتری جنوب بیرجند و هشت کیلومتری 

روستای بصیران قرار دارد.

هیرد در یک قدمی تولید شمش طال
مدیر مجتمع طرح های اکتشافی خراسان جنوبی خبر داد:
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اگرچـه صـادرات یـک سـال اخیـر 
افـت  کشـور  بـزرگ  فوالدسـازان 
۷درصـدی داشـت اما این شـرکت ها 
در اسـفند مـاه سـال گذشـته شـاهد 
جهش 4۷ درصـدی در حجم صادرات 
خـود بودنـد و تنـاژ صادراتـی آن هـا 

درمجموع به 851 هزار تن رسید.

جهش 4۷ درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ
طی اسفند ماه 99 رقم خورد؛

مبارکـه  فـوالد  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اصفهـان بـا جهـش 119 درصـدی، صـادرات خـود را 

در اسـفند مـاه بـه 190 هـزار تن صادرات رسـاند که 

بیشـترین حجـم صـادرات در میـان شـرکت های 

فوالدی بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از کاالخبر، وضعیت فوالد 

هرمـزگان نیـز بـا جهـش 81 درصـدی و فـوالد کاوه 

جنـوب بـا افزایـش 76 درصـدی و چادرملو با رشـد 

71 درصـدی و فـوالد کویـر بـا صعـود 51 درصـدی 

صادرات در اسفند ماه مطلوب است.

اگرچــــه صــــادرات فوالدســـازان بـــــزرگ در 

اسـفند مـاه رشـد قابـل توجهـی داشـت امـا در 

مجمـوع ســـال99، شاهــــد افـــت 7 درصـــدی 

صـادرات فوالدی ها بودیم و تناژ صادراتی آنها به 

6 میلیون و 967 هزار تن رسیده است.

ــــ

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در امور بومی سـازی اعالم کـرد: طی سـال 99، حـدود 618 میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی 
قطعی ناشی از بومی سازی در شرکت های تابعه و وابسته ایمیدرو محقق شد.

تحقق 618 میلیون دالر صرفه جویی ارزی قطعی، ناشی از بومی سازی در ایمیدرو

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، حسـن یونسـیان بـا بیـان ایـن 

مطلـب و بـا اشـاره بـه اینکـه صرفه جویـی ارزی از 

مهم ترین شاخص های بومی سـازی است، اظهار 

داشـت: این سـازمان در سـال 99، برای نخسـتین 

بـار، هدف گـذاری کّمی حدود 917 میلیـون دالر 

در  بومی سـازی  از  حاصـل  ارزی  صرفه جویـی 

بخـش معـدن و صنایـع معدنی را به شـرکت های 

تابعـه و وابسـته ابـالغ و برنامه هـای پیشـنهادی 

دریافت کرد.

وی ادامـه داد: از ایـن میـزان هدف گـذاری، 

بومی سـازی  بـه  مربـوط  آن  دالر  میلیـون   509

قطعات، تجهیزات و ماشـین آالت و 491 میلیون 

دالر نیـز در طرح هـای جـاری شـرکت ها از طریـق 

اسـتفاده از توانمندی هـا و ظرفیت هـای داخـل 

کشور بود.

بر اسـاس این گزارش، مشـاور رئیس هیئت 

عامل ایمیدرو در امور بومی سـازی خاطرنشـان 

کــــرد: به رغــــم بومی ســــازی قطعــــی، حــدود 

618میلیـون دالر در بخـش قطعـات، تجهیـزات 

و ماشیـــن آالت، امـــا پیـــش بینـــی می شــود در 

ارزی  صرفه جــویی هــــای  محاسبــــه  صـــــورت 

جـاری  طرح هـای  توانمندی هـای  از  حاصـل 

از  بیـش  بـه   99 سـال  در  رقـم  ایـن  شـرکت ها، 

900میلیون دالر برسد.

وی افزود: خوشـبختانه شـرکت های داخلی، 

عالوه بـر موفقیـت در بخـش کمـی بومی سـازی، 

دسـتاوردهای  بـه  نیـز  کیفی سـازی  بخـش  در 

مطلوبـی رسـیده و حرکـت بـه سـمت طراحـی، 

مهندسـی و کسـب دانـش فنـی سـاخت را آغـاز 

کرده اند . بدون شک، این مسیر، آینده مطلوبی 

را بـرای توسـعه صنایـع معدنـی کشـور بـه دسـت 

مهندسان ایرانی رقم خواهد زد.

مشاور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی اعالم کرد:
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه از تولید عریض ترین تختـال در فوالد مبارکه خبـر داد و گفـت: در روزهای ابتدایی سـال 1400 و 
در راسـتای اجـرای منویـات مقـام معظم رهبری کـه با عنوان تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شـده، توانسـتیم یکی 

از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته و به تولید تختال با عرض دو هزار میلی متر و ضخامت 250 میلی متر دست پیدا کنیم.

تولید تختال با عرض 2 متر در راستای شعار سال و 
مانع زدایی ها

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان 

ضمن تبریک حلول ماه رمضان از تولید عریض ترین 

تختال توسـط این شـرکت فوالدی خبر داد و اظهار 

داشت: همه ما در شرکت فوالد مبارکه با یکدیگر 

هم قسـم شـدیم تا در افزایش تولید، رکوردزنی ها و 

قـدم  تولیـد محصـوالت جدیـد  همـه  از  مهم تـر 

برداشـته و اخبـار خوبـی بـرای مردم، صنعتگران 

و سـهامداران خود داشـته باشیم.

وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت 

فـوالد مبارکـه در پایـان سـال 1399 موفـق شـد برای 

اولیـن بـار از طریـق ماشـین شـماره 5 ریختـه گـری 

اسـلب بـا ضخامـت 300 میلی متـر را تولیـد کنـد؛ 

امـروز نیـز در روزهـای ابتدایـی سـال 1400 و در 

راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که با 

مانع زدایی هـا  و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  عنـوان 

نام گذاری شـده، توانسـتیم یکی از موانع سـد راه 

برخی صنایع را برداشته و به روند تولید این صنایع 

کمک کنیم.

مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه تصریـح کرد: 

ایـن اقـدام بـا تولیـد اسـلب از عـرض دو هـزار تـا 

دوهـزار و 25 میلی متـر و ضخامت 250 میلی متر 

صـورت پذیرفتـه اسـت، چراکـه ایـن اسـلب بـرای 

نخسـتین بار در شـرکت فوالد مبارکه تولید شـده 

که برای صنایع نفت و گاز، کشتی سـازی کاربرد 

داشته، همچنین یک محصول صادراتی است. در 

واقـع ایـن محصـول می توانـد بـرای کشـور ارزآوری 

داشـته باشـد و از خـروج ارز بـرای ایـن صنایـع کـه 

مجبور به تامین این نوع از اسلب از دیگر کشورها 

بودند، جلوگیری کند.

به گفته وی، تولید این اسـلب نشـان می دهد 

که صنعتگران، مدیران، مهندسـان و کارشناسـان 

شرکت فوالد مبارکه در تالش هستند که همواره 

سرآمد صنعت کشور باشند و هم اینکه در جهت 

تامیـن نیازهـای صنعتگـران گام بردارنـد و بـرای 

نیـز سـودآوری  ایـن شـرکت فـوالدی  سـهامداران 

بیشتری ایجاد کنند.

عظیمیان ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه در 

تالش است تا بتواند در جامعه پمپاژ امید انجام 

تولیـد  بـا  فـوالدی  شـرکت  ایـن  واقـع  در  دهـد؛ 

محصـوالت جدیـد و کاربـردی، ایـن پیـام را بـرای 

صنعـت کشـور ارسـال می کنـد کـه فـوالد مبارکه 

همواره به فکر صنعتگران بوده و در تالش است 

تـا نیازهـای آن هـا را بـه بهتریـن شـکل ممکـن و 

کمتریـن قیمـت تمـام شـده در داخـل کشـور بـه 

تولیـد و تامیـن رسـانده اسـت تـا دیگـر نیـازی بـه 

دیگـر کشـورها نداشـته باشـند و منابـع ارزی بـه 

مصارف بهتری برسـد.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
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تجهیزات سنگین کوره قوس الکتریک فوالد سفیددشت به وزن بیش از 180 تن، نصب شد.

نصب تجهیزات سنگین کوره قوس الکتریک فوالد سفیددشت

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، پیـش از ایـن یکـی از 

جرثقیل هــــای سقفــــی سنگیـــن ایـن پـــروژه در 

اسـفندماه سـال 99 بـه رغـم مشـکالت ناشـی از 

کرونا و عدم حضور کارشناسان خارجی شرکت 

سـازنده، توسـط متخصصـان داخلـی راه انـدازی 

شـد. بـا راه انـدازی ایـن جرثقیـل، طـی فروردیـن 

قـوس  کـوره  سـنگین  تجهیـزات  امسـال  مـاه 

الکتریـک نیـز نصـب و به زودی عملیـات اجرای 

پایپینـگ )لوله  کشـی( و بـرق ایـن قسـمت آغـاز 

خواهد شد.

پیشرفـــت فیزیکــی 87 درصـــدی واحــد  ■

فوالدسازی

تسـریع در تامیـن و نصـب تجهیـزات طـرح، 

موجـــب شــــده تــــا پیشرفـــت فیـــزیکی واحـــد 

فوالدسـازی سفیددشـت، بـه بیـش از 87 درصـد 

برســـد. طبــــق گفتــــه مسئـــوالن ایـن مجتمـع، 

فـــوالدســــــازی  واحـــــد  می شــــود  پیــش بینــــی 

سفیددشـت در نیمـــه دوم ســــال جــــاری بــــه 

بهره برداری برسد.

بـا راه انـدازی واحـد فوالدسـازی سفیددشـت، 

می تـوان بـه ظرفیـت سـالیانه تولیـد 800 هـزار تـن 

اسلب دست یافت.

فـوالد سفیددشـت جـزو هفـت طـرح فـوالدی 

بوده که در استان چهارمحال و بختیاری جانمایی 

شده است.

ــــ

مدیرعامل هلدینگ سـرمایه گذاری مس سرچشـمه در جلسـه پایش سـال 1399 و برآورد بودجه 1400 شـرکت های زیرمجموعه 
هلدینـگ راهیـان سـهام که با حضور سـامان مرتاض رئیس هیئت مدیـره راهیان سـهام و مدیران عامل شـرکت های زیرمجموعه 
و مشـاورین هلدینگ برگزار شـد، گفت: باید چالش ها و موانع تولید سـال گذشـته را سـرلوحه قرار داده و در جهت کسـب سـود و 

محقق شدن شعار سال جاری تالش مضاعف کنیم.

پیش بینی افزایش 100 درصدی سود سهام راهیان مس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از مس 

پـرس، میـالد شـمس بـا بیـان این کـه آینده بسـیار 

روشـنی در پیـش روی شـرکت سـرمایه گذاری 

سرچشمه و هلدینگ راهیان سهام است، اظهار 

داشـت: میـزان سـود خالـص هلدینـگ راهیـان 

سـهام در سـال 1399 حـدود 120 میلیـارد تومـان 

اسـت کـه پیش بینـی مـا بـرای سـال 1400 افزایـش 

بیش از 100 درصدی آن نسـبت به سـال گذشـته 

خواهد بود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه این سـود بـدون در نظر 

گرفتـــــن ســــود ناشــــی از عرضــــه شرکت هــــای 

کـرد:  تصریـح  اسـت  بـورس  در  زیرمجموعـه 

نقدینگـی و سـود ناشـی از عملکـرد هلدینگ های 

راهیان سـهام و صنایع مس افق و سـایر شـرکت ها 

طـی برنامه های مشـخص و مـدون، در زمینه های 

متفـــاوت از فعــالیت هــــای فعلـــی هلــــدینگ، 

سرمایه گذاری خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ راهیان سهام با توجه به 

اصالحـات سـازمانی، اصـالح قـراردادی و انعقـاد 

قراردادهــــای جدیــــد مـــدنظـــر شرکت هـــا، ایـن 

مجموعه سودی بیش از این نصیب »سرچشمه« 

خواهد کرد.

گفتنـی اسـت، هلدینـگ راهیـان سـهام در 

ابتـدای سـال مالـی 1397 بـا هـدف ایجـاد یـک 

هلدینـگ تخصصـی معدنـی و سـاختمانی و بـه 

 منظـور ایجـاد هم افزایـی بیشـتر در مجموعـه 

شـرکت های سـرمایه گذاری مس سرچشمه که 

را  مذکـور  فعالیت هـای  پراکنـده  بـه  صـورت 

انجام می دادند تاسیس شد.
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رئیس نت گندله سـازی 2 شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: تعمیرات سـالیانه واحد مـواد اولیه 2 )گندله سـازی( با هـدف بازگرداندن 
تجهیزات و قطعات به شرایط کارکرد مطلوب و بهینه، بدون توقف و حادثه فردی انجام شد.

تعمیرات سالیانه واحد مواد اولیه »2 « فوالد خوزستان انجام شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، فرزاد خماسی زاده 

رئیـس نـت گندله سـازی 2 در گفت وگویـی در 

تعریف تعمیرات سالیانه اظهار داشت: تعمیرات 

اساسـی سـالیانه عملیاتی گسـترده و حیاتى برای 

بازگرداندن تجهیزات و قطعات به شرایط کارکرد 

مطلوب و بهینه است. تعمیرات امسال  در واحد 

گندله سـازی 2، از 19 بهمن مـاه 1399 آغـاز و در 

مدت 35 روز به  صورت 24 ساعته انجام شد.

وی افزود: نگهداری و تعمیرات از فعالیت های 

راهبـردی و تخصصـی اسـت کـه به طور معمول با 

رویکرد سالم و آماده به کار نگه داشتن تجهیزات، 

بهبود عملکرد و بهره برداری اقتصادی از کارخانه 

به اجرا درمی  آید. بازدید و پایش مدون تجهیزات، 

اجـرای  برنامـه ای،  و  دوره ای  تعمیـرات  انجـام 

فعالیت هـای پیشـگیرانه و به کارگیـری مدل هـای 

تحلیل پیشـگویانه و روش هـاى CM ازجملـه ابزار 

کارآمدی است که نگهداری و تعمیرات بهینه و 

مطلوب در سایه آن محقق می شود.

رئیس نت گندله سـازی 2 در ادامه بیان کرد: 

در ایـن دوره از تعمیـرات، تجهیـزات کارخانـه بـه  

ویژه تجهیزات اصلی از جمله نسوز کوره، دیواره 

و برنرها به صورت اساسی با مصرف حدود 200 تن 

نسـوز بازسـازی شـدند. ریل های رفت و برگشـت 

کـوره و ریل هـای قوسـی کـوره تعویـض شـدند. 

دیسـک ها و فن هـای گندله سـازی نیـز بازسـازی و 

تعمیر شد.

وی اذعـان کـرد: یکـی دیگـر از فعالیت هـای 

بـود.  فیلتر کیـک  سـرند  طـرح  اجـرای  تاثیرگـذار 

امیدواریم اجرای این طرح به افزایش آماده بکاری 

واحد و کاهش هزینه های تعمیراتی منجر شـود. 

کنتـرل دانه  بنـدی )درجهت بهبود کیفیـت(، که 

این طرح به طور کامل از سـوی کارشناسـان واحد 

گندله سـازی طراحـی، سـاخت و نصـب شـد. از 

دیگر طرح ها می توان به  ارتقا سیستم اتوماسیون 

اشاره کرد، که با همکاری واحد اتوماسیون مرکزی 

شـرکت فـوالد خوزسـتان اجـرا شـد. کنتـرل سـطح 

ازجملـه  نیـز  کیفیـت  بهبـود   در جهـت  پالـت 

طرح  هـای کاهـش توقفـات، افزایـش بهـره وری و 

کنتـرل و بهبـود کیفیـت بـوده، کـه از سـوی واحد 

پروژه ها و با همکاری این واحد اجرا شد.

و  تحریـــم هــــا  تاثیــــر  دربــــاره  خماســی زاده 

اجـرای  رونـد  بـر  کرونـا  ویـروس  محدویت هـای 

تعمیـرات اشـاره و افـزود: در سـال های اخیـر و بـا 

توجه به شـرایط تحریم، توانسـتیم با تکیه بر توان 

متخصصـان داخلـی و تعبیـر شـعار مـا می توانیـم،   

نـود درصـد قطعـات مـورد نیـاز را از قطعه سـازان 

داخلی تامین کنیم. با افتخار اعالم می کنیم، در 

مجموعه فوالد خوزستان با تکیه بر کار گروهی و 

حمایت همه جانبه ی مدیریت، تهدید های تحریم 

را به فرصت تبدیل کنیم. از طرفی با توجه به الزام 

شرایـــط  در  بهـــداشتی  شیوه نامـــه های  رعایـت 

حداقـل  بـه  بـرای  ویـژه ای  تمهیـدات  کرونایـی،  

رساندن انتقال ویروس به کار گرفته شد. بخشی 

از کارکنـان پیمانـکار ایـن واحـد نیـز درگیـر کرونـا 

گشـته کـه بـا برنامه ریـزی بـه  هنـگام و مناسـب، 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل ها 

کیمتـه مبـارزه بـا کرونـا، ایـن واحـد توانسـت بـر 

اساس زمان بندی پیش بینی شده، پروژه تعمیرات 

را به انجام رساند.

رئیـس نـت گندله سـازی 2 خاطرنشـان کـرد: 

علی رغم محدودیت زمان فعالیت های اجرایی و 

تراکم بسـیار نیروها، خوشـبختانه تعمیرات بدون 

حادثـه ی فـردی و تجهیزاتـی و بـا 235 هـزار نفـر 

ساعت فعالیت مستمر اجرا شد.

اینکـه  بیـان  بـا  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 

تعمیـرات سـالیانه یک فعالیـت گسـترده در زمان 

امـور  واحدهـای:  و  بخش هـا  از  اسـت،  محـدود 

قراردادهـا، کمیسـیون معامـالت، متـره و بـرآورد، 

ارزیابی پیمانکاران، خدمات پرسنلی، حمل ونقل، 

ماشـین آالت ، واحد نسـوز، ایمنی، کارگاه مرکزی، 

بـرق،  تعمیـرات  و  توزیـع  فنـی،  بازرسـی  خریـد، 

اتوماسـیون مرکـزی، حراسـت و دفتـر برنامه ریـزی 

از  دوره  ایـن  رسـاندن  انجـام  بـه  در  کـه  بخـش 

تعمیرات نقش به سزایی داشتند، تشکر کرد.
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اولین جلسـه مشـترک شـورای معاونین و مدیران شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت در سـال جدید با حضور عطارد گودرزی سرپرسـت 
شرکت در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.

عطارد گودرزی، سرپرست فوالد بافت شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، اولیـن جلسـه 

مشـترک شـورای معاونیـن و مدیـران و روسـا در 

سـال جدیـد با حضور عطـارد گودرزی سرپرسـت 

بافـــت در سـالن  فـــوالد  شـرکت احیـــا استیـــل 

اجتماعـات مدیریـت برگـزار و یعقـوب حاتمـی، 

معـاون بهره بـرداری و مدیـر مجتمع و مهرمنش، 

معاون محترم اداری و مالی و علیجان سلیمانی، 

مدیـر  روابـط عمومـی و امور بین الملل حلول ماه 

مبـارک رمضـان و انتصـاب شایسـته جنـاب آقای 

گـودرزی را تبریـک عـرض کـرده و آمادگـی جهت 

اجـرای دسـتورات مدیریـت جدیـد را اعـالم و از 

مدیریـت  جهانگیـری،  از  وی  انتخـاب  حسـن 

محتـــرم گــــروه مالــــی و گردشگــــری و ابراهیـــم 

جهانگیـری، رئیـس هیئـت مدیره و سـایر اعضای 

هیئـت مدیـره شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت 

تشکر و قدردانی کردند.

بـر اسـاس گزارشـی از آریـا، در ادامـه جلسـه 

گـودرزی ضمـن تبریـک سـال جدیـد و حلـول مـاه 

مبارک رمضان و تشـکر از همکاران پرتالش اعالم 

بـا رعایـت  و  اعتقـادی  بـر اسـاس اصـول  کردنـد 

جوانب فنی کار تالش می کنیم و پیشـرفت های 

حاصل شده نتیجه تالش مجموعه است و با توکل 

به خدا با نظرات کارشناسی و همکاری دلسوزانه 

شما می توانیم گامی موثر به جلو برداریم.

ــــ

مدیـر عامـل مجتمـع فـوالد کویـر دامغان گفـت: طرح توسـعه تولیـد مجتمع فـوالد کویـر دامغـان با پیش بینـی افزایـش تولید 
200هزار تن محصول آهن اسفنجی و شمش فوالدی در سال جاری، اجرایی می شود.

افزایش 200 هزار تنی تولید فوالد در دامغان

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مهـدی رنجبری، 

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد کویـر دامغـان اظهـار 

داشـت: هم اکنـون 100 هــــزار تــــن درســــال آهـن 

اسفنجی و 100 هزار تن شمش فوالدی در سال در 

دو واحد مجزای این مجتمع تولید می شود که با 

اجرای دو طرح توسعه بزرگ این ظرفیت دو برابر 

شـده اسـت. از همیـن رو، افزایـش تولیـد 200هـزار 

تنی محصول آهن اسـفنجی و شـمش فوالدی در 

سال جاری پیش بینی می شود.

 رنجبری با بیان اینکه در دو واحد این مجتمع 

400 نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند، 

افـزود: بـا تکمیـل و بهره بـرداری از طـرح توسـعه و 

جـذب 200 نفـر متقاضـی واجـد شـرایط کار در 

شهرسـتان دامغـان، اشـتغال زایی ایـن مجتمـع تـا 

50درصد ارتقا می یابد.

بـر اسـاس گزارشـی از صداوسـیما، وی ادامـه 

داد: واحد احیا مجتمع فوالد کویر دامغان، تنها 

کارخانـه فـوالد کشـور اسـت کـه سـنگ آهن را بـا 

حـذف مراحـل کنسـانتره و گندله سـازی بـا روش 

احیا سـنگ آهن در فرآیند گروه مسـتقیم به آهن 

اسفنجی تبدیل می کند.

دامغـان  کویـر  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: واحـد ذوب و ریخته گـری ایـن 

مجتمع نیز با جمع آوری و پاالیش آهن قراضه ها و 

ترکیـــب آن با محصـــول آهــــن اسفنجی و آلیاژســـازی 

بومی ســـازی شـــده، شمش هـــای فوالدی مــورد نیاز 

صنعت ساختمان و سایر صنایع را با طول و مقاطع 

مبتنی بر نیاز مشتری تامین می کند.

اجـرای سـامانه کنتــــرل و مانیتورنیـگ واحـد 

احیـــا بـــرای افزایــش سرعــت تولیــد و کاهـــش خطای 

تولیــــد  خـــط  قطعـــات  بومی ســـازی  و  انســانی 

ریختـــه گری و جلوگیـــری از واردات ماشیـــن آالت 

در شرایــــط تحریـــم ظالمـــانه از دستاورد های این 

مجتمع در یک سال گذشته به شمار می آید.

مدیر عامل مجتمع فوالد کویر دامغان خبر داد:
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مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اسـفراین گفت: این مجتمع صنعتی در سـال گذشـته 80 هـزار تن فوالد آلیاژی بـه ارزش 12 هزار 
میلیارد ریال تولید کرد.

80 هزار تن فوالد در مجتمع صنعتی اسفراین 
طی سال 99 تولید شد

ملـک  علـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اظهار داشت: میزان تولید فوالد آلیاژی در این 

بـه مـدت  واحـد صنعتـی در سـال 99 نسـبت 

مشـابه سـال قبـل از آن )98( حـدود 45 درصـد 

رشـد نشـان می دهـد کـه ناشـی از ریل گـذاری 

مناسـب در ایـن واحـد صنعتی برای رسـیدن به 

ظرفیت اسمی است.

وی میـزان تولیـد فـوالد در ایـن مجتمـع را در 

سال 98 حدود 56 هزار تن اعالم کرد.

میـزان  ارزشـی  لحـاظ  از  کـرد:  اضافـه  وی 

تولیـدات ایـن مجتمع صنعتی در سـال گذشـته 

نسـبت بـه سـال قبـل از آن ) 98( حـدود 2.5 برابر 

رشـد نشـان می دهـد بـه طوری کـه از پنج هـزار و 

400 میلیـارد ریـال سـال 98 بـه 12 هـزار میلیـارد 

ریال در سال 99 رسید.

تکرار جهش تولید فوالد در 1400 ■

مدیرعامـل مجتمـع صنعتـی فـوالد اسـفراین 

پیش بینی تولید در این واحد صنعتی را در سال 

جـاری را حـدود 92 هـزار تـن و بـه ارزش 15 هـزار 

میلیـارد ریـال اعـالم کـرد و گفـت: در صـورت 

ایـن واحـد  ایـن برنامـه میـزان تولیـد در  تحقـق 

صنعتی در سال حمایت از تولید و پشتیبانی ها 

و مانع زدایـی نسـبت بـه سـال گذشـته بیـش از 

12درصد افزایش خواهد یافت.

صادرات 17میلیون یورو قطعات فوالدی ■

مدیـــرعامـــــل مجتمــــع صنعتـــی اسفرایــــن 

خاطرنشـان کرد: در سـال گذشته 17 میلیون یورو 

محصوالت فوالد آلیاژی از مجتمع فوالد اسفراین 

بـه خـارج کشـور صـادر شـد و پیش بینی می شـود 

کـه ایـن صـادرات در سـال جـاری با روند افزایشـی 

تولید فوالد به 25 تا 30 میلیون دالر برسد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع صنعتـی 

فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش سازمان 

گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران و بزرگ تریـن 

تولیدکننـده قطعـات و مقاطـع فـوالد آلیـاژی در 

خاورمیانـه اسـت کـه امـکان سـاخت 140 گونـه 

فـوالد آلیـاژی را دارد و ایـن مجتمـع صنعتـی بـه 

عنوان بزرگ ترین تولید کننده قطعات و مقاطع 

فورج و ریخته گری سنگین و فوق سنگین فوالد 

آلیاژی، با داشـتن متخصصان توانمند و فناوری 

پیشـرفته، توانایـی رفع نیازهـای راهبردی صنایع 

کشـور در بخـش هـای نفـت و گاز، نیروگاهـی، 

صنایـع  و  ریلـی  ماشین سـازی،  و  کشتی سـازی 

معدن و فوالد را دارد.

ظرفیت اسمی تولید در این مجتمع صنعتی 

تـا قبـل از افتتـاح طـرح توسـعه در فروردیـن مـاه 

سـال جـاری 80 هـزار تـن اسـت که با افتتـاح طرح 

توسـعه این مجتمع صنعتـی در 12فروردیـن 1400 

جمهـوری  رییـس  کنفرانـس  ویدئـو  دسـتور  بـا 

ظرفیـت اسـمی تولیـد در ایـن واحـد صنعتـی بـه 

120 هزار تن افزایش یافت.

فـوالد  مجتمـع  توسـعه  طـرح  اجـرای  بـرای 

اسـفراین در اسـتان خراسـان شـمالی در مجموع 

در دولـت یازدهـم و دوازدهـم حـدود 94 میلیـون 

یورو و 130 میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.

شهرستــــان 120 هــــزار نفــــری اسفــــراین در 

60کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 

شـمالی قـرار دارد کـه بـه دلیـل برخـورداری از  دو 

مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، 

قطــــب صنــــایع بـزرگ استـــان خراســـان شـمالی 

محسوب می شود.
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تولیـد آهـن اسـفنجی توسـط شـرکت های بزرگ بخـش معـدن و صنایع معدنـی و تابعـه ایمیـدرو در سـال 99 بـه 30 میلیون و 
519هزار و 200 تن رسید و این میزان در مقایسه با سال 98 رشد 9 درصدی داشته است.

رشد 9 درصدی تولید آهن اسفنجی در سال 99

پایـه  بـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

داده هـای آمـاری فـوالد مبارکـه، سـفید دشـت، 

فـوالد  و  آهـن  جنـوب،  کاوه  هرمـزگان،  سـبا، 

غدیـــر، میدکو، خوزسـتان، خراسـان، ذوب آهن 

اصفهـان، میانـه، سـبزوار، شـادگان، صبـا فوالد، 

نی ریـز، آهـــن و فـــوالد ارفــــع، آهــــن و فــــوالد 

فـوالد سیرجــــان و  گل گهـر، چادرملـو، جهـان 

بیشـترین  بافـت در 12 ماهـه سـال 99،  فـوالد 

میـزان تولیـد در شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان 

بـا هفـت میلیـون و 248 هـزار و 752 تنـی ثبـت 

شـد که حاکی از رشـد 12 درصدی در مقایسـه 

با سال 98 است.

تولیـد  عملکـرد  رشـد  بیشـترین  همچنیـن 

آهن اسـفنجی در سـال گذشـته بـا 108 درصـد 

در صبـا فـوالد )بریکـت گـرم( بـه ثبـت رسـید 

کـه موفــــق بـه تولیــــد 799 هــــزار و 461 تـــــن 

محصول شد.

 آمار اسفند ماه 99 ■

بررسـی وضعیــــــت تولیـــــد آهن اسـفنجی 

در آخریـــن ماه سـال 99 توسـط شرکت هـــای 

یاد شــده حاکی از ثبت رقـــم دو میلیـــون و 

در  کـــــه  اســــت  تنـــــی   593 و  هــــزار   676

مقایســـه با اسفنــــد مــاه 98 رشـد 9 درصدی 

نشـان می دهد.

تولیـد  رکـورد  بیشـترین   99 مـاه  اسـفند 

آهن اسـفنجی در بیـن واحدهـای مـورد بررسـی 

مربـوط بـه فـوالد مبارکـه بـا 641 هـزار و 20 تـن  و 

بیشـترین رشـد تولیـد متعلـق بـه شـرکت سـبا بـا 

34 درصد بود.

ایران رتبه دوم جهانی آهن اسفنجی ■

بر اساس گزارشی از ایرنا، بررسی آمارها نشان 

می دهـد ایـران بـا تولیـد 27 میلیـون و 907هـزار تن 

آهن اسفنجی، رتبه دوم جهانی پس از هند را در 

سال 98 به خود اختصاص داده است.

 سـال 98 میـزان تولیـد آهـن اسـفنجی برابـر بـا 

27میلیـون و 907 هـزار تـن بـود کـه در مقایسـه بـا 

26میلیـون و 359 هـزار تـن عملکـرد سـال 97 رشـد 

6درصدی داشت.

تولیدکننـده  دومیـن  هنـــــد  از  پـــس  ایـران 

در  و  می شـود  محسـوب  جهـان  آهن اسـفنجی 

اسـتانی  فـوالد  هفت گانـه  طرح هـای  چارچـوب 

)سـفید دشـت، نی ریـز، قائنـات، بافـت، سـبزوار، 

شـادگان و میانـه( ظرفیت هـای 800 هـزار تنـی آهن 

اسفنجی طراحی شده است.
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عضـو هیئت مدیره سـازمان بـورس و اوراق بهادار گفت: طی ماه های گذشـته در پی مخالفت سـهامداران با قیمت گذاری دسـتوری 
کاالهـا، سـازمان بورس نیـز مخالفت خود را با ایـن رویکرد به مجلس و دولت اعالم کرد و خوشـبختانه حمایت هایـی از طرف آن ها 

انجام شد.

به دنبال حذف قیمت گذاری از بازار سرمایه هستیم

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«،محمـد حسـن 

ابراهیمــــی ســـرو علیـــا، عضــــو هیئـــت مدیره 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در گفت وگویـی 

اظهـــار داشــــت: طـی ماه هـای گذشـته در پـی 

قیمــــت گذاری  بـــــا  سهامــــداران  مخالفــــت 

دسـتوری کاالهـا، سـازمان بـورس نیـز مخالفـت 

دولـــت  و  بـه مجلـس  رویکـرد  ایـن  بـا  را  خـود 

از  کـرد و خوشبختانــــه حمایت هـــایی  اعـالم 

طرف آن هـــا انجــــام شــــد کـــه حــــذف رویکرد 

قیمت گـذاری از بـازار سـرمایه را به طور جدی 

پیگیری شود. 

عـده  اخیـر  ماه هـای  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

کثیـری از مـردم وارد بـازار سـرمایه شـدند و ایـن 

کـرد:  عنـوان  می دانیـم،  ارزشـمند  را  حضـور 

سـرمایه های مـردم می توانسـت بـه دیگـر بازارها 

بـه جـز بـازار سـرمایه ورود کنـد و به طور طبیعی 

در آن بازارها به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.

معـاون نظـارت بـر نهادهـای مالـی سـازمان 

بهـادار در خصـوص مخالفـت  اوراق  و  بـورس 

قیمــــت گذاری  بــــا  شرکت هــــا  سهامــــداران 

بـا  دسـتوری کاالهـا تصریـح کـــرد: مخالفــــت 

قیمـــت گذاری دستــــوری نــــه تنهــــا از سـوی 

سهامداران مـــورد اعتـــراض قرار می گیرد بلکه 

سازمان بـــورس کــــه نقــــش متولی گــــری بازار 

سـرمایه را بـر عهـده دارد بـه طـور حتـم بـا ایـن 

موضوع مخالفت خواهد کرد.

ابراهیمی سـرو علیا با بیان اینکه ما معتقد 

هسـتیم کـه قیمت هـا بایـد به سـمت شـفافیت 

پیـش برونـد و منفعـت حاصل از تولید و فروش 

اختیـار  و در  برسـد  بـه سـهامداران  شـرکت ها 

آن هـا قـرار بگیـرد، گفـت: اینکـه بـه هـر دلیلـی 

بعضـی از محصـوالت بـه سـمت قیمت گـذاری 

منفعـت  آنکـه  جـای  بـه  و  می رونـد  دسـتوری 

آن ها به سـرمایه گذار برسـد به افراد سـودجو و 

اقتصـادی  منطـق  بـا  تنهـا  نـه  می رسـد  دالل 

و  انصـاف  از  دور  بـه  بلکـه  نـدارد  مطابقـت 

عدالت است.

بـر نهادهـای مالـی سـازمان  معـاون نظـارت 

بـورس و اوراق بهـادار بیـان کـرد: هیـچ اقتصـادی 

نمی توانـد بـا قیمت گـذاری دسـتوری مسـتدام 

باشـد و مزیت رقابتی داشـته باشـد این مساله را 

سازمان بورس به ارکان مختلف از جمله مجلس 

و دولت منتقل و اعالم کرده که به عنوان حافظ 

منافع سهامداران کامال مخالف با قیمت گذاری 

دستوری هستیم.

وی با بیان اینکه نمونه هایی از قیمت گذاری 

دسـتوری که هم اکنون در بازار سـرمایه در حال 

رخ دادن بـوده آسـیب جـدی را بـه شـرکت ها و 

سـهامداران رسـانده اسـت، گفـت: طبیعتـا ایـن 

وضعیـت نمی توانـد ادامـه دار باشـد و بایـد بـه 

سمتی پیش رفت که قیمت ها براساس مکانیزم 

بازار تعیین شوند.

ابراهیمی سرو علیا خاطرنشان کرد: هر زمان 

زمینـه تعییـن قیمت ها توسـط بـازار فراهم شـود، 

قیمت هـا  در  انصـاف  و  تعـادل  ایجـاد  شـاهد 

خواهیـم بـود و در مقابـل زمانـی کـه بـه سـمت 

رویـم،  پیـش  قیمت هـا  در  محدودیـت  ایجـاد 

عضو هیئت مدیره سازمان بورس اعالم کرد:
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عـده ای سـودجو به این موضـوع دامن می زنند و 

قیمت ها را بی دلیل افزایش می دهند.

صنعت خودرو نمونه بارز ناکارآمدی  ■

قیمت گذاری

بـه گفتـه معـاون نظـارت بـر نهادهـای مالـی 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، نمونـه بـارز ایـن 

موضـوع را در حـوزه خـودرو شـاهد هسـتیم کـه 

اکنـون قیمت هـا در بـازار فاصلـه قابـل توجهـی با 

قیمت کارخانه دارد.

وی ادامـــه داد: عده ای این وسـط از سـود و 

منفعــت برخــــوردار می شونـــد، در حالـــی کــــه 

سـهامداران شـرکت های خودروسـازی بـا ضـرر و 

زیـــان مواجــــه هستنــــد و ســــود بــــه حســــاب 

سـودجویان و دالالن مـی رود کـه ایـن موضـوع از 

انصــــاف و عدالــــت بـــه دور اســــت و منطــــق 

اقتصادی هم ندارد.

ابراهیمـی سـرو علیـا خاطرنشـان کـرد: کنـار 

رفتـن سـایه قیمت گـذاری دسـتوری بـر سـر بـازار 

سـرمایه و شـرکت های بورسـی را بـه طـور جـدی 

پیگیـری می کنیـم، کمااینکـه جلسـاتی بـا ارکان 

مختلف مجلس و دولت برگزار و حمایت هایی از 

طرف آن ها انجام شده است که امیدوار هستیم 

این مساله پیگیری و به نتیجه برسد.

نهادهـای مالـی سـازمان  بـر  نظـارت  معـاون 

بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکـه آیـا اجبـار شـرکت ها بـه فـروش مـواد اولیـه 

ارزان منجر به حمایت از مصرف کننده و ارزانی 

محصـول نهایـی می شـود یـا خیـر، گفـت: توزیـع 

بایـد  مختلـف  کارخانه هـای  بـه  اولیـه  مـواد 

براسـاس مکانیـزم بـازار سـرمایه انجـام شـود. به 

اعتقـاد بنـده آنجایـی کـه مـواد اولیـه ارزان داده 

تولیدکننـده  تـا  باشـیم  داشـته  انتظـار  و  شـود 

محصـوالت خـود را بـه صـورت ارزان در اختیـار 

مصرف کننـده قـرار دهـد در بسـیاری از مواقـع 

ایـن اتفـاق رخ نمی دهـد یعنـی دولـت اقـدام بـه 

ارائه ماده اولیه ارزان می کند اما مصرف کننده 

نهایی در بسیاری مواقع از این موضوع بی بهره 

مانـده و ایـن اختـالف قیمتـی نصیـب عـده ای 

واسطه می شود.

وی تاکید کرد: در مورد سایر محصوالت به 

جـز کاالهـای اساسـی کـه جـزو نیازهـای ضـروری 

مـردم اسـت و مکانیـزم خاصـی بـرای تامیـن و 

بـا  اولیـه  مـواد  بایـد  دارد،  وجـود  آن هـا  توزیـع 

مکانیزمـی بـدون یارانـه در اختیـار تولیدکننـده 

قـرار گیـرد و محصـول نیـز بـا قواعـد بـازار مـورد 

معامله قرار گیرد.

مشوق برای شرکت های حاضر در بورس کاال ■

ابراهیمـی سـرو علیـا بـا تاکیـد بر اینکـه بورس 

کاال و دیگـر بـورس کاالیـی یعنـی بـورس انـرژی، 

تاثیـر قابـل توجهـی بر اقتصاد کشـور داشـته اند، 

افـزود: در ایـن بورس هـا مـواد اولیـه بـا مکانیـزم 

و  می شـود  عرضـه  منصفانـه  و  شـفاف  کامـال 

تولیدکننده ها براسـاس مکانیزم هایی که تعیین 

شده است خرید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: گمان کنید مکانیسم های 

شـفاف بـورس کاال و انـرژی در اقتصادمـان وجود 

نداشـت در ایـن زمـان هـر تولیدکننـده ای باید به 

می کـرد  تولیـد  را  اولیـه  مـواد  کـه  کارخانـه ای 

مراجعـه کـرده و درخواسـت مـاده اولیـه می کـرد 

کـه ایـن موضـوع مشـکالت زیـادی ازجملـه نبـود 

شفافیت را با خود به بار می آورد.

بر اســاس گزارشی از کاالخبر، عضو هیئت 

مدیـــره سازمــــان بـــورس و اوراق بهـــادار ادامه 

داد: باید ابزارهای مختلف بورس های کاالیی 

را گسـترش دهیـم و از تولیدکننـده هـای مـواد 

اولیه بخواهیم محصوالت خود را در بورس های 

کاالیـی عرضـه کننـد، همچنیـن مشـوق هایی را 

ماننـــد مشـوق مالیاتـی، تامیـن ارز و صـادرات 

راحت تـــر را بــــرای آن هــــا در نظــــر بگیریــــم و 

تشـویق کنیـم تـا مـواد اولیـه را از طریـق بـورس 

کاال تامین کنند.

ابراهیمی سرو علیا در پایان با اشاره به اینکه 

بایـد شـرکت هایی کـه از طریـق بـورس کاال، مـواد 

اولیـه را خریـداری و تولیـد می کننـد بخواهیـم 

محصـوالت خـود را نیـز بـورس کاال عرضـه کنند، 

گفـــت: ایـن موضــــوع طبیعتــــا بــــه شفافیــــت 

حداکثـری و رشـد کارایـی بـازار سـرمایه کمـک 

می کنـــد و از طــــرف دیگـــر منافــع افــــرادی کــه 

سـرمایه گذار در بخـش تولیـد هسـتند نیـز بهتـر 

تامین می شود.

هیچ اقتصادی نمی تواند با 
قیمت گذاری دستوری مستدام 

باشد و مزیت رقابتی داشته باشد 
این مساله را سازمان بورس به 
ارکان مختلف از جمله مجلس و 
دولت منتقل و اعالم کرده که به 
عنوان حافظ منافع سهامداران 

کامال مخالف با قیمت گذاری 
دستوری هستیم
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دیـوان محاسـبات کشـور اعالم کـرد: ضعف جـدی در نظارت بر عرضـه محصوالت فـوالدی و ناهماهنگی بیـن بخش های مختلف 
حاکمیتی موجب ایجاد التهابات متعدد و نوسانات بازار در سبد محصوالت فوالدی است.

اتمام ذخایر سنگ آهن تا 18 سال آینده

به گزارش »فلزات آنالین«، دیوان محاسبات 

کشـور در گزارشـی اظهـار داشـت: در راسـتای 

منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی 

اقتصـاد مقاومتـی، عملکرد صنعت فوالد کشـور 

مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به مقامات 

مسئول کشور ارجاع شد.

جایـگاه  بـه  توجـه  ضمـن  گـزارش،  ایـن  در 

تاثیرگـذار ایـن صنعـت بـر رونـد توسـعه کشـور و 

بررسـی زنجیـره تولیـد تـا مصـرف، بـه مهم تریـن 

چالش ها و ظرفیت های شرکت های تولیدکننده 

ایـران و همچنیـن قوانیـن و مقـررات  فـوالد در 

مرتبط با صنعت فوالد پرداخته شده است.

یافته های این بررسی نشان می دهد صنعت 

وجـود  بـا  اخیـر  سـال های  در  کشـور  فـوالد 

تحریم هـای ظالمانـه نظـام اسـتکبار، بـه همـت 

ضمـن  توانسـته  ایرانـی  کارگـران  و  مهندسـین 

حرکـت رو بـه جلـو، ارزآوری قابـل قبولی نیز برای 

کشور ایجاد کند.

مهم تریـن  از  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

یافته هـای ایـن گـزارش، موضـوع ذخیـره قطعـی 

سـنگ آهن ایـران اسـت کـه در حال حاضـر حدود 

بـه  توجـه  بـا  و  شـده  بـرآورد  تـن  میلیـارد   3.3

تولیـد  تحقـق  شـده،  انجـام  برنامه ریزی هـای 

55میلیـون تـن فـوالد خـام در افـق 1404 موجـب 

اتمام ذخایر سنگ آهن حدود 14 سال بعد از افق 

1404 خواهـد شـد کـه عـدم انجـام اکتشـافات 

جدید و جایگزینی ذخایر سنگ آهن مصرف شده 

باعـث از بیـن رفتـن پشـتوانه  تامیـن مـواد اولیـه 

مورد نیاز کارخانجات وابسته به فوالد می شود.

براسـاس اطالعـات ارائـه شـده توسـط وزارت 

و  سـال 1398  طـی  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

فقـره  مجمـوع 57  در   1399 سـال  اول  6ماهـه 

اکتشـاف سـنگ آهن صـادر شـده کـه هیچ یـک از 

آن ها منتج به گواهی کشف یا پروانه بهره برداری 

نشـده اسـت و این موضوع، ضعف جدی بخش 

اکتشاف معادن کشور را نشان می دهد.

همچنین، با روند فعلی اسـتخراج سـنگ آهن 

و تولیدات سایر محصوالت زنجیره فوالد، تحقق 

افـق 1404 جهـت  اهـداف سـند چشـم انداز در 

امکان پذیـر  خـام  فـوالد  تـن  میلیـون  تولیـد 55 

نخواهد بود.

ایـن گـزارش بـا اشـاره بـه تصمیمـات شـورای 

عالــــی هماهنگـی اقتصـــادی ســــران قــــوا طــــی 

سال های 1397 و 1398، ضعف جدی در نظارت 

بـر عرضـه محصـوالت فـوالدی و ناهماهنگی بین 

ماننـد شـرکت  بخش هـای مختلـف حاکمیتـی 

بـورس کاالی ایـران و وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت در تعییـن قیمـت پایـه را موجـب ایجـاد 

سـبد  در  بـازار  نوسـانات  و  متعـدد  التهابـات 

محصوالت فوالدی دانسته است.

و  اکتشـافی  فعالیت هـای  توسـعه  و  بسـط 

اکتشـاف دقیق تـر و افزایـش عمـق آن هـا و ایجـاد 

کنسرسـیوم های معدنـی و فـوالدی در پهنه های 

جدیـد بـرای تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز جهـت 

تولید فوالد پایدار و تشـکیل خوشـه های حمایتی 

از معـادن کوچـک و نیـز کنتـرل صـادرات مـواد 

اولیه خام، از توصیه های مهم دیوان محاسـبات 

کشور در این گزارش است.

دیــــوان  مشخـــص  پیشنهـــادات  ازجملـــه 

محاسـبات جهـت کاهـش قیمـــت تمـام شــــده 

تولیــــد محصــــوالت فـوالدی، سیاست گــــذاری 

براسـاس مشوق های صحیح برای تعیین قیمت 

گــــاز توســــط دولــــت اســــت تـــــا شرکت هــــای 

تولیدکننده فوالد که از روش احیای مستقیم با 

استفــــاده از گــــاز فعالیــــت می کننــد، از ایـن 

حمایت ها برخوردار شوند.

دیوان محاسبات هشدار داد؛
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با حضور کیهان عباسـیان سرپرسـت سـازمان منطقه آزاد قشـم و فریدون میرشـکاری سـلیمانی مدیرعامل و احمد رئیسی رئیس 
هیئت مدیره شرکت توسعه فوالد قشم، توافقنامه احداث مجتمع فوالد قشم به امضا رسید.

امضای توافقنامه طرح عظیم ملی 3 میلیون تنی فوالد قشم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، 

کیهـان عباسـیان سرپرسـت سـازمان منطقـه آزاد 

قشم و فریدون میرشکاری سلیمانی مدیرعامل و 

احمد رئیسی رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه 

فوالد قشم، توافقنامه احداث مجتمع فوالد قشم 

را به امضا رساندند.

در این جلسـه کیهان عباسـیان اظهار داشت: 

هـدف از امضـای ایـن توافقنامـه، احـداث زنجیـره 

ارزش فـوالد بـه میـزان سـه میلیـون تـن در جزیـره 

قشم است. 

وی ادامـه داد: 100 هکتـار زمیـن در مجـاورت 

هاب پتروشیمی در منطقه سلخ با دسترسی دریا 

بـرای فـاز نخسـت پـروژه احـداث مجتمـع فـوالد 

اختصاص داده شده است.

سرپرسـت سـازمان منطقـه آزاد قشـم اضافـه 

فازهـای  و  بعـدی  بـرای مراحـل  کـرد: همچنیـن 

توسعه ای این مجتمع نیز پیش بینی زمین صورت 

گرفته است.

بـه گفته عباسـیان، برآوردهـای اولیه حکایت 

از سـرمایه گذاری 1.8 میلیـارد یوروئـی ایـن ابـر 

پروژه دارد.

پیش بینـی  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 

می شود در مجموع با تکمیل این زنجیره، بالغ بر 

10 هـزار فرصـت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

جدید در جزیره قشم ایجاد شود.

میرشـکاری  گزارش،فریـدون  ایـن  براسـاس 

سلیمانی مدیرعامل شرکت توسعه فوالد قشم نیز 

در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: ایجـاد زمینـه ورود 

صنعت فوالد کشور برای اولین بار به موج چهارم 

تکنولـوژی در ابعاد حمل ونقل دریایـی )با احداث 

بارگیـری  و  تخلیـه  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 

از  اسـتفاده  و  تـن(  بـاالی 500 هـزار  کشـتی های 

آخرین فناوری های جهانی در تکنولوژی سـاخت 

الزامـات  و  اسـتاندارها  باالتریـن  بـا  کارخانجـات 

زیست محیطی صورت گرفته است.

وی ادامـه داد: دسترسـی آسـان بـه بازارهای 

راهبـردی  سـند  مزایـای  از  بهرمنـدی  جهانـی، 

25ساله با چین و همچنین مزیت های اقتصادی 

موجـود مناطـق آزاد از دیگـر ویژگی هـای مهـم 

بـرای اجـرای طـرح احـداث مجتمـع فـوالد قشـم 

به شمار می روند.

سـهامداران  حـال حاضـر  در  اسـت،  گفتنـی 

عمـده شـرکت توسـعه فـوالد قشـم مشـتمل بـر 

شرکت های توسعه آهن و فوالد گل گهر، صنایع و 

و  ایرانیـان  غدیـر  فـوالد  و  آهـن  غدیـر،  معـادن 

سرمایه گذاری کوثر بهمن هستند.

ــــ

تولید گندله سـنگ آهن شـرکت های بزرگ طی 12 ماه سـال گذشـته بـه بیش از 46 میلیون تن رسـید. این میزان تولیـد 10 درصد 
بیش از عملکرد سال 98 بوده است.

رشد 10 درصدی تولید گندله سنگ آهن

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، عملکـرد شـرکت های 

بـزرگ معدنـی و صنایـع معدنـی نشـان می دهد 

در سـال گذشـته 46 میلیـون تـن گندلـه تولیـد 

آن  از  پیـش  سـال  در  رقـم  ایـن  کـه  شـده 

41.7میلیون تن بوده است.

در بیـن 11 شـرکت بزرگ تولیدکننـده این ماده 

معدنـی، گل گهـر بـا تولیـد 12.2 میلیـون تـن، رتبـه 

نخسـت تولید این ماده را در اختیار داشـت. پس 

از آن فـوالد مبارکـه بـا تولیـد 7.3 میلیـون تـن در 

جایگاه دوم ایستاد. میدکو با تولید 6.2 میلیون تن 

در رتبه سوم و فوالد خوزستان با تولید 5.5میلیون 

تن در جایگاه چهارم قرار گرفت.

دیگـر تولیدکننـدگان شـامل چادرملـو با تولید 

3.7 میلیـون تـن، اُپـال پارسـیان سـنگان بـا تولیـد 

3.4میلیـون تـن، فـوالد سـنگان خراسـان بـا تولیـد 

3.3میلیـون تـن، فوالد خراسـان با تولیـد نزدیک به 

1.6 میلیـون تـن، سـناباد بـا 1.2 میلیـون تـن، سـنگ 

آهـن مرکـزی بـا 748 هـزار تـن و صبانـور بـا تولیـد 

تـن در رتبه هـای بعـدی تولیـد گندلـه  500هـزار 

سنگ آهن در سال گذشته جای گرفتند.

تولید گندله شرکت های بزرگ در سال 99 اعالم شد؛
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مدیـر متالـورژی ثانویـه ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فـوالد مبارکه از افزایـش تقریبی دو برابری تولیـدات واحد 
اسـتراتژیک RH-Top در سـال 99 خبـر داد و گفـت: عـالوه بـر رکورد تولید سـاالنه چندین رکـورد تولید ماهیانه ایـن واحد نیز در 

سال 99 جابه جا شد که دستیابی به سطح رکورد 80 هزار تنی در اسفند ماه، آخرین رکورد این بخش محسوب می شود.

RH-Top افزایش ۷0 درصدی تولید محصوالت در واحد استراتژیک

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، مسیب فتاح المنان، 

و  فوالدسـازی  ناحیـه  ثانویـه  متالـورژی  مدیـر 

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مـداوم  ریخته گـری 

ایـن  پی درپـی  رکوردهـای  دربـاره  گفت وگویـی 

واحد در سـال 99 اظهار داشـت: آخرین رکورد این 

واحـد مربـوط بـه شـهریورماه سـال قبـل بـا تولیـد 

637هزار تن تختال در ماه بوده است. این میزان 

در اسـفندماه بـه 660 هـزار تـن )رشـد 23 هزار تنی 

نسـبت بـه شـهریور مـاه( افزایـش یافـت که رکـورد 

جدیدی محسوب می شود.

وی افـزود: ایـن افزایـش تولید در حالی اسـت 

کـه شـهریور مـاه 31 روز و اسـفند مـاه 30 روز 

اسـت. بنابرایـن در ایـن مـدت معـادل یـک روز 

کاری بیشـتر تولیـد کردیـم. بـه بیـان دیگـر طـی 

30روز بـه انـدازه 32 روز تختـال تولیـد شـد. در 

رکوردهـای  تختـال  تولیـد  افزایـش  ایـن  کنـار 

روزانـه هـم وجـود داشـته اسـت، بـرای مثـال، 

طی دو روز پیاپـی به ترتیــب، 138 و 140 ذوب 

)17 و 18اسفندماه( به ثبت رسید.

مدیـر متالـورژی ثانویـه ناحیـه فوالدسـازی و 

ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکه گفت: 

به عالوه، در قسمت متالورژی ثانویه واحدی به 

محصـوالت  کـه  دارد  وجـود   »RH-top« نـام 

استراتژیک برای صنایع استراتژیک نظیر صنعت 

نفـت و گاز تولیـد می کنـد. بـرای مثـال تولیـد 

در  اسـتفاده  به منظـور  کم کربـن  محصـوالت 

هیـدروژن  محصـوالت  و  خودروسـازی  صنایـع 

و  گاز  نفـت،  صنایـع  در  اسـتفاده  بـرای  پاییـن 

پتروشیمی بر عهده این واحد است.

فتاح المنـان بیـان کـرد: در سـال 99 ایـن واحـد 

نیـز شـاهد یـک جهـش تولیـد بـود کـه بـا توجـه بـه 

شرایط تحریمی قابل توجه است. سطح تولیدات 

ایـن واحـد در سـال 98 نزدیـک بـه 530 هزار تن بود 

که این مقدار تا پایان سال 99 به بیش از 900 هزار 

تـن افزایـش یافت. همچنین در سـال قبل فـارغ از 

ایـن افزایـش تقریبـا دو برابـری در تولیـد سـاالنه، 

رکوردهای دیگری نیز به صورت ماهیانه به ثبت 

تولیـد  اسـفندماه رکـورد  مثـال در  بـرای  رسـید. 

ذوب هـای خـاص در واحـد RH بـه 80 هـزار تـن 

رسید که دو هزار تن بیش از رکورد قبلی است.

وی خاطرنشـان کـرد: رکوردهـای سـال قبـل بـا 

شـرایطی به دسـت آمد که هیچ تجهیز جدید یا 

توسـعه ای در ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری 

مـداوم فـوالد مبارکـه نداشـتیم و تنهـا بـه واسـطه 

افزایـش بهـره وری و راندمـان کاری بـه رکوردهـای 

فـوق دسـت یافتیـم. از اواخـر سـال 98 بالـغ بـر 

30پـروژه بهبـود فراینـد انجـام شـد کـه همـه در 

دستیابی به رکوردهای فوق مؤثر بوده است.

مدیـر متالـورژی ثانویـه ناحیـه فوالدسـازی و 

ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکه گفت: 

در سـال 99 شـرکت فـوالد مبارکـه و در راس آن 

مدیر عامل این شـرکت تحت تحریم قرار گرفت 

بـا  خـارج  از  متریـال  تامیـن  دلیـل  همیـن  بـه  و 

مشـکالت زیـادی همـراه بـود. بنابرایـن قطعـات 

کـه  آنجـا  از  امـا  شـد؛  بومی سـازی  موردنیـاز 

تامین کننـدگان داخلی از تجربه کافـی برخوردار 

نبودنـد، عمـر قطعـات بومی سازی شـده در ابتدا 

کوتاه بود، ولی در اواسط سال 99 با افزایش عمر 

ایـن قطعات، عالوه بـر افزایش راندمـان فرایندها، 

تامین کنندگان داخلی نیز تقویت شده به سطح 

کیفـی قابـل رقابـت بـا کشـورهای تامین کننـده 

خارجی رسیدند.

وی درباره تاثیر کرونا بر تولید این بخش نیز 

اظهار کرد: عالوه بر مسائل فوق، در سال قبل با 

بیمـاری کرونـا مواجه شـدیم که مشـکل جدیدی 

بـود و نگـران بودیـم بـا تاثیـر بـر نیـروی انسـانی، 

سطح تولید را تحت تاثیر قرار دهد و حتی باعث 

توقـف تولیـد شـود امـا بـا سیاسـت های کالن و 

سـازمان  عالـی  مدیریـت  سـطح  در  کـه  خوبـی 

برنامه ریـزی و اجـرا شـد و همچنیـن پشـتیبانی 

خوبی که برای تامین ماسک و متریال بهداشتی 

و پروتکل های ابالغی به پرسـنل انجام گرفت، با 

کمترین مشکل به این اهداف دست یافتیم.

مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
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بـا هـدف تامیـن برق مـورد نیاز مجتمع صنایـع آلومینیوم جنـوب در فاز نخسـت )تولید سـالیانه 300 هزار تن( و سـایر صنایع 
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد، عملیـات خـط دوم 400 کیلوولت شـرکت غدیـر انرژی المـرد به پایان رسـید و ایـن خط روز 

گذشته برق دار شد.

برق فاز نخست مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب تامین شد

بــــه گــــزارش »فلـــــزات آنالیـــــــن«، خــــــط 

400کیلوولـت دومـداره غدیـر انـرژی المـرد بـه 

طـول 35 کیلومتـر منشـعب از خـط سراسـری 

عسـلویه-خنج جهرم، با تالش دست اندرکاران 

و  مشـاوران  المـرد،  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

بـرق  سراسـری  شـبکه  بـه  پـروژه  پیمانـکاران 

کشور متصل شد.

بـرای تضمیـن پایـداری بـرق مجتمـع صنایـع 

آلومینیــــوم جنــــوب و سایــــر صنایــــع، پســـت 

400کیلوولـت منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد، از 

طریـق دو خط انتقال برق 400 کیلوولـت دو مداره 

منشعب از شبکه سراسری عسلویه-المرد به طول 

11کیلومتـر و خـط انتقـال دو مـداره منشـعب از 

شـبکه سراسـری عسـلویه-خنج جهـرم بـه طـول 

35کیلومتر تغذیه می شود.  

بـر اسـاس کزارشـی از ایلنـا، با اتصـال خط یاد 

شـده بـه کلیدخانـه پسـت 400 کیلوولـت سـایت 

پایـدار بزرگ تریـن  بـرق  تامیـن  امـکان  انرژی بـر، 

دیمانـــــد  تــــا  کشــــور  آلومینیــــوم  کارخانــــه 

520مـگاوات فراهـم شـد. بـرق تامین شـده پس 

از تبدیـل ولتاژ به وسـیله اتوترانسـفورماتورهای 

ترانسـفورماتور  )بزرگ تریـن  600مگاولت آمپـری 

قـدرت کشـور( از طریـق خـط 230 کیلوولـت بـه 

صنایـع  مجتمـع  تغذیـه  بـرای  متـر   700 طـول 

آلومینیـوم جنـوب بـه پسـت گازی )GIS( ایـن 

کارخانه تحویل می شود.

براسـاس برنامه ریـزی منطقـه ویـژه اقتصـادی 

المـرد و سـازمان باالدسـتی ایـن منطقـه )سـازمان 

ایمیدرو(، اقدامات اساسی برای تامین برق صنایع 

در ایـن منطقـه راهبردی براسـاس برنامه مدون 

پیش بینی شده اجرایی می شود.

ــــ

مدیـر امـور بازرگانی شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو با بیـان اینکه با سـاخت داخل قطعات مورد نیاز شـرکت، تنها در سـال 99 
بیـش از 19 میلیـون یـورو صرفه جویی ارزی شـده اسـت، گفت: بر اسـاس برنامه ریـزی صورت گرفته برای سـال جـاری با فرض 
عـدم افزایـش قابـل توجـه ارزش برابـری ارز در این بـازه زمانی، میـزان صرفه جویی ارزی ناشـی از داخلی سـازی اقالم مـورد نیاز 

شرکت بالغ بر 22 میلیون یورو پیش بینی شده است.

چادرملو 19 میلیون یورو صرفه جویی ارزی کرد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

حسین اطمینان اظهار داشت: با تشکیل دپارتمان 

بومی سازی در زیرمجموعه مدیریت بازرگانی در 

نیمـه دوم سـال 1399، یکپارچه سـازی و مدیریـت 

تامین اقالم مورد نیاز واحدهای تولیدی در بخش 

مجتمـع معدنی و صنعتی به صورت متمرکـز در 

دستور کار این دپارتمان قرار گرفت.

وی از جملـه اقدامـات دپارتمـان بومی سـازی 

چادرملو را انحصارزدایی و مهندسی ارزش عنوان 

کـرد و افـزود: هـدف مـا تامیـن ارزان تـر اقـالم )بـا 

حفـظ کیفیـت مـورد نظـر( و همچنیـن افزایـش 

افزایـش  منظـور  بـه  نیـاز  مـورد  اقـالم  کیفیـت 

بهره وری و کاهش هزینه های تولید است.

عملکـرد  بـه  چادرملـو  بازرگانـی  امـور  مدیـر 

دپارتمـان بومی سـازی شـرکت در سـال گذشـته 

اشـاره کـرد و گفـت: در سـال 1399 در مجتمـع 

معدنی چادرملو 643 قطعه و در مجتمع صنعتی 

یک هزار و 446 قطعه بومی سازی شده که نسبت 

به سال 98 به میزان قابل توجه 63 درصد افزایش 

داشته است.

گفتنـی اسـت تا کنـون بیـش از 30 هزار قطعه 

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو داخلی سازی 

شده است.

با داخلی سازی قطعات؛
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عضـو هیئـت  مدیـره انجمن مـس ایران گفت: صنعـت معدنکاری با گذشـت زمـان و افزایش رفاه جامعـه، با افزایـش تقاضا برای 
مـواد معدنـی روبـه رو اسـت. می توان انتظار داشـت که این تقاضا در سـال های آینده شـدت بیشـتری نیز داشـته باشـد. به   طوری  
کـه در برخـی فلـزات همچـون مـس و آلومینیوم کـه از فلزات اسـتراتژیک در صنعت  هسـتند، نیـاز به تقویـت حـوزه و  حمایت از 
معدنـکاران ایـن بخـش یـک الـزام اسـت. در همین راسـتا با توجـه به مشـکالت و چالش هایـی که در بخـش معدن وجـود دارد، 

بررسی، واکاوی و شناسایی راهکار می تواند گام های بهتری را در پیش برد اهداف این حوزه حاصل کند.

تعدد قوانین، بخش معدن را ضعیف کرده است

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

از  برخـی  احمـد مشـکانی  ایـران،  مـس  انجمـن 

چالش های حوزه معدن را برشمرد و راهکارهایی 

را برای آن بیان کرد.

وی بـه عنـوان اولیـن چالـش در حـوزه معـدن 

عنـوان کـرد: تغییـرات قوانیـن و دسـتورالعمل ها 

به طـور ناگهانـی و بـدون در نظر گرفتن مضررات 

آن در بخش معدن از مهم ترین چالش های حوزه 

اسـت. قوانینـی کـه بعضـا فی البداهـه و بـدون 

انجام کار کارشناسـی و بدون اشـراف به مسـائل 

و مشکالت بخش اعالم می شوند، گاهی اوقات 

نیز مسئولین مفاد صورت جلسه ای را به قوانین 

و  قوانیـن  تعـدد  می کننـد.  اضافـه  معدنـی 

سـبب  آن هـا  از  برخـی  نبـودن  جامع الشـمول 

می شود تا شاهد تحلیل رفتن و ضعیف تر شدن 

بخش معدن یا تخریب معادن باشیم.

عضو هیئت  مدیره انجمن مس ایران تصریح 

کرد: راهکار در این زمینه، کم کردن تغییرات در 

قوانین و دستورالعمل ها و استفاده از کارشناسان 

زبـده بخـش خصوصـی و دولتـی در زمـان طـرح 

مسـئله و بررسـی فوایـد و مضـرات آن در بخـش 

معدن است.

رئیـس گـروه معدنـی و بازرگانـی زرمـش، بـه 

بروکراسی اداری به عنوان مشکلی دیگر فراروی 

اکتشـافات بخـش معـدن اشـاره کـرد و گفـت: 

بروکراسـی اداری و مشـکالت مربوط به دریافت 

مجوزهـا و زمان بـر بـودن آن ها از دیگر چالش های 

این حوزه است. هر چند قوانین مناسبی نیز در 

بخش معدن داریم اما گاهی اوقات بوروکراسی 

اداری سـبب می شـود تا افراد نتوانند به موقع از 

مـوارد پیش بینـی شـده در قانون اسـتفاده کنند، 

بروکراسـی  مـوارد  از  برخـی دیگـر  همچنیـن در 

افـراد می شـود.  اداری سـبب مسـتهلک شـدن 

راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل استفاده 

از پنجـره واحـد و پیگیـری اتوماتیـک اداره هـای 

مختلف در کمترین زمان ممکن است.

عضـو هیئت مدیره انجمـن مس ایران تاکید 

کـرد: عـدم تبعیـت از یـک نظـام جامـع و قوانین 

معدنـی در ادارات دولتـی در شهرسـتان ها، بـه 

آن هـا  کـردن  عمـل  سـلیقه ای  موضـوع  ویـژه 

چالشـی اسـت که بـا آموزش و نظـارت دقیق در 

ادارات دولتـی رفـع می شـود و همچنیـن ایجـاد 

عضو هیئت  مدیره انجمن مس ایران:
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»صنـدوق شـکایت و رفـع موانـع« کـه در پایـان 

روز مطالعه و در طی آن موارد، پیگیری می شود 

تاثیرگذار است.

وی در ادامـه بـه مشـکالت بـه جهـت تضـاد 

افـزود:  و  پرداخـت  دیگـر  ارگان هـای  بـا  منافـع 

آن  بـر  قوانیـن حاکـم  و  سـازمان منابـع طبیعـی 

افزایـش  سـبب  کـه  کـرده  ایجـاد  را  فضایـی 

رشـوه گیری شـده و اخـذ مجوزهـا را بـه صـورت 

عادی با مشکل زیادی مواجه کرده، این موضوع 

تـا حـدی پیـش رفتـه کـه معدنـکاری وابسـته بـه 

نظرات منابع طبیعی شده است. شاید به عنوان 

یـک راهـکار بهتـر باشـد یـک نقشـه واحـد و در 

دسترس معدنکاران با طبقه بندی منابع طبیعی 

و مصـوب دولـت و مجلـس ایجـاد شـود و پنجـره 

واحد و نظارت دقیق بر اعمال نامتعارف ادارات 

منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد و همچنین 

بخـش  صمـت،  وزارت  بیـن  مشـترک  جلسـات 

خصوصـی و سـازمان منابـع طبیعـی در ارتبـاط بـا 

موجـود  مشـکالت  و  مربوطـه  قوانیـن  بازنگـری 

برگزار شود.

مشـکانی به عنوان پنجمین چالش این حوزه 

محیـط زیسـت و قوانیـن حاکـم بـرآن را نـام بـرد و 

چرخـه  شـده  سـبب  چالـش  ایـن  کـرد:  تشـریح 

احداث کارخانه های جدید به کندی پیش رود. 

چون در ماده 90 که برای رفع این مشکالت بوده 

اسـت، اسـتعالم مجـدد از محیـط زیسـت را نیـاز 

دارد و زمانبر بودن اخذ مجوزهای محیط زیست 

کـه معمـوال بیـن یـک تـا دوسـال طـول می کشـد 

بـه  می کنـد.  سـخت  معدنـکار  بـرای  را  مسـیر 

عنوان راهکار بهتر است در قانون ماده 90 تاکید 

شود منابع طبیعی و محیط زیست حذف، تایید 

یا فرآیند کارها را در پروسه حداکثر دو ماه انجام 

دهند و مجوزهای الزم ارائه گردد و همچنین در 

بحث اکتشاف و استخراج  در مناطق ممنوعه با 

کشـور،  نیـاز  و  معدنـی  مـاده  نـوع  بـه  توجـه 

تمهیـدات الزم فراهـم شـود و مهم تـر اینکـه در 

مناطقـی که مطلقـا نباید معدنکاری و اکتشـاف 

صـورت گیـرد از همـان اول در ثبـت کاداسـتر 

زمانـی  و  نشـود  ثبــــت  محدوده هـــا  صمـت، 

محدوده ای ثبت شود که اخذ مجوز در تقابل با 

سازمان های فوق الذکر نباشد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مـس ادامـه داد: 

در قانـون تصریـح شـده، هـر کـس کـه بخواهـد 

جلـوی فعالیت های معـدن کاری را بگیرد باید از 

سوی نیروی انتظامی بازداشت شود، اما هیچگاه 

امـروز  اسـت.  نیامـده  در  اجـرا  بـه  قانـون  ایـن 

شـاهدیم بومی هـا و معارضـان محلـی از فعالیـت 

معادن جلوگیری می کنند، قوه قضائیه هم اعالم 

می کنـد قانونـی بـرای جلوگیـری از آنـان نداریـم؛ 

ایـن مسـائل بـه ضرر فعالیت هـای معدنـکاری در 

کشـور اسـت و تا بخواهیم چنین مسـائلی را حل 

کنیم زمان از دست می رود و معدن کار سرمایه 

را از حـوزه خـارج می کنـد. بـه عبارتـی معارضیـن 

بـودن بخـش  راکـد  بومـی و غیربومـی مسـبب 

از  سـهم خواهی  و  تنـش  و  اسـت  شـده  معـادن 

معدنـکاران و مکتشـفین فـرار سـرمایه گذاران از 

رفـع  بـرای  کـه  اسـت  شـده  سـبب  را  منطقـه 

مشـکالتی این چنینـی بایـد آموزش هـای الزم و 

قوانین به سازمان های صمت، نیروی انتظامی و 

شوراها داده شود تا هیچ مانعی برای مکتشفین 

افـراد  تخلـف  از  و  نشـود  ایجـاد  معدنـکاران  و 

سـودجو جلوگیـری شـود؛ بـه عـالوه اینکـه اعمـال 

قانون معارضین محلی توسـط نیروی انتظامی و 

قوه قضائیه انجام پذیرد.

بـه  رئیـس گـروه معدنـی و بازرگانـی زرمـش 

عنـوان چالـش بعـدی اشـاره کـرد: مرسـوم شـدن 

حـل  بـرای  دولتـی  ارگان هـای  در  رشـوه گیری 

معضالتـی کـه آن هـا بـه وجـود می آورنـد یـا بـرای 

انجام کارهای روزمره که جزو وظایف آن ها است، 

نیازمند پیگیری است برای رفع این موضوع باید 

از  جلوگیـری  منظـور  بـه  سـختگیرانه  قوانیـن 

رشوه گیری و اعمال مشابه وضع شود.

بانکـی  تسـهیالت  عـدم  کـرد:  مطـرح  وی 

ارزان قیمت برای جامعه معدنی همانند وام های 

کم بهره، اعطای تخصیص کاالی ارزان و از طرفی 

سـخت بـودن پروسـه دریافـت تسـهیالت بانکـی 

برای بخش معدن، معدنکار را از سـرمایه گذاری 

مالـی  نهادهـای  اسـت  بهتـر  می کنـد.  دلسـرد 

مختـص بخـش معـدن، هماننـد صنـدوق بیمـه 

معادن که تسهیالت بانکی و مالی را برای بخش 

معـدن ایجـاد می کنـد و بـا ارائـه وام هـای کـم بهره 
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پروانـه  براسـاس  و  وثیقـه  بـدون  بانـک  توسـط 

بهره بـرداری و مشـابه آن و یـا ایجـاد صندوق هـای 

و  امیـدوار  فعالیـت  بـه  را  معدنـکار  جسـورانه 

سرمایه های سرگردان را به این حوزه هدایت کند.

شـفافیت  عـدم  کـرد:  مشـکانی خاطرنشـان 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن 

از چالش های مهم این حوزه اسـت. همچنان که 

دلیـل  بـه  سـرمایه گذار  جـذب  می دانیـم 

سـرمایه  بازگشـت  بـاال،  ریسـک  سـرمایه بری، 

بـه  بـازار و تغییـر قوانیـن  طوالنـی، عـدم ثبـات 

برنامه ریـزی، شـفافیت و اسـتراتژی نیـاز دارد و 

روی  پیـش  را  همـوار  جـاده ای  می بایسـت 

سرمایه گذار گذاشت. متاسفانه جاده مذکور به 

شـدت مه آلـود و غیـر همـوار اسـت. بـه همیـن 

دلیل به عنوان راهکار فضای سیاسی آرام فراهم 

و اشکاالت در قوانین معدنی رفع شود. همچنین 

ایجـاد روابـط بانکـی بـرای انتقال پـول و مدل های 

سـرمایه گذاری بـرای امنیـت مالی سـرمایه گذار 

فراهم شود.

وی عنوان کرد: تغییرات آنی و پشـت درهای 

بسته و عدم آموزش و تفهیم دقیق به کارمندان و 

افراد ذیربط از مشکالت دیگر این حوزه است که 

ایجـاد  افـراد  از  بعضـی  بـرای  رانـت  آن  طـی  در 

می شود و مشکالت عدیده برای معدنکاران را در 

پی دارد. راهکار این موضوع در یک جمله خالصه 

می شـود کـه تاثیـرات عمیقـی در ایـن حـوزه دارد، 

تغییرات اندک باشد و کارمندان زبده.

مشکانی کمبود کارشناسان خبره و با دانش 

فنـی معقـول در بدنـه اصلـی وزرات صمـت و 

استان ها را از دیگر چالش های این حوزه دانست 

و توضیـح داد: متاسـفانه مـا شـاهد هسـتیم کـه 

افـراد نخبـه و کارآمـد دانشـگاه های معتبـر کمتر 

تمایـل بـه مانـدن در ایـران و ورود بـه دولت دارند 

و از طرفی به خاطر قوانین استخدامی، بخشی از 

افـراد نخبـه امـکان ورود بـه ارگان هـای دولتـی را 

ندارنـد. بـرای این موضوع ایجاد تسـهیالت برای 

یـا  صمـت  وزرات  بـه  این چنینـی  افـراد  ورود 

سـازمان هایی هماننـد بـورس یـا اسـتخدام آسـان 

ایـن افـراد، آمـوزش سـریع تحـت نظر کارشناسـان 

خبره و بازدیدهای خارج از کشـور و آموزش های 

داخلی و خارجی، توسط اساتید مجرب می تواند 

گامی برای ارتقا وزرات صمت باشد.

رئیـس گـروه معدنـی و بازرگانی زرمـش ابراز 

کـرد: کمبـود یـک تشـکل قـوی متحـد در بخـش 

معـدن کـه مشـکالت را بـه مسـئوالن منتقـل و 

اجرایـی کننـد، کامال ملموس اسـت که تشـکیل 

خانـه  از  متشـکل  معدنـی  کنفدراسـیون  یـک 

معـدن، اتـاق بازرگانـی، انجمن ها، افـراد مجرب، 

اسـاتید دانشـگاه و افـراد صاحـب نظر کـه دانش 

مختلــــف  زمینه هــــای  در  را  کافـی  تجربـه  و 

اکتشـــاف، استخــــراج، بهره بـرداری، صـادرات و 

واردات، تجارت بین الملل و الکترونیک دارند و 

آشنا به قوانین معدنی هستند می تواند راهکار 

مناسـبی بـرای بیـان چالش هـا و ارائـه رفـع موانع 

این حوزه باشد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مـس ایـران در 

ادامـه تاکیـد کـرد: کمبـود نیـروی متخصـص و 

کارشناسـان فنـی زبـده در بخش هـای اکتشـاف، 

بخش هـای  در  بازرگانـی  و  فـرآوری  و  اسـتخراج 

خصوصـی، خصولتـی و دولتـی و عـدم آمـوزش 

نویـن معدنـکاری از اکتشـاف تـا بهره بـرداری و 

بازرگانی در سطوح مختلف چالشی دیگر است 

که ایجاد فضاهای آموزشـی و کاربردی دولتی و 

خصوصـی توسـط اسـاتید و کارشناسـان خبـره و 

بازدیدهـای آموزشـی کارشناسـان از بخش هـای 

مختلـف می توانـد ایـن چالـش را رفـع کنـد البتـه 

ایجـاد کارگاه هـای عملیاتـی در دوره هـای چنـد 

ماهه در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه 

منابـع انسـانی کارآزمـوده در بخـش معـدن هـم 

تاثیرات قابل توجهی دارد.

مشـکانی فرسـودگی ماشـین آالت معدنـی و 

گـران بـودن قیمـت آن ها و قوانین سـخت گیرانه 

را  کیفیـت  بـا  معدنـی  ماشـین آالت  واردات 

مشکل بزرگی بر سر راه فعاالن معدن دانست و 

اذعان کرد: در ابتدا بهتر است که یک نوسازی 

صـورت  معدنـی  ماشـین آالت  بخـش  در  کلـی 

گیـرد و ایـن مسـتلزم حمایـت دولـت در ورود 

ماشـین آالت اسـت البته این حمایت به صورت 

لیزینگ یا با بهره کم باشد سپس دولت قرارداد 

با یکی از سازندگان توانمند به منظور مشارکت 

در سـاخت ایـن ماشـین آالت در داخـل کشـور را 

در دستور کار قرار دهد.

مرسوم شدن رشوه گیری در 
ارگان های دولتی برای حل 

معضالتی که آن ها به وجود می آورند 
یا برای انجام کارهای روزمره که 
جزو وظایف آن ها است، نیازمند 

پیگیری است برای رفع این موضوع 
باید قوانین سختگیرانه به منظور 
جلوگیری از رشوه گیری و اعمال 

مشابه وضع شود
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راهـکار  بـا  را  دیگـری  مـوارد  ادامـه  در  وی 

پیشنهادی تشریح کرد و خاطرنشان کرد: کمبود 

ناوگان حمل و نقل ریلی، دریایی و کنترل قیمت 

بی رویـه  افزایـش  و  معدنـی  مـواد  نقـل  و  حمـل 

قیمت حمل و نقل از مشکالتی است که هزینه 

بـاال بـرای معدنـکار در پـی دارد کـه توسـعه حمل 

ریلـی و دریایـی بـا توجـه بـه نـوع بارگیـری مـواد 

سـامانه های  اطالعـات  پایـگاه  توسـعه  معدنـی، 

ترابـری در بخـش معـدن، نوسـازی ماشـین های 

ترابـری  و نظـارت دقیـق بـر قیمت گـذاری حمـل 

ونقل مواد معدنی از این هزینه ها می کاهد.

مشـکانی بـرای مشـکل عـدم بررسـی دقیـق 

ناگهانـی  افزایـش  آن  طـی  در  و  دولتـی  حقـوق 

حقوق دولتی به عنوان راهکار پیشنهاد داد: باید 

از کارشناسـان خبـره در امـور معـدن و امـور مالی 

اسـتفاده شـود تـا با توجه بـه پارامترهای مختلف 

اعـم از قیمـت جهانـی، نـوع مـاده معدنـی، عیـار 

نـوع  اسـتخراج،  هزینه هـای  معدنـی،  مـاده 

زیرسـاخت ها، هزینه هـای حمـل و نقـل و غیـره 

بررسـی  بـا  و  بـرآورد  را  دولتـی  حقـوق  بتواننـد 

کارشناسـانه مختـص هر معـدن حقوق دولتـی را 

اعالم کنند.

رئیـس گـروه معدنـی و بازرگانـی زرمـش در 

فضاهـای  در  معدنـی  شـهرک های  نبـود  ادامـه 

درست که زیر ساخت های آن بتواند چند معدن 

معدنـکاران  دغدغه هـای  از  دهـد  پوشـش  را 

دانسـت و پیشـنهاد داد: بهتر اسـت شهرک های 

معدنـی در حـوزه چنـد معـدن ایجـاد شـود. ایـن 

اقدام می تواند راه مناسبی باشد تا این معادن با 

کمتریـن مسـافت بتوانند محصـوالت خـود را به 

آنجـا رسـانده و فـرآوری کننـد و البتـه تسـهیالتی 

بـرای تعمیرات ماشـین آالت معدنی و بنگاه های 

اقتصادی در این شهرک ها وجود داشته باشد.

مشـکانی بـا توجه به اهمیت بحث صـادرات 

عنـوان کـرد: نبـود یک قانـون مـدون و بلندمدت 

در ارتبـاط بـا صـادرات مواد خام و فرآوری شـده و 

عوارض آن ها ، شرایط را برای صادرکننده سخت 

کـرده اسـت کـه ایجـاد یـک انجمـن با اعضایـی از 

بخـش خصوصـی و دولتـی می توانـد شـرایط را 

تغییر دهد، این انجمن با بررسی و تعامل اعمال 

عوارض یا عدم عوارض برای بعضی از مواد برای 

دوره های چهار ساله یا بیشتر را تعیین کند.

وی ایـرادی بـه عوامـل اجرایـی در حـوزه وارد 

کـرد و گفـت: نقشـه راه معـدن اجرایـی نشـده 

اسـت کـه البتـه مـا خواهـان اجرایـی کردن نقشـه 

راه معدن هستیم هر چند ایراد هم داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در آخر 

عدم پخش و رسانه ای کردن تاثیر بخش معدن و 

قدرت آن در اقتصاد کشور را به چالش کشاند و 

تصریـح کـرد: بهتر اسـت برنامه های تلویزیونی و 

رسـانه ای در بخـش معـدن تولیـد شـود که محور 

آن گفتگو با کارآفرینان معدنی، نشان دادن نقش 

معدن در بخش صنعت و اقتصاد کشور باشد و 

همچنین ایجاد کلیپ ها و مطالب ارزنده و نشر 

همیـن  در  رسـانه  و  مجـازی  شـبکه های  در  آن 

و  وقایـع  از  رسـانی  اطـالع  راسـتای  در  حـوزه، 

مشـکالت و  موفقیت های معدنکاران به صورت 

شفاف، تاثیرگذار خواهد بود.

متاسفانه ما شاهد هستیم که 
افراد نخبه و کارآمد دانشگاه های 

معتبر کمتر تمایل به ماندن در 
ایران و ورود به دولت دارند و از 

طرفی به خاطر قوانین استخدامی، 
بخشی از افراد نخبه امکان ورود به 

ارگان های دولتی را ندارند
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٤٩ �تهران، سعادت آباد، نرسيده به خروجى نيايش، خيابان ٢٦ يا حق طلب غربى, پال

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 162 اردیبهشت ماه 1400



دفتر تهران: خیابان فاطمى، روبروى هتل الله، ساختمان نگین، پالك 273

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

روابط عمومى و امور بین الملل: 3026-3027

فکس: 88977260-021تلفن: 021-88977261

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

Email:Info@golgohar.com
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