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سرمقاله

هفته گذشته، یکی از فعاالن صنعت فوالد با استناد به آمار تولید، مصرف 

و صادرات فوالد، خبر از گم شدن سه میلیون تن فوالد در کشور داد؛ این خبر 

به سرعت پخش شد و علی رغم تکذیب آن، بازتاب گسترده ای را در رسانه های 

مختلف و فضای شبکه های اجتماعی از خود بر جای گذاشته و واکنش های 

بسیاری را به خصوص در میان مردم در پی داشت: »وقتی که ساالنه چندین 

هزار میلیارد تومان اختالس می شود و دکل نفتی را می دزدند، طبعا امکان گم 

شدن سه میلیون تن فوالد هم وجود دارد!«. افراد مختلفی به این خبر واکنش 

نشـان دادنـد و بـه تدریـج بـا ورود افـراد صاحب نظـر ازجملـه دبیـر انجمـن 

تولیدکنندگان فوالد ایران به این جمع، مشخص شد که چنین خبری بیشتر 

یک شیطنت رسانه ای بوده است.

گم شـدن سـه میلیون تن فوالد را به هیچ وجه نمی توان با گم شـدن دکل 

نفتی و اختالس های چند هزار میلیارد تومانی مقایسه کرد؛ ساختار بازار فوالد 

کشـور و تعدد فعاالن و دسـتگاه های نظارتی در این بازار به گونه ای اسـت که 

به سادگی صحت چنین خبری را زیر سوال می برد. فارغ از موضوع این خبر 

که بیشـتر به یک طنز رسـانه ای شـبیه بود، بررسـی چرایی امکان تولید و نشـر 

چنین اخباری در کشور، به نظر می رسد خالی از لطف نباشد.

آمار و اطالعات، زیربنا و خشت اول هر ساختار مدیریتی و تصمیم گیری 

هستند و طبعا بر مبنای آمار و اطالعات غلط، مبهم و نادقیق، از هیچ کسی 

نمی توان انتظار داشت تصمیم درستی بگیرد. البته فارغ از این موضوع که 

مدیران دولتی ما بیشـتر تصمیم سـاز شـده اند، تا تصمیم گیر، ولی حتی برای 

یک راهبر و استراتژی ساز نیز دسترسی به آمار و اطالعات دقیق و موثق، از نان 

شب واجب تر است.

در کشـورهای توسـعه یافته و حتـی در حـال توسـعه دنیـا، سـاز و کارهـای 

اسـتاندارد و مطمئنـی بـرای جمـع آوری، راسـتی آزمایی و مستندسـازی آمـار و 

اطالعـات وجـود دارد. ایـن فراینـد یـا توسـط دولت هـا انجـام می شـود و یـا 

شـرکت های خصوصـی بـا هدف کسـب درآمـد از فروش اطالعـات، اقدام به 

جمع آوری و ارائه اطالعات می  کنند. عملکرد ساختار گردآورنده اطالعات 

در دولت هـا و شـرکت های خصوصـی، همـواره رصـد و راسـتی آزمایی شـده و 

بسـته بـه متدلـوژی ایـن کار و کیفیـت نتایج، با دقت متناسـبی می تـوان به 

آن هـا اعتمـاد کـرد و حتـی آن هـا را بسـته بـه دقـت و کیفیـت اطالعـات 

طبقه بندی کرد.

همـه مـوارد فـوق در حالـی در دیگـر کشـورها اتفـاق می افتد کـه در ایـران، 

ساده ترین آمار و اطالعاتی که باید جمع آوری، طبقه بندی و منتشر شوند، یا با 

هـم در تناقـض هسـتند )نظیـر تفـاوت نـرخ تـورم مرکز آمـار و بانک مرکـزی(، یا 

منتشر نمی شوند )نظیر عملکرد بخش معدن که اخیر آمار تجارت نیز به آن 

اضافـه شـده اسـت( و یـا بـر اسـاس متدولـوژی اشـتباهی جمـع آوری و منتشـر 

می شـوند )نظیر آمار سـامانه بهین یاب(. در حالی که دولت ها و سـاختارهای 

حاکمیتـی در دیگـر کشـورهای دنیـا، بـه خوبـی بر اهمیـت مقوله جمـع آوری، 

فرآوری و انتشار آمار واقف هستند، در ایران توجه به چنین امر مهم و خطیری 

در کمتریـن درجـه از میـزان اهمیـت قـرار دارد. طبعـا وقتـی سـاز و کاری برای 

ثبت و ضبط و انتشار آمار عرضه و تجارت محصوالت فوالدی و برآورد مصرف 

آن ها وجود ندارد، بدیهی اسـت که سـه میلیون تن فوالد می تواند گم شـود و 

عموم مردم و برخی از فعاالن صنعتی هم به آن باور داشته باشند!

وقتـی طرح هـای جامع کشـوری نظیـر طرح جامع فـوالد در سـال 1393، بر 

بایـد منتظـر  پایه گـذاری می شـود، طبعـا  آمـار و اطالعـات اشـتباه  مبنـای 

هدف گذاری های اشـتباه، سـرمایه گذاری های غلط و به بیراهه رفتن صنایع 

مهـم کشـور بـود. مدیـران و کارشناسـان مختلفی بر نتایج چنیـن رویکردهای 

اشـتباهی پرداخته اند؛ ولی کمتر کسـی به علت موضوع توجه کرده اسـت. 

اگر خوراک کار بهترین مشاوران صنعتی و اقتصادی دنیا نیز آمار و اطالعات 

نادرست باشد، نتیجه کار آن ها بهتر از مشاوران داخلی نخواهد بود.

عارضه یابـی و رفـع چالش هـای ایـن موضـوع در کشـور، مقوله پیچیـده ای 

نیست و سال ها و شاید قرن ها است که کشورهای پیش رو و سلطه گر در دنیا، 

با جمع آوری و فرآوری اطالعات از گوشه و کنار جهان، برای کشورهای دیگر 

برنامه ریـزی می کننـد. صرفـا سـازمان زمین شناسـی آمریـکا، سـاالنه بالـغ بـر 

یک میلیـارد دالر بودجـه دولتـی دریافـت می کنـد تا در حوزه تخصصـی خود، 

اقدام به جمع آوری آمار و اطالعات از سرتاسر جهان کند.

دولـت، مجلـس و سـایر سـازمان های حاکمیتـی، بایـد توجـه ویـژه ای بـه 

ایجـاد و توسـعه سـاختارهای جمـع آوری و فـرآوری داده و اطالعـات داشـته 

باشـند و اطالعـات جمـع آوری شـده را بـا سـازوکاری مشـخص، در اختیـار 

مـردم و بخـش خصوصـی قـرار دهنـد؛ این مهم با توسـعه فضای دیجیتال و 

اینترنـت و سـخت افزارها و نرم افزارهـای مبتنـی بـر آن هـا، سـاده تر از قبـل 

دست یافتنی است.

اگرچه افزایش شـفافیت برای بسـیاری از متولیان امور، امری ناخوشـایند 

است، ولی در شرایط کنونی کشور، مجالی بر ادامه روندهای گذشته وجود 

نداشته و ساختار صنعتی و اقتصادی کشور، دیگر تحمل آسیب های ناشی از 

تصمیمات اشتباه اتخاذ شده بر پایه آمار و اطالعات نادرست را ندارد.

سرنخی برای یافتن
 3 میلیون تن فوالد گم شده!
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فرشید سلطانزاده
مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات



فــوالد
آلومینیـوم

مـــس
سرب و روی
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صنعـت فـوالد کشـور با اینکـه در بیـن 10 تولیدکننده برتر جهـان قرار گرفته اسـت اما عـدم تعـادل در زنجیره فوالد بـه گونه ای 
نگران کننـده شـده که اکنون بسـیاری از فعـاالن این حوزه هشـدارهایی را برای سـال های آتـی می دهند. این زنجیره کـه از معدن 
و سـنگ آهن آغاز می شـود، در این بخش دچار کمبود سـرمایه گذاری اسـت. در مقابل، بخش پایین دسـت یعنی حوزه ذوب و نورد 
طـی یـک دهه گذشـته شـاهد احداث و بـه ثمر رسـیدن طرح های فـراوان بوده اسـت. بنابرایـن با عـدم سـرمایه گذاری در حوزه 
باالدسـت و احـداث طرح هـا در بخش پایین دسـت، از یک سـو، شـاهد کمبود مواد اولیـه در صنعت فوالد و از سـوی دیگـر، رکود و 
پاییـن بـودن نـرخ بهره بـرداری در حوزه پایین دسـت هسـتیم. در این رابطه، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
محمدحسـین بصیری، مدیرعامل شـرکت گسـترش صنایـع و معادن ماهان به گپ وگفت نشسـته اسـت. وی اعتقـاد دارد به دلیل 
دخالـت دولـت در زنجیره فوالد به بهانه حمایت از مصرف کننده، این صنعت مشـمول قیمت گذاری دسـتوری شـده و به همین دلیل 

چالش هایی در این صنعت به وجود آمده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند: 

محمدحسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

قیمت گذاری دستوری، بزرگ ترین چالش صنعت 
فوالد است



گفت و گوی ویژه
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وضعیـت صنعـت فـوالد را در جهـان و ایـران  ◄

چگونه ارزیابی می کنید؟

قیمـت فـوالد و سـنگ آهن طـی یکـی دو سـال 

اخیـر در کشـور مـا افزایـش یافـت که ایـن افزایش 

قیمت به دنبال افزایش جهانی قیمت فوالد رخ 

داد. چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 

در دنیـا و یکـی از بازیگـران تعیین کننـده قیمـت 

بهـای  زیسـت  بـه محیـط  اخیـرا  ایـن محصـول، 

زیـادی داده و همیـن امـر سـبب شـده اسـت تـا 

کـه  کشـور  ایـن  فـوالدی  شـرکت های  از  برخـی 

تعطیـل  هسـتند،  زیسـت  محیـط  آلوده کننـده 

ایـن  تـا  دهنـد  کاهـش  را  خـود  تولیـد  یـا  شـوند 

شرکت ها به ناچار به دنبال کسب استانداردهای 

محیط زیستی مدنظر مقامات چین و بین المللی 

باشـند. از ایـن رو، اتخـاذ ایـن رویکـرد از سـوی 

مقامـات چینـی، موجـب افزایـش قیمـت انـواع 

محصوالت فوالدی در بازارهای بین المللی شده 

سـال های  در  کشـور  ایـن  کـه  چنـد  هـر  اسـت. 

گذشـته حجم زیادی از محصوالت فوالدی را به 

بازارهـای جهانـی گسـیل و بـه نوعـی دامپینـگ 

کرده بود. 

بـه طـور طبیعـی، تقاضـای فـوالد در دنیـا بـا 

توجـه بـه شـرایط پـس از شـیوع ویـروس کرونـا، 

افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه 

عرضـه کـم شـده و تقاضـا بـاال رفتـه، قیمـت فوالد 

در دنیـا افزایـش یافتـه اسـت. بـه دنبـال افزایـش 

قیمـت فـوالد در دنیـا، از آنجـا کـه قیمـت ایـن 

محصـول در ایـران از نرخ هـای جهانـی تبعیـت 

می کنـد، قیمـت فـوالد در کشـور مـا نیـز بـه طـور 

قابـل توجهـی افزایـش یافته اسـت که بایـد به این 

موضوع، رشد نرخ ارز را نیز اضافه کرد. 

با توجه به ضرایب قیمتی تعیین شده برای  ◄

افزایـش  بـورس کاال،  سـنگ آهن و عرضـه آن در 

قیمـت ایـن مـاده معدنـی چـه تاثیـری بـر صنعت 

فوالد خواهد داشت؟

یـک مـاه گذشـته چندیـن مرتبـه شـاهد  در 

عرضـه انـواع محصـوالت سـنگ آهنی در بـورس 

کاال بودیـم کـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه میـان 

خریـداران، قیمـت برخـی محصـوالت نسـبت بـه 

وزارت  سـوی  از  شـده  تعییـن  قیمتـی  ضریـب 

صنعت، معدن و تجارت، باالتر رفت. باید توجه 

داشـت کـه افزایـش قیمـت حلقه هـای باالدسـت 

تاثیـر چندانـی بـر عملکـرد کلیـه زنجیـره نخواهد 

محصـوالت  از  یـک  هـر  قیمـت  زیـرا  داشـت 

سـنگ آهنی بـا ضریبـی نسـبت بـه شـمش فـوالد 

قیمت گذاری می شـوند. در حال حاضر، قیمت 

تـا   23.5 گندلـه  درصـد،   50 اسـفنجی  آهـن 

26درصد، کنسانتره 16 تا 20 درصد شمش فوالد 

خوزستان است. بنابراین افزایش ضرایب قیمتی 

تاثیـری بـر رونـد تولیـد در صنعـت فـوالد کشـور 

نخواهد داشـت. در این شـرایط اگر یک کارخانه 

آهن اسفنجی با افزایش قیمت مواد اولیه یعنی 

گندلـه مواجـه شـود، بـه ناچـار قیمـت محصـول 

خـود را نیـز افزایـش خواهـد داد و ایـن افزایـش 

قیمت به کل زنجیره تسری خواهد یافت. 

ناگفته نماند که در زنجیره فوالد کشور عدم 

تعـادل فراوانـی وجود دارد. چراکه در این زنجیره 

روابـط بـه صـورت علمـی برقـرار نیسـت. بـه طـور 

مثـال، طـی سـال های اخیـر گرایـش بـه احـداث 

کارخانه هـای تولیـد شـمش افزایـش یافتـه اسـت؛ 

در حالی که از سویی بخش های ابتدایی زنجیره 

یعنـی ذخایـر و معـادن سـنگ آهن چنـدان مـورد 

تولیـد در  بـه سیسـتم  و  قـرار نگرفته انـد  توجـه 

زنجیره وارد نشده اند. از سوی دیگر، تقاضا برای 

سـنگ آهن و محصـوالت آن بـه شـدت افزایـش 

یافتـه اسـت. پیش بینـی می شـود بـا ادامـه رونـد 

کنونـی در سـال 1404، کسـری حـدود 22 میلیـون 

تنـی سـنگ آهن وجـود داشـته باشـد. در همیـن 

حــال، بـه نظــر می رســد در ســال 1404 حــدود 

هفت میلیـون تـن کمبـود آهــن اسـفنجی بـرای 

ایـن  علـت  باشـیم.  داشـته  ذوب  کارخانه هـای 

موضـوع نیـز رشـد نامتـوازن زنجیـره بوده اسـت. 

در گذشته  نه چندان دور نیز این مشکل به ویژه 

در حـوزه نـورد فـوالدی وجـود داشـت. بـه طـوری 

کـه ظرفیـت حـوزه نـورد چندیـن برابـر ذوب بوده 

اسـت. اکنـون کـه ظرفیـت حـوزه ذوب افزایـش 

یافتـه اسـت، بـاز هـم شـاهد آن هسـتیم کـه هنوز 

بسیاری از ظرفیت های تولیدکنندگان حوزه نورد 

فوالدی کشور خالی است.

بـه دلیـل رشـد نامتـوازن زنجیـره  متاسـفانه 

تولیـد، بسـیاری از سـرمایه گذاری های صـورت 

زنجیره تولید هلدینگ ماهان 
از سنگ آهن آغاز می شود و تا 

محصوالت نهایی که مقاطع طویل 
فوالدی هستند، ادامه می یابد. البته 
ناگفته نماند که در این زنجیره تنها 

یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن هم 
کارخانه کنسانتره سازی است
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باقـی  راکـد  کشـور  فـوالد  زنجیـره  در  گرفتـه 

محصـول  تولیـد  بـرای  اولیـه  مـاده  و  مانده انـد 

بـه  سـرمایه گذاری ها  ایـن  روز  ارزش  ندارنـد. 

چندیـن هـزار میلیـارد تومـان می رسـد. بـاز هـم 

مشـاهده می شـود که این حرکت نامتوازن ادامه 

دارد. بـه طـوری کـه تـب سـاخت کارخانه هـای 

بـزرگ  از شـرکت های  بسـیاری  فـوالد دامن گیـر 

شده است. به گونه ای که روند احداث کارخانه 

فـوالد بـه ویـژه حـوزه ذوب متوقف نشـده اسـت؛ 

بدون اینکه به بخش های باالدست و پایین دست 

آن بیندیشـند و بررسـی کننـد کـه آیـا مـواد اولیـه 

خیـر.  یـا  دارد  وجـود  کارخانـه  احـداث  بـرای 

متاسـفانه صنعـت فـوالد کشـور بـه صـورت یـک 

تراژدی رشد کرده است.

فـوالد  ◄ جایـگاه هلدینـگ ماهـان در زنجیـره 

کشور چگونه است؟ 

هلدینـگ ماهـان حدود 32 میلیون تن ذخیره 

سـنگ آهن در معدن شـماره 5 گل گهر در اختیار 

اسـت.  اسـتخراج شـده  آن  از  کـه بخشـی  دارد 

عالوه براین، یک کارخانه گندله سازی 2.5میلیون 

بنابرایـن  داریـم.  احـداث  دسـت  در  نیـز  تنـی 

زنجیـره تولیـد هلدینگ ماهـان از سـنگ آهن آغاز 

می شـود و تا محصوالت نهایی که مقاطع طویل 

فـوالدی هسـتند، ادامـه می یابـد. البتـه ناگفتـه 

نمانـد کـه در ایـن زنجیره تنهـا یک حلقه مفقوده 

هـم کارخانـه کنسانتره سـازی  آن  و  دارد  وجـود 

اسـت. ایـن امـر بـرای هلدینگ ماهـان یک تهدید 

محسوب می شود زیرا اکثر شرکت های فعال در 

ایـن حوزه به بخش خصوصی تعلـق دارند و ملزم 

به تامین کنسانتره هلدینگ ماهان نیستند. اگر 

هـم قصـد ارائـه مـواد اولیـه بـه تولیدکننـدگان و 

تحویل محصول کنسانتره داشته باشیم، این امر 

بـا ریسـک های زیـادی همـراه خواهـد بـود. حتـی 

ممکن اسـت نتوانیم سـنگ آهن را به کارخانه ای 

بدهیـم و کنسـانتره تحویـل بگیریـم. بـه همیـن 

دلیـل بـه شـدت بـه دنبـال احـداث یـک کارخانـه 

2.5 میلیون تنی کنسانتره سازی هستیم.

یادآور می شود که متاسفانه در زمان معاونت 

معدنی پیشین وزارت صمت، به هلدینگ ماهان 

احـداث کارخانـه کنسانتره سـازی مجـوز  بـرای 
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زمــــان، جمــــع جبــــری  آن  داده نمی شــــد. در 

کارخانه هــــای کنسانتــــره کشــــور را محاسبـــه 

می کردنـد و بـا توجـه بـه ایـن امـر، بـه هلدینـگ 

احـداث  بـه  نیـازی  کـه  می شـد  اعـالم  ماهـان 

کارخانـه کنسـانتره نـدارد. در حالـی کـه جمـع 

جبری ظرفیت واحدها مشکل کمبود مواد اولیه 

را حل نمی کند. امیدوار هستیم با تغییراتی که 

در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و معاونـت 

کارخانـه  احـداث  مجـوز  داده،  رخ  آن  معدنـی 

کنسـانتره برای هلدینگ ماهان صادر شـود؛ پس 

از آن، حلقـه 2.5 میلیـون تـن گندلـه نیاز خواهیم 

داشت که احداث کارخانه آن در بافت و توسط 

شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت آغاز شده است. 

قـرارگاه  بـا  کـه  قـراردادی  طـی  رابطـه  ایـن  در 

خاتم االنبیـا)ص( منعقـد کرده ایـم، رونـد احـداث 

آغاز شـده اسـت. همچنین احداث یک کارخانه 

احیـا مسـتقیم دیگـر بـا ظرفیـت 800 هـزار تـن در 

شـرکت فـوالد بافـت در دسـتور کار قـرار داده ایـم 

کـه ظرفیـت تولیـد آهـن اسـفنجی در هلدینـگ 

ماهـان را از 800 هـزار تـن کنونـی به یک میلیون و 

600 هـزار تـن افزایـش خواهـد یافـت. از ایـن رو، بر 

اسـاس تولیـد یـک میلیـون و 600 هـزار تـن آهـن 

اسـفنجی، در فـوالد بنـاب در حـال تکمیـل تـوان 

تولیدی هستیم. به طوری که به توسعه واحدها 

مبـادرت خواهیـم ورزید تا بتوانند یک میلیون و 

600 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را دریافـت کننـد و 

قـادر بـه تولید یک میلیـون و 450 هزار تن شـمش 

فـوالد باشـیم. در همیـن حـال، بخش عمـده ای از 

ظرفیـت نـورد که سـال ها اسـت بدون مـواد اولیه 

مانـده و تنهـا 450 هـزار تـن از ظرفیـت نورد یعنی 

حدود یک سـوم ظرفیت کلی آن فعال اسـت. از 

ایـن رو بـا تکمیـل طرح هـای یـاد شـده تـا دو سـال 

آینده، هلدینگ ماهان می تواند همه حلقه های 

زنجیـره را از ابتـدا تـا انتهـا تکمیل کنـد تا بتواند 

بـه تولیـد 1.5 میلیـون تـن مقاطع فوالدی دسـت 

یابـد. پـس از تکمیـل طرح هـای کنونی هلدینگ 

ماهـان، بـه دنبـال ورود بـه زنجیـره سـایر فلـزات 

غیر آهنی هستیم.

مهم تریـن چالش صنعـت فوالد که هلدینگ  ◄

ماهان را نیز تحت تاثیر قرار داده، چه می دانید؟

حـال  در  فـوالد  صنعـت  چالـش  بزرگ تریـن 

حاضر، قیمت گذاری دسـتوری اسـت که توازن 

کل زنجیره را به هم زده اسـت. به طور مثال به 

گونه ای محاسـبه بهره مالکانه معدن گل گهر 5 

صـورت گرفـت کـه ایـن  امـر باعـث شـده اسـت 

تقریبـا عمـده درآمدهـا را بـا نرخ هـای بسـیار باال 

بـه عنـوان بهـره مالکانـه بـه دولت تقدیـم کنیم. 

قیمت گـذاری  بـه  نیـز  موضـوع  ایـن  ریشـه 

دسـتوری بازمی گردد که سـنگ آهن و فوالد نیز 

همچون سـیمان در دایره کاالهای حمایتی قرار 

دسـتوری  قیمت گـذاری  مشـمول  و  گرفتـه 

می شـوند. بـه همیـن دلیـل رانـت بسـیار بزرگـی 

نصیـب دالالن شـده اسـت. اگـر دولـت اجـازه 

دهـد عرضـه و تقاضـا قیمـت در بـازار را تعییـن 

کنـد، می تـوان اطمینـان یافـت کـه قیمت هـا بـه 

طـور سرسـام آور افزایـش نیابـد و تعـادل و آرامش 

بر بازار حکم فرما شود. 

هلدینگ ماهان حدود 32 میلیون 
تن ذخیره سنگ آهن در معدن 
شماره 5 گل گهر در اختیار دارد 

که بخشی از آن استخراج شده 
است. عالوه براین، یک کارخانه 

گندله سازی 2.5میلیون تنی نیز در 
دست احداث داریم
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد البرز ایرانیـان گفت: میزان نیاز شـرکت فوالد البرز ایرانیان به شـمش فوالدی روزانه سـه تـا چهار هزار 
تن اسـت اما طبق سـهمیه بندی صورت گرفته توسـط سـامانه بهین یاب، سـهمیه شـرکت ما به دو هزار تن تقلیل یافته اسـت و 

کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد البرز ایرانیان مطرح کرد:

قاسـم خلیـل خلیلـی در گفت وگو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشت: شرکت فوالد البرز ایرانیان دو خط تولید 

در اختیار دارد که شـامل یک خط تولید میلگرد 

بـا ظرفیـت 750 هـزار تـن و خـط تولیـد دیگـر بـا 

مقاطـع  تولیـد  وظیفـه  تـن  هـزار   750 ظرفیـت 

فـوالدی ماننـد انـواع سـایزهای تیرآهـن، نبشـی و 

ناودانـی و H را بـر عهـده دارد. ضمـن اینکـه در 

تالش هستیم تسمه نیز به عنوان محصول مهم 

فــــوالدی دیگــــر کــــه ذوب آهــــن اصفهـــان تنها 

تولیدکننـده آن در ایـران اسـت را نیـز بـه سـبد 

محصوالت خود اضافه کنیم.

بـا ظرفیـت  تولیـد میلگـرد  افـزود: خـط  وی 

750هـزار تـن می توانـد انـواع ایـن محصـول را از 

سـایز 10 تـا 32 میلی متـر را بـه طـور کامـل تولیـد 

کند. در همین حال ظرفیت تولید انواع تیرآهن 

300 هزار تن است و ظرفیت تولید نبشی نیز به 

150 هزار تن می رسد. ضمن اینکه ظرفیت تولید 

ناودانـی شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان 150هـزار تن 

است و در زمینه تولید مقاطع فوالدی دیگر نیز 

150 هزار تن ظرفیت داریم.

سامانه های ناقص ثبت اطالعات، انرژی  ■

شرکت ها را می گیرند

خلیلـی خاطرنشـان کرد: به طـور کلی، میزان 

تولیـد شـرکت حـدود 42 تـا 43 درصـد ظرفیـت 

بـه  تولیـد نسـبت  البتـه کمبـود میـزان  اسـت. 

ظرفیـت بـه دلیـل کم بودن تقاضا و عدم کشـش 

از سوی بازار نیست؛ بلکه بازار در سال 1399 در 

خوبـی  کشـش  فـوالدی  طویـل  مقاطـع  زمینـه 

داشت. متاسفانه سامانه بهین یاب که از طریق 

آن سـهمیه شـرکت های نـوردی بـرای تامین مواد 

اولیـه تامیـن می شـود، بـا میـزان ظرفیـت درج 

شـده در پروانه هـای بهره بـرداری فاصله بسـیاری 

دارد. مشخص نیست که سهمیه های شرکت های 

نـوردی از سـوی سـامانه بهین یـاب بـا چـه مالکی 

تعیین می شود.

وی اذعان کرد: نحوه محاسبه سهمیه بندی 

شرکت هــــا از ســـوی سامانـــه بهیـــن یاب کامـــال 

سهمیه بندی نامتوازن سامانه بهین یاب برای 
شرکت های نوردی
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اشـتباه اسـت و هنـوز تولیدکننـدگان نمی داننـد 

کـه مـالک محاسـبه سـهمیه بندی چیسـت. آیـا 

ایـن سـهمیه بندی بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری 

تولیـد  میـزان  یـا  گـردش  در  سـرمایه  یـا  اسـت 

سـال های گذشـته؟ اگـر ایـن مالک هـا را مبنـای 

سـامانه در نظـر بگیریـم، ممکن اسـت یـک واحد 

تولیـدی در یکـی دو سـال اخیـر بـه بهره بـرداری 

رسـیده و پیش از این تولید نکرده باشـد؛ در این 

صـورت چـه مالکـی بـرای تعییـن سـهمیه مـواد 

اولیه این واحد در نظر گرفته می شود؟

مدیرعامـل شـرکت فوالد البـرز ایرانیان تاکید 

کرد: به نظر می رسـد تعیین سـهمیه ها و سـقف 

خریـد شـمش فـوالدی بـه عنـوان مـاده اولیـه در 

سـامانه بهین یاب بر اسـاس مالک های آن کامال 

اشتباه بوده و این امر به طور مستقیم بر کاهش 

میـزان تولیـد شـرکت مـا تاثیرگـذار بـوده اسـت. 

اکنـون میـزان سـهمیه تعییـن شـده برای شـرکت 

در  و  اسـت  تـن  هـزار   40 ایرانیـان  البـرز  فـوالد 

صورتی که این میزان به 70 تا 80 هزار تن در ماه 

برسد، شرکت ما هم توان تولید محصول از ماده 

اولیه را دارد و هم اینکه بازار خوبی برای فروش 

در اختیـار خواهـد داشـت. متاسـفانه علی رغـم 

همه پیگیری های صورت گرفته و نامه نگاری های 

صـورت گرفتـه بـا مسـئوالن مربوطـه در اسـتان 

مازنـدران و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 

هیچ یک از مسئوالن پیگیری نامه را نمی پذیرند 

و به یکدیگر محول می کنند.

خلیلـی تصریـح کـرد: اگـر مسـئوالن بتواننـد 

سهمیه بندی سامانه بهین یاب برای تامین مواد 

اولیـــه شرکت هــای نــورد فـــوالدی را بـــر اســـاس 

پروانه بهره برداری در نظر بگیرند و سهمیه بندی 

را اصالح کنند، طبیعتا میزان تولید شرکت ما و 

شـرکت های دیگـر افزایـش خواهـد یافـت و نـرخ 

بهره بـــرداری شـرکت نیــــز بـه 70 تــــا 80 درصــــد 

ظرفیت اسمی خواهد رسید.

لزوم جمع آوری اطالعات با یک سامانه یکپارچه ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان بیـان 

کـرد: در کشـور مـا یـک سـامانه جامـع و یکپارچه 

کـه همـه موضوعـات مرتبـط بـا تولیدکننـدگان را 

در بـر بگیـرد، وجـود نـدارد. در حـال حاضر، برای 

ثبـت و درج اطالعـات مربـوط بـه خریـد و فروش 

نیازمند اسـتقرار یک تیم چند نفره در دوره های 

مختلـف زمانی اسـت. همچنیـن وزارتخانه های 

مختلـف مانند وزارت صنعـت، معدن و تجارت 

و وزارت اقتصاد، اداره مالیات، تامین اجتماعی، 

سـامانه  بهین یـاب،  تجـارت،  جامـع  سـامانه 

مهتاب، گمرک و... برای تکمیل اطالعات خود 

در  فـرم  یـک  بـار  هـر  بایـد  تولیدکننـده  بـرای 

سـامانه های مجـزا قرار می دهنـد. امروز دغدغه 

بسـیاری از تولیدکننـدگان ایـن اسـت کـه چگونه 

اطالعات درخواستی را در سامانه های یاد شده 

قرار دهند.

وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه پیشـرفت های 

جمـع  آوری اطالعـات در دنیـا از تولیدکننـدگان، 

از  یـک  هـر  مـا  کشـور  در  نیسـت  صحیـح 

سـازمان های متولـی بـه صـورت جزیـره ای عمـل 

کننـد. چراکـه اطالعـات در سـامانه های کنونـی 

بـه صـورت ناقـص درج می شـود و طبعـا نتایـج 

رضایت بخشـی از درج اطالعـات ناقـص کسـب 

نخواهـد شـد. قطعـا در شـرایط کنونـی نیازمنـد 

یکپارچه سـازی سیسـتم های دریافـت  و  ادغـام 

اطالعـات بـرای سـازمان ها هسـتیم. ایـن امـر نـه 

تنهـا بـه بهره وری سـازمانی تولیدکنندگان کمک 

خواهـد کـرد، بلکـه باعـث می شـود سـازمان های 

متولـی نیـز اطالعـات مـورد نیـاز خـود را از آن 

استخراج کنند.

تامین تمام مواد اولیه از بورس کاال ■

خلیلـی بـا بیـان اینکـه در تامیـن مـواد اولیـه 

یعنـی شـمش دچـار مشـکل هستیــــم، عنـوان 

کـرد: شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان عمدتـا از دو 

گریـد اصلی شـمش فـوالدی اسـتفاده می کند. 

یکی از آن هـــا 3SP اســـت کــه در تولیــد مقاطع 

فـوالدی ماننــد تیرآهــن، نبشـی و ناودانـــی بـــه 

کار مـی رود. شـمش فـوالدی دیگـر نیـز گریـد 

5SP بــوده و طــول آن 12 متـــر اســـت که بـــرای 

تولید میلگرد به کار می رود. شمش فوالد را از 

تامیـن کننــدگان اصلی در بــورس کاال همچـون 

فـوالد خوزستـــان، آهـن و فـوالد ارفع، جهـان فوالد 

سـیرجان، کاوه جنـوب، فـوالد خراسـان و فـوالد 

کویر دامغان تهیه می کنیم.

به طور کلی، میزان تولید شرکت 
حدود 42 تا 43 درصد ظرفیت 
است. البته کمبود میزان تولید 

نسبت به ظرفیت به دلیل کم بودن 
تقاضا و عدم کشش از سوی بازار 

نیست؛ بلکه بازار در سال 1399 
در زمینه مقاطع طویل فوالدی 

کشش خوبی داشت
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ایرانیـان در  البـرز  مدیرعامـل شـرکت فـوالد 

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از بازار آزاد نیز 

مـواد اولیـه خـود را تامین می کنید، گفت: تمام 

مـواد اولیـه شـرکت از بـورس تامیـن می شـود و 

امـکان خریـد شـمش از بـازار آزاد وجـود نـدارد. 

چراکه شـمش فوالدی با گریدهای مورد نیاز در 

بـازار آزاد یافـت نمی شـود. حتـی در صورتـی کـه 

شمش فوالدی در بازار آزاد موجود باشد، از نوع 

بـه  بـا توجـه  بـود کـه خریـد آن  القایـی خواهـد 

ظرفیـت روزی سـه تـا چهـار هـزار تنـی شـرکت ما 

همخوانی ندارد زیرا میزان تولید شـمش القایی 

در واحدهـای تولیـدی بسـیار کـم اسـت و آن هـا 

می تواننـد حداکثـر 200 تـن شـمش در روز بـه مـا 

تحویل دهند. حال اگر قصد به ظرفیت رساندن 

 10 از  بایـد  باشـیم،  داشـته  را  تولیـد  خطـوط 

تولیدکننـده شـمش القایـی خریـد کنیـم کـه هـم 

باعـث هـدر دادن وقـت و انـرژی می شـود و هـم 

اینکه صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی مطــــرح کــــرد: طبــــق دستـــورالعمــــل و 

شـیوه نامه فـوالدی، بایـد بـه هـر میـزان که تامین 

مـواد اولیـه را از بـورس کاال انجـــام دادیـــم، بـه 

همان میزان نیز محصــول در بــورس کاال عرضه 

کنیم که شرکت ما نیز طبــق همین دستورالعمل 

محصــــوالت خــــود را در بــــورس کـــاال عرضــــه 

می کند. شرکت فوالد البرز ایرانیان پس از اینکه 

بـه تعهـدات خـود بـرای عرضـه در بـورس عمـل 

کـرد، می توانـد محصول خـود را در بـازار آزاد نیز 

به فروش برسـاند. ضمن اینکه در سـال گذشـته 

توانستیم 20 هزار تن محصول صادر کنیم.

خلیلی تاکید کرد: یکی از برنامه های شـرکت 

فـوالد البـرز ایرانیـان گسـترش صـادرات اسـت. بـا 

توجـه بـه اینکـه شـرکت در نزدیکـی بنـدر امیرآبـاد 

واقـع شـده اسـت، موقعیـــت خوبــــی از لحــــاظ 

صادرات داریـــم. چراکه کشــورهای همسایه مانند 

ترکمنستان و حتی عراق نیز بازار خوبی محسوب 

می شوند اما صادرات نیز با توجه به دشوار شدن 

شرایط تحریمی و نوسان نرخ ارز و نحوه رفع تعهد 

ارزی، دشواری های خاص خود را دارد.

قصد بومی سازی تمام نیازها را داریم ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد البـرز ایرانیــــان بــــا 

اشــــاره بـــــه اثرگــــذاری تحریم هـــــا بـر عملکــــرد 

تولیدکنندگان فوالد در خصوص تامین تجهیزات 

و ماشیـــن آالت، خاطرنشـــان کــــرد: بــــا وجــــود 

اثرگذاری تحریم ها، فرصتی برای تولیدکنندگان 

فـوالد در کشـــور بـرای بومی ســـازی و توجـه بـه 

ساخـــت داخـــل بـه وجـــود آمـد. بـه طـوری کـه 

شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان از طریـق کارگاه های 

دانش بنیــــان و خودمحــــور، نیروهــــای خــــود را 

آمـــــوزش داده اســــت و ایــــن افــــراد دوره هـــای 

آموزشی متعددی را گذرانده اند. حتی اگر نیاز 

بـوده، برخـی افــــراد بـه خــــارج از کشـــور جهـت 

یادگیری اعزام شده اند.

وی ادامـه داد: برنامـه داریـم تـا بتوانیـم طـی 

برنامه پنج ساله، همه نیازهای تعمیر و نگهداری 

را مرتفـع سـازیم. در ایـن رابطـه، حتـی اگـر الزم 

شـد، قصد داریم کنسرسـیوم میان شـرکت های 

پدیـد  در کشـور  ماشـین آالت  سـاخت  کوچـک 

آوریـم و پروژه هـای مرتبط با تعمیر و نگهـداری را 

انجام دهیم.

خلیلـی بـا اشـاره بیان اینکه طرح توسـعه یـا در 

دســــت اقــــدام نداریــــم، عنــــوان کــــرد: طبــــق 

برنامه ریزی هـای انجـام شـده قصـد داریـم با تمام 

قـوا تولیـد و فـروش را بـه ظرفیـت 100 درصـدی 

برسـانیم و بـا توجـه بـه تقاضـای خـوب داخلـی و 

صــــادراتی، بــــازار بیشتــــری را جـــذب کنیــــم. 

همچنین به دنبال آن هستیم که به سبد کاالیی 

کنونی شرکت، تسمه پهن فوالدی که پیش از این 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان تنهـا تولیدکننـده آن 

بود، اضافه کنیم.

 اگر مسئوالن بتوانند سهمیه بندی 
سامانه بهین یاب برای تامین مواد 

اولیـــه شرکت هــای نــورد 
فـــوالدی را بـــر اســـاس 

پروانه بهره برداری در نظر بگیرند و 
سهمیه بندی را اصالح کنند، طبیعتا 

میزان تولید شرکت ما و شرکت های 
دیگر افزایش خواهد یافت
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برخـالف انتظـارات از صنعـت فـوالد کـه عمـده تحریم ها این صنعـت و شـرکت های فعـال را در آن نشـانه رفته بـود، این صنعت 
توانسـت در سـال گذشـته سـربلند باشـد و بسـیاری از تولیدکنندگان نیـز افزایش تولیـد قابل توجهـی را تجربه کننـد. علت این 
افزایـش تولیـد را می تـوان توجه به سـاخت داخل از یک سـو و حمایت از سـازندگان قطعات و تجهیزات از سـوی دیگر دانسـت؛ 
چراکـه بـا توجـه به تحریم هـا امـکان واردات بسـیاری از تجهیـزات و قطعـات وجود نداشـت و صنعت فـوالد نیـز از این فرصت 
اسـتفاده کـرد تا بسـیاری از نیازهای خـود را از داخل تامین کند. در این راسـتا با مجتبـی جواهری، معاون بهره برداری و لجسـتیک 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به گفت وگو نشسته ایم که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

معاون بهره برداری و لجستیک شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:

سـال گذشـته شـرکت توسـعه آهن و فوالد  ◄

گـــل گهــــر چه عملکــــردی در تولیــــد از خــــود 

برجـای گذاشــت؟

خوشـبختانه ایـن شـرکت موفـق شـد عـالوه بر 

تحقـق برنامـه سـال خـود بـا تولیـد سـه میلیـون تن 

آهن اسـفنجی و 8 درصد تولید بیشـتر نسـبت به 

اهـداف برنامه ریـزی شـده ، سـال 99 را بـه پایـان 

رساند. علی رغم افزایش محدودیت ها در مقایسه 

بـا سـال های گذشـته رونـد تولیـد افزایشـی بـوده و 

برنامـه 1400 نیـز بـا 3 درصـد رشـد نسـبت بـه سـال 

گذشته تدوین گردیده است .

وضعیت تولید در شرکت توسعه آهن و فوالد  ◄

گل گهر در مگامدول های کوثر و گوهر را طی سال 

جاری چگونه ارزیابی می کنید؟

در اولیـن مـاه از سـال تولیـد، پشـتیبانی ها و 

مانع زدایی ها، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

مفتخر به ثبت رکورد تولید در مگامدول گوهر به 

میزان 137 هزار و 29 تن و رکورد مجموع تولید ماه 

در دو مگامدول گوهر وکوثر به میزان 283 هزار و 

397 تن آهن اسفنجی شد.

کمبود گاز چه چالش هایی را برای این شرکت  ◄

در سـال گذشـته بـه وجـود آورد؟ بـرای غلبه بر این 

چالش و جبران کاستی ناشی از آن چه اقداماتی را 

باید صورت داد؟

امسال سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

نام گـذاری شـده و یقینـا طبـق تجربـه سـال های 

زیرسـاخت ها  توسـعه  در  تـوازن  عـدم  گذشـته 

نسـبت به رشـد صنعت باعث شـده در برخی از 

فصول سال محدودیت های انرژی باعث کاهش 

بـا  نیـرو  وزارت  می طلبـد  لـذا  شـود.  تولیـد 

برنامه ریـزی دقیـق و کارشناسـی در حـوزه توزیـع 

بـرق در فصـول گـرم سـال مانـع از توقـف خطـوط 

تولیـد شـود. همچنیـن کاهـش دیمانـد گاز در 

از  اسـتفاده  امـکان  عـدم  و  سـال  سـرد  فصـول 

سـوخت های جایگزیـن بـه دلیـل اینکـه در فرایند 

میدرکـس CH4 سـیال عامـل بـوده و محوریـت 

فراینـد را عهـده دار اسـت، نمـی توانـد جایگزینی 

داشـته باشـد امـا می توان با برنامه ریـزی دقیق از 

سـوی مسـئولین مربوطه در دیگر صنایع که این 

جایگزیـن  سـوخت های  از  دارنـد،  را  قابلیـت 

استفاده کرد.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به ویژه در  ◄

بخـش بهره بـرداری بـا توجه به مشـکالت ناشـی از 

تحریم هـا چگونـه توانسـت تولیـد خـود را تـداوم 

بخشد و افزایش تولید داشته باشد؟

با وجود محدودیت های ناشـی از تحریم ها در 

خصوص تامین قطعات مورد نیاز از خارج کشـور، 

خوشبختانه صنعت فوالد کشور به سطحی از بلوغ 

صنعتی رسـیده اسـت که با اتکا به توانمندی های 

کشـور  داخـل  قطعه سـازان  از  وحمایـت  داخلـی 

همچنین وجود مدیران موفق و شجاع در این عرصه 

علی رغم تنگ تر شـدن حلقه تحریم ها، تابوشـکنی 

کنـد و در راسـتای اعتـالی ایـران عزیز همچنـان در 

طرح هـای  پیشـرفت  تولیـد،  افزایـش  خصـوص 

توسعه و صادرات موفق باشد.

توسعه تولید با رویکرد بومی سازی



فــوالد

هفتهنامه

19
 é شماره  é 163 اردیبهشت ماه 1400

باید توجه داشت که تولید، فرایندی با عوامل 

مختلف بوده که محصول و یا تولیدات، نتیجه آن 

اسـت و یقینا بخش عمده این فرایند، پشـتیبانی 

تولید خواهد بود. پشتیبانی تولید برای جامعه ای 

که دچار تحریم است، یعنی حمایت از قطعه ساز 

داخلی، حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان 

به معنای واقعی و نه صرفا شـعار، اصالح سـاختار 

نظام آموزشی برای توسعه صنعتی دانشجویان در 

ایـن حـوزه همـراه بـا یادگیـری مهارت هـای نظـری، 

جلوگیری از واردات بی رویه تجهیزاتی که مشابه 

داخلـی دارنـد، تـالش و برنامه ریـزی بـرای ایجـاد 

ارزش افـزوده بیشـتر بـه جـای خام فروشـی، ایجـاد 

تعهـد اصنـاف بـه طرح هـای جامـع تدویـن شـده و 

چشـم انداز کشـور و نه بخشـی نگری برای توسعه 

حـوزه انتخابـی افـــراد و جهت دهـــی بـــه سـرمایه 

شرکت ها در مسیر درست و نه توسعه عرضی در 

صنایع فارغ از تقاضا و نگاه به حجم ذخایر کشور.

بـا توجـه بـه شـرایط سـخت تحریمی، شـرکت  ◄

توسـعه آهـن و فـوالد چـه تدابیـری را بـرای تامیـن 

تجهیزات و قطعات اندیشیده است؟ آیا بخشی از 

این قطعات بومی سازی شدند؟

ایـن راسـتا شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد  در 

یـا  و  مصرفـی  قطعـات  عمـده  تقریبـا  گل گهـر 

اصالحی خطوط خود را که قابلیت ساخت آن در 

داخـل کشـور وجـود داشـته، بـا نـگاه حمایتـی از 

سازندگان داخلی وتقویت کیفی صنعت داخلی 

بـه متخصصـان داخلـی واگـذار کـرده اسـت. بـه 

و  یـدک  الکتروموتورهـای  تمامـی  مثـال  عنـوان 

همچنیــــن ساخــــت کمپرســـور فراینـــد کـــــه از 

مهم تریـــن تجهیـــزات خطـــوط احیــــا بـه شمـــار 

می رونـــد، در حـال حاضـــر در داخـل کشـور در 

حال سـاخت و تحویل اسـت. همچنین در حوزه 

بـا توجـه بـه راه انـدازی کارخانـه فوالدسـازی در 

هم اکنـون  از  برنامـه،  طبـق  آینـده  سـال  چنـد 

همزمـان بـا نصـب تجهیـزات، پـروژه مهندسـی 

معکـوس قطعـات وارداتـی کلیـد خـورده اسـت و 

حتـی بـرای تجهیزاتـی کـه تولیـد آن هـا مسـتلزم 

هزینـه بـاال و تکنولـوژی روز بوده، شـرکت توسـعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر و در راس آن مدیرعامـل 

بـرای  آقـای مهنـدس محیاپـور،  شـرکت جنـاب 

بومی سـازی آن در داخـل کشـور و بی نیـازی از 

واردات آن پیشگام شده است.

پیشـنهاد می شـود در خصوص سـاخت داخل 

تجهیزات ابزار دقیق که عمدتا از خارج از کشور 

تامین می شود، وزارت صمت چاره ای بیندیشد و 

بـا حمایـت ویـژه، سـرمایه گذاران را بـه ایـن حـوزه 

جذب کند.

اسـتراتژی ایـن شـرکت بـرای تولیـد و توسـعه  ◄

پایــدار در حــوزه بهـــره بـــرداری در ســـال جــــاری و 

سال های آتی چیست؟

بی شـک مهم ترین هدف شـرکت توسعه آهن 

و فـوالد گل گهـر حرکـت در راسـتای تحقـق طـرح 

جامع فوالد کشور با حفظ تعادل در بخش عرضه 

و تقاضـا همچنیـن تولیـد بـا قابلیـت رقابـت در 

بازارهای بین المللی با حاشیه سود پایدار است. 

در آینـده نـه چنـدان دور دولـت ناگزیـر به حذف 

تدریجی یارانه های انرژی از صنعت خواهد شد 

و از این رو، می طلبد مسئولین محترم در وزارت 

صمـت و دولـت آتـی با نـگاه حرفه ای و تخصصی 

به این موضوع برای توسـعه صنایع پایین دسـتی 

کاهـش  کننـد.  برنامه ریـزی  فـوالد  صنعـت 

هزینه های حمل و نقل و به طور کلی هزینه های 

لجسـتیکی، اسـتفاده از تکنولـوژی، بـه کارگیـری 

منابـع مدیریتـی توانمنـد و متخصـص در جهـت 

افزایش بهره وری و کاهش نیروی انسانی، توسعه 

و  صنعـت  توسـعه  بـا  متناسـب  زیرسـاخت ها 

انتخاب صحیح و جغرافیای مناسب برای توسعه 

صنایع پایین دستی می تواند فضای تولید رقابتی 

و سودآور را تضمین کند.

مطمئنا شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر و 

به طور کلی منطقه گل گهر برای اجرای طرح های 

توسـعه بـه منظـور رقابـت در بازارهـای جهانـی بـه 

دلیل واقع شدن در جغرافیای مناسب، همچنین 

توسـعه زیرسـاخت ها از جمله مهم ترین آن انتقال 

آب خلیج فارس و واقع شـدن در مجاورت معادن 

غنـی سـنگ آهن، می تـوان نقطـه عطـف صنعـت 

بنابرایـن  باشـد.  نزدیـک  آینـده  در  کشـور  فـوالد 

بخـش  در  چـه  سـرمایه گذاری  بـه  جهت دهـی 

دولتی و چه خصوصی در این منطقه، بسیار حائز 

اهمیت است.

در اولین ماه از سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر مفتخر 

به ثبت رکورد تولید در مگامدول 
گوهر به میزان 137 هزار و 29 

تن و رکورد مجموع تولید ماه 
در دو مگامدول گوهر وکوثر به 

میزان 283 هزار و 397 تن آهن 
اسفنجی شد



آلومینیوم

هفتهنامه

20
é 1400  اردیبهشت ماه é 163  شماره 

آلومینیوم



آلومینیوم

هفتهنامه

21
 é شماره  é 163 اردیبهشت ماه 1400

آلومینیومراکنارگذاشتهایم!

آیندهصنعتبهتحوالتسیاسیگرهخوردهاست
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مدیرعامـل شـرکت تزریـق صنعـت یزد گفـت: سـال ها در زمینه تولیـد ورق و ظـروف آلومینیومـی فعالیـت می کردیم امـا به دلیل 
مواجهـه بـا سـودآوری ضعیـف این حـوزه، به تولید ظروف مسـی رو آوردیم اما با شـیوع کرونا در سـال گذشـته، ایـن صنعت نیز با 

رکود شدیدی مواجه شد.

مدیرعامل شرکت تزریق صنعت یزد:

محمدحسین شریفی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: سـال 1381 پروانـه بهره برداری خـود را در 

حوزه تولید ورق آلومینیومی Can Stock، ذوب 

و نورد آلومینیوم اخذ کردیم اما اکنون به حوزه 

تولید ظروف مسی ورود پیدا کرده ایم.

وی افـزود: مدتـی می شـود کـه فعالیـت در 

ورق  تولیـد  و  آلومینیـوم  نـورد  و  ذوب  خـط 

آلومینیومـی را کنـار گذاشـته ایم زیـرا هـم از نظر 

اقتصادی سـودآور نبود و هم طی سـال های اخیر 

بـا افـت فـروش مواجـه بودیـم. بنابرایـن تصمیـم 

گرفته شد تا تولید محصوالت مسی را در برنامه 

قـرار دهیـم امـا در سـال گذشـته، شـیوع کرونـا و 

تعطیلی های پی درپی بازار اسـتان های اصفهان، 

یزد، موجب رکود فروش صنایع دستی شد. بازار 

بـا   1399 سـال  در  مسـی  محصـوالت  فـروش 

سال های 1397 و 1398 قابل قیاس نبود.

عدم وجود نقدینگی کافی ■

این تولیدکننده در ادامه متذکر شد: ازجمله 

و  تولیدکننـدگان  اکثـر  بـرای  کـه  چالش هایـی 

همچنیـن ایـن شـرکت بـه وجـود آمـده، کمبـود 

نقدینگـی اسـت. در خصـوص تولیـد محصوالت 

مسـی، قابـل ذکـر اسـت کـه مـاده اولیـه مـورد 

و  بـوده  مـا شـمش و ضایعـات مسـی  اسـتفاده 

گران قیمـت اسـت؛ به این ترتیـب، برای فعالیت 

در حـوزه مـس بایـد نقدینگی بسـیار مطلوبی در 

دسـت داشـته باشیم تا بتوانیم مواد اولیه تولید 

ظـروف مسـی را تامیـن کنیـم. بـه عنـوان مثـال، 

تولیـد داشـته  تـن  اگـر دو  یـک روز  حداقـل در 

باشیم، باید حداقل به ارزش 400 میلیون تومان، 

مواد اولیه در خط تولید وجود داشـته باشـد. به 

عبـارت دیگـر، بـرای یک ماه تولیـد روزانه دو تن، 

بایـد نزدیـک بـه 10 تـا 12 میلیـارد تومان نقدینگی 

در منابـع مالـی شـرکت وجـود داشـته باشـد و 

متاسـفانه همچیـن مبلغـی در دسـترس مـا قـرار 

ندارد و بانک ها نیز هیچ حمایتی از تولیدکننده 

به عمل نمی آورند.

بانک ها می توانند حمایت کنند اما... ■

شـریفی در خصـوص عـدم حمایـت بانک هـا، 

خاطرنشان کرد: در هنگام مراجعه به بانک برای 

دریافت وام و تسهیالت ویژه تولید، چند مورد 

اگـر بدهـی معوقـه داشـته  بایـد رعایـت شـود؛ 

باشـید و از طریـق سـامانه بهین یـاب بـرای رونـق 

تولید و یا سرمایه درگردش درخواست نقدینگی 

کنیـد، در کمیسـیون بالفاصلـه درخواسـت رد 

بـه  توجـه  بـا  بانک هـا می تواننـد  خواهـد شـد. 

شـرایط فعلـی، بـه نحـوی بـا تولیدکننـده کنـار 

بیاینـد و در جهـت رفـع موانـع تولیـد و تزریـق 

را  الزم  اقدامـات  تولیـدی  واحـد  بـه  سـرمایه 

تمـام  نوعـی  بـه  متاسـفانه  امـا  دهنـد  انجـام 

تـالش خـود را می  کننـد تـا کاری در ایـن راسـتا 

انجـام نشـود و مشـکل مالـی بـرای تولیدکننـده 

بیشتر خودنمایی کند. اگر تولیدکننده مشکل 

مالـی نداشـته باشـد، چـرا بایـد بـه شـراغ اخـذ 

تسهیالت بانکی برود؟!

لحـاظ  از  شـرکتی  اینکـه  کـرد:  تاکیـد  وی 

پرداخت مالیات یا سـودآوری وضعیت مطلوبی 

نداشته باشد، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، 

طبیعـی بـوده و ایـن وظیفـه دولـت و مسـئولین 

است تا بستری را از طریق بانک ها برای رفع این 

مشـکالت فراهـم کننـد. اگـر در سـال جدیـد نیز 

حمایتـی از واحدهـای تولیـدی کـه دچار مشـکل 

آلومینیوم را کنار گذاشته ایم!
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هسـتند، صـورت نگیـرد قطعـا بازهـم در مسـیر 

زیان دهی خواهیم ماند.

رونق تولید در گرو حمایت ■

این تولیدکننده اذعان کرد: از سـال گذشـته 

ظـروف  سـاخت  از  شـرکت  کاربـری  تغییـر  بـا 

آلومینیومـی بـه ظـروف مسـی، قطعـا بـرای تهیه 

مواد اولیه، به نقدینگی بیشـتری نیاز داریم که 

متاسـفانه شـرکت تاکنون هیچ حمایتی از سـوی 

وضـوح  بـه  اسـت.  نکـرده  دریافـت  بانک هـا 

می تـوان دریافـت کـه با توجه به رکود صنعتی و 

اقتصادی، در سـال 1400 نیز به جای پیشـرفت و 

افزایـش میـزان تولیـد، بـاز هـم متحمـل خسـارت 

را  مطلوبـی  درآمـد  نمی توانیـم  و  بـود  خواهیـم 

کسب کنیم.

اهمیت خلوص ورق آلومینیومی برای  ■

تولید ظرف

در  یـزد  تزریـق صنعـت  شـرکت  مدیرعامـل 

در  آنالیـن«  »فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ 

خصوص ورق آلومینیومی Can Stock و ویژگی 

و تمایـز ایـن گریـد نسـبت به انـواع دیگـر ورق ها، 

توضیـح داد: ایـن ورق در ظروف سـازی کاربـرد 

دارد و میـزان خلـوص آن بایـد 99.5 درصد به باال 

و تقریبا نزدیک به عیار آلومینیوم خالص باشد. 

نمی تـوان از عیـار کمتـری بـرای تولیـد ظـروف 

آلومینیومی استفاده شود و چنین چیزی تقریبا 

ممکن نیست.

اصول یکی است، تکنولوژی ها متفاوت ■

شـریفی در با اشـاره به اینکه صنعت ظروف  

آلومینیومی رونق سابق را ندارد، بیان کرد: بازار 

ظـــــروف آلومینیــــومی در صنــــف نــــوردکاران 

آلومینیـــوم، چنـــد سالی است که سیر نزولی را 

طی می کند چراکه بیشتــــر مــــردم بــــه خریــــد 

ظـروف مســـی گرایــــش پیــــدا کــــرده و مـس را 

جایگزیـن آلومینیـوم کرده انـد. بایـد گفـت کـه 

تکنولوژی تولید ورق آلومینیومی و مسی نیز با 

سیسـتم های  بـه   ایـن  و  اسـت  متفـاوت  هـم 

ریخته گری پیوسته هر فلز برمی گردد. بنابراین 

نمی تـوان بـا توجه به وضعیت تقاضـا، از یک خط 

برای تولید هر ورق و ظروف هر دو فلز بهره برد.

وی در پاســــخ بــــه ایــــن ســـــوال کــــه آیـــــا 

سرمایه گذاری بــرای احــداث ظرفیتی با هـــدف 

پوشش تقاضـــای داخلـــی صرفــــه دارد یا خیـــر، 

اظهــار کـــرد: بله، به عنوان یک تولیــدکننده اگر 

بتوانم در قالب طـــرح توسعـــه اقدامـــی انجـــام 

دهـم، بـه صراحـت می توانـم این ادعـا را به عمل 

برسانــــم کـــه می تـــوان تنهـــا بــــا هدف پوشــش 

تقاضـــای داخلـــی، ظرفیتــــی را احــــداث و بــــه 

بهره بـــرداری رسانـــد؛ چراکــه با تولیــد به میزان 

کم، می تـــوان محصـــوالت بسیـــار باکیفیتــی را 

تولیـــد کــرد و به دست مشتریـــان رسانــد. تنهـا 

مانعـــی کـــه در این زمینـــه وجــود دارد، بحــث 

مالـــی اســـت که اگر حمایت هــای الزم صــورت 

بگیـرد، قطعــا می توانیــم ظرفیـــت تولیـــد را نیز 

افرایش دهیم.

بانک ها می توانند با توجه به شرایط 
فعلی، به نحوی با تولیدکننده کنار 
بیایند و در جهت رفع موانع تولید 
و تزریق سرمایه به واحد تولیدی 

اقدامات الزم را انجام دهند اما 
متاسفانه به نوعی تمام تالش خود 

را می  کنند تا کاری در این راستا 
انجام نشود و مشکل مالی برای 
تولیدکننده بیشتر خودنمایی کند
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مدیـر کارگاه ریخته گـری هدایتی گفت: صنعتگران در سـال گذشـته با چالش هایی نظیر شـیوع ویـروس کرونا و نوسـانات نرخ ارز 
مواجـه بودنـد و در سـال جاری نیز مطرح شـدن از سـر گیری مذاکـرات برجام، امکان هرگونـه برنامه ریزی برای تولید و توسـعه را 

از آن ها گرفته است.

مدیر کارگاه ریخته گری هدایتی:

حمیـد هدایتـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

مـا در زمینـه تولیـد شـمش آلومینیومـی آلیـاژی 

LM2، فعالیـت می کنیـم. ظرفیـت تولیـد اسـمی 

کارگاه ریخته گیری که در اختیار داریم، در پروانه 

بهره بـرداری 980 تـن در سـال قیـد شـده اسـت. بـه 

علت مشکالت متعددی نظیر شیوع کرونا که در 

تمـام  بـا  نتوانسـتیم  آمـد،  بـه وجـود  سـال 1399 

ظرفیـت تولیـد خـود فعالیـت کنیـم و فعالیـت 

تولیدی به ویژه در دو ماه ابتدایی سال گذشته، با 

چالش های فراوانی همراه بود.

وی افـزود: مهم تریـن چالش در سـال گذشـته، 

شـیوع کرونا بود. در کنار این موضوع، نوسـانات 

نـرخ ارز نیـز دسـت تولیدکننـده را بـرای تولیـد و 

اسـتفاده از تمـام ظرفیـت خـط تولید خود بسـت. 

طبیعی است نوسان لحظه ای نرخ ارز و به دنبال 

آن، قیمت هـای مـواد اولیـه و محصـول نهایـی، در 

میـزان تولیـد و فـروش یک تولیدکننده نه تنهـا در 

حـوزه آلومینیـوم بلکـه در تمـام صنایـع کشـور، به 

طـور مسـتقیم تاثیـر منفـی داشـته باشـد. بـه طور 

کلی، مجموع این عوامل باعث شد تا در شرکت 

خـود بـا افت ظرفیت تولید و فروش روبه رو شـویم 

و تنها با 50 درصد ظرفیت خود توانستیم محصول 

تولید کنیم و به دست مشتری برسانیم.

این تولیدکننده شـمش آلومینیومی در ادامه 

تشریح مشکالت به وجود آمده پیرامون تولید در 

سال 1399، گفت: برای تولید شمش  آلومینیومی 

عمدتا از ضایعات آلومینیومی استفاده می کنیم 

کـه در اکثـر مواقـع بـا کمبـود آن مواجـه هسـتیم. 

سال گذشته، با افزایش نرخ ارز و همچنین قیمت 

آلومینیـوم، بنگاه هـای ضایعاتی، قیمت ضایعات 

آلومینیوم را به شدت افزایش دادند و برخی نیز از 

عرضـه آن در بـازار خـودداری کردنـد. در مجموع، 

این امر باعث کاهش تولید شد.

هدایتـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا طـرح توسـعه ای در 

دسـتور کار داریـد یـا خیـر، گفـت: بـا توجـه بـه 

وضعیتـی کـه در صنعـت و اقتصـاد کشـور حاکـم 

است و نگرانی  بابت از سرگیری مذاکرات برجام، 

نمی توانیم برای فردای خود هیچ تصمیمی بگیریم 

و برای طرح توسعه ای مورد نظر خود برنامه ریزی 

ایـن  نتیجـه  ببینیـم  تـا  هسـتیم  منتظـر  کنیـم. 

مذاکـرات سیاسـی چیسـت و چـه تاثیـری بر بـازار 

داخلی و بازاهای صادراتی می گذارد تا اگر شرایط 

محیـا شـد، کم کم بـه برنامه ریـزی بـرای طرح های 

توسعه ای هم بیفتیم.

مدیر کارگاه ریخته گری هدایتی در خصوص 

رفـع چالش هـای موجـود در صنعـت تصریـح کرد: 

عنـوان  هیـچ  بـه  کشـوری  و  کالن  سـطح  بـرای 

نمی توان نظر کلی خود را حاکم سـاخت اما توقع 

می رود که حداقل مسئولین بتوانند مشکالت را 

ریشه یابی کنند و حداقل از نوسانات بی رویه نرخ 

ارز که موجب افزایش قیمت مواد اولیه نیز شده 

نگـران  تولیـد خـود  آینـده  از  را  تولیدکننـدگان  و 

ساخته، جلوگیری کنند یا برای آن برنامه ای در نظر 

داشـته باشـند. متاسـفانه نمی تـوان بـرای ایجـاد 

و  کـرد  اکتفـا  شـعار  بـه  تنهـا  اقتصـادی  ثبـات 

تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که تا چـه اندازه 

از سـوی بانک هـا تحـت فشـار قـرار گرفته ایـد، 

عنـوان کـرد: خوشـبختانه به این دلیـل که زیاد 

با بانک ها و موسسـات مالی سـروکار نداریم، تا 

کنـون بـه مانعـی از جانـب بانـک برنخوردیم اما 

رکـود  دلیـل  بـه  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری 

صنعتی در بازپرداخت تسهیالت بانکی دچار 

مشکل شده اند.

آینده صنعت به تحوالت سیاسی گره خورده است
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پسماندهایالکترونیکی،معادنشهریهستند

بهرکوردشکنیدرحوزهاکتشافادامهخواهیمداد
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مدیرعامـل شـرکت صنعتی پارس چرخش آسـیا گفت: پسـماندهای الکترونیکی حـاوی عناصر و فلزات مختلفی هسـتند که برخی 
از آن هـا جـزو عناصـر کمیـاب و با ارزش به حسـاب می آیند و می تـوان گفت تجهیـزات الکترونیکی نوعی ذخیره معدنی محسـوب 
می شـوند امـا در ایـران تکنولـوژی و علم کافی جهت اسـتحصال این عناصر وجـود ندارد و اغلب ابـزار الکترونیکی از کشـور خارج 

می شود و ما همواره به عنوان یک شرکت فعال در حوزه بازیافت فلزات با کمبود جدی ماده اولیه مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت صنعتی پارس چرخش آسیا:

پسماندهای الکترونیکی، معادن شهری هستند

ابراهیم مرشد اسکی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: شـرکت صنعتی پارس چرخش آسـیا در 

سـال 1396 تاسیــــس شــــده اســــت و در حــــوزه 

بازیافــــت پسماندهــــای الکترونیکـــی فعالیـــت 

می کند. پسـماندهای الکترونیکی بازه وسـیعی 

از ضایعات را شـامل می شـود که از باتری گرفته 

تا تجهیزات مربوط به کامپیوتر، موبایل و سـایر 

وسایل الکترونیکی را دربرمی گیرد. در واقع هر 

تجهیـزی کـه بـا نیـروی بـرق و الکتریسـته کار 

می کنـــد، بعد از دوره مصـــرف آن وسیلــه، جــزو 

ضایعــات الکترونیکی قـــرار می گیـــرد. گفتنـــی 

است که در ایـــران ساالنه هر فردی حدود چهــار 

کیلوگرم پسماند الکترونیکی تولید می کند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه جمعیت ایـران، حجم 

عظیمی از پسـماند وجود دارد. مشـکلی که در 

صنعت بازیافت ضایعات الکترونیکی به چشـم 

می خورد این است که این نوع ضایعات نیاز به 

جمع آوری، تفکیک و دریافت دارند که در اصل 

این اتفاق نمی افتد و اغلب با سایر پسماندهای 

تـر و خشـک بـه خصوص باتـری و المپ هـا، بدون 

تفکیک دور ریخته یا انبار می شوند. تولیدکننده 

نـوع پسـماندها کارخانه هـای تولیدکننـده  ایـن 

تجهیـزات الکترونیکـی و شـهرداری ها هسـتند و 

مـا بـا همکاری این شـرکت ها مـواد اولیه کارخانه 

ضایعاتـی  مـواد  اغلـب  می کنیـم.  تامیـن  را 

تجهیـزات الکترونیکـی به دلیل داشـتن بردهای 

حـوزه  در  مدارهـا  و  سـیم  کابـل،  الکترونیکـی، 

اهمیـت  از  مـس  خصـوص  بـه  فلـزی  بازیافـت 

ویژه ای برخوردار هستند.

روش بازیافت برخی از فلزها در ایران  ■

موجود است

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی پـارس چرخـش 

آسـیا تصریـح کـرد: اصـوال بازیافـت پسـماندهای 

الکترونیکـی یـک بـازه وسـیعی بـوده و نیازمنـد 



مـــس

هفتهنامه

29
 é شماره  é 163 اردیبهشت ماه 1400

اسـت.  مختلفـی  تکنولوژی هـای  از  بهره گیـری 

متفاوتـی  روش هـای  از  مختلـف  مـواد  بـرای 

اسـتفاده می شـود. به عنوان مثال، در مادربورد 

فلـز  نـوع  حداقـل 13  الکترونیکـی  وسـیله  یـک 

روش  کـه  می شـود  گرفتـه  کار  بـه  مختلـف 

بازیافـت برخـی از ایـن فلزهـا در ایـران موجـود 

دلیـل  بـه  آن هـا  از  بسـیاری  بازیافـت  و  اسـت 

اقتصادی نبودن در کشور انجام نمی شود.

وی در رابطـه بـا بازیافـت مـس موجـود در 

وسـایل الکترونیکی عنوان کرد: مس اسـتحصال 

شـده بـه چنـد شـکل موجـود اسـت؛ اولین حالت 

ایـن فلـز پـودر مـس بـوده کـه از سـیم و کابل هـا 

روش  بـه  مـس  دیگـر  نـوع  می شـود،  حاصـل 

بـه شـکل ورق هـای  الکتریکـی جـدا می شـود و 

مسی درمی آید. در واقع این روش به الکترووینیگ 

معروف است؛ فلز مورد نظر بعد از جداسازی از 

قطعه وارد یک محلول شـده و اسـید سـولفوریک 

جهـت جداسـازی مـس بـه آن اضافـه می شـود، 

بعـد از انجـام فرایندهـای الزم بـه یـک حوضچـه 

انتقـــال یافتـــه و در آنجا مس به طور کامل جدا 

می شـود. اگـر میـزان خلـوص مـس حاصـل زیـاد 

باشد، برای صنایع حساس مانند مفتول سازی و 

صنعـت سیــــم و کابــــل مـــــورد استفـــــاده قـرار 

می گیـــرد. مس هـای بـا خلـوص کمتـر بـه عنـوان 

مثـال عیـار 95 درصـد، یـک مرحلـه دیگـر را طـی 

می کننـد. ایـن نـوع مـس وارد مرحلـه ذوب و 

ریخته گـری شـده و تبدیـل بـه شـمش می شـود و 

بـه مصـرف صنایعـی کـه بـه مـس بـا ایـن میـزان 

درصد خلوص نیاز دارند، می رسد.

مصرف انرژی در صنعت بازیافت فلزات  ■

نسبت به معدن کاری کمتر است

مـس  ظرفیـت  کـرد:  مطـرح  اسـکی  مرشـد 

از میـزان مـس  بازیافـت  از طریـق  تولیـد شـده 

تولیـد شـده در معـادن بسـیار کمتر اسـت. برای 

صـادرات مـس ضایعاتـی هنـوز اقدامـی صـورت 

نگرفتـه اسـت و مصـرف داخلـی دارنـد. مزیـت 

اساسـی کـه در صنعـت بازیافـت فلـزات وجـود 

مـس  معـادن  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  ایـن  دارد 

95درصـد انـرژی کمتـری مصـرف می شـود. در 

می شـود؛  طـی  کلـی  مرحلـه  سـه  معـدن  یـک 

اکتشـاف، اسـتخراج و اسـتحصال این سه مرحله 

را تشـکیل می دهنـد کـه هـر کـدام از آن هـا یـک 

وجـود  بـا  می آینـد.  حسـاب  بـه  مجـزا  صنعـت 

وضعیـت تحریمـی کـه اکنـون حاکـم اسـت بـا 

مشـکالتی  بـا  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  خریـد 

مواجـه هسـتیم و در بحـث بازیافـت بـا توجـه بـه 

انـرژی کمتـری کـه حاصـل می شـود و بعضـا یـک 

مرتبـه مـس بـه صورت کامل از بردها اسـتحصال 

ایـن  از  مـس  کـردن  خـارج  بنابرایـن  می شـود. 

تجهیـزات بسـیار راحت تـر از اسـتخراج مـس از 

معادن است.

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی پـارس چرخـش 

آسـیا ادامـه داد: مـورد دیگـری کـه در خصـوص 

زیسـت  بـوده، موضـوع محیـط  معـادن مطـرح 

اسـت زیـرا در معـدن کاری باید کوه ها تخریب و 

جاده  کشـی شـود تـا بتـوان بـه مرحلـه اکتشـاف و 

اسـتخراج رسـید. از طـرف دیگـر، هنـوز صنعـت 

استحصال فلزات از وسایل الکترونیکی همچنان 

نوپـا بـوده و آن همراهـی الزم در زمینـه تامیـن 

مواد اولیه وجود ندارد.

تحریم هـا تاثیری بـر صنعت بازیافت  ■

فلزات ندارد

مرشدی اسکی اظهار کرد: صنعت بازیافت 

فلزات به دلیل اینکه مواد اولیه آن داخلی بوده 

نسـبت به تحریم کمترین تاثیرپذیری را داشـته 

اسـت یـا بـه عبـارت بهتـر، مـا نیـازی نداریـم کـه 

ضایعـات را از خـارج از کشـور  وارد کنیـم. البتـه 

آهـن  براده هـای  واردات  زمـان،  از  برهـه  ای  در 

وجود داشـــت. به طــــور کلــی اگـــر در صنعـــت 

بتوانیــــم بحــــث تامیــــن مواد اولیه را در داخل 

کشـور بــــه صـورت کامـل رفـع کنیـم، هرگـز در 

خصـوص تحریم هـا، نگـران نخواهیـم بـود. زمانی 

کـه تحریم ها تشدیـــد می شـوند بحـث مدیریت 

پسـماند کـه یـک بخـــش آن بازیافـت اسـت، در 

واقـع تقویـــت می شـود و بـه ضایعـات بـه عنـوان 

یک ماده ارزشمند نگاه می شود.

وی اضافه کرد: تحریم ها بر بازار فلزات تاثیر 

می گــــذارد کـه شـدت آن را در بـازار فـروش و 

تامیـن مــــواد اولیـــه صنایـع فلـزی بیشـتر لمـس 

می کنیـم. تهیـه مـواد اولیـه خامـی کـه از طریـق 

مشکلی که در صنعت بازیافت 
ضایعات الکترونیکی به چشم 

می خورد این است که این نوع 
ضایعات نیاز به جمع آوری، تفکیک 

و دریافت دارند که در اصل این 
اتفاق نمی افتد و اغلب با سایر 

پسماندهای تر و خشک، بدون 
تفکیک دور ریخته یا انبار می شوند
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واردات انجـام می شـود بـا تشـدید تحریم هـا، بـا 

مشکل مواجه می شود.

استحصال فلزات به روش سنتی ■

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی پـارس چرخـش 

آسـیا تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه در 

صنعت ضایعات فلزی حاکم اسـت، نتوانسـتیم 

بـه ظرفیـت تولیـد اسـمی خـود برسـیم؛ چراکـه 

معضالتی در تامین ضایعات وجود دارد.

وی عنـوان کـرد: بـا وجـود اینکـه فعالیـت مـا 

فراتر از انتظارها است و با شهرداری ها، سازمان ها 

و کارخانه ها همکاری داریم اما همچنان قسمت 

اعظم پسماندها به صورت سنتی جدا می شود. 

بـه عنـوان مثـال، جهت جدایش ضایعات سـیم و 

و  تیـغ  از  اینکـه  جـای  بـه  را  مسـی  کابل هـای 

را  آن  کننـد،  اسـتفاده  بـرش  دسـتگاه  های 

ایجـاد  بـر  عـالوه  سـوزاندن  عمـل  می سـوزانند. 

آلودگی زیسـت محیطی، بر عیار و کیفیت مس 

موجود در سیم و کابل تاثیر سوء دارد.

مرشد اسکی مطرح کرد: در مجموع اگر به 

الکترونیکـی توجـه  بازیافـت ضایعـات  صنعـت 

شـود و تامیـن مـواد اولیـه بـدون دغدغـه انجـام 

ایـن  در  بیشـتری  سـرمایه گذاری های  شـود، 

صنعـت صـورت می گیـرد. یکـی از مـوارد خیلـی 

صنعـت  یـک  آن،  تحقـق  صـورت  در  کـه  مهـم 

می توانـد رونـق بگیـرد، تامیـن آسـان مـاده اولیـه 

اسـت. بـه عبـارت بهتر، تهیـه ماده اولیـه در این 

صنعـت ماننـد سـایر صنایـع سـهل نیسـت و در 

صورت حل شدن این مشکل، به جرات می توان 

گفـت مـا معضل و دشـواری دیگـری نداریـم. در 

شـهری  معـادن  پسـماندها،  نـوع  ایـن  بـه  دنیـا 

فلـزات  ماننـد معـدن می تـوان  زیـرا  می گوینـد 

گوناگونـی را از تجهیـزات الکترونیکی اسـتخراج 

کرد که مس یکی از آن ها است. فلزات گران بها 

و آلومینیـوم ازجملـه فلـزات دیگـری هسـتند که 

می تـوان از ایـن ابـزار اسـتخراج کـرد. بعضـی از 

فلـزات موجـود در وسـایل الکترونیکـی، بسـیار 

نادر و کمیاب هستند که در صورت استخراج و 

قابـل  سـودآوری  بـه  می تـوان  آن هـا  اسـتحصال 

توجهی رسید.

صادرات غیر رسمی ضایعات الکرونیکی ■

مدیرعامل شرکت صنعتی پارس چرخش آسیا 

اذعـان کـرد: کبالـت، لیتیـوم و پاالدیـوم از دیگـر 

عناصـر قابل اسـتحصال از تجهیـزات الکترونیکی 

هسـتند امـا تکنولـوژی اسـتخراج خـاص خـود را 

می طلبد. یکی دیگر از مشکالت ما، صادرات غیر 

رسـمی بردهـای الکتریکـی بـه کشـورهای اروپایی 

اسـت کـه بایـد نظـارت دقیق تـری در این خصوص 

صورت بگیرد.

وی یـادآور شـد: بـه طـور کلـی اگـر بخواهـم 

آینده قیمتی صنعت بازیافت ضایعات فلزی را 

بـه  بایـد  کنـم،  بازگـو  مـس  فلـز  نظـر  نقطـه  از 

نوسـانات  کـرد.  اشـاره  مختلفـی  پارامترهـای 

جهانـی قیمـت مـس، تغییـرات نـرخ دالر و هـر 

اتفاق دیگری، فعالیت صنعت بازیافت ضایعات 

فلـزی را همچـون سـایر صنایـع وابسـته بـه مـس، 

تحـت شـعاع قـرار می دهـد. یکـی دو مـاه اخیـر 

شـاهد ثبات نسـبی در روند قیمت ها بودیم و با 

توجه به رکود جهانی و سایر اتفاقات سیاسی در 

قیمت هـا  انـدک  افـت  بـا  دارد  امـکان  جهـان، 

مواجه شویم.

درمادربورد  13 نوع فلز مختلف به 
کار گرفته  می شود که روش بازیافت 

برخی از این فلزها در ایران موجود 
است و بازیافت بسیاری از آن ها 
به دلیل اقتصادی نبودن در کشور 

انجام نمی شود
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معـاون توسـعه و اکتشـاف شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: عملکرد اکتشـافی شـرکت مس فراتـر از برنامه بوده و در سـال 
گذشـته نسـبت بـه سـال 1398 حدود 30 هـزار متر افزایش حفـاری را به ثبت رسـانده ایم و در سـال جاری نیـز 150 متر حفاری 

اکتشافی با بهره گیری از ماشین آالت مدرن برنامه ریزی شده است.

معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران:

به رکوردشکنی در حوزه اکتشاف ادامه خواهیم داد
رکورد باالترین میزان حفاری اکتشافی در هفت سال اخیر  

بهروز رحمتی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت ملی مس در سـال گذشـته توانسـت در 

تمـام حوزه هـا بـه برنامه هـای از قبل تبیین شـده 

دسـت یابد و آن ها را اجرایی کند. همچنین در 

بخـش توسـعه، تولیـد و فـروش، رکوردهـای قابـل 

قبولی از طرف شرکت به ثبت رسید. در رابطه 

بـا توسـعه بایـد گفـت کـه زنجیـره از اکتشـافات 

معدنـی آغـاز می شـود و مـا در ایـن راسـتا، در 

سـال 1399، حفـاری 100 هـزار متـری را رقـم زدیـم 

کـه ایـن میـزان حفاری در مقایسـه با سـال 1398 

افزایـش  متـر  هـزار   30 بـود،  متـر  هـزار   70 کـه 

داشت. ضمن اینکه این میزان حفاری، باالترین 

میـزان حفـاری اکتشـافی در هفـت سـال اخیـر 

محسوب می شود.

وی افـزود: میـزان حفـاری شـرکت مـس در 

مقایسه با پنج سال گذشته که میانگین 37 هزار 

متـر بـوده بـه 100 هـزار متـر حفـاری ارتقـا یافتـه  

اسـت. برنامه هـای اکتشـافی بـه صـورت صـد در 

صـد در حـوزه حفـاری اکتشـافی و سـایر بخش هـا 

محقق شده است و طرح های توسعه نیز تاکنون 

پـروژه  دو  رفته انـد.  پیـش  مطلـوب  رونـدی  بـا 

کلیـدی شـرکت مـس در معـادن دره زار و دره آلـو 

هسـتند کـه مراحـل کار در هـر دو پروژه به خوبی 

پیشـروی داشـته  اسـت. در رابطـه با پـروژه دره آلو 

می تـوان گفت که زیرسـاخت هایی همچـون آب 

و بـرق ایـن معـدن بـا چالش هایـی مواجه بـود و آن 

نیـز بـه دلیـل قرارگیـری در منطقـه ای بـوده کـه 

برق رسـانی و آب رسـانی به شـدت دشوار است 

تاکنـون  معدنـی  پـروژه  ایـن  خوشـبختانه  امـا 

پیشرفت خوبی داشته است.

معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی صنایع 

مـس ایـران عنـوان کرد: قابل ذکر اسـت کـه پروژه 

دره آلـو تـا بـه امـروز حـدود 72 درصـد پیشـرفت 

داشته و در تالش هستیم که در نیمه دوم سال 

جدیـد بـرای پیـش راه انـدازی و راه انـدازی نهایـی 

پیشـرفت  نیـز  دره زار  پـروژه  باشـیم.  آمـاده  آن 

سـعی  همچنـان  و  اسـت  داشـته  55درصـدی 

داریـم تـا اواخـر سـال 1400 راه انـدازی شـود. پـروژه 

از سـرباره های ذوب مجتمـع  تولیـد کنسـانتره 

سرچشـمه از دیگر برنامه های شـرکت مس تلقی 

برنامه هـای  حـال حاضـر طبـق  کـه در  می شـود 

مدنظر و طراحی شده پیش می رود.

رحمتـی ابـراز کـرد: بـه طـور کلـی وضعیـت 

شـرکت ملی مس از لحاظ توسـعه مطلوب اسـت 

و علی رغـم شـرایط تحریمـی بـا مشـکل خاصـی 

مواجه نیستیم. همچنین شرکت در حوزه تولید 

نیـز بـه رکوردهـای خوبـی دسـت یافتـه و بـدون 

شـک تا انتهای سـال 1400، رکورد تولید را مجددا 

خواهیم شکست و امیدوار هستیم از مرز تولید 

280 هـزار تـن کاتـد مـس نیـز عبـور کنیـم و بـه 

رکوردهای باالتری برسیم.

وی در رابطـه بـا چشـم انداز توسـعه ای شـرکت 

ملی مس توضیح داد: ما قصد داریم در سال 1400 

در حوزه اکتشافات رشد حداقل 50 درصدی را به 

ثبت برسانیم. ازجمله مشکالتی که در این بخش 

بـا آن روبـه رو هسـتیم، می تـوان فرسـودگی شـدید 

نـاوگان اکتشـافی کشـور را نـام بـرد و همچنیـن 

شـرکت پیمانـکاری بزرگـی در کشـور کـه بتوانـد 

پاسخگوی نیازهای اکتشافی باشد، وجود ندارد. 

بـا تمـام ایـن مسـائل قصـد داریم در سـال آینـده به 

رشـد 50 درصـدی اکتشـاف نسـب بـه سـال جاری 

دست یابیم و میزان حفاری را از یک صد هزار متر 

به 150 هزار متر ارتقا دهیم.

معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی صنایع 

مـس ایـران یـادآور شـد: همچنین بـرای سـال 1400 

قصـد داریـم 15 دسـتگاه حفـاری اکتشـافی کـه 

شرکت مس برای اولین بار طی 40 سال گذشته، 

خریـــداری کــــرده را وارد کنیــــم کــــه تاکنــــون 

بررسـی های فنـی آن انجام شـده اسـت. امیـدوار 

هسـتیم کـه با خریـداری ایـن تعداد ماشـین آالت 

در کنار استفاده از توان و قدرت داخلی بتوانیم 

150 هـزار متـر حفـاری را محقـق کنیـم؛ اگرچـه 

200هزار متر نقطه حفاری شناسایی شده است.

شـرکت های  اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  رحمتـی 

پیمانـکاری بیشـتری در کشـور فعـال باشـند و 

مـا  باشـد،  دسـترس  در  بیشـتری  پتانسـیل های 

آمـاده عقـد قـرارداد و همـکاری بـا آن هـا در جهت 

افزایش میزان کارایی شرکت مس هستیم.
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عضـو سـابق هیئت مدیـره هلدینگ توسـعه معـادن روی ایران گفـت: در فعالیت معدنـی، همواره باید سـه برابر اکتشـافات انجام 
شـود، دو برابـر اسـتخراج صورت بگیـرد یک واحد فـراوری هم احداث شـود تا بـا اطمینان کامل، واحـد فراوری بـه ظرفیت بالقوه 
و بالفعـل خـود برسـد و مشـکلی بـرای تامیـن مـواد اولیه نداشـته باشـد. اگر ایـن نسـبت ها را بخـش خصوصـی و هلدینگ ها با 

مسئوالن معدنی و برنامه های کالن اقتصادی در صنایع پایین دستی تطبیق ندهند، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

فعال صنایع معدنی عنوان کرد:

توجه به مزیت مقیاس، موفقیت واحد فراوری را 
تضمین می کند

بـا خبرنـگار  در گفت وگـو  فاطمیـان  محمـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: سـال ها اسـت که با معضل کمبود مواد 

اولیـه در صنعـت سـرب و روی کشـور مواجـه 

ایـن معضـل،  راه  حل هـای  از  یکـی  هسـتیم کـه 

صرف نظر کردن از نگاه سهمیه ای و دیگری نگاه 

صرفه جویانـه بـه تولیـد اسـت؛ در ایـن رابطـه باید 

توجه داشت که چطور خاک معدنی سهمیه بندی 

شـود و یـا چطـور و بـه چـه نحـوی مقـدار خـاک 

معدنی مورد نیاز واحدهای فراوری سرب و روی 

را تقسـیم بندی کـرده و بـه آن هـا عرضـه کنیـم اما 

ایـن امـر بـا رفتـار توسـعه ای سـازگار و مناسـب 

از ظرفیـت  بـرای کشـوری کـه  آن هـم  نیسـت؛ 

معادن باالیی برخوردار است.

عضـو سـابق هیئت مدیـره هلدینـگ توسـعه 

معادن روی ایران ادامه داد: بعضی از مجوزها بر 

اسـاس موجودیت مواد اولیه حاصل از برداشـت 

خاک قابل استخراج معادن فعال، برای واحدهای 

بهره بـرداری و فـراوری بیشـتر از ظرفیـت معمـول 

صادر شـده  اسـت که البته این امر تنها ناشـی از 

اقـدام غلـط دسـتگاه های متولـی صـدور مجـوز 

نیسـت. زمانـی کـه یـک متقاضی طـرح توجیهی 

خـود را بـه دسـتگاه های متولـی ازجملـه سـازمان 

صمت در استان مربوطه ارائه می دهد و مدعی 

می شود که با ظرفیت تولید، سودآوری و فروش 

مشـخصی )میـزان آن را اعـالم می کنـد( قـادر بـه 
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فعالیـت خواهـد بـود و در تامیـن مـواد اولیـه بـه 

مشـکلی  و...  معـدن  داشـتن  اختیـار  در  دلیـل 

وجود ندارد، سازمان مربوطه، متاسفانه با علم به 

اینکه ظرفیت استخراج معادن موجود پاسخگوی 

نیاز واحدهای فراوری سرب و روی به مواد اولیه 

نیسـت، بـه اصـرار متقاضـی مبنـی بـر توجیهـی 

بـودن طرحـی که ارائـه داده، تن می دهد و چنین 

در  موضـوع  ایـن  می کنـد.  صـادر  را  مجـوزی 

بـه  آسیب رسـانی  باعـث  زمینه هـا  از  بسـیاری 

صنعت شده است؛ چراکه از سویی ظرفیت های 

واحدهـای فـرآوری بـه بهره برداری رسـیده توسـط 

بخش خصوصی متناسـب بـا میزان مـواد اولیه و 

ظرفیت خاک قابل برداشـت نیسـت اما از سـوی 

دیگـر نمی تـوان درهـا را بـه روی فعـاالن صنعتـی 

بخـش خصوصـی بسـت. متاسـفانه آسـیب ایـن 

فــــرآوری و  بـه واحــــد  معضــــل در درجــــه اول 

سرمایه گذار آن بازمی گردد.

تکمیــــل  در  معــــدنی  صنایــــع  فعــــال  ایـن 

کـرد:  اضافـه  را  نکتـه  ایـن  خـود  صحبت هـای 

انجمن هـای فعـال در صنعـت سـرب و روی هـم 

تاکنون موفق به مدیریت و ساماندهی واحدهای 

صنعـت  ایـن  در  نظـم  برقـراری  و  خصوصـی 

نشـده اند. در اقتصاد قابل دسـترس، اعدادی که 

معـرف  می شـود  تعریـف  سـال  هـر  ابتـدای  در 

شاخص بهبود فضای کسب وکار است و یکی از 

بخـش  پیشـرفت  و  رشــــد  بیانگـر  شـاخص ها، 

بـرای  تالشـی  وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  خصوصـی 

پیشـرفت بخـش خصوصـی نمی شـود. بایـد بـه 

بخـش خصوصـی اهمیـت ویـژه ای داده و از آن 

حمایت شـود. مسـئولین باید به درخواست های 

بخـش خصوصـی رسـیدگی کننـد؛ چراکـه بـازوی 

کشـور،  روی  و  سـرب  صنعـت  پیشـرف  اصلـی 

بخش خصوصی است.

رفـع  جهـت  در  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  وی 

معضـل کمبـود مـواد اولیه واحدهـای فـراوری دو 

راه بیشتر وجود ندارد؛ نخست آنکه باید توسعه 

میادین برداشت مواد اولیه از معادن و همچنین 

سـطح زیـر برداشـت از بهره بـرداری معـادن را بـاال 

ببریم و این امر میسر نخواهد شد مگر با سرعت 

دادن به اکتشافات معدنی، مطالعات پی جویی 

و زمین شناسـی و بـه تبـع آن، واگـذاری سـریع و 

استخراج معادن و در اختیار گذاشتن این معادن 

بـه بخـش خصوصـی توانمنـد و هـم به ترکیبـی از 

کنسرسیوم هایی از چند بخش خصوصی توانمند 

بـرای سـرعت بخشـیدن بـه حـوزه اکتشـافات و 

استخراج مواد معدنی است.

مدل های مدیریت منابع ■

فاطمیان بیـان کــرد: در حال حاضــر، حداکثـــر 

نرخ بهره برداری برخی از واحدهای سرب و روی 

تنهــــا 50 درصـــــد اســــت. بــــرای افزایـــش نــــرخ 

بهره برداری شناسایی معادن مختلف در کشور، 

تسریع برداشت مواد معدنی آن ها، افزایش عیار 

فلـز محتــوی و قابلیـت تامیـــن مـــواد اولیـه کل 

 واحدهــای فراوری کـــه در معضــل کمبــود مواد 

اولیـــه تولیـــد شـمش، نقــــش به سزایــــی را ایفـا 

می کننـد. بایـد رونـد اکتشافــات فعــــال شـده و 

عملیـات اکتشـــاف و معــــدن کاری بـا سرعــــت 

بیشتـــری نسبــت بـه گذشـته انجـام شـود. اگـر 

مالـــــی  تـــــوان  کوچک مقیـــــاس  شرکــت هــــای 

ریسـک های اکتشـافی و محدوده های معدنی را 

قالب هـای  می تواننـد  ندارنـد،  برداشـت  بـرای 

سـاختارهای کنسرسـیومی و مشـترک المنافعی 

الزم را ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند آسان تر 

اکتشاف کنند و تا حــدودی معضل کمبود مواد 

اولیه را برطرف سازند.

وی اضافـه کـرد: نکتـه بعـدی، بحـث واردات 

مواد اولیه مانند کشـورهای توسـعه یافته اسـت؛ 

طبیعتا هر کشوری که بخواهــد در حوزه یک فلز 

پایین دسـتی  پیشــــران و محتـــوی کـه صنایـــع 

بسیاری مانند سرب و روی که واحدهای فرآوری 

واحدهـا  ایـن  و  شـده  احـداث  آن  از  زیـادی 

می تواننـد ایجـاد ثـروت و ارزش افـزوده کنـد و 

صنایع پایین دسـتی بیشـتری را به رونق و توسعه 

برساند، باید به  طور همزمان و در دو سو، جبهه 

حرکـت بـرای دسـتیابی بـه تامین مـواد اولیه باید 

اتفـاق بیفتـد. ایـن یعنـی بایـد اسـتفاده از منابـع 

داخلـی ماننـد معـادن کوچـک و بزرگ  مقیـاس، 

مطالعـات زمین شناسـی و اکتشـافی و... بـا یـک 

ساختار تعریف شده بین هلدینگ ها و وزارتخانه 

صمـت در دسـتور کار قـرار گیـرد. در ایـن رابطـه، 

وزارتخانه به صورت مستقل، به نوعی مسئولیت 

 بعضی از مجوزها بر اساس 
موجودیت مواد اولیه حاصل از 
برداشت خاک قابل استخراج 
معادن فعال، برای واحدهای 

بهره برداری و فراوری بیشتر از 
ظرفیت معمول صادر شده  است 

که البته این امر تنها ناشی از اقدام 
غلط دستگاه های متولی صدور 

مجوز نیست
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ریل گـذاری بـرای واحدهـای خصوصـی مرتبـط 

با صنعت سـرب و روی کشـور را به عهده دارد 

و بایـد ایـن امـر را در قالـب یـک طـرح عملیاتـی 

6 ماهه، یک ساله و یا حتی دو ساله جلو ببرد. 

بـه طـوری کـه در یـک بـازه زمانـی مشـخص بـه 

یـک هـدف مشـخص بـرای ایـن صنعت برسـیم؛ 

چراکـه ارکان اجرایـی یـک پـروژه، واحـد زمـان، 

مـکان و منابـع اسـت. الزم به یادآوری اسـت که 

پیش تـر ایـن مهـم در دسـتور کار قـرار داشـت و 

واحدهایـی کـه دارای بخـش فـراوری بودنـد، در 

اولویت قرار می گرفتند.

استفاده از معادن سرب و روی ترکیه ■

ادامـه  در  معدنـی  صنایـع  کارشـناس  ایـن 

گفت وگـو همچنیـن متذکـر شـد: کشـور ترکیـه، 

منابـع بسـیاری غنـی و خوبـی از سـرب و روی را 

کـه  هسـت  هـم  زیـادی  سـال های  اسـت.  دارا 

محصـوالت  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  تعـداد 

سـرب و روی، خاک معـــدنی مورد نیاز خود را از 

ایـن کشـور خریداری می کنند. به طـور کلی، در 

کمربند معدنی سرب و روی جهان، کشور ترکیه 

بهتریـن و غنی تریـن منابـع را دارد و باارزش تریـن 

زون در سطح باالی خاک معدنی برای ما ایجاد 

حسـاب  بـه  فرصـت  یـک  خـود  ایـن  کـه  کـرده 

ایـن منابـع اسـتفاده  از  بایـد بتوانیـم  می آیـد و 

بـه  تمایلـی  شـرکت ها  از  بسـیاری  امـا  کنیـم 

همکاری ندارند؛ چراکه از نظر ساختاری به  روز 

و تعریف شده نیستند.

واردات  منظـور  بـه  کـرد:  تصریـح  فاطمیـان 

خـاک معـــدنی از ترکیــــه، انجمـن سـرب و روی 

می توانـد بـه عنـوان یـک کنسرسـیوم و تشـکل 

مردم نهاد ورود پیدا کرده، یک شرکت واردکننده 

مـواد اولیـه تاسـیس کنـد و بـا ترکیـه قراردادهایی 

تنظیم کنند تا از معادن غنی از سرب و روی این 

ایـن  بـه  بـه نحـو احسـن اسـتفاده شـود.  کشـور 

ترتیـب، نیـاز تولیدکننـدگان داخلی تامین شـود. 

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه برخـی از معـادن 

ترکیه 150 تا 200 کیلومتر با واحدهای فراوری در 

ایران فاصله دارند.

وی بیان کرد: اگر به طور همزمان هم برنامه 

برای سـرعت بخشـیدن به اسـتفاده حداکثری از 

منابع مواد معدنی داخلی را در دسـتور کار قرار 

دهیـم و هـم در زمینـه واردات بتوانیـم مدیریـت 

بهتری داشته باشیم و ساختار درست را برای آن 

تعریـف کنیـم. طبیعـی اسـت کـه ایـن مقـدار از 

کمبـود مـواد اولیـه کـه در حـال حاضـر بیـش از 

فـراوری  واحدهـای  فعالیـت  60درصـد ظرفیـت 

است، برطرف خواهد شد.

فعال سازی معادن کوچک مقیاس می تواند  ■

نتیجه مثبت داشته باشد

عضـو سـابق هیئت مدیـره هلدینـگ توسـعه 

معادن روی ایران عنـــوان کـــرد: مقرر شده بود تا 

معـــــــادن  تجمیـــــع  عنـــــوان  تحــــت  قانــــونی 

کوچک مقیـاس شـکل بگیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت 

هرچقدر این قانون بتواند پیش رود، قطعا اثرات 

مثبتی می تواند روی این امر داشته باشد. البته 

بـرای صـرف واحدهـای سـرب و روی، ایـن قانـون 

تعریـف نشـده اسـت و بـه صـورت عمومی گفته 

شـده کـه معـادن کوچک مقیـاس تجمیـع شـوند. 

همان طـور کـه پیش تـر بـه آن اشـاره شـد، در اصـل 

بحـــث تشکل هـــا و شکل گیــــری  مــــورد،  ایــــن 

بایــــد  و  اســــت  ساختـــارهــــای کنسرسیــــومی 

شرکت های کوچک معدنی یا صنعتی حقیقی و 

حقوقی، با تجمیع همه توان خود در قالب منافع 

بـه همـکاری در صنعـت  مشـترک و هم افزایـی 

سـرب و روی و چاره اندیشـی برای رفع مشـکالت 

آن بپردازنـد. بایـد توجـه داشـت ایـن عمـل الزامـا 

می تواننـد  شـرکت ها  یعنـی  نیسـت؛  شـراکت 

شخصیت حقوقی مستقل خود را داشته باشند 

اما در یک منفعت یا همان سـهام داری در رفتار 

شکلی کنسرسیومی با هم سهیم شوند.

وی ادامه داد: قرار بود معادن کوچک مقیاس 

نیـز بـا چنیـن الگوهایـی ترکیـب شـوند تـا بتوانند 

اثرگـذاری خوبـی را بـه ویـژه بـرای تامیـن خـاک 

واحدهای سـرب و روی داشـته باشـند. آنچه که 

امروز مشـاهده می شـود حاکی از آن اسـت که تا 

به امروز بعد از گذشـت دو سـال، اتفاق مطلوبی 

در ایـن حـوزه نیفتـاده اسـت و بـه نظـر می رسـد 

نمایشـی بـودن آن بـه مراتـب بیشـتر از حرکـت 

عملـی آن بـوده باشـد. در حال حاضـر، واحدهای 

کوچک مقیـاس معدنی سـرب و روی وجـود دارد 

کـه ظرفیـت، مقـدار خـاک، عیـار فلـز محتـوی و 

در  زیـادی  اقتصـادی  توجیـه  آن،  افـزوده  ارزش 

اقتصادسنجی معدنی برای صاحب معدن ندارد 

و این امر طبیعی است که چنین معدنی نتواند 

کاالی خود را به میزان مطلوب به فروش برساند.

فاطمیان با اشاره به پراکندگی معادن سرب و 

روی و فاصلـه آن هـا بـا واحدهای فـرآوری، تصریح 

کرد: حمل خاک معدنی کم عیار برای معدن دار 

بـا توجـه بـه بعـد مسـافت و فاصلـه معـادن در 

نواحی مختلف، صرفه اقتصادی ندارد. لذا چاره 

معدنـی  خـاک  بایـد  اول  کـه  اسـت  ایـن  کار 

بـه  معدنـی  خـاک  سـپس  شـود  پرعیارسـازی 

واحدهای فراوری منتقل شود تا هزینه حمل که 

در قیمـت تمـام شـده بیـن 35 تـا 50 درصـد در 

فلزات محتوی مختلف است، به حداقل برسد. 

بـاز هـم تاکید بر این اسـت که فرهنـگ رفتارهای 

کنسرسـیومی و مشـارکت در اجـرای یـک پـروژه 
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مشترک باید جایگزین رفتاری انفرادی شود تا به 

وضوح پیشرفت و توسعه مشاهده شود.

این کارشناس همچنین تاکیـــد کرد: مشاهده 

معـدن  یـک  صاحـب  افـرادی  یـا  فـرد  می شـود 

کم ظرفیت و عیار هستند که نه اقدام به انجام 

کاری کـرده و نـه از نظـر اقتصـادی توجیـه فـروش 

کاال دارنـد و همچنیـن حاضر بـه واگذاری معدن 

خـــود نبــــوده و هیــــچ واکنشـی در قبــــال رفتـار 

کنسرسیــــومی ندارنـــــد و آن را نمی پذیرنـــــد. 

متاسفانـه در این موارد سیاست گذار نمی توانـــد 

اقــــدام خاصــــی صــــورت دهــــد. حتــــی بخــش 

خصوصـی هـم نمی توانـد بیـش از حـد تـوان خـود 

بـرای قانـع کـردن یـک یـا چنـد معـدن دار تالشـی 

کنـد در حالـی کـه خـود آن هـا حاضـر بـه حرکـت 

نیسـتند. اگـر جـوی مبنـی بر تغییـر شـرایط راکد 

ایجـاد نشـود، بایـد معـدن بـه فـردی واگـذار شـود 

که از هر نظر، واجد شـرایط باشـد و قبول کند تا 

بـــا فرهنــــگ و رفتــــار کنسرسیــــومی و تجمیـــع 

را  آن  و  آمـده  کنـار  کوچک مقیـاس  واحدهـای 

سرلوحه کار خود قرار دهد. 

اکتشاف نامطلوب در زمینه سرب و روی ■

عضـو سـابق هیئت مدیـره هلدینـگ توسـعه 

معـادن روی ایـران در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر میـزان اکتشـافات در 

حــــوزه ســــرب و روی، تاکیــــد کــــرد: در حـــــوزه 

اکتشـافات سـرب و روی کشـور به شـدت عقب 

هستیم و به صورت کلی، تمام مسئولین مربوطه 

بایــــد در ایــــن خصـــوص کامال کارشناسی شده 

پاسخگو باشند و مشکالت و موانع آن را برطرف 

کننـد. معیـار اصلی برای توسـعه بخش معـدن و 

واحدهای فراوری این اسـت که همواره سـه برابر 

یعنـی معـادل 300 واحـد بایـد اکتشـافات انجـام 

برابـر اسـتخراج صـورت  یـا دو  شـود، 200 واحـد 

بگیـرد و 100 واحـد هـم بایـد فـراوری شـود تـا بـا 

اطمینان واحد فراوری به ظرفیت بالقوه و بالفعل 

خـود برسـد و مشـکلی بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

مدیـران،  را  نسـبت ها  ایـن  اگـر  باشـد.  نداشـته 

بخـش خصوصـی و هلدینگ هـا و اقتصـاد کالن 

بـا صنایـع پایین دسـتی تطبیـق نـداده  کشـوری 

باشند، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

وی اظهـار کـرد: دالیـل عـدم انجـام مطلـوب 

اکتشـافات این اسـت که این کار ریسـک پذیری 

باالیی را دارد. سرمایه گذاری باید در این حوزه 

یـک واحــــــد  اگـــــر  مهـــــم صــــورت بگیــــــرد و 

کوچک مقیـاس تـوان انجـام ایـن کار را نداشـته 

باشد، باید کنسرسیوم شکل بگیرد و انجمن های 

مربوطـه اقـدام بـه کمـک و از دولـت محـدوده 

معدنی دریافت کنند و روی آن عملیات انجام 

داده سـپس واگـذاری صـورت پذیرد. به صورت 

کلـی ایـن همـت بایـد بـرای به سـرانجام رسـیدن 

کار بـه وجـود بیایـد؛ چراکـه منابـع ملـی بایـد بـه 

اختصـاص  اکتشـاف دارنـد،  کـه قصـد  افـرادی 

داده شـود و همچنیـن بایـد ایـن وعـده عملـی 

شـود کـه بـه هر میزان اکتشـاف و هزینـه در این 

زمینه صرف شـود، به خود معدن کار اختصاص 

داده خواهــــد شــــد امـــــا متاسفانــــه تـا کنـون 

معـدن کاری بـه میـزان بسیـــار کمـی بــــرای یـک 

معدن دار نفع و توجیه اقتصادی داشـته اسـت. 

دولــــت نیــــز نمی توانــــد به تنهـــــایی عملیــات 

اکتشـافات را انجـام دهـد چراکـه بودجـه کافـی 

برای این کار را در اختیار ندارد.

لزوم اجرای قانون فعال سازی معادن ■

ایـن کارشـناس صنایـع معدنـی تصریـح کـرد: 

قانـون فعال سـازی معادن غیرفعال همـواره وجود 

داشتــــه اسـت و بـه صـورت روتیـن در هـر ســـال 

اجرایی شـــده امــــا سرعـــت دادن به آن و قــدرت 

اجــرای قوانیـــن مربوطــــه بسیــــار مهــــم اســـت. 

مسـامحه نکردن در اجرای قوانین معادن بسـیار 

مهـم اسـت؛ بـرای درک بهتـر ایـن موضـوع ایـن 

مثال می تواند ملموس  واقع شود که برای مدت 

6 مـاه بـرای اکتشـاف و پی جویـی به معـدن داران 

زمـان تخصیـص داده شـد و اگـر شـخصی توانایی 

الزم را بـرای انجـام ایـن کار نداشـت و فعالیتـی 

انجام نمی داد، معدن از او گرفته می شد اما این 

صـورت  سـریع تر  و  دقیق تـر  بایـد  فرصت دهـی 

بگیـرد تـا کامـال روشـن شـود کـه مجـوز بـه چـه 

کسـی بـا چـه توانایـی داده می شـود. بایـد از هـر 

نظـر تاییـد صالحیـت بـه معـدن دار داده شـود؛ 

چراکه در اصل، سرمایه های مملکت را به دست 

معدن دار می سپاریم.

قرار بود معادن کوچک مقیاس نیز 
با چنین الگوهایی ترکیب شوند تا 
بتوانند اثرگذاری خوبی را به ویژه 
برای تامین خاک واحدهای سرب 

و روی داشته باشند. آنچه که امروز 
مشاهده می شود حاکی از آن است 

که تا به امروز بعد از گذشت دو 
سال، اتفاق مطلوبی در این حوزه 

نیفتاده است
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ارفعرشد31درصدیتولیدرابهثبترساند

ادامهحرکتچادرملودرمسـیررکوردشکنی

رشد45درصدیصادرات»فخوز«درفروردینماه
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شـرکت آهن و فوالد ارفع در فروردین ماه سـال جاری موفق شـد 79 هزار و 425 تن شـمش فوالدی تولید کند که نسـبت به فروردین 
سال قبل 31 درصد رشد را نشان می دهد.

ارفع رشد 31 درصدی تولید را به ثبت رساند

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

ابتـدای سـال جـاری افزایـش تولیـد قابـل توجـه را 

تجربه کرده است و توانست بیش از ظرفیت خود 

تولیـد کنـد. بـا ایـن حـال این شـرکت قصـد دارد به 

زودی طرح توسعه و افزایش ظرفیت خود در واحد 

فوالدسازی را اجرا کند تا تولید این شرکت افزایش 

یافته و ساالنه به بیش از یک میلیون تن برساند. به 

این ترتیب شاهد افزایش تولید ماهانه نیز در این 

شرکت خواهیم بود.

تولید 154 هزار تن محصول در ارفع ■

نمودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع در فروردیـن ماه سـال 1400 توانسـت 

79 هـزار و 425 تـن شـمش فـوالدی تولید کند که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 31 درصد 

رشـد دارد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399، 

60هزار و 190 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

بـه  ارفـع در فروردیـن مـاه سـال 1400 موفـق 

تولیـد 75 هـزار و 505 تـن آهـن اسـفنجی شـده 

اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش 

4درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه 1399 توانسته بود 72 هزار و 124 تن 

آهن اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولیـدات شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع 

در فروردین ماه 1400 به 154 هزار و 930 تن رسید 

کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

در  ارفـع  اسـت.  درصـدی   17 رشـد  از  حاکـی 

فروردین ماه 1399 توانسته بود 132 هزار و 314تن 

محصول تولید کند.

فروش داخلی ارفع در فروردین ماه امسال  ■

به 31 هزار تن رسید

نمـودار 2 نشـان می دهد کـه شـرکت آهن و 
فوالد ارفع در فروردین ماه 1400 توانست 31 هزار 

و 551 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال پیش 17 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

 ،1399 مـاه  فروردیـن  در  بـود  توانسـته  شـرکت 
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بـازار  در  را  فـوالدی  تـن شـمش  و 834  26هـزار 

داخلی به فروش برساند.

کسب درآمد 340 میلیارد تومانی ■

مشـاهده می شـود شـرکت  نمـودار 3  در 

شـمش  فـروش  محـل  از  ارفـع  فـوالد  و  آهـن 

فـوالدی خـود در بـازار داخلـی طـی فروردیـن 

مـاه 1400، توانسـت سـه هـزار و 400 میلیـارد و 

326 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیش 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   177

شـرکت در فروردین ماه 1399 موفق شـده بود 

یـک هـزار و 226 میلیـارد و 427 میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

مجموع تولیدات شرکت آهن و 
فوالد ارفع در فروردین ماه 1400 
به 154 هزار و 930 تن رسید که 
در هم سنجی با مدت مشابه سال 
پیش حاکی از رشد 17 درصدی 

است. ارفع در فروردین ماه 1399 
توانسته بود 132 هزار و 314تن 

محصول تولید کند
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شـرکت فوالد خوزسـتان در فروردین ماه سـال جاری موفق به صادرات 150 هزار تن محصول شـده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه 
سال پیش 45 درصد رشد را نشان می دهد. »فخوز« در فروردین ماه توانست 33 هزار و 941 میلیارد ریال درآمد کسب کند.

رشد 45 درصدی صادرات »فخوز« در فروردین ماه

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد خوزسـتان پـس از 

عملکرد درخشان در سال 1399 در حوزه تولید و 

فروش، در سال جاری نیز با تمام توان خود پیش 

آمـده اسـت تـا برنامه ریزی های صـورت گرفته به 

ویژه در طرح های توسـعه ای را محقق سـازد. این 

شرکت در فروردین ماه موفق به افزایش صادرات 

خود نسبت به سال گذشته شده است.

رشد 14 درصدی تولید اسلب فوالد خوزستان

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توانسـته اسـت در فروردیـن مـاه 1400، 

181 هـزار و 654 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. فـوالد 

خوزستان در فروردین ماه 1399 توانست 216هزار 

و 899 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

»فخوز« در فروردین ماه سال جاری 147هزار 

و 252 تـن اسـلب تولیـد کـرد کـه نسـبت بـه مـاه 

همـراه  درصـدی  رشـد 14  بـا  قبـل  سـال  مشـابه 

اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1399 

128هزار و 459 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی فروردین ماه 

سـال 1400، 505 هزار و 905 تن گندله تولید شـد. 

قبـل  سـال  مـاه  فروردیـن  در  خوزسـتان  فـوالد 

536هزار و 743 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فوالد خوزستان در فروردین ماه 1400 به 328هزار 

و 906 تن رسید. این شرکت در فروردین ماه سال 

1399 توانسـته بود 345 هزار و 358 تن محصول 

تولید کند.

فوالد خوزستان 150 هزار تن محصول  ■

صادر کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در فروردین ماه 1400، 77 هزار 

و 499 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند. فـوالد خوزسـتان در فروردیـن ماه 

1399 موفق شـد 159 هزار و 499 تن بیلت و بلوم 

را در بازار داخلی بفروشد.

جـاری،  سـال  مـاه  فروردیـن  در  »فخـوز« 

47هـزار و 954 تـن اسـلب را در بازارهای داخلی 
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سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  فروخـت. 

پیـش، 68 هـزار و 793 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی فوالد خوزسـتان طی 

فروردیـن مـاه 1400 بـه 125 هـزار و 453 تن رسـید. 

این شـرکت طی فروردین ماه 1399، توانسـته بود 

336 هزار و 633 تن محصول در بازارهای داخلی 

به فروش برساند.

شرکت فوالد خوزستان طی فروردین ماه 1400 

موفـق بـه فـروش 118 هـزار و 394 تن بیلت و بلوم 

در بازارهـای صادراتـی شـده که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل 88 درصد افزایش یافته اسـت. 

قبـل  سـال  مـاه  فروردیـن  در  خوزسـتان  فـوالد 

توانسته بود 62 هزار و 728 تن بیلت و بلوم را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

»فخوز« در فروردین ماه سال جاری، 30 هزار 

و 989 تن اسـلب را روانه بازارهای صادراتی کرد. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399، 39 هـزار و 

646تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در فروردیـن مـاه 1400 بـه 149 هـزار و 

383 تن رسـید که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

در  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد  درصـد   45 قبـل 

فروردین ماه سال گذشته توانسته بود 102 هزار و 

374 تـن محصـول را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت در فروردیـن مـاه 

سـال جـاری 195 هـزار و 893 تـن بلـوم و بیلـت 

فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در 

 1399 مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  برسـاند. 

توانسـته بـود در مجمـوع 222 هـزار و 227 تـن 

بلوم و بیلت بفروشد.

»فخـوز« موفـق شـده بـود در فروردیـن مـاه 

در  اسـلب  تـن   943 و  هـزار   78 جـاری  سـال 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 توانسـته بـود 

108 هزار و 939 تن اسلب در بازارهای داخلی و 

صادراتی بفروشد.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

خوزستان در فروردین ماه سال 1400 به 274هزارو 

836 تن رسـید. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

تـن  هفـت  و  هـزار   439 بـود  توانسـته  گذشـته 

محصول بفروشد.

رشد 93 درصدی درآمد فوالد خوزستان ■

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در فروردین ماه 

1400 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بازار داخلی 

هشـت هـزار و 400 میلیـارد و 535 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل 15 درصد رشد دارد. فوالد خوزستان در 

فروردین ماه 1399 توانست با فروش بیلت و بلوم 

و  میلیـارد  و 287  هـزار  هفـت  داخلـی  بـازار  در 

286میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخوز« در فروردین ماه سال جاری، 6 هزارو 

660 میلیارد و 271 میلیون ریال از فروش اسـلب 

در بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه 

مدت مشابه سال قبل 95 درصد رشد دارد. این 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در 

فروردین ماه 1400 به 328هزار 
و 906 تن رسید. این شرکت در 

فروردین ماه سال 1399 توانسته 
بود 345 هزار و 358 تن محصول 

تولید کند
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شـرکت در فروردین ماه سـال گذشـته، سه هزار و 

410 میلیـارد و 655 میلیـون ریـال اسـلب در بـازار 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلی محصوالت طـی فروردین ماه 1400 

به 15 هزار و 60 میلیارد و 806 میلیون ریال رسید 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیـش 26 درصـد 

رشـد دارد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 

توانسته بود 11 هزار و 943 میلیارد و 506 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش داخلـی محصـوالت خـود 

داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی فروردیـن مـاه 

و  هـزار  بـه کسـب درآمـد 14  موفـق  سـال 1400 

829میلیارد و 988 میلیون ریال از محل صادرات 

بیلـت و بلـوم شـده بـود کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 331 درصد افزایش یافته است. 

مـاه سـال 1399  فـوالد خوزسـتان طـی فروردیـن 

درآمـد سـه هـزار و 438 میلیـارد و 708 میلیـون 

ریالی از صادرات بیلت و بلوم کسب کرده بود.

»فخـوز« در فروردیـن مـاه سـال جـاری موفق 

شد چهار هزار و 50 میلیارد و 583 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش اسـلب در بازارهـای صادراتـی 

داشـته باشـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال پیش 91 درصد رشـد دارد. این شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال قبـل توانسـته بـود دو هـزار و 

116میلیـارد و 733 میلیـون ریـال اسـلب را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در فروردین 

مـاه 1400، 18 هـزار و 880 میلیـارد و 571 میلیـون 

ریال درآمد از صادرات محصوالت فوالدی داشته 

باشـد که در مقایسـه با سـال پیش حاکی از رشـد 

239 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه 

1399، پنج هزار و 555 میلیارد و 441 میلیون ریال 

درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلت و بلوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

و  هـزار  بـه 23  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  طـی 

203میلیـارد و 523 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 116 درصـد 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت توانسـته بود در 

فروردیـن مـاه سـال قبـل 10 هـزار و 725 میلیـارد و 

994 میلیـون ریـال درآمـد از  فـروش بیلـت و بلوم 

داشته باشد.

جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  »فخـوز« 

توانسـت 10 هـزار و 710 میلیـارد و 854 میلیـون 

ریـال اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی به 

فروش برساند که در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیش 93درصد رشـد دارد. فوالد خوزستان 

و  هـزار  پنـج  گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن  در 

527میلیارد و 388میلیون ریال درآمد از فروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی کسـب 

کرده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی 

فـوالد خوزسـتان در فروردیـن مـاه سـال 1400 بـه 

33هـزار و 941 میلیـارد و 377 میلیـــون ریال رسید 

کـه در مقایســــه بــــا مــــدت مشابــــه سـال قبـل 

93درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه 

و  میلیـارد  و 498  هـزار  بـود 17  توانسـته   1399

947میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
فوالد خوزستان در فروردین ماه 
سال 1400 به 274هزارو 836 

تن رسید. این شرکت در فروردین 
ماه سال گذشته توانسته بود 439 
هزار و هفت تن محصول بفروشد
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در فروردین ماه سـال جاری 25 هـزار و 463 میلیارد ریال درآمد کسـب کـرد که این میـزان درآمد از 
فروش 858  هزار و 39 تن محصول حاصل شد و رکوردهای فروش این شرکت را جابه جا کرد.

ادامه حرکت چادرملو در مسیر رکوردشکنی

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملو فروردین ماه را با قدرت آغاز کرد و دو 

رکـورد جدیـد در تولیـد محصـوالت کـه یکـی در 

در  دیگـر  و  بـود  فـوالدی  شـمش  تولیـد  زمینـه 

زمینه تولید آهن اسفنجی، به ثبت رساند. این 

دو رکـورد در حالـی بـه دسـت آمـد کـه بـه گفتـه 

شـمش  تولیـد  میـزان  شـرکت،  ایـن  مسـئوالن 

از  مـاه  فروردیـن  در  اسـفنجی  آهـن  و  فـوالدی 

ظرفیـت اسـمی فراتـر بـوده اسـت. ضمـن اینکـه 

اسـفند مـاه سـال گذشـته آب خلیـج فـارس بـه 

چادرملـو رسـید و ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

توانسـت تولید کنسـانتره خود را نیز نسـبت به 

فروردین ماه سـال گذشـته ارتقا دهد. در بخش 

فـروش نیـز بـا اینکـه میـزان فـروش فروردیـن مـاه 

چادرملـو از اسـفند کمتـر بـود امـا در مقایسـه با 

فروردین سال گذشته رشد بیش از 400 درصدی 

را تجربه کرد.

رشد 29 درصدی تولید کنسانتره ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو توانسته در فروردین ماه 1400، 

862 هـزار و 967 تـن کنسـانتره تولیـد کنـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 29 درصد 

رشـد دارد. این شـرکت در سـال 1399 طی همین 

مدت توانسته بود 668 هزار و 253 تن کنسانتره 

تولید کند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فروردیـن مـاه 1400 موفـق بـه تولیـد 843 تن آپاتیت 

شـد. این شـرکت طی همین مدت در سـال 1399، 

توانسته بود یک هزار و 973 تن آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

فروردیـن مـاه 1400، 278 هـزار و 428 تـن گندلـه 

تولیـد شـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1399، 331 هزار و 301 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در فروردیـن مـاه 1400، 155 هـزار و 

877 تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال قبل 12 درصد رشـد را نشان 

می دهد. این شرکت در فروردین ماه سال 1399، 

موفـق شـده بـود حـدود 138 هـزار و 219 تـن آهـن 

اسفنجی تولید کند.

و  معدنـی  شـرکت  فـوالدی  شـمش  تولیـد 

صنعتـی چادرملو طـی فروردین ماه سـال 1400 به 

105 هزار و 435 تن رسید که در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال پیش 18 درصد افزایش یافته اسـت. 

و  هـزار  مـاه 1399، 88  فروردیـن  طـی  چادرملـو 

910تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

مجموع تولید چادرملو در فروردین ماه 1400 
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به یک میلیون و 403 هزار و 550 تن رسید که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد 

دارد. این شـرکت در فروردین ماه 1399 توانسـته 

بـود یـک میلیـون و 244 هـزار و 181 تـن محصـول 

تولید کند.

حجم فروش چادرملو 81 درصد افزایش یافت ■

نمـودار 2 حاکی از آن اسـت که 694 هـزار و 
298 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در فروردین ماه 1400 به فروش رسـیده اسـت که 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 105 درصـد 

رشد دارد. چادرملو در مدت مشابه سال 1399، 

توانسـته بـود 338 هـزار و 48 تـن کنسـانتره بـه 

فروش برساند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فروردین ماه 1400 موفق به فروش 664 تن آپاتیت 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

1129درصد افزایش یافت. این شرکت طی همین 

مدت در سال 1399، 54 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

فروردیـن مـاه 1400، 84 هـزار و 707 تـن گندلـه 

فروخته شـد. این شـرکت، در فروردین ماه 1399، 

110 هزار و 30 تن گندله فروخته بود.

»کچاد« در فروردین ماه سال 1400، 17 هزار و 

715 تـن آهـن اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 110 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن 

مـاه 1399، موفـق شـده بـود حـدود هشـت هـزار و 

429 تن آهن اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فروردین ماه سـال 1400 موفق به فروش 60 هزار و 

و  داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  تـن   584

بین المللی شـد که نسـبت به مدت مشـابه سال 

پیـش 287 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت سـال 

گذشته طی فروردین ماه سال 1399 توانسته بود 

بـازار  15 هـزار و 635 تـن شـمش فـوالدی را در 

داخلی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملو 

در فروردین ماه 1400 به 858 هزار و 39 تن رسید 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل  کـه در هم سـنجی 

81درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

و  هـزار  بـود 472  توانسـته  مـاه 1399  فروردیـن 

196تن محصول بفروشد.

رشد درآمد حاصل از فروش کنسانتره ■

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسـته در 

فروردیـن مـاه 1400، از محـل فـروش کنسـانتره 

15هزار و 65 میلیارد و 665 میلیون ریال درآمد 

کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

464 درصد رشـد دارد. چادرملو در فروردین ماه 

کنسـانتره  فـروش  بـا  بـود  شـده  موفـق   1399

دوهزارو 666 میلیارد و 685میلیون ریال درآمد 

داشته باشد.

چادرملو طی فروردین ماه سال 1400 موفق به 

کسب درآمد 13 میلیارد و 944 میلیون ریالی از 

آپاتیـت شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال قبل 5910 درصد رشد داشته است. 

 در بخش فروش نیز با اینکه 
میزان فروش فروردین ماه چادرملو 
از اسفند کمتر بود اما در مقایسه با 
فروردین سال گذشته رشد بیش 

از 400 درصدی را تجربه کرد
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ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1399، 

بـه دسـت  آپاتیـت  از  232میلیـون ریـال درآمـد 

آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

فروردیـن مـاه 1400، از فـروش گندلـه دو هـزار و 

650میلیـارد و 568 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل 

شـد کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1399، 

حـدود 100 درصـد رشـد مشـاهده می شـود. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 از فـروش گندلـه 

یک هزار و 325 میلیارد و 55 میلیون ریال درآمد 

کسب کرده بود.

»کچاد« در فروردین ماه سال 1400، یک هزار و 

195 میلیارد و 921 میلیون ریال آهن اسـفنجی به 

فروش رسـاند که در مقایسـه با مدت مشابه سال 

قبل  درصد افزایش را نشـان می دهد. این شـرکت 

و  میلیـارد  حـدود 236  مـاه 1399،  فروردیـن  در 

3میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فروردیـن مـاه سـال 1400 موفـق بـه کسـب درآمـد 

6هزار و 537 میلیارد و 114 میلیون ریال از محل 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی و صادراتی 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  406درصـد 

درآمـد   1399 مـاه  فروردیـن  طـی  بـود  توانسـته 

719میلیارد و 77 میلیون ریالی از فروش شـمش 

فوالدی در بازار کسب کند.

گفتنـی اسـت که »کچـاد« در فروردین ماه 

1400 توانست 369 میلیارد و 429 میلیون ریال 

فـوالدی  شـمش  فـروش  صـادرات  از  درآمـد 

داشته باشد.

مجموع درآمد چادرملو در فروردین ماه 1400 

بـه 25 هـزار و 463 میلیـارد و 99 میلیـون ریـال 

رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبل 

414 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در فروردیـن 

مـاه 1399 توانسـته بـود چهار هـزار و 947 میلیارد 

و 52 میلیون ریال درآمد به دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در فروردین ماه 1400 به 

858 هزار و 39 تن رسید که در 
هم سنجی با مدت مشابه سال قبل 

81درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت در فروردین ماه 1399 

توانسته بود 472 هزار و 196تن 
محصول بفروشد
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رشدتولیدزغالسنگایمیدرو

افزایش60درصدیتولیدشمشآلومینیوم

هشـداردربارهاتمامذخایرسنگآهنایران
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مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران گفت: امسـال بـا برنامه ریـزی و هدف گـذاری انجام شـده، میـزان تولید شـمش آلومینیوم با 
60درصد افزایش به 40 هزار تن در سال خواهد رسید.

افزایش 60 درصدی تولید شمش آلومینیوم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، تـورج زارع در 

شـمش  کارخانـه  داشـت:  اظهـار  گفت وگویـی 

در  واقـع  ایـران  آلومینـای  مجتمـع  در  آلومینـا 

شهرسـتان جاجرم در سـال 98 افتتاح شـد و در آن 

سال 10 هزار تن از این محصول تولید شد و میزان 

تولید در سال گذشته با افزایش قابل مالحظه به 

25 هزار تن رسید.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران راه انـدازی 

ارزنـده  اقدامـات  از  آلومینیـوم را  واحـد شـمش 

دولـت در ایـن اسـتان عنـوان کـرد و گفـت: ایـن 

کارخانـه از سـال 86 وارد مرحلـه اجرایـی شـده بود 

امـا بـه خاطـر مشـکالت تحریـم و تامیـن نشـدن 

نقدینگی، تا سال 94 غیرفعال و راکد بود.

وی افـزود: فعال سـازی ایـن پـروژه از ابتـدای 

سال 94 آغاز شد و با کمک مالی سازمان توسعه 

ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  نوسـازی  و 

)ایمیدرو( و اسـتفاده از نقدینگی شـرکت اجرای 

بـه  اواخـر سـال 97  از سـر گرفتـه شـد و در  آن 

بهره برداری رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، زارع تصریـح کرد: 

در سال 94 هم با مشکالت تحریم روبه رو بودیم و 

بخـش زیـادی از تجهیـزات بایـد از خـارج تامیـن 

می شد، در این زمینه  قرارداد تکمیلی و نهایی با 

یـک شـرکت چینـی بـه ارزش  40 میلیـون یـورو 

منعقد شد و کار اجرای کارخانه تداوم یافت.

وی گفت: تا پیش از سال 94، میزان پیشرفت 

پـروژه حـدود 40 درصـد بـود و 35 میلیـون یـورو  و 

600 میلیارد ریال برای آن هزینه شده بود، از سال 

94 تا مرحله بهره برداری و تولید نخستین شمش، 

94 میلیـون یـورو سـرمایه گـذاری ارزی و بیـش از 

دوهزار میلیارد ریال سرمایه ریالی صرف شد.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خاطرنشان کرد: 

اکنـون بیـش از نیمـی از شـمش تولیـدی در ایـن 

مجتمع، صادر و مابقی در همین شرکت مصرف 

می شـود و صادرات عمده این محصول به کشـور 

ترکیـه انجـام شـده و بخـش زیـادی از ارز حاصل از 

صـادرات شـمش هـم صـرف خریـد و تامیـن مـواد 

اولیه مورد نیاز کارخانه هزینه می شود.

زارع بـا بیـان اینکـه اکنـون چهـار شـرکت در 

کشور آلومینیوم تولید می کنند، اذعان کرد: یکی 

از مزیت های مجتمع آلومینای ایران، تولید پودر 

آلومینـا بـه عنـوان مـاده اولیه این محصول اسـت. 

ایـن شـرکت، تنهـا تولیدکننـده پـودر آلومینـا در 

کشور است و ساالنه 240 هزار تن از این محصول  

تولید می شود.

وی بیـان کـرد: میـزان تولیـد پـودر آلومینـا در 

سـال قبـل مشـابه سـال 98 بـود؛ پارسـال بـه علـت 

مشکل قطعی گاز در فصل زمستان، میزان تولید 

افزایش نداشـت، اگر مشـکل گاز نداشتیم، میزان 

تولیـد دسـت کـم پنج درصد نسـبت بـه سـال 98، 

افزایش داشت اما این امر محق نشد.

مدیرعامل شـرکت آلومینای ایران خاطرنشـان 

کـرد: 80 هـزار تـن از پـودر آلومینـای تولیـدی در 

کارخانه تولید فلز آلومینیوم به مصرف می رسد و 

160 هـزار تـن بـه سـایر کارخانه هـای ایـران ازجملـه 

ایرالکو، المهدی و سالکو ارسال می شود. 

بـه  ایـران  گفتنـی اسـت، مجتمـع آلومینـای 

عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور، یک 

پنجـم نیـاز داخلـی را تامین می کنـد و مابقی نیاز 

کشور در این بخش از خارج وارد می شود.

آلومینـای ایـران در شهرسـتان جاجـرم، واحـد 

تولیـدی منحصر به فرد تولیدکننـده پودر آلومینا 

اسـت که این محصول به عنوان ماده اولیه چهار 

واحد تولیدی ازجمله ایرالکو، المهدی، سالکو و نیز 

تولید شمش در جاجرم به مصرف می رسد.  

مجتمـع آلومینـای ایـران در 150 کیلومتـری 

جنوب بجنورد و 5 کیلومتری شمال شهر جاجرم 

بهره بـرداری  بـه  کـه در سـال 1375  اسـت  واقـع 

رسیده است.

ایـن مجتمـع صنعتـی، کـه قطـب تولیـد پـودر 

آلومینیوم در کشور است، تاکنون دو هزار فرصت 

شغلی مستقیم ایجاد کرده است. 

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خبر داد:
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معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران در بیسـت و پنجمین نشسـت کمیتـه اقـدام ارزی گفت: ایـن کمیته در 
خصوص موارد ویژه مرتبط با ایفای تعهدات ارزی را تصمیم گیری خواهد کرد.

تشکیل کمیته اقدام ارزی در راستای رفع مشکالت صادرکنندگان

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

حمید زادبوم در این جلسه که نخستین جلسه 

بعد از ابالغ بسـته سیاسـتی برگشت ارز حاصل 

از صـادرات سـال های 1400-1397 اسـت، اظهـار 

داشـت: کمیتـه اقـدام ارزی بـر اسـاس بنـد 5 

بخش )و( بسـته سیاسـتی برگشـت ارز حاصل از 

صـادرات و همچنیـن بـر اسـاس تفویـض اختیـار 

اعضـای کمیتـه مـاده 2 مصوبـات چهاردهمیـن 

اقتصـادی  هماهنگـی  شـورای  عالـی  جلسـه 

تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیته به ریاسـت رئیس کل 

مشـارکت  بـا  و  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان 

بـر  اثرگـذار  تشـکل های  و  دولتـی  بخش هـای 

بسـته  کـردن  اجرایـی  خارجـی، ضمـن  تجـارت 

سیاسـتی برگشـت ارز حاصل از صادرات، تالش 

دارد تا مشـکالت صادرکنندگان در حوزه ایفای 

تعهدات ارزی را نیز رفع کند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، زادبـوم در پایـان از 

تشـکیل دبیرخانـه کمیتـه اقـدام ارزی در دفتـر 

توسعه خدمات بازرگانی به مسئولیت مدیرکل 

و  داد  خبـر  بازرگانـی  خدمـات  توسـعه  دفتـر 

گفـت: صادرکننـدگان در صورت هرگونه ابهام 

در خصـوص ایفـای تعهـدات ارزی می تواننـد 

بـه دبیرخانـه کمیتـه اقـدام ارزی در سـازمان 

توسـعه تجارت ایران و یا سـازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها مراجعه کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد:

ــــ

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو طی سال 99، حدود 8 درصد افزایش یافت.

رشد تولید زغال سنگ ایمیدرو

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو(، دو شرکت تابعه ایمیدرو 

)طبـس و البـرز مرکـزی( از ابتـدای فروردین تا پایان 

اسفنــــد مــــاه، 715 هــــزار و 830 تـــن کنسـانتره 

مـدت  رقـم در  ایـن  تولیـد کردنـد.  زغال سـنگ 

مشابه سال گذشته، 664 هزار و 568 تن بود.

تـن توسـط  ایـن میـزان، 616 هـزار و 159  از 

شرکت زغال سنگ طبس و 99 هزار و 671 تن از 

سوی شرکت البرز مرکزی کنسانتره زغال سنگ 

تولید شد.

همچنیـن طـی 12 ماهـه امسـال، شـرکت های 

زغال سـنگ طبـس و البـرز مرکـزی یـک میلیـون و 

اسـتخراج  معدنـی  مـاده  تـن  و 515  هـزار   669

کردنـد کـه نسـبت بـه رقـم مـدت مشـابه سـال 

گذشـته )یـک میلیـون و 585 هـزار و 531 تـن(، 

5درصد رشد نشان می دهد.

میزان ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی 

نیز طی 12 ماهه اخیر 698 هزار و 184تن بود که 

نسـبت بـه میـزان کنسـانتره ارسـالی در مـدت 

558تـن(،  و  هـزار   700( گذشـته  سـال  مشـابه 

0.3درصد کاهش یافت.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

54
é 1400  اردیبهشت ماه é 163  شماره 

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایـران گفت: ما نیازمنـد یک جهش بزرگ در اکتشـاف هسـتیم، حتی با تغییـرات و اصالحـات آرام و کمی 
افزایش بودجه پاسخگوی نیاز اکتشافی سنگ آهن نیست.

هشدار درباره اتمام ذخایر سنگ آهن ایران

به گزارش »فلزات آنالین«، سعید عسگرزاده، 

دبیـر انجمن سـنگ آهن ایـران در گفت وگویـی در 

مورد پیش بینی دیوان محاسبات مبنی بر اتمام 

منابـع سـنگ آهن کشـور تـا 18 سـال آینـده اظهـار 

داشـت:  میزان ذخایر موجود در هر کشـوری بر 

مبنـای یـک عیـار مشـخص ارزیابـی می شـود. بر 

همیـن اسـاس شـرایط فعلـی و نحـوه اسـتفاده از 

منابـع سـنگ آهـن کشـور مبتنـی بـر فرضیاتـی 

تخمیـن زده می شـود. مـدت زمـان اتمـام منابـع 

می توانـد  مختلـف  اظهـارات  در  آهـن  سـنگ 

غیرواقعـی  عـدد  سـال   18 امـا  باشـد  متفـاوت 

نیسـت. مهـم ایـن اسـت کـه مـا از ایـن عـدد یـک 

تلنگری بخوریم و در دو حوزه مشخص اکتشاف 

و فرآوری فعال تر باشیم.

وی افزود: قبل از دیوان محاسبات مجموعه 

انجمـن سـنگ آهـن و دیگر مجموعه هـای مرتبط 

نیـز بارهـا تکرار کردند که بی عدالتـی موجود در 

زنجیره فوالد باعث شده که بخش اصلی معدن 

در ابتدای زنجیره تولید مورد غفلت قرار بگیرد. 

بخش اصلی معدن اسـتخراج نیسـت؛ اسـتخراج 

درو کردن محصولی است که دیگران کاشته اند. 

بخـش اصلـی در حـوزه معـدن شـامل فرآیندهـای 

پسین و پیشین استخراج است یعنی بایستی به 

اکتشاف و فرآوری توجه شود.

دبیــــر انجمــــن سنگ آهـــن ایـــران در ادامـه 

تصریـح کـرد: مـا نیازمنـد یـک جهـش بـزرگ در 

اکتشـاف هسـتیم، حتی بـا تغییـرات و اصالحات 

نیـاز  پاسـخگوی  بودجـه  افزایـش  کمـی  و  آرام 

اکتشافی سنگ آهن نیست. در بخش فرآوری نیز 

اقتصـادی  حـد  عیـار  کـه  هسـتیم  ایـن  نیازمنـد 

سنگ آهن و همینطور نوع آن که االن فقط محدود 

به سنگ آهن های مگنتی محدود شده را پیشرفت 

دهیم تا به ذخایر کم عیار و پرعیارسازی و فرآوری 

سنگ آهن های هماتیت توسعه پیدا کند.

ایـن  وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد: الجـرم 

اتفاق هـا خواهد افتاد، باالخـره این درک برای همه 

ایجـاد می شـود کـه اسـتفاده از ذخایـر پرعیـار در 

شرایط فعلی امکان ادامه ندارد. ولی هرچه دیرتر 

ایـن درک صـورت بگیـرد، مـا بخـش بیشـتری از 

ذخایر پرعیار و خوب خود را از دسـت می دهیم. 

بهتر آن است که ما هرچه زودتر به اصالح قیمت 

و توجه به این دو فرآیند پسین و پیشین استخراج 

توجـه کنیـم. هرچـه ایـن اتفـاق زودتـر روی دهـد، 

ذخایـر پرعیـار بیشـتری داریـم کـه امـکان تامیـن 

هزینه این دو بخش و کمک به ذخایر با عیارکمتر 

به لحاظ جدا نشدن را دارند.

عسگرزاده در این باره توضیح داد: برای مثال 

اگـر عیـار معیـار 40 درصـد تعریـف شـود، سـنگ 

معدن زیر 40 درصد باید جدا شـود، باید فرآوری 

ما به گونه ای باشد که این میزان را به 20 درصد 

کاهـش دهیـم، در این صورت بخش عمـده ای از 

سـنگ هایی کـه اسـتخراج می شـوند و بـرای آنهـا 

هزینـه می شـود، دیگـر دور ریـز نمی شـوند و جزو 

سـنگ هایی قرار می گیرنـد که مورد بهره بـرداری 

قرار می گیرند. هرچه سـریع تر این درک از سـوی 

تمامـی دسـت انـدر کاران حوزه سـنگ آهن اتفاق 

بیافتد نتایج بهتری می گیریم.

وی در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون نگرانی های 

محیط زیستی برای افزایش اکتشاف گفت: یک 

مقـدار در مـورد تاثیـرات محیـط زیسـتی معـادن 

اغـراق شـده اسـت. مـا شـک نداریـم کـه فرآینـد 

معـدن در محیـط زیسـت تاثیرگـذار اسـت و بـه 

را  خـود  تاثیـرات  اکوسیسـتم  روی  هرحـال 

می گـذارد امـا ایـن تاثیر به میزانی کـه به صورت 

اغراق آمیـز بیـان شـده نیسـت. در مـورد معـادن 

سنگ آهن بعضا تاثیرات آن منفی نیست.

دبیـر انجمـن سـنگ آهن افـزود: از دو جنبـه 

بایـد بـه مسـاله محیـط زیسـت نـگاه کنیـم، اول 

اینکـه در مـورد تاثیـرات و تخریب هـای محیـط 

زیستی معادن اغراق نکنیم. تخریب های معدن 

بـه صـورت فیزیکـی اسـت نـه شـیمیایی. معـادن 
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شـیرآبه های  کـه  نیسـت  بعضـی صنایـع  ماننـد 

و  نمی کننـد  تزریـق  زیسـت  محیـط  بـه  سـمی 

ایجـاد  زیسـت محیطی  حـاد  و  خـاص  مشـکل 

نمی کنند بلکه بیشتر تاثیرات فیزیکی دارند.

وی هچنین اضافه کرد: نکته دوم این اسـت 

که در قانون معادن این موضوع پیش بینی شده 

اسـت. قاعدتـا اگـر در معدنـی حتـی بـه صـورت 

فیزیکی در محیط زیست تاثیری گذاشته باشد، 

بهره بردار مکلف است که بعد از اتمام کار آن را 

به حالت اول خود بازگرداند. یکی از ویژگی های 

معادن سنگ آهن این است که گیاهی روی آن ها 

رشـد نمی کند. بنابراین معادن تاثیر زیادی روی 

محیـط زیسـت ندارنـد عـالوه بـر ایـن کـه موظف 

هستیم که آن را شکل اول خود بازگردانیم.

انجمـن  دبیـر  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

حضـور  وضعیـت  مـورد  در  ایـران  سـنگ آهن 

چینی هـا در معـادن کشـور و بـه خصـوص معادن 

سنگ آهن گفت: چینی ها هنوز در هیچ حوزه ای 

بـه صـورت جـدی حضـور پیـدا نکردنـد، در توافق 

25 ساله ایران و چین معادن فلزی نیز جزو موارد 

توافـق اسـت امـا مـن فکر می کنم کـه جز پررنگی 

از آن توافق نیست. اگر ما بتوانیم از این فرصت 

بـرای جـذب سـرمایه در حـوزه معـدن اسـتفاده 

کنیـم اتفـاق مثبتـی اسـت. چراکـه امروز یکـی از 

اسـت  سـرمایه  معـادن  حـوزه  در  مـا  مشـکالت 

بـه  درسـت  سـرمایه گذاری  یـک  اگـر  بنابرایـن 

ماننـد  مانـده  مغفـول  حوزه هـای  در  خصـوص 

اکتشـاف رخ دهـد، می توانـد تاثیـرات خـوب و 

مثبتی در این مورد داشته باشد.

عسـگرزاده بیان کرد: مذاکرات بسـیار جدی 

در این مورد انجام نشـده، در توافق 25 سـاله هم 

هنوز در حوزه سنگ آهن موضوع را چندان پیش 

نبرده ایـم. مـن فکـر می کنـم کـه معـادن محـور 

اصلی در این توافق 25 سـاله نیسـت اما امیدوار 

شـدن  مشـخص  بـا  و  آینـده  در  کـه  هسـتیم 

جهت گیری توافقات 25 ساله بتوان حوزه معدن 

ایـن  بـه عنـوان یـک بخـش جـدی و مهـم در  را 

توافق نامه گنجاند و در جزییات اجرایی استفاده 

و  تصمیم گیـران  مجموعـه  بـا  داشـت.  بهتـری 

تصمیم سازان ارتباط داریم و پیگیر هستیم که از 

این طریق بتوانیم جذب سرمایه گذاری خارجی 

را دنبال کنیم

ــــ

رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد ایران گفت: هیچ کس انتظار ندارد در شـرایط سـخت تحریم، خودروسـازان ایرانی با خودروسـازان 
مطـرح خارجـی که سـال های متمـادی در بازارهای بین المللی حضور دارند تطابق داشـته باشـد، اما حرکت به سـمت توسـعه و حل 

چالش ها ضرورت دارد.

ضرورت حرکت به سمت توسعه در صنعت خودروسازی

به گزارش »فلزات آنالین«، غالمرضا شریعتی 

در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات و خطوط تولید 

دومین خودروسـاز بزرگ کشـور، اظهار داشـت: با 

توجه به توسعه مناسب صنعت خودرو، دیگر این 

صنعت نیازمند حمایت های غیرمتعارف نیست. 

البتـه حمایت از تولیـدات داخل وظیفه دولت ها 

است و در همه کشورها انجام می شود.

وی خاطرنشـان  کرد: خودروسازان داخلی با 

توجـه بـه طراحی خودروهای جدیـد و به روز این 

امکان را خواهند داشت که صادرات محصوالت 

خود را به کشورهــای منطقــه گستــرش داده و 

با سایـــر شرکت هــای خارجــی در بــازار منطقـــه 

رقابت کنند.

رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد ابراز امیدواری 

کـرد تـا حرکـت توسـعه ای خودروسـازان متوقـف 

نشــــود و فراینــــدی کـــه وجـــود دارد حمایــت و 

پشـتیبانی شـود. بـه  طور قطـع بـا افزایش فعالیت 

بـازار می تـوان  نیازسـنجی  و  مهندسـان داخلـی 

صنعت خودروی کشور را متحول کرد.

شـریعتی در ادامـه بـا تقدیـر از خـروج پرایـد از 

خط تولید دومین خودروساز بزرگ کشور، گفت: 

ورود خودروهـای ایمـن و بـه روز اتفـاق خوبـی بـود 

کـه بعـد از خـروج پرایـد با جدیت بیشـتری دنبال 

شـد و انتظـار مـی رود ایـن حرکـت رو بـه جلـو بـا 

شتاب بیشتری ادامه یابد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی در ادامـه بـه 

موضـوع اسـتاندارد 85 گانـه خـودرو اشـاره کـرد و 

افـزود: بــــا توجـــه بــــه رشـــد صنعـــت خـودرو از 

بـه  فقـط  شـرکت های خودروسـازی می خواهیـم 

استانداردهای اجباری بسنده نکنند و در راستای 

انتظـارات مشـتریان و احترام به مصرف کنندگان 

دهنـد؛  افزایـش  را  اسـتانداردها  سـطح  خـودرو، 

به گونـه ای کـه سـازمان ملـی اسـتاندارد خـود را بـا 

اسـتانداردهای بـه روز و بومـی شـده خودروسـازان 

تطبیق دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: 

هرچـه اسـتانداردها سـخت گیرانه تر باشـد به طور 

و  شـد  خواهـد  بیشـتر  مشـتریان  رضایـت  قطـع 

صادرات خودروهای تولید داخل میسر می شود؛ 

در ایـن میـان ضـرورت دارد تامیـن رضایـت مـردم 

اولویت خودروسازان باشد.

وی تصریـح کـرد: بـا رونـد توسـعه ای در پیـش 

گرفته شده، نگاه جامعه به صنعت خودرو تغییر 

خواهـد کـرد و دیگـر مـردم بـه دنبـال خودروهـای 

خارجی نخواهند بود.

شـریعتی اظهار کرد: صنعـت خودرو بـا وجود 

سخت ترین شرایط تحریمی و مشکالت جدی که 

با آن مواجه شد توانست به موفقیت دست یابد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد؛
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ــــ

سرپرسـت مجتمـع فـوالد میانه گفت: مجتمع فـوالد میانه بـه رکورد جدیـدی در تولید آهن اسـفنجی در فروردیـن ماه 1400 
دست یافت.

ثبت رکورد جدید تولید آهن اسفنجی در مجتمع فوالد میانه

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنـی ایران)ایمیـدرو(، هـادی عبدی سرپرسـت 

مجتمع فوالد میانه، اظهار داشت: این مجتمع با 

تولیـد 80 هـزار و 147 تـن آهـن اسـفنجی، ضمـن 

خـود  ماهانـه  تولیـد  پیشـین  رکـورد  جابجایـی 

موفق به ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه شد.

وی افـزود: ایـن مجتمـع بـا ثبـت رکـورد تولیـد 

78هزار و 851 تن در شهریور ماه 99 و رکورد تولید 

سـاعتی 115 تـن و روزانـه دو هزار و 758 تـن در آذر 

مـاه 99 موفـق بـه افزایـش میـزان تولیـد شـده و 

توانسـت بـا جهـش 20 درصـدی در تولیـد آهـن 

اسفنجی نسبت به سال 98 شعار جهش تولید را 

محقق سازد.

سرپرسـت مجتمـع فـوالد میانـه بیـان کـرد: 

قابـل  دسـتاوردهای  بـه  میانـه  فـوالد  مجتمـع 

توجهـی دسـت یافتـه و در گام بعـدی در صـدد 

هسـتیم بـا برنامه ریـزی هوشـمندانه و با تشـکیل 

میـزان  و  سـودآوری  تخصصـی  کارگروه هـای 

مدیریـت  طریـق  از  را  اسـفنجی  آهـن  تولیـد 

هزینه ها و مدیریت زمان تولید، ارتقا بخشیده 

و به رکوردهای جدیدی دست یابیم.

عبدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم 

راسـتای  در  موجـود،  پتانسـیل های  بـه  توجـه  بـا 

دسـتیابی بـه جایگاه واقعی مجتمـع فوالد میانـه و 

تحقق شـعار سـال، تقویت تولید، پشـتیبانی ها و 

مانع زدایی ها گام های اساسی برداریم.

فروردیـن مـاه سـال 1400، بـرای مجتمع فـوالد خراسـان در حالی به پایان رسـید کـه کارکنان پرتـالش این شـرکت در اتفاقی 
کم نظیر، در هر سه ناحیه »گندله سازی«، »احیا مستقیم« و »فوالدسازی« رکورد تولید ماهانه خود را شکستند.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، کارکنان 

ناحیـه گندله سـازی شـرکت در فروردیـن ماهـی 

کـه بـه تازگـی پشـت سـر نهادیـم، رکـورد تولیـد 

گندلـه را کـه بـا 190 هـزار و 136 تن در خردادماه 

پارسـال ثبت شـده بود، یک هزار و 441 تن ارتقا 

دادنـد و نصـاب جدیـد 191 هـزار و 577 تنـی را 

ثبت کردند.

در حلقه بعدی زنجیره تولید فوالد خراسان، 

ثبـت  شـاهد  نیـز  احیـا مسـتقیم  ناحیـه  یعنـی 

رکـورد تولیـد 135 هـزار و 603 تـن بودیـم. ایـن 

میزان تولید، رکورد قبلی را که از شـهریور سـال 

1399 دست نخورده باقی مانده بود،  چهارهزار 

و 56 تن ارتقا داد.

دو  ثبـت  شـاهد  امـا  فوالدسـازی  واحـد  در 

تولیـد  افزایـش  تاثیـر  تحـت  کـه  بودیـم  رکـورد 

ماهانـه فوالدسـازی شـماره 2 بـه دسـت آمـد. در 

کارخانـه فوالدسـازی شـماره 2، رکـورد تولیـد 51 

هـزار و 71 تنـی خـرداد ماه سـال قبـل، یک هزار و 

510 تـن ارتقـا یافـت تـا هـم رکـورد ماهانـه تولیـد 

ایـن ناحیـه 52 هـزار و 589 تـن ثبـت شـود و هـم 

پـس از 17 مـاه شـاهد ثبـت نصـاب جدیـدی در 

 2 و   1 شـماره  کارخانه هـای  مجمـوع  تولیـد 

فوالدسازی باشیم.

بـا  شـرکت  در  فوالدسـازی  تولیـد  مجمـوع 

افزایـش یـک هـزار و 992 تنـی نسـبت بـه رکـورد 

پیشین که در آبان 1398 ثبت شده بود، به رقم 

ماهانه 105 هزار و 342 تن رسید. 

شـهرام بقـراط، مدیـر روابـط عمومی شـرکت 

با تبریک این موفقیت اظهار داشت: پشتیبانی 

مدیـره  هیئـت  اعضـای  و  محتـرم  مدیرعامـل 

شرکت از همکاران خود در جبهه تولید، انگیزه 

بـاال و تعهـد سـازمانی کلیـه کارکنـان، تامیـن بـه 

موقـع مـواد اولیـه، انگیزه و هماهنگی و همدلی 

بهره بــــرداری،  پشتیبــــانی،  واحدهــــای  میــــان 

پیمانکاران از مهم ترین عوامل این رکوردشکنی 

کم سابقه برشمرده می شوند.

جابه جایی بی سابقه سه رکورد تولید بهره برداری در یک ماه
شروع طوفانی فوالد خراسان در سال 1400؛
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مدیرعامـل فوالد سـنگان گفت: شـرکت فوالد سـنگان، زیرمجموعه گروه فـوالد مبارکه توانسـت در فروردین ماه گذشـته با تولید 
422 هزار و 669 تن گندله رکورد بزند.

دستیابی به بیشترین تولید ماهانه گندله در فوالد سنگان
عزم آهنین برای مانع زدایی از تولید  

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، علـی امرایـی در 

گفت وگویی با اشاره به تولید 422 هزار و 669تن 

گندله در شـرکت فوالد سـنگان در ماه گذشـته، 

فـوالد  معدنـی  صنایـع  شـرکت  داشـت:  اظهـار 

سنگان به عنوان زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه 

موفـق شـد بعـد از رکوردهـای پی درپـی در سـال 

جهـش تولیـد، در فروردیـن مـاه سـال جـاری بـا 

وجود تعطیلی در ایام نوروز و موج چهارم کرونا 

بـه بیشـترین رکـورد ماهانـه تولیـد گندلـه دسـت 

یابـد تـا نشـان دهـد عـزم خـود را بـرای عمـل بـه 

شعار سال جزم کرده است.

مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره به اینکه این 

شـرکت در سـال گذشـته بـا تولیـد سـه میلیـون و 

304 هـزار و 124 تـن گندلـه موفـق بـه ثبـت رکورد 

تولیـد سـالیانه شـد، ادامـه داد: علی رغـم تمـام 

و  کنسـانتره  کمبـود  از  اعـم  موجـود  موانـع 

محدودیت هـای بـرق و گاز توانسـتیم بـه رشـد 

قابل توجه 130 درصدی تولید گندله در سال 99 

نسـبت به مدت مشـابه در سـال 98 دست یابیم 

تـا سـهم مهمـی در رشـد 6.5 درصـدی تولیـد 

گندلـه در کشـور بـه عنـوان دومیـن قطـب تولید 

گندله در شرق کشور را ایفا کنیم.

وی با اشـاره به ارسـال روزانه بیش از ده هزار 

تـن گندلـه بـه عنوان مـاده اولیه پایدار به شـرکت 

و  منسـجم  برنامه ریـزی  گفـت:  مبارکـه  فـوالد 

ضابطه مند در شرکت فوالد سنگان باعث شد تا 

تامیـن بخشـی از گندلـه مـورد نیـاز فـوالد مبارکه 

تامیـن شـود و در رسـیدن بـه اهـداف تولیدی که 

محور اصلی شعارهای سال در سال های گذشته 

است نائل شویم.

امرایی با تاکید بر کیفیت مطلوب تولیدات 

گندلـه فـوالد سـنگان عنـوان کرد: با بهینه سـازی 

خطوط تولید و بومی سـازی قطعات و تجهیزات 

عالوه بر رشد کمی، کیفیت محصوالت تولیدی 

ایـن شـرکت متناسـب بـا اسـتانداردهای شـرکت 

فوالد مبارکه است.

وی بـا اشـاره بـه تاسـیس کارخانـه کنسـانتره 

سـازی بـا ظرفیـت پنـج میلیـون تـن در خـرداد ماه 

از خـام  گذشـته گفـت: در راسـتای جلوگیـری 

نفـت  جـای  بـه  معـدن  جایگزینـی  و  فروشـی 

بـا  ایـن شـرکت  انقـالب  بـا گام دوم  هماهنـگ 

حمایـت کامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بزرگتریـن 

کارخانه تولید کننده کنسانتره را در شرق کشور 

احداث نمود.

مدیرعامـل فـوالد سـنگان به اهتمام شـرکت 

فوالد سنگان در ایفای مسئولیت های اجتماعی 

در اسـتان خراسـان رضـوی هـم اشـاره ای کـرد و 

گفـت: ایـن شـرکت در سـال گذشـته رتبـه برتـر 

صنعتـی  شـرکت  صـد  میـان  در  را  بهـره وری 

محیـط  حفـظ  بـرای  و  آورد  دسـت  بـه  کشـور 

زیسـت و تامیـن آب پایـدار درصـدد اسـت تا از 

خـواف  اطـراف  شـهرهای  فاضـالب  پسـاب 

استفاده کند.

شـایان ذکـر اسـت، شـرکت صنایـع معدنـی 

فـوالد سـنگان بـا هـدف تولیـد پایداربخشـی از 

گندلـه مـورد نیـاز شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان 

در سال 1394 تاسیس شد و در حال حاضر واحد 

اسـمی  ظرفیـت  بـا  شـرکت  ایـن  گندله سـازی 

پنج میلیون تن و همچنین با راه اندازی کارخانه 

واحـد  مشـابه  ظرفیـت  بـا  کنسانتره سـازی 

گندله سازی درصدد تحقق اهداف تولیدی این 

شرکت است.
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سرپرسـت شـرکت فوالد اکسین خوزسـتان گفت: ماموریت اصلی فوالد اکسـین تولید ورق های خاص، شـامل API و آلیاژی است، 
بـا ایـن حال، نیاز صنایع حسـاس کشـور طـی یک دهه آینـده به حـدود 10میلیون تـن ورق API، در کنار ظرفیت سـاالنه اکسـین 
بـه رقم یک میلیون و 50 هزار تن، نشـان می دهد که شـرکت اکسـین قابلیت تامین نیاز کشـور و در بسـیاری موارد، صـادرات مازاد 

مصرف داخلی ورق مورد نظر را دارد.

تولید API، تحقق بخش رسالت اکسین

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، امیـن آسـیابان 

سرپرسـت مدیریت عامل شـرکت فوالد اکسـین 

خوزسـتان در گفت وگویی اظهار داشـت: اصوال 

تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک یکـی از اقداماتی 

اسـت کـه شـرکت های بـزرگ در راسـتای تحقـق 

برنامه های توسعه های خود انجام می دهند. از 

جملـه محصوالتـی که در صنایع مختلف نفت، 

کاربـرد  و...  کشتی سـازی  پتروشـیمی،  گاز، 

و  اسـت   API فـوالدی  ورق  دارد  اسـتراتژیک 

شرکت فوالد اکسین خوزستان تنها تولیدکننده 

ایـن محصـول در منطقـه خاورمیانـه شـناخته 

بـا  ایـن شـرکت از دو سـال گذشـته،  می شـود. 

اسـت  توانسـته  مدیریتـی،  تحـوالت  و  تغییـر 

ضمـن راه انـدازی مدیریـت مسـتقل پروژه هـای 

و  توسـعه  زمینـه  خـاص،  ورق هـای  تولیـد 

ایـن در  سـودآوری شـرکت را دوچنـدان کنـد. 

حالـی اسـت کـه ماموریـت اصلی فوالد اکسـین 

آلیـاژی  و   API شـامل ورق هـای خـاص،  تولیـد 

اسـت. بـا ایـن حـال، نیاز صنایع حسـاس کشـور 

طـی یـک دهـه آینـده بـه حـدود 10 میلیـون تـن 

ورق API، در کنـار ظرفیـت سـاالنه اکسـین بـه 

رقـم یـک میلیـون و 50 هـزار تن، نشـان می دهد 

که شـرکت اکسـین قابلیت تامین نیاز کشـور و 

مصـرف  مـازاد  صـادرات  مـوارد،  بسـیاری  در 

داخلی ورق مورد نظر را دارد.

وی بیان کرد: در دو سـال گذشـته، با تدوین 

سیاست گذاری مدیران ارشد در راستای تحقق 

رسـالت اصلـی فـوالد اکسـین )تولیـد ورق هـای 

API و آلیـاژی(، کلیـه پروژه هـای خطـوط لولـه و 

سرپرست شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد:
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مخازن نفت، گاز و پتروشـیمی در سـطح کشـور 

شناسایی شدند. در طول این مدت، حدود 150 

تـا 200 جلسـه بـا مسـئوالن و مدیـران شـرکت های 

تابعـه وزارت نفـت و شـرکت های تامیـن کننـده 

لولـه و ورق تشـکیل شـد کـه عمدتـا در زمینـه 

تولیـدی  توانمندی هـای  و  قابلیت هـا  معرفـی 

شـرکت فوالد اکسـین بودند. ناآگاهی مجموعه 

وزارت نفـت و عـدم اطالع رسـانی دقیـق دربـاره 

توانمندی های تولیدی فوالد اکسین در گذشته، 

ورق هـای  نشـدن  تولیـد  دالیـل  عمـده  از  یکـی 

تیـم  بـا ورود  ایـن حـال،  بـا  بـوده اسـت.  خـاص 

مدیریتـی جدیـد در راس امـور از سـال 1398 تـا 

امـروز، وضعیـت تولیـد ورق هـای خـاص شـرکت 

فـوالد اکسـین تغییـر یافـت و عمـال از یک شـرایط 

نامطلوب به یک شرایط مطلوب، تغییر وضعیت 

داد و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

تقاضا، فوالد اکسین، ورق های خاص ■

سرپرسـت شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان 

عنـوان کـرد: خطـوط لولـه در سراسـر کشـور بـه 

دو بخـش نفـت و گاز تقسـیم بندی می شـوند و 

عمدتــا خطـوط انتقــــال نفــــت خــــام یـا نفــــت 

فرآوری شــده و یا خطوط انتقال گاز به حساب 

می آینـــد. قطــــر لولــــه های خطــــوط لولـه نفـت 

به طــور عمـــده زیـــر 30 اینچ و در برخی موارد، 

بـــاالی 30 اینـــچ و بـــرای لوله هــــای انتقـال گاز 

عمدتا باالی 24 اینچ است.

آسیابان تصریح کرد: ورق های مورد استفاده 

بـرای سـاخت لولـه در هرکـدام از ایـن دو نـوع، 

تفاوت هایـی از جنبـه گریـد، ابعـاد )قطـر، طول و 

عـرض( و کیفیـت فـوالد بـه کار رفتـه دارنـد کـه 

عمدتـا بـه میـزان درصـد تـرش یـا شـیرین بـودن 

سـیالی وابسـته اسـت کـه در آن عبـور می کنـد 

 .)»H2S« ترکیب شیمیایی سیال از لحاظ میزان(

بـه  گـوره  پـروژه  نظـر هماننـد  مـورد  اگـر سـیال 

بـر اســـاس  بایــــد  جاسـک نفـــت تـرش باشــــد، 

مشـخصات  و  خـواص  جهانـی،  اسـتانداردهای 

 »H2S« ویژهـای مقـاوم به محیط خورنده شـامل

داشـته باشـد. در ایـن صـورت، فرآینـد تولیـد از 

مرحلـه تولیـد اسـلب تـا ورق متفـاوت و دارای 

پارامترهای کنترلی بسـیار حساسـی خواهد بود 

که همین مهم یکی دیگر از ویژگی های تولیدی 

منحصــربه فـــردی شرکت فوالد اکسین است که 

در طراحـی فراینـد تولیـد خود لحـاظ می کند. با 

این حال، آمار فوق و تعاریِف بکار رفته نشـان از 

اهمیت نقش شـرکت های تولیدکننده ورق های 

API دارنـد. بـه همیـن منظـور، بررسـی تقاضـای 

ساالنه ورق مصرفی در خطوط انتقال نفت و گاز 

اهمیت می یابد تا به واسـطه آن، آشـکار شود که 

فـوالد اکسـین چـه نقشـی می توانـد در ایـن میان 

ایفا کند.

تقاضای ورق »API« طی یک دهه آینده ■

اسـاس  بـر  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 

آمارهای موجود، برای انتقال خطوط نفت و گاز 

در سراسـر کشـور طـی یـک دهـه آینـده، حـدود 

24هزار کیلومتر خط لوله تعریف شده است که 

خـط  تامیـن  منظـور  بـه  ورق هـا  تنـاژی  معـادل 

لوله هـای مذکـور بـه حـدود ده تـا دوازده میلیون 

تـن می رسـد. بـا توجـه بـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه 

حدود یک میلیون و 50 هزار تنی فوالد اکسـین، 

بـه نظـر می رسـد کـه هیچگونـه چالشـی از ایـن 

حیـث بـرای تامیـن ورق هـای فـوالدی مـورد نظـر 

ارقـام  و  اعـداد  بنابرایـن  باشـد.  نداشـته  وجـود 

گفتـه شـده در مـورد تولیـد ورق فـوالدی عریـض 

در شـرکت فـوالد اکسـین بـه هیـچ عنـوان ثابـت 

نیسـتند و عمال تحقق آن تابع عملیاتی شـدن و 

اجرای پروژه های نفت و گازی کشور و همچنین 

تامین مواد اولیه مناسب و مورد نیاز است.

سرپرسـت شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان 

گفت: با این حال، اگر شـرایط کشـور به گونه ای 

شـده  اعمـال  محدودیت هـای  کـه  بـرود  پیـش 

بـه  و  شـود  رفـع  ظالمانـه  تحریم هـای  از  ناشـی 

تبـادالت  و  نفـت  فـروش  امـکان  آن،  واسـطه 

گسترده بین المللی به وجود آید، قطعا وضعیت 

اسـتراتژیک و  بـازار صنایـع  تقاضـا در  و  عرضـه 

تامیـن ورق هـای مـورد نیـاز ایـن صنایـع تغییـر 

خواهـد کـرد. بـا ایـن پیـش فـرض، بـا راه انـدازی 

تمـام متوقـف شـده در کنـار  نیمـه  پروژه هـای 

بـه  صنایـع  نیـاز  تردیـد  بـی  آینـده،  پروژه هـای 

اکسـین  فـوالد  شـرکت  در  تولیـدی  ورق هـای 

ایـن  و  شـد  خواهـد  امـروز  از  بیـش  خوزسـتان 

نیاز صنایع حساس کشور طی 
یک دهه آینده به حدود 10 میلیون 

تن ورق API، در کنار ظرفیت 
ساالنه اکسین به رقم یک میلیون و 
50هزار تن، نشان می دهد که  این 

شرکت قابلیت تامین نیاز کشور و 
در بسیاری موارد، صادرات مازاد 

مصرف داخلی ورق مورد نظر را دارد
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توانایـی در مجموعـه وجـود دارد تـا بـا ارتقـای 

کیفیـت در راسـتای نیـاز صنایع به تولید خود، 

بـه میـزان ارقـام مذکـور در ایـن زمینـه دسـت 

پیدا کند.

آسیابان در ادامه توضیح داد: از طرف دیگر، 

در حال حاضر تنها سـه شـرکت بزرگ لوله سـازی 

بـه فعالیــــت هسـتند کـه  در کشـور مشغـــول 

صنایـع  نیـاز  مـورد  لوله هـای  تولیـد  می تواننـد 

نفت، گاز و پتروشیمی را بر عهده بگیرند. جمع 

ظرفیت تولید سالیانه سه شرکت مذکور به رقم 

حدود 750 تا 800 هزار تن می رسد که می توانند 

نیـاز خـود را از شـرکت هایی  اولیـه مـورد  مـواد 

هماننـد فـوالد اکسـین دریافـت کننـد. بنابرایـن 

بتوانـد در سـال حـدود  اکسـین  اگـر مجموعـه 

750هزار تن ورق API تولید کند، عمال چالشی 

بـرای  نیـاز صنایـع لوله سـازی  در زمینـه تامیـن 

ایــــن صنایــــع  نیــــاز  مـــورد  لوله هــــای  سـاخت 

اسـتراتژیک وجود نخواهد داشـت. این در حالی 

است که در سال گذشته، تولید این محصول به 

نزدیک 350 هزار تن رسیده است و پیش بینی ها 

در زمینه تولید ورق API شـرکت نشـان می دهد 

کـه رقـم تولیـد ایـن محصـول طـی سـال آینـده بـه 

550 هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد.

■ »API« ویژگی های ورق های

وی بیـان کـرد: ورق هـای آلیـاژی و API، بـه 

علت کاربرد حساس آن ها در صنایع استراتژیک، 

عمدتـــــا دارای ویژگی هــــای منحصــربه فــــردی 

ایـن ورق هـا را از سـایر  هسـتند کـه می تواننـد 

در صنایـع مختلـف،  اسـتفاده  مـورد  ورق هـای 

متمایـز کننـد. بـه طـور معمـول، ایـن ورق هـا از 

گرید »X42« تا »X120« تقسیم بندی می شوند. 

با این حال، درجه بندی گریدهای مختلف ورق 

API بـه گونـه ای اسـت کـه بـا باال رفتـن گریدها، 

عـالوه بـر ارتقــــای میــــزان کیفیــــت در کنــــار 

شرایــــط  برابــــر  در  مقاومـــت شــــان  افزایـــش 

محیطــــی و برخـورداری از خـواص مکانیکـی و 

متالورژیکی باالتر، وزن نهایی مورد نیاز و به تبع 

آن هزینـه پـروژه نیـز کاهـش پیـدا خواهـد کـرد. 

تعاریـف  اسـاس  بـر  اکسـین،  فـوالد  مجموعـه 

کارخانـه و ظرفیت هایـی کـه در آن وجـود دارد، 

تـا   »B« گریـد  از   API ورق هـای تولیـد  امـکان 

بـا  و  آینـده  در  امـکان  ایـن  کـه  دارد  را   »X80«

احـداث کارخانـه فوالدسـازی و تولیـد اسـلب بـا 

فـوق  مـوارد  از  بیـش  بـه  خـاص،  مشـخصات 

گسترش می یابد.

صنایع خاص و نقش اکسین ■

سرپرسـت شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان 

عنـوان کرد: ظرفیت های گسـترده فوالد اکسـین 

خوزسـتان در زمینـه تولیـد ورقـه ای فـوالدی بـا 

در  اسـتفاده  مـورد  ویـژه  بـه  بـاال،  افـزوده  ارزش 

صنایـع مهمـی همچـون کشتی سـازی، مخـازن 

تحـت فشـار نفـت و گاز، صنایـع نظامـی و...، 

نشـان می دهـد کـه بـه رغـم کمبـود مـواد اولیـه، 

مجموعـه اکسـین توانسـته اسـت سـاالنه حـدود 

80هزار تن در این زمینه تولید داشـته باشـد. این 

رقم برای نیاز صنایع مورد نظر در کشـور، که به 

حدود 120 هزار تن در سـال می رسـد، باعث شده 

اسـت کـه در ایـن زمینـه نزدیـک بـه 40 هـزار تـن 

واردات ورق هـای خـاص مربوط به صنایع مذکور 

صورت بگیـــرد. این امـــر در صورتی می تواند بـــه 

پایـــان مسیــر واردات ورق هـــای خاص منجــر شود 

که فوالد اکسـین بتواند به مواد اولیه مناسـب و 

کافی برای تولید بر اساس نیاز کشور دست یابد 

که طبیعتا با راه اندازی کارخانه فوالدسازی، این 

امکان محقق خواهد شد.

آینده، فوالد اکسین، مواد اولیه ■

آسـیابان بـا اشــاره بـه اینکـه در حـال حاضـر، 

ســــه فوالدســــاز بـــــزرگ کشــــور، شامــــل فـــوالد 

خوزسـتان، فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان، ســــه 

شـرکت تامین کننـده اسـلب )تختـال( مـورد نیاز 

تولید فوالد اکسـین به حسـاب می آیند، مطرح 

کـرد: ایـــن موضـوع در آینـده، بـا توسـعه برنامـه 

مبارکـه،  فـوالد  توسـط  تولیـد ورق هـای عریـض 

ممکـن اســـت چالش هـــایی را از حیـــث تامیـــن 

اسـلب مــــورد نیـــاز برای مجموعـــه اکسیـــن به 

راه انــــدازی و توسعـــه واحــــد  بـا  آورد.  وجـــود 

فوالدسـازی فـوالد اکسـین، عمـال ایـن نیاز مرتفع 

پدیـد  زمینـه  ایـن  در  مشـکلی  و  شـد  خواهـد 

نخواهد آمد.

بر اساس آمارهای موجود، برای 
انتقال خطوط نفت و گاز در سراسر 

کشور طی یک دهه آینده، حدود 
24هزار کیلومتر خط لوله تعریف 

شده است که معادل تناژی ورق ها 
به منظور تامین خط لوله های 

مذکور به حدود ده تا دوازده میلیون 
تن می رسد
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انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران اعالم کـرد: تولید فوالد ایران در سـال 99 با رشـد 11 درصدی بـه 30 میلیـون و 200 هزار تن 
رسید و با وجود شرایط دشوار تحریم  و کرونا، افزایش سه میلیون تنی ثبت کرد.

افزایش سه میلیون تنی تولید فوالد با وجود 
تحریم  و کرونا

بــــه گــــزارش »فلـــــزات آنالیــــن«، انجمــــن 

تولیدکننـــدگان فـوالد ایـران آمـــار تولیـــد فـوالد 

کشـــور در ســـال 99 را منتشـــر کــــرد. طبـق آمار 

منتشرشـده، تولیـد فـوالد میانی کشـور در سـال 

99 بـه بیـش از 30,2 میلیـون تـن رسـید و رکـورد 

جدیدی در تولید فوالد در ایران به ثبت رسید که 

این رقم در مقایسـه با سـال 98 رشـد 11 درصدی را 

نشـان می دهـد. در سـال 99، بـا وجـود تحریـم و 

شـیوع کرونـا، بیـش از سـه میلیـون تـن بـه تولید 

فوالد کشور افزوده شد.

آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان 

کـه  نشـان می دهـد  سـال 99  بـرای  ایـران  فـوالد 

بیشـترین نـرخ رشـد تولیـد در محصوالت نـوردی 

به ویژه میلگرد روی داده است. تولید میلگرد در 

کشـور با رشـد 15 درصدی در سـال 99، با بیش 

از 1,2 میلیون تن افزایش نسـبت به سـال 98 به 

9,5 میلیون تن رسیده است.

بلـوم در سـال 99  بیلـت و  تولیـد  همچنیـن 

نسـبت بـه سـال 98، رشـد 12 درصـدی و تولیـد 

اسلب، رشد 10 درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت تولید آهن اسفنجی ■

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنا، تولیدکننـدگان آهن 

اسـفنجی در سـال 99 موفـق بـه تولیـد تقریبـی 

31,2میلیون تن از این محصول شدند که نسبت به 

سـال 98، حـدود 3,3 میلیـون تـن معـادل 12 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. علی رغـم قطعـی گاز در 

زمسـتان، رشـد تولیـد آهن اسـفنجی بیـش از رشـد 

تولید فوالد میانی بوده که نکته مثبتی در جهت 

ایجاد توازن در زنجیره فوالد به شمار می رود.

وضعیت تولید محصوالت فوالدی در سال 99 ■

برپایـه ایـن گـزارش، در سـال 99 در مجمـوع 

تولید محصوالت فوالدی نسـبت به دوره مشـابه 

سـال گذشـته رشـد 10 درصـدی داشـته اسـت. 

مجموع تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته، 

22 میلیون و 78 هزار تن بوده است.

تـن  میلیـون   11,6 گذشـته  سـال  همچنیـن 

تـن  میلیـون   10,5 حـدود  و  طویـل  محصـوالت 

محصـوالت تخـت در کشـور تولیـد شـده اسـت. 

رشـد تولیـد محصـوالت طویـل 13 درصـد و رشـد 

تولید محصوالت تخت هفت درصد بوده است.

مطابق گزارش آماری انجمن فوالد، میزان تولید 

ورق گرم کشـور در سـال گذشـته هشت میلیون و 

832 هـزار تـن بـوده کـه رشـد هفـت درصـدی را 

نسبت به سال 98 نشان می دهد.

کاهـش  گذشـته  سـال  در  سـرد  ورق  تولیـد 

یک درصدی را تجربه کرده است. تولید ورق های 

پوشـش دار نیـز نسـبت بـه سـال 98، چهـار درصـد 

کاهش داشته و به مرز یک میلیون و 475 میلیون 

تن رسیده است.

مطابـق ایـن آمارهـا تولیـد فـوالد میانـی، آهـن 

اسـفنجی و محصـوالت فـوالدی به جز ورق سـرد و 

پوشـش دار در کشـور در سـال 99 افزایشـی بـوده 

است. علت کاهش تولید ورق سرد و پوشش دار، 

بـه  گـرم(  )ورق  اولیـه  مـواد  ناکافـی  تخصیـص 

واحدهای تولیدکننده ورق های سرد و پوشش دار 

بوده است.

انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران از ابتدای 

سـال 99 پیگیـر عرضـه اختصاصـی ورق گـرم بـه 

ایـن واحدهـا بوده و با نامه نگاری های متعدد در 

نهایت در اواخر سال گذشته، عرضه اختصاصی 

ورق گـرم بـه ایـن واحدهـا بـه تصویـب وزارت 

صنعت رسید.

در سـال 1400 مقرر شـده با افزایش عرضه های 

اختصاصی مشکالت واحدهای تولیدکننده ورق 

سرد و پوشش دار رفع شود و این واحدها دسترسی 

بهتری به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.

در محصـوالت طویـل فـوالدی، در کنـار رشـد 

نیـز  تیرآهـن  تولیـد  میلگـرد،  تولیـد  15درصـدی 

11درصد رشد داشته و به یک میلیون و 247 هزار 

تن رسیده است.
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رئیـس انجمـن سـرب و روی ایران با بیان اینکه بزرگ ترین مشـکل تولید، تصمیم گیری مسـئوالن دولتی برای بخـش خصوصی بدون 
حضور تولیدکنندگان است، گفت: یک راه حل این است که در شرایط تحریمی اجازه ورود موقت مواد اولیه و صدور کاال را بدهند.

مسئوالن اجازه ورود موقت و صادرات کاال را بدهند

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، یوسـف مرادلو، 

در برابـر ایـن پرسـش کـه بـه نظـر شـما مهم تریـن 

مشـکل تولیـد در حـال حاضـر چیسـت، اظهـار 

داشـت: بزرگ ترین مشـکل تولید خود دولتی ها 

هسـتند. تصمیماتـی کـه مقامات دولت پشـت 

ایـن  و  می گیرنـد  تولیـد  بـرای  بسـته  درهـای 

تصمیمـات توسـط کسـانی گرفتـه می شـود کـه 

آدم های خوبی هسـتند اما بدون اطالع و سـواد 

کافـی در زمینـه تولید تصمیـم می گیرند و اکثر 

اوقـات در غیـاب صنعتگـران و تولیدکننـدگان 

اتخاذ می شود.

دولـت  تصمیمـات  از  برخـی  افـزود:  وی 

زیـر  را  تولیدکننـده دولـت و حاکمیـت  بـرای 

سوال می برد.

مرادلـو در برابـر ایـن پرسـش کـه آیـا صنعـت 

سـرب و روی از تحریم ها اثر گرفته اسـت عنوان 

بـا  وجـه  هیـچ  بـه  روی  و  کـرد: صنعـت سـرب 

تحریـم خارجـی مشـکلی نـدارد گرچـه تحریـم، 

هزینه هـای مـا را بـاال بـرده اسـت امـا ایـن افزایش 

هزینه را می پذیریم چون به هر حال در کشوری 

هسـتیم کـه ایدئولـوژی خاصـی دارد و در مقابل 

تحریم ایستادگی می کنیم، اما مهم ترین مشکل 

ما تحریم داخلی است.

رئیس انجمن سرب و روی ایران در مورد این 

کـه مـراد از تحریم داخلی چیسـت، عنـوان کرد: 

تصمیمـات  و  مقـررات  مثـل  داخلـی  تحریـم 

غیرکارشناسـی و خلق السـاعه اسـت کـه بـه یـک 

سـری افـراد بـا امضاهای طالیی امتیـازات خاص 

می دهنـد و راه صـادرات را یک بـاره می بندنـد. 

صادراتی که از تولید مازاد بر مصرف می خواهد 

انجام شود، اما مشکل ایجاد می                                   کنند.

مقامـات  گاهـی  کـرد:  بیـان  همچنیـن  وی 

دولتـی دسـتورات غیرکارشناسـی و غیرعلمـی 

صـادر می                                   کننـد کـه نبـض تولیـد را از حرکـت 

می انـدازد کـه بـه عنـوان مثـال الـزام بـه عرضـه 

ایـن  از  یکـی  کاال،  بـورس  در  کاال  اختصاصـی 

عـام  مصـرف  روی  و  سـرب  اسـت؛  دسـتورات 

نـدارد و از دو سـه سـال گذشـته بـه زور و اجبـار 

دسـتور داده شـد که باید محصوالت خود را در 

باعـث  کار  ایـن  کـه  کنیـد  عرضـه  کاال  بـورس 

افزایـش هزینـه و روی دسـت مانـدن محصـول 

تولیدی ما شده است.

در  کاال  عرضـه  آیـا  اینکـه  مـورد  در  مرادلـو 

یـا خیـر،  ایجـاد می کنـد  شـفافیت  کاال  بـورس 

کلـی  کاال  بـورس  در  اجبـاری  عرضـه  گفـت:  

داسـتان دارد؛ زیرسـاخت های الزم فراهم نشـده 

اسـت و از طرفـی بسـیاری از خریـداران سـرب و 

روی تمایلـی ندارنـد از طریـق بـورس خریـداری 

کننـد زیـرا نمی خواهنـد نامـی از آن هـا در جایـی 

ثبـت شـود و دولـت می خواهـد مـا را بـه زور بـه 

بـورس کاال ببـرد. اکثـر خریـداران از بـورس کاال 

خریـد نمی کننـد و برنـدی کـه بـا هـزار خـون دل 

قـرار  کاال  بـورس  تابلـو  در  و  کرده ایـم  درسـت 

سـقوط  مشـتری  نداشـتن  دلیـل  بـه  می گیـرد، 

می کنـد. یعنـی مـا محصـول خـود را در بـورس 

کاال عرضه می کنیم، اما خریدار ندارد.

رئیـس انجمـن سـرب و روی ایـران در مـورد 

معضـل،  ایـن  حـل  بـرای  مناسـب  راهـکار  ارائـه 

بـرای دور زدن  تاکیـد کـرد:  تنهـا راه عملیاتـی 

تحریم ها، ورود موقت مواد اولیه، سـپس تبدیل 

بـه کاال و صـادرات آن اسـت کـه ایـن کار گـردش 

مالـی نـدارد، بنابرایـن آمریـکا و تحریم کننـدگان 

نمی تواننـد آن را رصـد کننـد و مـا آن را پیشـنهاد 

ورود  از  دولتـی  مقامـات  برخـی  امـا  کرده ایـم 

موقت کاال جلوگیری می                                   کنند.

وی در مـورد ایـن کـه ورود موقـت مواد اولیه 

فقـط بـه دلیـل جذب ارزش افـزوده کاال مدنظر 

اسـت، خاطرنشـان کرد: ورود موقت یعنی این 
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کـه مـواد خـام را بـه داخـل بیاوریـم و روی آن 

را  آن  افـزوده  ارزش  بـا  و  انجـام شـود  فـرآوری 

صادر کنیم.

مرادلـو در مـورد میـزان موجـودی مـواد اولیـه 

سـرب و روی در داخل کشـور، تصریح کرد: بین 

12 تا 15 درصد از مواد اولیه تولید سـرب و روی 

داخلـی اسـت و بقیـه را مجبوریـم بـرای کامـل 

شـدن ظرفیـت تولید مـواد اولیه از هـر جای دنیا 

وارد کنیـم. اگـر ورود موقـت مـواد اولیـه انجـام 

و  کـرده  روی  و  سـرب  بـه  تبدیـل  را  آن  شـود، 

محصول با ارزش افزوده صادر می کنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، رئیـس انجمـن 

سـرب و روی ایـران اضافـه کـرد: چـون سـوئیفت 

بسـته اسـت، نمی توانیـم ارز جابه جـا کنیـم. از 

زمانی که تحریم ها وضع شـده اند، نمی توانیم با 

بانک هـای خارجی کار کنیم و بهتریـن روش این 

اسـت که اجازه دهند مواد خام به صورت ورود 

کشـور  داخـل  در  و  شـود  کشـور  وارد  موقـت 

فـرآوری شـده و کاالی بـا ارزش افـزوده را صـادر 

شـود کـه در آن صـورت خـط تولیـد ما هم تکمیل 

می شود و می توانیم تحریم ها را دور بزنیم.

ــــ

میزان تجارت ایران در سال 93 حدود 104 میلیارد دالر بود که این رقم در سال 99 به 74 میلیارد دالر کاهش یافت.

کاهش 30 میلیارد دالری تجارت کاالیی ایران در هفت سال اخیر

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، تجـارت کاالیی 

ایـران )بـدون احتسـاب نفـت خـام( طـی 10 سـال 

منتهـی بـه 1399 از لحـاظ ارزشـی دچـار افـت 

شـده اسـت. بیشـترین میزان تجارت ایران طی 

بـازه مذکـور مربـوط بـه سـال 1393 می شـود کـه 

ایـن  از  اسـت.  بـوده  دالر  میلیـارد   104 حـدود 

میــــزان حــــدود 51 میلیــــارد دالر مربـــوط بـه 

صادرات و حدود 54 میلیارد دالر آن مربــوط به 

واردات ایـــران اســـت. علـــت بـاال بـــودن رقـــم 

تجـارت ایـــران در ایـن ســـال، بـــاال بـودن ارزش 

صـادرات ایـــران، در مقایـــسه بـا سـایر سـال های 

این دهه است.

ارزش صادرات ایران از سال 1397 به بعد روند 

کاهشـی را طـی کـرده و از حـدود 47 میلیـارد دالر 

در سـال 1396 بـه حـدود 35 میلیـارد دالر در سـال 

1399 رسـیده اسـت. طـی مـدت مـورد بررسـی، 

ارزش واردات ایـران نیـز با نوسـاناتی همراه بـوده و 

 1396 سـال  بـه  مربـوط  واردات  رقـم  باالتریـن 

)54,5میلیارد دالر( و کمترین )حدود 39 میلیارد 

دالر( آن نیز مربوط به سال 1399 بوده است.

در سـال 1399 حدود 113,7 میلیون تن کاال به 

ارزش 35 میلیـارد دالر صـادر شـده کـه از لحـاظ 

ارزشـی با کاهش 14,6 درصدی و از لحاظ وزنی با 

کاهـش حـدود 15 درصـدی نسـبت بـه سـال 1398 

همراه بوده است. در سال مزبور همچنین حدود 

34 میلیون تن کاال به ارزش حدود 39 میلیارد دالر 

به کشـور وارد شـده که در مقایسـه با سـال قبل از 

آن، به ترتیب افت حدود 6 درصدی و 12 درصدی، 

داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، در سـال 1399 

حـدود 24,5 میلیـارد دالر از صـادرات متعلق به 

کاالهـای فصـل 27 بـدون احتسـاب نفـت خـام 

صـادرات  کل  درصـد   70 معـادل  کـه  بـوده 

غیرنفتی در این سـال اسـت و 10,5 میلیارد دالر 

بـدون  اقـالم فصـل 27  بـه  از صـادرات مربـوط 

احتساب نفت است.
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مدیر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ایمیدرو به عنوان یک سـازمان توسـعه ای کل زنجیره را می بیند و می داند زمانی 
کـه فـوالد در انتهـای زنجیره به صورت شـفاف در بـورس کاال تعیین قیمت می شـود، باید بتواند منافع و شـفافیت را به سـایر بخش ها 

هم منتقل کند؛ این موضوع سبب خواهد شد ایران در حد کالس دهمین فوالدساز دنیا باال بیاید.

بازار رقابتی در کل زنجیره در حد کالس 
دهمین فوالدساز دنیاست

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بـرای  داشـت:  اظهـار  صبـاغ  امیـر  کاالخبـر، 

ایمیـدرو نـه تنها کلیه فرایندها در زنجیـره فوالد 

از اکتشاف گرفته تا تولید سنگ آهن، کنسانتره، 

اهمیـت  از  فـوالد  و  اسـفنجی  آهـن  گندلـه، 

برخـوردار اسـت بلکـه تولید پایین دسـت و حتی 

تامین نیاز ایران خودرو هم مهم است.

وی افـزود: ایمیـدرو بـه عنـوان یـک سـازمان 

می دانـد  و  می  بینـد  را  زنجیـره  کل  توسـعه ای 

زمانـی کـه فـوالد در انتهـای زنجیـره بـه صـورت 

شـفاف در بـورس کاال تعییـن قیمـت می شـود، 

باید بتواند منافع و شفافیت را به سایر بخش ها 

هم منتقل کند؛ این موضوع سـبب خواهد شـد 

ایـران در حـد کالس دهمیـن فوالدسـاز دنیـا بـاال 

بیاید. قیمت گذاری دسـتوری و عدم شـفافیت 

در سـایر بخش هـای زنجیـره بـه معنـای کاهـش 

کالس کاری ایـران بـه عنـوان دهمیـن فوالدسـاز 

برتـر دنیاسـت؛ از ایـن رو، ایمیـدرو بـه عنوان یک 

سـازمان دولتـی کـه تمـام منابـع مالـی فـروش آن 

به خزانه وارد می شود، نمی تواند منافع مردم را 

نادیده بگیرد.

صبـاغ عنـوان کـرد: سـاختار بایـد بـه گونه ای 

طراحی شـود که امکان رقابت در همه بخش ها 

وجود داشته باشد و در فضای شفافی قیمت ها 

کشـف شـود. از سـوی دیگر، متقاضیان خرید و 

همین طور فروشندگان فرصت برابر برای شرکت 

در مزایده ها را داشته باشند. 

ساختار رقابتی در راه بازار کنسانتره،  ■

گندله و آهن اسفنجی 

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه ایمیـدرو بـه 

دنبال ایجاد و تقویت یک ساختار رقابتی است، 

بیـان کـرد: حتمـا در بازه هـای بعـدی وارد بحـث 

کنسـانتره، گندلـه و آهـن اسـفنجی نیـز خواهیـم 

شـد تـا نهایتـا کلیـه زنجیره فـوالد ایران به سـمت 

شـفافیت از طریق مکانیسـم بورس کاال و خروج 

دولت از فرآیند قیمت گذاری حرکت کند.

وی ادامـه داد: اکنـون کـه تاحـدودی فضـای 

فـوالد بـاز و دسـتورالعمل ها کمتـر شـده اسـت، 

بایـد تـالش کرد سـاختار فوالد به کمک رسـانه ها 

نصیـب  هـم  قطعـا  آن  فوایـد  و  شـود  اصـالح 

فوالدسـازان خواهـد شـد و هـم سـنگ آهنی ها و 

کل زنجیره از آن منتفع می شوند.

سیاست گذاری واحد در کل زنجیره فوالد ■

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو خاطرنشـان کـرد: در حـوزه فـوالد بهتـر 

اسـت به صورت کارشناسـی مسائل مطرح شود 

و در ایـن راسـتا اگـر فـوالد کـه در انتهـای زنجیـره 

قرار دارد براساس رقابت کشف قیمت می شود 

و قیمـت آن ضریبـی از نرخ هـای جهانـی اسـت 

تامین کننـدگان  فروآلیاژی هـا،  داد  اجـازه  بایـد 

انـرژی و مـواد اولیـه هـم طبـق اسـتانداردی بـاال 

یـک  بـا  زنجیـره  کل  داد  اجـازه  بایـد  بیاینـد. 

سیاسـت گذاری واحـد و آن هـم سیاسـت رقابت 

مدیریت شود.

صبـاغ تاکیـد می کنـد کـه یـا بایـد رقابـت را 

پذیرفـت یـا بـر قیمت گـذاری تاکیـد کـرد و اگـر 

ایـن  در  اسـت  مطـرح  قیمت گـذاری  سیاسـت 
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صـورت مفهـوم کشـف قیمت براسـاس عرضه و 

تقاضـا زیـر سـوال مـی رود کـه ایـن رویکـرد مـورد 

تایید فعاالن زنجیره نیست و ساختار رقابت که 

بـه توسـعه کل زنجیـره کمـک می کنـد بایـد در 

اولویت قرار گیرد. 

مبنای قیمت سنگ آهن در بورس کاال ■

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو دربـاره مبنای قیمت سـنگ آهن عرضه 

شـده در بـورس کاال نیـز خاطرنشـان کرد: قیمت 

سـنگ آهن بر مبنای نرخ های هفته قبل ضربدر 

تعییـن  هفتـه  طـی  فـوالد  قیمـت  نوسـانات 

می شـود. هفتـه قبـل بهـای فـوالد در بـورس کاال 

افزایشـی بـود و در نتیجـه نـرخ سـنگ آهن هم بر 

همـان مبنـا صعـودی بـود. اگـر در معامـالت هـر 

هفته، سـنگ آهن عرضه شـده خریداری نداشـته 

باشـد، در ایـن صـورت بـرای عرضه هـای آتـی در 

هفته هـای بعـد 5 درصـد تعدیـل خواهـد شـد تـا 

زمانی که معامله آن انجام شود و بنابراین گاهی 

کـه  اسـت  نیـاز  نرخ هـا  اصـالح  بـرای  اوقـات 

خریداران از طریق ثبت نکردن تقاضا و نخریدن، 

اصالح قیمت دهند.

صبـاغ بـه ایـن موضـوع نیز تاکید کـرد که در 

معامـالت سـنگ آهن دالالن حـذف شـده انـد و 

تنها خریداران واقعی امکان خرید دارند و تمرکز 

ایمیـدرو بـه تولیـد واحدها بـوده و این موضوع را 

مدیریت می کند.

ــــ

بـر پایـه تازه تریـن گزارش آمـاری انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران، مجمـوع صادرات فـوالد ایـران )فوالد میانـی و محصوالت 
فوالدی( در سال گذشته 9 میلیون تن بوده که نسبت سال 98، کاهش 13.1 درصدی نشان می دهد.

کاهش 13.1 درصدی صادرات فوالد ایران در سال 99

کاهـش  ایـن  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

صادرات از نظر وزنی یک میلیون و 362 هزار تن 

بوده اسـت. سـال گذشـته صادرات فوالد میانی 

کشـور 6 میلیـون و 162 هـزار تـن بـوده که کاهش 

11 درصدی را نسبت به سال 98 نشان می دهد.

از صـادرات فـوالد میانـی در سـال گذشـته، 

و  بلـوم چهـار میلیـون  و  بیلـت  سـهم صـادرات 

564هزار تن و سهم صادرات اسلب یک میلیون و 

598 هزار تن بوده است. صادرات اسلب در سال 

99، کاهش 23 درصدی را تجربه کرده و صادرات 

بیلت و بلوم، 6 درصد کاهش یافته است.

وضعیت صادرات محصوالت فوالدی ■

بـر پایـه ایـن گـزارش، پارسـال کل صـادرات 

محصـــوالت فــــوالدی کشــــور دو میـــلیــــون و 

 ،98 سـال  بـه  نسـبت  کـه  بـوده  تـن  839هـزار 

کاهش 18 درصدی نشان می دهد.

از بیـن محصـوالت فـوالدی، سـهم صـادرات 

مقاطـع طویـل فـوالدی 2 میلیـون و 194 هـزار تن 

بـوده و صـادرات ایـن مقاطـع، در سـال گذشـته 

17درصد کاهش یافته است.

صـادرات میلگـرد کـه بیشـترین سـهم را از 

میـان صـادرات کل محصـوالت فـوالدی دارد، 

در ســــال 99 نسبــــت بــــه ســــال 98، کاهــــش 

18درصدی داشته و به یک میلیون و 835هزار 

تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 

20 درصدی در سـال 99 به 645 هزار تن رسـیده 

اسـت. بـا توجـه بـه نیـاز داخلـی کشـور، کاهـش 

صـادرات در بخـش محصـوالت تخـت، کامـال 

قابل پیش بینی بود.

همچنیـن صـادرات آهـن اسـفنجی در سـال 

گذشـته بـا کاهـش 11 درصـدی بـه 843 هزار تن 

رسیده است.

نکتـه قابـل تامـل ایـن اسـت کـه در سـال 99، 

صادرات محصوالت فوالدی، فوالد میانی و آهن 

اسفنجی همگی نزولی بوده و با وجود رشد قابل 

توجــــه تولیـــدات و رکــــود داخلـــی در بخـــش 

ساختمان، شاهد افزایش صادرات نبوده ایم.

بـر اســاس گزارشـی از ایرنـا، هرچنـد بررسـی 

آمـار عملکـرد صـادرات 14 شـرکت بـزرگ فـوالدی 

کشــــور در ســــال 99 حاکی از افـــت 7 درصـــدی 

صادرات نسبـت به سال 98 است، اما به اعتقاد 

کارشناســـان، فوالدســــازان در حــــال رهایـــی از 

موضوع تنظیم بـازار و محدودیت های صادراتی 

بوده و این رونــد با توجه به بهبود تقاضا و قیمت 

جهـــانی فــــوالد، در 6 ماهــــه نخســت سال 1400 

افزایشی خواهد بود.
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مدیرعامل شـرکت توسـعه فـراوری صنایع و معادن ماهان سـیرجان از افزایـش 60 درصدی عملیات معدنـکاری در معدن گل گهر 
5 در سـال 99 نسـبت بـه سـال 98 خبر داد که این رشـد در دو بخش تولید سـنگ آهن کلوخـه و باطله برداری به ترتیـب به میزان 

15 و 64 درصد بود.

افزایش 60 درصدی عملیات معدنکاری و رشد 
250درصدی فروش

عملکرد موفق شرکت فراوری ماهان سیرجان در سال 1399؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی گـروه مالـی گردشـگری، مهـدی بهرامـی 

اظهار داشت: شرکت ماهان سیرجان در سال 99، 

میزان دو میلیون و 400 هزار تن تولید سنگ آهن و 

36 میلیون تن باطله برداری را محقق کرده است.

بهرامی ادامه داد: از دیگر موفقیت های سال 

گذشـته در ایـن شـرکت می تـوان بـه رشـد فـروش 

در  درصـدی  رشـد 250  شـاهد  کـه  کـرد  اشـاره 

مقایسـه بـا سـال 98 بـود و مجمـوع فـروش ایـن 

شـرکت در سـال مالـی 1399 بـه بیـش از 39 هـزار 

میلیارد ریال رسیده است.

بـه گفتـه وی، همچنیـن در بخـش ایمنـی و 

طبـق نتایـج ممیـزی ایمیـدرو و کسـب امتیـاز 

بیـن  رتبـه چهـارم در  مناسـب، سـال گذشـته 

ایمیـدرو در سـطح کشـور را  تابعـه  44شـرکت 

نیـز شـاهد رشـد  ایـن حیـث  از  کسـب کـرد و 

115درصدی بودیم.

بهرامی با بیان اینکه نخستین عرضه محصول 

شـرکت در بـورس کاال نیـز از افتخـارات شـرکت 

ماهـان سـیرجان در سـال 1399 بـود، عنـوان کـرد: 

همچنین انتشار اوراق سلف موازی توسط شرکت 

مراحـل پایانـی را می گذرانـد ضمـن اینکـه رونـد 

پذیـرش شـرکت در بـورس نیـز بـه سـرعت در حال 

انجام است.

وی افـزود: در بحـث توسـعه، موفـق بـه اخـذ 

مجـوز کنسـانتره در نیمـه دوم سـال 99 شـدیم و 

رونـد احـداث کارخانـه کنسـانتره در سـال جـاری 

آغـاز خواهـد شـد. همچنیـن در توسـعه معـادن 

مطالعـات بـرای خریـد محدوده هـای معدنـی و 

انجام اکتشـافات در سـال 99 شروع شـد. در حال 

حاضـر انجام عملیات اکتشـاف در یک محـدوده 

به وسعت 20 کیلومترمربع در حال انجام است.

بهرامی اظهار کرد: شرکت ماهان سیرجان در 

و  اسـتقرار  از  پـس   1399 سـال  پایانـی  ماه هـای 

پیاده سـازی موفقیت آمیـز اسـتانداردهای حـوزه 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انجام ممیزی 

برون سـازمانی، موفـق به اخذ چهـار گواهینامه 

 ISO 14001 ،)ایمنـی و بهداشــت( ISO 45001

)زیست محیطی(، ISO 31000 )مدیریت ریسک( 

و HSE-MS شد.

مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان در خصوص 

مسئولیت های اجتماعی شرکت ماهان سیرجان 

تصریح کرد: این شـرکت در سـال گذشـته حسـب 

دسـتور ریاسـت گروه مالی گردشـگری، اقدامات 

مهمی بخصوص در حوزه سالمت انجام داده که 

در  عمرانـی  پـروژه  دو  تکمیـل  آن هـا  جملـه  از 

بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان است.

وی مطـرح کـرد: دو پـروژه بیمارسـتان امـام 

رضـا)ع( سـیرجان بـا زیربنـای بیـش از دو هـزار 

متر شـامل توسـعه سـاختمان اورژانس و تکمیل 

بخـش ویـژه کرونـا اسـت و بالـغ بـر 80 میلیـارد 

ریال در این خصوص هزینه شده است.

بهرامـی ابـراز کـرد: همچنیـن  سـایر اقدامـات 

بـرای  حمایتـی  بسـته  هـزار  دو  توزیـع  شـامل 

نیازمندان، آزادی زندانیان مالی، خرید تجهیزات 

برای بیمارستان بردسیر و ساخت مرکز توانبخشی 

در بردسـیر بـا اعتبـار تقریبـی 40 میلیـارد ریـال 

در  سـیرجان  ماهـان  شـرکت  اقدامـات  ازجملـه 

خصوص مسئولیت های اجتماعی است.

شرکت فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 

یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ ماهان و 

بـازوی اجرایـی آن در بخـش معـدن اسـت کـه در 

حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن 

از تـوده معدنـی شـماره 5 گل گهـر سـیرجان را 

بر عهده دارد.
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مدیرعامـل فـوالد مبارکـه گفـت: گروه فـوالد مبارکه در راسـتای تحقـق شـعار سـال 1400 )تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها( 
توانسـته در بخش هـای مختلف تولیـد در فروردین ماه 1400 رکوردهای متعددی را به ثبت برسـاند و با تولید بیـش از 700 هزارتن 
تختـال در آخریـن سـاعات 31 فروردین ماه، بار دیگر شـعار »مـا می توانیم« را در صنعت فوالد کشـور به عمل تبدیل کنـد. در واقع 
روندی که مجموعه فوالد مبارکه در پیش گرفته، در جهت برداشـتن موانع و پشـتیبانی از تولید در کشـور اسـت که خوشـبختانه تا 

به این لحظه محقق شده و با همت فوالد مردان ایران زمین همچنان ادامه دار خواهد بود.

تحقق شعار سال با عبور از تولید ماهانه ۷00 هزار تن تختال
مدیرعامل فوالد مبارکه از رکوردهای مداوم تولید در این شرکت خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان 

با اشاره به مهم ترین رکوردهای ثبت شده در این 

شـرکت در فروردیـن مـاه اظهـار داشـت: شـرکت 

فوالد مبارکه توانست با تالش و همت شبانه روزی 

در راسـتای عمل به منویات مقام معظم رهبری، 

در  تولیـد  رکـورد  شکسـتن  بـا  را   1400 فروردیـن 

چهارنواحـی فوالدسـازی، نـورد سـرد، آهن سـازی و 

فوالدسـبا بـه پایـان برسـاند. یکـی از مهم تریــــن 

رکوردهــــای تولیــــد در ایـن شرکــــت در ناحیــــه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم به ثبت رسید و 

بـا همـت نیروهــــای تالشـگر ناحیـه فوالدسـازی 

توانسـتیم بـا گـذر از تولیـد 662 هزارتـن تختال که 

آخرین رکورد ثبت شده فوالد مبارکه در اسفند 99 

بود؛ این بار با تولید 700 هزار و 215 تن تختال رشد 

قابل قبولی را در تولید این محصول استراتژیک به 

ثبت برسانیم.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تولیـد عریض تریـن 

تختـال کـه بـه تازگـی در فـوالد مبارکـه بـه تولیـد 

رسیده نیز خاطرنشان کرد: کارشناسان و کارکنان 

واحدهـای ریخته گـری در شـرکت فـوالد مبارکـه 

اقدام به آماده سـازی قالب ماشـین 5 ریخته گری 

عـرض  و  ضخامـت 250  بـا  تختـال  تولیـد  بـرای 

2025میلی متـر )2 متـر( کرده انـد، اقدامـی مهـم 

جهـت برطـرف کــــردن نیـاز صنایـع اسـتراتژیک و 

بـزرگ داخلـی و خارجـی آن سـوی مرزهـا و ایجـاد 

بسـتر عظیـم صادراتی برای شکسـتن انحصـار در 

بازارهای بین المللی اسـت. چراکه تولید این نوع 

تختال در حالی توسـط فوالد مردان شـرکت فوالد 

مبارکه محقق شد که تا پیش از این، صنایع بزرگی 

همچون نفت، گاز و کشتی سازی و... برای تامین 

این نوع از تختال، مجبور به انجام واردات از دیگر 

کشورها بودند.

ایـن تختـال  تولیـد  عظیمیـان تصریـح کـرد: 

نشان می دهــد صنعتگران، مدیران، مهندسان و 

کارشناســــان شرکــــت فـــوالد مبارکــــه در تلـــاش  

هستند که همواره سرآمد صنعت کشور باشند 

و عالوه بــــر تامیـــن نیازهــــای صنعتگــــران، برای 

سـهام داران ایـن شـرکت فـوالدی نیـز سـودآوری 

بیشتری ایجاد کنند.

وی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر بسـیاری از 

صنایـع بزرگ کشـور همچون خودروسـازی، لـوازم 

خانگی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ... به صنعت 

فـوالد وابسـته هسـتند و نیـاز ایـن صنایـع از طریق 

تولیـدات ایـن بنـگاه فـوالدی قابل تامین اسـت. تا 

جایی که طبق آمار موجود تقریبا 50 درصد از نیاز 

صنایع کشور توسط فوالد مبارکه تامین می شود.

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه، 

تختـال بـه عنـوان مـاده اولیـه بـرای تولیـد ورق و 

محصـول نهایـی کـه در صنایـع نامبـرده اسـتفاده 

می شـود، از اهمیـت باالیـی برخـوردار بـوده و در 

شرایطی که کشورمان در مسیر توسعه و صنعتی 

شدن قرار گرفته، تولید هرچه بیشتر این محصول 

می توانـد حرکـت را بـه سـمت تولیـدات بیشـتر 

صنعتـی و کـم شـدن وابسـتگی ایـران بـه دیگـر 

کشورها سرعت دهد.

عظیمیـان بـا تاکیـد بـر اینکـه حرکـت گـروه 

اهـداف  تحقـق  جهـت  در  همـواره  فوالدمبارکـه 

تعریـف شـده بـرای کشـور از سـوی باالتریـن مقام 

کشـور اسـت در ادامه گفت: امسـال با نام تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است 

و همانگونـه کـه شـرکت فـوالد مبارکـه توانسـت 

جهش تولید را در سال 99 محقق سازد، امسال نیز 

با عزم فوالدین در جهت تولید بیشتر و برداشتن 

موانـع از سـد راه تولیدکننـدگان و صنایـع پاییـن 

دستی گام خواهد برداشت.

پایـان  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: تولیـدات ایـن بنـگاه صنعتـی، 

ضمن اینکه منجر به تامین نیاز مواد اولیه صنایع 

نیـز  کشـور  از  ارز  خـروج  از  شـده،  پایین دسـتی 

جلوگیـری کـرده و حتـی بـا درآمدهـای ارزی خـود 

توانسـته بـه اقتصـاد کشـور در جهـت حرکـت بـه 

سمت اقتصاد غیرنفتی کمک کند. امید می رود 

با راه اندازی واحد نورد گرم 2 فوالد مبارکه مابقی 

نیاز صنایع به انواع ورق های فوالدی نیز در کشور 

تامین شود و ایران به عنوان قدرتمندترین صنعت 

فـوالدی در منطقـه حرف هـای زیـادی بـرای گفتن 

داشته باشد.
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مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفت: بـا ورود اطالعـات کامل و دقیق به این سـامانه و بررسـی و پاالیش آن ها توسـط کمیته 
فنـی سـامانه و طبق فراینـدی که در حال تدوین آن هسـتیم، اطالعات جامعی از کیفیت و کمیت کاالها و خدمات بومی سـازی شـده 
در اختیـار شـرکت های زنجیـره آهـن و فـوالد و فعـاالن این بخش قـرار خواهد گرفـت که می توانـد در کاهـش تصمیم گیری های 

شخصی و غیرفنی تاثیر به سزایی داشته باشد.

سامانه جامع آهن و فوالد ایران عامل موثر
 در کاهش تصمیم های شخصی و غیرفنی

مشاور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی عنوان کرد:

شده نیز به ثبت رسیده است.

سـامانه جامع بومی سـازی زنجیره آهن و فوالد 

ایـران پـس از کیفی سـازی به عنـوان مرجـع وزارت 

صمت در شناسایی کاالها و خدمات بومی سازی 

شده و مورد تایید در این بخش و تصمیم گیری در 

مـوارد  واردات  اعمـال محدودیـت در  خصـوص 

مشابه خارجی با هدف حمایت از تولید و ساخت 

داخل عمل خواهد کرد.

شـرکت ایریسـا، مجـری طراحـی و پیاده سـازی 

سـامانه جامـع آهـن و فـوالد ایـران نیـز گزارشـی از 

اقدامـات انجـام شـده طـی دو سـال گذشـته ارائـه 

کرد. طراحی و پیاده سازی سامانه، برگزاری فراخوان 

برگـزاری  بسـتر  ایجـــاد  سامانــــه،  در  نــــام  ثبـت 

فراخوان های ساخت داخل و جمع آوری اطالعات 

شـرکت های  توسـط  شـده  بومی سـازی  قطعـات 

صنعتی و معدنی از جمله این اقدامات عنوان شد.

همچنین هدایت سازندگان و تامین کنندگان 

فراخوان هـای  اعـالم  سـامانه،  بـه  ورود  بـرای 

بومی سـازی در سـامانه، بررسـی و اصالت سـنجی 

تاییدیـه  ارائـه  سـامانه،  در  شـده  وارد  اطالعـات 

کیفیـت بـرای قطعـات بومی سـازی شـده توسـط 

کمیته تخصصی و استقرار سامانه مدیریت دانش 

در امر بومی سازی در صنعت آهن و فوالد ازجمله 

اقدامات آینده سامانه مذکور عنوان شد.

در این نشسـت فرآیند بررسـی و تایید اقالم و 

خدمـات بومی سـازی شـده مـورد بحـث و تبـادل 

نظر قرار گرفت. عالوه براین، حذف موارد تکراری 

در سامانه، مدت زمان مورد نیاز برای ثبت دقیق 

و  تامین کننـدگان  توسـط  قطعـات  اطالعـات 

تولید کنندگان، بررسی رضایت مصرف کنندگان از 

دانـش  مدیریـت  و  خدمـات  و  کاالهـا  کیفیـت 

ازجمله مباحث و پیشنهادات مطرح شده توسط 

ایـن  در  حاضـر  معدنـی  و  فـوالدی  شـرکت های 

نشست بود.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، حسـن یونسـیان مشـاور رئیـس 

هیئـت عامـل ایمیـدرو در امـور بومی سـازی در 

نشست ویدئوکنفرانسی با انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد ایران، شـرکت های فـوالدی و معدنی بزرگ و 

شـرکت ایریسـا بـه بررسـی جزئیـات سـامانه جامع 

آهن و فوالد ایران پرداخت.

یونسیان اظهار داشت: با ورود اطالعات کامل 

و دقیـق بـه ایـن سـامانه و بررسـی و پاالیـش آن هـا 

توسط کمیته فنی سامانه و طبق فرایندی که در 

از  جامعـی  اطالعـات  هسـتیم،  آن  تدویـن  حـال 

کیفیـت و کمیـت کاالهـا و خدمـات بومی سـازی 

شـده در اختیار شـرکت های زنجیره آهن و فوالد و 

فعـاالن این بخـش قرار خواهد گرفت که می تواند 

در کاهـش تصمیم گیری های شـخصی و غیرفنی 

تاثیر به سزایی داشته باشد.

ثبت 22 هزار قطعه ■

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در امـور 

بومی سازی، به اشتراک گذاری وتبادل اطالعات و 

تجربیـات و همچنیـن مدیریـت دانـش در بخـش 

بومی سازی را از دیگر اهداف ایجاد سامانه مذکور 

دانسـت و افـزود: تاکنـون در سـامانه یـک هـزار و 

850کاربـر ثبـت نـام و 22 هـزار و 50 قطعـه بومـی 
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وزیـر صنعـت، معدن و تجارت گفت: بیش از سـه میلیـون و 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشـور وجـود دارد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موظف به بسترسازی و فراهم آوری زمینه های الزم برای جذب این نقدینگی در بخش تولید است.

تامین مالی 2۷ هزار میلیارد تومانی از طریق طرح تام 
در سال 1399

وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه طرح تام خبر داد:

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

علیرضـا رزم حسـینی در آییـن امضـای تفاهم نامه 

تامیـن مالـی واحدهـا و پروژه هـای دارای اولویـت 

طـرح تـام، اظهـار داشـت: بایـد بخـش تولید بـرای 

سـرمایه های  تـا  باشـد  سـودآور  سـرمایه گذاری 

سرگردان به سمت این بخش هدایت شوند.

وی ادامـه داد: از طریـق سیاسـت های تامیـن 

مالی دولت که تکالیف و وظایف قانونی آن است 

مانند تبصره 18 و تسهیالت رونق تولید، در سال 

گذشـته 40 هـزار و 230 میلیـارد تومـان بـه بخـش 

تولید تزریق شده است.

تزریق 720 هزار میلیارد تومان تسهیالت  ■

بانکی به بخش تولید در سال گذشته

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکه 

بیش از 720 هزار میلیارد تومان در سـال گذشـته 

به بخش تولید تسهیالت بانکی ارائه شده است، 

اضافـه کـرد: از میـزان یـک میلیـون و 600 هـزار 

میلیارد تومان تسهیالت ارائه شده از سوی شبکه 

هـزار  بـه 720  نزدیـک  بانکـی در سـال گذشـته، 

میلیارد تومان به بخش تولید تزریق شده است.

رشد صنعتی 8 درصدی در سال گذشته ■

خــــود  سخنـــــان  ادامــــه  در  رزم حسینــــی 

جهت گیـری بخش تولید را مثبـت ارزیابی کرد 

و از رشــد صنعتی 8 درصــدی در سال گذشته 

خبر داد.

وی تجارت خارجی کشـور را در سـال گذشته 

75 میلیـارد دالر و میـزان تامیـن کاال بـه واسـطه 

واردات و صادرات را 146 میلیون تن دانست و این 

حجـم از صـادرات و تجـارت را نشـانگر رشـد و 

پویایـی صنعـت و تولیـد در کشـور علی رغـم همه 

و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  جملـه  از  مشـکالت 

تحریم های ظالمانه قلم داد کرد.

تامین مالی 27 هزار میلیارد تومانی از  ■

طریق طرح تام

وزیـر صمـت از تامیـن مالـی 27 هـزار میلیـارد 

تومانی از طریق این طرح توسـط شـرکت های برتر 

در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: واحدهای 

بـه  را  خالـی  و ظرفیت هـای  نیمه تعطیـل  راکـد، 

صورت هدفمند در راستای این طرح تامین مالی 

خواهیم کرد.

رزم حسینی، خلق پول از مسیر تولیدکنندگان 

و شرکت های برتر را ضروری دانست و گفت: در 

این راستا، سال گذشته 100 شرکت بزرگ و توانمند 

شناسایی شده است که تفاهم نامه هایی را با آن ها 

امضا نموده و این طرح نیز امسال تداوم دارد.

وی همچنیـن بـه برنامه هـای وزارت صمـت 

برای توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار از 

طریـق طـرح اقتصـاد مقاومتی با شـرکت های برتر 

اشـاره کـرد و افـزود: از ایـن مسـیر نیـز شـرکت های 

برتر برای حوزه تولید تامین مالی خواهند کرد.

رشد بیش از 80 درصدی صادرات در  ■

فروردین  ماه

بـر اسـاس ایـن گـزارش، وزیـر صمـت در پایـان 

سخنان خود از رشد بیش از 80 درصدی صادرات 

در فروردیـن  مـاه امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته 

خبر داد و تصریح کرد: واردات کاالهای مورد نیاز 

تولید، تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانجات 

بـه صـورت هدفمنـد دنبـال می شـود و در صورت 

برداشـته شـدن تحریم هـا نیـز، سیاسـت تقویـت و 

تعمیق ساخت داخل تداوم دارد.

گفتنـی اسـت کـه در آیینی بـا حضور علیرضا 

رزم حسینی وزیر صمت، تفاهم نامه تامین مالی 

واحدهـا و پروژه هـای دارای اولویت طرح تام میان 

ایمیـدرو، معاونـت معدنـی وزارت صمـت و بانک 

تجارت به عنوان بانک عامل به امضا رسید.
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وجیه الـه جعفـری در آییـن امضای تفاهم نامـه تامین مالی واحدهـا و پروژه هـای دارای اولویت طـرح تام که با حضـور وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت برگزار شـد، گفـت: 15 هزار میلیـارد تومان اعتبار توسـط ایمیدرو در سـه مرحلـه و ظرف مدت دو سـال پرداخت 

خواهد شد که امیدوار هستیم در رشد و توسعه صنعتی و معدنی مثمر ثمر واقع شود.

تامین مالی 15 هزار میلیارد تومانی ایمیدرو در تفاهم نامه 
طرح تام با بانک تجارت

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد:

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

وجیه اللـه جعفـری بـا اشـاره به تفاهم نامـه دیگری 

کـه در راسـتای طـرح تـام سـال گذشـته توسـط 

ایمیـدرو منعقـد شـده اسـت، اظهـار داشـت: در 

راسـتای ایـن تفاهم نامـه، ایمیـدرو بـه عنـوان یـک 

معـدن  و  صنعـت  بانـک  بـا  توسـعه ای  سـازمان 

تفاهم نامـه ای بـه ارزش 12 هـزار میلیـارد تومـان 

منعقد نموده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو یادآوری کرد: در 

ایـن راسـتا تاکنـون یک هـزار میلیـارد تومان تامین 

مالی انجام داده ایم و تا چهار هزار میلیارد تومان 

نیز می توانیم پرداخت کنیم.

جعفری همچنین تصریح کرد: هدف گذاری 

بـرای تامیـن حداقـل 50 هـزار میلیـارد تومـان از 

طریـق تامیـن مالـی واحدهـا و پروژه هـای دارای 

اولویت طرح تام در دستور کار قرار گرفته است 

کـه تحقـق ایـن هـدف بـا کمـک مجموعه هـای 

وزارت صمـت و همـکاری شـبکه بانکـی دور از 

دسترس نیست.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، وی در پایـان تصریـح 

کـرد: نـرخ سـود تسـهیالت پرداختـی از محـل این 

مصـوب  نـرخ  اسـاس  بـر  تفاهم نامه هـا  و  منابـع 

شـورای پـول و اعتبـار خواهـد بـود و از منابع ایجاد 

شـده حداقل حدود 30 درصد برای سـرمایه ثابت 

و تکمیـل و راه انـدازی پروژه هـا و طرح هـا و رشـد 

سـرمایه گذاری در کشـور و 70 درصـد نیـز بـرای 

اختصـاص  واحدهـا  گـردش  در  سـرمایه  تامیـن 

خواهد یافت.

گفتنـی اسـت کـه در آیینی بـا حضور علیرضا 

رزم حسینی وزیر صمت، تفاهم نامه تامین مالی 

واحدهـا و پروژه هـای دارای اولویت طرح تام میان 

ایمیـدرو، معاونـت معدنـی وزارت صمـت و بانک 

تجارت به عنوان بانک عامل به امضا رسید.

ــــ

مدیرعامـل شـرکت مس گفت: فروش شـرکت ملی صنایـع مس ایـران در فروردین ماه بـا افزایش 113 درصدی نسـبت به مدت 
مشابه در سال قبل به 14 میلیون و 7 هزار و 946 میلیون ریال رسید.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، 

اردشـیر سـعدمحمدی، مدیرعامـل شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران اظهـار داشـت: فـروش ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه بـا افزایـش 113 درصـدی 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 14میلیون 

و هفت هزار و 946 میلیون ریال رسید.

درآمـد  از  درصـد   33 مقـدار  افـزود:  وی 

شـرکت در ایـن مـدت از طریـق فـروش صادراتی 

و 67 درصد از طریق فروش داخلی بوده است.

رشد 113 درصدی فروش فملی در فروردین 1400
مدیرعامل شرکت مس خبر داد:

ــــ
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علیرضا رزم حسـینی در جلسـه کمیته خودرو گفت: به منظور عملیاتی شـدن شـعار سـال جاری در صنعت خودرو، سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران ایدرو، باید ضمن تالش حداکثری، برنامه ریزی الزم را انجام دهد.

تاکید وزیر صمت بر تالش حداکثری برای تحقق شعار سال 
در صنعت خودرو

در جلسه  کمیته خودرو مطرح شد؛

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

علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیته خودرو که 

در محـل سـالن جلسـات شـهید سـلیمانی دفتـر 

وزارتـی برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه بسـیج مجموعـه 

وزارت صمت برای تحقق فرمایشات مقام معظم 

رهبری، در زمینه مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، 

اظهار داشت: به منظور عملیاتی شدن شعار سال 

جـاری در صنعـت خـودرو، سـازمان گسـترش و 

نوسـازی صنایـع ایـران ایـدرو بایـد ضمـن تـالش 

حداکثری، برنامه ریزی الزم را انجام دهد.

وی افزود: خودروسازان برای تامین نیاز داخل 

کمـی  افزایـش  بـرای  برنامه ریـزی  ضمـن  بایـد 

محصـوالت خـود، بیـش از پیـش در مسـیر ارتقای 

کیفی و تولید خودروی باکیفیت و در شان مردم 

شریف ایران گام بردارند.

لزوم داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو

وزیــــر صنعـــت، معدن و تجــــارت بــــر لــــزوم 

داخلی سـازی حداکثـری قطعـات خـودرو تاکیـد 

کـرد و گفـت: شـرکت های خودروسـازی بایـد ایـن 

مهـم را بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن اولویت هـای 

کاری مدنظـر قـرار داده و بـرای تحقـق آن در سـال 

جاری برنامه ریزی کنند.

محســـن صالحــی نیــــا، رئیــس هیئـــت عامل 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو نیز 

در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه برنامه ریزی هـای انجام 

گرفتـه بـرای افزایـش تولیـد شـرکت خودروسـازی، 

گفت: طبــــق برنامــه ریزی هــــای انجـــام گرفتـــه، 

خودروسـازان در سـال 1400، بیـش از یـک میلیـون 

خـودرو توسـط دو خودروسـاز بـزرگ تولیـد و روانـه 

بازار خواهند کرد.

بر اسـاس این گزارش، وزیر صنعت، معدن 

و تجـارت در پایـان ایـن جلسـه، از دو محصـول 

در آسـتانه تولیـــد انبوه تارا و شـاهین متعلق به 

ایـــران خـــودرو و سایپـــا بازدیـــد و در جریـــان 

دو  ایـن  عرضـه  بـرای  گرفتـه  انجـام  اقدامـات 

خودرو به بازار قرار گرفت.

ــــ

مدیرعامـل صندوق بازنشسـتگی کشـوری پیرامـون عملکرد موفق شـرکت صبا فوالد خلیج فـارس گفت: ظرفیت تولیـد صبا فوالد 
به شکل چشمگیری باال رفت و با 6 برابر شدن سودآوری، باالترین بازدهی را در صندوق بازنشستگی از آن خود کرد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت صبا فـوالد خلیج فـارس، 

اکبـر افتخـاری طـی یادداشـتی کـه در صفحـه 

شخصــــی خـــود در اینستـــاگرام منتشــر کـــرد، 

توضیحـات مفصلـی پیرامـون اقدامـات صورت 

گرفته در این صندوق و سـودآوری شـرکت های 

تابعـه صنـدوق مطرح کرده و در انتهای مطلب 

بـه طـور مسـتقیم بـه عملکرد شـرکت صبـا فوالد 

خلیـج فـارس و تغییـر و تحـوالت رخ داده در آن 

اشاره کرده است.

اکبـر افتخـاری در ادامـه ایـن مطلـب کـه بـه 

همــــراه تصویــــری از کارخانــه صبــا فوالد خلیج 

فـارس منتشـر کـرده، پیرامـون عملکــــرد  ایــــن 

شـرکت نوشـته اسـت: کارخانه صبا فوالد خلیج 

فـارس کـه در سـال 96 بـه بهره بـرداری رسـید، بـا 

وجـود ظرفیت هـای ویـژه در کشـور و شـاید در 

جنـوب غـرب آسـیا تنهـا بـا 35 درصـد ظرفیـت 

بـا  پارسـال  امـا  می کـرد  فعالیـت  خـود  اسـمی 

اقدام هـای متعـددی کـه برای افزایش بهـره وری 

آن صـورت گرفـت، ظرفیـت تولیدی آن به شـکل 

چشمگیــــری بــــاال رفــــت و بــــا 6 برابــــر شـــــدن 

سودآوری، باالترین بازدهی را میان شرکت های 

تابعـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـور بـه نـام خود 

ثبت کرد.

6 برابر شدن سودآوری صبا فوالد خلیج فارس
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کرد:
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رئیـس انجمن سـنگ آهن گفـت: همان طور کـه فوالدی ها اجازه کشـف عادالنه قیمت محصـوالت خـود در بـورس کاال را دارند که 
رونـدی منطقـی اسـت، سـنگ آهنی ها نیز بایـد بتوانند محصول خـود را در فضـای رقابتی بورس بفروشـند تا توسـعه صنعت فوالد 

شامل کل زنجیره شود؛ از این رو اتحاد میان فعاالن صنعت به توسعه کل زنجیره فوالد منجر می شود.

لزوم استمرار عرضه سنگ آهن در بورس کاال
رئیس انجمن سنگ آهن ایران مطرح کرد:

بـــــه گـــــزارش پایگــــاه »فلــــزات آنالیــــن«، 

مهــــرداد اکبریــــان رئیــــس انجمــــن سنگ آهــن 

اظهار داشت: حتی با کشف قیمت هایی که در 

معامـالت اخیـر سـنگ آهن در بـورس کاال اتفـاق 

افتاده است باز هم سنگ آهنی ها متضرر هستند 

چراکـه هزینه هـای تمـام شـده در شـرایط فعلـی 

یـا 6 مـاه پیـش افزایـش  کشـور نسـبت بـه پنـج 

چشمگیری داشته است. از سوی دیگر، علی رغم 

افزایـش چشـمگیر قیمت هـای جهانـی در فـوالد، 

گندله، کنسانتره و سنگ آهن اما متاسفانه دولت 

بـا منع صـادرات محصوالت معدنی و سـنگ آهن 

دسـت معـدن دار و فعـاالن حـوزه معـدن را از ایـن 

افزایش قیمت ها و ارزآوری برای کشور و تحوالتی 

کـه در حـوزه معـدن می توانسـتند ایجـاد کننـد، 

کوتـاه کـرده اسـت؛ در نتیجه این تحـوالت، تالش 

ما اصالح معامالت داخلی با فوالدی است.

وی با اشاره به صادرات فوالدی ها و دسترسی 

باالی آن ها به بازارهای صادراتی گفت: 40 درصد 

محصوالت فوالدی با نرخ های باال صادر می شود 

و امیـدوار هسـتیم فوالدی هـا هماننـد زمانـی کـه 

صـادر می کننـد و قیمت هـای بـاالی جهانـی را 

کسـب می کننـد، در زمـان خریـد مـواد خـام و 

سـنگ آهن آن هـا نیـز نسـبت بـه تعدیـل نرخ هـای 

سنگ آهن گالیه نکنند و تالش شود با یک اتحاد، 

توسعه در کل زنجیره فوالد رقم بخورد.

اکبریان ادامه داد: نسبت افزایش قیمتی که 

در معامـالت سـنگ آهن در تـاالر حـراج بـاز بـورس 

کاال اتفـاق افتـاده بـا رشـد قیمت هـای فوالدی هـا 

بـا 40 درصـد  هـم  هنـوز  و  نیسـت  قیـاس  قابـل 

قیمت هـای جهانـی سـنگ آهـن خـود را بـه بـازار 

داخل می فروشیم.

بر اساس گزارشی از ایلنا، اکبریان درخصوص 

معاملـه  اینکـه  بـر  مبنـی  افـراد  برخـی  ادعـای 

سنگ آهــــن در بــــورس کــــاال خــــارج از اعــــداد و 

قیمت گــذاری وزارت صمـــت بیــــان کـــرد: مگـر 

وزارتخانـه تـا االن بـرای سـنگ آهن عـددی تعریـف 

کـرده اسـت؟ ایـن اعـداد مـورد بحـث تنهـا دربـاره 

کنسانتره و گندله بوده و هیچ گاه برای سنگ آهن 

فرمول قیمتی تعیین نشده است چون سنگ آهن 

به واسطه عیار و ناخالصی های متفاوت، قابلیت 

قیمت گـذاری بـه ایـن شـکل را نـدارد. بـه عبـارت 

دیگر معادن هزینه های تمام شده متفاوتی دارند 

و فاصلـه تـا مقاصـد فـروش در آنهـا بحـث مهمـی 

اسـت و اگرچه کرایه حمل در فوالد به عنوان یک 

کاالی ارزشمند تاثیر زیادی ندارد اما در سنگ آهن 

این چنین نیست.

رئیـس انجمـن سـنگ آهـن ایـران تصریـح کـرد: 

تاکنـون سـنگ آهـن بـه صـورت تمامـا توافقـی بـه 

افزایـش  دلیـل  بـه  امـا  شـده  فروختـه  فوالدی هـا 

قیمت هـا در بـازار جهانـی از یک طـرف و باال رفتن 

هزینه های تولید از طرف دیگر، کمترین کاری که 

می تـوان بـرای بخـش معـدن انجـام داد این اسـت 

که فوالدی به خواسته چندین ماهه سنگ آهنی ها 

احتـرام بگذارنـد و قیمت هـای خرید را نسـبت به 

پارسـال افزایـش دهنـد. نـه اینکـه بـا کوچکتریـن 

افزایـش قیمـت در معامالت سـنگ آهن در بورس 

کاال شـاهد اعتـراض برخـی فعـاالن باشـیم. ایـن 

اعتراض کامال غیرمنطقی اسـت و اگر بخواهند 

به این رویکرد خود ادامه دهند باعث خسـارت و 

رکود در بخش معدن خواهد شد که در آینده دود 

آن نیز به چشم صنعت فوالد خواهد رفت.

وی افـزود: در جلسـات بـا سیاسـت گذاران از 

مجلس گرفته تا مسئوالن وزارت صمت بحث بر 

سر این است که سود زنجیره در هر شرایطی باید 

به صورت متوازن در کل زنجیره توزیع شود. این 

در حالـی اسـت کـه سـنگ آهنی هـا هـم از سـمت 

فشـار  تحـت  فوالدی هـا  سـوی  از  هـم  و  دولـت 

یـک  و  اسـت  آنهـا اجحـاف شـده  بـه  و  هسـتند 

موضوع غلط به آنها دیکته می شود.

اکبریـان گفـت: معـدن و سـنگ آهن کسـب و 

کارهایی جدایی هستند که به عنوان تولیدکننده 

و بنگاه اقتصادی هزینه دارند و باید امکان و آزادی 

عمل را در بخش فروش داشته باشند. دستور این 

است که عمده تولیدات به داخل کشور فروخته 

شـود مـا هـم حرفـی نداریـم و حاضـر بـه اجـرای آن 

هستیم اما به چه قیمتی؟!

پایانـی  بخـش  در  سـنگ آهن  انجمـن  رئیـس 

صحبت های خود گفت: شرایط اقتصادی کشور 

به گونه ای است که اگر مراقب کسب و کارهایی 

مانند معدن که درگیر بخشنامه ها، دستورالعمل، 

محدودیت هـا و سیاسـت های انقباضـی اسـت، 

نباشـیم دچار رکود و تعطیلی خواهند شـد و دود 

ایـن موضـوع بـه چشـم فوالدی هایـی کـه اکنـون 

بـا  مـا  روابـط  رفـت.  خواهـد  هسـتند  معتـرض 

فوالدی هـا در حـوزه قیمت گـذاری یک بـار و بـرای 

همیشـه باید حل شـود و این عزم و حضور دولت 

را در اصالح دستورالعمل های خود می طلبد.
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