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سرمقاله
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اقتصـاد کشـورهای پیشـرفته سـال ها اسـت کـه از مرحلـه متکـی بـودن 

صـرف بـه منابـع عبـور کـرده و بـه مرحلـه اسـتفاده از دانـش رسـیده اسـت. 

دانشـی بـودن اقتصـاد بـه معنـای حاکـم بـودن تمـام اصـول دانـش در تمـام 

ارکان اقتصـادی بـه ویـژه حـوزه تولیـد و مصـرف اسـت. وقتـی صحبـت از 

اقتصاد دانش بنیان می  کنیم، باید توجه داشته باشیم که عمده کشورهای 

پیشـرفته ازجمله آلمان، ژاپن و کره جنوبی که جزو کشـورهای فاقد ذخایر 

معدنـی هسـتند و یـا کشـورهایی نظیـر اسـترالیا و کانادا کـه ذخایر معدنی 

قابـل توجهـی دارنـد، در تمامـی حلقه هـای زنجیره صنایع مختلـف خود، با 

تکیـه بـر دانـش و علـم اقتصـاد، بیشـترین ارزش افـزوده را خلـق کـرده و 

سرمایه های خود را به سمت بهترین فرصت ها سوق می دهند.

کشورهای ژاپن و آلمان با اینکه هیچ منابعی از انرژی و ذخایر معدنی 

مس در اختیار ندارند اما جزو تولیدکنندگان مس تصفیه شده و محصوالت 

نیمه سـاخته مسـی و آلیاژی محسـوب می شـوند و در طرف مقابل، عمده 

کنسـانتره مـس تولیـد شـده در کشـوری نظیـر اسـترالیا، بـه خـارج از ایـن 

کشور صادر می شود.

دلیـل چنیـن عملکردهـای متفاوتـی، ریشـه در عملکـرد دانش بنیـان و 

اقتصادمحور صنایع این کشور دارد که در یک کشور، به دلیل دسترسی به 

بازارهای مصرف، در حلقه های میانی و پایین دست صنعت سرمایه گذاری 

شده و دیگری به دلیل دسترسی به ذخایر قابل توجه و عدم توسعه صنایع 

پایین دست، تمرکز بر اکتشافات و تولیدات معدنی است.

صنعـت مـس کشـور پـس از نزدیـک بـه نیـم قرن تجربه توسـعه صنعتی 

در مقیاسـی جهانـی، هنـوز برنامـه و اسـتراتژی مشـخصی در اسـتفاده از 

فرصت های خلق ثروت و بهره برداری بهینه از منابع ندارد. هنوز مشخص 

نیسـت صـادرات کـدام یـک از محصـوالت منطقـی و درسـت بـوده و در 

خصوص تکمیل زنجیره ارزش کدام یک از محصوالت، باید سرمایه گذاری 

بیشتری انجام شود.

در حالـی کـه بـه واسـطه قرارگیـری بـر کمربنـد جهانـی مـس، از ذخایـر 

معدنی قابل توجهی برخوردار هستیم و هشتمین کشور بزرگ دارنده این 

ذخایـر محسـوب می شـویم ولـی در میـان 10 تولیدکننـده برتـر مـس قـرار 

نداریـم. همچنیـن در حالـی کـه ظرفیت هـای تولیـد انبوهـی در بخـش 

پایین دسـت صنعـت مـس شـکل گرفتـه و از طرفـی بـازار یـک میلیـون تنـی 

مصـرف در منطقـه وجـود دارد امـا در اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا و بازارهـا 

ناکام هستیم. بخش میانی صنعت علی رغم هزاران میلیارد سرمایه گذاری، 

بـا بهـره وری پایینـی کار کـرده و نتوانسـته راهـکاری تجربـه شـده و موفق را 

برای رفع چالش های تولید را به کار گیرد.

اگرچه صنعت مس کشـور به صورت نسـبی، یکی از موفق ترین صنایع 

معدنی کشور به حساب می آید ولی هنوز با چالش هایی دست به گریبان 

است که اگر با قیمت های باالی مس در جهان همراه نمی شد، می توانست 

پاشنه آشیل این صنعت باشد. اگر واقع بینانه به فرصت سوزی این صنعت 

بنگریـم، خواهیـم دیـد ایـن صنعـت جـای بسـیاری بـرای بهبـود عملکـرد و 

رسیدن به سطحی قابل مقایسه با مقیاسی جهانی دارد.

در بخش معدنی، آن طور که باید و شـاید عملکرد تولیدی متناسـب با 

دنیـا نداریـم و یـک سـوم نـرخ متوسـط جهانـی، از ایـن منابـع برداشـت 

می کنیم. همچنین در بخش ذوب و پاالیش، بهره وری تولید کمی داریم 

و هنـوز چالـش محصـوالت جانبـی حل نشـده اسـت. عالوه برایـن در بخش 

پایین دست صنعت، سوء مدیریت در بخش باالدست منجر به بالاستفاده 

مانـدن ده هـا هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـده اسـت کـه رقـم 

غیرقابل جبرانی در کشوری قلمداد می شود و بسیاری از پروژه های سودآور 

و حیاتی آن به دلیل کمبود منابع مالی، زمین گیر شده اند.

باید رویکردهای خود را در ارزیابی شاخص های عملکرد صنایع تغییر 

دهیـم و بـه جـای بـه کارگیری شـاخص هایی که عملکرد شـفاف و عملیاتی 

از وضعیـت صنعـت ندارنـد، از شـاخص هایی اسـتفاده کنیـم کـه وضعیـت 

ایـن صنعـت را در قیـاس بـا رقبـای بین المللـی در باالدسـت و پایین دسـت 

صنعـت محـک بزننـد. دوری از فضـای خوش بینانـه و شـعارگونه و نزدیـک 

شـدن بـه فضـای عملیاتـی و واقع بینانـه، تنهـا مجالـی اسـت کـه نـه تنهـا 

صنعـت مـس کشـور، بلکـه عمـده صنایـع دیگـر کشـور را از وضعیت فعلی 

آن هـا جهـش داده و بـه جایـگاه قابـل انتظـار خواهـد رسـاند. تنهـا در چنیـن 

شـرایطی اسـت کـه می توانیـم اعـالم کنیـم صنایع معدنی کشـور که نقش 

لوکوموتیـو اقتصـاد کشـور را بـرای آن  قائـل هسـتیم، بـه درسـتی مدیریـت 

می کنیم و از فرصت های ارزش آفرینی این بخش غافل نشده ایم.

فرصت های مغفول صنعت مس کشور
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تشـدید تحریم هـا، جهـش نـرخ ارز و وضـع قوانیـن سـختگیرانه از سـوی دولـت، موجب شـده تا 
میـزان واردات بـه حداقـل برسـد امـا نیـاز صنایع بـه برخی تجهیـزات و ماشـین آالت کـه در داخل 
کشـور تولیـد یـا سـاخته نمی شـود، صنعـت را بـا معضل بزرگـی مواجه کـرده اسـت. در ایـن بین، 
برخـی شـرکت های دانش بنیـان اقدام به بومی سـازی برخـی از این تجهیـزات کرده انـد و علی رغم 
وجـود شـرایط نامطلـوب اقتصـادی، مسـیر تولیـد را بـدون حمایـت قابـل توجهـی از سـوی دولت 
می پیماینـد. در ایـن راسـتا، بـا محسـن بهـزادی، مدیرعامـل گـروه صنعتی پـارس  نویـن گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه مشروح آن آمده است:

محسن بهزادی، مدیرعامـل گروه صنعتی پارس  نویـن در گفت وگو با »فلـزات آنالین«؛

موانع بی شماری در مسیر تولید وجود دارد
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عمـده محصوالتـی کـه گـروه صنعتـی پارس  ◄

نوین تولید می شود، چیست؟

این مجموعه بیش از دو دهه سابقه فعالیت 

در زمینـه تولیـد و توزیـع مقاطـع مسـی نظیـر 

سـایر  و  کابلشـو  تسـمه،  شـیلد،  لولـه،  پروفیـل، 

اتصاالت دارد. در حال حاضر، هسته اصلی کویل 

تولیـد  نیـز  را  فلـزی  صنایـع  القایـی  کوره هـای 

می کنیــــم که دانش فنـــی تولیـــد آن متعلــق به 

گـروه صنعتـی اســـت. محصـــول اصلـی کـه در 

شرکت صنایع پارس  نوین تولید می شود، کابلشو 

مسـی نام دارد که منظور اتصال هادی کابل به 

شـینه و سـایر محل هـای اتصـال در صنعـت بـرق 

کشور، استفاده می شود.

تکنولـوژی تولیـد هـر محصـول در ایـن واحـد 

تولیـدی هماننـد ظرفیـت تولیـد آن هـا بـا یکدیگـر 

متفـاوت اسـت. بـه عنـوان مثـال، در تکنولـوژی 

تولید لوله های مسی، بیشتر تغییر شکل و حالت 

آن هـا مدنظـر اسـت تـا تغییـر ماهیـت آن. اکثـر 

دستگاه ها و ماشین آالت خطوط تولید این شرکت 

ساخــــت داخــــل بــــوده و دستگاه هــــایی نظیــــر 

قالب سـازها نیز توسـط مهندسـین همین شرکت، 

ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

مشتریــــان محصـــوالت ایـــن شرکت از چـــه  ◄

صنایعی هستند؟

فــــوالدی و  بــــا صنایــــع  در حــــال حاضــــر، 

نیروگاه هـای برق اسـتان هایی مثل اصفهـان، یزد، 

اهـواز، بروجـرد و... در حـال همـکاری هسـتیم. 

همچنین توانسته ایم با کشورهای همسایه نظیر 

ارمنستان، عراق، افغانستان و آذربایجان قرارداد 

همکاری عقد کنیم. 

یکی از مزیت های رقابتی که گروه صنعتی 

پارس  نوین دارا است، تولید پروفیل مسی مورد 

استفاده در کویل  کوره های القایی است که به 

انجـام  مجموعـه  ایـن  در  انحصـاری  صـورت 

می شــــود. در قدیــــم، کارخانه هــــای فـــوالد از 

سـوخت های فسیلی برای فراینـــد ذوب فــــوالد 

استفـــاده می کردنــــد امـــا اکنــــون استفـــاده از 

کوره هـای قـوس الکتریکی و القـــایی رواج دارد. 

کویــــل کـــوره القـــایی عمدتـــا از پروفیـل یا لوله 

مسـی ساختــه می شــود کــه ایـــن محصـــول در 

سال های گذشته از کشورهــایی مثل چین و هند 

وارد می شـــد امـــا حـاال در ایـــران بـرای تولیـد این 

محصـول بـه خودکفایـی رسـیده ایم و هم اکنـون 

ایـن محصـول در گـروه صنعتی پارس  نوین تولید 

می شـود. فرایند تولید پروفیل مسـی به صورت 

کشــش و نـــورد ســـرد اســـت و برای رسیـــدن به 

باالترین حد رسانـــایی و انتقـــال حرارت از مس 

خالص استفاده می شود. 

وضعیت تقاضا برای این محصول دانش بنیان  ◄

را چطور ارزیابی می کنید؟

در حوزه واردات تاکنون فعالیت نکرده ایم اما 

در خصـوص صـادرات بایـد گفـت کـه صنایعـی 

کـه  افغانسـتان هسـتند  فوالدسـازی های  ماننـد 

پروفیل مسـی مورد اسـتفاده در کوره را از شـرکت 

ما خریداری کرده اند.

در خصوص بازار داخلی قابل ذکر است، بعد 

از فروکـش کـردن شـرایط روانـی ناشـی از شـیوع 

کرونـا، اکثـر کارخانجـات و معـادن کشـور مجدد 

فعالیـت خـود را از سـر گرفته انـد و عمـده صنایع 

فلـزی برنامه هـای توسـعه ای را در راسـتای تولیـد 

مهم ترین چالشی که تولید را چه 
در صنعت مس و چه در صنایع 

دیگر کشور، تحت تاثیر قرار داد، 
نوسانات قیمتی بود که باعث 
شد80 درصد از میزان تولید 

شرکت کاهش یابد
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تولیـد و سـومین مـورد نیـز، نـرخ دالر اسـت کـه به 

شدت در قیمت گذاری نهایی محصوالت ما تاثیر 

دارد. بنابراین با توجه به جهش نرخ دالر در اواسط 

سـال گذشـته کـه تاکنـون افـت قابـل توجهـی نیـز 

نداشـته اسـت، در حـال حاضـر، رقابـت بـا سـایر 

تولیدکننـدگان به نـام هم در بـازار داخلـی و هم در 

بازارهای صادراتی، بسیار دشوار شده است.

طبیعی است که هر تولیدکننده ای برای اینکه 

رونـد تولیـد خـود را حفـظ کنـد و بـه عبـارت بهتر، 

شرکت را سرپا نگه دارد، باید تدابیری بیندیشد و 

سعی در عملیاتی کردن آن   کند. شرکت ما نیز به 

عنوان سیاست جلوگیری از زیان دهی، مجبور به 

تعدیـل نیـرو شـد و سـایر هزینه هـای اضافـی را نیز 

کاهش داد. 

در خصــــوص چالــــش تامیــــن مــــواد اولیـــه  ◄

توضیحاتی بفرمایید.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

گـروه صنعتـی پـارس نوین از شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنـر تامیـن می شـود. معضـل اصلـی که 

در زمینه تامین مواد اولیه وجود دارد، این است 

کـه واسـطه ها ایـن اجـازه را بـه مـا نمی دهنـد تـا بـا 

خــــود کارخانه هــــای تامیــــن کننده بـــه صــورت 

مستقیم ارتباط داشته باشیم. البته باید در نظر 

داشت که شرکت یا شخص واسطه ماده اولیه را 

خریـداری کـرده و دپو می کند و یک تولیدکننده 

هـر زمـان کـه نیـاز بـه مـواد اولیـه داشـته باشـد، 

می توانـد از طریـق آن شـخص یـا شـرکت اقدام به 

خریــــد کنــــد امــــا اگـر بخواهیــــم بـا کارخانــــه 

تامین کننده قرارداد ببندیم و به صورت مستقیم 

نیاز خود را از آن مرتفع سازیم، یک بازه زمانی دو 

تـا سـه ماهـه بـرای ایـن امـر الزم اسـت کـه همیـن 

گذر زمان، در روند فعالیت تولیدی شرکت تاثیر 

منفی دارد. ضمن اینکه طبق قراردادهایی که با 

مشـتریان عقـد می کنیـم، بایـد در اسـرع وقـت 

محصـوالت سـفارش داده شـده را تولیـد کـرده و 

تحویل دهیم.

نویـن  ◄ پـارس  تولیـد در مجموعـه  وضعیـت 

چگونه است؟

به طور کلی، میزان تولید ماهانه محصول در 

ایـن شـرکت بسـته بـه شـرایط هـر دوره ای متغیـر 

اسـت؛ بـه عنـوان مثال، اگر ظرفیت تولید یکـی از 

محصوالت شرکت، 10 تن باشد، نوسانات قیمتی 

کـه پیش تـر بـه آن اشـاره شـد، میـزان تولیـد ایـن 

محصـول را بـه دو تـا سـه تـن می رسـاند. در حـال 

حاضـر نیـز یـک معضـل بـزرگ گریبـان صنعـت را 

گرفتـه کـه آن چیـزی جـز قطعـی بـرق نیسـت. بـا 

نزدیک شـدن به فصل تابسـتان، مصرف برق روند 

صعـودی خـود را طی می کنـد و این امـر در خرداد 

ماه اثرات خود را گذاشت و قطعی های پی در پی 

برق را به همراه داشت که باعث کاهش تولید در 

همه واحدهای تولیدی ازجمله پارس نوین شد.

روزانه تقریبا سه نوبت برق واحدهای صنعتی 

محصـول بـا ارزش افـزوده بـاال و فاصلـه گرفتـن از 

خام فروشـی در دسـتور کار دارند و بی شـک نیاز 

بـه کوره هـای القایـی و کویـل مسـی، روز افـزون 

خواهـد بـود. کیفیـت کوره هـای القایـی ایرانـی و 

خارجـی تقریبـا بـا هـم برابـر اسـت و بـا توجـه بـه 

هزینـه  بـاال و چالش هـای فـراوان واردات، قطعـا 

عمـده تقاضـا بـرای کـوره  القایی و کویل مسـی از 

داخل تامین خواهد شد.

و  ◄ تولیـد  بخـش  کـه  چالش هایـی  عمـده 

همچنین شرکت شما از سال گذشته با آن مواجه 

بوده، چه مواردی است؟

مهم ترین چالشـی که تولید را چه در صنعت 

مس و چه در صنایع دیگر کشور، تحت تاثیر قرار 

داد، نوسانات قیمتی بود که باعث شد80 درصد 

از میزان تولید شرکت کاهش یابد. از ابتدای سال 

1399، بعد از اینکه محصوالتی را تولید کردیم و به 

بعـدی،  تولیـد  دوره  بـرای  رسـاندیم،  فـروش 

نمی توانسـتیم بـه سـادگی مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خود را تامین کنیم. تصمیم گرفته بودیم با توجه 

بـه تشـدید تحریم هـا و شـرایط ارزی کشـور، تمرکز 

خود را به بازار داخلی معطوف کنیم اما نوسانات 

قیمتی مانع شـد و اجازه تولید و فروش آسـان را از 

ما گرفت.

قیمت گـذاری محصـوالت در ایـن شـرکت بـه 

سه مولفه بستگی دارد؛ اول قیمت مس در بورس 

فلزات لندن، دیگری میزان حقوق کارگران و هزینه 
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قطع و وصل می شود که همین امر سبب شده تا 

نگرانـی مـا هـم بابـت تولید محصـول و هم صدمه 

دیـدن ماشـین آالت بـه علـت نوسـان ولتـاژ بـرق، 

افزایـش یابـد. بـرای اینکـه از آسـیب رسـیدن بـه 

دسـتگاه ها جلوگیـری کنیـم، بعـد از وصـل مجـدد 

جریـان بـرق، نزدیـک بـه 15 دقیقـه دسـتگاه ها را 

روشـن نمی کنیـم تـا مبـادا ولتـاژ غیـر مجـاز در 

ثانیه هـای ابتدایـی جریـان خـود، باعـث سـوختن 

آن هـا شـود کـه ایـن امـر موجـب هدررفـت زمـان 

می شود و کاهش تولید را تشدید می کند.

تـا چـه انـدازه از سـوی نهادهـای دولتـی کـه  ◄

وعده حمایت از تولیدکننده می دهند، حمایت 

شده اید؟

بـــــه  را  زیــــادی  خســــارات  کرونـــــا  شیــــوع 

تولیدکننـــدگان وارد کـــرد و در ســـال گذشتــــه 

وعده هـای حمایتـی از سـوی دولـت داده شـد اما 

ایـن وعده هـا پوشـانده  بـه  تاکنـون جامـه عمـل 

نشـده اسـت. شـرکت ما نیز مدت زمان زیادی را 

صـرف دریافـت تسـهیالت کـرده  ولـی بـه نتیجـه 

مطلوب نرسیده است. متاسفانه کاغذبازی های 

ادرای بسیار زمان بر بوده و عالوه براین، مسئوالن 

بـه  کم بهـره  تسـهیالت  اعطـای  بـرای  مربوطـه 

تولیدکننـده بـرای تسـهیل فرایند تولید، اسـناد و 

وثیقه های مختلفی را ملزم به ارائه می کنند که 

همین امر، تولید را دچار اختالل و عقب افتادگی 

قابـل  آمـده  وجـود  بـه  وقـت  اتـالف  و  می کنـد 

جبـران نیسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه عمـوم 

تولیدکننـدگان فعـال در صنایع گوناگون کشـور با 

کمبـود نقدینگـی مواجه هسـتند و شـرکت پارس 

نویـن نیـز از ایـن موضـوع مسـتثنی نیسـت، در 

ابتـدای سـال 1400 موافقـت اولیـه بـا اعطـای وام 

بانکـی بـه این مجموعـه اعالم شـد و قبـل از آن در 

مسـیر اخـذ وام، بیـان شـده بـود کـه بودجـه کافـی 

تولیدکننـدگان کافـی  بـه  ارائـه تسـهیالت  بـرای 

نیسـت البتـه در حـال حاضر نیز در نهایـت حدود 

40 تا 50 درصد مبلغ وام درخواستی به شرکت ما 

داده می شـود. دلیـل ایـن امـر هـم ایـن اسـت کـه 

حتما باید تک تک اسنادی که برای اخذ وام تعیین 

شده است، توسط تولیدکننده ارائه شود که تقریبا 

چنین چیزی شـدنی نیسـت. به عبارت دیگر، به 

نسـبت سـند و وثیقه ای که در بانک قرار دارد، به 

تولیدکننـده وام تعلـق خواهـد گرفـت. ایـن امـر به 

نوبـه خـود، یـک تناقـض بـزرگ با مقوله حمایـت از 

تولید دارد.

برای سـال 1400، چه برنامه های توسـعه ای را  ◄

در نظر گرفته اید؟

در سال جدید از سوی دولت، به تولیدکنندگان 

این وعده داده شـده که به شـهرک های صنعتی و 

کارگاه های زودبازده، تسهیالتی جهت توسعه کار 

ارائـه می دهنـد. در صـورت  کارخانـه  و محیـط 

تحقق این وعده، قطعا به دنبال در اختیار گرفتن 

زمیـن بـرای گسـترش واحدهـای تولیـد کابلشـو و 

پروفیـل مسـی و اشـتغال زایی بـرای 50 تـا 60 نفـر 

خواهیم رفت. 

یکی از مزیت های رقابتی که گروه 
صنعتی پارس  نوین دارا است، 

تولید پروفیل مسی مورد استفاده 
در کویل  کوره های القایی است 
که به صورت انحصاری در این 

مجموعه انجام می شـود
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با100درصدظرفیتفعالیتمیکنیم
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد غرب آسـیا گفت: با اینکه در دو ماه نخسـت سـال جـاری با 100 درصـد ظرفیت تولید فعالیـت کردیم اما 
کمبود برق ممکن است باعث غیر فعال شدن یک شیفت کامل کاری و کاهش 40 درصدی تولید شود.

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا:

غالمرضـا خلیقـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: بـه نظـر می رسـد مصـرف فـوالد کشـور 

گذشـته  سـال های  بـه  نسـبت  جـاری  سـال  در 

حتی در حوزه محصوالت تخت فوالدی تفاوت 

زیـادی نسـبت بـه سـال های گذشـته نـدارد. بـا 

این حال بازار کمی ملتهب است و همه فعاالن 

ایـن عرصـه در انتظـار نتایـج مذاکـرات ویـن و به 

ویژه انتخابات هستند.

تغییـر  نیـز  قیمت هـا  مـورد  در  افـزود:  وی 

چندانی در بازار رخ نداده است و بازار تقریبا با 

فعالیـت  از  دسـت  موجـود  شـرایط  بـه  توجـه 

کشیده است تا نتایج مشخص شود.

مدیــرعامــــل شرکــــت فـــــوالد غـــــرب آسیـــــا 

خاطرنشـان کـرد: قیمت هـای جهانـی فـوالد طـی 

چنـد مـاه اخیـر افزایـش یافتـه اسـت و در مقابل، 

قیمـت فـوالد در بـازار داخلـی پایین تـر از قیمـت 

جهانـی بـوده و از این رو رغبت بـرای صادرات از 

سـوی تولیدکننـدگان فـوالد بیشـتر می شـود. در 

صورتی که شرایط صادرات فراهم شود، می توان 

رکـود موجـود را جبـران کـرد؛ چراکـه محصـوالت 

تخـت بـه ویـژه ورق سـرد و گالوانیـزه نیز با توجه 

بـه مزیت های بازارهای منطقـه، امکان صادرات 

خوبی دارند.

خلیقی اذعان کرد: با توجه به کاهش تقاضا 

بــــه ویــــژه در بـــــــورس کــــاال، از ســـــوی برخـــــی 

تولیدکنندگان احساس می شود که تولید برخی 

محصـوالت فـوالدی بـه ویـژه حـوزه محصـوالت 

تخـت مـازاد بـر نیاز کشـور تولید انجام می شـود 

امـا اینگونـه نیسـت و بـازار بیشـتر بـه جـای نبـود 

تقاضـا در بالتکلیفـی بـه سـر می بـرد. البتـه در 

بـازار و کاهـش تقاضـا، برخـی  فرصـت حیرانـی 

توانسته اند طی دو ماه نخست امسال صادرات 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و  دهنـد  انجـام  خوبـی 

قیمت هـای جهانـی و بازارهـای منطقـه ای و فـرا 

منطقه ای مزیت خوبی دارد.

وی بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل های بـازار فوالد 

طـی چنـد مـاه گذشـته، بیـان کـرد: بـه دالیلـی 

همچـون مذاکـرات برجـام و برگـزاری انتخابـات، 

بـازار در سـکوت اسـت و دسـتورالعملی از سـوی 

دسـت اندرکاران صـادر نمی شـود امـا اثـرات ایـن 

همچنـان  اخیـر  مـاه  چنـد  در  دسـتورالعمل ها 

گریبان شرکت ها را می گیرد و همچنان برخی از 

دستورالعمل ها به در حال اجرا هستند، متناقض 

بوده و بسیاری به آن هم پایبند نیستند.

تهدید جدید قطعی برق ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غـرب آسـیا با اشـاره 

به وضعیت این شرکت، عنوان کرد: میزان تولید 

شـرکت فوالد غرب آسـیا در دو ماه نخسـت سـال 

جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته بیـش از 5درصـد 

با 100 درصد ظرفیت فعالیت می کنیم
خطر کاهش 40 درصدی تولید به دلیل کمبود برق  
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افزایـش یافتـه و طـی ایـن مـدت توانسـته ایم بـا 

100درصد ظرفیت کارخانه تولید را انجام دهیم. 

ظرفیـت شـرکت فـوالد غرب آسـیا در حـال حاضر 

500 هـزار تـن در سـال اسـت. البتـه تـداوم شـرایط 

کنونی بسـتگی به تامین برق و عدم قطع شـدن 

آن در ساعات فعالیت شرکت است.

خلیقـی بـا تاکیـد بـر فرا رسـیدن فصل گـرم و 

احتمـال خاموشـی صنایـع در ایـن دوره، مطـرح 

کـرد: مشـکلی کـه صنایـع را طـی دو سـه هفتـه 

اخیر درگیر کرده، کمبود برق اسـت. به شـرکت 

کـه  دادنـد  اخطـار  مـاه  خـرداد  اوایـل  طـی  مـا 

مصـرف بـرق را 40 درصـد کاهـش دهیـم. کاهـش 

40درصدی مصرف برق که تقریبا تمام فرایندهای 

تولید با برق درگیر هستند به معنای آن است که 

بایـد 40 درصـد از تولیـد خـود را کاهش دهیـم. در 

حال تالش هستیم تا با مدیریت ساعات کاری در 

خطوط تولید، قطعی و کمبود برق اثر زیادی روی 

فعالیت تولیدی شرکت نگذارد و حداکثر کاهش 

تولید 15 تا 20درصد شود.

وی ادامه داد: طی یکی دو روز اخیر تصمیم 

بر توقف فعالیت یکی از ماشین آالت در یکی از 

خطـوط تولیـد را گرفتیـم تـا مصـرف بـرق در اوج 

مصـرف کاهـش یابـد زیـرا طبـق نامـه ای کـه از 

سازمان توانیر به شرکت ما ارسال شده که از ما 

را  خـود  بـرق  مصـرف  کـه  کردنـد  درخواسـت 

سـاعات  در  بـرق  مصـرف  اوج  دهیـم،  کاهـش 

11صبح تا 6 بعد از ظهر است. به این ترتیب یک 

شـیفت کاری از دسـت خواهـد رفـت. البتـه بـه 

نظر می رسـد پیش و پس از این سـاعات به دلیل 

کاهش بار مصرف برق می توان فعالیت تولیدی 

را تنظیم کرد.

عرضه اختصاصی ورق گرم به نوردکاران  ■

رقابت را کاهش می دهد

در  آسـیا  غـرب  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص تامیـن مواد اولیه، اذعان کـرد: قرار بود 

فـوالد مبارکـه بـه عنـوان تولیدکننـده ورق گـرم، 

عرضـه اختصاصـی ایـن ورق را بـرای نـوردکاران 

ورق سـرد بـه صـورت اختصاصی انجـام دهد اما 

تاکنون این امر اجرا نشده است. در صورتی که 

بـرای  گـرم  ورق  اختصاصـی  سـهمیه  عرضـه 

نوردکاران ورق سرد به صورت اختصاصی انجام 

بـرای  بـه صـورت سـابق  شـود، دیگـر در بـورس 

تامیـن ورق گـرم رقابـت صـورت نمی گیـرد زیـرا 

میـزان سـهمیه اختصاصـی هـر یـک از نـوردکاران 

مشخص بوده و نیازی به رقابت نیست.

بـه  عرضـه  کـه  هنگامـی  کـرد:  اضافـه  وی 

صورت کلی انجام می شـود و تقاضا برای خرید 

ورق گـرم بسـیار بـاال اسـت، بـه طـور طبیعـی بـا 

رقابـت ایجـاد شـده قیمـت نهایـی ورق افزایـش 

می یابـد. ممکـن اسـت بـا عرضـه اختصاصـی بـه 

نـوردکاران ورق سـرد، میـزان عرضـه کاهـش یابـد 

امـا از آنجـا کـه تعداد خریـداران و متقاضیان نیز 

محـدود و میـزان سـهمیه آن هـا مشـخص اسـت، 

بنابرایـن بـرای انجـام معامـالت رقابـت خاصـی 

صـورت نگرفته و قیمت هـا افزایش نمی یابد. در 

همین حال، شرکت فوالد غرب آسیا وظیفه دارد 

طبـق  بـورس  از  ورق  تامیـن  بـه  توجـه  بـا 

دسـتورالعمل ها، محصـول خـود را نیـز در بـورس 

عرضه کند.

طرح توسعه ورق سرد تا یک میلیون تن ■

خلیقـی بـا اشـاره به برنامه توسـعه ای شـرکت 

فوالد غرب آسـیا، خاطرنشـان کرد: در سال آینده 

قصـد داریـم ظرفیـت تولیـد را تـا 800 هـزار تن در 

سـال افزایـش دهیـم و ایـن میـزان حتـی تـا یـک 

میلیـون تـن نیـز قابـل افزایـش اسـت. البتـه طرح 

توسعه به سبد محصوالت اضافه نمی کند و در 

محصـوالت شـرکت تغییـری ایجـاد نخواهد شـد 

امـا بـا توجـه بـه افزایـش ظرفیـت، میـزان تولیـد 

محصـوالت خـاص ماننـد ورق سـرد بسـیار نـازک 

جهـت مصـــرف در صنایــــع خـــاص همچــــون 

خانگـی  لـوازم  و  غذایـی  خودروسـازی، صنایـع 

افزایش چشمگیری خواهد یافت. در حال حاضر 

تقاضـای بـازار در زمینـه ورق هـای نـازک بسـیار 

باالتر از سایر ورق ها است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غـرب آسـیا تصریـح 

کرد: از آنجایی که ورق سرد در صنایع متنوعی 

همچـون تولیـد ورق گالوانیزه و لـوازم خانگی به 

کار می رود، تقاضای بازار به ویژه حوزه صادرات 

در زمینـه ورق هـای گالوانیـزه مناسـب اسـت. 

بـودن  خـاص  دلیـل  بـه  کـه  بـوده  ذکـر  بـه  الزم 

تکنولـوژی و دشـواری های تولیـد، میـزان تولیـد 

ورق هـای سـرد نـازک نسـبتا کـم امـا در مقابـل 

تقاضای آن زیاد است.

طـرح  یـک  ایـن،  بـر  سـابق  شـد:  یـادآور  وی 

توسعه ورق گالوانیزه را نیز در برنامه ها داشتیم 

توجیـه  بـازار  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  اکنـون  کـه 

اقتصـادی نـدارد. توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری 

اسـت کـه طـی دو سـه سـال اخیـر، حـدود پنـج 

شـرکت جدید با ظرفیت های نسـبتا باال به حوزه 

اگرچـه  شـده اند.  وارد  گالوانیـزه  ورق  تولیـد 

شـرکت فوالد غرب آسـیا به دلیل دارا بودن ورق 

بیشـتری  مزیـت  اولیـه،  مـاده  عنـوان  بـه  سـرد 

نسـبت بـه سـایر تولیدکننـدگان ورق گالوانیـزه 

خواهـد داشـت امـا در صورتـی کـه ایـن طـرح را 

اجرا کنیم، باید از سـهمیه ای اسـتفاده کنیم که 

در حـال حاضـر متعلـق بـه دیگـر تولیدکننـدگان 

اسـت و بنابرایـن میـزان تولیـد نیـز پاییـن خواهـد 

آمـد. بـا کاهش تولید نسـبت به ظرفیت، ممکن 

است مزیت اقتصادی و توجیه طرح از بین برود 

و سرمایه گذاری با شکست مواجه شود.

خلیقـی عنوان کـرد: نمونه ظرفیت خالی در 

صنایع مصرف کننده را می توان در صنعت لوله 

و پروفیـل مشـاهده کـرد کـه بیـش از 150 شـرکت 

فعـال در ایـن حـوزه وجـود دارنـد کـه همگـی زیر 

30 درصـــــد ظرفیــــت اسمــــی خــــود فعالیــــت 

می کنند. در حالی که اگــر 50 شرکــت در ایـــن 

حوزه فعــال بودند، در ایــن صورت ظرفیت فعال 

نیـز افزایـش می یافــــت و شاهــــد رونــــق در ایـن 

صنعت می بودیم.

میزان تولید شرکت فوالد غرب آسیا 
در دو ماه نخست سال جاری نسبت 

به سال گذشته بیش از 5درصد 
افزایش یافته و طی این مدت 

توانسته ایم با 100درصد ظرفیت 
کارخانه تولید را انجام دهیم
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مدیر آزمایشـگاه و کنترل کیفیت شـرکت فوالد اکسین خوزسـتان گفت: شرکت فوالد اکسین خوزستان با سـابقه ای طوالنی در زمینه 
تولیـد ورق هـای فـوالدی جهـت مصارف گوناگـون در صنایـع اسـتراتژیک مختلف مانند لوله سـازی، مخزن سـازی، کشتی سـازی و 
سـاختمانی بـه فعالیت می پردازد و این شـرکت به ویژه در راسـتای کنترل کیفیت ورق هـای فوالدی تجهیـزات و قابلیت های متعدد و 

متنوعی را در اختیار دارد.

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد:

ابوالفضل حیدریـان فیروزآبادی در گفت وگو 

با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

اظهار داشـت: شرکت فوالد اکسـین با راه اندازی 

یکی از مدرن ترین مجتمع های آزمایشـگاهی در 

سطح کشور، توانسته است با کمک شرکت های 

را   H2S گاز  خوردگـی  آزمایشـگاه  دانش بنیـان، 

بومی سـازی کنـد. در حـال حاضـر، ایـن مجتمـع 

آزمایشـگاهی با داشـتن اسـتاندارد ISO17025 به 

عنوان یک آزمایشگاه مرجع بین المللی در زمینه 

در  فـوالدی  ورق هـای  آزمایشـگاهی  تسـت های 

داخل و خارج کشور شناخته می شود.

جـزو  کیفیـت  کنتـرل  واحـد  افـزود:  وی 

واحدهای کلیدی و مهم شرکت فوالد اکسین به 

واحـد  دو  شـامل  واحـد  ایـن  می آیـد.  حسـاب 

مجزای »بازرسـی کنترل کیفیت« و »آزمایشگاه 

کنترل کیفیت« است. در واحد بازرسی کنترل 

کیفیت، کیفیت اسلب های ورودی به شرکت و 

محصوالت در حین تولید و همچنین در انتهای 

فراینـد تولیـد بـا اسـتفاده از تجهیـزات پیشـرفته 

دسـتگاه  مثـال،  عنـوان  بـه  می شـود.  کنتـرل 

التراسـونیک بـه صـورت آنالیـن کیفیـت داخلـی 

ورق را کنتـرل می کنـد و همچنیـن بـه وسـیله 

بازرسـی نهایـی، کیفیـت سـطحی و ظاهـری و 

ابعادی ورق های تولیدی به صورت آنالین تحت 

کنترل و بازرسی قرار می گیرند.

مدیـر آزمایشـگاه و کنتـرل کیفیـت شـرکت 

کـرد:  خاطرنشـان  خوزسـتان  اکسـین  فـوالد 

آزمایشـگاه کنترل کیفیت شـرکت فوالد اکسین، 

انجـام  جهـت  پیشـرفته  تجهیـزات  داشـتن  بـا 

 1SO17025 تست های آزمایشگاهی و استاندارد

از آنالیتیکا روسیه به عنوان آزمایشگاه مرجع در 

داخل و خارج کشـور محسـوب می شـود. در این 

آنالیـز  ماننـد  مختلفـی  آزمون هـای  آزمایشـگاه، 

راه اندازی یکی از مدرن ترین مجتمع های آزمایشگاهی 
در سطح کشور
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شـیمیایی، کشـش، مقاومـت بـه ضربـه، خمـش، 

سختی سـنجی، متالوگرافی و تعیین اندازه دانه، 

میـزان ناخالصـی، DWTT و آزمایشـگاه خوردگـی 

گاز H2S انجام می شود.

مجتمع آزمایشگاهی فوالد اکسین ■

حیدریـان فیروزآبـادی با اشـاره به ویژگی های 

آزمایشـگاه فـوالد اکسـین، تصریـح کـرد: یکـی از 

شـاخصه های مهم و اسـتراتژیک که شرکت فوالد 

می کنـد،  منحصربه فـرد  را  خوزسـتان  اکسـین 

مجتمع آزمایشگاهی کنترل کیفیت آن بوده که 

از آزمایشـگاه های مختلف و تجهیزات پیشـرفته 

بـا  تشـکیل شـده اسـت. شـرکت فـوالد اکسـین 

افـزودن یـک سـاختمان جدیـد آزمایشـگاهی بـه 

خوردگـی،  )آزمایشـگاه  مترمربـع   200 مسـاحت 

متــالــــوگرافی، مکــــانیک( در کنــــار ساختمــــان 

آزمایشـگاهی قدیمـی بـه مسـاحت 300 مترمربع 

)آزمایشـگاه مکانیـک، کوانتومتـــری، سیـــاالت و 

کارگـــاه ساخـــت نمونــه هــــا(، توانستــه اســت بر 

ورق هـای  کیفـی  متعـدد  تسـت های  ظرفیـت 

فـوالدی بیفزایـد. مجمـوع پرسـنل شـاغل در ایـن 

واحـد بـه حـدود 50 نفـر می رسـد کـه 20 نفـر بـه 

واحد آزمایشگاه و 30 نفر به واحد بازرسی کنترل 

کیفیت تعلق دارند.

بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی ■

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت فوالد 

اکسـین خوزسـتان در خصـوص تامیـن تجهیـزات 

آزمایشـگاهی بـا توجـه بـه شـرایط تحریمی، عنـوان 

 API کـرد: یکـی از الزامـات مهـم تولیـد ورق هـای

مورد استفاده در لوله های خط انتقال نفت و گاز 

 H2S در محیـط تـرش، آزمایشـگاه خوردگـی گاز

است که در آن تست های HIC و SSCC مطابق با 

استانداردهای مربوطه انجام می شود و به واسطه 

تحریم های بین المللـی، امـکان واردات تجهیزات 

آن وجـود نداشـت از ایـن رو بـا اخذ تاییدیـه الزم از 

شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت ایـران )متـن( در 

راسـتای تکمیل پروژه اسـتراتژیک خط لوله انتقال 

نفت از گوره به جاسک، آزمایشگاه خوردگی فوالد 

و  شـرکت  داخلـی  متخصصـان  توسـط  اکسـین 

شـرکت های دانش بنیـان داخلـی و بـا کیفیـت و 

شرایط مشابه شرکت های اروپایی طراحی و اجرا و 

آزمایشـگاه  شـد.  بومی سـازی  کامـل  بصـورت 

بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  اکسـین  فـوالد  خوردگـی 

آزمایشـگاه خوردگی کشـور محسوب می شود که 

دارای 10 کابیـن و 18 وسـل اسـت و توسـط وزیـر 

محترم نفت جناب آقای زنگنه در سـال 1398 

افتتاح شد.

تجهیـزات  از  دیگـر  یکـی  کـرد:  اضافـه  وی 

جدید آزمایشگاه، دستگاه کشش 200 تنی است 

که با توجه به ورق های تولیدی فوالد اکسین در 

ضخامت هـای مختلـف تـا 150 میلی متـر، وجـود 

متنـوع،  تسـت های  انجـام  بـرای  دسـتگاه  ایـن 

ضـروری و الزم اسـت. ایـن دسـتگاه توسـط یـک 

شـرکت دانش بنیـان داخلـی، سـاخته و در فـوالد 

اکسین نصب و راه اندازی شد.

برنامه های آینده برای نصب تجهیزات  ■

کیفی در فوالد اکسین

تولیـد  بـه  اشـاره  بـا  فیروزآبـادی  حیدریـان 

محصوالت کیفیت در فوالد اکسـین، بیان کرد: 

در طـی دو سـال گذشـته و بـا تغییـر اهـداف و 

اسـتراتژی سـازمان جهت تولیـد ورق هـای آلیاژی 

با ارزش افزوده باال و API، با اتخاذ تدابیر الزم در 

کیفـی  شـاخص  در  افتـی  عمـال  زمینـه،  ایـن 

ورق های تولیدی فوالد اکسـین مشـاهده نشـد و 

در حـال حاضـر راندمـان کیفـی ورق های تولیدی 

فـوالد اکسـین بـه 99 درصـد می رسـد کـه بـه طور 

کامل با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد 

بـا محصـوالت  رقابـت  قابـل  کیفـی  لحـاظ  از  و 

مشابه خارجی است.

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت فوالد 

اکسین خوزستان ابراز کرد: در برنامه توسعه ای و 

اهـداف اسـتراتژیک شـرکت، طراحـی و سـاخت و 

نصب دستگاه سیستم هوشمند تشخیص عیوب 

سـطح ورق عریـض فـوالدی در حالـت آنالیـن، بـه 

عنوان یک تجهیز کیفی دیگر است که طی سال 

آینـده بـه بهره بـرداری کامـل خواهـد رسـید. ایـن 

دسـتگاه بـر روی خـط تولیـد مسـتقر می شـود و به 

صورت کامال اتوماتیک، عیوب و وضعیت کیفی 

پشـت و روی ورق فوالدی را از طریق دوربین های 

مخصوص کنترل می کند.

واحد کنترل کیفیت جزو واحدهای 
کلیدی و مهم شرکت فوالد اکسین 
به حساب می آید. این واحد شامل 

دو واحد مجزای »بازرسی کنترل 
کیفیت« و »آزمایشگاه کنترل 

کیفیت« است. در واحد بازرسی 
کنترل کیفیت، کیفیت اسلب های 

ورودی به شرکت و محصوالت در 
حین تولید و همچنین در انتهای 

فرایند تولید با استفاده از تجهیزات 
پیشرفته کنترل می شود
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بـا افزایـش نـرخ ارز و قیمـت جهانی آلومینیوم، قیمـت این فلز در بـازار داخلی افزایش یافت و تقاضـا برای آن به حداقل رسـید اما در 
بازه هـای زمانـی کـه هر کدام از ایـن دو مولفه کاهش یافت، شـاهد رونق معامـات آلومینیومی در بـورس کاال نبودیـم و در این میان، 
حتـی برخـی از تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی، مواد فلـزی یا غیرفلزی دیگری را جایگزین این فلز کردنـد. در این رابطه با حمید 

محرابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پروفیل اراک به گپ وگفت نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پروفیل اراک:

دربـاره تاریخچـه فعالیـت شـرکت پروفیـل  ◄

اراک، توضیحاتی بفرمایید.

شـرکت پروفیـــل اراک در حـــال حاضـــر در 

و  آلومینیومـی  صنعتـی  مقاطـع  تولیـد  زمینـه 

همچنیـن بیلت هـای آلیـاژی فعالیـت می کنـد. 

ظرفیــــت تولیـــد ایــــن شرکــــت کـه در پروانـه 

بهره برداری هم قید شـده، سـه هزار تن در سـال 

است که البته با توجه به بحران ها و چالش های 

اخیـر کـه همه تولیدکننـدگان در تمـام صنایع با 

آن مواجه هسـتند، این میزان به حدود دو هزار 

تـن کاهـش پیدا کرد. به عبارت دیگر، با نزدیک 

به 60 تا 70درصد ظرفیت اسـمی تولید در حال 

فعالیت هسـتیم. تکنولوژی تولید در این واحد 

تولیـــدی، اکسـتروژن بــــوده که آن هــــم البتــــه 

نیمه مـدرن اسـت؛ یعنـی همــــه خطـوط تولیـد 

خـــود را مجهــــز بـــه ماشیـــن آالت و تجهیـــزات 

پیشرفته و به روز نکرده ایم.

مقاطع خاص آلومینیومی که در این شرکت 

تولیــد می شود، مختـــص صنایـــع خودروسـازی، 

نفت، گاز و پتروشیمــــی اســـت کـــه در صنعت 

خودروســازی مقاطعـی ماننــــد قطعـات کولـــر، 

بخـاری و در کل مقاطعــــی کـه بایــــد حتمــــا از 

آلومینیـــوم و بـه روش اکستــــرود سـاخته شـده 

باشند، تولید می شود.

به نظر شما، مهم ترین علت کاهش تقاضا برای  ◄

خرید شمش آلومینیوم در بورس کاال چیست؟

همزمان با شـیوع ویروس کرونا در آغاز سـال 

1399، متاسفانه نرخ دالر به شدت افزایش یافت 

و این افزایش قیمت بی رویه به صورت مستقیم 

روی بورس کاال نیز تاثیر گذاشت. قیمت شمش 

آلومینیومـی در بـورس کاال هماهنـگ بـا افزایـش 

نرخ دالر، دچار رشد شد و در این میان، مشتریان 

به نوعی دسـت نگه داشـتند تا قیمت ها کاهش 

پیـدا کنـد. بعدتـر با افت اندک نـرخ دالر، قیمت 

شـمش آلومینیومـی کاهـش نیافـت و ایـن امـر، 

سـردرگمی مشـتریان را بـه همـراه داشـت زیـرا بـه 

هیچ عنوان نمی توانستند به درستی برنامه ریزی 

داشـته باشـند و مشـخص نبـود کـه آیـا قیمـت 

آلومینیوم در کشـور کاهش می یابد یا خیر. این 

رونــد تــا ســال 1400 نیـز تـا حـدودی ادامـه یافتـه 

اســــت و همچنــــان شاهــــد رونــــق معامـــالت 

آلومینیومی در بورس کاال نیستیم.

الزم به ذکر اسـت چون در این واحد تولیدی، 

مقاطــــع خــــاص صنعتــــی آلومینیـــومی تولیـــد 

صنعت آلومینیوم، در محاصره بی ثباتی قیمتی و تحریم
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می شـود، مشـتری بـه خاطـر نیـاز خـود بـه ایـن 

محصـوالت، مجبـور اسـت بـا قیمت هـای جدیـد 

کنـار بیایـد و خریـد خـود را انجـام دهـد امـا در 

خصوص در و پنجره  های آلومینیومی، باید گفت 

متاسفانه به علت اینکه آلومینیوم ثبات قیمت 

بسـیار کمتـری را دارا اسـت، تولیدکننـدگان ایـن 

محصـول بـه سـمت جایگزیـن کـردن UPVC بـه 

جای آلومینیوم در سـاخت در و پنجره رفته اند. 

شـاید این سـوال پیش بیاید که چرا PVC بیش از 

آلومینیـوم خواهـان پیـدا کـرده اسـت؟ پاسـخ این 

است که PVC نسبت به آلومینیوم ثبات قیمت 

بیلـت  و  شـمش  ماننـد  یعنـی  دارد  باالتـری 

آلومینیومـی هـر روز در حـال تغییـر نیسـت و از 

نوسان قیمتی کمتری برخوردار است. به همین 

علت نیز مصرف آن برای تولید در و پنجره بسیار 

مقرون به صرفه تر است.

عالوه براین، در حال حاضر اکثر کارخانه هایی 

پنجـره فعالیـت  تولیـد در و  هـم کـه در حـوزه 

می کننـد، تنهـا با 20 تـا 30 درصد ظرفیت تولید 

خود مشغول به تولید و فروش هستند. طبیعی 

اســــت، زمــــانی کــــه مهم تریــــن مــــواد اولیـــــه 

کارخانـه ای شمـــش آلومینیــــومی باشـــد و بــــا 

یک چهـارم ظرفیـت خـود محصـول تولیـد کنـد، 

بـا  بـورس  آلومینیـوم در  میـزان عرضـه شـمش 

تقاضـای آن تفاوتـی فاحـش پیـدا کنـد. گفتنـی 

اسـت برخـالف تصـور برخـی تولیدکننـدگان، در 

بـازار آزاد معامـالت شـمش آلومینیومی آنچنان 

تفاوتـی بـا میـزان معامـالت صـورت گرفتـه در 

بـازار بـورس کاال نـدارد و رونـد خریـد و فـروش 

تقریبا همانند بورس کاال است.

با توجه به افت معامالت بورسی، آیا همچنان  ◄

الزامی برای اجرای سهمیه بندی وجود دارد؟

همان طـور کـه می دانیـد، سـهمیه بندی برای 

خریـد مـواد اولیـه مورد نیـاز از بورس کاال تنها بر 

اسـاس ظرفیــــت تولیـد قیــــد شــــده در پروانـه 

بهره برداری تخصیص داده شده است اما اکنون 

اجـرای سـهمیه بندی بـه آن شـکلی کـه در اذهـان 

در  نمی شـود؛  انجـام  شـده،  ترسـیم  عمومـی 

حقیقت به نحوی میزان عرضه و فروش را کنترل 

می کنند تا بیشتر تولیدکنندگان موفق به تامین 

مواد اولیه خود بشـوند. دلیل این کنترل نیز، به 

وجود آمدن مازاد عرضه در بورس کاال اسـت که 

به عنوان مثال در این رینگ صنعتی، 6 هزار تن 

شمش و بیلت آلومینیومی توسط تامین کنندگان 

مـواد اولیـه مختلف، عرضه می شـود اما تنهـا دو 

هـزار تن معامله صورت می گیـرد و آن چهار هزار 

تن باقی مانده که به قسمت مچینگ بورس کاال 

در صـورت عـدم تقاضـا و معاملـه وارد می شـود، 

ممکن است توسط یک تولیدکننده یا یک واسطه 

خریداری شود و از طرفی چون قیمت آلومینیوم 

در بازار بورس فلزات لندن روند رو به رشـد دارد 

و در داخل کشور هم به تبع آن، قیمت آلومینیوم 

و همچنین نرخ ارز رو به افزایش اسـت، دالالن با 

علـم بـر اینکـه قیمت هـا رونـد افزایشـی را طـی 

می کننـــد، در هفته هــــای بعـــدی محصـــوالت 

خریداری شــده از بورس کاال را به تولیدکنندگان 

خواهند فروخت اما اگر قیمت کاهش پیدا کند 

و هـر سـه شـاخصی کـه ذکـر شـد، روند نزولـی در 

پیـش گیرنـد، ایـن اتفـاق نخواهـد افتـاد و میـزان 

معامـالت در بـورس بهبـود می یابـد و دالالن هـم 

نمی توانند خود روزبه روز به سود خود بیفزایند.

تـــا زمــــانی کــــه نـرخ ارز ثبـــات پیــدا نکنـد، 

مشـکالت جاری اسـت و معضلی برطرف نخواد 

شـد. متاسـفانه ناکارآمدی دولت در کنترل نرخ 

دالر در کشـور، به شـدت به تمام صنایع آسـیب 

تنهـا مختـص  ایـن معضـالت ذکـر شـده  و  زده 

آلومینیوم نیست و صنعتی مانند فوالد که یکی 

نیـز  اسـت  کشـور  در  بـزرگ  و  مهـم  صنایـع  از 

دستخوش این اتفاقات قرار گرفته است.

شـرکت  ◄ فعالیـت  بـر  میـزان  چـه  تحریم هـا، 

پروفیل اراک تاثیرگذار بوده است؟

طبیعـی اسـت زمانـی کـه علیـه یـک کشـور، 

تحریمی وضع شود، ارتباط با سایر تولیدکنندگان 

و خریـداران خارجـی بـه طـور کلـی قطع شـود. در 

کشـور  داخـل  در  مشـتریان  تمـام  شـرایط،  ایـن 

هسـتند کـه بنـا بـه شـرایط اقتصـادی شـاید بـه آن 

میزانی که در دوره قبل از تحریم ها به کشورهای 

دیگـر صـادرات انجـام می دادیـم و بـا ایـن امـر، 

باعـث ارزآوری نیـز می شـدیم، صـادرات نداشـته 

تمـام  و  آلومینیـوم  صنعـت  متاسـفانه  باشـیم. 

آلیاژهای آن نیز جزو موارد تحریم بوده است و نه 

می تـوان آن را صـادر کـرد و نـه وارداتـی در ایـن 

زمینه انجام داد.

بـه صـورت کلـی، تحریم های همـه جانبه بر 

تمام صنایع تاثیرات منفی گذاشـته و کماکان 

اعمال تحریم ادامــه دارد و معلوم نیست چــه 

زمانی متوقف خواهــــد شــــد. بــــا ایـــن وجـــود 

کیفیت محصـوالت تولید شده شرکت پروفیل 

اراک، از ســــال گذشتــــه تــــا کنــــون تغییـرات 

مثبتی داشتـــه و بهتـــر شــده اســت چراکه هر 

روز در حــــال تالش بــــرای ارتقــــای تکنولـــوژی 

تولیـــد خـود هستیـــم تــــا بتوانیــــم مشتریــــان 

بیشتری نیز جذب کنیم.

در خصـوص برنامه هـای توسـعه ای شـرکت  ◄

پروفیل اراک، توضیحاتی بفرمایید.

جهـت  برنامه ریزی هایـی  جـاری،  سـال  در 

توسعــــه کارخانــــه صـورت گرفتـــه اســـت کـــه 

می تـوان بـه واردات ماشـین آالت از کشـور چین 

برای تولید اواپراتور، کندانسور، رادیاتور خودرو 

و به طور کلی تمام قطعات داخلی کولر خودرو 

اشـاره کـرد کـه تـا بـه امـروز نیـز تـا حـدود زیـادی 

اجرایـی شـده و تمـام تـالش مـا بـر ایـن اسـت کـه 

هرچـه سـریع تر ماشـین آالت وارد شـده و پـس از 

طـی مراحـل اداری و قانونـی از حیـث واردات، 

وارد مدار تولید شود.

مقاطع خاص آلومینیومی که در 
این شرکت تولید می شود، مختص 

صنایع خودروسازی، نفت، گاز و 
پتروشیمی است که در صنعت 

خودروسازی مقاطعی ماننـد 
قطعات کولر، بخاری و در کل 

مقاطعی که باید حتما از آلومینیوم 
و به روش اکسترود ساخته شده 

باشند، تولید می شود
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مدیرعامـل شـرکت کابل سـان دریا گفـت: با افزایش قیمت مس و دشـوار شـدن تامین آن، مسـیر تولید خود را به سـمت کابل هایی 
هدایت کردیم که امکان جایگزینی آلومینیوم به جای مس در آن وجود داشت.

مدیرعامل شرکت کابل سان دریا:

پرویـز اشـتری در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

معضـالت صنعـت مـس تاکنـون هـم حـل نشـده 

اسـت و هـر روز کـه می گـذرد، باید با چالش های 

جدیدتری دست و پنجه نرم کنیم.

در  شـده  عرضـه  مـس  قیمـت  افـزود:  وی 

بــــورس کاال از قیمــــت آن در بــــازار آزاد بیشتر 

مـــس در  اگـر قیمـت  بـه عنـوان مثـال  اسـت. 

بورس کاال 227 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

باشـد، قیمـت آن در بـازار آزاد، 217 هـزار تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت. دلیـل ایـن موضوع 

کاال  بـورس  در  قیمـت  بایـد  و  نیسـت  شـفاف 

پاییــــن تر از بــــازار آزاد وضــــع شــــود تــــا همــــه 

تولیدکنندگان توان خرید داشته باشند.

وجود رانت در بازار ■

ادامـه  در  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـده  ایـن 

خاطرنشان کرد: باید مسئولین مربوطه به سواالتی 

نظیر اینکه پای چه رانتی در میان است، افراد به 

چـه میـزان و تـا چنـد مـاه بـه این قیمـت، مـس را از 

بـورس کاال خریـداری می کننـد و در بـازار آزاد بـه 

فـروش می رسـانند، پاسـخ دهنـد. اطـالع قبلـی ما 

این است که در بورس کاال خریدهای مدت دار به 

اندازه پنج ماه به صورت اعتباری با تناژ یک هزار 

بـه بـاال انجـام می شـود و در بـازار آزاد بـه صـورت 

نقدی به فروش می رسد اما زمانی که تولیدکننده 

بـه مـاده اولیـه نیـاز مبـرم داشـته باشـد؛ بـه آن 

فروختـه نمی شـود. بـه نظـر می رسـد شـرکت های 

خاصـی امـکان خریـد از بـورس کاال را دارنـد کـه 

برخـی از آن هـا نیـز تولیدکننـده نیسـتند و نقـش 

واسطه را ایفا می کنند.

مدیرعامـل شـرکت کابل سـان دریـا در مـورد 

ظرفیت تولید این شرکت، گفت: ظرفیت تولید 

شـرکت کابل سـان دریـا ماهانـه 50 تـن اسـت و 

میـزان تولیـد واقعـی ایـن شـرکت بـه 10 تـا 15 تـن 

سـیم و کابـل مسـی و آلومینیومـی می رسـد. بـا 

آلومینیوم را جایگزین مس کردیم
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توجه به افزایش چشمگیر قیمت مس و دشواری 

تامیـن آن، بـه سـمت اسـتفاده از فلـز آلومینیـوم 

مقرون به صرفه تـر  اقتصـادی  نظـر  از  کـه  رفتیـم 

اسـت. تقریبـا 80 درصـد مـواد اولیـه از مـس بـه 

آلومینیوم تغییر پیدا کرده است و تنها 20 درصد 

مس در سیم و کابل ها به کار می رود. مواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود را هـم از بـورس کاال و هـم از بـازار 

آزاد تهیـه می کنیـم؛ طی یـک بازه زمانی به علت 

خریـد  کاال  بـورس  از  عرضـه،  مناسـب  قیمـت 

می کردیم اما از آذر ماه 1399 که قیمت مس در 

بورس کاال بیشتر از بازار شد، خرید از بورس کاال 

را کنار گذاشـتیم و نیاز خود به ماد اولیه را فقط 

از بازار آزاد تامین می کنیم.

جایگزینی آلومینیوم با مس ■

اشـتری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا بـا توجـه بـه رونـد 

افزایشی قیمت مس و همچنین پیش بینی ها از 

جایگزینـی  شـما  نظـر  بـه   رونـد،  ایـن  تـداوم 

کابـل   و  سـیم  سـاخت  در  مـس  بـا  آلومینیـوم 

چاره سـاز خواهد بود، تصریح کرد: توجه داشـته 

باشـید کـه در تمـام سـیم و کابل ها، نمی تـوان از 

در  مثـال،  طـور  بـه  کـرد.  اسـتفاده  آلومینیـوم 

سـیم های برقـی کـه 220 ولـت جریان بـرق وجود 

بـرد چراکـه  بـه کار  آلومینیـوم  دارد، نمی تـوان 

امکان ایجاد آتش سوزی و به بار آمدن خسارات 

مالی و جانی وجود دارد.  

وی اضافه کرد: مصرف آلومینیوم در تولید 

سـیم و کابل هایـی کـه نهایتـا 12 تـا 24 ولـت بـرق 

در آن هـا جریـان دارد و عمومـا مصـارف آن هـا 

خـارج از سـاختمان ها اسـت، مشـکلی بـه وجـود 

نخواهـد آمـد. ازجملـه ایـن کابل هـا می تـوان بـه 

کابل های هوایی، کواکسیالی و مخابراتی اشاره 

کـرد. در همیـن راسـتا، مـا هـم تولیـد کابل هـای 

آلومینیومـی را بـه مـرور در برنامـه قـرار دادیـم و 

تولید سیم و کابل مسی را به حداقل رساندیم.

افزایش قیمت تمام شده، توقف صادرات  ■

را در پی داشت

مدیـــرعامــــل شرکـــت کابل ســــان دریــــا بـه 

چالش هـای موجـود در زمینـه صـادرات اشـاره 

کـرد و گفـت: در حـوزه صـادرات محصـول قبـال 

فعال بودیم اما طی دو سال گذشته، نتوانستیم 

محصولی در بازارهای بین المللی عرضه کنیم. 

از ســــوی کشورهـــای عــــراق، افغانستـــان و... 

سـفارش های متعـــددی داشتیــــم امـــا حـــاال، از 

کشورهایی مثل ترکیه و چین محصوالت مشابه 

از شـرکت  تمـام شـده بسـیار کمتـر  بـا قیمـت 

کابل سـان دریا، به این کشـورها صادر می شـود. 

بـه عبـارت دیگـر، افزایـش هزینـه تولیـد باعـث 

کاهش رقابت پذیری محصوالت ما شد.

وی در خصوص تکنولوژی و ماشین آالت مورد 

اسـتفاده در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت، عنـوان 

بـه  متعلـق  دنیـا  بـه روز  ماشـین آالت  از  کـرد: 

کشـورهای چیـن، ایتالیـا، اروپـا و آلمـان برخـوردار 

هسـتیم و مشـکلی از ایـن بابـت نداریـم. نـه فقط 

این شرکت، بلکه اکثر کارخانه های ساخت سیم 

و کابل کشور، از تکنولوژی به روز بهره می برند.

■ CCAM تولید مفتول

اشـتری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه طـرح 

توسـعه ای بـرای شـرکت کابل سـان دریـا در سـال 

1400، در نظر گرفته شـده اسـت، بیان کرد: برای 

تولیـد  خـط  کـه  داشـتیم  نظـر  در  سـال جدیـد، 

مفتول های CCAM که ترکیب آلومینیوم و مس 

است را راه انــــدازی کنیـــــم کـــه بـــرای ایـــن کار، 

هزینه هــــایی از جهــــت تامیــــن تجهیـــــزات و 

ماشـین آالت مـورد نیـاز خـط تولیـد و همچنیـن 

و  کردیـم  صـرف  فیزیکـی  فضـای  اختصـاص 

اقدامات الزم را انجام دادیم اما به علت شـرایط 

نامطلوب اقتصادی فعال دست نگه داشته ایم تا 

فرصـت مناسـب بـرای آغاز بـه کار این خط تولید 

به دست آید.

مدیرعامـل شـرکت کابل سـان دریـا در پایـان 

تامیـن  در  اصلـی صنعـت  معضـل  کـرد:  تاکیـد 

تکنولوژی موجود و ماشـین آالت نیسـت بلکه در 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز اسـت. وقتی نتوانیم 

مس مورد نیاز خود برای تولید سیم و کابل را تهیه 

کنیـم، چطـور می توانیـم حقوق و بیمـه کارگـران را 

تامیـن و پرداخـت کنیـم؟ ایـن موضـوع بـه حـدی 

جدی است که تعداد کارگران این شرکت در سال 

جدید، از 30 نفر به هشت نفر رسید.

به نظر می رسد شرکت های خاصی 
امکان خرید از بورس کاال را دارند که 
برخی از آن ها نیز تولیدکننده نیستند و 

نقش واسطه را ایفا می کنند
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بیقانونیدروضعقوانین!
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مدیرعامل شـرکت کاوشـگران روی زنجان گفت: بیشـتر چالش هایی که در صنعت به وجـود آمده، به خاطر وضـع و اجرای قانون های 
بی اسـاس و خلق السـاعه روزمـره اسـت. یعنی بدون برنامه ریزی و بررسـی کارشناسـی، قانونی را وضـع کرده و روز بعـد با وضع یک 

قانون جدید دیگر، قانون قبلی را نقض می کنند.

مدیرعامل شرکت کاوشگران روی زنجان عنوان کرد:

بی قانونی در وضع قوانین!

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  فغفـوری  احمـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: اصلی تریـن چالشـی کـه در سـال 1399 

تقریبـا بـرای تمـام فعـاالن صنعـت روی کشـور، 

نمایان شد، کمبود مواد اولیه برای تولید شمش 

روی بـود امـا تاکنـون بـا تمـام تـوان خـود تولیـد 

داشـتیم و آن را متوقـف نکردیـم. همـواره هـر 

اقدامـی توانسـتیم انجام دادیم تا مـواد اولیه در 

دسـت داشـته باشـیم تا به فعالیت تولیدی خود 

ایـن شـرکت نیـز  ادامـه دهیـم. ظرفیـت تولیـد 

پنج هزار و 200 تن در سال است.

وی افـزود: معضـل دیگـری کـه موجـب شـد تـا 

تولید با سختی انجام شود، اختالف قیمت گذاری 

بورس کاال با بازار آزاد بود. شرکت کاوشگران روی 

زنجـان متعلـق بـه بخش خصوصـی اسـت و زمانی 

کـه شـمش روی در بـورس کاال عرضـه می کنیـم، 

انتظار می رود قیمت آن باالتر از سایر سرکت های 

دولتی و بر اساس قیمت جهانی شمش روی باشد 

امـا قیمتـی پایین تـر از بازارهـای جهانـی بـرای ایـن 

محصول تعیین می شود.

این تولیدکننده شمش روی در ادامه گفت: 

دلیـل کنتـرل قیمـت از سـوی بـورس کاال، عرضـه 

بیشـتر محصـول عنـوان شـده اسـت امـا بایـد در 

نظر داشت وقتی هر محصول دارای یک قیمت 

شـفاف هم در بازار داخلی و هم در بازار جهانی 

انجـام می شـود، عنـوان  نیـز  اسـت و صـادرات 

عرضـه بیشـتر محصول، منطقی بـه نظر نمی آید 

زیرا در این صورت، تولیدکننده ترجیح می دهد 

تا  محصول خود را به قیمت باالتر صادر کند.

تولید محصول با کیفیت با استفاده از  ■

ماشین آالت ایرانی

مدیرعامـل شـرکت کاوشـگران روی زنجـان 

عنــــوان کـــــرد: در کارخانـــه هــــای مختلـــــف 

روش هـای تولیـد مختلفـی بـرای تولیـد شـمش 

روی وجـود دارد و می تـوان گفـت در بعضـی از 

مراحل تولید، فرایند و تکنولوژی تولید یکسـان 

اســــت. تفـــاوت در تکنولــــوژی تولیـــد، باعـث 

می شــــود تــــا محصــــوالت بـــــا کیفیت هـــــای 

مختلفـی تولیـد و عرضـه شـوند و رقابت پذیـری 

در بازار افزایش یابد.

وی بـا اشـاره بـه کیفیـت بـاالی محصـوالت 

تولیـد شـده در ایـن واحد تولیـدی، اضافه کرد: 

از ماشـین آالت و دسـتگاه های سـاخت داخـل 

استفــــاده می کنیــــم. در ایــــن صنعـــت لزومـــا 

اینگونـه نیسـت کـه حتمـا بایـد ماشـین آالت از 

کشـورهای دیگـر وارد شـده باشـند تـا بتـوان بـه 

کیفیت برتر دسـت پیدا کرد. ادعاهایی مبنی 

بـر اینکـه باید تجهیـزات مورد نیاز وارد شـود تا 

بـه سـطح کیفـی محصـوالت خارجـی برسـیم، 

نمی تواند درست باشد.
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فغفـوری در خصـوص مشـتریان این شـرکت، 

بیـان کـرد: عمـوم مشـتریان شـمش های روی بـا 

شـرکت  شـده  تولیـد  درصـد   99.9 خلـوص 

کاوشـگران روی زنجـان، از صنایـع گالوانیـزه و 

آلیاژساز هستند. 

واردات خاک معدنی با چالش های زیادی  ■

همراه است

بـه  پاسـخ  تولیدکننـده شـمش روی در  ایـن 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا 

ایـن شـرکت فعالیـت تجـاری نیـز دارد یـا خیـر، 

تصریح کرد: تاکنون هم خاک معدنی وارد کرده 

را صـادر  تولیـد شـده خـود  هـم شـمش روی  و 

کردیـم. بـه عبـارت دیگـر، از روش ورود موقـت 

تامیـن  را  خـود  نیـاز  مـورد  معدنـی  خـاک  کاال، 

تـا  ابتـدا  از  ایـن زمینـه  البتـه در  می کنیـم کـه 

انتهـای فراینـد، چالش هـای مختلفـی از سـوی 

نهادهـای دولتـی، بانک هـا، کمـرگ و... بـرای مـا 

بـه وجـود آمـده اسـت کـه موفـق شـدیم بـه هـر 

بـه رونـد صـادرات و  بـود،  طریقـی کـه مقـدور 

واردات خود اهتمام بورزیم. 

مدیرعامـل شـرکت کاوشـگران روی زنجـان در 

توضیـح توقـع خـود بـه عنـوان یـک تولیدکننـده 

اگـر  صنعـت شـمش روی کشـور، مطـرح کـرد: 

مسئولین مربوطه تا جایی که می توانند با صدور 

بخشنامه های خلق الساعه، چوب الی چرخ تولید 

نگذارنـد، تولیدکننـدگان می داننـد بـه چه روشـی 

باید تولید را در شرایط تحریمی ادامه دهند. اگر 

مسـئولین دولتـی بـه جـای سـنگ اندازی در رونـد 

تولیـد، تنهـا بر عملکرد صنعتگران نظارت داشـته 

بـه  باشـند، بسـیاری از مشـکالت مسـیر تولیـد 

سـهولت از بیـن خواهـد رفـت و حتـی نیـازی بـه 

حمایت آن ها در تامین زیرساخت ها نیست!

خلق قوانین متعدد ■

فغفـوری اذعـان کـرد: بیشـتر چالش هایی که 

در صنعـت بـه وجـود آمـده، بـه خاطـر وضـع و 

اجرای قانون های بی اساس و خلق الساعه روزمره 

بررسـی  و  برنامه ریـزی  بـدون  یعنـی  اسـت. 

کارشناسـی، قانونـی را وضـع کـرده و روز بعـد بـا 

وضع یک قانون جدید دیگر، قانون قبلی را نقض 

می کننـد. ایـن نشـان از بی درایتـی و بی فکـری 

طراحان راه  حل های بدون نتیجه اسـت. به علت 

ناهماهنگی هـا، مدیریـت صحیحـی در  همیـن 

زمینه هـای نوسـان نـرخ ارز، قیمـت مـواد اولیـه، 

روند صادرات و واردات و... انجام نمی شود.

وی در خصـوص آزادسـازی معـادن غیرفعـال، 

عنـوان کـرد: مسـئوالن اگر معـادن غیرفعـال را آزاد 

کننـد، اقـدام بزرگی در جهت رفع معضل کمبود 

مـواد اولیـه انجـام داده انـد. در کنـار ایـن موضوع، 

حمایت هـای دیگـری نیـز بایـد در جهـت تقویـت 

نقدینگی تولیدکنندگان انجام شـود. دولتمـردان 

وقتـی بـه جـای کمـک بـه تقویـت گـردش مالـی 

شـرکت ها، بـه محاسـبه ریزتریـن درآمـد یا سـود به 

دسـت آمـده دقـت دارنـد تـا مالیـات آن را لحـاظ 

اخـذ  توجـه کننـد کـه  امـر  ایـن  بـه  بایـد  کننـد، 

مالیات هـای گوناگونـی موجب کاهش نقدینگی 

واحدهای تولیدی خواهد شد.

در کارخانه های مختلف روش های 
تولید مختلفی برای تولید شمش 
روی وجود دارد و می توان گفت 

در بعضی از مراحل تولید، فرایند و 
تکنولوژی تولید یکسان است
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درآمدچادرملو303درصدافزایشیافت

رشد42درصدیتولیدتختالدرفوالدهرمزگان
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شـرکت فوالد هرمزگان در دو ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت بالغ بـر 275 هزار 
تـن تختـال فـوالدی تولیـد کند کـه یک رکـورد در این شـرکت محسـوب شـده و 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 42 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 42 درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد هرمزگان با توجه 

به روند رکوردشـکنی های خود در سـال گذشـته 

و دسـتیابی بـه باالترین میزان تولیـد ماهانه، در 

سـال جـاری نیـز بـا این هدف پیش رفته اسـت و 

طی فروردین ماه شاهد رکوردشکنی دوباره این 

شـرکت در تولیـد تختـال بودیـم بـا اینکـه میـزان 

تولید تختال در اردیبهشـت ماه فوالد هرمزگان 

از رکورد عبور نکرد اما تولید آهن اسـفنجی این 

میـزان  بـه  امسـال  مـاه  اردیبهشـت  شـرکت در 

ثبـت رسـید کـه  بـه  تـن  163هـزار و 523 هـزار 

رکورد جدیدی محسوب می شود.

رشد 21 درصدی تولید محصول در فوالد  ■

هرمزگان

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمـزگان در توانسـت در دو مـاه نخسـت سـال 

1400، 275 هـزار و 584 تـن تختـال فوالدی تولید 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل 42 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در دو ماه نخست سال گذشته 193هزار 

و 25 تن تختال تولید کرده بود.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  هرمـزگان  فـوالد 

جـاری موفـق بـه تولیـد چهـار هـزار و 788 تـن 

سـال  در  شـرکت  ایـن  شـد.  محصـوالت  سـایر 

گذشـته 37 هـزار و 935 تـن سـایر محصـوالت 

تولید کرده بود.

مجموع تولیدات شرکت فوالد هرمزگان در 

دو ماه نخست سال 1400 به 280 هزار و 372 تن 

رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشابه 

سـال پیـش 21 درصـد رشـد نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بود 230 هزار و 960 تن محصول تولید کند.

فروش 232 هزار تنی تختال در دو ماه  ■

نخست سال جاری

نمـودار 2 حاکی از آن اسـت شـرکت فوالد 
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دو مــــاه نخســــت ســــال 1400 بــــه 33 هـــزار و 

83میلیارد و 492 میلیون ریال رسید کـــه ایـــن 

میـــزان در هــــم سنجی بـا مـــدت مشـابه سـال 

پیش 270 درصد رشـد یافته اسـت. این شـرکت 

بـود  توانسـته   1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در 

هشت هزار و 937 میلیارد و 386 میلیون ریال 

درآمد کسب کند.

نرخ فروش تختال 185 درصد افزایش یافت

همان طـور کـه در نمـودار 4 مشـخص اسـت، 

شـرکت فـوالد هرمـزگان تختـال فـوالدی خـود را 

نـرخ  بـه  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در 

142میلیـون و 383 هـزار و 800 ریـال بـه ازای هـر 

تن فروخت. این شرکت در دو ماه نخست سال 

پیـش تختـال را بـه نرخ 49 میلیـون و 897 هزار و 

745 میلیـون ریـال فروختـه بـود. بـه ایـن ترتیـب 

مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  تختـال  فـروش  نـرخ 

نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه دو مـاه نخسـت 

سال گذشته 185 درصد رشد یافته است.

شرکت فوالد هرمزگان در 
توانست در دو ماه نخست سال 

1400، 275 هزار و 584 تن 
تختال فوالدی تولید کند که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 42 درصد افزایش 
یافته است

 1400 ســــال  نخســـت  مــــاه  دو  در  هرمزگـــان 

توانســـت 232 هـزار و 332 تـن تختـال فـوالدی 

خـود را در بـــازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   36 پیـش 

شـرکت در دو ماه نخسـت سـال گذشـته موفق 

بـه فـروش 170 هـزار و 479 تـن تختـال در بـازار 

داخلی شده بود.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  هرمـزگان  فـوالد 

جاری یک هزار و 799 تن سایر محصوالت را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در 

دوماه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 17 هزار 

و 286 تن سـایر محصوالت را در بازار داخلی به 

فروش برساند.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالد هرمزگان 

در دو ماه نخست سال 1400 به 235هزار و 703 تن 

رسـید که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد  پیـش 25 

شرکت در دو ماه نخست سال 1399 توانست بود 

187 هزار و 765 تن محصول را در مجموع در بازار 

داخلی بفروشد.

درآمد 33 هزار میلیارد تومانی فوالد  ■

هرمزگان

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  هرمـزگان 

توانسـت 33 هـزار و 80 میلیـارد و 313 میلیـون 

ریال درآمد از فروش تختال کسب کند که این 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

289 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت 

توانسـته بـود در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته 

هشـت هـزار و 503 میلیـارد و 449 میلیـون ریال 

درآمد از فروش تختال کسب کند.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  هرمـزگان  فـوالد 

و  میلیـارد  درآمـد سـه  بـه کسـب  موفـق   1400

فـروش سـایر محصـوالت  از  ریـال  179میلیـون 

شـد. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1399 

توانسـته بـود 443میلیـارد و 937 میلیـون ریـال 

محصـوالت  سـایر  داخلـی  فـروش  از  درآمـد 

داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو در دو ماه نخسـت سـال جـاری با فـروش یک میلیـون و 713 هزار تـن محصـول در بازارهای 
داخلـی و صادراتـی، 51 هـزار و 565 میلیـارد ریـال درآمـد کسـب کرد که ایـن میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

303درصد رشد داشته است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملو در ادامه روند رو به رشد و خیره کننده 

خـود در سـال جـاری، طـی اردیبهشـت مـاه نیـز 

توانسـت  و  بـر جـای گذاشـت  عملکـرد خوبـی 

رکوردهایـی هـم در تولیـد فـوالد و هـم در تولیـد 

اخیـرا  شـرکت  ایـن  برسـاند.  ثبـت  بـه  گندلـه 

طرح هـای توسـعه ای متعـددی را هـم در زنجیره 

تولید فوالد و هم در سایر زنجیره ها آغاز کرده و 

یکـی از شـرکت های پیشـرو در اجـرای طرح های 

توسعه ای است.

رشد 13 درصدی تولید کنسانتره »کچاد« ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتـی چادرملـو توانسـته اسـت در دو مـاه 

نخسـت سـال 1400، یـک میلیـون و 794 هـزار و 

400تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت 

مشـابه سـال قبـل از آن 13 درصـد رشـد دارد. ایـن 

شـرکت در سـال 1399 طی همین مدت توانسـته 

بود یک میلیون و 578 هزار و 845 تن کنسـانتره 

تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی دو 

ماه نخست سال 1400 موفق به تولید پنج هزار و 

439 تـن آپاتیـت شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مـدت در سـال 1399، توانسـته بـود هفـت هزار و 

180 تن آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

درآمد چادرملو 303 درصد افزایش یافت
در دو ماه نخست سال 1400؛
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گندلـه فروختـه شـد کـه در هم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش یـک درصـد رشـد دارد. ایـن 

شرکت، در دو ماه نخست سال 1399، 152 هزار 

و 931 تن گندله فروخته بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »کچـاد« 

27هزار و 132 تن آهن اسفنجی به فروش رساند 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

13درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

بـود  شـده  موفـق   ،1399 سـال  نخسـت  دومـاه 

حدود 23 هزار و 886 تن آهن اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

دوماه نخست سال 1400 موفق به فروش 111 هزار 

و  داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  تـن   964 و 

بین المللی شـد که نسـبت به مدت مشـابه سال 

ایـن شـرکت طـی  پیـش 53 درصـد رشـد دارد. 

دوماه نخست سال 1399 توانسته بود 73 هزار و 

169 تن شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی چادرملو 

دو مـاه نخسـت سـال 1400، 622 هـزار و 266 تـن 

گندلـه تولیـد شـد کـه در هم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش  18 درصـد رشـد دارد. ایـن 

شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1399، 525 هزار 

و 870 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در دو مـاه اول سـال 1400، 291 هـزار 

در  کـه  کـرد  تولیـد  اسـفنجی  آهـن  تـن  و 185 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 18 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه 

حـدود  بـود  شـده  موفـق   ،1399 سـال  نخسـت 

276هزار و 836 تن آهن اسفنجی تولید کند.

و  معدنـی  شـرکت  فـوالدی  شـمش  تولیـد 

صنعتی چادرملو طی دو ماه نخست سال 1400 

بـه 204 هـزار و 610 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا 

افزایـش  درصـد   22 پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

نخسـت  مـاه  دو  طـی  چادرملـو  اسـت.  یافتـه 

سـال 1399، 167 هزار و 362 تن شـمش فوالدی 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد چادرملـو در دو مـاه نخسـت 

سـال 1400 بـه دو میلیـون و 917 هـزار و 900 تـن 

رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

مـاه  ایـن شـرکت در دو  12 درصـد رشـد دارد. 

نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود دو میلیـون و 

603هزار و 78 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 51 درصد افزایش یافت ■

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که یک میلیون 
و 396 هـزار و 715 کنسـانتره شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

بـه فـروش رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل 58 درصد رشد دارد. چادرملو 

بـود  توانسـته   ،1399 سـال  مشـابه  مـدت  در 

881هزار و 919 تن کنسانتره به فروش برساند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

دوماه نخست سال 1400 موفق به فروش 23هزار 

مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد  آپاتیـت  تـن  و 649 

مشـابه سـال قبـل 43 هـزار و 694 درصـد افزایـش 

یافـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1399، 54 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

دو مـاه نخسـت سـال 1400، 154 هـزار و 417 تـن 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
توانسته است در دو ماه نخست 
سال 1400، یک میلیون و 794 

هزار و 400تن کنسانتره تولید کند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از آن 13 درصد رشد دارد. این 
شرکت در سال 1399 طی همین 

مدت توانسته بود یک میلیون و 
578 هزار و 845 تن کنسانتره 

تولید کند
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در دو مـاه نخسـت سـال 1400 بـه یـک میلیـون و 

713هـزار و 697 تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 51 درصـد رشـد نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود یـک میلیـون و 132 هـزار و 

952تن محصول بفروشد.

رشد 346 درصدی درآمد حاصل از فروش  ■

کنسانتره چادرملو

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در دو 

ماه نخسـت سـال 1400، از محل فروش کنسـانتره 

31هـزار و 36 میلیـارد و 210میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

مـاه  دو  در  چادرملـو  دارد.  رشـد  346درصـد 

نخسـت سـال 1399 موفـق شـده بـود بـا فـروش 

کنسانتره 6هزار و 943میلیارد و 990 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

چادرملو طی دو ماه نخست سال 1400 موفق 

بـه کسـب درآمـد 383 میلیـارد و 895میلیـون 

ریالـی از آپاتیـت شـده اسـت. ایـن شـرکت طـی 

همیـن مـدت در سـال 1399، 232 میلیـون ریـال 

درآمد از آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

گندلـه  فـروش  از   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو 

پنج هزار و 38 میلیارد و 208 میلیون ریال درآمد 

حاصـل شـد کـه نسـبت به همیـن مدت در سـال 

مشاهــــده  رشــــد  درصــــد  حــــدود 173   ،1399

می شـود. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1399 از فـروش گندلـه یـک هـزار و 841 میلیارد و 

699 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »کچـاد« 

یک هزار و 836 میلیارد و 657 میلیون ریال آهن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 182 درصـد افزایـش را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت 

سـال 1399، حـدود 651 میلیـارد و 34 میلیـون 

ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

دوماه نخسـت سـال 1400 موفق به کسـب درآمد 

12هزار و 230 میلیارد و 768 میلیون ریال از محل 

فـروش شـمش فـوالدی در بازار داخلـی و صادراتی 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

266درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته 

بود طی دو ماه نخست سال 1399 درآمد سه هزار 

و 335میلیارد و 108میلیون ریالی از فروش شمش 

فوالدی در بازار کسب کند.

گفتنی اســت کـه »کچاد« در دو ماه نخست 

ســـال 1400 توانســت 369 میلیـارد و 429میلیون 

ریــــال درآمــــد از صــــادرات شمــــش فــــوالدی 

داشته باشد.

مجمـوع درآمـد چادرملـو در دو مـاه نخسـت 

سال 1400 به 51 هزار و 565 میلیارد و 356میلیون 

بـا مـدت مشـابه  ریـال رسـید کـه در مقایسـه 

سـال قبـل 303 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت 

در دو مـــاه نخســـت سال 1399 توانستـــه بـــود 

12هـــزار و 772میلیــــارد و 63 میلیــــون ریـال 

درآمد به دست آورد.

مجموع تولید چادرملو در دو ماه 
نخست سال 1400 به دو میلیون 
و 917 هزار و 900 تن رسید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 12 درصد رشد دارد. این 

شرکت در دو ماه نخست سال 
1400 توانسته بود دو میلیون 
و 603هزار و 78 تن محصول 

تولید کند



تحلیـــل

هفتهنامه

39
 é شماره  é 168 خرداد ماه 1400



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

40
é 1400  خرداد ماه é 168  شماره 

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

41
 é شماره  é 168 خرداد ماه 1400

کاهشتقاضایفوالدوسنگآهندربورسکاال

گزارشاختصاصیازمجمععمومیسالیانهصبانور
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مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانـور با حضـور حداکثری سـهامداران برگـزار و پنج هـزار و 
600ریال سود به ازای هر سهم در میان سهامداران به تصویب رسید.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومی عادی شـرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور بـا موضـوع 

اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیره و بـازرس قانونی، 

تصویـب صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی 

سـود،  تقسـیم   ،1399 اسـفند   30 بـه  منتهـی 

انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی، انتخـاب 

حضـور  حـق  تعییـن  کثیر االنتشـار،  روزنامـه 

تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  موظـف  غیـر  اعضـای 

پـاداش هیئـت مدیـره بـا حضـور 85 درصـد از 

سـهامداران در محل سـالن تالش وزارت کار در 

تهران برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضای هیئت رئیسـه 

در جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه از سوی 

ریاست مجمع عمومی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

در مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت 

محمـد  صبانـور،  صنعتـی  و  معدنـی  توسـعه 

کالنتـری، مدیرعامـل شـرکت و دبیر مجمـع، در 

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت توسـعه 

داشـت:  اظهـار  صبانـور  صنعتـی  و  معدنـی 

شـرکت صبانـور در سـال 1376 بـا سـرمایه اولیـه 

50 میلیـارد تومـان تاسـیس و در سـال 1390 بـا 

نماد »کنور« وارد فرابورس و در سال 1393 وارد 

تاالر اصلی بورس تهران شد.

وی افـزود: صبانـور در حـال حاضـر از نظـر 

تولیـد سـنگ آهن و کنسـانتره جـزو 10 شـرکت 

برتـر کشـور اسـت و و بزرگ تریـن تولیدکننـده 

ایـن محصـول در غـرب و شـمال غرب کشـور به 

شمار می رود.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانور خاطرنشان کرد: موضوع فعالیت اصلی 

شـرکت صبانور، اکتشـاف و اسـتخراج از معادن 

سنگ آهن و فراوری کنسانتره و گندله و تکمیل 

محصـوالت  بـه  رسـیدن  بـرای  ارزش  زنجیـره 

فوالدی و سایر عناصر فلزی است.

گزارش اختصاصی از
 مجمع عمومی سالیانه صبانور
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و 500 میلیـارد تومانـی طـی مـدت دو سـال انجام 

خواهـد شـد. پیش بینـی کرده ایـم در سـال اول 

سـرمایه  افزایـش  از  تومـان  میلیـارد  حـدود 800 

محقـق شـود و بـرای سـال 1401 نیـز 700 میلیـارد 

تومـان دیگـر بـه سـرمایه شـرکت افـزوده خواهـد 

شـد. اخـذ مجـوز و اطالعـات تکمیلی متعاقبـا از 

طریق کدال اطالع رسانی خواهد شد.

معادن و کارخانه های صبانور ■

کالنتـری بـا اشـاره بـه معـادن تحـت اختیـار 

شـرکت صبانـور، بیـان کـرد: صبانـور در دو اسـتان 

همـدان و کردسـتان فعالیـت می کنـد کـه معـدن 

و  معـدن گاللـی  و  همـدان  اسـتان  در  باباعلـی 

شـهرک در اسـتان کردسـتان قـرار دارنـد. ذخیـره 

قطعی سـنگ آهن شـرکت 53 میلیون تن، ذخیره 

احتمالـی 75 میلیـون تـن و مجموعـا 128 میلیون 

تن ذخیره کلی است.

ادامـه داد: صبانـور همچنیـن کارخانـه  وی 

کنسانتره کردستان به ظرفیت اسمی یک میلیون 

تن در اختیار دارد که فاز نخسـت آن اواخر سـال 

1392 و فـاز دوم اوایـل سـال 1396 افتتـاح شـد. 

همچنین کارخانه کنسانتره همدان بــه ظرفیـــت 

600هــزار تـــن در ســـال 1393 بـــه بهره بــــرداری 

رسیـــد و در ادامــــه کارخانــــه گندله سازی همدان 

بـه ظرفیـت 550هـزار تـن در شـهریور مـاه سـال 

1396 بهره برداری شد.

رشد تولید صبانور در سال 1399 ■

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

تولیـد  افزایـش چشـمگیر  بـر  تاکیـد  بـا  صبانـور 

شـرکت طـی پنـج سـال اخیـر، ابـراز کـرد: در سـال 

1395 میزان تولید سنگ آهن صبانور یک میلیون 

و 280 هزار تن بود که این میزان در سال 1399 به 

دو میلیون و 700 هزار تن رسید و بیش از دو برابر 

افزایش تولید داشتیم. میزان تولید در سال 1399 

نسـبت بـه سـال 1398 حـدود 16درصـد افزایـش 

یافته اسـت. تولید سـنگ آهن دانه بندی در سال 

1395 یـک میلیـون و 128هـزار تن بود که در سـال 

1399 به بیش از دو میلیون و 20 هزار تن رسید و 

این میزان نسبت به سال 1398، 13درصد رشد را 

نشان می دهد.

در  کنسـانتره  تولیـد  کـرد:  مطـرح  کالنتـری 

صبانـور در سـال 1395 حـدود 711 هـزار تـن بود که 

طی پنج سال گذشته دو برابر شد و در سال 1399 

بـه یـک میلیـون و 400 هـزار تـن رسـید. ایـن میـزان 

نسـبت بـه سـال 1398 بیـش از 23 درصـد افزایـش 

نشـان می دهـد. عـالوه بـر ایـن، تولیـد گندلـه کـه 

واحد آن به تازگی راه اندازی شـده اسـت، در سـال 

1399 بـه 500 هـزار تـن رسـید و کمـی بـا ظرفیـت 

اسـمی 550 هـزار تنـی خـود فاصله داشـت کـه در 

سـال جـاری بـه ایـن ظرفیت خواهیم رسـید. با این 

حـال میـزان تولیـد گندلـه در سـال 1399 حـدود 

7درصد نسبت به سال 1398 رشد داشته است.

سرمایه صبانور به یک هزار و 800 میلیارد  ■

تومان خواهد رسید

سـرمایه  تغییـرات  خصـوص  در  کالنتـری 

سـرمایه  سـال 1376  در  کـرد:  عنـوان  صبانـور، 

شـرکت 50 میلیـارد تومـان بود کـه در سـال 1395 

این میزان به 300 میلیارد تومان افزایش یافت. از 

آن سـال تـا سـال 1399 ایـن میـزان سـرمایه ثابـت 

باقـی مانـد. در سـال 1399 تصمیـم بـه افزایـش 

یـک هـزار و  بـه  تومـان  از 300 میلیـارد  سـرمایه 

800میلیارد تومان گرفتیم.

وی اضافه کرد: با توجه به شـرایط طرح های 

توسـعه ای شـرکت و افزایش سرمایه شرکت های 

سـرمایه پذیر بـه ویـژه صبـا امیـد غـرب و فـوالد 

و  هـزار  یـک  سـرمایه  افزایـش  کردسـتان، 

500میلیارد تومانی را از دی ماه در دسـتور کار 

قـرار دادیـم. در اردیبهشـت مـاه گـزارش بـازرس 

قانونـی و توجیـه آن منتشـر شـد. در ایـن رابطـه 

بیانیـه ای بـرای سـازمان بـورس ارسـال شـده کـه 

در حـال بررسـی اسـت. امیـدوار هسـتیم شـرایط 

خـوب پیـش بـرود و در تیـر مـاه مجـوز نهایـی 

صـادر شـود تـا بتوانیم مجمع فوق العـاده را برای 

این موضوع برگزار کنیم.

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانور تصریح کرد: این افزایش سرمایه یک هزار 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

44
é 1400  خرداد ماه é 168  شماره 

محصوالت در بازار داخلی به فروش می روند ■

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانـور در خصـوص وضعیـت بـازار تاکیـد کـرد: 

محصوالت صبانــــور تمامــــا در بــــازار داخلی به 

فـروش رفـت و مجـوز صـادرات بـرای محصـوالت 

سنگ آهـــــن ارائــــــه نمی شـــــد. مـالک فـــــروش 

محصـوالت سـنگ آهن از گذشـته شـمش فـوالد 

خوزسـتان بـود کـه نـرخ فـروش آن از ابتدای سـال 

1399 تا انتهای آن 165 درصد افزایش یافت. نرخ 

فـروش محصـوالت صبانـور شـامل کنسـانتره و 

گندلـه نیـز مطابق با افزایش قیمت شـمش فوالد 

خوزستان نیز پیش رفت و تقریبا به همین میزان 

افزایـش قیمـت اتفـاق افتـاد. در سـال جـاری نیـز 

این روند صعودی قیمت ادامه دارد.

کنسـانتره  جهانـی  قیمـت  وی،  گفتـه  بـه 

65درصـد در سـال گذشـته از 99 دالر در هـر تـن 

تـا 195 دالر در هـر تـن در اسـفند مـاه افزایـش 

قیمـت داشـت کـه ایـن افزایـش قیمـت بـا توجـه 

بـه میـزان تولیـد فـوالد در چیـن و هدف گـذاری 

ایـن کشـور برای تولید فـوالد در برنامه های خود 

اینکـه  ضمـن  افتـاد.  اتفـاق  بـود،  کـرده  لحـاظ 

مشـکالتی از سـمت تامین کننـدگان مـواد اولیـه 

بـرای صـــادرات  بـه ویــــژه استرالیــــا و برزیــــل 

جهانـی  قیمـت  افزایـش  داد.  رخ  سـنگ آهن 

سنگ آهن همچنان ادامه دارد و به 240 دالر در 

هر تن رسیده است.

کالنتـری اذعـان کـرد: بـا وجـود قیمت هـای 

جذاب جهانی برای انجام صادرات سـنگ آهن و 

تالش هـای صـورت گرفتـه در این خصوص، هنوز 

مجوز صادرات اخذ نشـده اسـت. حتی با اینکه 

مربوطـه  سـازمان های  بـا  و  اقـدام  بـار  چندیـن 

نامه نگاری کردیم اما این امر میسر نشده است. 

کـه  بـود  ایـن  صـادرات  عـدم  توجیـه  البتـه 

درخواسـت در داخل برای سـنگ  آهن وجود دارد 

و به همین دلیل صادرات آن منتفی است.

افزایش چشمگیر درآمد و سود ■

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانـور بـا اشـاره بـه میـزان فـروش درآمـد ایـن 

درآمـد  کـرد:  عنـوان   ،1399 سـال  در  شـرکت 

شرکت در سال 1395 حدود 187 میلیارد تومان 

بـود کـه در سـال 1399 ایـن میـزان بـه دو هـزار و 

200 میلیارد تومان رسـیده اسـت. به این ترتیب 

داد.  درآمـد رخ  میـزان  در  رشـد 188درصـدی 

درآمـد  افزایـش  درصـد  کـه 75  اسـت  گفتنـی 

شـرکت صبانور ناشـی از افزایش نرخ آن در بازار 

و 25درصـد دیگـر به دلیل افزایش حجم تولید و 

فروش بوده است.

فـروش  درآمـد  میـزان  کـرد:  تصریـح  وی 

کنسانتره یک هزار و 200 میلیارد تومان ناشی از 

فـروش 816 هـزار تـن بـوده کـه نسـبت بـه سـال 

گذشـته 228 درصـد افزایـش درآمـد و 46 درصد 

در حجـم فـروش افزایـش رخ داد. در سـال 1399 

در بخـش گندلـه نیـز میـزان درآمـد یـک هـزار 

میلیـارد تومـان بـه دلیل فـروش 516 هزار تن بود 

در حجـم  و  درصـد  درآمـد 151  میـزان  در  کـه 

فـروش 22 درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال پیش 

از آن رخ داد.

کالنتری در خصوص وضعیت سوددهی این 

شـرکت، بیـان کـرد: میزان سـود ناخالص در سـال 

1395 حدود 64 میلیارد تومان بود که این میزان 

به یک هزار و 500 میلیارد تومان در سال گذشته 

رسـید و ایـن میـزان سـوددهی نسـبت بـه سـال 

1398 رشـد 311 درصـدی نشـان می دهـد. میـزان 

سـود پـس از کسـر مالیـات شـرکت نیـز در سـال 

1399 بـه دو هـزار و 200 میلیـارد تومـان رسـید. از 

این میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان آن سـود 

عملیاتی بوده و 600 میلیارد تومان دیگر از سـایر 

فعالیت هـــــا و 80 میلیــــارد تومـــــان از سهـــــام 

شرکت های زیرمجموعه و سپرده بانکی حاصل 

شده است.

رشد قیمت سهام در سال 1399 ■

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانـور مطـرح کـرد: قیمـت هـر سـهم شـرکت 

و  هـزار  یـک  سـال گذشـته  ابتـدای  در  صبانـور 

400تومـان بـود کـه در دوره اوج بـورس حتـی بـه 

پنج هزار و 600 تومان نیز رسـید اما نهایتا در آخر 

رقـم  در  صبانـور  سـهم  هـر  قیمـت  قبـل،  سـال 

چهارهـزار و 985 تومـان ایسـتاد. آخریـن قیمـت 

سـهام ایـن شـرکت پیـش از مجمـع پنـج هـزار و 

256تومان بود. البته قیمت سهم صبانور نسبت 

بـه بـازار سـهام افـت زیـادی نداشـت و حتـی ایـن 

شـرکت باالتریـن بازدهـی را بـه میـزان 270 درصد 

)بیش از شرکت های هم گروه( داشت.

وی ادامـه داد: ارزش بـازار صبانور در ابتدای 

سال 1399 چهار هزار و 200 میلیارد تومان بود که 
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در انتهـای سـال بـه 14 هـزار و 600 میلیـارد تومـان 

رسـید. در حـال حاضـر، ارزش بـازار صبانـور بـه 

15هزار و 500 میلیارد تومان می رسد.

وضعیت پروژه ها ■

کالنتـری در خصـوص مهم تریـن پروژه هـای 

در دسـت اقـدام شـرکت صبانـور، اظهـار کـرد: 

پـروژه گندله سـازی یـک میلیـون تنـی کردسـتان 

مالکیـت  کـه  بـوده  پروژه هـا  از مهم تریـن  یکـی 

بـرای  و 30 درصـد  بـرای صبانـور  آن  70درصـد 

بـرآورد  شـرکت تجلـی معـادن و فلـزات اسـت. 

هزینـه ایـن پـروژه یـک هـزار و 200 میلیـارد تومان 

بوده و تاکنون 600 میلیارد تومان در آن از سوی 

اسـت.  شـده  پرداخـت  سـهامدار  شـرکت  دو 

شـرکت های پیمانکار و مشـاور انتخاب شده اند 

تفصیلـی  و  پایـه  مهندسـی  انجـام  حـال  در  و 

هستیـــم. همچنیـــن سـفارش گذاری تجهیـزات 

پرداخـت  میلیـون دالر  میـزان 8.2  بـه  خارجـی 

شـده و تامین و پیگیری احداث زیرسـاخت های 

آن در دسـت اقـدام اسـت. قـرار اسـت ایـن طرح 

تا سال 1402 به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانـور اظهـار کـرد: پـروژه مهـم دیگـری کـه از 

سـوی صبانـور در سـال جـاری بـه صـورت جـدی 

دنبـال خواهـد شـد، طرح آهن اسـفنجی و ذوب 

فـوالد کردسـتان اسـت. در ایـن پـروژه قرار اسـت 

احـداث یـک واحـد آهـن اسـفنجی بـه ظرفیـت 

یـک  نـورد  و  بیجـار و ذوب  تـن در  1.6میلیـون 

میلیـون تنـی در قـروه پیگیـری شـود. البتـه ایـن 

میـزان  بـه  ایمیـدرو  بـه  متعلـق  عمدتـا  پـروژه 

44درصـد، 20 درصـد کمیتـه امـداد و 15 درصـد 

کیمیا معادن سپاهان است. برای این پروژه نیز 

آن  مکان یابـی  و  اخـذ  زیسـت  محیـط  مجـوز 

صورت گرفته است. در همین حال پیش نویس 

قرارداد تخصیص آب منطقه ای کردستان و برق 

نیـز به انجام رسـید. ضمن اینکه انعقاد قـرارداد 

انشعاب گاز در دست اقدام است.

پـروژه 1.6میلیـون  وی اضافـه کـرد: هزینـه 

تنـی آهـن اسـفنجی پنـج هـزار میلیـارد تومـان و 

پروژه ذوب و نورد یک میلیون تنی نیز 10 هزار 

مجمـوع  و  شـده  زده  تخمیـن  تومـان  میلیـارد 

تومـان  میلیـارد  هـزار   15 بـه  پـروژه  دو  هزینـه 

می رســـد. قـرار شـــد 15 درصـــد ایـن هزینـــه از 

محـــل آورده سهامـــداران باشـــد که دو هــزار و 

250میلیــــارد تومــــان می شـــود. تا پایــــان سـال 

1399 سهامــــداران 110میلیـــارد تومان پرداخت 

و  12هـزار  مبلـغ  بـه  هزینه هـا  سـایر  کرده انـد. 

انجـام  فاینانـس  طریـق  از  تومـان  750میلیـارد 

خواهد شد. صبانور به عنوان مالک 20درصدی 

پروژه تاکنون 22 میلیارد تومان از سهم خود را 

پرداخت کرده است.

کالنتـری بـا اشـاره به پروژه کنسـانتره گاللی 

بیـان کـرد: ایـن پروژه از طریق صبانور به تنهایی 

گـزارش  رابطـه  ایـن  در  و  می شـود  پیگیـری 

امکان سـنجی آن تهیه شـده اسـت. برآورد اولیه 

تمـام  بـا  آن  اجـرای  نشـان می دهـد  پـروژه  ایـن 

زیرسـاخت ها حـدود 700 میلیـارد تومان تخمین 

زده شــــده اســــت. بـرای ایـــن منظـــور کارگـروه 

انتخـاب زمیـن تشـکیل شـده و محـل احـداث 

کارخانــــه مشخــــص شــــده اســتت. همچنیـــن 

مکاتبـات اداری در خصـوص اجرای پروژه انجام 

شـد. ضمـن اینکـه مناقصـه دو مرحلـه ای جهـت 

مطابــــق  و  شـــــده  انجــــام  مشــــاور  انتخــــاب 

برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، ایـن پـروژه نیـز 

در سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.

اکتشافات ■

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانـور بـا تاکیـد بـر جدیـت ایـن شـرکت بـرای 

فعالیت هـای اکتشـافی، خاطرنشـان کـرد: پهنـه 

اکتشافی راور پروژه ای برای شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات بـود که قرار شـد صبانور 

آن را اجـرا کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه عمـر معـادن 

سـنگ آهن در کشـور رو به اتمام اسـت، مقرر شد 

صبانور وارد حوزه فلزات جدید همچون سرب و 

روی شـود و در محـدوده راور کرمـان یـک پهنـه 

یـک هـزار و 300 کیلومتر مربعـی را در سـال 1396 

در اختیار گرفت. روی این پروژه به مدت 18 ماه 

مطالعـه پی جویـی و اکتشـاف انجـام شـد کـه بـه 

شناسـایی 12 آنومالـی پتانسـیل دار انجامیـد. این 

12 آنومالـی در قالـب پنـج محـدوده بـه مسـاحت 

250 کیلومتر مربع ثبت شد.

میزان درآمد فروش کنسانتره 
یک هزار و 200 میلیارد تومان 
ناشی از فروش 816 هزار تن 
بوده که نسبت به سال گذشته 

228 درصد افزایش درآمد و 46 
درصد در حجم فروش افزایش 

رخ داد. در سال 1399 در بخش 
گندله نیز میزان درآمد یک هزار 

میلیارد تومان به دلیل فروش 
516 هزار تن بود
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وی ادامـه داد: انعقـاد قـرارداد بـا پیمانـکار 

جهـت شـروع عملیـات ژئوفیزیـک انجـام شـد. 

همچنیـن بـا توجـه بـه معـادن متروکـه ای کـه در 

طـرح  یـک  بـود،  راور  و  کوهبنـان  شهرسـتان 

توجیهـی بـرای تاسـیس کارخانـه فـراوری در آن 

توسـط  طـرح  ایـن  شـد.  خواهـد  تهیـه  منطقـه 

شـرکت کاهنربـا در دسـت اقـدام اسـت و تـا یک 

مـاه آینـده تهیه خواهد شـد. البته صبانـور جواز 

نیـز  را  آب  و  بـرق  امتیـاز  و  کارخانـه  تاسـیس 

دریافت کرده است.

کالنتـری تصریـح کـرد: اخیرا صبانـور در یک 

مزایـده شـرکت کـرد و توانسـت یـک محـدوده 

دارای سـرب و روی به مسـاحت 33 کیلومتر را 

برنده شود که این محدوده نیز به محدوده های 

پیش تـر یـاد شـده اضافه می شـود. ایـن محدوده 

کارخانـه  احـداث  شـدن  اقتصـادی  بـه  قطعـا 

فراوری کمک خواهد کرد.

ماموریت و چشم انداز صبانور ■

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانور اقدامات مهم شرکت را در سال گذشته 

فعال سازی احداث پروژه گندله، امکان سنجی و 

آغـاز احـداث پـروژه کارخانـه کنسـانتره گاللـی، 

اقدامات قانونی جهت اخذ پهنه های اکتشافی 

عناصـر فلـزی غیرآهنـی همچـون سـرب و روی و 

پروانـه  ظرفیـت  افزایـش  اکتشـافات،  انجـام 

افزایـش  جهـت  شـرکت  معـدن  دو  بهره بـرداری 

اسـتخراج، مهندسـی مجـدد و تامیـن تجهیـزات 

مـورد نیـاز، انجـام طرح هـای اکتشـافی، اجـرای 

پروانـــــه  اخـذ  زیســــت محیطی،  طرح هـــــای 

دریافـت  و  شـرکت  کارخانه هـای  بهره بـرداری 

معافیت مالیاتی عنوان کرد.

صبانـور  شـرکت  چشـم انداز  وی،  گفتـه  بـه 

دستیابی به رتبه برتر کیفیت، سوددهی و ایمنی 

به عنوان یکی از 10 شرکت نخست حوزه اکتشاف، 

استخراج و فراوری در سال 1404 بوده است.

کالنتـری اذعـان کـرد: ماموریت این شـرکت 

بهره بـرداری تولیـد و سـرمایه گذاری سـودآور در 

حوزه اکتشـاف، اسـتخراج، فراوری مواد معدنی 

بـه واسـط تشـکیل شـرکت ها و یـا تحصیـل سـهام 

مدیریتـی آن هـا، احـداث خطـوط تولیـد، ارتقـای 

کمـی و کیفـی ظرفیت هـای موجـود بـه همـراه 

گسترش و پیاده سازی مفاهیم زیست محیطی، 

تکمیـل  راسـتای  اجتماعـی در  مسـئولیت های 

زنجیره فوالد و سـایر کانی ها در کشـور خصوصا 

استان آذربایجان غربی است.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

نهایـت  در  کـرد:  مطـرح  پایـان  در  صبانـور 

راهبردهای شرکت صبانور تحقق تولید سالیانه 

2.5 میلیون گندله، 2.5 میلیون تن کنسانتره و 

اسـتخراج چهـار میلیـون تـن سـنگ آهن، ارتقـای 

سازمان به عنوان شرکت دارای بیشترین درآمد 

نسبت به هزینه در مقایسه با سایر شرکت های 

معدنی و تبدیل شـدن به یکی از 10 شـرکت برتر 

سـودآور، ورود بـه عرصـه اکتشـاف، اسـتخراج و 

فراوری سایر مواد معدنی به صورت مستقیم یا 

بـا مشـارکت شـرکت های صاحـب نـام داخلـی و 

محصـوالت  پورتفـوی  هم افزایـی  خارجـی، 

هلدینگ و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش دامنه 

اسـتخراج  مجوزهـای  و  معـادن  اکتشـافات 

سنگ آهن کشور است.

تقسیم سود جذاب در مجمع ■

پس از اتمام گزارش عملکرد شـرکت توسـعه 

معدنی و صنعتی صبانور، حسـابرس مسـتقل و 

در  خـود  بندهـای  شـرکت،  قانونـی  بـازرس 

خصـوص گـزارش عملکـرد سـاالنه ایـن شـرکت را 

قرائـت کـرد و اعضـای هیئت مدیـره صبانور نیز 

در مقام پاسخگویی برآمدند. سپس سهامداران 

صبانـور سـواالت خـود را از مدیرعامـل و سـایر 

بـه  نیـز  آن هـا  و  پرسـیدند  شـرکت  مسـئوالن 

سواالت پاسخ دادند.

در پایـان مجمـع صبانـور، صورت هـای مالـی 

منتهی به 30 اسـفند ماه سـال 1399 به تصویب 

سـهامداران رسـید. سود تقسیم شده در مجمع 

پنـج هـزار و 600 ریـال بـه ازای هـر سـهم معـادل 

75درصد سود تلفیقی شرکت تصویب شد.

همچنیـن روزنامـه صمـت به عنـوان روزنامه 

کثیراالنتشـار تعییــــن و حـــق حضــــور اعضـای 

در  ماهانـه  تومـان  میلیـون  سـه  مدیـره  هیئـت 

پـاداش  و  مـاه  در  یـک جلسـه  تشـکیل  صـورت 

بـه صـورت  تومـان  هیئـت مدیـره 600 میلیـون 

ناخالص مشخص شد.

مبلـغ  اجتماعـی  بحـث مسـئولیت های  در 

هشـت میلیـارد و 500 میلیـون تومـان بـرای ایـن 

منظور اختصاص یافت. شرکت هشیار ممیز به 

www.sabanour.comعنوان حسابرس قانونی تعیین شد.

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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کاهش تقاضای فوالد و سنگ آهن در بورس کاال

معامله 11 هزار تنی محصوالت فوالد  ■

خراسان در بورس کاال

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

14خـرداد مـاه، 15 هـزار و 32 تـن شـمش و میلگـرد 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد که توانسـت 

یـک هـزار تـن شـمش و 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد را 

معامله کند.

سه شـنبه یازدهـم خـرداد مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان موفـق شـد یـک هـزار تـن شـمش بلـوم 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی 

معاملـه قـرار دهـد. نمـودار 1 نشـان می دهـد 

شـرکت فـوالد خراسـان، سه شـنبه یازدهـم خرداد 

را در  فـوالدی  بلـوم  تـن شـمش  هـزار  پنـج  مـاه 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای یـک هزار 

معاملـه  میـزان  همیـن  بـه  و  شـد  مواجـه  تنـی 

صورت گرفت.

»فخاس« شمش فوالدی را به قیمت 129هزار 

و 751 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله تغییری نداشـت. این شـرکت 

از معامله صورت گرفته 12 میلیارد و 975 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

چهارشـنبه دوازدهـم خـرداد مـاه، شـرکت 

تـن   32 و  هـزار   10 شـد  موفـق  خراسـان  فـوالد 

میلگـرد فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایران 

در هفتـه منتهـی بـه 14 خرداد مـاه با اینکه تاالر صنعتـی بورس کاال شـاهد تنوع عرضه از سـوی تولیدکنندگان سـنگ آهن و فوالد 
بـود امـا آمـار تقاضا و معامات حاکـی از افت اندکی دارد که ایـن موضوع احتماال به دلیل تعطیات سـه روزه پیش رو اسـت. در این 
هفتـه شـرکت هایی نظیر فوالد خراسـان، ارفـع، چادرملو، فوالد خوزسـتان و ورق خودرو بخشـی از محصوالت خـود را معامله کردند 

که گزارش آن به شرح زیر است:
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مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 
خراسان، چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه 10هزار و 

32 تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کرد که با تقاضای 10 هزار و 692تنی مواجه شـد 

امـا بـه میـزان 6 هـزار و 710تـن معاملـه صـورت 

گرفـت. فـوالد خراسـان باقـی میلگـرد خـود را بـه 

مچینگ برد و توانست سه هزار و 322 تن دیگر را 

معامله کند تا همه حجم عرضه را فروخته باشد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس« 

136هـزار و 16 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 136 میلیارد 

و 451 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

عرضه و معامله کنسانتره سنگ آهن و  ■

شمش فوالد چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در هفته 

منتهـی بـه 14 خـرداد ماه، 25 هزار تن کنسـانتره 

سـنگ آهن و 10 هزار تن شـمش فوالدی را عرضه 

کـرد کـه توانسـت همـه ایـن محصـوالت را بـه 

فروش برساند.

یکشـنبه نهـم خـرداد مـاه، شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو 25 هزار تن کنسانتره سنگ آهن 

را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایـران به فروش 

شرکت فوالد خراسان، چهارشنبه 
دوازدهم خرداد ماه 10هزار و 32 

تن میلگرد فوالدی را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای 10 
هزار و 692تنی مواجه شد اما به 

میزان 6 هزار و 710تن معامله 
صورت گرفت

رسـاند. نمـودار 3 نشـان می دهـد یکشـنبه نهـم 

خـرداد مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

25هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال 

ایران عرضه کرد که همین میزان تقاضا ثبت شد 

و در نهایت تمامی عرضه چادرملو به فروش مورد 

معامله قرار گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در این عرضه 

24 هـزار و 600 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بدون رقابت با همین قیمت معامله شد. چادرملو 

توانسـت از معاملـه کنسـانتره خـود 61میلیـارد و 
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500میلیون تومان درآمد کسب کند.

و صنعتــــی  معــــدنی  همچنیــــن شرکــــت 

مــــاه  خــــرداد  یازدهــــم  سه شنبــــه  چادرملــــو 

توانسـت 10 هـزار تـن شـمش فـوالد خـود را در 

بـورس کاال مـورد معاملـه قـرار دهد. نمودار 4 

نشـــان می دهـــد شرکـــت معـــدنی و صنعتـــی 

چادرملـو، سه شـنبه یازدهـم خـرداد ماه 10هزار 

کاال  بـورس  در  را  فـوالدی  بلـوم  شـمش  تـن 

عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 21 هزار تنی مواجه 

و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی 

عرضه خود شد.

بـه قیمـت  را  فــــوالدی  چادرملــــو شمــــش 

129هــــزار و 751 ریــــال بــــه ازای هــر کیلوگــرم 

عرضـه کـرده بـود کـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه 

قیمـت معاملـه بـه 130 هـزار و 399 ریال بـه ازای 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر 

صورت گرفته 130 میلیارد و 399 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

چادرملو شمش فوالدی را به قیمت 
129هزار و 751 ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که با 
رقابت صورت گرفته قیمت معامله 
به 130 هزار و 399 ریال به ازای 

هر کیلوگرم رسید
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»فخوز« 29 هزار تن محصول در بورس کاال  ■

فروخت

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی به 

14 خـرداد مـاه، 65 هـزار تن شـمش بلوم و تختال 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که توانست 

13 هزار تن شمش بلوم و 16 هزار تن تختال را به 

فروش برساند.

سه شـنبه یازدهـم خـرداد مـاه، شـرکت فـوالد 

بلـوم  شـمش  تـن  هـزار   13 توانسـت  خوزسـتان 

فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه فـروش 

برسـاند. نمودار 5 نشـان می دهد شـرکت فوالد 

خوزسـتان، سه شـنبه یازدهـم خـرداد مـاه 15 هـزار 

تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 15 هـزار تنـی مواجـه شـد اما 

11هـزار تـن شـمش فـوالدی بـه فـروش رفـت ایـن 

شـرکت باقـی شـمش خـود را به تـاالر مچینگ برد 

تا دو هزار تن دیگر معامله شود و جمع معامالت 

شمش فوالد خوزستان به 11 هزار تن برسد.

»فخوز« شمش فوالدی را به قیمت 129هزار 

و 751 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه با همیـن قیمت صورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 168 میلیـارد و 

676 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

یازدهـم  سه شـنبه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

خـرداد مـاه موفـق شـد 16 هـزار تـن تختـال را در 

دهـد.  قـرار  معاملـه  مـورد  ایـران  کاالی  بـورس 

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه یازدهم خـرداد مـاه 50 هزار 

تـن تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

که با تقاضای 16 هزار تنی در تاالر اصلی مواجه 

شد و به همین میزان معامله صورت گرفت.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را به قیمت 

169 هـزار 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 271 میلیارد 

شرکت فوالد خوزستان توانست و 200 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
13 هزار تن شمش بلوم فوالدی 
خود را در بورس کاالی ایران به 

فروش برساند
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معامله پنج هزار و 600 تنی ورق گالوانیزه  ■

خودرویی ورق خودرو در بورس کاال

شـنبه هشـتم خرداد ماه، شـرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیار موفق شد پنج هزار و 600 تن 

ورق گالوانیزه خودرویی را در بورس کاالی ایران 

بـه فـروش برسـاند. همان طـور کـه در نمـودار 8 

آمـده اسـت، شـرکت ورق خـودرو شـنبه هشـتم 

خرداد ماه، 6 هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی را 

در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای پنج هزار 

و 600 تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان نیـز 

معامله انجام شد.

قیمـت پایـه عرضـع ورق گالوانیـزه خودرویـی 

شـرکت ورق خـودرو 226 هـزار و 974 ریـال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمت معامله بـدون تغییر 

ماند. ورق خودرو از معامله انجام شده 149میلیارد 

و 505 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 10 هزار تن شمش فوالدی را معامله کرد ■

سه شـنبه یازدهـم خـرداد مـاه، شـرکت آهـن 

شـمش  تـن  هـزار   10 توانسـت  ارفـع  فـوالد  و 

فـوالدی را در بـورس کاالی ایران معامله کند. 

و  آهـن  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
مـاه  خـرداد  یازدهـم  سه شـنبه  ارفـع،  فـوالد 

10هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 6 هـزار تنـی 

مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه صورت 

گرفـت. ارفـع باقـی شـمش خـود را بـه مچینگ 

بـه  نیـز  تـن دیگـر  توانسـت چهـار هـزار  بـرد و 

تـا همـه شـمش خـود را مـورد  فـروش برسـاند 

معامله قرار دهد.

ارفـع شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 129 هـزار و 

751 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

معاملـه نیـز بـا همیـن قیمـت انجـام شـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 129 میلیـارد و 

751 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

قیمت پایه عرضع ورق گالوانیزه 
خودرویی شرکت ورق خودرو 

226 هزار و 974 ریال به ازای هر 
کیلوگرم بود که قیمت معامله بدون 

تغییر ماند
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وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با اشـاره به برخـی از اقدامـات وزارت صمـت در راسـتای حمایـت و رفع موانـع از بخش 
تولید، از احداث نیروگاه برق پنج هزار مگاواتی به منظور تامین برق واحد های صنعتی و معدنی بزرگ کشور خبر داد.

احداث نیروگاه پنج هزار مگاواتی برق برای رفع نیاز صنایع 
و معادن بزرگ کشور

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه  نقـل از 

شـاتا، علیرضـا رزم حسـینی در سـفر یـک روزه 

خود به اسـتان البرز با حضور در جلسـه سـتاد 

تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد ایـن اسـتان ضمـن 

تشـکر از حضـور فعـاالن و کارآفرینـان اسـتان، 

آن هــــا را منشــــا اشتغــــال و توسعـــه یافتگـی 

دانست و اظهار داشت: امیـــدوارم با همـــت 

جهادگـران عرصـه اقتصـادی، کشـور در جهـت 

منطقـه  در  سـربلندی  و  آبادانـی  و  پیشـرفت 

پیش گام باشد.

دستیابی به تراز 74 میلیارد دالری در تجارت  ■

بین الملل علی رغم محدودیت های شدید

وزیــــر صنعـت، معــــدن و تجــــارت نتیجـه 

اقدامـــات کارآفرینــــان در کشــــور را موثــــر در 

کاهـش آسـیب های اجتماعـی و افزایـش امنیت 

در کشور عنوان و اضافه کرد: وزارت صمت بر 

اسـاس وظایـف قانونـی خود مسـئولیت تجارت 

کاالهـای  از  برخـی  تامیــــن  نیـز  و  بیــــن المللی 

بـر عهـده دارد؛ در سـه سـال اخیـر  اساسـی را 

علی رغـم فشـارهای ناشـی از تحریـم و تاثیـرات 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

شـیوع کرونـا تـراز تجـارت بین المللـی کشـور در 

سـال گذشـته، 74 میلیارد دالر و نتیجه آن رشـد 

8 درصدی در صنعت بود.

رزم حسینی رشد قابل قبول صادرات در چند 

ماه اخیر را نتیجه سیاست های وزارت صمت در 

تجـار  ارزی  تعهـد  رفـع  و  ارز  تامیـن  خصـوص 

بین المللـی عنـوان کـرد و بـا تاکیـد بر رشـد بالغ بر 

50درصدی 27 رشته صنعتی در کشور بیان کرد: 

عـالوه بـر بخش صنایع در حوزه معادن نیز شـاهد 

اقدامات خوب و نتایج قابل قبولی بودیم.

فرصت های جدید سـرمایه گذاری در  ■

حوزه معدن

وی بـا اشـاره بـه ارزش 500 میلیـارد دالری 

معـادن کشـف شـده در ایـران، طـرح واگـذاری 

طریـق  از  کشـور  اسـتان   31 در  معـدن  6هـزار 

مزایـده را بـه فهرسـت جدیـدی بـرای اشـتغال و 

سرمایه گذاری عنوان کرد.

رزم حسینی در بخش دیگری از صحبت های 

خـود وزارت صمـت را بـه عنـوان یکـی از متولیان 

تولیـد  بـه تسـهیل مسـیر  تولیـد، مکلـف  حـوزه 

دانست و با تاکید بر اینکه وزارت صمت در رفع 

موانـع پیـش گام بـوده اسـت ادامـه داد: مـا در 

وزارتخانـه بـا توجـه به چارچوب های قانونـی و در 

در  موثـری  اقدامـات  خـود،  اختیـارات  حـوزه 

راستای تسهیل و رفع موانع حوزه تولید داشتیم 
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طـی روزهـای اخیر، شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو پـس از اخذ مجوز تاسـیس پنج واحد معدنـی و صنعتی، امـروز نیز موفق به 
دریافت پروانه تاسیس دو واحد صنعتی دیگر شد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این 

واحدهـای صنعـت فـوالد شـامل کارخانـه تولیـد 

ورق آلیاژی با ظرفیت یک میلیون تن در سال، با 

سـرمایه گذاری 135 هـزار و 824 میلیـارد ریـال و 

کارخانـه تولیـد آهن اسـفنجی به ظرفیت سـاالنه  

800 هـزار تـن، قابـل افزایـش تـا یـک میلیون تـن، با 

سـرمایه گـذاری 21هـزار و 674 میلیـارد ریـال در 

استان یزد هستند.

بـا راه انـدازی ایـن واحدهـای صنعتـی بالـغ بـر 

یک هزار و 350 نفر به طور مستقیم مشغول به کار 

خواهند شد.

چادرملو دو مجوز تاسیس واحدهای فوالدی دیگر 
دریافت کرد

و تسـهیل صـدور مجوزهـا و تفویض اختیـارات از 

جمله این اقدامات است.

ایجاد امنیت و تقویت فرهنگ با  ■

شکل گیری اقتصاد قوی

رزم  حسـینی ایجاد امنیت و تقویت فرهنگ 

در کشـور را منـوط بـه ایجـاد یـک اقتصـاد قـوی و 

فضای کسب و کار مناسب عنوان کرد و تصریح 

بـرای  کـه  بزرگـی  کارهـای  از  دیگـر  یکـی  کـرد: 

حمایت از صنایع در سال گذشته و بعد از هفت 

سـال بـه بهره بـرداری رسـید، تامیـن آب صنایـع 

بـزرگ از طریـق انتقـال آب خلیـج فـارس بـه فالت 

مرکزی بود که به طول 820 کیلومتر تا شهرستان 

اردکان انجام شـد و در آینده تا خراسـان رضوی و 

اصفهان ادامه می باید.

احداث نیروگاه پنج هزار مگاواتی برای  ■

تامین برق صنایع و معادن بزرگ کشور

وی در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود بـه 

اجـرای پـروژه تامیـن بـرق مـورد نیـاز صنایـع و 

معـادن کشـور بـا احـداث نیـروگاه بـرق 50 هزار 

مگاواتـی اشـاره و آن را گامـی دیگـر در حـوزه 

حمایت از تولید کشور عنوان کرد.

اجرای 75 درصدی مصوبات ستاد تسهیل  ■

و رفع موانع تولید

سـتاد  ایجـاد  اینکـه  بیـان  بـا  رزم حسـینی 

مجلـس  ارزشـمند  اقدامـات  از  یکـی  تسـهیل 

شـورای اسـالمی اسـت، از اجـرای 70 درصـدی 

مصوبـات سـتاد ملـی و 95 درصـدی کارگـروه 

اسـتان البرز خبر داد و مابقی مصوبات را جزو 

تکالیف دسـتگاه های مربوطه دانسـت که باید 

نسبت به اجرای آن پاسخگو باشند.

توسعه اقتصادی و اشتغال زایی با استفاده  ■

از ظرفیت بنگاه های اقتصادی برتر

وی همچنین از ایجاد 450 هزار میلیارد تومان 

فرصت سرمایه گذاری جدید در کشور خبر داد و 

با تاکید بر حرکت به سـمت توانمندسـازی مردم 

تصریح کرد: در گذشته دلیل مهاجرت روستائیان 

کمبـود و نبـود زیرسـاخت در ایـن مناطـق بـوده 

اسـت اما امروز دلیل اصلی مهاجرت، مشـکالت 

ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  اسـت؛  بیـکاری 

بـه  کـه  برتـر  اقتصـادی  بنگاه هـای  و  شـرکت ها 

صـورت داوطلبانـه اعـالم آمادگـی کردنـد باید به 

آمـوزش ، احیـای مشـاغل ، احصـا ظرفیت هـای 

منطقه و خلق ثروت بپردازیم.

ظرفیـت  از  اسـتفاده  پایـان  در  رزم حسـینی 

مالـی ایـن شـرکت ها در پرداخـت تسـهیالت بـه 

واحد هـای کوچـک و متوسـط و تقویـت آن هـا از 

دیگـر برنامه هـای وزارت صمـت عنـوان کـرد و 

افـزود: مـا در وزارت صمـت وظیفـه خـود را در 

راستای تحقق شعار سال، هم در قالب اقدامات 

درون سازمانی و هم احصاء موانع برون سازمانی 

انجـام دادیـم و نیاز اسـت مجلـس در یک حرکت 

انقالبـی نسـبت بـه رفـع قوانیـن مزاحـم تولیـد و 

تصویب قوانین حمایتی اقدام کند.
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مدیرعامـل هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات گفت: اگر متناسـب با درک عمومی اطاعـات الزم به مردم داده شـود، 
قطعـا امـکان برگشـت بورس بـه وضعیت خوب گذشـته وجـود دارد و این مسـتلزم هماهنگـی تمامـی بخش هـا در بهره گیری از 

پتانسیل های موجود و همکاری دولت در کم کردن تصدی گری است.

قطعا امکان برگشت بورس به وضعیت خوب گذشته وجود دارد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معادن 

و فلـزات، در شـرایطی کـه بـه دلیـل مشـکالت و 

افـت و خیزهـای قیمتـی، اقبـال عمومـی بـرای 

وضعیـت  از  سـرمایه  بـازار  در  سـرمایه گذاری 

مساعدی برخوردار نیست، شکل گیری اقدامات 

کارشناسـی شـده و نوآورانـه می توانـد بـا تامیـن 

سـود مناسـب بـرای سـرمایه گذاران، اعتمـاد و 

اطمینان مردم را به این بازار التیام بخشد.

از جملـه ایـن اقدامـات کـه از مدت هـا پیـش 

مطـرح شـده، موضـوع شـکل گیری شـرکت های 

پروژه محـور سـهامی عـام اسـت کـه می توانـد بـا 

تزریـق مسـتقیم نقدینگـی بـه جریـان تولیـد، از 

یکسـو حرکت چرخ های توسـعه صنایع را تسـریع 

کـرده و از سـوی دیگـر بازدهـی و سـودآوری قابـل 

بـه  شـرکت ها  ایـن  سـهامداران  بـرای  را  قبولـی 

ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران بر عزم این 

شـرکت های  پذیـرش  رونـد  تسـریع  در  سـازمان 

پروژه محــــور تاکیــــد کرد. هامــــونی در جلســــه 

پذیرش شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در 

فرابـورس اظهـار داشـت: اتفـاق خوبـی در بـازار 

سرمایه در حال وقوع است. حضور مجموعه های 

توانمند برای شـکل گرفتن این حرکت، می تواند 

موفقیـت ایـن امـر را بـه عنـوان نخسـتین گام هـا 

تامیـن کنـد. پذیره نویسـی تجلـی را به منزله یک 

عرضه اولیه واقعی می دانم.

 مدیرعامل شرکت تجلی نیز در این جلسه از 

همکاری مسئولین بورس، ایمیدرو و شرکت های 

سـرمایه گذار عمده برای پیشـبرد این کار تشـکر 

کـرد و اظهـار داشـت: در حـال حاضـر در اجـرای 

چندیـن پـروژه بـزرگ تولیـد فـوالد، کالف، آهـن 

اسـفنجی، کنسـانتره و گندله مشـارکت داریم و 

پروژه هـای دیگـری نیـز در حوزه هـای تولیـدی و 

حمل و نقل ترکیبی در برنامه قرار دارد. گزینش 

همـه ایـن طرح هـا بـر اسـاس بازدهـی و سـودآوری 

باالی آن و حاصل مطالعات گسترده بوده است.

مرتضـی علـی اکبری همچنین به اسـتقبال و 

پشتیبانی شرکت های بزرگی چون سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات، چادرملو و گل گهر برای 

شکل گیـــری تجلـــی بـه عنــــوان اولیـــن شـرکت 

پروژه محـور در حـوزه صنعت اشـاره کـرد و افزود: 

به علت تازه بودن این کار در بازار سـرمایه روند 

مسـلما  و  بـود  مشـکل  قانونـی  کارهـای  انجـام 

شـرکت های دیگـری از ایـن دسـت، مسـیر سـاده 

تری خواهند پیمود.

وی پیش بینی کرد رتبه نقد شـوندگی سـهام 

تجلـی بـاال خواهـد بـود چـرا کـه در همیـن مرحله 

هـم شـرکت های بـزرگ خواهـان خریـداری سـهام 

بیشتری از آن هستند.

علی اکبری از برنامه افزایش سرمایه 62 هزار 

میلیـارد ریالـی شـرکت بـرای تامیـن منابـع مـورد 

تنهـا  میـزان  ایـن  از  کـه  پروژه هـا خبـر داد  نیـاز 

15درصـد آن از طریـق واگـذاری سـهام بـه عمـوم 

مردم تامین خواهد شد. 

مدیرعامـل هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه 

لـزوم  از  جلسـه  ایـن  در  نیـز  فلـزات  و  معـادن 

شکل گیری شرکت های پروژه محور سهامی عام 

کـرد.  تاکیـد  تولیـد  از  واقعـی  پشـتیبانی  بـرای 

و  مدیـران  داشـت:  اظهـار  نـادری  امیرحسـین 

فعاالن اقتصادی وظیفه دارند بسترهای مناسبی 

فراهـم کننـد تـا مردم با امنیـت خاطر و اطمینان 

به بازدهی و سودآوری مناسب در زنجیره تولید 

سرمایه گذاری کنند. 

وی افـزود: بیـش از 60 نـوع عنصر معدنی در 

کشـور مـا وجـود دارد کـه ایـن مزیـت نسـبی در 

جهـان کم نظیـر اسـت. بـا برنامه ریـزی و اجـرای 

در  خـدادادی  نعمـت  ایـن  از  می تـوان  درسـت 

جهت افزایش ثروت عمومی و جذب سرمایه های 

مردم در مسیر تولید استفاده کرد. 

نـــادری خاطرنشـــان کـــرد: در حــال حاضــر 

قیمت هـای جهانـی فـوالد و محصـوالت معدنـی 

در وضعیـت بسـیار خوبـی قـرار دارد و موقعیـت 

مناسـبی اسـت تا با سـرمایه گذاری در طرح های 

از  تجلـی  چـون  شـرکت هایی  طریـق  از  توسـعه 

فرصـت پیـش آمـده بـه بهتریـن شـکل اسـتفاده 

کنیـم. همچنیـن الزم اسـت با نگاهـی درازمدت 

روی فلزات استراتژیک آینده همچون فلز لیتیوم 

و امثال آن سرمایه گذاری شود.

مدیرعامــــل »ومعــــادن« تاکیــــد کــــرد: اگـر 

متناسب با درک عمومی اطالعات الزم به مردم 

داده شـــود، قطعـــا امکـــان برگشـــت بـــورس بـه 

وضعیت خوب گذشته وجود دارد و این مستلزم 

از  بهره گیـری  در  بخش هـا  تمامـی  هماهنگـی 

پتانسـیل های موجـود و همـکاری دولـت در کـم 

کـردن تصدی گــــری و تمرکــــز بـر پشتیبــــانی و 

سیاست گذاری کلی است.

مدیرعامل »ومعادن«:
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مدیرعامـل مجتمـع صنعتـی فـوالد اسـفراین گفـت: ایـن واحد صنعتـی با تولیـد 12 هـزار و 12 تـن و فـروش 9 هـزار و 12 تنی 
محصوالت فوالدی در اردیبهشت ماه 1400 رکورد تولید و فروش ماهیانه خود را از ابتدای تاسیس تاکنون شکست.

مجتمع فوالد اسفراین با تولید 12 هزار تن محصول 
رکوردشکنی کرد

به گزارش »فلزات آنالین«، علی ملک رکورد 

10 هزار و 221 تنی تولید در  اسفندماه 99، افتتاح 

پـروژه ریخته گـری پیوسـته )ccm( طـرح توسـعه 

از  پـس  مـاه 1400   فروردیـن  در  فـوالد  مجتمـع 

15سال انتظار، رکوردزنی 12 هزار و 12 تنی تولید 

از  را  مـاه  اردیبهشـت  در  ماهیانـه  فـروش  و 

ایـن  مـاه گذشـته  مهم تریـن دسـتاوردهای سـه 

مجتمع صنعتی اعالم کرد.

وی افـزود: بـرای نخسـتین بـار میـزان فـروش 

ماهیانه محصوالت تولیدی این مجتمع صنعتی 

بـه 9 هـزار و 12 تـن در اردیبهشـت رسـید و در 

فروش نیز رکورد این واحد صنعتی شکسته شد.

مدیرعامـل مجتمع صنعتـی فوالد اسـفراین با 

بیان این که افزایش تولید در مجتمع فوالد بهبود 

تعامل و عمل به تعهدات این مجتمع نسـبت به 

تامیـن شـمش و مـواد اولیـه بـرای لوله گسـتر را بـه 

ماهـه  دو  در  کـرد:  خاطرنشـان   ، داشـته  دنبـال 

نخسـت امسـال بـا افزایـش 65 درصـدی تحویـل 

سفارشات شرکت لوله گستر به عنوان یک شرکت 

مهـم و شـریک راهبـردی بـرای مجتمـع صنعتـی 

محقق شده که  این  میزان برای ماه های آینده به 

دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

ملک کاهش 50 درصدی ضایعات محصوالت 

تولیـدی نسـبت بـه سـال 99 را خبـر داد و تصریح 

کرد: میزان ضایعات محصوالت از 0.5درصد در 

سـال گذشـته به 0.26 درصد در اردبیهشـت ماه 

امسال رسیده است.

وی تاکیـد کـرد: میـزان فـروش محصـوالت 

تولیدی مجتمع نیز در پنج ماه گذشـته نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته  2.5 برابر افزایش 

یافته است.

مدیرعامل مجتمع فوالد اسفراین با اشاره  به 

11 هـزار و 500 تـن سـفارش معـوق ایـن مجتمـع از 

سال هــــای گذشتـــه اذعــــان کـرد: در دو ماهـه 

گذشـته صرفـا پنـج هـزار تـن از ایـن سفارشـات 

معوقه، تولید به  مشتریان تحویل شده است.

وی از راه انـدازی سـامانه برنامه ریـزی منابـع 

انسـانی )ای آر پـی( و تشـکیل بانـک اطالعاتـی 

مراحـل تولیـد محصـوالت ایـن مجتمـع صنعتـی 

خبـر داد و عنـوان کـرد: ایـن اقـدام سـبب کاهش 

ضایعـات ، افزایـش کیفیـت و رضایـت مشـتریان 

خواهد شد.

مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های 

زیـر پوشـش سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 

ایـران و بزرگ تریـن تولیدکننـده قطعـات و مقاطع 

امـکان  کـه  اسـت  خاورمیانـه  در  آلیـاژی  فـوالد 

ایـن  و  را دارد  آلیـاژی  فـوالد  سـاخت 140 گونـه 

مجتمع صنعتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

قطعـات و مقاطـع فـورج و ریخته گـری سـنگین و 

فوق سنگین فوالد آلیاژی، با داشتن متخصصان 

توانمند و فناوری پیشرفته، توانایی رفع نیازهای 

راهبردی صنایع کشور در بخش های نفت و گاز، 

نیروگاهی، کشتی سـازی و ماشین سـازی، ریلی و 

صنایع معدن و فوالد را دارد.

ظرفیت اسمی تولید در این مجتمع صنعتی 

تـا قبـل از افتتـاح طـرح توسـعه در فروردیـن مـاه 

سـال جـاری 80 هـزار تـن بـود کـه بـا افتتـاح طـرح 

توسـعه این مجتمع صنعتی در 12 فروردین 1400 

با دستور ویدئوکنفرانس رئیس جمهوری ظرفیت 

اسـمی تولیـد در ایـن واحـد صنعتـی بـه 120 هـزار 

تن افزایش یافت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، برای اجـرای طرح 

توسعه مجتمع فوالد اسفراین در استان خراسان 

شمالی در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم 

تومـان  میلیـارد  و 130  یـورو  میلیـون  حـدود 94 

اعتبار هزینه  شد.

نفــــری اسفـــراین در  هـــزار  شهرستــــان 120 

60کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 

شمـــالی قرار دارد که به دلیـــل برخورداری از دو 

مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، 

قطــــب صنایــــع بـزرگ استـــان خراســـان شـمالی 

محسوب می شود.
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مطابق آمارها، سـال گذشـته 253 معدن در کشـور احیا و فعال سـازی شـد و فعال سـازی این معـادن که اکثر آن هـا در مناطق کمتر 
توسعه یافته واقع شده اند، تاثیر مطلوبی در اشتغال زایی در این مناطق داشته است.

معادن کوچک احیا شده چقدر اشتغال زایی داشتند؟

مصالح ساختمانی در صدر معادن احیا شده ■

سـال  در  شـده  انجـام  تالش هـای  مجمـوع 

گذشته، احیا و توسعه 253 معدن کوچک را در 

سـطح کشـور بـه دنبـال داشـت کـه 170 معـدن از 

طریـق طـرح احیـا و 83 معـدن از طریـق پـروژه 

زیرساخت، فعال سازی شده یا توسعه یافتند.

بـا  بیـن معـادن مصالـح سـاختمانی  ایـن  در 

86معـدن )33 درصـد کل آمـار( بیشـترین میـزان 

تعداد معادن احیا شده یا توسعه یافته را به خود 

فلـزی  معـادن  آن  از  پـس  و  دادنـد  اختصـاص 

)65معدن و 26 درصد آمار(، معادن سنگ تزئینی 

)56 معـدن و 23 درصـد آمـار( و معادن غیر فلزی 

)46 معدن و 18 درصد آمار( در مکان های دوم تا 

چهارم قرار گرفتند.

افزایش تولید ■

برپایـه ایـن گـزارش، احیا و توسـعه معـادن یاد 

شـده در سـال 99 منجـر بـه 9 میلیـون و 19 هـزار و 

400 تن افزایش تولید شد.

بیشتریــــن میــــزان اضافه تولید در معادن 

مصالــــح ساختمــــانی بــــا 57 درصــــد اتفـــــاق 

معـــــادن  ایــــــن  از  کـــه  طــــوری  بـــــه  افتــــاد؛ 

پنج میلیـون و 109 هـزار و 550 تـن تولیـد مـاده 

معدنی حاصل شد.

و  میلیـون  یـک  بـا  فلـزی  معـادن  آن  از  پـس 

986هزار و 200 تن، معادن غیرفلزی با یک میلیون 

و 240 هـزار و 650 تـن و باالخـره معـادن سـنگ 

تزئینـی بـا 683 تـن افزایـش تولیـد در رده هـای 

بعدی قرار گرفتند.

بـر  افـزون  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

60میلیـارد تـن ذخیـره معدنـی در سـطح کشـور 

شناسـایی شـده که از این رقم حدود 37 میلیارد 

تـن ذخیـره قطعـی و بقیـه احتمالی اسـت. شـمار 

مواد معدنی اکتشـافی در کشـور 68 ماده اسـت 

کـه سـهم مصالـح سـاختمانی نسـبت بـه فلـزی 

غالب است.

ایران دارای 10 هزار و 400 معدن دارای پروانه 

بهره بـرداری اسـت کـه پنـج  هـزار و 600 معـدن آن 

فعال است.

به گفته کارشناسـان، از بین معادن غیرفعال 

و راکـد یـاد شـده اگـر حتـی یـک  هـزار معـدن را 

زنجیـره  در  معـدن  هـر  و  کنیـم  فعـال  بتوانیـم 

نخسـت خود دسـت  کم به  طور مسـتقیم 30 نفر 

را مشـغول بـه کار کنـد، اشـتغال 30 هزار نفـری را 

بـه دنبـال خواهـد داشـت و در کنـار هـر شـغل 

مسـتقیم حداقل هفت شـغل غیرمستقیم دیگر 

نیز قابل تعریف است.

برپایه آمارهای رسـمی، سـال گذشـته بیش از 

210 جلسه با محوریت معادن کوچک مقیاس در 

کشـور برگـزار شـد، همچنیـن سـه تفاهم نامـه و 

دوقـرارداد در همیـن خصـوص منعقـد و هشـت 

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار اعالم شد.

در همین زمینه بررسی و مطالعه محدوده های 

معدنی چهار استان در دستور کار قرار گرفت که 

در نهایت به احیا، فعال سازی و توسعه 253معدن، 

همچنیـن حمایـت و توسـعه 15 واحـد فـراوری در 

کشور انجامید.
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سرمایه گذاری برای احیا معادن کوچک مقیاس ■

مطابـق آمارهـا بـرای احیا و توسـعه ایـن تعداد 

و 625  هـزار  بـر دو  افـزون  معـادن در سـال 99، 

میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـده اسـت کـه 

نیمـی از ایـن سـرمایه گذاری ها در بخـش معـادن 

معـادن  سـهم  حـال  ایـن  بـا  افتـاد،  اتفـاق  فلـزی 

غیرفلـزی از سـرمایه گذاری ها 29 درصـد، سـهم 

معـادن  سـهم  و  درصـد  سـاختمانی 12  مصالـح 

سنگ تزئینی 9 درصد بوده است.

استان های پیشرو ■

بیشترین آمار معادن احیا و فعال سازی شده 

در سـال 99 در اسـتان سـمنان بـا 40 معـدن بـود و 

معـدن،   34 بـا  زنجـان  اسـتان های  آن  از  پـس 

مازنـدران بـا 26 معـدن، اردبیـل و فـارس هر یک با 

18 معدن و اصفهان و یزد هر یک با 16 معدن قرار 

دارند.

همچنیـن گرچـه در سـال 99 صـدور مجـوز 

تاسیس، افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه برای 

25 معدن هدف گذاری شـده بود، اما در نهایت 

بـرای 15 معـدن )معـادل 60 درصـد هدف گـذاری 

انجام شده( اجرایی شد.

اشتغال معادن احیا شده و توسعه یافته ■

احیا و توسـعه این معادن در مجموع منجر 

بـه اشـتغال زایی سـه  هـزار و 128 نفـری شـد. 

در  اشتغــــال زایی  بیشتریــــن  میــــان،  ایـن  در 

معـادن فلـزی بـا یـک  هـزار و 48 نفر اتفـاق افتاد 

نفـر   854 بـا  غیرفلــــزی  معـادن  آن  از  پـس  و 

اشتغــــال و معـــــادن سنگ تزئینــــی و مصالــــح 

ساختمــــانی هر یک بــــا 613 نفر، در رده هــــای 

بعدی قرار گرفتند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، از ابتـدای آغـاز 

طـرح تاکنـون سـه هـزار و 120 معـدن غیرفعـال و 

راکـد کوچک مقیـاس شناسـایی و اولویت بنـدی 

شـدند کـه بـر روی یـک  هـزار و 463 معـدن اقـدام 

کلینیکـی انجـام شـد و در نهایـت طـی دو سـال 

گذشـته 399 معـدن احیـا و فعال سـازی شـد یـا 

مورد توسعه قرار گرفت.

ــــ

میـزان تولیـد و ظرفیت صنایع باالدسـتی مس جهان )معـادن و کارخانه های تصفیه(، در دو ماه نخسـت 2021 افزایـش یافت و در 
همین حال، قیمت جهانی مس نیز از 10 هزار و 200 دالر عبور کرده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

ایـران، براسـاس تازه تریـن گـزارش گـروه  معدنـی 

مطالعـات بین المللـی مـس )ICSG(، معـادن مس 

جهـان طـی ماه های ژانویـه و فوریـه 2021 میالدی، 

حـدود سـه میلیـون و 349 هـزار تـن مـاده معدنـی 

تولید کردند. این رقم در مدت مشـابه سـال 2020 

میالدی، سه میلیون و 236 هزار تن بود که حاکی 

از افزایش 3.5 درصدی تولید است.

از ایـن میـزان، یـک میلیــــون و 771 هــــزار و  

700 تـن مربـوط بـه قـاره آمریـکا، 701 هـزار و 

آفریقـا،  تـن   900 و  هـزار   399 آسـیا،  تـــن   900

316 هـزار و 400تـن اروپـا و 159 هـزار تـن مربـوط 

به اقیانوسیه بوده است.

افزایش 4 درصدی ظرفیت معادن مس ■

در همیــــن مـــدت، ظرفیـــت معـــادن مـس 

جهــان به چهار میلیـــون و 132 هــــزار تن رسید 

که نسبت به مــدت مشابــه سال 2020میالدی 

)سه میلیون و 966 هزار تــن(، حاکی از افزایــش 

4 درصدی است.

افزایش حدود 3 درصدی تولید مس  ■

تصفیه شده

فعـاالن مـس جهانـی طـی ماه هـای ژانویـه و 

فوریـه 2021، حـدود سـه میلیـون و 983 هـزار تـن 

مـس تصفیـه شـده تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در 

مـدت مشـابه سـال 2020 میالدی، سـه میلیـون و 

871 هزار تن بود که نشـان دهنده افزایش حدود 

3 درصدی است.

افزایش حدود 2 درصدی ظرفیت تولید  ■

مس تصفیه شده

بـــر اســـاس ایـــن گــــزارش، ظرفیــــت تولیـــد 

کارخانه هـای مـس تصفیـه شـده در جهـان طـی 

دو مـاه نخسـت 2021 میـالدی، چهـار میلیـون و 

884 هـزار تـن بـود کـه در مقایسـه بـا رقـم مـدت 

و  میلیـون  )چهـار  میـــالدی  مشابـــه سـال 2020 

786هزار تن(، حدود 2 درصد افزایش یافت.

عبور قیمت جهانی مس از 10 هزار دالر ■

بنـا بـه این گـزارش، قیمت جهانی مس اکنون 

به بیش از 10 هزار و 260 دالر در تن رسیده است.

افزایش تولید و ظرفیت صنایع باالدستی زنجیره مس جهان
گزارش جهانی تولید دو ماه نخست 2021 اعالم شد؛
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تفاهم  نامه سـه جانبه انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد در اسـتان اصفهان بین سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور، 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت فوالد مبارکه اصفهان منعقد شد.

تفاهم نامه سه جانبه مطالعات ژئوفیزیک 
هوابرد امضا شد

هدف توسعه فعالیت های معدنی انجام شود.

اسالمی با بیان اینکه در مطالعات ژئوفیزیک 

هوایی، عمق ذخایر معدنی با دقت باال مشخص 

می شود، اضافه کرد: ایران پس از فرانسه دومین 

کشـور اسـت کـه بـه تهیـه نقشـه های نسـل دوم 

زمین شناسی با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک 

هوایی پرداخت.

اسـت چنیـن کار  اینکـه مقـرر  بیـان  بـا  وی 

مشترکی با شرکت ذوب آهن اصفهان نیز انجام 

شـود، تصریـح کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه طـرح 

ایجاد بزرگ ترین پایگاه داده های معدنی ایران را 

نیز در دست اجرا دارد.

مدیرکل زمین شناسـی مرکز اصفهـان با تاکید 

بـر اینکـه ایـن اسـتان از نظـر معدنـی در رتبه سـوم 

کشور است، بیان کرد: این استان از نظر اکتشاف 

ژئوفیزیک هوایی در کشـور قوی اسـت و در سـال 

94 نیـز چهـار کیلومتـر خطی اکتشـاف در شـمال 

انارک در شرق استان انجام شد.

وی با بیان اینکه اکتشـاف ذخایر سـنگ آهن 

برای توسعه پایدار صنعت فوالد و تــداوم تولید 

ضـــروری اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: ژئوفیـــزیک 

بـرای  اساسـی  و  مناسـب  روش هـای  از  هوایـی 

اکتشاف ذخایر معدنی به ویژه سنگ آهن است 

بنابراین امضای این تفاهم نامه و مشارکت فوالد 

مبارکـه در کشـف ذخایـر جدیـد آهـن و منگنـز و 

توسعه فعالیت های اکتشافی از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، اسـتان اصفهـان 

کـه  دارد  مسـاحت  هکتـار  میلیـون   10 حـدود 

حـدود 6 میلیـون هکتـار آن مرتـع، سـه میلیـون و 

200 هـزار هکتـار بیابـان و حـدود 100 هـزار هکتـار 

جنگل است.

ایـن خطـه دارای 860 معـدن فعال و یک هـزار و 

300  مجـوز معدنـی صـادر شـده اسـت و بـه لحـاظ 

شمار معدن های فعال دارای رتبه نخست و از نظر 

حجم موارد استخراجی رتبه سوم کشور را دارد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، این تفاهم نامه با 

موثـر  پیشـبرد  در  سـه جانبه  همـکاری  هـدف 

اکتشاف ذخایر معدنی به ویژه سنگ آهن، ایجاد 

زمینه مشارکت در ارتقای فعالیت  های اکتشافی 

و معدنکاری، استفاده از دانش، نتایج مطالعات، 

تجربه هــــا و خدمــــات تخصصـــی در بخــــش 

زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و توسعه 

سـرمایه گذاری و اشـتغال در بخش معدن استان 

اصفهان به امضای طرفین رسید.

ژئوفیزیـک هوایـی یکـی از روش هـای مـورد 

و  از دگرسانی هــــا  نقشه بـــرداری  استفــــاده در 

تغییرات فیزیکی زمین است که توسط هواپیما 

یا بالگرد انجام می شـود و دارای صحت و دقت 

بـــاالیی اســـت؛ از نتایـــج مطالعـــات ژئوفیزیـک 

هوایی برای مسـائلی از جمله اکتشـافات ذخایر 

معدنی استفاده می شود.

مدیـرکل زمیـن شناسـی مرکز اصفهـان اظهار 

مطالعـات  تفاهم نامـه  ایـن  اسـاس  بـر  داشـت: 

ژئوفیزیک هوایی در پهنه 14 هزار کیلومتر مربع 

در استان اصفهان انجام می شود.

رضـا اسـالمی بـا بیـان اینکـه مراسـم امضـای 

این تفاهم نامه با حضور علیرضا شهیدی معاون 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیس سـازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، برگزار 

شد، افزود: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این 

تفاهم نامه، هزینه مطالعات ژئوفیزیک هوایی را 

متقبل شد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مطالعـات ژئوفیزیـک 

هوایی هزینه های سنگینی دارد، عنوان کرد: این 

کار می توانـد بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و بـا 
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بررسـی آمارهای منتشـر شـده سـامانه کدال حاکی از تولید 118 هزار و 546 دسـتگاه خودرو توسـط سـه خودروسـاز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت  ماه است.

تولید بیش از 118 هزار دستگاه خودرو 
در دو ماهه نخست 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، میـزان تولیـد 

خـودرو در مقایسـه بـا آمـار مـدت مشـابه سـال 

قبـل )تولیـد 117 هـزار و 257 دسـتگاه خـودرو( 

رشد 1,1 درصدی را نشان می دهد.

در دو ماهه امسال گروه صنعتی ایران خودرو 

54 هـزار و 281 دسـتگاه خـودرو تولیـد کـرد کـه 

مشـتمل بـر 37 هـزار و 551 دسـتگاه در گـروه پژو، 

چهار هزار و 436 دسـتگاه در گروه سـمند، 6 هزار 

و 937 دسـتگاه دنا، چهار هزار و 53 دسـتگاه رانا، 

916 دستگاه هایما و 188 دستگاه تارا بود.

در  خودروســــاز  ایــــن  تولیــــد  مجمــــوع 

هم سـنجی با پارسـال افت 6,2 درصدی داشته 

در  مخصــــوص  جــــاده  آبی پوشــــان  اســــت. 

اردیبهشـت  ماه امسـال 20 هزار و 428 دسـتگاه 

خودرو تولید کردند.

رشد 12 درصدی تولید سایپا ■

در این مــــدت گــــروه سایپــــا بــــه عنــــوان 

دومیـــن خودروســـاز بـزرگ کشـــور موفـق بـه 

تولیـــد 48 هـــزار و 560 دسـتگاه خـودرو شـــد 

کـــه شامــــل 42 هــــزار و 757 دستگاه خــودرو 

در خانــــواده تیبــــا، ســــه هــزار و 626 دستگاه 

سایپا 151 )وانت پراید( و دوهزار و 177دستگاه 

شاهین بود.

این میزان تولید در مقایسـه با مدت مشـابه 

پارسـال رشـد 12,06 درصـدی نشـان می دهـد. 

نارنجی پوشان جاده مخصوص در اردیبهشت ماه 

امسال 27 هزار و 166 دستگاه خودرو تولید کرد.

افت 2.2 درصدی پارس خودرو ■

تـا پایـان اردیبهشـت  مـاه امسـال همچنیـن 

و  تولیـد 15 هـزار  بـه  پارس خودرویی هـا موفـق 

705 دستگاه خودرو شامل 12 هزار و 38دستگاه 

در گروه Q200 )کوئیک(، دو هزار و 353دستگاه 

کوئیـک معمولـی، یـک  هـزار و 281دسـتگاه در 

گـروه  در  دسـتگاه  و 33  )سـاینا(   S200 گـــروه 

برلیانس شدند.

این میــــزان تولیــــد در مقایســـه بــــا مـــدت 

مشابـــه ســـال 99 افـــت 2,23 درصـــدی نشـــان 

می دهــد. جمـــع تولیـدات ایـن خودروســـاز در 

اردیبهشت ماه امســـال 6 هـــزار و 639 دستگاه 

به ثبت رسید.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، بررسـی مهم ترین 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجارت در 

تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی  از  حاکـی   1400 سـال 

یک میلیـون و 200 هـزار دسـتگاه انـواع خـودروی 

سواری و وانت است.

با توجه به تولید 984 هزار و 200 دستگاه انواع 

سـواری و وانت در سـال 99، رشـد 21,9درصدی در 

این بخش پیش بینی شده است.

وزیـر  معـاون  صالحی نیـا،  محسـن  پیش تـر 

صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس هیئـت عامل 

ایدرو عنوان  کرد: صنعت خودروسازی در مسیر 

قابل قبولی رو به بهبود است.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه ضمن ابـراز خرسـندی از امضای تفاهم نامـه فوالد مبارکـه با ایرانسـل گفـت: آرزو دارم که طرح 
تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در سرعت این طرح نشود.

تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل پیام مهمی برای 
شرکت های دانش بنیان دارد

جهـت  در  ایرانسـل  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان 

ارتقای سـطح تکنولوژی ارتباطات کشـور بسـیار 

فعـال اسـت و همـواره درصدد افزایـش راندمان و 

بهـره وری بـوده اسـت، لـذا می تواند همراه خوبی 

برای فوالد مبارکه باشد .

عظیمیـان ضمـن ابـراز خرسـندی از امضـای 

تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل بیان کرد: آرزو 

دارم کـه طـرح تحـول دیجیتـال بـا سـرعت انجام 

شود و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در 

سرعت این طرح نشود.

وی در پایـان متذکـر شـد: اگـر بخواهیـم فـوالد 

مبارکه با همین قدرت تولید و فروش پابرجا باشد 

الزم است که طرح تحول دیجیتال اجرایی شود.

هدف گذاری فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال،  ■

سنگ بنایی برای سایر حوزه های صنعتی

مدیرعامل شرکت ایرانسل اظهار کرد: نسل5 

زمینه سـاز زیرسـاخت تحول دیجیتالی است که 

برای حوزه های صنعتی تعریف شـده اسـت و ما 

امیدواریم که این هدف گذاری در فوالد مبارکه 

سـنگ بنای خوبی برای سـایر حوزه های صنعتی 

مثل خودرو، انرژی و کشاورزی باشد.

بیـژن عباسـی آرنـد، مدیرعامـل ایرانسـل در 

آیین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه و ایرانسل با 

بیان این که فوالد مبارکه سـهم جدی در توسـعه 

اقتصـادی کشـور دارد، بیـان کـرد: شـرکت فـوالد 

مبارکـه نقـش بسـیار بزرگـی در تأمیـن نیازهـای 

کشور و صادرات دارد.

وی بـا اشـاره بـه تولیـد محصـوالت باکیفیت 

در فـوالد مبارکـه افزود: شـرکت فوالد مبارکه در 

رده هــــا و استانداردهـــای بیــــن المللی در حـــال 

تولید است.

مدیرعامل ایرانسل ضمن تقدیر از تالش های 

مدیـران و کارکنـان شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمــــومی شرکــــت فــــوالد مبارکــــه، حمیـــدرضـــا 

عظیمیان در آیین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه 

با ایرانسل اظهار کرد: این تفاهم نامه شروع بسیار 

خوبی است تا با کمک شرکت ایرانسل پروژه های 

طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه اجرا شوند.

وی افـزود: قطعـا اراده و عـزم قطعـی فـوالد 

مبارکـه نـه بـه عنـوان یـک اقـدام ظاهـری بلکـه به 

عنـوان یـک ضـرورت در جهـت اسـتفاده از نسـل 

تحـول  طـرح  اجـرای  بـرای  همـراه  تلفـن  پنجـم 

دیجیتال بسیار جدی است.

تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل پیام  ■

مهمی برای شرکت های دانش بنیان دارد

عظیمیـان یـادآور شـد: فـوالد مبارکـه بـا ایـن 

اجـرای طـرح  بـرای  را  اراده قطعـی خـود  اقـدام 

تحـول دیجیتـال نشـان داد کـه همراهـی شـرکت 

ایرانسل در این راستا یاری رسان ما خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه تصریـح کرد: 

تفاهم نامـه فـوالد مبارکـه بـا ایرانسـل در راسـتای 

هوشمندسازی تولید در این شرکت، پیام مهمی 

و  اسـتارتاپ ها  دانش بنیـان،  شـرکت های  بـرای 

شـرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات دارد 

تا آن ها هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند.

ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح تحول  ■

دیجیتال در فوالد مبارکه

وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده بیشـتر و 

بهتـر فـوالد مبارکـه از خدمـات شـرکت ایرانسـل 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
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داد: پرسنــــل فـوالد مبارکــــه توانسته انـــد فـوالد 

مبارکه را به عنوان یک مجموعه موفق در سطح 

کشور سربلند کنند.

این مقام مسئول بیـــان کـــرد: فــوالد مبارکــه با 

رهبری در جاده سـازی زیرسـاخت های صنعـت در 

طرح تحول دیجیتال به درستی نیاز جدی توسعه 

آینده صنعت را شناسایی و برنامه ریزی کرده است.

عباسـی آرند با بیان این که شـرکت ایرانسـل 

فـوالد  یـک همـکار در کنـار شـرکت  بـه عنـوان 

مبارکــــه اســــت، تاکیــــد کـــرد: ایرانســــل وارد 

پانزدهمیــــن ســــال شکل گیــــری شــده و شرکت 

جوانی محسوب می شود.

فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال  ■

در کشور است

وی تاکید کرد: باید بتوانیم با کمک فناوری 

درصـدد ارتقـای بهـره وری و کاهـش هزینه هـا در 

صنایـع باشـیم تا صنعـت بتواند خدمـات بهتری 

در اختیـار مشـتریان خـود قـرار دهد؛طـرح تحول 

دیجیتـال فـوالد مبارکـه قطعـا بـا کمـک فنـاوری 

نسل 5 می تواند سرعت بگیرد.

بـه  اشـاره  بـا  ایرانسـل  شـرکت  مدیرعامـل 

مشـارکت بـا شـرکت فـوالد مبارکـه عنوان کـرد: با 

درصـدد  مبارکـه  فـوالد  بـا  تفاهم نامـه  امضـای 

همـکاری بیشـتر بـا ایـن شـرکت هسـتیم چراکـه 

فـوالد مبارکـه در اجـرای طرح تحول دیجیتـال در 

کشور پیشتاز است.

وی خاطرنشـان کرد: فوالد مبارکه همواره در 

مدیریـت دانـش فعـال اسـت و زمینه هـای خوبی 

بـرای همـکاری بـا ایرانسـل دارد کـه در ایـن راسـتا 

نیز هم افزایی خوبی محقق خواهد شد.

هدف گذاری فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال  ■

سنگ بنایی برای سایر حوزه های صنعتی

عباسی آرند ادامـــه داد: فناوری نسل 5 یک 

فنـاوری تحول سـاز و جهشـی بـزرگ در صنعـت 

تلفن همراه است، چراکه در این نسل عمدتا در 

حال ایجاد زیرساخت تحول صنعتی هستیم.

وی افـزود: در نسـل 5 تلفـن همـراه، سـرعت 

بیشـتر، تاخیـر کمتـر و حجـم تبـادل اطالعـات 

فراهــــم بــــوده و زمینــــه ساز زیرسـاخت تحـــول 

دیجیتال در حــوزه صنعــــت اســـت کـــه یکی از 

اهـداف طراحـــان شـبکه نســـل پنجـــم از ابتـــدا 

اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کاربردهـای صنعتـی 

اتصال های انبوه بوده است.

مدیرعامل شـرکت ایرانسـل اضافه کرد: نسل 

5 زمینه ساز زیرساخــت تحول دیجیتــالی اســت 

کــه برای حوزه های صنعتی تعریف شده است و 

فـوالد  ایـن هدف گـذاری در  امیدواریـم کـه  مـا 

مبارکـه سـنگ بنـای خوبـی بـرای سـایر حوزه های 

صنعتی مثل خودرو، انرژی و کشاورزی باشد.

ایرانسل زیرساخت شبکه برای تجهیز  ■

نسل 5 را فراهم کرده است

عباسی آرند خاطرنشان کرد: پروانه شکل گیری 

و تأسـیس ایرانسـل در سـال 1384 از طـرف وزارت 

ارتباطات صادر شـد و تا یک سـال بعد وارد فرایند 

اجرا و ارائه خدمات شد.

وی بـا بیـان این که ایرانسـل به عنـوان دومین 

اپراتـور بـزرگ تلفـن همـراه در کشـور، بزرگتریـن 

اپراتـور دیتـا و حـوزه دیجیتال اسـت، اذعـان کرد: 

این شرکت با بیش از 55 میلیون مشترک، نیمی 

از ترافیک تلفن همراه کشور را پوشش می دهد.

مدیرعامـل شـرکت ایرانسـل بـا بیـان ایـن کـه 

ایرانسـل در سـال 99 نخسـتین اپراتـوری بـود کـه 

اولیـن سـایت های نسـل 5 را وارد کشـور کـرد، 

تصریح کرد: بیش از دو ســـال اســـت کـــه در حال 

کـــار کـــردن روی زیرساخت های خارجی هستیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایرانسـل آماده سـازی 

زیرسـاخت شـبکه در کل کشـور بـرای تجهیـز بـه 

نسل 5 را فراهم کرده است، گفت: زیرساخت های 

کامـل دسترسـی بـه نسـل 5 در ایرانسـل آمـاده 

اسـت و در هـر جـای کشـور می توانیـم خدمـات 

خود را ارائه دهیم.

فوالدمبارکه به عنوان نخستین واحد  ■

صنعتی کشور تحت پوشش 5G قرار می گیرد

مدیرعامـل ایریسـا گفـت: با اجرای نخسـتین 

گام در ریل گـذاری تحقـق سـند تحـول دیجیتال 

در کمتر از سـه ماه دیگر شـرکت فوالدمبارکه به 

عنـوان نخسـتین واحـد صنعتـی کشـور تحـت 

پوشش شبکه ارتباطی نسل پنجم قرار می گیرد.

اگر بخواهیم فوالد مبارکه با همین 
قدرت تولید و فروش پابرجا باشد 

الزم است که طرح تحول دیجیتال 
اجرایی شود
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رسـول سـرائیان مدیرعامـل ایریسـا در آییـن 

ایرانسـل  و  مبارکـه  فـوالد  نامـه  تفاهـم  امضـای 

گفت: نخستین تفاهم نامه تحول دیجیتال فوالد 

مبارکـه بـا ایرانسـل امضـا می شـود کـه بـا امضای 

ایـن تفاهم نامـه شـبکه ارتباطـی جزیـره ای بـه یک 

تبدیـل  هماهنـگ  و  یک پارچـه  ارتباطـی  شـبکه 

خواهد شد.

را  تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  از  هـدف  وی 

فراهم سـازی بسـتر فوالد مبارکـــه هوشمنــــد در 

سـال 1404 دانسـت و افـزود: بـرای تحقـق طـرح 

تحول دیجیتــــال در فــــوالد مبارکـــه پروژه هـــای 

شرکـــــت  ایـــــن  تولیــــد  خطــــوط  بــــا  مرتبــــط 

هوشمندسازی می شوند.

مدیرعامل شرکت ایریسا خاطرنشان کرد: برای 

تحقق چشـم انداز پنج سـاله طرح تحول دیجیتال 

فـوالد مبارکـه و انقـالب چهـارم صنعتی نقشـه راه 

هوشمندسـازی ایـن شـرکت بـه مـا مـی گویـد کـه 

چگونه باید این مسیر پنج ساله را طی کنیم. 

هوشمندسازی پایش حمل سرباره در  ■

فوالد مبارکه

وی عنـوان کـرد: حوزه هـای شـناختی طـرح 

لجسـتیک هوشـمند در کمیتـه راهبـری فـوالد 

مبارکه به تصویب رسـید و هوشمندسـازی پایش 

حمـل سـرباره در ایـن شـرکت بـه عنوان نخسـتین 

امضــــای  بـا  هوشمنــــد  لجسـتیک  زیرشاخــــه 

تفاهم نامه با ایرانسل عملیاتی خواهد شد.

سـرائیان بـا بیـان ایـن کـه کار مشـترک بـا بدنـه 

بهتریـن  از  یکـی  عملیاتـی،  و  اجرایـی  الیه هـای 

اتفاقاتی است که توسط ایریسا و فوالد مبارکه در 

حـال انجـام اسـت، عنـوان کـرد: در 15 بهمن سـال 

99، مناقصـه طـرح تحول دیجیتـال فوالد مبارکه 

بـا حضـور 5 شـرکت برگـزار شـد و نهایتـا شـرکت 

ایرانسل در مناقصه برگزیده  شد که افتخار این را 

داریـم کـه نخسـتین قـرارداد تحـول دیجیتـال را بـا 

شرکت ایرانسل امضا می کنیم.

وی اذعان کرد: توسعه نسل پنجم ارتباطی و 

نظـر  از  پنجـم  نسـل  اسـت،  ضـروری  اینترنـت 

سـرعت در مقیـاس میلیونـی پوشـش دهی دارد 

کـه طـرح تحـول دیجیتـال نیـز بـا فازبنـدی در 

کمیته راهبری فازبندی گردیده است.

فوالدمبارکه به عنوان نخستین واحد  ■

صنعتی کشور تحت پوشش5G  قرار می گیرد

مدیرعامـل ایریسـا ادامـه داد: یکـی از اصـول 

تمـام  اتصـال   22+ فـوالد  تحقـق  بـرای  مهـم 

شـبکه ای  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بخش هـای 

هماهنگ و یک پارچه است که با اجرای نخستین 

گام در ریل گـذاری تحقـق سـند تحـول دیجیتال 

در کمتر از سـه ماه دیگر شـرکت فوالدمبارکه به 

عنـوان نخسـتین واحـد صنعتـی کشـور تحـت 

پوشش شبکه ارتباطی نسل پنجم قرار می گیرد.

وی بـا بیـان ایـن کـه بـا اجـرای طـرح تحـول 

ارتباطـی  شـبکه  مبارکـه،  فـوالد  در  دیجیتـال 

جزیـره ای در فـوالد مبارکـه بـه شـبکه ارتباطـی 

یک پارچـه و هماهنـگ تبدیـل می شـود، یـادآور 

شد: شرکت فوالد مبارکه برنامه ای پنج ساله در 

تعریـف  شـرکت  ایـن  هوشمندسـازی  راسـتای 

کـرده و در تـالش اسـت بـا اجـرای ایـن برنامـه بـه 

چهـارم  نسـل  بـر  مبتنـی  هوشـمند  شـرکتی 

اقتصادی تبدیل شود.

اجرای طرح تحول دیجیتال فوالدمبارکه با  ■

استفاده از تجربیات بین المللی

شرکـــت  سازمــــانی  کسب وکــــار  مدیــــرکل 

ایرانسـل گفـت: ایرانســل تجـارب بسیــــاری از 

شرکــــای تجــــاری خــــود در صنعـــت و عرصـــه 

بین المللـی بـــه دسـت آورده و امیــــدوار اسـت 

بتوانـد آن هـا را در راسـتای اجـرای طـرح تحـول 

دیجیتال فوالدمبارکه به کار گیرد.

راهکارهـای  مدیـرکل  یوسـف پور  محسـن 

سـازمانی ایرانسـل در آییـن امضـای تفاهم نامـه 

کـرد:  خاطرنشـان  ایرانسـل  بـا  مبارکـه  فـوالد 

فوالدمبارکه نخسـتین شرکتی اسـت که در طرح 

تحول دیجیتال ورود پیدا کرده است.

وی افـزود: بـا اجـرای طـرح تحـول دیجیتـال 

پارامترهایی چون افزایش بهره وری، کاهش میزان 

مصـرف انـرژی، بهره بـرداری از داده هـای تجمیـع 

شـده در سـایر سیسـتم ها و فرایندهـای تولیـد در 

راستای استقرار کارخانه متصل هوشمند، پایش و 

مدیریـت هوشـمند، دقیـق و بـه موقـع فرایندهـا و 

عملیات حمل سرباره، پایش و کنترل هزینه های 

حمل سرباره، افزایش ایمنی در فرایندها و عملیات 

حمل سرباره، بهبود فرایندهای تعمیر و نگهداری 

تجهیـزات و نخسـتین گام اجرایـی بـرای تحقـق 

رنـگ«  تـا  سـنگ  از  هوشـمند،  »فـوالد  رویـای 

امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل ادامه داد: 

ایرانسل تجارب بسیاری از شرکای تجاری خود در 

صنعـت و عرصـه بین المللـی بـه دسـت آورده و 

امیدوار است بتواند آن ها را در راستای اجرای طرح 

تحول دیجیتال فوالدمبارکه به کار گیرد.

وی تاکید کرد: نخستین گام اجرایی و روشن 

در کنار شرکت ایریسا اجرای قرارداد پایش حمل 

سـرباره اسـت کـه بـرای ایـن منظـور پنـج پـروژه 

مستقل تعریف شده است؛ طرح تحول دیجیتال 

مبارکـه  فـوالد  لجسـتیک  پروژه هـای  تمامـی  در 

نقش آفرینی خواهد کرد.

یوسـف پور ادامـه داد: در ایـن پـروژه ردیابـی 

پاتیل برهـا، زمان بندی حرکت پاتیل برها، تعمیر و 

کنتـرل  عملیـات،  ایمنـی  پاتیل برهـا،  نگهـداری 

شـمارش  نهایـت  در  و  پاتیـل  کارکـرد  وضعیـت 

تعداد دفعات میزان تخلیه سرباره در چاله ها مد 

نظر است.

وی عنـوان کـرد: اجـرای پـروژه پایـش حمـل 

سـرباره بـه ایـن شـکل اسـت کـه ردیابـی و تعییـن 

وضعیت مکانیزم های حمل سرباره در فضای باز 

و بسته در دستور کار خواهد بود و بر اساس این 

ظرفیـت  از  مسـیر  ایـن  تمــــام  در  تفاهم نامـه 

شرکت های دانش بنیان داخلی استفاده کردیم.

نسل 5 زمینه ساز زیرساخــت 
تحول دیجیتــالی اســت کــه 

برای حوزه های صنعتی تعریف 
شده است و ما امیدواریم که این 

هدف گذاری در فوالد مبارکه سنگ 
بنای خوبی برای سایر حوزه های 

صنعتی مثل خودرو، انرژی و 
کشاورزی باشد
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ماهان سیرجان برای تامین مالی 1500 
میلیارد ریالی به بورس کاال می آید

شـرکت توسـعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سـیرجان به 
منظور تامین سـرمایه در گردش شرکت، دوشـنبه 10خرداد 
مـاه، در بـورس کاال 350 هـزار تـن کلوخـه سـنگ آهن بـه 
ارزش یـک هـزار و 500 میلیـارد ریـال، اوراق سـلف موازی 

استاندارد منتشر می کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، براسـاس اطالعیـه مدیریت توسـعه بـازار 

کلوخـه  اسـتاندارد  مـوازی  سـلف  اوراق  ایـران،  کاالی  بـورس  مشـتقه 

سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در نماد 

»عسیـــرجان« بـه تعـــداد یـک میلیــــون و 250 هـزار قـــرارداد بـا قیمــت 

یک میلیون و 200 هــزار ریال در هر قـرارداد 100 کیلوگرمی از طریق شرکت 

کارگزاری تامین سرمایه نوین انجام خواهد شد. 

جـاری  روز  در  اوراق  ایـن  انتشـار  اطالعیـه،  ایـن  براسـاس  همچنیـن 

دوشـنبه 10 خرداد ماه و از سـاعت 10:30 تا 11 در دوره پیش گشـایش و از 

ساعت 11تا 12:30 در دوره عادی معامالت، انجام خواهد شد.

معامـالت ثانویـه آن نیـز از فـردا 11 خـرداد مـاه تـا 10 خـرداد 1401 ادامـه 

خواهد داشت.

بـر اسـاس گزارشـی از کاالخبـر، گفتنـی اسـت، عرضـه اولیـه اوراق بـه 

روش گشـایش انجـام خواهـد شـد و دامنـه نوسـان قیمـت در عرضـه اولیه 

مثبت و منفی 3 درصد خواهد بود.

متخصصان یـک واحد معدنی مس در دامغـان با به کارگیری 
روش لیچینـگ در اسـتحصال مـس از خام فروشـی معادن 

اکسیدی مس جلوگیری کردند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، متخصصـان توانسـته اند بـا مهندسـی 

معکـوس روش لیچینـگ از کانادا و بومی سـازی دانش فنی آن، فـرآوری و 

اسـتحصال مـس را بـرای نخسـتین بـار در کشـور با اجـرای روش لیچینگ 

ممکن کنند.

لیچینگ به معنی فرآوری کانی های اکسیدی با روش انحالل با آب 

و اسـید سـولفوریک اسـت و محصول مس معادن دیان و رباعی واقع در 

کیلومتـر 85 جنـوب دامغـان بـه ایـن روش اسـتخراج،  اسـتحصال و راهی 

بازار می شود.

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت زمیـن  پویـان فـراز آسـیا اظهـار داشـت: 

به کارگیـری روش لیچینـگ در فـراوری کانی هـای مـس اکسـیدی سـبب 

افزایـش بهـره وری، کاهـش 10 درصـدی هزینه فـراوری مس، کاهش هزینه 

تمام شده در هر تن تا یک هزار دالر و در نتیجه افزایش توان رقابتی بازار 

داخلی و خارجی می شود.

امیرحسین عزیزیان مجموع ذخایر قطعی معادن مس دیان و رباعی 

دامغـان را 230 هـزار تـا 500 هـزار تـن ذخیـره مـس اکسـیدی بـا عیـار 0.4 تـا 

0.7درصد اعالم کرد.

وی عنوان کرد: سـاالنه یک هزار تن پودر شـمش با خلوص 80 درصد 

و شمش مس با خلوص 5/99 درصد از این دو معدن استحصال می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت زمین  پویان فراز آسیا قیمت هر تن محصول 

را چهار هزار دالر اعالم کرد و افزود: با وجود درخواست ها ی ترکیه و چین، 

این واحد اولویت فروش را به مصرف کننده داخلی داده است.

صـادرات  قابلیـت  عالوه بـر  سـیما،  و  صـدا  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

محصول مس، دانش فنی روش اسـتحصال و فراوری این واحد معدنی 

در قالب پروژه ای معدنی حال انتقال به کشور هایی همچون ارمنستان 

و ترکیه  است.

لیچینگ، پایانی برای خام فروشی 
مس در دامغان

با هدف انتشار اوراق سلف موازی کلوخه سنگ آهن؛
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رئیـس جمهـور قانـون تاسـیس هفـت منطقـه آزاد و 13 منطقه ویـژه اقتصادی جدیـد را که 15 اردیبهشـت در مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام تصویب شد را برای اجرا به وزارت اقتصاد اباغ کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حسـن روحانـی 

رئیس جمهور مصوبه 30 اردیبهشت 1399 مجلس 

مبنی بر تاسـیس هشـت منطقه آزاد و 13منطقه 

ویـژه اقتصـادی جدیـد کـه 15 اردیبهشـت 1400 

در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه هفـت 

منطقـه آزاد جدیـد کاهـش یافت و تصویب شـد 

و سـپس در پنـج خـرداد امسـال از سـوی محمـد 

باقر قالیباف رئیس مجلس شـورای اسـالمی به 

دولـت ارسـال شـد را در تاریـخ 6 خـرداد امسـال 

بـرای اجـرا بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و 

ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عالـی  شـورای  دبیرخانـه 

اقتصادی ابالغ کرد.

ایـن قانـون، مـاده واحـده بـوده و شـامل هفـت 

منطقه آزاد اینچــــه برون در استــــان گلسـتان، 

بانه-مریوان در استان کردستان، مهران در استان 

ایالم، اردبیل در استان اردبیل، سیستان در شمال 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر در اسـتان 

بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه می شود.

همچنیـن مناطـق ویـژه اقتصـادی جدید نیز 

شـامل فسـا و الر در اسـتان فارس، ابرکوه و میبد 

در استان یــــزد، زنجــــان، گچســـاران در استـــان 

در  ســرو-ارومیـــه  بویـــراحمــــد،  و  کهگیلویــــه 

آذربایجـان غربـی، خـواف و قوچـان در خراسـان 

رضـوی، خـرم آبـاد در اسـتان لرسـتان، تاکسـتان 

اسـتان  در  شـهر  شـاهین  قزویـن،  اسـتان  در 

اصفهـان و منطقـه ویـژه اقتصـادی دارویـی در 

ساوجبالغ استان البرز می شود.

بر اساس این قانون، امکان واردات خودروهای 

خارجـی صرفـا در محدودهـای تعیین شـده برای 

مناطق آزاد امکان پذیر است ولی در مناطق ویژه 

اقتصادی این امکان وجود ندارد.

بـه  آزاد  مناطـق  از  کاال  واردات  همچنیـــن 

سرزمین هــــای اصلــــی ممنــــوع بــــوده و صرفـــا 

کاالهـای همـــراه مسافــــر آن هـم بـــرای کاالهـای 

تولیـد شـده در مناطـق آزاد، از ایـن ممنوعیـت 

معاف است.

رئیس جمهور قانون تاسیس هفت منطقه آزاد جدید را برای اجرا ابالغ کرد
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ثبت رکورد تولید در کالف 
قلع اندود و شست وشوی الکترولیتی

مدیر محصوالت سـرد شـرکت فـوالد مبارکه گفـت: طراحی 
خـط شست وشـوی کاف هـای قلع انـدود بـا ظرفیـت تولید 
150 هـزار تـن در سـال اسـت که در سـال های گذشـته، با 
شست وشـوی  قابلیـت  تغییـرات،  ایجـاد  و  بهینه سـازی 
کاف هـای سـاخت بدنـه خـودرو نیـز فراهم شـد و ظرفیت 

تولید خط به 200 هزار تن در سال افزایش یافته است.

به گزارش »فلزات آنالین«، محسـن اسـتکی اظهار داشـت: هم اکنون 

خـط شست وشـوی الکترولیتـی و بازپخـت هیدروژنـی با ظرفیتـی بیش از 

ظرفیـت اسـمی در حـال کار اسـت و رکـورد کنونـی بـه ظرفیت نهایی خط 

نزدیک شده است.

نیـز عنـوان کـرد:  نـورد دو قفسـه ای  محسـن مومنـی، مسـئول خـط 

همچنیـن کارکنـان واحـد نـورد دوقفسـه ای در اردیبهشـت مـاه بـا تولیـد 

13هـزار و 80 تـن کالف قلع انـدود و تولیـد برنامـه ماهیانـه تولیـد، موفق به 

ثبت رکورد تولید کالف ضخامت پایین برای خطوط پایین دستی زنجیره 

قلع اندود شدند.

وی افـزود: رکـورد قبلـی ماهیانـه  ایـن واحـد در تولیـد ایـن محصـول 

مربوط به مرداد ماه پارسال و به مقدار 12 هزار و 700 تن بود.

بر اساس گزارشی از صدا و سیما، محمدعلی ایرانپور، سرپرست خط 

شستشـو ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه هـم گفـت: اردیبهشـت 

امسال، با تالش و همت مردان پوالدین در خط شست وشوی الکترولیتی، 

بـا تولیـد 17 هـزار و 710 تـن کالِف شست وشـو شـده رکوردهـای تولیـد 

جدیـدی بـه دسـت آمـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه رکـورد ماهیانه قبلـی در 

مرداد سال 98 به میزان 17 هزار و 530 بود.

بـه دنبـال وعده هـای دولـت چین بابـت تعدیل تـورم کاال و 
رسـیدن بـه مـازاد تولیـد، قیمـت سـنگ آهن در انتهـای 
سـال های 2021 و 2022 بـه ترتیـب بـه 140 و 120 دالر 

کاهش خواهد یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس تحلیـل مشـاوران تحقیقاتـی 

مجلـه اقتصادهـای کالن قیمـت سـنگ آهن در پایـان سـال 2021 بـه حدود 

140 دالر و تا پایان سال 2022 به قیمت 120 دالر به ازای هر تن می رسد.

بـه دنبـال وعده هـای دولـت چیـن بابت تعدیل تورم کاال به وسـیله 

اخطاریـه و اعالمیـه هـا در بـازار، قیمـت سـنگ آهن در بـورس کاالی 

دلیـان چیـن بـا 6.1 درصد کاهش به قیمت 994.5 یـوآن )155.59 دالر( 

رسـید و ایـن پایین تریـن مقـدار از 12 آپریـل بعـد از پایین تریـن قیمـت 

992 یوآن بوده است.

در دسامبر سال گدشته نیز چین با کاهش حجم معامالت دست به 

آرام کـردن رشـد قیمـت سـنگ آهن بـه صـورت موقـت زد. اما این رشـد به 

واسطه تقاضای صنایع فوالدی ادامه دار شد و تا 40 درصد افزایش قیمت 

را شاهد بودیم.

اگرچه این بار بر اسـاس تحلیل بنیادی بازار سـنگ آهن و با توجه به 

بازگشـت میـزان ذخایـر انبارشـده در انبـار بزرگ برزیـل و اقدامات اخیر 

چیـن کـه منجبـر بـه سـرکوب تقاضـا شـده اسـت، قیمـت رو بـه کاهـش 

خواهد بود.

متخصصان تحقیقاتی در این مورد بیان کردند: در نتیجه این مسائل 

و رسـیدن بـه مـازاد تولیـد در پایـان سـال 2022 قیمـت در پایان سـال جاری 

به حدود 140 دالر و در پایان سـال 2022 به قیمت 120 دالر به ازای هر تن 

خواهد رسید.

قیمت سنگ آهن
 تا پایان سال میالدی آینده 

کاهشی خواهد بود

در فوالد مبارکه رقم خورد؛
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رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور یکی از وظایـف سـازمان را جلوگیری از ایجـاد اخال در تامیـن خوراک 
صنایع فوالدی کشور دانست و از اغلب پایش ذخایر معدنی خبر داد.

نقش سازمان زمین شناسی در جلوگیری از اخالل در 
تامین خوراک صنایع فوالدی

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

تفاهم نامـه  امضـای  آییـن  در  علیرضـا شـهیدی 

سـه جانبه انجـام مطالعات ژئوفیزیک هوابـرد، از 

فـوالد مبارکـه اصفهـان بـه عنـوان یکـی از صنایـع 

پیشـران، بنیادیـن و مـادر در صنعـت کشـور یـاد 

کرد و اظهار داشت: در سازمان زمین شناسی با 

اندیشـه ای ملـی آمـاده همـکاری بـا ایـن شـرکت 

فوالدساز با سهم 50 درصدی از بازار هستیم.

معــــاون وزیــــر صمــــت و رئیــــس سازمــــان 

زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور با بیان 

اینکـه وظیفـه خـود می دانیـم تـا جـای ممکـن از 

ایجـاد اخـالل در تامیـن خـوراک صنایـع فـوالدی 

کشـور بـه ویـژه فوالد مبارکه جلوگیری کـرده و از 

کـرد:  تصریـح  کنیـم،  کـم  فوالدسـازان  دغدغـه 

هرچنـد شـرایط ذخایـر مـواد معدنـی در کشـور 

سـازمان  راسـتا  ایـن  در  ولـی  نیسـت  مناسـب 

زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنـی کشـور چند 

اقـدام جدیـد را در دسـتور کار خـود قـرار داده تـا 

با بررسـی بیشـتر مشـخص شـود که کدام یک از 

مواد معدنی را می توان داشته باشیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه پایـش ذخایـر معدنـی 

بـرای اولیـن بـار در حـال آغاز شـدن اسـت، اظهار 

داشـت: ایـن در حالـی اسـت کـه در جهـان پایش 

ذخایـر توسـط سـازمان های زمین شناسـی انجـام 

شده و در گزارش های سالیانه، تمام فاکتورهای 

موثـر در آمایـش سـرزمین و سـرمایه گذاری را در 

نظر گرفته  شده است.

بـه گفتــــه معــــاون وزیـر صمــــت، مقیـــاس 

برداشـت ها در حـال تغییـر اسـت و در گذشـته 

مقیـاس فعالیت ها یک صد هـزارم بود که اکنون 

و چهاربرابـر  کـرده  تغییـر  هـزارم  بـه یک پنجـاه 

دقت برداشت میدانی افزایش یافته است.

شهیدی با بیان اینکه اکتشاف سیستماتیک 

نیـز افزایـش یافتـه اسـت، بیـان کـرد: هـدف ایـن 

از ذخایـر مـواد معدنـی در  اسـت کـه هرآنچـه 

اکتشـافات سـطحی در گذشـته باقـی مانـده را 

جمع آوری کنیم. برای مثال طی قراردادی که با 

شـرکت فوالدمبارکـه داشـتیم نمونـه ا ی جالب از 

ایـن موضـوع بـود، زیـرا در اصفهـان )بخشـی از 

ایـران مرکـزی( جایـی کـه گمـان می بردیـم مـواد 

اکتشـافات  انجـام  بـا  نمانـده  باقـی  معدنـی 

سیسـتماتیک مشـخص شـد کـه هنـوز برخـی از 

مواد معدنی در سطح وجود دارند.

اکتشـافات   و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

سـازمان  سیاسـت های  از  یکـی  کشـور  معدنـی 

متبـوع خـود را اکتشـاف ذخایـر پنهـان اعـالم و 

تصریـح کـرد: اکثـر معـادن بـزرگ جهـان در عمق 

100 تـا 150 متـری زمیـن هسـتند امـا در ایـران بـا 

عمـق  گرفتـه  صـورت  فعالیت هـای  بـه  توجـه 

اکتشـاف زیاد نیسـت و زیر 10 متر اسـت، اما در 

کشـورهای معدنی همچون آمریکا، اسـترالیا این 

عدد بسیار بزرگ تر است.

بـه  بتوانیـم  اینکـه  بـرای  کـرد:  عنـوان  وی 

اکتشـاف ذخایـر پنهان برسـیم نیازمند برداشـت 

کامـل ذخایـر معدنـی از سـطح هسـتیم کـه ایـن 

اتفاق نیز در حال انجام است؛ در واقع بر اساس 

این برداشت های سطحی، می توان میزان ذخایر 

روی  ایـران  چراکـه  کـرد،  مشـخص  را  عمـق  در 

کمربنـد متالوژنـی قـرار گرفتـه و بـه قطـع ذخایـر 

پنهان بسیار مناسبی در کشور وجود دارد.

کمبـود  ایـران  در  اینکـه  بیـان  بـا  شـهیدی 

اطالعاتـی از میـزان ذخایـر معدنـی وجـود دارد؛ 

خاطرنشـان کـرد: امیـد اسـت همکاری هـای ایـن 

معاون وزیر صمت تاکید کرد:
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سازمان با شرکت های بزرگی مانند فوالدمبارکه، 

منجـر بـه پـر شـدن کمبـود اطالعاتـی از ذخایـر 

معدنی کشور شود.

معـاون وزیـر صمـت بـا بیـان اینکـه سـازمان 

در  کشـور  اکتشـافات معدنی  و  زمین شناسـی 

هوابـرد  ژئوفیزیـک  الیـه  از  سـال گذشـته  چنـد 

اسـتفاده  پنهـان  ذخایـر  اکتشـاف  بحـث  بـرای 

کرده است، ابراز کرد: در واقع تاکنون مساحتی 

برداشـت  خطـی  کیلومتـر  هـزار   640 حـدود 

ژئوفیزیک هوایی داشـته و اکنون نیاز کشـور در 

مرحلـه اول انجـام حـدود دو میلیـون و 700 هـزار 

کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی است.

وی ابـراز امیـدواری کرد با برداشـت هایی که 

از ایـن پـس خواهیـم داشـت حداقـل در فـاز اول 

بخشی از ذخایر را شناسایی کرده و حجم ذخایر 

را افزایش دهیم.

رئیـــس سازمـــان زمین شناسـی و اکتشــافات 

 معدنـی کشـور بـا بیـان اینکـه اکنـون درخصـوص 

میـزان ذخیـره آهـن اعـداد متفاوتـی وجـود دارد، 

اظهار کرد: اما بر اساس آخرین اطالعات، 2.7 تا 

3 میلیـارد تـن میـزان ذخیـره قطعـی سـنگ آهن 

اسـت که اگر مصرف سـالیانه کشـور حدود 90 تا 

100 میلیـون تـن در سـال باشـد، بـه زودی و تـا 

هماتیـت- سـنگ آهن  ذخیـره  پیشـرو  10سـال 

مگنتیت تمام خواهد شـد و این درحالی اسـت 

که بیشـتر صنایع فوالدسـاز کشـور به سنگ آهن 

مگنتیت نیاز دارند در نتیجه این عدد پایین تر 

خواهد آمد.

بـه گفتـه شـهیدی، پروسـه اکتشـاف در ایـران 

بسـیار طوالنـی اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه 

میانگین جهانـی فاصلـه زمانـی اکتشـاف از زمـان 

یافتن کانی سنگ تا بهره برداری، بین  پنج تا 6 سال 

اسـت، امـا در ایـران کوتاه ترین بازه زمانی 15 سـاله 

بوده است.

رفع مشکل تامین مواد اولیه فوالد مبارکه  ■

با اکتشاف ذخایر پنهان

در  اصفهـان  اسـتان  صمـت  سـازمان  رئیـس 

ادامـه ایـن نشسـت اظهار داشـت: با امضـای این 

تفاهم نامـه امیدواریـم ذخایـر پنهـان موجـود در 

استان اصفهان شناسایی شود تا در نهایت ضمن 

افزایش میزان حجم ذخایر اسـتان، مشـکل تامین 

مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه نیز رفع شود.

ایـرج موفـق افزود: برای اولیـن بار در تاریخ 

شـرکت فـوالد مبارکـه ایـن اتفـاق افتـاد کـه در 

تامیـن مـواد اولیـه ورود و بـا انجـام مطالعـات 

طبقه بندی شـده در جهت تامین خوراک خود 

اقدام کند که کاری ارزشمند است.

وی ادامـه داد: تفاهم نامـه اولیـه کـه میـان 

شـرکت فوالدمبارکـه و سـازمان زمین شناسـی و 

نتایـج  شـد،  منعقـد  کشـور  اکتشـافات معدنی 

خوبی به همراه داشته و اکنون منجر به امضای 

تفاهم نامـه جدیـد جهـت انجـام امـور ژئوفیزیک 

هوایی شده است.

رئیـس سـازمان صمت اصفهـان با بیان اینکه 

در اسـتان اصفهـان ذخایـر پنهـان معدنی خوبی 

وجـود دارد و بهتریـن روش بـرای اکتشـاف آن ها 

ژئوفیزیـک هوایـی و شناسـایی کانی سـنگ های 

پنهـان اسـت، خاطرنشـان کـرد: بنابرایـن با توجه 

و  می رسـد  امضـا  بـه  کـه  تفاهم نامه هایـی  بـه 

اقداماتـی کـه پیـش  رو خواهـد بـود، امیدواریـم 

کانی سنگ های پنهان استان توسط متخصصان 

اکتشافــــات معدنی  و  سازمــــان زمیـــن شناسی 

کشـور شناسـایی شـود تـا هـم بـه حجـم ذخایـر 

معدنی استان اصفهان اضافه شود و هم مشکل 

شـرکت فوالد مبارکه برای تامین مواد اولیه حل 

خواهد شد.

موفق ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی 

ذخایر معدنی موجود در اسـتان اصفهان که در 

انفـال هسـتند، بهره بـرداری کـرده و در تولیـد از 

آن هـا اسـتفاده شـود تـا در نهایـت منجـر به رشـد 

بـه  اشـتغال زایی  و  شـده  اسـتان  در  اقتصـادی 

همراه داشته باشد.

وی ضمـن تشـکر از مدیریـت شـرکت فـوالد 

مبارکه و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

 معدنی کشور برای انجام فعالیت های اکتشافی 

عنـوان کـرد: در سـازمان صمـت اصفهـان و در 

سازمان نظام مهندسی معدن استان آماده هستیم 

تا در کنار شما همگی دست به دست هم دهیم 

تا شاهد اتفاقات جدید و نوین در استان اصفهان 

از موادمعدنـی  باشـیم و حداکثـر بهره بـرداری 

موجود ببریم.

در واقع بر اساس برداشت های 
سطحی، می توان میزان ذخایر در 

عمق را مشخص کرد، چراکه ایران 
روی کمربند متالوژنی قرار گرفته و 

به قطع ذخایر پنهان بسیار مناسبی 
در کشور وجود دارد
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عضو هیئت عامل ایمیدرو در نشست با فعاالن حمل و نقل معدن خبر داد:

عضـو هیئـت عامـل ایمیدرو گفـت: منابع بخش معدن صرف توسـعه این بخـش و زیربناهای آن خواهد شـد. طی سـال جاری 
اکتشـاف بسـیار اساسـی تر از سـایر بخش هـا اسـت امـا حمـل و نقـل یکـی از زیربناهـای توسـعه بخـش معدن محسـوب 

می شود که نباید از آن غافل شد. بنابراین ایمیدرو اعتبارات دیگری را نیز به این بخش تزریق می کند.

اختصاص بیش از یک هزار میلیارد تومان به زیربناهای 
بخش معدن در سال جاری

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایـع معدنـی ایـران، جمشـید مالرحمـان در 

نشسـت ویدئوکنفرانسـی بـا محمدرضـا بهرامن 

رئیـس خانـه معـدن ایـران، محمـد عیقرلـو دبیـر 

فدراسـیون حمـل و نقـل و لجسـتیک، سـبحان 

نظـری دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت های حمل و 

نقـل ریلـی، اعضـای کمیتـه حمـل و نقـل خانـه 

معـدن ایـران و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو 

بـه بررسـی مسـائل و مشـکالت ارائـه راهـکار در 

حمل و نقل بخش معدن پرداختند.

وی بـا بیـان اینکـه نـگاه ایمیـدرو بـه بخـش 

حمل و نقل توسعه ای است، افزود: پیشنهاد ما 

الگوهـای  گرفتـن  نظـر  در  بـا  کـه  اسـت  ایـن 

و  معـدن  بخـش  در  نقـل  و  حمـل  بین المللـی 

بررسـی رابطـه بیـن این حـوزه و بخش معـدن، به 

راهکارهـای موثـر در حـل مشـکالت حمـل و نقل 

در بخش معدن پرداخته شـود. برای رسـیدن به 

نـگاه جامـع در حمـل و نقـل بخـش معـدن بایـد 

گلوگاه های توسـعه زیرسـاخت های حمل و نقل 

در این بخش را شناسایی کنیم.

عضـو هیئت عامـل ایمیدرو خاطرنشـان کـرد: 

ایمیـدرو هـم در طـرح ایجاد زیربناها بـرای معادن 

کوچک و هم از طریق شرکت های زیرمجموعه در 

حال فعالیت برای توسعه زیربناهای بخش معدن 

اسـت که از جمله می توان به انتقال آب از خلیج 

احـداث  و  کشـور  شـرقی  اسـتان های  بـه  فـارس 

راه آهن سیرجان-کرمان اشاره کرد.

محمدرضا بهرامن نیز اظهار داشت: از آنجا 

کـه افزایـــش قیمت هـــای بخـش حمـــل و نقـــل، 

فعالیـت بخـش معـدن را بـا چالش جـدی مواجه 

می کنـد، میـزان ظرفیـت جاده هـا و ریل هـا، باید 

بتوانـد در  بهتـر  ایمیـدرو  تـا  کارشناسـی شـود 

حمایـت و تامیـــن مالـی پروژه هـــای حمـل و نقل 

تصمیم گیری کند.

محمد عیقرلو در این نشست، عنوان کرد: 

هدف ما تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره ای 

است کـــه تمـــام بخش هــــای حمــــل و نقــــل را 

پوشش داده و بتوانـــد نیازهــای صنعت معدن 

را تامین کند.

نظـری نیـز تصریـح کـرد: ایمیـدرو و فعـاالن 

معدنی برای رشـد و تداوم فعالیت پایدار، باید 

در سـرمایه گذاری مسـتقیم در بخـش حمـل و 

نقـــل فعال تـــر باشنـــد. همچنیـن فراهـم کـردن 

مقدمـات یـک هلدینـگ لجسـتیکی در بخـش 

معدن همزمان پیگیری شود.

همچنیـن فرید دهقانـی مدیرعامل صندوق 

سـرمایه گذاری فعالیت های معدنی با اشـاره به 

تامیـن مالـی طرح هـای بخـش حمـل و نقـل از 

منابـع شـرکت های معدنـی بـزرگ تاکیـد کـرد: 

بخـش معـدن بـه حمـل و نقـل آسـان و ارزان نیـاز 

جدی دارد اما نباید روش های تامین مالی را به 

گونـه ای طراحـی کنیـم کـه شـرکت های بـزرگ 

معدنی دچار مشکل شوند.
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بـرای نخسـتین بار در کشـور خطوط فـراوری منیزیت بـا صرفه جویی 10 میلیـون یورویی توسـط یک شـرکت دانش بنیان در 
شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت استان البرز طراحی و ساخته شد.

خطوط فراوری منیزیت با صرفه جویی 10 میلیون یورویی 
در البرز ساخته شد

مدیرعامـل  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شرکت دانش بنیان کیمیا ماشین البرز، طراح و 

سـازنده خطوط فراوری منیزیت اظهار داشـت: 

بـا توجـه به اینکه منیزیت پرعیار برای اسـتفاده 

در فرآورده هـای نسـوز در معـادن مـا کمیـاب و 

نایـاب شـده بـه ایـن منظـور ایـن اقـدام کـه در 

منیزیـت  معـادن  مسـتقیم  غیـر  احیـای  واقـع 

کشور است، توسط این شرکت انجام می شود.

ایـن  تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  مسـگر  افشـین 

دسـتگاه ها صدهـا میلیـون دالر ارزش افـزوده و 

صرفه جویـی ارزی بـرای کشـور بـه همـراه دارد 

افـزود: بـا طراحـی و سـاخت ایـن دسـتگاه، ایـن 

بـا  و  سـیار  روش  بـه  کـه  دارد  وجـود  امـکان 

بـا هفـت  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای  جدیدتریـن 

تریلی سـیار شـامل خطوط سنگ شـکنی اولیه و 

ثانویه و خطوط جداسازی و فراوری منیزیت به 

تجهیـزات  و  مغناطیسـی  سـپراتورهای  روش 

متعلـق بـه آن و یـک دسـتگاه تریلـی مجزا جهت 

بـرای  تریلـی  دو  و  کنتـرل  و  بـرق  تابلوهـای 

بـه  اقـدام  مـواد  انباشـت  و  انتقـال  تجهیـزات 

فراوری منیزیت معادن و انتقال آن کرد.

وی اضافه کرد: تاکنون تنها 7 درصد از معادن 

کشـور کشـف شـده کـه از ایـن میـزان حـدود 3 تـا 

4درصد از آن ها در حال بهره برداری هسـتند، این 

در حالی اسـت که معادن کشـف شـده کم عیار و 

بـرای اسـتفاده از صنایـع نسـوز کشـور بایسـتی 

منیزیـت موجـود در آن هـا پرعیار که ایـن اقدام به 

همـت جوانـان و متخصصـان ایرانـی محقـق و در 

حال اجرایی شدن است.

مسـگر بـا اشـاره بـه اینکـه صرفه جویـی ارزی 

این خط در حدود 10 میلیون یورو است، عنوان 

کـرد: ایـن خـط با رقمـی حدود یک میلیـون یورو 

طراحی و نصب می شود.

وی با بیان اینکه این تکنولوژی به راحتی از 

معدنـی بـه معـدن دیگـر بـا هـدف پرعیارسـازی 

منیزیـت موجـود در آن هـا قابـل انتقـال اسـت، 

خاطرنشـان کـرد: ایـن خطـوط قابلیـت 100 تن در 

ساعت خوراک ورودی را دارا هستند.

مدیرعامـل شـهرک صنعتـی علـم و فنـاوری 

خوارزمـی ماهدشـت نیـز در ایـن رابطـه، عنـوان 

کرد: این شـرکت دانش بنیان مسـتقر در شـهرک 

صنعتـی ماهدشـت، بـا قریب یـک دهه فعالیت 

در زمینـه طراحـی و سـاخت ماشـین آالت تولیـد 

در  کـه  اسـت  فعالیـت  بـه  مشـغول  فـراوری 

سـال های اخیـر با فعالیت هایـی ازجمله طراحی 

و تولید ماشین آالت فراوری منیزیت حرف های 

خوبی در عرصه صنعت در کشور دارد.

میثـم نیک نـژادی افـزود: این شـرکت بـا توان 

تخصـص  از  بهره گیـری  و  داخلـی  متخصصـان 

جوانـان ایـن مـرز و بـوم بـرای نخسـتین بـار در 

کشور هفت دستگاه خط تولید را کرده است.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم در سالی که 

از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه عنـوان تولیـد، 

نام گـذاری شـده،  پشـتیبانی ها  و  مانع زدایی هـا 

بتوانیـم اقدامـات موثـری بـرای حمایـت از تولیـد 

داخلی انجام دهیم.

بــــر اســــاس گزارشــــی از ایرنــــا، این شهـــرک 

نزدیک تریــــن شهــــرک صنعتــــی بـــه فرودگـــــاه 

بین المللـی پیـام و تنهـا شـهرک هم جـوار بـا سـه 

استان تهران، مرکزی و قزوین بوده که در جنوب 

کرج واقع شده است.

استان البرز دارای 13 شهرک صنعتی دولتی 

و خصــــوصی اســـت و در مجمـــوع ســـه هـــزار و 

500واحد تولیدی و صنعتی در شهرک ها و سایر 

مناطق استان با اشتغال زایی حدود 120 هزار نفر 

فعال هستند.
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رئیـس سـازمان صمـت گیان، مجتمع فوالد گیـان را اولیـن و بزرگ ترین صنعت فوالدی خصوصی کشـور معرفی کـرد و گفت: با 
توسعه کارخانه فوالد گیان زمینه اشتغال بیش از یک  هزار و 500 نفر درمجموع به صورت مستقیم فراهم شده است.

با توسعه مجتمع فوالد گیالن برای 1500نفر ایجاد 
اشتغال می شود

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، فرهـاد دلق پوش 

در حاشـیه بازدید از مجتمع فوالد گیالن با بیان 

اینکه توسعه کارخانه های گیالن یکی از اهداف 

اظهـار  اسـت،  اسـتان  ایـن  در  صمـت  سـازمان 

و  صنعتـی  شـهرک های  دارای  گیـالن  داشـت: 

کارخانه های بسیار زیادی است که برخی از این 

کارخانه ها به دالیلی توسعه آن متوقف  شده لذا 

یکـی از اهـداف دولت و سـازمان صمت، توسـعه 

کارخانه های گیالن است.

وی مجتمـع فـوالد گیـالن را بـه عنـوان اولین و 

کشـور  خصوصـی  فـوالدی  صنعـت  بزرگ تریـن 

بـدون  شـرکت  ایـن  کـرد:  تصریـح  و  معرفـی 

سـرمایه گذاری دولتـی توانسـته اسـت ورق هـای 

فـوالدی را بـه دو روش نـورد سـرد و گـرم تولیـد و 

اخیرا هم با پوشش روی )گالوانیزه( 50 درصد نیاز 

کشور را تامین کند.

رئیس سازمان صمت گیالن با تاکید بر اینکه 

بایـد از ظرفیـت بالقـوه کارخانه هـای گیـالن در 

ایجـاد اشـتغال اسـتفاده شـود، افـزود: بـا توسـعه 

از  بیـش  اشـتغال  زمینـه  گیـالن  فـوالد  کارخانـه 

یک هزار و 500 نفر درمجموع به صورت مستقیم 

فراهم  کرده است.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، دلق پـوش بـا 

امیـدواری نسـبت بـه وسـعت تولیـد ورق هـای 

کـرد:  بیـان  گیـالن،  فـوالد  کارخانـه  گالوانیـزه 

ایـن  گالوانیـزه  ورق هـای  تولیـد  توسـعه  طـرح 

شرکت با ایجــــاد اشتغــــال جدیــــد به تعـــداد 

300 نفـر به صـورت مسـتقیم و سـرمایه گذاری 

بالـغ بـــر یـک  هـــزار و 100 میلیــــارد تومــــان تـا 

تیرماه 1400 راه اندازی می شود.

ــــ

نشسـت مجـازی هم اندیشـی و هم افزایـی پژوهش و توسـعه فناوری ایمیـدرو و بنگاه هـای منتخب بخش معـدن و صنایع معدنی 
ایـران بـا محوریت بررسـی موضـوع راه انـدازی فن بازار تخصصـی معدن و صنایـع معدنی در چارچـوب همکاری با پـارک فناوری 

پردیس برگزار شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمینـو، حسـین منصـوری مدیـر مرکـز 

نـوآوری معـادن و صنایـع معدنـی ایـران در ایـن 

نشسـت بـا اشـاره بـه فعالیت هـای ایـن مرکـز در 

ایجـاد  داشـت:  اظهـار  اسـتارتاپی  اکوسیسـتم 

شبکه فن بازار برای بخش معدن نیازمند هدف 

و برنامـه مشـخصی اسـت و وجـود آن بـه دلیـل 

بازنگری در بازیگران اکوسیسـتم استارتاپ  های 

معدنـی ضـرورت دارد امـا نبایـد اشـتباهی کـه 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت  جمهـوری و 

ایمیدرو برای برنامه ریزی اولیه ایمینو داشتند، 

برای فن بازار تکرار شود.

وی افـــزود: راه انــــدازی مراکــــز نــــوآوری 

شتاب دهی در گام اول نیازمند یک آینده پژوهی 

بـرای ورود شـرکت های حرفـه ای  بایـد  اسـت و 

سرمایه گذاری خطرپذیر برنامه جامعی داشت .

بـر اسـاس ایـن گـزارش، مدیـر ایمینو با اشـاره 

بـه فعالیت هـای اخیـر کشـورهای همسـایه در 

راه اندازی شهرهای فناوری گفت: در ایمینو به 

دنبـال ایـن هسـتیم که بـا هم افزایی شـرکت های 

دانشـگاه های  و  نـوآوران  و  سـرمایه گذار  بـزرگ 

حلقه مفقوده بخش معدن را پیدا کنیم.

در ایـن نشسـت مدیـر مرکز نـوآوری معادن و 

صنایـع معدنـی ایـران، معـاون توسـعه نـوآوری و 

فنـاوری  پـارک  بـازار  فـن  شـبکه  شـورای  دبیـر 

پردیـس و مشـاور رئیـس ایمیدرو در بومی سـازی 

حضور داشتند.

ایجاد فن بازار تخصصی معدن، نیازمند آینده پژوهی و برنامه مشخص است
مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران مطرح کرد:
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معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران در سـی و دومین جلسـه کمیته اقـدام ارزی گفت: در مـورد تعیین تکلیف 
ایفـای تعهـدات ارزی صادرکنندگانـی کـه تعقیـب قضایـی آن هـا از سـوی مقامات قضایی تعلیق شـده اسـت، تـا پایـان تیر ماه 

تصمیم گیری می شود.

تصمیم گیری برای نحوه ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان دارای قرار منع تعقیب قضایی

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

حمیـد زادبـوم با بیـان این مطلب اظهار داشـت: 

ارزی  تعهـــــدات  ایفــــای  نحــــوه  مــــورد  در 

صادرکنندگانـی کـه قـرار منـع تعقیـب از سـوی 

مقامـات قضایـی بـرای آن هـا صـادر شـده تـا پایـان 

تیرمـاه سـال جـاری تصمیم گیری می شـود تا این 

ایفـای  از  پـس  بتوانتـد  صادرکننـدگان  از  گـروه 

تعهـدات خود نسـبت به شـروع مجـدد فعالیت 

تجاری اقدام کنند.

صادرکننـدگان  از  دسـته  ایـن  افـزود:  وی 

موظـف هسـتند پرونـده قضایـی خـود را از طریق 

مراجـع قضایـی پیگیـری کننـد تـا پـس از تعلیـق 

تعقیب قضایی در خصوص ایفای تعهدات ارزی 

صادراتی اقدام شود.

رئیـس کمیتـه اقـدام ارزی گفـت: پـس از احراز 

از  گـروه  ایـن  صـادرات،  از  حاصـل  ارز  وجـود 

صادرکننـدگان بایـد تعهـد ارزی خـود را از طریـق 

سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات ایفا کنند، 

ضمـن آنکه امـکان واگـذاری کوتاژهـای صادراتی 

آن ها به وارد کنندگان در حال بررسی است.

ــــ

میـزان مصـرف محصـوالت فـوالدی در کشـور طـی فروردیـن ماه سـال 1400 نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، 8 درصد 
افزایش یافت.

بــــه گــــزارش »فلــــزات آنالیــــن«، انجمــــن 

تولیدکننـــدگان فـــوالد ایــــران اعــــالم کـــرد: در 

نخستین ماه امسال، یک میلیون و 521 هزار تن 

میلگـرد،  )تیرآهـن،  فـوالدی  محصـوالت  انـواع 

ناودانـی، نبشـی، انـواع ورق و غیـره( در کشـور 

مصـرف شـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال 

گذشته، یک میلیون و 410 هزار تن بود.

امســــال،  مــــاه فروردیـــن  طــــی  همچنیــــن 

دومیلیون و 239 هزار تن شمش فوالدی )اسلب، 

بلـوم( در کشـور مصـرف شـد کـه در  بیلـت و 

مقایسـه بـا میـزان مصـرف مـدت مشـابه سـال 

گذشـته )دو میلیـون و 101 هـزار تـن(، حاکـی از 

رشد 7 درصدی است.

افزایش 13 درصدی مصرف آهن اسفنجی ■

میــــزان مصــــرف آهـــن اسفنجـــی نیـــز طی 

بـه  افزایـش،  بـا 13 درصـد  نخسـتین مـاه 1400 

دومیلیـون و 956 هـزار تـن رسـید. ایـن رقـم در 

مـدت مشابـــه ســـال گذشتــــه، دو میلیــــون و 

606هزار تن بود.

افزایش 8 درصدی مصرف محصوالت فوالدی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطاعات و بودجه سـازمان زمین شناسـی و اکتشافات معدنی از هشدارهای این نهاد درباره فرونشست 
زمین، تغییر اقلیم و رو به اتمام بودن ذخایر معدنی به ویژه سنگ آهن در کشور خبر داد.

هشدار برای فرونشست زمین و اتمام ذخایر 
معدنی در کشور

به مسئله خاص اصفهان مطرح شده است، بیان 

کـرد: مـا بـا توجـه بـه پایـش مخاطـرات طبیعـی و 

زمین شناسـی در دو بخـش بـه نظـام برنامه ریـزی 

کشور هشدار جدی دادیم که شامل »فرونشست 

زمیـن، تغییـر اقلیـم و گـرد و غبـار« و »رو بـه اتمـام 

بـودن ذخایـر معدنـی بـه ویـژه سـنگ آهن بـا رونـد 

اکتشاف فعلی« است.

وی با تاکید بر اینکه فرونشست زمین، تغییر 

اقلیم و گرد و غبار مخاطراتی است که با زندگی 

مـردم ارتبـاط دارد و مشـکالتی را بـرای آن ها ایجاد 

می کنـد، افـزود: الزم اسـت کـه راه هـای مناسـب 

بـرای انجام طرح های پایشـی و مهـار این پدیده ها 

در کشور هموار شود.

جدیدی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی در 

طبیعـی  مخاطـرات  پایـش  و  منشـایابی  بخـش 

فعالیـت می کنـد، تصریـح کـرد: کار مـا مهـار و 

کنترل پدیده ها نیست بلکه نسبت به بروز آن ها 

هشدار می دهیم، به پایش و منشایابی می پردازیم 

و نسخه هایی برای مهار آن ها ارائه می کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که سازمان زمین شناسی 

اعالم می کند پدیده فرونشست ناشی از برداشت 

بی رویـه آب هـای زیرزمینـی اسـت در واقـع لـزوم 

تعـادل بخشـی بین منابـع و مصـارف آب را مطرح 

کردیـم و در ایـن بخـش دسـتگاه های اجرایی دیگر 

کشور باید وارد کار شوند.

این کارشـناس هم چنین با اشـاره به محدود 

بودن ذخایر معدنی کشور در تامین مواد اولیه 

مـورد نیـاز صنایـع بـه ویـژه معدنـی، تاکیـد کرد: 

ما در این زمینه در اواخر دهه 90 یعنی از سـال 

معدنـی  ذخایـر  کـه  دادیـم  جـدی  هشـدار   97

رضـا جدیـدی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اظهـار داشـت: سـازمان زمین شناسـی بـه عنـوان 

دیده بـان آینـده بـا شـناخت از سـرزمین و تغییـر 

اقلیم، مسـائلی را پیش بینی می کند و نسـبت به 

بـروز بحران هـا هشـدار می دهـد کـه فرونشسـت 

پدیـده  اسـت.  آن هـا  مهم تریـن  از  یکـی  زمیـن 

فرونشسـت، پاییـن رفتـن تدریجـی سـطح زمیـن 

اسـت کـه دلیـل اصلـی آن برداشـت بی رویـه از 

سفره های آبی زیر  زمینی است.

جدیـــدی افـــزود: فرونشســـت زمیــــن جـــزو 

از  زمین شناسـی  سـازمان  کـه  بـود  بخش هایـی 

ابتـدای دهـه 80 بـه طـور رسـمی و بـا مسـتنداتی 

کامـل دربـاره آن بـه نظـام برنامه ریـزی کشـور و 

مسـئوالن آن زمـان هشـدار داد کـه در حـال ظهـور 

به صورت جدی است.

ایـن کارشـناس زمین شناسـی بـا بیـان اینکـه 

پدیده فرونشست از چند دهه گذشته در کشور 

مـا آغــــاز شــــده اســـت، اضافــــه کـرد: سازمـــان 

زمین شناسـی در دهـه 80 ایـن موضـوع را بـه طـور 

رسـمی اعـالم کـرد امـا نظـام برنامه ریـزی آن موقع 

ایـن موضـوع را جـدی تلقـی نکـرد و به دنبـال پـاک 

کـردن صـورت مسـاله بـود و حتـی ایـن موضـوع 

مطرح شد که این معضل چه ارتباطی به سازمان 

زمین شناسی دارد.

سـازمان  امـروز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جدیـدی 

زمین شناسـی محـور مطالعـات فرونشسـت قـرار 

گرفته و این موضوع در هیئت وزیران هم با توجه 
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مانند سـنگ آهن با روند اکتشـاف موجود رو به 

اتمام است.

وی توضیـح داد: مـا از لحـاظ معدنـی انتظـار 

رخدادهای مناسب را در کشور داریم اما زمانی 

به این هدف می رسیم که مطالعات و اکتشافات 

کامل، عمقی و هدفمند انجام شود در حالی  که 

تاکنون اکتشافات معدنی به دلیل نبود اکتشاف 

یکپارچـه و سیاسـت گذاری واحـد کامـل نبـوده 

اسـت و در ایـن زمینـه در حـال ضربـه خـوردن 

جدی هستیم.

ذخایر سنگ آهن تا 12 سال آینده رو به  ■

اتمام است

جدیـدی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه پیش بینـی 

سـازمان زمین شناسی، ذخایر سنگ آهن کشور با 

همین روند اکتشاف و برنامه ریزی و منابع مالی 

کـه هزینـه می شـود، 10 تـا 12 سـال آینـده رو بـه 

اتمام است.

اولیـه  )مـاده  بوکسـیت  معدنـی  ذخایـر  وی 

آلومینیوم( را برای هشت تا 10 و مس را برای 12 تا 

15 سال آینده تخمین زد و بیان کرد: درباره سرب 

و روی اگر طرح معدن مهدی آباد به نتیجه برسد 

ذخیـره مناسـبی در ایـن زمینـه پیـدا می کنیـم و 

می توانیم سال های بیشتر دوام بیاریم اما اگر این 

اتفاق نیفتد ذخایر سرب و روی 10 تا 12سال آینده 

رو به اتمام است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح اکتشـاف 

ذخایـر معدنـی با اسـتفاده از فناوری های جدید و 

مشـارکت بخـش خصوصی، افـزود: طرح هایـی در 

این زمینه در دست پیگیری و اجراست و به  تازگی 

در تفاهم نامـه ای بـا شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان 

پهنـه  در  هوابـرد  ژئوفیزیـک  طـرح  شـد  مقـرر 

یک صدهـزار کیلومتـر مربـع بـا هـدف اکتشـافات 

بـا  آهـن  سـنگ  ویـژه  بـه  معدنـی  ذخایـر  جدیـد 

مشارکت این بخش انجام شود.

مـورد  روش هـای  از  یکـی  هوایـی  ژئوفیزیـک 

استفاده در نقشه برداری از دگرسانی ها و تغییرات 

فیزیکـی زمیـن اسـت کـه توسـط هواپیما یـا بالگرد 

انجـام می شـود و دارای صحـت و دقـت باالیـی 

اسـت؛ از نتایـج مطالعـات ژئوفیزیـک هوایـی برای 

معدنـی  ذخایـر  اکتشـافات  جملــــه  از  مسـائلی 

استفاده می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی سازمان زمین شناسی 

بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا فرصتـی بـرای آزمـون و خطـا 

نداریـم زیـرا ممکـن اسـت ایـن مسـائل بـه مرحلـه 

فاجعـه برسـد، افـزود: مخاطـرات طبیعـی، زندگی 

شهری و محیط زیست انسانی را تحت تاثیر قرار 

می دهد و محدود بودن ذخایر معدنی، مباحثی 

از  ناشـی  و بحران هـای  اشـتغال  اقتصـاد،  ماننـد 

کمبود مواد اولیه را در بر می گیرد.

پایـش  طـرح  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جدیـدی 

فرونشسـت از سـه سال گذشته به طور جدی در 

اسـتان اصفهـان انجـام و بـه تولید اطالعـات پایه، 

نقشـه محیط هـای مختلف تراکنش فرونشسـت 

در شـهرها و دشـت ها منجر شـده اسـت، تصزیح 

کرد: این مطالعات باید به طور مستمر و با دقت 

بیشـتر انجام شـود از طرفی برنامه های مهار این 

پدیـده نیـز بـه اسـتان اصفهان پیشـنهاد شـده که 

نیـز  تعـدادی  و  اجـرا  حـال  در  آن هـا  از  برخـی 

مسکوت مانده است.

در طرح های انتقال آب به طور مستقیم،  ■

از زمین شناسی استعالم نشد

معـــاون برنامه ریـــزی سازمــان زمیــن شناسی 

کشـور در پاسـخ بـه اینکـه آیـا در طرح هـای مهـم 

انتقـال آب از نظـرات کارشناسـی ایـن سـازمان به 

طور مسـتقیم اسـتفاده شـد، توضیح داد: انتقال 

آب بحث پیچیده، چند وجهی و بین دستگاهی 

اســــت و بــــه طــــور کلــــی در طرح هــــای مهــــم 

زمیـــن شناسی  پایـــه  اطالعــــات  از  ایـن چنینــی 

به صورت غیر مسـتقیم استفاده می شـود و طرح 

پایــــه  اطالعـــات  از  کــــه  نداریــــم  زیــــرساختی 

زمین شناسی در آن استفاده نشود.

جدیدی با بیان اینکه در طرح های انتقال آب 

مانند حوضه آب ریز زاینده رود به طور مستقیم از 

اسـت،  نشـده  اسـتعالم  سـازمان زمیـن شناسـی 

افزود: نگاه و تحلیل های ما در سالیان اخیر نسبت 

به سه یا چهار دهه پیش با توجه به تجهیز سازمان 

به ابزار پیشرفته متفاوت است و اصرار داریم در 

بحـث زیرسـاختی و شـریان های حیاتـی کشـور از 

تحلیل هـای بـه روز و کارشناسـی جدیـد سـازمان 

زمین شناسی استفاده شود.

وی بــــا اشــــاره بــــه تولیــــد حــــدود 390 الیـــه 

اطالعـــاتی در کشـــور در قالب 94 عنــوان نقشه 

اضافـه  توسـط سـازمان زمین شناسـی،  مختلـف 

کرد: استفاده از نتایج تحلیل ها و تلفیق اطالعات 

زمین شناسی در اجرای طرح های بزرگ زیرساختی 

کشور ضروری است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنا، معـاون برنامه ریزی 

سـازمان زمین شناسـی بـا بیـان اینکـه وقتـی یـک 

بحـران اتفـاق می افتـد بـه مـا مراجعـه می شـود، 

تصریح کرد: الزم است قبل از آنکه بحرانی اتفاق 

بیفتد با دانش بیشتر و از دید باالتر با استفاده از 

ظرفیت وجود به عارضه یابی و پیشگیری از بحران 

بپردازیـم کـه سـازمان زمین شناسـی آمـاده ارائـه 

نظرات کارشناسی خود در این زمینه است.

بر اسـاس تعریف یونسـکو، فرونشسـت شامل 

فـرو ریـزش یـا نشسـت سـطح زمیـن اسـت کـه بـه 

علت های متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد؛ 

بـه طـور معمـول این اصطالح به حرکت قائـم رو به 

پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک افقی 

همـراه باشـد، گفتـه می شـود و مهم ترین علـت آن 

بهره بـرداری غیـر اصولـی و بیـش از حـد از تغذیـه 

آبخوان است.

خسـارت ناشـی از فرونشسـت زمیـن شـامل 

تخریـب سـفره های آب زیرزمینـی و عـدم امـکان 

ذخیـره طبیعـی آب در آب خـوان، تغییـر شـکل 

شـبکه آبراهه هـا،  آسـیب بـه شـریان های حیاتـی 

)پل ها، راه ها، خطوط راه آهن و مجاری فاضالب ها(، 

خسـارت به سـازه های شهری و مسکونی، خرابی 

پوشـش چاه ها، خسـارت جدی و جبران ناشـدنی 

به نواحی صنعتی و کشاورزی و ایجاد شکاف در 

زمین است.

کار ما مهار و کنترل پدیده ها نیست 
بلکه نسبت به بروز آن ها هشدار 

می دهیم، به پایش و منشایابی 
می پردازیم و نسخه هایی برای 

مهار آن ها ارائه می کنیم
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