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طی یک دهه گذشـته، به جز سـال های 1397 و 1398، کشـور ما همواره 

با خشکسـالی و کاهش بارندگی نسـبت به میانگین مواجه بود. به طوری 

که هشت سال از 10 سال اخیر، میزان بارش ها در کشور حتی به میانگین 

سـاالنه نرسـید. در سـال های 1399 و 1400، ایـران در کاهـش بارش هـا رکـورد 

زد و گفته می شود میزان بارش ها نسبت به میانگین بلندمدت 42 درصد 

و نسـبت بـه سـال گذشـته 52 درصـد کاهـش یافتـه و ایـن میـزان کاهـش 

بارندگی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده است. 

کاهش بارندگی باعث کاهش سـطح آب  های زیرزمینی، کاهش سـطح 

رواناب هـا و کاهـش حجـم ورودی و ذخیـره سـدها شـده اسـت. وضعیـت 

برای اسـتان های جنوب، جنوب شـرق، مرکز و شـرق کشـور نسـبتا بحرانی 

بـوده و برخـی اسـتان ها حتـی تـا 85 درصـد نیز کاهش بارندگی داشـته اند. 

در این شرایط، تامین آب شرب برای بسیاری شهرها و روستاها با دشواری 

انجـام می شـود. بـه ایـن چالـش بایـد گرمـای زودرس را نیـز اضافـه کـرد کـه 

مصرف آب در کشور را باال برده است.

سـاالنه حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در کشـور مصرف می شـود که 

سـهم بخش کشـاورزی 92 درصد، صنعت 6 درصد و آب شـرب خانگی تنها 

2 درصـد اسـت. مشـخصا طبـق آمـار بیشـترین مصـرف آب از آن کشـاورزی 

اسـت؛ در حالـی کـه بیشـترین فشـار روی بخـش صنعـت و خانگـی وارد 

می شـود. تبلیغات کاهش مصرف آب بیشـتر بخش شـرب خانگی را هدف 

گرفتـه و ایـن در حالـی اسـت کـه مصـرف آب این حوزه حتی قابل مقایسـه با 

صنعـت نیسـت. ضمـن اینکـه در بخـش صنعـت، صنایـع معدنی و فلـزی به 

سـهم خـود، نقـش قابـل توجهـی در کاهـش مصـرف آب داشـته اند. چراکـه 

به کارگیـری  ضمـن  فلـزات  و  معـادن  حـوزه  بـزرگ  کارخانه هـای  اغلـب 

تکنولوژی های جدید برای تولید محصول، اقدام به بازچرخانی و تصفیه آب 

در مجتمع کرده اند. حتی برخی نیز پساب شهری را خریده و ضمن تصفیه 

آن، مصـرف آب تـازه خـود از چـاه یـا رود را کاهـش داده انـد. برخـی از صنایـع 

معدنـی و بـه ویـژه فـوالدی جنوب کشـور با توجه به قرارگیری در کنـار دریا، 

اقدام به خرید دستگاه آب شیرین کن کرده اند. حتی برخی از صنایع بزرگ 

پا را فراتر نهادند و با سهیم شدن در اجرای ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس، 

مصرف آب تازه خود از منابع زیرزمینی را به صفر رساندند.

در شـرایطی کـه توصیـه همـگان بـه کاهـش مصـرف آب و صرفه جویـی 

اسـت، ذکـر چنـد نکتـه ضـروری بـه نظـر می رسـد. نخسـت آنکـه بیشـترین 

اسـت  بهتـر  و  داشـته  تعلـق  کشـاورزی  بخـش  بـه  کشـور  آب  مصـرف 

صرفه جویـی از ایـن حـوزه آغـاز شـود زیـرا تخمیـن زده می شـود بیـش از 

70درصد سـطح زیر کشـت کشـور به روش غرقابی آبیاری می شـود که در 

ایـن روش حداقـل 60 درصـد آب بـه هـدر مـی رود. بنابرایـن هرگونـه تحولی 

در حوزه کاهش مصرف آب باید از بخش کشـاورزی آغاز شـود. در مرحله 

بعـد، کشـت محصـوالت آب بـر بـه مناطقـی منتقـل شـود که امـکان تامین 

آب پایـدار وجـود دارد و در همیـن حـال روی محصوالتـی تمرکـز شـود که با 

کمترین مصرف آب و بیشترین میزان تولید می شوند. 

معدنـی طرح هـای  و  فـوالدی  بـزرگ  بخـش صنعـت، شـرکت های  در 

بزرگی را به ویژه برای تامین آب انجام دادند که نمونه آن خط اول انتقال 

آب خلیـج فـارس اسـت امـا تنهـا نباید به این یک خط بسـنده کـرد و در این 

رابطـه سـه خـط انتقـال آب دیگـر به اسـتان های اصفهـان، خراسـان رضوی و 

سیسـتان و بلوچسـتان در نظر گرفته شـده ولی احداث این خطوط ممکن 

اسـت سـال ها بـه طـول انجامـد و تخمیـن زده می شـود چهـار سـال دیگـر بـه 

بهره برداری برسند. بنابراین الزم است از هم اکنون اقداماتی برای تسریع 

در امـر احـداث ایـن خطـوط صـورت گیـرد. احـداث تصفیه خانـه پسـاب 

فاضـالب شـهری نیـز کـه از سـوی شـرکت های بـزرگ حـوزه معـدن و صنایع 

معدنـی و فلـزی دنبـال می شـود، اقـدام دیگـری در جهـت کاهـش مصـرف 

آب خواهـد بـود و ایـن امـر می توانـد کمـی از بار مصرف آب کشـور بکاهد. 

در همیـن حـال، بـا رسـیدن آب تـازه بـه صنایـع، ایـن کارخانه هـا می تواننـد 

محصـوالت بـا کیفیت تـری تولیـد کننـد زیـرا بـا برداشـت آب از چاه هـا و 

بعضـا رودهـا کـه ممکـن اسـت امـالح زیـادی داشـته باشـند، دسـتگاه ها و 

ماشین آالت استفاده کننده از آب امالح دار به مرور دچار فرسودگی شده 

و حتـی ممکـن اسـت ایـن امـالح در محصـول نیـز وجـود داشـته باشـند. 

اسـتفاده از آب شـیرین تصفیه شـده از آب دریا امالح نسـبتا کمی دارد و 

بسـیار باکیفیـت اسـت کـه ایـن آب می توانـد صنایـع را در تولیـد محصـول 

باکیفیت یاری کند.

از مدیریت منابع آبی نباید غفلت کرد
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تولید شـمش فوالدی در کشـور ما از 
میزان مصرف بیشـتر بوده و بنابراین 
مشـکلی در تامین شـمش فـوالدی 
کـه  موضوعـی  امـا  نـدارد  وجـود 
نـوردکاران فـوالدی را دچـار چالش 
کرده، تفاوت قیمت شـمش و میلگرد 
اسـت. بـه طوری کـه به اعتقـاد این 
تولیدکنندگان، تفاوت قیمت شـمش 
و میلگرد فـوالدی در بورس کاال حتی 
کفـاف هزینـه تمـام شـده تولیـد را 
نمی دهـد؛ چراکـه بهـای تمام شـده 
میلگـرد هم اکنـون حـدود 14 درصد 
باالتر از قیمت شـمش اسـت. از یک 
سـو، تفاوت قیمت شـمش و میلگرد 
در بازارهـای جهانـی از 11 تـا 14 
درصد متغیر اسـت و از سـوی دیگر 
ایـن تفاوت قیمـت در ایـران بین 2 
تـا 5 درصـد تغییـر می کنـد. در این 
پایـگاه خبـری و  رابطـه، خبرنـگار 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا کریم 
سـلیمی، مدیرعامـل شـرکت فوالد 
آناهیتـا گیـالن به گفت وگـو پرداخته 
اسـت که متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند: 

کریم سلیمی، مدیرعامل شرکت فوالد 

آناهیتا گیالن در گفت وگو با

 »فلزات آنالین«:

مبنای 
قیمت گذاری 
زنجیره فوالد 
باید تغییر کند
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کاهش عرضه مواد اولیه و مبنای 
نامشخص قیمت شمش فوالدی 

موجب شده است که شرکت فوالد 
آناهیتا گیالن نتواند از تمام ظرفیت 

320 هزار تنی خود برای تولید 
میلگرد استفاده کند

تولیـد  ◄ وضعیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

شرکت فوالد آناهیتا گیالن بفرمایید.

کاهـش عرضـه مواد اولیه و مبنای نامشـخص 

قیمـت شـمش فـوالدی موجـب شـده اسـت کـه 

شرکت فوالد آناهیتا گیالن نتواند از تمام ظرفیت 

320 هـزار تنـی خـود بـرای تولیـد میلگـرد اسـتفاده 

کند. در صورتی که مواد اولیه به میزان کافی در 

اختیار شرکت ما قرار گیرد، می توانیم تا یک هزار 

تـن در روز میلگـرد تولیـد کنیـم. هم اکنـون میـزان 

تولیـد میلگرد در شـرکت مـا، روزانـه 500 تـا 600 تن 

بوده که این میزان معادل 50 تا 60 درصد ظرفیت 

تولید است. 

کامـل  سـبد  گیـالن  آناهیتـا  فـوالد  شـرکت 

محصوالت میلگرد را در اختیار دارد. به طوری که 

تـا  بـا قطـر هشـت  بـه تولیـد میلگردهایـی  قـادر 

32میلی متـر هسـتیم. الزم بـه ذکـر اسـت تولیـد 

میلگرد باید بر اساس استاندارد صورت گیرد و به 

آناهیتـا  فـوالد  همیـن دلیـل محصـوالت شـرکت 

گیالن نیز استاندارد الزم را برای مصرف کنندگان 

دارند. البته کارخانه هایی که میلگردهای سـبک 

تولیـد می کنند، محصـوالت آن ها غیر اسـتاندارد 

 GOST یـا  و  آلمـان   DIN اسـتانداردهای  اسـت. 

روسیه جزو استانداردهای معتبر در زمینه میلگرد 

است و تولید سایزهای مختلف میلگرد در شرکت 

مـا بـر اسـاس ایـن دو اسـتاندارد صـورت می گیـرد. 

در ایـن رابطـه، سـایزهای هشـت و 10 میلی متـر 

طبیعتا با گرید A2 تولید می شوند. به طوری که 

مشـتریانی که قصد دارند سـاختمان را با میلگرد 

سبک تولید کنند، باید این نوع میلگردها را به کار 

ببرنـد. هـر چنـد که بـرای سبک سـازی سـاختمان، 

 A3 بعضـا می تـوان از میلگـرد 10 میلی متر با گریـد

نیز استفاده کرد. میلگردهای 12 تا 32 میلی متر با 

گرید A3 تولید می شوند. 

مصرف کننـدگان  ساختمان سـازی،  در  اصـوال 

تقاضـای میلگردهـای سـبک تـا قطـر 25 میلی متـر 

بسـته بـه تعـداد طبقـات دارنـد. بـرای پروژه هـای 

سـنگین، از میلگردهـای 28 و 32 میلی متـر نیـز 

اسـتفاده می شـود. البتـه در ساختمان سـازی بـه 

ندرت میلگردهای 28 و 32 میلی متر به کار می رود.

از چـه مـواد اولیـه ای بـرای تولیـد محصـول  ◄

استفاده  می کنید؟

شـرکت آناهیتـا گیـالن بـرای تولیـد میلگـرد از 

شـمش فـوالدی بـا گریـد 5SP اسـتفاده می کنـد. 

البته اصول نوردکاری این است که تولیدکنندگان 

بـا  فـوالدی  شـمش  ناودانـی  و  نبشـی  تیرآهـن، 

و   4SP و   3SP یعنــــی  پایین تـــر  گریدهــــای 

تولیدکنندگان میلگرد گرید 5SP را مورد استفاده 

از  تعــــدادی  البتــــه شمـــش  قــــرار می دهنــــد. 

از  برخــــی  و  فــــوالدی  بـــزرگ  تولیـــدکنندگـــان 

تولیدکنندگان کوچک تر بخش خصوصی بیش از 

گذشتــه رصـد شـــود تـا از نظـر آنالیـزی مشـکلی 

نداشـته باشـند. البتـه شـمش فـوالد بسـیاری از 

تولیدکنندگان بسیار استاندارد است و می توان از 

آن هـا میلگردهـای اسـتاندارد تولیـد کـرد. گفتنی 

است که برای تولید محصول استاندارد، باید مواد 

اولیـه نیـز اسـتاندارد باشـد کـه در مـورد تولیـد 

میلگـرد، ایـن موضـوع کامـال صـدق می کنـد زیـرا 
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استاندارد میلگرد تابعی از استاندارد شمش فوالد 

است. زمانی که یک تولیدکننده میلگرد، شمش 

استاندارد 5SP را دریافت نکند، طبیعتا نمی تواند 

میلگـرد اسـتاندارد تولیـد کنـد. بعضـا مشـاهده 

می شـود میـزان آلیاژهـای شـمش فـوالدی ماننـد 

کربـن، منگنـز و... متفـاوت از اسـتاندارد اعـالم 

شـده اسـت و در این صورت، میلگرد اسـتاندارد از 

شمش غیر استاندارد تولید نخواهد شد. هنگامی 

که آنالیز شمش فوالدی به عنوان ماده اولیه تولید 

میلگرد کنترل شـد، طبعا می توان در مرحله بعد 

میلگرد را مطابق استاندارد تولید کرد. 

نحـوه فـروش شـرکت شـما بـه چـه صـورت  ◄

است؟ آیا در بورس کاال عرضه می کنید؟

در حال حاضر، عرضه در بورس کاال منوط به 

تامیـن مـواد اولیـه از آن اسـت. در صورتـی کـه 

بتوانیم شمش فوالد را از بورس کاال تامین کنیم، 

بایـد طبـق دسـتورالعمل ها بـه میـزان 60 درصـد 

مواد اولیه تامین شده، محصول در بورس عرضه 

شـود. شـرکت فـوالد آناهیتـا گیـالن نیـز مطابـق با 

این دستورالعمل، هر زمان تامین مواد اولیه را از 

بـورس کاال انجـام دهـد، محصـول خـود را در ایـن 

فضـا عرضـه می کنـد. تاکنـون بـرای شـرکت مـا 

مشـکلی در زمینـه عرضـه در بـورس کاال پدیـد 

نیامـده اسـت زیـرا همـواره تـالش کرده ایـم تامین 

مطابـق  را  کاال  بـورس  در  عرضـه  و  اولیـه  مـواد 

دسـتورالعمل ها انجـام دهیـم. ضمـن اینکـه بایـد 

اشـاره کـرد کـه مشـکل اصلـی عرضـه میلگـرد در 

و  میـان شـمش  قیمـت  تفـاوت  بـه  کاال  بـورس 

میلگرد بازمی گردد. 

آیا صادرات انجام می دهید؟ ◄

چالش  هـای  بـا  کنونـی  مقطـع  در  صـادرات 

فراوانـی همـراه اسـت. در حـال حاضـر، مشـخص 

نیسـت کـه قیمـت میلگـرد بایـد بـر چـه اساسـی 

محاسـبه شـود. تولیدکنندگان میلگرد نمی دانند 

میلگـرد خـود را بـا چـه بهایـی در بـازار داخلـی و 

صادراتی عرضه کنند. علت اصلی این موضوع را 

کشـور  در  ارز  بـودن  نرخـی  چنـد  در  می تـوان 

دانست. مشخص نیست که تولیدکنندگان باید 

میلگـرد را بـا کـدام نـرخ ارز صادر کنند. چراکـه از 

یـک سـو قیمت گـذاری در بـازار داخلـی با نـرخ ارز 

سنا انجام می شود و از سوی دیگر، برای صادرات 

بایـد نـرخ ارز نیمـا را مبنـا قـرار داد. ایـن یعنـی 

صادرکننده باید قیمت میلگرد صادراتی خود را با 

بهایی کمتر از داخلی محاسبه کند. ضمن اینکه 

بـا هزینه هـای گمرکـی و مبنـای گمـرک، نمی توان 

چنـدان بـه صـادرات پرداخـت و صـادرات دشـوار 

شده است.

قیمت گـذاری  ◄ حـوزه  در  چالش هایـی  چـه 

میلگرد وجود دارد؟

بـه شـرکت فـوالد آناهیتا گیالن به میـزان مورد 

نیاز مواد اولیه تعلق نمی گیرد. در حالی که بهای 

تمـام شـده شـمش فـوالدی کمتـر از هفـت هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت، ایـن کاال بـا 

قیمتی بیش از 14 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

بـه نـوردکاران فروختـه می شـود. در صورتـی کـه 

کرایه حمل و هزینه های دسـتمزد را به این میزان 

اضافـه کنیـم، باید بهای میلگـرد در بـورس کاال به 

15 هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم برسـد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه نـوردکاران چـاره ای جـز 

فروش میلگرد با قیمتی کمتر از 15 هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم ندارند. 

و میلگـرد در  مبنـای قیمت گـذاری شـمش 

بـورس کاال معلـوم نیسـت و بـا اینکـه تالش هـای 

یـا  قیمت گـذاری  مبنـای  تغییـر  بـرای  بسـیاری 

حداقـل افزایـش تفـاوت قیمـت شـمش و میلگـرد 

اصول بازار این است که هر اندازه 
که بازار داخلی نیاز دارد، باید به 

مصرف کننده داخلی عرضه شود 
و در صورت مازاد تولید، اقدام به 

صادرات محصول مازاد کرد. ضمن 
اینکه باید ضریب معقول و منطقی 
میان هر حلقه از زنجیره فوالد در 

نظر گرفت
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صـورت گرفـت، ایـن مهـم هنـوز ره به جایـی نبرده 

اسـت. سـال گذشـته که هنوز تغییرات عمده در 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت رخ نـداده بـود، 

توانسـتیم تفاوت واقعی قیمت شـمش و میلگرد 

فوالدی را در بورس کاال تثبیت کنیم و قیمت این 

دو با هم تفاوت 11 درصدی داشتند. در حالی که 

در سـال جـاری حتـی در مواقعـی تفـاوت قیمـت 

شـمش و میلگـرد فـوالدی حتـی بـه 2 درصـد نیـز 

رسیده است. 

در هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی نیز 

بارها به مسئوالن امر نامه نوشتیم و تقاضای تغییر 

مبنای قیمت گذاری شمش و میلگرد را داشتیم. 

در حال حاضر، شمش فوالدی با قیمت عادالنه به 

تولیدکننـدگان میلگـرد و حـوزه نورد فـوالدی تعلق 

نمی گیـرد و مبنـای قیمت گـذاری میلگـرد نیـز 

مشخص نیست. 

میلگـرد عرضـه شـده از سـوی شـرکت آناهیتـا 

گیـالن تمامـا بـرای مصـارف سـاختمانی اسـت. 

عمده مشتریان با توجه به حجم عرضه، تاجران و 

از سـوی وزارت صنعـت،  بـازار کـه  آهن فروشـان 

معدن و تجارت مجوز دارند، هستند. طبق قانون، 

عرضه کننـده در بـورس بایـد حتمـا تولیدکننـده 

باشد و در همین حال، خریدار بورسی نیز تاجر یا 

آهن فـروش قانونـی دارای انبـار و مجـوز از سـوی 

وزارت صمت است. سپس مصرف کننده نهایی 

می تواند با توجه به نیاز خود از آهن فروشان با تناژ 

پایین خرید کنند. البته باید در این شیوه عرضه و 

تولیدکننـده  چراکـه  شـود؛  نظـر  تجدیـد  تقاضـا 

نمی تواند محصول خود را به دست مصرف کننده 

نهایی برساند و وجود واسطه ها، ناخودآگاه باعث 

افزایـش قیمـت می شـود. بـا خریـداری محصـول 

توسـط تجـار از بـورس کاال، به ناچار مصرف کننده 

نهایـی بـه هنـگام خرید از آن ها، با قیمتـی باالتر از 

قیمـت عرضـه تولیدکننـده مواجـه خواهـد شـد. 

هنگامـی که آهن فـروش، محصـول را از بورس کاال 

خریـداری می کنـد، بایـد بـه نوعـی هـم 9 درصـد 

مالیـات بـر ارزش افـزوده و 5 درصـد نیـز قیمـت 

حمـل بپـردازد و اگـر قصـد فـروش را داشـته باشـد، 

باید برای سود بردن از معامله، به بهای تمام شده 

خود اضافه کند. بنابراین میلگرد گران به دسـت 

مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

اصـول بـازار ایـن اسـت کـه هـر انـدازه کـه بـازار 

داخلـی نیـاز دارد، بایـد بـه مصرف کننـده داخلـی 

عرضـه شـود و در صـورت مـازاد تولیـد، اقـدام بـه 

صـادرات محصـول مـازاد کـرد. ضمـن اینکـه بایـد 

ضریب معقول و منطقی میان هر حلقه از زنجیره 

فوالد در نظر گرفت؛ ضریب کنونی برای میلگرد 

منطقی نیست. 

شرکت فوالد آناهیتا گیالن چه استراتژی هایی  ◄

را برای آینده خود اتخاذ کرده است؟

شـرکت فـوالد آناهیتـا گیـالن قطعـا طرح هـای 

توسـعه ای را در دسـتور کار قـرار داده اسـت و بـه 

تکمیل زنجیره خواهد پرداخت تا بتواند حلقه های 

باشـد.  داشـته  را  تولیـد  زنجیـره  از  بیشـتری 

تولیدکنندگان با هر سختی و مانعی کنار خواهند 

آمـد و بـه تولیـد ادامـه خواهنـد داد. شـرکت فوالد 

آناهیتا گیالن نیز تالش خواهد کرد افزایش تولید 

را در دستور کار قرار دهد و بتواند ظرفیت خالی 

خود را تکمیل کند.

عرضه در بورس کاال منوط به 
تامین مواد اولیه از آن است. در 
صورتی که بتوانیم شمش فوالد 

را از بورس کاال تامین کنیم، باید 
طبق دستورالعمل ها به میزان 

60 درصد مواد اولیه تامین شده، 
محصول در بورس عرضه شود
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ناچیز بودن حجم معامالت محصوالت سنگ آهنی در بورس کاال

تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصوالت کیفی
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متقاضـی سـنگ آهن، از عرضـه ایـن محصـول در 

بـورس کاال اسـتقبال نکردنـد و عمـده عرضه های 

محصـوالت سـنگ آهنی در بـــــورس کاال بــــدون 

متقاضی ماند.

اسـتقبال  عـدم  علـت  کــــرد:  اذعـان  غرقـی 

خریـداران بـه ویـژه فوالدی ها از عرضه سـنگ آهن 

در بـورس کاال، تمایـل بیشـتر آن هـا بـه مکانیـزم 

دسـتوری سـابق بر اسـاس ضریبی از شمش فوالد 

سـهمیه بندی،  شـیوه  در  اسـت.  خوزسـتان 

مشخص شده است که هر تولیدکننده سنگ آهن 

چه میزان از محصوالت خود را به کدام کارخانه 

با قیمت گذاری دسـتوری به فروش برسـاند؛ این 

سـوی  از  امـا  بـوده  قانـون  برخـالف  البتـه  امـر 

وزارتخانه ابالغ شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: تـا زمانـی کـه معامـالت 

صـورت  بـه  و  کاال  بـورس  از  خـارج  سـنگ آهن 

دستوری با قیمت مشخص کمتر از قیمت های 

جهانـی انجـام شـود، بنابرایـن دلیلـی نـدارد کـه 

مصرف کننده از این شیوه معامله دست کشیده 

و به بورس کاال برای تامین مواد اولیه بیاید.

صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

معدنـی اتـاق بازرگانـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 

سـنگ آهن  تولیدکننـدگان  عرضـه  میـزان  اینکـه 

نسـبت بـه مصـرف بـازار تقریبـا ناچیز اسـت، این 

یعنـی  مشـتریان  می شـود  باعـث  نیـز  موضـوع 

فوالدسـازان بـزرگ از خریـد سـنگ آهن در بـورس 

نایـب رئیـس کمیسـیون معادن و صنایـع معدنی اتاق بازرگانـی گفت: با اینکه سـنگ آهن در بـورس کاال عرضه می  شـود و بر از بین 
بـردن قیمت گـذاری دسـتوری اثرگذار اسـت امـا حجم معامـالت صورت گرفتـه کمتـر از 5 درصد تولید بـوده و اثر کمـی بر فعالیت 

تولیدکنندگان سنگ آهن دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مطرح کرد:

ناچیز بودن حجم معامالت محصوالت سنگ آهنی 
در بورس کاال

سـجاد غرقـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

بـورس کاال در سـال جـاری یـک مسـیر منطقـی را 

برای رقابتی شـدن و کشـف قیمت ها آغاز کرده 

از محصـوالت  کـه  معامالتـی  امـا حجـم  اسـت 

سـنگ آهنی در بـورس کاال انجـام می شـود، در 

مقایسـه بـا سـایر محصـوالت فـوالدی، کمتـر از 

5درصـد حجـم تولیـد شـرکت های بـزرگ معدنی 

است و بنابراین سایر محصوالت این حوزه عمدتا 

از طریـق مکانیـزم دسـتوری بـر مبنـای میانگیـن 

قیمت شمش معامله می شود.

وی افـزود: بـا وجـود چندیـن عرضـه و معاملـه 

گام  و  کاال  بـورس  در  سـنگ آهنی  محصـوالت 

ایـن  شـد،  برداشـته  حـوزه  ایـن  در  کـه  مثبتـی 

موضوع هنوز اثر خود را بر روی قیمت و افزایش 

تولید نگذاشته و فاصله قیمت جهانی و واقعی و 

قیمت های دستوری و حتی قیمت کشف شده 

در بورس کاال نسبتا زیاد است. به طور مثال، در 

خصـوص قیمـت کنسـانتره سـنگ آهن، تفـاوت 

قیمـت معاملـه شـده و قیمـت جهانـی حـدود 

53درصد است.

نبود تقاضا برای عرضه محصوالت سنگ آهن  

صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

معدنی اتاق بازرگانی تاکید کرد: مکانیزم عرضه 

سـنگ آهن در بورس کاال بهبود نسـبی در شرایط 

قیمتی زنجیره به وجود آورد اما با توجه به اینکه 

هم عرضه ها محدود است و هم اینکه فشارها از 

سـوی خریـداران زیـاد شـده، واحدهـای فـوالدی 
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کاال اجتنـاب کننـد. بنابرایـن با اینکه تـا حدودی 

مکانیـزم عرضـه سـنگ آهن در بـورس کاال مثبت 

بـوده امـا تاکنـون اثـر چندانـی بـر وضعیـت بـازار 

نداشته است.

غرقـی یـادآور شـد: از ابتـدای سـال جـاری 

تاکنـون چندیـن عرضـه گندلـه و کنسـانتره از 

سـوی تولیدکننـدگان بـزرگ و کوچـک در بورس 

کاال انجـام شـد امـا خریـدار چندانـی بـرای ایـن 

ایـن  نداشـت.  محصـول سـنگ آهنی وجـود  دو 

اتفـاق در حالـی طـی سـه مـاه نخسـت در بـورس 

افتـاده اسـت کـه همـواره عنـوان می شـود  کاال 

کسری کنسانتره و گندله در کشور وجود دارد و 

فوالدسـازان دائمـا از کمبـود مـواد اولیه سـخن به 

میان می آورند.

وی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه مسـائلی کـه در 

زمینه عرضه و تقاضای سـنگ آهن در بورس کاال 

وجـود دارد، دو اتفـاق می افتـد؛ نخسـت آنکـه بـا 

توجـه بـه میـزان بسـیار کـم عرضـه در مقایسـه بـا 

انجـام  خریـد  بـرای  رقابـت  مصـرف،  میـزان 

نمی شـود و دوم اینکـه در صـورت وجـود تقاضـا، 

معاملـه بـا همـان قیمـت عرضـه انجـام می  شـود. 

ایـن موضـوع نشـان می شـود کـه احتماال کسـری 

مواد اولیه واحدهای فوالدسـازی کاذب اسـت و 

فوالدسـازان کشـور مـا دچـار کمبـود مـواد اولیـه 

مطـرح  را  موضـوع  ایـن  فوالدسـازان  و  نیسـتند 

می کننـد تـا کاالی مـورد نیـاز خود را همچنـان از 

طریـق نظـام دسـتوری دریافـت کننـد. احتمـال 

دیگـر ایـن اسـت کـه فوالدسـازان در اقدامـی غیر 

رقابتـی و هماهنـگ، قصـد دارند با عـدم خرید از 

بـورس کاال،  بـرای آن در  بـورس و عـدم رقابـت 

همچنان قیمت سنگ آهن را ارزان نگه دارند.

صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

معدنـی اتـاق بازرگانـی با گالیه نسـبت به اتخاذ 

این رویکردها از سـوی فوالدسـازان، ابراز کرد: با 

کـــــاال،  بــــــورس  از  سنگ آهــــن  خریـــــد  عـــــدم 

مصرف کننـدگان به نوعی دولـت را برای برقـراری 

دسـتوری  قیمت گـذاری  و  سـهمیه بندی  نظـام 

تحت فشار قرار می دهند تا همچنان برای تامین 

مـواد اولیـه خود به صـورت ارزان این نظام را حفظ 

کننـد. ضمـن اینکـه بـا عـدم خریـد سـنگ آهن از 

ایـن سـیگنال را داده انـد کـه  بـورس فوالدسـازان 

خواهـان افزایـش قیمـت مواد اولیه خود نیسـتند، 

حتی اگر کسری سنگ آهن داشته باشند.

فاصله میان تولیدکنندگان سنگ آهن و فوالد  

غرقـی بـا اشـاره بـه اسـتراتژی های اتخاذ شـده 

در خصـوص احـداث واحدهـای جدیـد فـوالدی و 

حمل و نقل مواد اولیه به این واحدها، بیان کرد: 

هـم تولیدکننـدگان فـوالد در صـورت انتقـال بـه 

تولیدکننـدگان  هـم  و  فـارس  خلیـج  سـواحل 

سـنگ آهن بایـد هزینه هـای حمـل را بپردازنـد و 

طبیعتـا  اسـت.  یکسـان  دو  هـر  بـرای  شـرایط 

هزینه های حمل و نقل جزو هزینه های عمومی و 

تجـاری هـر واحـد تولیـدی بـوده و علی القاعـده 

بسـیاری از فوالدسـازان بـزرگ دنیـا نیـز در کنـار 

آب هـای آزاد قـرار دارند و ناچار به متحمل شـدن 

هزینه های حمل و نقل هستند.

وی ادامـه داد: بـه دلیـل آب بـر بـودن تولیـد 

بـرای  آزاد  آب هـای  بـه  بـودن  نزدیـک  و  فـوالد 

محصـول،  صـادرات  و  اولیـه  مـواد  واردات 

بسـیاری از واحدهـای بـزرگ فـوالدی در دنیـا در 

کنـار آب هـای آزاد قـرار گرفته اند. در چین بیش 

از 70 درصـد از واحدهـای تولیـد فـوالد در کنـار 

سـواحل جنوبـی و شـرقی این کشـور قـرار دارند. 

طبیعـی اسـت کـه کشـور مـا نیـز بایـد از تـا حـد 

زیادی از این استراتژی تبعیت کند زیرا معادن 

سـنگ آهن کشـور در مناطقـی قـرار دارنـد که به 

نوعی آب در آنجا کم است.

صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

معدنـی اتـاق بازرگانـی اظهـار کـرد: ممکن اسـت 

فــــوالدی و مصرف کننـــده  برخـی واحدهــــای 

سـنگ آهن از برخی عرضه کنندگان این محصول 

فاصله داشته باشند و با توجه به افزایش قیمت 

سـنگ آهن در بـورس کاال و فاصلـه حمـل و نقـل، 

تمایلـی بـه خریـد از بورس نداشـته باشـند. با این 

حـال، نمی تـوان همـه عرضه هـا و معامـالت را در 

ایـن موضـوع گنجانـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

برخی از واحدهای فوالدی در کشـور به نوعی با 

فشارهای سیاسی جانمایی شده اند و بنابراین با 

بـر  فشـار  دنبـال  بـه  غلـط  جانمایـی  بـه  توجـه 

تولیدکننـدگان سـنگ آهن برای تامین مـواد اولیه 

هستند که البته این موضوع منطقی نیست.

تا زمانی که معامالت سنگ آهن خارج 
از بورس کاال و به صورت دستوری 

با قیمت مشخص کمتر از قیمت های 
جهانی انجام شود، بنابراین دلیلی 
ندارد که مصرف کننده از این شیوه 

معامله دست کشیده و به بورس کاال 
برای تامین مواد اولیه بیاید
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مدیـر بهره بـرداری شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری گفـت: شـرکت ورق خـودرو به عنـوان یکی از شـرکت های 
پیشـرو در تولیـد محصـوالت خاص و کیفی، نقشـه اسـتراتژی را برای بهره وری در سـطوح مختلف در جهـت تولید محصوالت 

کیفی تدوین و آن را اجرا کرده است.

مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

فردیـن علیمیرزایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

برنامه ریزی هـای  طبـق   1400 سـال  در  داشـت: 

صـورت گرفتـه، یـک طـرح توسـعه در دسـتور کار 

قرار داده ایم و برای این منظور حدودا باید یک ماه 

خط تولید متوقف شود؛ در این رابطه برنامه ریزی 

کرده ایـم کـه در راسـتای دسـتیابی بـه ظرفیـت 

اسمی خط تولید گام برداریم.

وی افـزود: طـی دو مـاه نخسـت سـال 1400، 

تولید شرکت ورق خودرو نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل بیـش از 2.2 برابـر افزایـش یافتـه اسـت. 

ضمن اینکه تولید در سـه ماه نخست سـال جاری 

حدود 2.3 برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته 

بـوده اسـت. عمـده افزایش تولیـد در این مدت به 

انـواع ورق هـای خودرویـی اختصاصـی داشـــت و 

مابقی تولید نیز بیشتر به گریدهای تجاری برای 

مصارف داخلی همچون لوازم خانگی، ساختمانی، 

صنعتی و صادرات تعلق یافت.

مدیـــــر بهره بــــرداری شرکــــت ورق خـــــودرو 

چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: عملکرد شرکت 

بسـیار  سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  خـودرو  ورق 

مطلـوب بـوده و تقریبا تولیـد 72 هزار تن محصول 

به ثبت رسـیده اسـت که این میزان تولید در سـه 

مـاه نخسـت سـال، باالتریـن رکـورد ثبـت شـده در 

تاریخ فعالیت شرکت محسوب می شود.

اصلی تریـن  کـرد:  خاطرنشـان  علیمیرزایـی 

برنامه ای که شـرکت ورق خودرو برای سـال جاری 

در نظـر گرفتـه اسـت، طرح توسـعه بـوده تا بتواند 

ورق هـای رویـه خودرو را نیز برای نخسـتین بـار در 

اصلـی  نیـاز  ورق  ایـن  زیـرا  کنـد  تولیـد  کشـور 

خودروسازان در کشور بوده و در حاضر این ورق ها 

از خارج تامین می شـوند. ضمن اینکه تولید ورق 

رویـه خـودرو بـه افزایـش کیفیـت خودروهـا نیـز 

خواهد انجامید. این ورق ها برای مصارف نمایان 

و رویه خودرو تولید می شوند.

وی ابراز امیدواری کرد این طرح طی سه ماه 

طـرح،  ایـن  اجـرای  از  پـس  و  شـده  اجـرا  آینـده 

محصوالت شرکت ورق خودرو کیفی تر می  شود 

و هـم اینکـه میزان بیشـتری از تولید بـه ورق های 

خودرویـی دارای ارزش افـزوده باالتـر اختصـاص 

خواهد یافت.

تنوع در گرید و ضخامت ورق برای   

مصرف کننده

در  خـودرو  ورق  شـرکت  بهره بـرداری  مدیـر 

خصـوص انـواع گریدهـای ورق گالوانیـزه عنـوان 

کرد: برای گریدهای تجاری ورق گالوانیزه به ویژه 

بـرای نـوع صادراتـی شـامل DX51 و DX52 اسـت. 

البتـه گریـد مـورد مصـرف صنایـع لـوازم خانگـی 

عمومـا ورق هـای کششـی نیـز هسـتند کـه ایـن 

تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصوالت کیفی
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بـرای  DX54 می شـود.  و   DX53 گریدهـا شـامل 

ورق های خودرویی نیز عمدتا گریدهای DX54 به 

کار مـی رود کـه نـوع کششـی هسـتند و عـالوه بر 

ایـن، ورق آلیـاژی نیـز با گرید HSLA نیز به صنایع 

  DPخودرویی داده می شـود. همچنین گریدهای

وBH  نیـز در حـال تسـت بـرای اسـتفاده در صنایع 

خودروسازی است.

علیمیرزایـی ادامـه داد: شـرکت ورق خـودرو 

قابلیت تولید ورق هایی با ضخامت 0.4 میلی متر 

و  هـزار  یـک  تـا   800 عـرض  و  میلی متـر  دو  تـا 

880میلی متر را دارد که با توجه به بازه قابل توجه 

ضخامـت و عـرض ورق های تولیـدی، این موضوع 

یکـی از قابلیت هـای مهـم شـرکت ورق خـودرو بـه 

شـمار مـی رود و ایـن شـرکت بـا توجـه بـه سـفارش 

مشتریان می تواند ابعاد و ضخامت های متنوعی 

را برای آن ها تولید کند.

تغییر در پوشش گالوانیزه با سفارش   

مشتری و گرید

وی با اشـاره به پوشـش فلز روی ورق گالوانیزه 

و قابلیت های شرکت ورق خودرو، تصریح کرد: از 

گالوانیـزه  ورق  تولیـد  در  اصلـی  اسـتانداردهای 

بـوده کـه در شـرکت ورق   JIS و EN اسـتاندارد

خـودرو بـر اسـاس اسـتانداردEN  کنتـرل و طبقـه 

بنـدی محصـول انجـام می شـود. در ایـن رابطـه 

شـرکت ما می تواند پوشـش گالوانیزه را از 60 گرم 

بـر متـر مربـع تـا 360 گـرم بـر متـر مربـع بـرای هـر 

در  نیـز  قابلیـت  ایـن  دهـد.  انجـام  ورق  طـرف 

مجموعه ورق خودرو در کشور بی نظیر است.

مدیـر بهره بـرداری شـرکت ورق خـودرو ادامـه 

داد: پوشش سبک گالوانیزه و کمتر از 100 گرم بر 

متـر مربـع معمـوال بـرای ورق هـای رنگـی دارای 

کاربرد در صنایع مختلف استفاده می شوند. در 

همین حال برای صنایع خودروسازی، ورق معموال  

بـر متـر مربـع پوشـش گالوانیـزه داده  140 گـرم 

می شـود. ضمـن اینکه گریدهـای خـاص ورق های 

گالوانیـزه بـه طـور مثـال بـرای سـاخت سـوله های 

بدون ستون و قوس های بزرگ جهت استفاده در 

شرایط نامناسب جوی دارای رطوبت، دمای باال و 

بارندگـی زیـاد، معمـوال بیـش از 270 گـرم بـر متـر 

مربع گالوانیزه می شوند.

نقشـه اسـتراتژی ورق خـودرو برای   

افزایـش بهره وری

علیمیرزایـی در خصـوص اقدامـات شـرکت 

ورق خـودرو بـرای افزایـش بهـره وری بیـان کـرد: 

شـرکت مـا در رابطـه با بهره وری نقشـه اسـتراتژی 

دارد که آن را پیاده سازی کرده است. کلیاتی که 

انتظـارات  و  نیازهـا  دارد،  وجـود  راسـتا  ایـن  در 

ذی نفعان، نقاط قوت و ضعف کلیدی، فرصت ها 

و تهدیدات کلیدی شناسایی شده اند. در حوزه 

بهره برداری نیز این مسـائل با جزئیات شناسـایی 

و تبیین شده اند.

و  بهـره وری  افزایـش  بـرای  توضیـح داد:  وی 

و  تعییـن  اهـداف  شـرکت  اسـتراتژیک  برنامـه 

پیاده سـازی شـده اند. بـرای ایـن منظـور، افزایـش 

عملکـرد  بهبـود  محصـوالت،  کیفـی  و  کمـی 

پشتیبانی فنی، بهینه سازی مصارف مواد، انرژی 

و آب با جزئیات در برنامه های حوزه بهره برداری 

شرکت گنجانده و به آن عمل می شود. نهایتا در 

بخـش بهره بـرداری شـاخص هایی بـرای بهـره وری 

تعریف کردیم که قابل اندازه گیری باشند. برای 

رسـیدن بـه ایـن اهـداف نیـز پروژه هـا و اقداماتـی 

تعریـف شـده کـه ازجملـه آن هـا می توان بـه طرح 

توسـعه تولیـد ورق رویـه خـودرو و طـرح توسـعه 

فاز2، استقرار نظام برنامه ریزی تولید میان  مدت 

و بلندمـدت، پـروژه راه انـدازی حوضچـه مـذاب 

شماره 2، استقرار نظام TPM برای بهبود عملکرد 

پشـتیبانی فنـی و تولید، اسـتقرار نظـام مدیریت 

انرژی برای پساب با استاندارد ISO50001 اشاره 

کرد تا بتوانیم به تعالی عملیات در سطوح باالتر 

دست یابیم.

اهداف سال جاری  

مدیــــر بهره برداری شرکــت ورق خــودرو در 

خصوص اهــــداف کمی و کیفـــی ســـال جــاری 

این شرکـت ابـــراز کـــرد: بهبـــود عملکـــرد فنــــی 

و پشتیبــــانی تولیــــد بــــرای ســـــال جـــــاری بــــا 

شاخص هـــــای کلیـــدی موجـــود تعریـــف شده 

اسـت. در همیـن حـال، بهینه سـازی مصـارف 

انـرژی و آب در اهـداف امسـال قـرار دارنـد کـه 

در ایـن رابطـه به کارگیـری نظام مدیریت انرژی 

در دستور کار قرار دارد.

اصلی ترین برنامه ای که شرکت ورق 
خودرو برای سال جاری در نظر گرفته 

است، طرح توسعه بوده تا بتواند 
ورق های رویه خودرو را نیز برای 

نخستین بار در کشور تولید کند زیرا 
این ورق نیاز اصلی خودروسازان در 
کشور بوده و در حاضر این ورق ها از 

خارج تامین می شوند
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حمایت از تولیدکنندگان، وظیفه اصلی دولت است
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مدیرعامـل شـرکت صنایع توری کاشـان گفـت: کنترل نـرخ ارز، ایجاد ثبـات قیمتی و فراهم کـردن زیرسـاخت های صادراتی و 
حذف موانع موجود در این زمینه، مهم ترین خواسته های تولیدکنندگان فعال در تمام صنایع کشور از دولت جدید است.

مدیرعامل شرکت صنایع توری کاشان:

محمـــــد مهــــدی فرزانـــــه در گفــت وگـــو با 

خبرنگـــار پایـگاه خبـــــری و تحلیلـــی »فلـــزات 

آنالیـن«، اظهـار داشـت: مهم تریـن دلیلـی کـه 

باعـث شـده تـا ظرفیت تولید اکثر شـرکت ها و 

همچنین شرکــــت مــــا کاهـــش داشتــــه باشد، 

رکـود بــــازار و نبــــود متقاضــــی کافــــی بـرای 

محصوالت است.

وی افـزود: دلیـل بـه وجـود آمدن رکـود بازار، 

افزایـش بی حـد و انـدازه قیمت هـا اسـت؛ زمانی 

کـه نـرخ دالر و همچنیـن قیمـت مـواد اولیـه، 

بی منطـق رشـد پیـدا می کنـد، هر مشتــــری نیز 

تصمیـم می گیـرد برای خرید، دسـت نگــــه  دارد 

تا بلکه ثبات نسبی بر قیمت هـــا حاکـــم شود و 

بتواننــــد بـا قیمت هــــای مناســــب و منطقـــی، 

محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

مواد اولیه به سهولت تامین می شود  

این تولیدکننده سـیم و مفتول آلومینیومی 

اولیـه  مـواد  بـودن  دسـترس  در  بـه  ادامـه  در 

اشـاره کرد و گفت: در بخش تامین مواد اولیه 

مورد نیاز، تاکنون مشـکلی نداشـته ایم؛ چراکه 

آلومینیـوم  صنایـع  شـرکت  شـدن  اضافـه  بـا 

جنـوب بـه جمع عرضه کنندگان بزرگ شـمش و 

آلومینیـوم  عرضـه  حجـم  آلومینیومـی،  بیلـت 

افزایش یافته است. به این ترتیب، شرکت های 

ایرالکـو، المهـدی، آلومینـای ایـران و سـالکو بـا 

عرضه هـای خـود در بـورس کاال طـی هـر هفتـه، 

حمایت از تولیدکنندگان، وظیفه اصلی دولت است
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مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محصوالت 

آلومینیومی را تامین کرده و هر کس به میزان 

بودجـه در دسـترس خـود، قـادر بـه خریـداری 

تولیـد  بـرای  خـود  نیـاز  مـورد  بیلـت  و  شـمش 

محصول است.

دولت جدید باید حامی تولیدکننده باشد  

مدیرعامـل شـرکت صنایـع تـوری کاشـان در 

خصوص عمده توقعات تولیدکنندگان از دولت 

سـیزدهم، تصریـح کـرد: همـه تولیدکننـدگان در 

تمـام صنایـع، خواسـتار ایجـاد ثبـات قیمتـی در 

بایـد توجـه داشـت کـه سـیم و  بـازار هسـتند. 

می شـود،  تولیـد  شـرکت  ایـن  در  کـه  مفتولـی 

مختص بازار داخلی اسـت؛ پس بهتر اسـت این 

تدبیـر و سیاسـت وجـود داشـته باشـد کـه نـرخ 

کاالهـای  قیمت گـذاری  نحـوه  و  کنتـرل  ارز، 

تولیـدی در بـازار داخلـی منطقـی شـود تـا هـم 

تولیـد به صرفـه باشـد و هم بتوانیم سـفارش های 

بیشتری نسبت به قبل داشته باشیم.

تولید توری آلومینیومی با تمام ظرفیت  

فرزانــــــه در مـــــورد فراینـــــد تولیـــــد سیــــم 

تـوری کاشـان  آلومینیومـی در شـرکت صنایـع 

بــــه روش  آلومینیــــومی  سیــــم  داد:  توضیــــح 

فراینـد،  ایـن  در  می شـود.  تولیـد  ریخته گـری 

مفتول های آلیاژی خاص گروه 5000 ذوب شده 

و داخل قالب ریخته شـده، سـپس با استفاده از 

کشش به سیم تبدیل می شوند. مشتریان سیم 

و  کابل سـازی  کارخانه هـای  نیـز  آلومینیومـی 

هسـتند.  مسـلح  شـیلنگ های  تولیدکننـدگان 

البتـه بخشـی از ایـن محصـول نیـز بـرای تولیـد 

توری هـای آلومینیومـی در همیـن شـرکت مـورد 

استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در شرکت صنایع توری کاشان، 

تـوری آلومینیومـی مـورد اسـتفاده در پنجـره نیـز 

ایـن محصـول  تولیـد  تولیـد می شـود و ظرفیـت 

سـاالنه یـک میلیـون متـر مربـع اسـت. همچنیـن 

ظرفیت تولید اسمی سیم و مفتول آلومینیومی در 

سـال یـک هـزار و 200 تـن ارزیابـی می شـود کـه در 

حـال حاضـر، میـزان واقعـی تولیـد در حوزه سـیم و 

مفتول به میزان 50 درصد ظرفیت اسمی بوده اما 

میزان بهره برداری از ظرفیت در حوزه تولید توری 

آلومینیومی، 100 درصد است.

صادرات با موانع متعددی روبه رو است  

این تولیدکننده سیم و مفتول آلومینیومی در 

گفـت:  صـادرات  حـوزه  در  فعالیـت  خصـوص 

پیش تـر محصـول صـادر می کردیـم امـا ایـن کار را 

ادامـه ندادیـم. مشـکل اصلـی کـه در ایـن زمینـه 

بـرای مـا بـه وجـود آمده بـود، انتقـال ارز حاصل از 

صـادرات بـه داخـل کشـور بـود. بانـک مرکـزی، 

قوانیـن جدیـدی بـرای صـادرات و بازگشـت ارز 

حاصـل از آن وضـع کـرده که بیشـتر مانـع این امر 

مهـم و اسـتراتژیک اسـت؛ بـه همیـن دلیـل، دیگر 

معضـل  نکردیـم.  محصـول  صـادرات  بـه  اقـدام 

بعـدی موجـود در بحـث صـادرات ایـن اسـت که 

بعضـی از کشـورها عضو سـازمان تجـارت جهانی 

هسـتند و تعرفه هـای صادراتـی آن هـا نسـبت بـه 

کشـورهای دیگـر صفـر اسـت اما تعرفـه صادراتی 

برای محصوالت ما به یک از کشـورهای منطقه، 

15 درصـد در نظـر گرفتـه شـده بـود. بـه صـورت 

کلـی، دیـوار تعرفـه ای بـرای صـادرات، مشـکالت 

عدیده ای را پدید آورده است.

کاشـان  تـوری  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

همچنیـن این نکته را اضافه کـرد: عدم صـادرات، 

در سودآوری این شرکت تاثیرگذار نبوده است. به 

بـرای  شـده  تعییـن  قیمت هـای  کـه  دلیـل  ایـن 

محصوالت ما برابر با قیمت های صادراتی رقبای 

خارجـی اسـت و چـون واردات نمونـه خارجـی ایـن 

کاال، صرفـه و توجیـه اقتصـادی نـدارد، تقاضـا برای 

محصوالت این شرکت مطلوب است.

برنامه تولید حداکثری سیم و مفتول  

فرزانـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برای سـال 

1400، چـه برنامـه توسـعه ای برای شـرکت صنایع 

توری کاشـان در نظر گرفته شـده اسـت، تصریح 

کرد: به منظور افزایش تولید میزان محصوالت، 

ظرفیت هـای  از  جدیـد  سـال  در  داریـم  قصـد 

خالـی خـود اسـتفاده کنیـم و میزان بهره بـرداری 

از ظرفیـت اسـمی تولیـد سـیم و مفتـول را بـه 

100درصـد برسـانیم. رشـد تولیـد، مطمئنـا سـهم 

بازار شرکت را نیز افزایش خواهد داد.

در بخش تامین مواد اولیه مورد 
نیاز، تاکنون مشکلی نداشته ایم؛ 

چراکه با اضافه شدن شرکت 
صنایع آلومینیوم جنوب به جمع 
عرضه کنندگان بزرگ شمش و 
بیلت آلومینیومی، حجم عرضه 
آلومینیوم افزایش یافته است
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بازار مرده است!
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مدیرعامـل شـرکت کاویـان سـیم بیهق گفت: بـه علت جهش تـورم، قدرت خرید مردم کم شـده و شـاهد رکود شـدید در بازار 
و افت شدید سفارش از سوی مشتریان هستیم.

مدیرعامل شرکت کاویان سیم بیهق:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  میـالدی  پیمـان 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: شـرکت کاویـان سـیم بیهـق در زمینـه 

تولید سـیم های افشـان و مفتول مسـی از مقطع 

0.5 سـانتی متر تـا مقطـع 3*95+50 سـانتی متر 

صنعتی و ساختمانی فعالیت می کند. 

وی افزود: برای تولید این محصوالت از مواد 

اولیه مسـی و PVC، اسـتفاده می کنیم. ظرفیت 

تولید ساالنه این شرکت طبق عدد درج شده در 

پروانـه بهره بـرداری، دو هـزار و 400 تـن اسـت کـه 

بایـد گفـت در حـال حاضـر بـا یک پنجـم ظرفیـت 

تولید مشغول به کار هستیم؛ چراکه با افت ثبت 

سفارش و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، 

در بـازار رکـود ایجـاد شـده اسـت و تلویحـا، بـازار 

مرده داریم.

افزایش نرخ دالر، موجب خسارت شد  

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در ادامه 

بـه علـت کاهـش چشـمگیر میـزان تولیـد واقعـی 

خـود اشـاره و عنـوان کـرد: افزایـش نـرخ ارز بـه 

شـدت در رونـد کار مـا تاثیـر منفـی گذاشـت؛ 

وقتـی قیمت هـا نوسـان پیـدا کننـد، مبلـغ تمـام 

شـده ای کـه در فاکتورهـای فـروش قیـد شـده، 

باعث وارد شدن خسارت های سنگین و تضعیف 

نقدینگـی شـرکت می شـود. بـه عبـارت دیگـر، بـا 

نـرخ دالر 24 هـزار تومانـی امـروز و دالر 20 هـزار 

تومانـی فـردا، اگـر سـودی هـم قـرار بـود از جانـب 

فروش کاالها دریافت کنیم، از بین می رود.

تفاوت قیمت مس در بازار آزاد و بورس  

مدیرعامـل شـرکت کاویان سـیم بیهـق اذعان 

کرد: به عنوان چهارمین تولیدکننده سیم و کابل 

ایـران هسـتیم و ایـن امـر طبیعـی اسـت کـه بایـد 

مـواد اولیـه بـا قیمـت مناسـبی عرضـه شـود تـا 

بتوانیـم بـه رونـد تولیـد خـود ادامـه بدهیـم امـا 

متاسـفانه قیمت هـای تعییـن شـده بیـش از حـد 

واقعی است. قیمت عرضه مواد اولیه مسی در 

بـازار صادراتـی بسـیار ارزان تـر و همـراه بـا شـرایط 

پرداختـی آسـان تری اسـت امـا در بـازار داخلـی، 

قیمـت مـس چنـد برابـر افزایـش داشـته و شـرایط 

بازپرداخت برای تولیدکنندگان دشوار است. 

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خـود اذعـان کـرد: قیمـت عرضـه در بـورس بسـیار 

باالتر از بازار آزاد است که اختالف قیمت به 10 تا 

20 هـزار تومـان می رسـد امـا مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خـود را از کارخانه هـا و همچنیـن بـورس کاال بـه 

صورت مستقیم و بدون واسطه تامین می کنیم.

بازار مرده است!
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شرایــط برای خریـــد از بــورس کــاال،   

مطلـــوب نیســت

عـدم  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  میـالدی 

نتیجه بخـش بـودن گزارش هـای ارائـه شـده در 

خصـوص وضعیـت بـه وجـود آمـده در صنعـت 

مـس  انجمـن  نشسـت های  برگـزاری  و  مـس 

خاطرنشـان کـرد: چـرا زمانـی کـه تولیدکننده هـا 

نحـوه  تولیـد،  وضعیـت  بـه  اعتـراض  نامه هـای 

عرضـه و قیمت گـذاری بـرای مـواد اولیـه و... را 

تنظیـم و بـه نهـاد مربوطـه ارائـه می دهنـد، بایـد 

در بایگانی هـا خـاک بخورد؟ باید حداقل شـرایط 

از  اولیـه  مـواد  راحت تـر  خریـد  بـرای  مناسـب 

بورس کاال به وجود بیاید.

شرایط نامساعد صادرات  

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در پاسـخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

آیـا در حـوزه صـادرات فعالیـت داریـد یـا خیـر، 

مطرح کرد: خیر؛ مشتریانی بودند که از شرکت 

مـا سـیم و کابل خریـداری کرده و اقـدام به صادر 

کـردن آن محصـول کرده انـد. علـت اصلـی عـدم 

ورود بـه حـوزه صـادرات، بحـث تعهـد ارزی بـود. 

میزان اختالف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از 

صـادرات توسـط تولیدکننـده سـه تـا چهـار هـزار 

تومان بود و این یعنی ضرردهی و از دست رفتن 

سود حاصل از صادرات.

در  بیهـق  سـیم  کاویـان  شـرکت  مدیرعامـل 

تکمیـل صحبـت خـود، تاکیـد کـرد: بسـیاری از 

تولیدکننـدگان بـرای دور زدن تعهـد ارزی و سـایر 

قوانین سفت و سخت، اقدام به قاچاق کرده اند 

کیفیـت  صادراتـی،  بازارهـای  حفـظ  بـرای  یـا  و 

محصـول خـود را پاییـن آورده انـد کـه ایـن کاهـش 

کیفیـت در سـیم وکابل هـای ایرانـی در کشـور 

عراق مشاهده می شود. 

وی در اشـاره بـه قابـل توجـه نبـودن افزایـش 

قیمـت جهانی مـس روی فعالیت تولیدکنندگان 

صنعـت مس کشـور، اذعان کـرد: افزایش قیمت 

جهانـی مـس روی روند تولیـد در ایران، تاثیرگذار 

نیست. همچنین، زمانی که بانک فدرال آمریکا، 

بهـره بانکـی خـود را کـم کـرد، قیمت مس نیـز در 

بورس فلزات لندن کمی کاهش پیدا کرد. 

تکنولوژی تولید  

میـالدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از چـه 

تکنولـوژی در خطـوط تولیـد شـرکت کاویـان سـیم 

بیهق اسـتفاده شـده اسـت، بیان کرد: برای تولید 

می شـود.  اسـتفاده  کشـش  روش  محصـوالت، 

بیشـترین دسـتگاه ها و ماشـین آالت بـه کار رفتـه، 

ایرانی بوده و بعضی هم خارجی هستند که برخی 

از قطعـات ایـن دسـتگاه ها در صورتـی کـه آسـیب 

ببینند، می توانیم از نمونه های داخلی آن استفاده 

کنیم و این در حالی است که قطعات موجود در 

بـازار قیمـت گزافـی دارند. به عنوان مثـال، موتور 

اینورتـر طـی دو سـال گذشـته سـه میلیـون تومـان 

قیمت گـذاری شـوده بـود و حـاال ایـن موتـور بـه 

قیمت 50 تا 70 میلیون تومان در بازار عرضه شده 

است و این یعنی افزایش 50 برابری یک تجهیز در 

دو سال که در مورد قطعات دیگر نیز این افزایش 

قیمت صدق می کند.

خسارت ناشی از قطعی برق  

در  بیهـق  سـیم  کاویـان  شـرکت  مدیرعامـل 

قطعی هـای  شـد:  متذکـر  را  نکتـه  ایـن  ادامـه 

پی درپـی جریـان بـرق، خسـارات قابـل توجهـی را 

به دسـتگاه ها وارد کرده اسـت. طی 10 روز اخیر، 

کـه  آورده انـد  روی  مسـیر  ایـن  بـه  مسـئولین 

از  کاری  سـاعت  آغـاز  بـر  مبنـی  اطالع رسـانی 

8صبـح تـا سـاعت یـک بعـد از ظهـر، انجام شـود. 

هیـچ توجهـی بـه ایـن بخـش قضیـه نشـد کـه در 

هنـگام تولیـد یک محصـول، مانند کابل سـنگین 

که زمان زیادی باید صرف آن شود، اگر با قطعی 

بـرق مواجـه شـویم، نزدیـک بـه 20 میلیـون تومـان 

هیـچ  بـه  و  می شـود  وارد  شـرکت  بـه  خسـارت 

طریقی نیز جبران پذیر نیست. شکایات متعددی 

نیـز  بـه مراجـع ذی ربط ارسـال شـد که متاسـفانه 

نتیجه ای در بر نداشت.

وی به فاصله گرفتن از مصرف مس، اشاره کرد 

از  کـه  اسـت  مـاه  هشـت  بـه  نزدیـک  گفـت:  و 

آلومینیـوم نیـز در تولیـد مفتول هـا و سـیم های 

افشـان خـود اسـتفاده می کنیـم؛ چراکـه بـه دلیـل 

و  سـیم  تولیـد  در  مـس  نبـودن  مقرون به صرفـه 

مفتـول، مصـرف آلومینیـوم رو بـه افزایـش بـوده و 

مصرف کنندگان بیشتری مانند ادارات برق دارد.

 در حال حاضر با یک پنجم ظرفیت 
تولید مشغول به کار هستیم؛ چراکه 

با افت ثبت سفارش و کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان، 

در بازار رکود ایجاد شده است و 
تلویحا، بازار مرده داریم



مـــس

هفتهنامه

28
é 1400  تیر ماه é 171  شماره 



مـــس

هفتهنامه

29
 é شماره  é 171 تیر ماه 1400



سرب و روی

هفتهنامه

30
é 1400  تیر ماه é 171  شماره 

سرب و روی



سرب و روی

هفتهنامه

31
 é شماره  é 171 تیر ماه 1400

خواهان تسهیل فعالیت معدنی هستیم



سرب و روی

هفتهنامه

32
é 1400  تیر ماه é 171  شماره 

در شـرایط تحریمـی کـه درآمـد نفتی به حداقل رسـیده، فعالیت معدنـی، می توانـد در ایجـاد ارزش افـزوده، ارزآوری و در نتیجه 
رشـد اقتصـادی کشـور موثـر واقع شـود امـا باید بـه این اصـل توجه داشـت که این مسـیر بـا موانع متعـددی مواجه بـوده که 
موجـب فـرار سـرمایه ها از بخش معدن شـده اسـت. در این راسـتا، با علیرضا تقـوی، مدیرعامل شـرکت کانی فـرآوران عرصه 

اقتصاد مبین به گپ و گفت نشسته ایم که شرح آن در ادامه آمده است.

مدیرعامل شرکت کانی فرآوران عرصه اقتصاد مبین:

در ابتـدا توضیحاتـی در خصوص فعالیت  ◄

شرکت کانی فرآوران عرصه اقتصاد مبین بفرمایید.

شـرکت کانـی فـرآوران عرصـه اقتصـاد مبیـن 

اسـت و در  زیرمجموعـه هلدینـگ کوشـاگران 

زمینـه فـراوری مـواد معدنی و همچنین سـرب و 

روی فعالیـت دارد. در حـوزه فلـزات در معـدن 

خنـداب اسـتان اراک کـه دارای خـاک معدنـی 

سـرب اسـت، بـه مرحلـه اسـتخراج رسـیدیم و در 

حـال حاضـر بـه دنبـال احـداث کارخانـه فـراوری 

نیـز هسـتیم. یـک کارخانـه کوچـک در منطقـه 

کمیجـان احـداث کردیـم ولـی بـه علـت هزینـه 

حمل در انتقال محصوالت و مواد اولیه و سپس 

عـدم وجـود امـکان دپـوی باطلـه در شـهرک های 

احـداث  مجـوز  دریافـت  دنبـال  بـه  صنعتـی، 

کارخانه با مقیاس بزرگ تر در زمینه فلوتاسـیون 

در داخل خود معدن هستیم تا بتوانیم در ابتدا 

بـه کنسـانتره سـرب و سـپس بـه تولیـد شـمش 

سـرب نیز برسـیم. عیار خاک معدنی موجود در 

خواهان تسهیل فعالیت معدنی هستیم

دسترس ما از 2 تا 20 درصد است و با اکتشافات 

توسـط تیم مجرب، مشـخص شـده که از کف تا 

عمق 100 متری مواد سـربی و معدنی می توانیم 

اکتشـاف و  اسـتخراج کنیـم و هرچـه عمیق تـر 

حفاری صورت بگیرد، به ذخایر معدنی بیشتری 

دست خواهیم یافت.

منطقـه ای کـه معـدن در آن واقـع شـده اسـت، 

در فاصلـه هوایی 90 کیلومتـری از اراک قـرار دارد. 

از سـال 1384 کارهـای ابتدایـی پی جویـی را انجـام 

دادیـم و در سـال 1389 موفـق بـه کسـب پروانـه 

پروانـه  نیـز   1398 سـال  در  و  شـدیم  اکتشـاف 

بهره برداری به این معدن تعلق گرفت. فعالیت در 

تمـام حوزه هـای معدنـی بـه زمـان، تجربـه و دانش 

 روز نیازمند اسـت. همیشـه گفته شـده است که 

اکتشـاف معـدن ماننـد اژدها پـول خـورده و مانند 

رودخانه سود پس می دهد البته اگر طبق اصول و 

چارچوب علمی با آن رفتار شود.

در ایـن معـدن، عـالوه  بر وجود سـرب، انتظار 

می رود فلزات دیگری مانند نقره و روی و فلزات 

اسـتراتژیک تری وجـود داشـته باشـد امـا عنصـر 

غالـب ایـن معدن، سـرب اسـت. معـدن خنداب 

بـه صـورت کلـی در زون فلزی کشـور قرار گرفته 

بـرای ذخیـره آن در پروانـه ثبـت  و عـددی کـه 

شـده، 27 هـزار تـن بـه صـورت قطعی تایید شـده 

اسـت و 200 هـزار تـن نیـز ذخیـره احتمالـی در 

انجـام  بـا  امـا  شـده  قیـد  بهره بـرداری  پروانـه 
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عملیات اکتشاف، بیش از 10 برابر ذخیره قطعی 

در این معدن و 20 برابر ذخایر احتمالی خواهیم 

داشـت. در معدنـی کـه در اختیـار داریـم، ایـن 

قابلیـت وجـود دارد کـه روزانـه تـا 500 تـن در فـاز 

اول و تـا سـقف یـک هـزار تـن نیـز در فـاز دوم 

استخراج داشته باشد.

پـودر  فـراوری  توسـعه،  طـرح  عنـوان  بـه 

میکرونیـزه اکسـید روی را در دسـتور کار خـود 

قـرار داده بودیـم کـه متاسـفانه بـه علـت کمبـود 

منابـع آبـی در اسـتان یـزد، ناتمام ماند و سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجارت نیز اجازه پیگیری و به 

سـرانجام رسـاندن ایـن طـرح را نـداد و تصمیم بر 

این شـد که در حوزه فراوری خشـک، تولید پودر 

میکرونیـزه کربنـات کلسـیم و فلدسـپات و... را 

حـال  در  مرکـزی،  اسـتان  در  دهیـم.  انجـام 

راه اندازی یک پلنت جدید هسـتیم که به روش 

در  موجـود  فلـزات  بـه  مربـوط  کـه  فلوتاسـیون 

همچنیـن  و  اسـت  کم عیـار  و  فقیـر  خاک هـای 

سیسـتم ثقلـی کـه بـرای فـراوری خاک هـای عیـار 

متوسط هستند را شامل می شود. در حال حاضر، 

ظرفیـت تولیـد را بایـد با مجموع تولیـدات چند 

نظـر گرفـت کـه شـامل پودرهـای  محصـول در 

سـرب و روی، پـودر میکرونیـزه کربنات کلسـیم، 

باریت، تالک و سیلیس است.

بـرای تولیـد محصـوالت خـود نظیر کنسـانتره 

از معدنـی کـه در اختیـار  تنهـا  سـرب و روی، 

داریـم اسـتفاده می کنیـم و وابسـتگی بـه منبـع 

معــــدنی دیگــــری نداریـــــم. مصـــرف کننـــــده 

محصوالت این شرکت نیز عموما باتری سازی ها، 

صنایـع دفاع کشـور و کارخانه  های تولیـد درهای 

ضد تشعشع هستند.

تجهیـزات معدنـی ایـن شـرکت را از طریـق  ◄

واردات تامین کرده اید؟

کـه  تجهیزاتـی  و  تولیـد  سیسـتم  عمـده 

خریـداری شـده و طـی امسـال و سـال گذشـته 

نصـب شـده و هم اکنـون نیـز در حـال نصـب در 

شرکت کانی فراوران عرصه اقتصاد مبین است، 

داخلـی بـوده و تاکنـون خریـد ارزی نداشـته ایم. 

در حوزه حفاری، قیمت سـر مته طی چند سـال 

اخیـر )نزدیـک حـدود 270 هـزار تومـان( بـود امـا 

حـاال ایـن قیمـت آن بـه دو میلیـون و 850 هـزار 

تومان رسـیده اسـت؛ بخشـی از سـر مته سـاخت 

داخل و بخش دیگر آن وارداتی اسـت که اگر به 

سـازندگان داخلـی بهـا بدهند، می تواننـد از نظر 

سـطح کیفـی خـود را ارتقـا دهنـد کـه متاسـفانه 

حمایتـی از آن هـا در کار نیسـت. با ایـن اوصاف، 

بـه  عمـال  و  می شـود  وارد  نیـز  تجهیـزات  ایـن 

توانایی هـای داخلـی پشـت کـرده و هیچ فرصتی 

به آن ها نمی دهند.

در حـال حاضـر، مهم تریـن هدف کشـور باید 

تحریم هـا  دلیـل  بـه  باشـد؛ چراکـه  تولیـد  رونـق 

کشـورهایی  نمی کنـد؛  خریـداری  نفـت  کسـی 

کشـورهای  و  افغانسـتان  ترکیـه،  عـراق،  ماننـد 

شـمال دریـای خـزر، خواهـان همـکاری و برقراری 

روابـط تجـاری بـا حـوزه معـدن و بهره بـرداری و 

تولید معدنی کشور هستند اما نمی توان کاری 

کـرد. اگـر همـکاری جـدی دولـت را بـه همـراه 

داشـته باشـیم، قطعـا نیـاز مـواد اولیـه معدنـی 

همیـن کشـورهای همسـایه و نزدیـک را تامیـن 

می کنیم و رونق اقتصادی ایجاد خواهیم کرد.

منابـع  نظـر  از  ایـران  بدانیـد  اسـت  جالـب 

معدنـی بـه حـدی سرشـار و غنـی اسـت کـه بنـا 

بـر اظهـارات یکـی از مسـئولین کشـور، چنـدی 

پیـش یـک شـرکت چینـی اعـالم کـرده بـود اگـر 

فقط منابع معدنی استان مرکزی به آن واگذار 

شـود، بـه مـدت سـه سـال، میـزان قابـل توجهـی 

از کل بودجـه کشـور را تامیـن خواهـد کـرد! بـا 

توجـه بـه گفته هـای یکـی از نماینـدگان مجلس 

شـورای اسـالمی نیـز، مسـئولین و تجـار کشـور 

روسیه بعد از دفع داعش بارها اعالم همکاری 

و درخواسـت راه انـدازی پروژه هـای عظیـم در 

کسـی  متاسـفانه  کـه  کرده انـد  را  کشـور  ایـن 

اعتنایی نکرد.

چطـور  ◄ را  معـادن  در  اکتشـافات  وضعیـت 

ارزیابی می کنید؟

تمـام  و  اسـترالیا  و  آمریـکا  کشـورهایی  در 

دارنـد،  غنـی  معدنـی  ذخایـر  کـه  کشـورهایی 

زمانـی کـه هزینـه اکتشـاف بـاال اسـت، دولـت 

متقبل می شود و زمانی که متوجه شدند در آن 

زون یـا آن معـدن ذخایـر معدنی وجود دارد، بعد 

عیار خاک معدنی موجود در 
دسترس ما از 2 تا 20 درصد است 

و با اکتشافات توسط تیم مجرب، 
مشخص شده که از کف تا عمق 
100 متری مواد سربی و معدنی 
می توانیم استخراج کنیم و هرچه 

عمیق تر اکتشاف و حفاری صورت 
بگیرد، به ذخایر معدنی بیشتری 

دست خواهیم یافت
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از اکتشـافات کامـل توسـط دولـت، آن هـا را بـه 

بخش خصوصی واگذار می  کنند و به شرکت ها 

اعـالم می کننـد هرکـس تصمیـم بـه اسـتخراج و 

فـراوری دارد، از ایـن ذخایـر می توانـد اسـتفاده 

کنـد امـا در کشـور مـا، بـه عنـوان مثـال، یک متر 

مغزه گیـری طـی چنـد سـال اخیـر 30 هـزار تومان 

حاضـر،  حـال  در  کـه  بـود  شـده  قیمت گـذاری 

هزینـه یـک متـر حفـاری مغزه گیـری، از 800 هزار 

تومـان تـا یـک میلیـون و 200 هـزار تومـان اسـت. 

بـرای مثـال، در یـک محـدوده بـه وسـعت یـک 

کیلومتـر مربع، باید حداقـل دو هزار متر حفاری 

و مغزه گیری ناحیه انجام شود که هزینه بسیار 

سنگینی در شرایط فعلی در بر دارد. عالوه براین، 

هزینه های جانبی دیگری مانند تامین گازوییل 

ماشـین آالت معـدن، آب، بـرق و.... بـه خـودی 

خود، روی دوش معدندار سنگینی می کند.

وضـع قوانیـن جدیـد معدنـی می توانـد بـه  ◄

توسعه فعالیت های معدنی کمک کند؟

در حـال حاضـر، مسـئولین در حـال اصـالح 

بعضـی قوانیـن مرتبـط بـا معـادن کشـور هسـتند 

اعمـال  را  اصالحـات  خـود  زعـم  بـه  البتـه  کـه 

می کننـد امـا بایـد بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت 

اشـاره کـرد کـه اصـالح این قوانین توسـط افـرادی 

کـه هیـچ تخصـص و دانشـی نـه در زمینـه فنی و 

نـه حقوقـی دارنـد صورت گرفتـه و اظهار نظرات 

و بحث هایی که شکل گرفته است، نشان از این 

بـدون  افـراد  ایـن  متاسـفانه  کـه  دارد  امـر 

شایسته سـاالری وارد عرصـه شـده اند و در حـال 

اجرای امور هستند.

قوانیـن معدنـی در صورتـی منطقـی و قابـل 

اجرا به نظر می رسـد که نحوه اجرا متناسـب با 

در  مثـال،  عنـوان  بـه  باشـد.  معدنـی  منطقـه  

منطقـه ای کـه مـا فعالیـت معدنـی داریـم، از 

قدیم تا کنون، فرهنگ معدنداری و معدنکاری 

جـا نیفتـاده اسـت و سـاکنین آن منطقـه اجـازه 

در  نمی دهنـد.  را  زمینـه  ایـن  در  فعالیـت 

استانی مانند یزد از هزاران سال قبل، عملیات 

معدنکاری، اکتشـاف، اسـتخراج و فراوری و... 

بـه راحتـی انجـام می گرفتـه و معارضـان محلی 

بـه آن صـورت وجود نداشـته اسـت تا بخواهند 

فرهنـگ  بـا  چراکـه  کننـد؛  ایجـاد  مانعـی 

معدنـکاری آشـنایی دارنـد اما در منطقه ای که 

مـا مشـغول بـه فعالیـت هسـتیم، چـون تصـور 

معارضـان محلـی بر این اسـت که به حریم امن 

منطقـه سـکونت آن ها تعرضی صـورت گرفته و 

جلـوی  بارهـا  هسـتیم،  آن هـا  آسـایش  مخـل 

فعالیـت معدنـی مـا را گرفته انـد و تنها راه حلی 

شـده،  ارائـه  قانونـی  مراجـع  سـوی  از  کـه  هـم 

سـازش بـا آن هـا بـوده اسـت. متاسـفانه بایـد بـه 

ایـن فرهنـگ برسـیم کـه وقتـی معـدن بـا حریـم 

روسـتا و شـهر فاصلـه دارد، هیچگونـه خطـری 

برای مناطق مسـکونی به وجود نمی آید. البته 

بایـد در نظـر داشـت این مهـم در صورتی اتفاق 

خواهـد افتـاد که معدنـکاری به صورت اصولی 

انجام شود.

در حوزه معدنکاری تاکنون با چه چالش هایی  ◄

مواجه بوده اید؟

روال قانونـی تبدیـل یـک پروانـه اکتشـاف بـه 

امـا  اسـت  سـال  یـک  نهایـت  در  بهره بـرداری، 

متاسفانه عمده ضربه ای که به تولید و صنعت 

اداری  بروکراسـی های  سـوی  از  خـورده،  کشـور 

دولـت اسـت و بـا برنامه هایـی کـه بـر سـر تحویل 

معدن به ما تحمیل کردند، 10 سـال طول کشـید 

تـا بتوانیـم پروانـه بهره بـرداری معـدن را اخـذ و 

عملیات استخراج آن را آغاز کنیم. بعد از 10سال 

متاسـفانه حـدود 6 کیلومتـر از محـدوده  ثبـت 

فعالیـت  مـکان  آن   کـه در  کـم کردنـد  را  شـده 

اکتشـافی کـرده بودیـم. ضمن اینکه طبـق قانون 

اگـر در محـدوده ای کار اکتشـافی انجـام شـود و 

نشـان دهنده ایـن باشـد کـه آن محـدوده دارای 

ذخایر معدنی هدف است، باید پروانه بهره برداری 

و گواهی کشف صادر شود.  

بعـد از ایـن موضـوع، وارد دوران اختالفـات 

هزینـه ای شـدیم؛ نـرخ دالر افزایـش پیـدا کـرد و 

بالطبـع، هزینـه از قبـل تعیین شـده بـرای انجام 

بـه عنـوان  یافـت.  افزایـش  عملیـات اکتشـاف 

مثـال، 30 هـزار تومـان بـه ازای هـر متـر حفـاری 

بـه 150 هـزار تومـان افزایـش پیـدا کـرد. ایجـاد 

ایـن حجـم از رشـد قیمـت از نظـر مالـی باعـث 



سرب و روی

هفتهنامه

35
 é شماره  é 171 تیر ماه 1400

را  امـور  و  برنامه هـا  از  خیلـی  نتـوان  می شـود 

طبق برنامه پیش برد.

بـا مشـارکت هلدینگ کوشـاگران، توانسـتیم 

یـک هکتـار زمیـن در منطقه کمیجان خریـداری 

کنیـم تـا بـرای تبدیـل مـاده خـام بـه کنسـانتره 

زمیـن  ایـن  در  را  نظـر  مـورد  کارخانـه  معدنـی، 

احـداث کنیم. خام فروشـی مواد معدنی، صرفه 

اقتصـادی نـدارد، بنابراین پـس از انجام عملیات 

هزینه بـر  بـه شـدت  کـه  اسـتخراج  و  اکتشـاف 

هسـتند، در معادن فلزی همچون سـرب و روی، 

بایـد حتمـا فـراوری بـر روی مواد معدنـی صورت 

پذیـرد. بـرای انجـام ایـن کار نیـز بایـد امکانـات، 

تجهیزات و ماشـین آالت مورد نیاز آماده باشـد. 

عالوه برایـن، بـرای فراوری یک ماده معدنی، باید 

آن  بـر  الزم  بررسـی های  و  مطالعـات  ابتـدا  در 

صورت پذیرد؛ موضوع بعدی این است که باید 

در نظر داشـت با چه ظرفیتی می توان عملیات 

فراوری را انجام داد.

چه میزان صادرات محصول انجام داده اید؟ ◄

در زمینـه صـادرات چندیـن مرتبـه اقـدام بـه 

صادرات پودر کربنات کلسیم را به کشور هند و 

چند کشور همسایه در دستور کار خود داشتیم و 

چنـد مرتبـه نیـز صـادرات اکسـید آهن و بنتونیت 

نیـز انجـام دادیـم اما متاسـفانه موفق بـه ادامـه آن 

نشـدیم؛ بـار وارد گمـرک شـده و گمـرک خروجـی 

نمی دهد و کشتی نیز جریمه توقف می خورد که 

را  جریمـه  ایـن  اسـت  موظـف  نیـز  بـار  صاحـب 

پرداخـت کنـد، عالوه برایـن، خـود صاحـب بـار هـم 

جریمه می شود و نمی تواند بار خود را صادر کند 

و کشـتی را نیـز از دسـت می دهـد. کشـتی های 

بعدی نیز همکاری نمی کنند و مجبور هستیم بار 

را به دریا بریزیم. اینگونه کار کردن، خود ضرردهی 

بسـیار سـنگینی اسـت کـه یـک معدنـدار یـا یـک 

تولیدکننده نمی تواند چند بار متحمل آن شود.

تکنولوژی مورد استفاده در این شرکت برای  ◄

تولید محصوالت، چیست؟

ذخیره خاک معدنی ما، سـولفیدی اسـت و در 

ایـن معـدن سـنگ های بـا عیـار 5 تـا 10 درصـد و 

روش  بـا  کـه  دارنـد  وجـود  کم عیـار  سـنگ های 

فلوتاسیون آن را فراوری می کنیم که هم تکنولوژی 

و هـم ماشـین آالت و دسـتگاه های از منابـع داخلـی 

تامین شده است. در حوزه جدایش مواد، نیازمند 

دانش روز هستیم اما متاسفانه چون آن را در اختیار 

نداریـم، نمی توانیـم آن طـور کـه بایـد، تمـام عناصر 

داخل کنسانتره سرب و روی را استحصال کنیم و از 

فراوری آن ها نیز درآمدزایی داشته باشیم. در داخل 

کنسانتره سرب و روی، معموال عناصری نظیر نقره، 

ژرمانیـوم، سـلنیوم و... وجـود دارد کـه جزو فلزات 

گران بهـا هسـتند اما به علت نبـود دانش بـه روز در 

کشـور، برخـی شـرکت ها ایـن عناصـر را بـه صـورت 

رایگان صادر می کنند و در واقع قیمت کنسانتره را 

تنهـا بـر اسـاس سـرب و روی محاسـبه می کننـد. 

کشورهای خریدار، دانش و امکانات مورد نیاز برای 

استحصال سایر فلزات نامبرده را دارا هستند و به 

خوبی می توانندبا فراوری این فلزات به درآمد قابل 

توجهی دسـت یابند.

چندی پیش متوجه شدیم که یکی از معادن 

اقـدام بـه رمق گیـری از باطله هایـی کـه تقریبـا 

طی 40 تا 50 سـال گذشـته بالاسـتفاده رها شـده 

بود، کرده اسـت. روش های جدیدی ابداع شـده 

اسـت کـه البتـه در مقیاس هـای بـزرگ صنعتـی 

تاکنـون آزمایـش نشـده و چون کمی گران قیمت 

بوده و تجهیزات آن مستلزم مصرف برق بسیار 

باالیی است، هنوز اقدام به انجام کار تحقیقاتی 

برای جدایش فلزات و عناصر همراه با کنسانتره 

سرب مربوط به معدن خنداب را آغاز نکرده ایم.

ایجـاد سـامانه های  ◄ نظـر شـما در خصـوص 

جامعی برای صنعت سرب و روی چیست؟

در مـورد اینکـه وجـود ایـن سـامانه ها تـا چـه 

اندازه می توانند در پیشـبرد اسـتراتژیک صنعت 

سـرب و روی مفیـد واقـع شـوند، بایـد این نکتـه را 

خاطرنشان کرد که اگر به آن ها داده های درستی 

وارد و منجر به سیاسـت گذاری های کارشناسـی 

شده شود، می توانند در رونق این صنعت پیشرو 

باشـند. زمانـی کـه اجازه رشـد بنگاه های کوچک 

اصـرار  نیـز،  آن  دلیـل  کـه  نمی شـود  داده 

باالدسـتی ها مبنـی بـر زیـر بلیت خـود قـرار دادن 

ایـن واحدهـا اسـت، جمـع آوری آمارهـا و داده هـا 

مفید نخواهد بود.

باید به این فرهنگ برسیم که وقتی 
معدن با حریم روستا و شهر فاصله 
دارد، هیچگونه خطری برای مناطق 

مسکونی به وجود نمی آید
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افزایش نسبی تقاضا برای فوالد

تقسیم سود 450 ریالی در مجمع »هرمز«

دغدغه های نوردکاران فوالدی چیست؟
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نشسـت خبـری انجمن نـوردکاران فـوالدی ایران بـا حضور سـید احمد رضـوی، رئیس و مصطفـی عبداللهی نایـب رئیس این 
انجمن با موضوع چالش قیمت گذاری شمش و میلگرد و ارزش گمرکی برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، سـید احمـد رضوی نیـک در این 

نشسـت خبـری اظهـار داشـت: حـدود 60 واحـد 

تولیدی در بخش پایین دسـتی شـمش فوالدی در 

حوزه نورد عضو انجمن نوردکاران فوالدی هستند 

و تولیـد بیـش از 90 درصـد از تولیـد محصـوالت 

طویل فوالدی در کشور را برعهده دارند.

وی افزود: هدف از تاسیس انجمن نوردکاران، 

در  کـه  بـود  منافعـی  از  نـوردکاران  بهره منـدی 

انجمـن قبلـی بی بهـره بودنـد. در حـال حاضـر، 

مهم ترین مشکل اعضای این انجمن و نوردکاران، 

تهیـه مـواد اولیه یا به عبارتی مهندسـی عرضه و 

قیمت گذاری است.

رئیس انجمن نوردکاران تصریح کرد: انجمن 

نـوردکاران بـه عنـوان متولـی بخـش نـورد کشـور 

منافـع زنجیـره را از معـدن تـا محصـول نهایـی در 

کل زنجیـره می بینـد و بایـد در ایـن زنجیـره میان 

حلقه هـا از باالدسـت تـا پایین دسـت شـرایط بـردـ  

برد به وجود آید.

رشد 300 درصدی قیمت شمش در سال قبل  

قیمت گـذاری  بـه  اشـاره  بـا  نیـک  رضـوی 

زنجیـره فـوالد در کشـور عنوان کـرد: تامین مواد 

پاییـن  نسـبتا  قیمت هـای  بـا  فوالدسـازان  اولیـه 

انجـام می شـود که حـدودا یک سـوم قیمت های 

و  بـوده  و دسـتوری  ریالـی  بـه صـورت  جهانـی 

قیمت گـذاری  شـیوه  ایـن  از  خصوصـی  بخـش 

بی بهره اسـت. نکته دیگر این اسـت که در سـال 

گذشـته قیمت تمام شـده شمش فوالدسـازان از 

دو هـزار و 900 تومـان تـا چهـار هـزار و 700 تومـان 

متغیر بود. در حالی که تا تیرماه سـال گذشـته 

بـه ازای هـر  قیمـت شـمش چهـار هـزار تومـان 

کیلوگـرم بـود امـا قیمـت شـمش در پایـان سـال 

گذشـته بیـش از 300 درصـد افزایـش یافـت و بـه 

12هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

وی ادامه داد: در سال گذشته 18.8 میلیون 

تن شـمش فوالدی تولید و 6.6 میلیون تن صادر 

شـد. همچنیـن در سـال قبـل 12.2 میلیـون تـن 

محصـوالت طویـل تولیـد و 2.394 میلیـون تـن 

صادر شد که به این ترتیب حدودا 9 میلیون تن 

داخلـی  بـازار  مصـرف  بـه  طویـل  محصـوالت 

رسـیده اسـت. در سـال قبل کال 3.7 میلیون تن 

شـمش در بورس کاال مورد معامله قرار گرفت و 

مابقی در خارج از بورس توزیع شد.

اذعـان  فـوالدی  نـوردکاران  انجمـن  رئیـس 

معاملـه  فقـره   12 طـی  گذشـته  سـال  کـرد: 

از سـوی  تـن معاملـه صـورت گرفتـه  800هـزار 

بـورس و وزارت صمـت ابطـال شـد کـه زمینه را 

بـرای عرضـه قطره چکانـی و مهندسـی قیمـت 

ایجـاد کـرد و افزایـش تقاضـا و افزایـش قیمـت و 

التهابـات بعـدی بـه وجـود آورد. بـه ایـن ترتیب 

تـن  میلیـون  هفـت  بـه  نزدیـک  قبـل  سـال  در 

شـمش خـارج از بـورس بـا قیمت باالتـر فروخته 

شـده اسـت. در برخی از ماه ها حدود 900 هزار 

تـن تقاضـا در بـورس وجـود داشـت، در حالـی 

کاال  بـورس  در  تـن شـمش  هـزار   100 تنهـا  کـه 

عرضه شده بود.

رضـوی نیـک بیـان کـرد: جالـب توجـه اسـت 

کـه در سـال گذشـته فوالدسـازان القایـی جبـران 

کمبود عرضه را در سال قبل کردند و مواد اولیه 

را بـه نـوردکاران بـه قیمـت ارزان تـر رسـاندند. در 

حالی که بخش خصوصی تولیدکنندگان شمش 

قیمـت فـروش خـود را در همـان زمـان افزایـش 

قیمت، به بهایی کمتر از شمش عرضه شده در 

بورس کاال به مصرف کنندگان فروختند. به این 

شـمش  تولیدکننـده  خصوصـی  بخـش  ترتیـب، 

تنظیـم بـازار را در غیـاب تولیدکننـدگان بـزرگ 

شبه دولتی انجام داد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه واحدهای فوالدسـازی 

دغدغه های نوردکاران فوالدی چیست؟
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کل  کـرد:  مطـرح  نیسـتند،  نـوردکاران  رقیـب 

زنجیـره بایـد در کنار هم دیده شـوند. نـوردکاران 

هرگز خواهان زیان سـایر حلقه ها نیسـتند و باید 

همه با هم دیده شوند و منفعت ببرند.

تفاوت قیمت شمش و میلگرد منطقی نیست  

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی ابـراز کـرد: 

در سـال گذشـته سـود تولیدکننـدگان شـمش بـه 

بیـش از 300 درصـد رسـید، در حالـی کـه سـود 

نـوردکاران بـه کمتـر از 5 درصـد رسـیده اسـت. 

همچنین در فروردین سـال قبل تفاوت شـمش و 

 CIS میلگرد در ایران 25 درصد و 11.5 درصد در

بـود. ایـن تفـاوت در خـرداد مـاه 20 درصـد و تیـر 

ایـران در هنـگام گـران  بـازار  مـاه 12 درصـد در 

شـدن قیمـت شـمش تخمیـن زده شـد. در مهـر 

مـاه بـه دلیـل اتفاقاتـی که در بازار افتـاد و در این 

برهه مصوبات تنظیم بازار تفاوت قیمت شمش 

و میلگـرد بـه 14 درصد رسـید. امـا این تفاوت در 

پایـان سـال قبـل بـه 7 درصـد و فروردیـن ماه سـال 

جاری به 5 درصد رسید.

وی ادامـه داد: سـال جـاری ایـن تفـاوت بـه 

کمتـر از 4 درصـد رسـیده کـه حتـی از قیمـت 

حمل نیز کمتر شـده اسـت. در حالی که هزینه 

هدررفـت،  نقـل،  و  حمـل  ماننـد  شـده  تمـام 

دسـتمزد، بیمه و... 13.5 درصد اسـت. بنابراین 

همه نوردکاران در زیان هستند. الزم به یادآوری 

اسـت کـه در سـال 1395 در سـتاد تنظیـم بـازار 

تفاوت میان قیمت شمش و میلگرد 11 درصد و 

سـایر مقاطـع طویـل ماننـد تیرآهـن، نبشـی و... 

14درصـد تعییـن شـده بـود. ایـن در حالـی اسـت 

نـوردی  محصـوالت  شـده  تمـام  قیمـت  کـه 

9.5درصد تخمین زده می شود.

اعمال تعرفه بر میلگرد در کشورهای   

صادرکننده

رضـوی نیـک خاطرنشـان کـرد: بـا اینکه طبق 

دستور معاون اول قیمت گذاری ممنوع شده و 

بایـد قیمـت توسـط عرضـه و تقاضا تعیین شـوند 

امــــا خـود بـورس کاال هنـــوز قیمـــت پایـه را بـه 

صـورت دستــــوری تعییــــن می کنــــد. تفــــاوت 

قیمــــت شمــــش و میلگرد در بـــورس و افزایــش 

هزینه های نوردکاران باعث شده است تا تولید 

ایـن حـوزه بـه 15 درصـد ظرفیـت برسـد و ادامـه 

ایـن رونـد احتمـاال باعـث به صفر رسـیدن میزان 

تولید، تعطیلی کارخانه ها و تعدیل نیرو خواهد 

باعـث  نظـارت  شـد. ضعـف مدیریـت و عـدم 

فـوالد  تولیدکننـدگان  بـرای  بـزرگ  رانـت  ایجـاد 

شده است.

بـه  کـرد:  تصریـح  نـوردکاران  انجمـن  رئیـس 

دلیـل ارزان تـر بـودن شـمش صادراتـی در ایـران و 

گـران بـــودن قیمـــت عرضـــه داخلـی، صـادارات 

محصوالت نــوردی کاهـش یافتـــه و کشورهـــای 

همسایــــه نیــــز بــــر میلگرد ایـــران تعرفـــه اعمال 

کرده اند. به این ترتیب ارزش افزوده محصوالت 

نهایـی بـه جـای ایران، به دیگر کشـورها منتقل و 

برای کشورهای واردکننده شمش اشتغال ایجاد 

می شـود. برخـی از صادرکننـدگان نیـز بـه ناچـار 

اقـدام بـــه تغییـر پـالک محصـــول خـود کـرده و 

میلگـرد ایرانـی را بــــا نــــام دیگـر کشورهــــا، بـــه 

خریداران خارجی عرضه می کنند تا از تعرفه در 

امان بمانند.

ایـران  در  میلگـرد  قیمـت  کـرد:  اذعـان  وی 

غیرفعـال  نیـز  پروژه هـا  و  شـده  گـران  بسـیار 

شـده اند. بنابرایـن تقاضـا در داخل وجود نـدارد. 

کشورهای همسایه که بر میلگرد تعرفه زده اند و 

ضعف دسـتگاه دیپلماسـی هم برای برداشـتن یا 

کاهش تعرفه نیز مشهود است.

مهندسی عرضه میلگرد  

رضـوی نیـک بـا اشـاره بـه مهندسـی عرضـه 

میلگرد بیان کرد: در زمان هایی که بازار تشنه 

عرضـه  بـازار  در  میلگـرد  بایـد  و  بـود  میلگـرد 

می شـد، ایـن اتفـاق نیفتـاد؛ بـه ایـن صـورت که 

قـرار بـود میلگـرد بـه صـورت انبـوه در بـورس 

کاال عرضه شـود تا کاهش قیمت اتفاق بیفتد 

تبـع آن کاهـش قیمـت شـمش را شـاهد  بـه  و 

باشـیم، از عرضـه واحدهای نـوردکار جلوگیری 

به عمل آمد.

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی یادآور شـد: 

در سـال گذشـته برخـی از هفته هـا 330 هـزار تـن 

تقاضـای عرضـه میلگـرد از سـوی نـوردکاران بـرای 

بورس کاال داشتیم اما بورس تنها 130 هزار تن از 

تامین مواد اولیه فوالدسازان با 
قیمت های نسبتا پایین انجام 

می شود که حدودا یک سوم 
قیمت های جهانی به صورت 

ریالی و دستوری بوده و 
بخش خصوصی از این شیوه 

قیمت گذاری بی بهره است
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آن را پذیرفـت. بـه ایـن ترتیـب بـا کاهـش عرضـه و 

افزایش تقاضا، قیمت میلگرد افزایش یافت و در 

شـمش  قیمـت  افزایـش  شـاهد  نیـز  بعـد  هفتـه 

بودیـم. در حالـی کـه نـوردکاران حتـی بـه افزایش 

قیمـت میلگـرد بـا توجـه بـه عـدم تقاضا اعتـراض 

داشـتند. این اتفاق باعث شـد نوردکاران نتوانند 

در عرضـه بعدی شـمش خریـداری کنند و مجوز 

صادرات شمش نیز به همین راحتی صادر شود.

ارزش گـذاری گمرک بر اسـاس   

قیمت هـای جهانـی

رضــــوی نیک عنــــوان کــرد: مشکـــل دیگــر 

نوردکاران، تعیین ارزش صادراتی کاال از سـوی 

گمرک بوده که متفاوت از قیمت واقعی فروش 

است. قیمت گذاری گمرک بر اساس CIS است 

گمرکـی  تعرفه هـای  دلیـل  بـه  نـوردکاران  امـا 

کشـورهای همسـایه و هزینه هـای حمـل و نقـــل، 

حــــدود 70 تــــا 80 دالر پایین تـر از قیمت هـــای 

جهــــانی میلگــــرد خــــود را صــــادر می کننــــد. 

ضمــن این کــه رفــع تعهدات بر مبنــای قیمـت 

نیمـــا اســـت و تفـاوت ســـه هـــزار تومـــانی بـــا 

سامانه سنا دارد.

وی اذعان کرد: طی چنــد ماه اخیر مکاتباتی با 

وزارت صمـــت برای تغییـــر ارزش گـــذاری گمرکی 

میلگـرد داشتیــم امـا هنـوز این نامه هـا پاسـخ داده 

نشده و جلسـه ای بــرای ایـن منظور تشکیل نشده 

بـا مشـکل ارزش گـذاری  نـوردکاران  اسـت. اکثـر 

گمرکی مواجه شده اند و حتی یک شرکت بیش از 

200 میلیارد تومان جریمه شده است.

تفاوت میان شرکت های خصوصی و دولتی  

رئیس انجمن نوردکاران فوالدی با بیان اینکه 

بورس کاال میان شـرکت های خصوصی و دولتی 

تبعیـض قائـل می شـود، ابـراز کـرد: تضامینی که 

بابـت عرضـه شـرکت های نـوردکار از آن هـا اخـذ 

می شـود، یـا بـه میـزان عرضـه ضمانتنامـه بانکـی 

درخواسـت می کننـد یـا اینکـه 20 درصـد میـزان 

مسـدود  نقـدی  سـپرده  عنـوان  بـه  را  عرضـه 

قصـد  شـرکت  یـک  اگـر  یعنـی  ایـن  می کننـد. 

فروش 10 هزار تن میلگرد را داشته باشد، باید به 

بـورس کاال  بـرای  نقـد  پـول  تـن  ارزش دو هـزار 

سـپرده گذاری کند؛ زمانی که متقاضی میلگرد 

را خریـداری کـرد و بـه بـورس کاال تـا سـه ماه بعد 

بـرای اسـتاندارد شـکایت نکـرد، ایـن سـپرده آزاد 

می شود. کدام شرکت نوردی کوچک و متوسط 

در شـرایط کنونـی قـادر بـه سـپرده گذاری بـه این 

میزان است؟

رضـوی نیـک اضافـه کـرد: در بخشـنامه های 

متعـدد آمـده اسـت کـه نـوردکار می توانـد تا سـه 

هفتـه یعنـی سـه نوبت میلگـرد خـود را در بورس 

کاال عرضه کند؛ اگر متقاضی نداشت، 5 درصد 

از قیمـت عرضـه کـم و مجـددا عرضـه شـود. در 

صورتـی کـه خریـدار نداشـت، می توانـد آن را در 

بازار آزاد به فروش برساند یا صادرات کند. حال 

ایـن سـوال پیش می آید که واحـد نوردی کوچک 

کـه تـوان صـادرات را ندارد، مواد اولیه خـود را از 

بورس خریداری کرده و بعد از سـه نوبت عرضه 

شـرکت  ایـن  کنـد؟  بایـد  چـه  نداشـته،  فـروش 

هزینه هـای خـود را با عـدم فروش محصول خود 

چگونه تامین کند؟ واحدهای کوچک و متوسط 

نیـاز بـه فـروش در هـر روز دارنـد و اگـر نتواننـد 

سـه هفته درآمد کسـب کنند، قطعا ورشکست 

خواهند شد.

وی مطـرح کـرد: اساسـا واحدهـای کوچـک 

نوردی قادر به عرضه در بورس به دلیل تضامین 

و یـا خریـد از بـورس بـه دلیـل گرانـی مـواد اولیـه 

نیستند. این واحدها حتی نمی توانند صادرات 

انجام دهند و استانداردهـای الزم برای صادرات 

مانند شرکت  هــای بزرگ را ندارند.

رئیــــس انجمــــن نــــوردکاران تاکیــــد کـــــرد: 

در  نـوردی  واحدهـای  جوسـازی ها،  علی رغـم 

سـال گذشـته بیـش از تعهـدات عرضـه خـود در 

بورس کاال عمل کردند. در حالی که متاسـفانه 
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در سال گذشته برخی از هفته ها 
330 هزار تن تقاضای عرضه 

میلگرد از سوی نوردکاران برای 
بورس کاال داشتیم اما بورس تنها 

130 هزار تن از آن را پذیرفت. 
به این ترتیب با کاهش عرضه 
و افزایش تقاضا، قیمت میلگرد 

افزایش یافت و در هفته بعد نیز 
شاهد افزایش قیمت شمش بودیم

بـه  تنهـا  مـدت  ایـن  در  شـمش  تولیدکننـدگان 

73درصـد تعهـدات خـود عمـل کرده انـد. ضمـن 

اینکـه نـوردکاران تنها گـروه از زنجیره تولید فوالد 

بودنـد کـه طـی هفـت مـاه اخیـر 70 درصـد از 

اطالعات فعالیت های تجاری خود اعم از خرید، 

فـروش، صـادرات، درآمد و... را در سـامانه جامع 

تجارت ثبت کردند.

پیشنهادات  

رضـوی نیـک اظهـار کرد: قیمت هـا در بورس 

کاال آزادسـازی شـود ایـن نهـاد بـه رسـالت اصلـی 

خود عمل کند تا به محل عرضه و تقاضا تبدیل 

شـود. ایـن یعنـی بازار تنها توسـط عرضه و تقاضا 

تعیین شود. ضمن اینکه بورس کاال دیگر اختیار 

قیمت گـذاری نداشـته باشـد و دولـت نیـز دیگـر 

قیمت گـذاری دسـتوری نکنـد و ایـن دو اجـازه 

دهند میزان عرضه و تقاضا قیمت نهایی کاالها 

را تعیین کند.

وی ادامـه داد: اگـر قـرار اسـت قیمت هـا بـر 

اساس قیمت های جهانی تعیین شود، باید تمام 

مبنـا  ایـن  بـر  فـوالد  زنجیـره  در  محصـوالت 

قیمت گذاری شوند. ضمن اینکه قیمت گذاری 

تمـام خریـد، فـروش و یـا صـادرات تنهـا بر اسـاس 

یـک نـرخ واحـد ارز )سـنا یـا نیمـا یـا هـر مبنـای 

دیگـر( صـورت گیـرد. ضمـن اینکـه شـرایط بـرای 

همـه واحدهـای تولیـدی هـم بخـش خصوصـی و 

هم بخش دولتی یکسان باشد.

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی خاطرنشـان 

کرد: بهتر است پایه قیمت گذاری گمرک نیز بر 

اسـاس اظهارنامه گمرکی صادرکننده باشـد تا به 

قانـون در ایـن خصـوص عمـل شـود زیـرا در قانون 

کاالی  ارزش  تعییـن  مراجـع  از  یکـی  کـه  آمـده 

صادراتـی، خـود صاحبـان کاال هسـتند. در ایـن 

رابطـه، قراردادهایـی کـه صادرکننده با مشـتریان 

صادراتی منعقد کرده، مبنا قرار گیرد.

رضـوی نیـک تصریـح کـرد: ایجـاد یـک سـامانه 

جامع برای ثبت تمام اطالعات واحدهای تولیدی 

ضروری به نظر می رسد و بهتر است سامانه های 

موجـود همچـون بهین یـاب و... در یک ابرسـامانه 

تجمیـع شـوند تا همـه با یک سـامانه واحـد مواجه 

باشـند. ایـن سـامانه تمام فعالیت هـای بنگاه های 

اقتصادی اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه 

و... را رصد کند. این سامانه به همه سازمان های 

درگیر با تولیدکنندگان مانند بانک مرکزی، گمرک، 

وزارت صمـت، وزارت کار و... متصـل شـود تـا هر 

سازمان اطالعات مربوط به خود را رصد کند.

وی در پایــــان تاکیــــد کــــرد: ضـــروری اســت 

وزارتخانه در همــه جلساتی که قرار است در آن 

تصمیم گیــری شـود، نظـرات بخـش خصوصـی را 

نیز لحاظ کنــد. درخواســت ما از دولت کنونی و 

دولـت آینـده این اسـت کـه برای همـه واحدهای 

تولیـدی عدالـت رعایـت شـود و هیـچ تبعیـض و 

تناقضی میــان بخــش خصــوصی و دولتی وجود 

صـــــدور  از  اینکــــه  ضمــــن  باشــــد.  نداشتــــه 

دستورالعمل هــــای خلـــق الساعـــه و تکـــــراری و 

متناقض از سوی سازمان ها پرهیز شود.
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مجمـع عمومـی عادی سـالیانه منتهی به 30 اسـفند ماه سـال 1399 شـرکت فـوالد هرمزگان بـا حضور صاحبان سـهام برگزار 
شد و در این مجمع تقسیم سود 450 ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی شـرکت 

فوالد هرمزگان با موضوع استماع گزارش هیئت  

قانونـی، تصویـب صورت هـای  بـازرس  و  مدیـره 

مالی سال )دوره( مالی منتهی به  30 اسفند ماه 

سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی، 

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تعیین حق حضور 

تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  موظـف  غیـر  اعضـای 

از  بـا حضـور 95 درصـد  مدیـره  هیئـت  پـاداش 

سهامداران برگزار شد.

این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسه در 

جایـگاه قانونـی، قرائـت دسـتور جلسـه از سـوی 

ریاسـت مجمـع عمومـی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسـه رسـمیت یافـت. مصطفـی متقـی، معـاون 

مالـی و اقتصـادی شـرکت فـوالد هرمـزگان در ایـن 

جلسـه اظهـار داشـت: شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

سـال 1399 هـم در عرصـه تولیـد و هـم در سـایر 

عرصه ها افتخارات متعددی را کسـب کرد که از 

جملـه آن هـا می تـوان بـه کسـب تقدیرنامـه تعالـی 

سـازمانی، تولیـد محصـول برتـر صنعـت و توسـعه 

کشـور، منتخب محصول نوآور برتر ایران، کسـب 

عنوان پروژه برتر بهره وری معادن و صنایع معدنی، 

کسـب نشـان ویـژه ارتباطـات موثـر بـا ذی نفعـان، 

دریافـت نشـان ویـژه مدیـر سـال، کسـب چهـار 

گواهینامه استانداردهای مدیریتی، کسب عنوان 

کارفرمـای سـالمت محور در جشـنواره امتنـان، 

کسـب عنـوان برتـر واحـد تحقیق و توسـعه اسـتان 

هرمزگان و... اشاره کرد.

وی در خصـوص دسـتاوردهای فـوالد هرمـزگان 

در حـوزه بهره بـرداری افزود: دسـتیابی به رکورد 

تولیـد سـاالنه تختـال بـه میـزان یـک میلیـون و 

522هزار تن در سال 1399 و عبور از ظرفیت اسمی 

مهم تریـن دسـتاورد بـوده اسـت. عـالوه بر ایـن، به 

سـه رکورد تولید روزانه در واحد احیا مسـتقیم نیز 

دسـت یافتیم. همچنیـن راندمان ریخته گـری از 

96.99درصد در سال 1398 به 98.13 درصد در سال 

1399 افزایش یافت. در همین حال افزایش راندمان 

کوره قوس الکتریکی از 79.5 درصد در سـال 1398 

بـه 80.9 درصـد در سـال 1399 اتفـاق افتـاد. ضمـن 

اینکه در سـال 1399 به رکورد تولید روزانه 446 تن 

تختال دست یافتیم.

معـاون مالـی و اقتصـادی فـوالد هرمـزگان بـا 

تقسیم سود 450 ریالی در مجمع »هرمز«
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حـوزه  در  شـرکت  ایـن  دسـتاوردهای  بـه  اشـاره 

تکنولـوژی، عنـوان کـرد: اجـرای ممیـزی شـخص 

توسـط  مدیریتـی  اسـتانداردهای  کلیـه  ثالـث 

کـردن  عملیاتـی  و  پیاده سـازی    ،SGS شـرکت

سیسـتم مدیریـت اقدامـات در سـطح شـرکت، 

تثبیـت اظهارنامـه 4 سـتاره در جایـزه ملی تعالی 

سـازمانی و ارتقـای سـطح امتیـاز از 405 بـه 439 و 

و  شـاخص ها  اهـداف،  تصویـب  و  نهایی سـازی 

اقدامـات اسـتراتژیک شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

افـق 1400 تـا 1402 از مهم تریـن دسـتاوردهای ایـن 

حوزه بوده است.

متقی اضافه کرد: در حوزه خرید و تامین مواد 

اولیـه رکوردهـای متعـددی کسـب کردیـم. رکـورد 

حمـل گندلـه بـه میـزان 20 هـزار تـن در یـک روز در 

سـال 1399 و جذب گندله در طول سـال به میزان 

دو میلیـون و 965 هـزار تـن رکوردهایـی بودنـد کـه 

فـوالد هرمـزگان در سـال گذشـته جابه جـا کـرد. 

عـالوه بـر ایـن، رکـورد سـالیانه تعـداد متریـال کـد 

سـفارش شـده قطعات یدکی به میزان سـه هزار و 

497 متریـال کـد  طـی 10 سـال گذشـته بـا وجـود 

شـرایط تحریـم و نوسـانات شـدید قیمـت و کرونـا 

دیگر دستاورد این شرکت بوده است. ضمن اینکه 

در سال گذشته توانستیم 20 تجهیز مهم شرکت از 

44 تجهیز را بومی سازی کنیم.

وی درباره عملکرد بخش فروش شرکت فوالد 

تندیـس  دریافـت  کـرد:  خاطرنشـان  هرمـزگان، 

سـال  پنجمیـن  بـرای  اسـتان  نمونـه  صادرکننـده 

متوالی،  دریافت تندیس رضایتمندی مشـتریان 

در سـطح کشـور برای دومین سـال، کسـب رکورد 

و  هـزار  دو  ارزش  بـه  ماهیانـه  فـروش  درآمـد 

573میلیارد تومان در اسفند ماه سال 1399، رشد 

10 درصدی میزان فروش محصول اسلب با ارزش 

افـزوده باالتـر سـال 1399 نسـبت بـه سـال 1398 و 

رشد 119 درصدی درآمد فروش سال 1399 نسبت 

و  حضـور  سـال 1398،  شـده  حاصـل  درآمـد  بـه 

هدف گذاری بازارهای جهانی و صادرات 607هزار 

تن تختال در سال 1399 از مهم ترین دستاوردهای 

این حوزه بوده است.

فـوالد  شـرکت  اقتصـادی  و  مالـی  معـاون 

هرمـزگان تصریح کرد: نرخ مصـرف گاز در واحد 

احیـاء مسـتقیم از 10.3 گیـگاژول بـر تـن در سـال 

سـال 1399  در  تـن  بـر  گیـگاژول  بـه 10.01   1398

کاهش یافت. در همین حال نرخ مصرف برق در 

واحد احیاء مسـتقیم از 110 کیلو وات سـاعت بر 

تـن در سـال 1398 بـه 104.9 کیلـو وات سـاعت بـر 

تـن در سـال 1399 افـت داشـت. همچنیـن نـرخ 

مصـرف آب در واحـد احیـا مسـتقیم 0.96 نرمـال 

متـر مکعـب بـر تـن در سـال 1398 بود که بـه 0.94 

نرمـال متـر مکعـب بـر تـن در سـال 1399 رسـید. 

همچنین بهبود عملکرد سیستم مدیریت انرژی، 

 ،ISO50001-2018 گواهینامـه  تمدیـد  و  اخـذ 

کاهـش توقفـات تولیـد و افزایش ایمنی بـا اجرای 

پوشـش فالماسـتیک کابل های برق شـرکت فوالد 

هرمزگان در سال گذشته حاصل شد.

گـزارش  بـا  مطابـق  کـرد:  مطـرح  متقـی 

ایمیـدرو، شـرکت فـوالد هرمـزگان در سـال 1399 

بـا تولیـد یـک میلیـون و 522 هـزار تـن فـوالد خـام، 

رتبه چهارم کشور در تولید فوالد را کسب کرد و 

سهم 7 درصدی در تولید این فلز در کشور را به 

سـال  ایـن  در  همچنیـن  داد.  اختصـاص  خـود 

آهـن  تـن  هـزار   651 و  میلیـون  یـک  توانسـتیم 

اسفنجی، 125 هزار تن آهک و 92 هزار تن بریکت 

تولیـد کنیـم کـه تولیـد همـه محصـوالت فـوالد 

هرمزگان در سال گذشته نسبت به سال پیش از 

آن با رشد همراه بوده است.

وی بـا اشـاره بـه آمار فـروش فوالد هرمـزگان در 

سـال گذشـته، بیـان کـرد: در سـال 1399 بـه میـزان 

یـک میلیـون و 458 هـزار تـن تختـال، 13 هـزار تـن 

آهـک، 15 هـزار تـن آهـن اسـفنجی و یـک هـزار تـن 

بریکـت در بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش 

رسـاندیم. در ایـن میـان 607 هـزار تـن تختـال در 

بازارهـای صادراتـی و 851 هـزار تـن در بازارهـای 

داخلی به فروش رسیده است. 

فـوالد  شـرکت  اقتصـادی  و  مالـی  معـاون 

تختـال  صـادرات  ارزش  کـرد:  ابـراز  هرمـزگان 

بـه 58 هـزار و  فـوالد هرمـزگان در سـال 1399 

191میلیـارد ریـال و فـروش داخلی نیـز 76 هزار و 

330 میلیـارد ریـال رسـید کـه در مجموع فروش 

134 هزار و 922 میلیارد ریالی برای این شـرکت 

رقـم خـورد. همچنیـن سـود عملیاتی شـرکت در 

سـال 1399 رشـد قابل توجهی داشـت و 59 هزار 

میلیارد ریال رسید. 

دستیابی به رکورد تولید ساالنه 
تختال به میزان یک میلیون و 

522هزار تن در سال 1399 و 
عبور از ظرفیت اسمی مهم ترین 

دستاورد بوده است. عالوه بر این، 
به سه رکورد تولید روزانه در واحد 

احیا مستقیم نیز دست یافتیم
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طرح های در دست اقدام  

توسـعه ای  طرح هـای  اینکـه  بیـان  بـا  متقـی 

اقـدام  در دسـت  فـوالد هرمـزگان  در  متعـددی 

است، گفت: در سال جاری برنامه هایی همچون 

افزایش ظرفیت فوالدسازی از 1.5 به دو میلیون تن 

تختال در سـال، احداث یک واحد ورق عریض به 

ظرفیت 1.2 میلیون تن در سال، احداث یک واحد 

اکسیژن به ظرفیت 10 هزار نرمال متر مکعب در 

سـاعت، احداث سـیلوهای ذخیره آهن اسـفنجی 

بـه ظرفیـــت 30 هـزار تــــن، احـداث تصفیه خانــه 

صنعتـی واحـد احیـا مستقیـــم و احـداث واحــد 

سولفــــورزدایی جهــــت دو واحــــد موجـــود احیـا 

مستقیم و یک واحد آتی شرکت پیگیری می شود. 

وی ادامـه داد: طـرح توسـعه تولیـد تختـال 

19 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد که 

تاکنـون ایـن پـروژه 7.8 درصـد پیشـرفت داشـته 

اسـت. همچنیـن واحـد احیـا مسـتقیم شـرکت به 

ظرفیت 900 هزار تن با پیشرفت 6.9 درصد روبه رو 

بـود و بـرای احـداث کامـل آن 21 هزار میلیارد ریال 

سـرمایه گذاری نیاز اسـت. عـالوه بر ایـن، احداث 

واحـد تولیـد ورق عریـض کـه بـه 45 هـزار میلیـارد 

پیشـرفت  دارد،  نیـاز  سـرمایه گذاری  ریـال 

6.1درصـدی داشـته اسـت. پیش بینـی می شـود 

پروژه واحد احیا مستقیم در سال 1402 و پروژه های 

افزایـش ظرفیـت تولید و نیز واحـد ورق عریض در 

سال 1403 به بهره برداری برسند. 

معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالد هرمزگان 

بیـان کـرد: فـوالد هرمـزگان در موضـوع محیـط 

زیسـت عملکرد خوبی از خود برجای گذاشـت و 

متعـددی  اقدامـات  سـال گذشـته  در  توانسـت 

همچون نصب تجهیزات  On Line Monitoring بر 

دودکـش دیداسـتینگ واحـد فوالدسـازی و احیـا 

مسـتقیم جهـت کنتـرل مـداوم و آنالیـن ذرات و 

گازهـای خروجـی از دودکـش، طراحـی نظام جامع 

پسماند و عقد قرارداد با مراکز ذی صالح در حوزه 

پسـماندهای شـهری، اسـتقرار سیسـتم مدیریـت 

 ،ISO14001 زیسـت محیطی بر اسـاس اسـتاندارد

اخذ تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی واحد 

تصفیـه آب، اخـذ مجـوز زیسـت محیطی جهـت 

اراضـی در  بـه منظـور تسـطیح  کاربـری سـرباره 

منطقه ویژه، پایش و اندازه گیری دوره ای سـه ماه 

شـاخص های آلودگی آب، هوا و صوت و خاک در 

قالـب طـرح خـود اظهاری سـازمان محیط زیسـت 

صورت داده است.

متقـی بـا اشـاره بـه برنامه هـای شـرکت فـوالد 

انسـانی،  نیـروی  آمـوزش  بـرای  هرمـزگان 

خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته بـا توجـه بـه 

شـرایط، برگـزاری چهارمیـن دوره نظرسـنجی از 

مدیریـت  نظـام  دوم  فـاز  اسـتقرار  کارکنـان، 

عملکـرد کارکنـان، اسـتقرار فـاز دوم نظـام جامع 

دوم  فـاز  اجـرای  کارکنـان،  داخلـی  ارتباطـات 

سـطوح  رهبـری  مهارت هـای  ارتقـای  پـروژه 

مدیریتی، تدوین سـند کدهای رفتـاری کارکنان 

همسـو بـا ارزش هـای سـازمانی، برگـزاری همایـش 

متناسـب با نیازهای خانواده ها به صورت آنالین 

مصاحبـه  جلسـه  برگـزاری 90  حضـوری،  غیـر  و 

ارزیابی شایستگی جهت ارتقا داخلی کارکنان و 

تکمیـل نظـام ارزیابـی و بهبـود کیفیـت خدمات 

منابـع انسـانی و بازنگـری فراینـد نیازسـنجی و 

اثربخشی آموزش کارکنان به انجام رسید.

برنامه های آتی فوالد هرمزگان  

معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالد هرمزگان 

در خصـوص چشـم انداز ایـن شـرکت بـرای سـال 

1404، عنوان کرد: در چهار سال آینده قصد داریم 

بـه یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان محصـوالت 

تولیـد  توانایـی  بـا  فـوالدی در جنـوب کشـور 

دو میلیـون تـن فـوالد خـام و 1.2 میلیـون تـن ورق 

عریض با گرایش به محصوالت ویژه و اثربخش در 

بازارهای صادراتی تبدیل شود. 

وی اضافـه کـرد: در سـال جـاری قصـد داریم 

بـه تولیـد یـک میلیـون و 650 هـزار تـن تختـال 

دسـت یابیـم و از ظرفیـت اسـمی عبـور کنیـم. 

همچنین تولید آهن اسـفنجی در سـال 1399 به 

میـزان  یـک میلیـون و 720 هـزار تـن هدف گـذاری 

ایـن سـال تثبیـت  شـده اسـت. اقـدام دیگـر در 

قـوس  کوره هـای  در  گرافیتـی  الکتـرود  مصـرف 

الکتریکی خواهد بود. در همین حال قصد داریم 

یـک میلیـون و 650 هـزار تـن تختـال در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برسانیم که 950 هزار 

تـن از آن در بازارهـای داخلـی و 700 هـزار تـن در 

اسـت.  شـده  هدف گـذاری  صادراتـی  بازارهـای 

بـا  ارزش افـزا  مشـارکت های  ایجـاد  همچنیـن 

شـرکت های زنجیره تامین برای تامین پایدار مواد 

اینکـه  ضمـن  اسـت.  شـده  هدف گـذاری  اولیـه 

طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان، 

ارتقـای مهارت هـای رهبـری سـطوح مدیریتـی و 

مدیریت بهای تمام شده و انجام پروژه های حذف 

فعالیت های فاقد ارزش افزوده از دیگر برنامه های 

فوالد هرمزگان در سال 1400 خواهد بود. 

پـس از توضیحـات معـاون مالـی و اقتصـادی 

شرکت فوالد هرمزگان درباره عملکرد این شرکت 

در سـال 1399 و پیشـنهادات، بـازرس قانونـی و 

حسـابرس بندهـای خـود راجع بـه گزارش فعالیت 

هیئت مدیره این شرکت در سال 1399 را ارائه داد 

و هیئـت مدیـره فـوالد هرمـزگان و معـاون مالـی و 

اقتصـادی ایـن شـرکت در خصـوص مـوارد مطـرح 

شده توضیحاتی را بیان کردند. 

مصوبات مجمع  

در پایـان مجمـع فـوالد هرمـزگان صورت هـای 

مالـی منتهـی بـه 30 اسـفند مـاه سـال 1399 بـه 

تصویب سـهامداران رسید. سود تقسیم شـده در 

مجمـع 450 ریـال بـه ازای هـر سـهم مـورد تصویب 

قـرار گرفـت. روزنامـه صمـت و دنیـای اقتصـاد بـه 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین شد. در همین 

حـال عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی در سـال 

1400 همانند سال قبل به هیئت مدیره واگذار شد 

و مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت شرکت دش و 

همـکاران بـه عنـوان حسـابرس مسـتقل و بـازرس 

قانونی تعیین شد.

در سال 1399 به میزان یک 
میلیون و 458 هزار تن تختال، 
13 هزار تن آهک، 15 هزار تن 

آهن اسفنجی و یک هزار تن 
بریکت در بازارهای داخلی و 
صادراتی به فروش رساندیم



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

45
 é شماره  é 171 تیر ماه 1400

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان گفت: مهم تریـن چالش شـرکت فوالد بـرای اجـرای طرح های توسـعه ای و رشـد تولید، 
قطعـی بـرق در تابسـتان و قطعـی گاز در زمسـتان اسـت که امیدوار هسـتیم بـا رایزنی هـای صـورت گرفته با مسـئوالن حوزه 

انرژی، این چالش با برنامه ریزی  برطرف شود.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالین«، عطاءاله معروف خانی در نشست خبری 

که بعد از مجمع عمومی شـرکت فوالد هرمزگان 

برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به بازاریابی هایی 

کـه انجام دادیم و فعالیت هـا و هدف گذاری های 

صـورت گرفتـه در ایـن رابطـه طـی سـال گذشـته و 

سال جاری، امیدوار هستیم در سال جاری شاهد 

رشـد صـادرات از سـوی فـوالد هرمـزگان باشـیم. 

قطعا با توجه به شرایط ایجاد شده و استقرار دولت 

جدید، فعالیت را در حوزه بین الملل بهتر خواهد 

شـرکت،  مدیـران  و  معاونت هـا  همـراه  بـه  شـد. 

برنامه ریزی کرده ایم که در حوزه صادرات بیشتر 

نقش آفرینی کنیم.

وی افـزود: قطعـی بـرق در کشـور مشـکالت 

عدیده ای را برای حوزه صنعت ایجاد کرده است 

کارخانه هـای  بـرای  نیـز  هرمـزگان  اسـتان  در  و 

صنعتـی چالش هایـی را بـه وجـود آورده اسـت. 

شـرکت فـوالد هرمـزگان در خـرداد مـاه با توجه به 

کاهـش تخصیـص بـرق، مشـکالتی را در حـوزه 

تولیـد داشـت امـا بـا پیگیری هـای صـورت گرفته 

در قرارگاه رفع موانع تولید، شورای تامین استان، 

شـرکت بـرق اسـتان هرمـزگان، تـالش می کنیـم 

قطعـی بـرق و کاهـش تخصیـص آن را بـه حداقـل 

برسانیم تا شاهد رشد تولید باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان 

کـرد: در زمینـه سـرمایه گذاری بـرای تولیـد برق، 

فـوالد  برنامه هـای  جـزو  نیـز  نیـروگاه  احـداث 

هرمزگان بوده است. با هماهنگی ها با سهامدار 

عمـده یعنـی فـوالد مبارکـه، چند جلسـه در دفتر 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت برگـزار شـد و در 

این راسـتا، فوالد هرمزگان برای تولید برق برنامه 

دارد. تالش می کنیم با احداث نیروگاه این مهم 

تحقق یابد.

فـوالد  شـرکت  کـرد:  عنـوان  معروف خانـی 

هرمـزگان پروژه هـای افزایـش تولید را دسـتور کار 

قرار داده است و برای اجرای این پروژه ها مصمم 

اسـت کـه گام هـای اساسـی را بـردارد. بـا اجـرای 

پـروژه توسـعه زیـر سـقف، فـوالد هرمـزگان قطعـا 

حـال،  ایـن  بـا  داشـت.  خواهـد  تولیـد  افزایـش 

مشـکالتی بـرای اجـرای پروژه هـا وجـود دارد کـه 

مهم تریـن آن در حـوزه انـرژی بوده که قطعی برق 

برنامه ریـزی  حـوزه  ایـن  در  اسـت.  آن  ازجملـه 

کرده ایم احداث نیروگاه و تولید برق برای آینده، 

جزو طرح های توسعه قرار گیرد.

وی اذعـان کـرد: در حـال حاضـر، مشـکالت 

بـرق بـرای تولیدکننـدگان فـوالد بـه چالـش بـزرگ 

تبدیـل شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در 

تابستان با قطعی برق و در زمستان با تغییر فصل 

و شـرایط آب و هـوا بـا قطعـی و کاهـش تخصیـص 

گاز مواجـه خواهیـم بـود. در هـر دو زمـان، حـوزه 

امیـدوار  می شـود.  مواجـه  چالـش  بـا  صنعـت 

هسـتیم مسـئوالن عالیرتبـه اسـتان بـه ویـژه در 

حوزه برق و گاز با تالش و برنامه ریزی، مشکالت 

را بـه حداقـل برسـانند تـا فوالدسـازان در حـوزه 

تولید دچار مشکل نشوند.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تاکید کرد: 

بـرای حـوزه صنعـت دشـوار اسـت کـه در 6 مـاه 

نخست سال به دلیل کاهش تخصیص برق و در 

6 مـاه دوم سـال بـه دلیـل کاهـش تخصیـص گاز 

دچـار مشـکل شـوند. درخواسـت مـا از مسـئوالن 

دسـت اندرکاران  و  هرمـزگان  اسـتان  عالی رتبـه 

حـوزه انـرژی ایـن اسـت کـه برنامه ریـزی و تـالش 

کنند مشکالت صنعت بابت تخصیص انرژی به 

حداقل برسد.

معروف خانـی تصریـح کـرد: اعتقـاد در فـوالد 

هرمزگان به »ما می توانیم« اسـت و کمیته ای با 

ایـن عنـوان بـا عضویـت نخبگان صنعت تشـکیل 

داده ایـم. قطعـا بـه تبعیـت از شـعار امسـال یعنی 

ایـن  در  مانع زدایی هـا«  پشـتیبانی ها،  »تولیـد، 

کمیتـه تـالش خواهیم کرد تا هم در بومی سـازی 

و هم در رشد تولید قدم های موثری را برداریم و 

ثابت کنیم حتی با وجود تحریم های ظالمانه، با 

شـعار »مـا می توانیـم« تمام مشـکالت و موانـع را 

و  و شـاهد رشـد  پشـت سـر خواهیـم گذاشـت 

توسعه در همه زمینه ها خواهیم بود.

چالش قطعی برق و گاز باید برطرف شود
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:
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افزایش نسبی تقاضا برای فوالد
در هفته ای که گذشت؛

ورق خودرو هفت هزار تن محصول   

گالوانیزه در بورس کاال فروخت

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

تـن  مـاه موفـق شـد 6 هـزار  شـنبه 29 خـرداد 

ورق گالوانیـزه خودرویـی و یـک هـزار تـن ورق 

کاالی  بـورس  در  را  خانگـی  لـوازم  گالوانیـزه 

ایران معامله کند.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 

شـنبه 29 خـرداد مـاه 6 هـزار تـن ورق گالوانیـزه 

خودرویـی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 6 هـزار تنـی مواجـه شـد و توانسـت 

همه عرضه خود را به فروش برساند.

ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه خودرویـی را به 

قیمـت 268 هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بـدون  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده  عرضـه 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  مانـد.  باقـی  تغییـر 

صـورت گرفتـه 160 میلیـارد و 80 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

کـه  می دهـد  نشـان  نمـودار 2  همچنیـن 

بختیـاری،  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

تـن ورق گالوانیـزه  یـک هـزار  شـنبه 29خـرداد، 

در هفتـه منتهـی بـه چهـارم تیـر ماه، بـورس کاال شـاهد عرضه محصـوالت متنوع فـوالدی بـود و در این میـان، فوالد خـام و ورق 
فوالدی نسبت به دیگر محصوالت، با اقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه شدند
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لوازم خانگی را در بورس کاال عرضه کرد که در 

مقابل آن یک هزار و 200 تن تقاضا وجود داشت 

و این شـرکت توانسـت همه عرضه خود را مورد 

معامله قرار دهد.

ورق گالوانیـزه لـوازم خانگـی شـرکت ورق 

خـودرو بـه قیمـت 268 هـزار ریـال بـه ازای هـر 

رقابـت  بـا  کـه  بـود  شـده  عرضـه  کیلوگـرم 

صـورت گرفتـه قیمـت معاملـه بـه 274 هـزار و 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   15

شـرکت از معامله ورق گالوانیزه لوازم خانگی 

تومـان  میلیـون   401 و  میلیـارد   27 توانسـت 

درآمد کسب کند.

معامله 10 هزار تنی شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه یکـم تیـر ماه، شـرکت آهـن و فوالد 

ارفـع توانسـت 10 هـزار تن شـمش فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه یکـم تیـر مـاه 10 هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 17 هـزار تنـی مواجه شـد و 

بـه میـزان پنـج هزار تـن معامله صـورت گرفت. 

ارفـع باقـی شـمش خـود را بـه مچینـگ بـرد و 

فـروش  بـه  نیـز  دیگـر  تـن  هـزار  پنـج  توانسـت 

بـه  شـرکت  ایـن  معامـالت  حجـم  تـا  برسـاند 

10هزار تن برسد.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 132 هزار و 

163 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

معاملـه نیـز بـا همیـن قیمـت انجـام شـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفته 132 میلیـارد و 

163 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
132 هزار و 163 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود معامله 
نیز با همین قیمت انجام شد. این 

شرکت از معامله صورت گرفته 
132 میلیارد و 163 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  فـوالدی 

تقاضـای یـک هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و بـه 

فـوالد  گرفـت،  صـورت  معاملـه  میـزان  همیـن 

خراسـان باقی شـمش خود را به مچینگ برد که 

توانسـت یـک هـزار تن دیگـر را مورد معامله قرار 

دهد و جمع معامالت این شـرکت به دو هزار و 

500 تن برسد.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 132هزار 

و 163 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

که قیمت معامله تغییری نداشت. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه 33 میلیـارد و 40میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

گفتنـی اسـت کـه فـوالد خراسـان چهارشـنبه 

دوم تیر ماه، 10 هزار و 32 تن میلگرد در بورس کاال 

عرضـه کـرده بـود کـه بـا وجـود تقاضـای 396 تنی، 

معامله ای صورت نگرفت و میلگرد فوالد خراسان 

بدون معامله رینگ بورس را ترک کرد.

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو، سه شـنبه یکم تیر ماه 10 هزار 

تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 21 هـزار تنـی مواجـه و ایـن 

شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی عرضـه 

خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  چادرملـو، 

132هزار و 163 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـه 132 هـزار و 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  329ریـال 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفته 132 میلیـارد و 

329میلیون تومان درآمد کسب کرد.

دو هزار و 500 تن شمش فوالد خراسان معامله شد  

سه شـنبه یکـم تیـر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان موفـق شـد دو هـزار و 500 تن شـمش بلـوم فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد خراسـان، سه شـنبه یکـم تیـر مـاه 10 هـزار تـن شـمش بلـوم 

رقابت شدید برای شمش فوالدی چادرملو  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سه شنبه یکم تیر ماه توانست 10 هزار تن شمش فوالد خود را 
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»فخوز« 14 هزار تن محصول فوالدی   

معامله کرد

سه شـنبه یکم تیر ماه، شـرکت فوالد خوزستان 

توانسـت 13 هـزار تـن شـمش بلـوم و یک هـزار تـن 

تـن  تختـال فـوالدی خـود و در مجمـوع 14هـزار 

محصول را در بورس کاال معامله کند.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه یکـم تیـر مـاه 25 هـزار تـن 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای 12 هزار تنی مواجه شد اما 11 هزار 

تـن شـمش فـوالدی بـه فـروش رفـت. این شـرکت 

باقـی شـمش خـود را در مچینـگ عرضـه کرد که 

توانسـت دو هزار تن دیگر را به فروش برسـاند و 

جمع فروش شمش آن به 13 هزار تن برسد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 132هزار 

و 163 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه بـا همین قیمت صـورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 171میلیـارد و 

811میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت 

فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه یکـم تیـر مـاه 40 هـزار 

تـن تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه بـا تقاضـای سـه هـزار تنـی در تـاالر اصلـی 

مواجه شد اما یک هزار تن از تختال عرضه شده 

مورد معامله قرار 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 16 میلیارد و 

950 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 30 هزار تنی تختال فوالد هرمزگان  

شرکت فوالد هرمزگان سه شنبه یکم تیر ماه، 

توانسـت 30 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

می دهـد،  نشـان  نمـودار 6  کـه  همانطـور 

سه شـنبه یکـم تیـر مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 

30هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 33 هـزار و 940 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و فـوالد هرمـزگان توانسـت 

همه 30 هزار تن تختال خود را معامله کند.

قیمت عرضه »هرمز« 159 هزار ریال به ازای هر 

کیلوگـرم بـود کـه بـه همین قیمت معامله صـورت 

گرفـت. فـوالد هرمـزگان از معاملـه تختـال خـود در 

بورس کاال 477میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
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شرکت توسعه معدنى و صنعتى 
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سایـر رسانـه ها
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مجمع عمومی فوالد بناب برگزار شد

کمبود برق توسعه خطوط آلومینیوم را متوقف کرد

هیدروژن جایگزین گاز طبیعی در تصفیه آلومینا می شود
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 به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

معـاون  اصفهـان،  آهـن  ذوب  شـرکت  عمومـی 

بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهـان اظهـار داشـت: 

همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری 

شماره 5، نصب برج های خنک کننده هیبریدی 

ایستگاه ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی 

آگلوماشین شماره 4 و تعمیرات اساسی تعویض 

لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 2، تعمیرات 

اساسی درجه 3 کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با 

موفقیت انجام شد.

تعمیـرات  خصـوص  در  توالئیـان  مهـرداد 

اساسی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن، بیان کرد: 

این تعمیرات اساسی از نوع درجه سه بود که از 

نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.

وی افـزود: ایـن تعمیـرات اساسـی بـرای حفظ 

شـرایط تولیـد اسـت. فلسـفه تعمیـرات اساسـی 

حفظ و پایداری شـرایط موجود اسـت تا در آینده 

خطری برای تولید وجود نداشته باشد.

معــــاون بهره بــــرداری ذوب آهــــن اصفهــــان 

تاکیـد کـرد: با توجه به محدودیت های زیاد در 

را  ذوب آهـن  شـدت  بـه  کـه  بـرق  و  آب  حـوزه 

تحـت تاثیـر منفی قـرار داده، تعمیرات اساسـی 

کوره بلنــــد شمــــاره 2 انجـــام شـــد، اگرچـه این 

تعمیرات پیشتــــر بــــرای بــــازه زمــــانی دیگـــری 

برنامــه ریزی شده بود.

وی با بیان اینکه 160 نقطه کوره بلند شماره 2 

معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهان با بیان اینکه به دلیل شـرایط سـخت کـم آبی، ذوب آهن حـدود 2 تا 3 درصـد از برنامه های 
خـود عقـب اسـت، گفت: اگـر آب به حدی کم شـد کـه نتوانیم بدنـه کوره هـا را خنک نگـه داریم، احتمـال اتفاقـات ناگوارهمچون 

انفجار در کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.

بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی 
ذوب آهن نشد

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهـن تعمیـرات اساسـی انجام شـده اسـت، 

ایـن  اصلـی  قسـمت های  ازجملـه  کـرد:  اضافـه 

تعمیـر مربـوط به زینک خانه و دیگـری مربوط به 

قسمت پل شیب دار بود.

توالئیـان تاکیـد کـرد: بـه طـور معمـول بـرای 

تعمیـرات اساسـی، قطعـات مـورد نیـازی کـه از 

سـال های قبل خریداری و نگهداری شـده اسـت، 

در زمان مناسب تعمیرات اساسی برای نوسازی 

مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در مـورد تعمیـرات اساسـی کـوره بلنـد 

شـماره 3 ذوب آهـن نیـز، تصریـح کـرد: اگر برخی 

اقـالم مـورد نیـاز ایـن کوره همچون مواد نسـوز از 

خـارج وارد کشـور شـده باشـد، پیش بینـی شـده 

تعمیـرات اساسـی کـوره شـماره 3 ذوب آهـن در 

مهـر و آبـان امسـال انجـام و ایـن کوره برای تعمیر 

متوقـف خواهـد شـد، در غیـر ایـن صـورت کار 

خاصی برای تعمیرات اساسی آن وجود ندارد.

معاون بهره بـرداری ذوب آهن اصفهان درباره 

تاثیر کم آبی و آسیبی که به بخش های مختلف 

تولیـد و بـه خصـوص کوره هـای بلنـد ذوب آهـن 

وارد کـرده اسـت، بیـان کـرد: آسـیب ها دو دسـته  

هسـتند؛ بایـد توجـه داشـت کـه بـه طـور معمـول 

تجهیـزات و کارخانجـات صنعتـی زمانـی خـوب 

کار کـرده کـه بـه صـورت پایـدار و یکنواخـت در 

مـدار باشـند، امـا اگـر به هر دلیـل کوره های بلند 
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چند روز متوقف و دوباره کار کنند و این شرایط 

تـداوم یابـد، از نظـر تکنولـوژی آسـیب زیـادی بـه 

کـوره وارد خواهـد شـد کـه عـالوه بـر افـت تولید، 

موجـب بسـته شـدن و یـا بـه اصطـالح ماسـیدگی 

مواد داخل کوره خواهد شد.

وی بـا اشـاره بـه آسـیب های جدی کـم آبی به 

کوره هـای بلنـد ذوب آهـن، ادامـه داد: اگر آب به 

حدی کم شد که نتوانیم بدنه کوره را خنک نگه 

داریـم، احتمـال اتفاقـات ناگـوار همچـون انفجـار 

در کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.

توالئیـان بـا اشـاره بـه نگرانـی ذوب آهـن از کم 

آبی، تاکید کرد: امروز ذوب آهن با ریسک بسیار 

باال در حال حرکت است و این تعمیرات اساسی 

موجب شده تا تولید ذوب آهن در این بازه 10 روز 

کاهـش یابـد، کـه ایـن موجـب نیـاز بـه آب کمتـر 

شده است.

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بـه دلیـل 

شـرایط سـخت کم آبی ذوب آهن اصفهان حدود 

2 تـا 3 درصـد از برنامه هـای خـود عقـب اسـت، 

بیـان کـرد: اگرچـه در مـاه سـوم سـال قـرار داریـم، 

امـا بـه دلیل شـرایط سـخت کم آبـی ذوب آهن در 

بحـث تولیـد اصلـی خـود شـامل چـدن و فـوالد 

تقریبا 2 تا 3 درصد از برنامه های پیش بینی شده 

خود عقب است.

معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهـان 

خاطرنشان کرد: البته این اتفاق موجب نشده تا 

عقـب  خـود  صادراتـی  تعهـدات  از  ذوب آهـن 

بمانـد؛ چراکـه تعهـدات تولیـدی و صـادرات در 

فواصل کوتاه است، اما از برنامه پیش یینی شده 

خود اندکی عقب مانده ایم.

ــــ

شرکت ریوتینتو، در نظر دارد هیدروژن را جایگزین استفاده از گاز طبیعی در تصفیه آلومینا کند.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از  روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، شرکت ریوتینتو 

کاهـش  را ه هـای  دنبـال  بـه  اسـترالیا  دولـت  و 

آالینده های کربنی هستند. در همین راستا، این 

شـرکت در نظـر دارد بـا حمایـت دولـت اسـترالیا 

بـه جـای گاز  از هیـدروژن  اسـتفاده  مطالعـات 

طبیعی در تصفیه آلومینا را آغاز کند.

همچنیـــن آژانـــس انرژی هـــای تجدیدپذیر 

اسـترالیا اعـالم کـرده اسـت هزینـه انجـام ایـن 

بــــا  مطالعــــات کــــه در آن فراینـــــد تصفیــــه 

تکنولــــوژی هـــای آزمایشگاهــــی در ملبـــــورن 

شبیه سـازی می شـود، 925 هزار دالر اسـت که 

نیمـی از آن را آژانـس انرژی هـای تجدیدپذیـر 

استرالیا تامین خواهد کرد.

انرژی هـای  آژانـس  دارن میلـر، مدیرعامـل 

تجدیدپذیــــر استرالیا، اظهـــار داشــت: کشف 

روش ها و راه های تکنولوژی های جدید استفاده 

از انـــــرژی پـاک، گامـی حیــــاتی بــــرای تولیـــد 

آلومینیوم سبز خواهد بود.

استرالیا دومین تولیدکننده جهانی آلومینیوم 

از  یک چهـارم  آلومینـا  تولیـد  بنابرایـن  اسـت؛ 

آلودگی های دی اکسـید کربن در این کشـور را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت. بـه همین دلیل 

یافتـن راه هـای کاهـش گازهـای گلخانـه ای مـد 

نظـر دولـت اسـترالیا قـرار گرفتـه اسـت. از آنجا 

که ریوتینتو یک سوم از ظرفیت تولید آلومینای 

راسـتای  در  دارد،  اختیـار  در  را  کشـور  ایـن 

مطالعات آزمایشگاهی این پروژه مورد حمایت 

دولت استرالیا قرار می گیرد.

تولید آلومینیوم، علت انتشار 2.6 درصد   

از گازهای گلخانه ای در جهان

بر اساس این گزارش، موسسه مشاوره انرژی 

وود مکنزی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد: 

صنعـت آلومینیـوم طـی سـال گذشـته میـالدی، 

2.6 درصد از انتشـار گازهای گلخانه ای جهان را 

بـه خـود اختصـاص داده کـه 70 درصـد آن مربوط 

بـه چین اسـت. همچنین طـی این مـدت، حدود 

60 درصد از انتشـار گازهای گلخانه ای ناشـی از 

مـورد  انرژی هـای  بـه  مربـوط  آلومینیـوم  تولیـد 

استفاده در این بخش بوده است.

هیدروژن جایگزین گاز طبیعی در تصفیه آلومینا می شود
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، حسین برحقی در 

خصـوص تامیـن نیـاز شـرکت قوطـی افشـان از 

محصـوالت فـوالد مبارکه اظهار داشـت: شـرکت 

قوطی افشـان به عنوان یکی از مصرف کنندگان 

و  بـوده  مبارکـه  فـوالد  انـدود شـرکت  قلـع  ورق 

اسـاس  بـر  را  خـود  نیـاز  از  بخشـی  ماهانـه 

از طـرف شـرکت  سـهمیه بندی صـورت گرفتـه 

مذکور تامین کرده است.

وی افـزود: تنهـا یکـی از مـواردی کـه باعـث 

شـده اسـت کار بـرای ایـن واحـد تولیـدی سـخت 

باشـد ضخامت ورق عرضه شـده برای مجموعه 

قوطـی افشـان اسـت. بـه این شـکل که ضخامت 

مصرفی مطلوب برای این شـرکت 0.18 میلیمتر 

جـاری  هـای  بخشـنامه  بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت 

شرکت فوالد مبارکه، ضخامت مذکور تنها برای 

کارخانه هـای تولیـد قوطی هـای صنایـع غذایـی 

عرضه خواهد شد و این شرکت باالجبار بایستی 

ورق 0.21 میلی متـر سـفارش دهـد کـه بـه دلیـل 

افزایـش قیمـت ورق قلـع انـدود در عرضـه مـواد 

اولیه بورس کاال، این موضوع سبب ایجاد هزینه 

اضافی برای تولید است؛ البته در این خصوص و 

بـرای رفـع ایـن مشـکل، مذاکراتـی بـا مسـئوالن 

مربوطـه در شـرکت فـوالد مبارکـه انجـام شـده و 

امید داریم به زودی این مشکل را رفع کرد.

مدیرعامـل شـرکت قوطی افشـان بـا تاکید بر 

کیفیت باالی محصول فوالد مبارکه و حساسیتی 

قوطـی  شـرکت  نهایـی  تولیـد محصـول  در  کـه 

افشـان وجـود دارد بیـان کرد: این محصول کامال 

پاسـخگوی نیاز مجموعه بوده اسـت. البته طبق 

سـهیمه بندی، شـرکت فوالدمبارکـه هـر مـاه بـه 

میـزان خاصـی ورق قلـع انـدود بـرای ایـن شـرکت 

اختصاص داده و این در حالی است که کل نیاز 

مجموعه، چندین برابر آن است. بنابراین شرکت 

بـرای تامیـن مابقـی نیـاز خـود، باالجبـار از دیگـر 

تولیدکننـدگان متفرقـه و یـا محصـوالت وارداتـی 

چینـی اسـتفاده کـرده اسـت؛ در نتیجـه، این امر 

منجر به خروج بخشی از ارز موجود شد.

برحقـی اضافـه کـرذ: در حـال حاضر، ظرفیت 

صنایع تولیدکننده مرتبط با مواد غذایی به شکل 

بهتری پوشـش داده شـده اما بخش صنایع فلزی 

مربوط به مواد صنعتی به میزان کمتری از ورق 

تولیـدی فـوالد مبارکـه قـادر اسـت کـه اسـتفاده 

کند و شـرکت قوطی افشـان به عنوان بخشـی از  

ایـن صنایـع، مجبـور اسـت بخـش بزرگـی از نیـاز 

خـود را از بـازار آزاد تهیـه کنـد و همان طـور کـه 

گفته شـد این مسـئله عالوه بر خروج ارز، سـبب 

افـت نسـبی کیفیـت نیـز شـد؛ چرا کـه نـوع ورق 

مورد استفاده برای تولید قوطی در این مجموعه 

بسـیار اثرگـذار بـوده و محصولی که بـا ورق فوالد 

مبارکه تولید شده در مقایسه با محصول تولیدی 

بـا ورق چینـی تفـاوت فـراوان از لحـاظ کیفیـت 

کاری  کیفیـت  درصـد  در 30  و  داشـته  تولیـد 

تاثیرگذار است.

مدیرعامـل شـرکت قوطی افشـان گفت: ورق قلع اندود شـرکت فوالد مبارکه در مقایسـه با نمونه محصول چینـی از کیفیت باالتری 
برخـوردار بـوده و دلیـل آن نـوع مواد اولیه ای اسـت که در تولید آن اسـتفاده شـده و به لحـاظ کیفی، کامال پاسـخگوی نیاز مجموعه 

بوده و تقریبا 30 درصد از نمونه های خارجی مطلوب تر بوده است.

کیفیت ورق قلع اندود فوالد مبارکه ۳0 درصد باالتر از 
محصوالت خارجی است

مدیرعامل شرکت قوطی افشان:
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وزیر صمت در بازدید از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تاکید کرد:

وزیـر صمـت با اشـاره به اهمیت و ظرفیت سـازمان زمین شناسـی در کشـور و منطقه بر لزوم تعامل بیشـتر این سـازمان با بخش  
معدنی وزارت صمت تاکید کرد و از آمادگی ایمیدرو به عنوان واسـطه سـازمانی در راسـتای اسـتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 

این حوزه خبر داد.

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

علیرضا رزم حسـینی در بخش دوم بازدید سـرزده 

خود از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

ایـن  بـا معاونـان و مدیـران  کشـور، در نشسـتی 

بـه  مربـوط  گزارشـات  دریافـت  ضمـن  سـازمان، 

عملکـرد، اقدامـات، برنامه هـا، نیازهـا و مشـکالت 

سازمان مذکور ضمن تاکید بر تقویت این سازمان 

بـه عنـوان سـازمان متولـی بخش زمین شناسـی بر 

اهمیـت مطالبه گـری از سـوی سـازمان بـرای رفـع 

مشـکالت موجود تاکید کرد و اظهار داشـت: هر 

سـازمانی کـه روحیـه مطالبه گـری داشـته باشـد، 

موفق خواهد بود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت ضمن تشـکر 

از اقدامـات انجـام شـده با اسـتناد به اساسـنامه 

سازمــــان زمین شنـــاسی و اکتشافـــات معــدنی 

کشـور و یـاداوری وظایـف و مسـئولیت های آن 

از  بسـیاری  قانـون  اسـاس  بـر  کـرد:  تصریـح 

دسـتگاه ها مکلـف و ملـزم بـه همـکاری بـا ایـن 

سـازمان هسـتند بنابرایـن در صـورت مطالبـه از 

دسـتگاه ها،  سـایر  همـکاری  بـا  سـازمان،  سـوی 

سـازمان زمین شناسـی دوبـاره بـه دوران طالیـی 

فعالیت خود بازخواهد گشت.

رزم حسینی همچنین ضمن اشاره بر آمادگی 

ایمیـدرو بـرای همـکاری و حمایت از فعالیت های 

ایـن سـازمان بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای بخـش 

خصوصـی در ایـن راسـتا تاکید کـرد و اضافـه کرد: 

و  جایـگاه  از  منطقـه  در  زمین شناسـی  سـازمان 

موقعیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت های 

بین المللی که در منطقه بر عهده دارد نشان دهنده 

قابلیت و توانایی این سازمان است.

طبـق گفته های وزیر صمـت، با مطالبه گری 

از سـوی سـازمان و بـا انجـام هماهنگـی الزم بـا 

دستگاه های نظارتی، ایمیدرو آمادگی دارد تا به 

عنـوان واسـطه سـازمانی در تامیـن تجهیـزات و 

انجـام پروژه هـا از جملـه اتمـام پـروژه ژئوفیزیـک 

هوایی به سازمان کمک کند.

ادامـــــه پیشرفت هــــای معــــدنی و  وی در 

زمین شناسی کشور در چهار دهه اخیر را یادآور 

شـد و خاطرنشـان کرد: دسـتاوردهای کشـور در 

حـوزه معـدن، صنایـع معدنـی و پتروشـیمی کـه 

لزوم افزایش تعامل بین سازمان زمین شناسی و بخش معدنی وزارت صمت

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل و انجام طرح های این سازمان  

نتیجه چند دهه تالش و همت است، در دوران 

تحریم بسیار به اقتصاد کشور کمک کرد.

و  زمیــن شنــــاسی  سازمــــان  رزم حسینــــی، 

اکتشـافات معدنـی را یـک سـازمان تخصصـی و 

حرفـه ای توصیــف کـرد و بـا تاکید بـر حمایت از 

نیروی هـای انسـانی ایـن سـازمان، تعامل بیشـتر 

ایـن سـازمان بـا بخش هـای مرتبـط بـا معـدن در 

کـرد:  بیـان  و  دانسـت  ضـروری  را  وزارتخانـه 

شـورای معـادن و صنایـع معدنـی در وزارتخانـه 

سازمـــان  کــــه  اســــت  ظرفیت هـــایی  از  یکـی 

زمین شناسـی قادریـم از آن بـرای رفـع نیازهـا و 

مشـکالت و نیـز دسـتیابی بـه اهـداف و اجـرای 

برنامه ها استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، وزیر صمت با تاکید بر 

ضرورت انجام اصالحات اقتصادی در کشور، آن 

رشــــد  در  و سازنــــده  بـزرگ  تحـــول  را موجـب 

اقتصادی دانست و با اشاره به رشد 7.1 درصـدی 

کــــرد:  صنعــــت در ســــال گذشتــــه، تصریــــح 

و  صمـت  وزارت  پیگیری هـای  بـا  خوشـبختانه 

سیاسـت های دولـت در ایـن حـوزه، بـه خصـوص 

بعد از مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت در آبان  

مـاه 99، عـالوه بـر افزایـش صـادرات و روان شـدن 

تجارت بین المللی، هیچ واحد تولیدی در داخل 

بخاطـر مـواد اولیـه تعطیل نشـد و در حـال حاضر 

هیچ مشکلی در خصوص تامین کاال وجود ندارد 

و خوشـبختانه علی رغم مشـکالتی که به واسطه 

تحریـم و شـیوع کرونـا در اقتصـاد کشـور ایجـاد 

شد، بانک مرکزی آمار رشد صنعتی سال گذشته 

را 7.1 درصد اعالم کرده است.
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مدیرکل دفتر توسـعه صـادرات محصوالت صنعتـی و معدنی 
سـازمان توسـعه تجارت ایران گفت: پیشـنهاد حذف الزام به 
اخذ مجوز صادراتی از دفتر صنایع معدنی در راسـتای تسـهیل 
صـادرات مـواد و محصوالت معدنی در جلسـه کارشناسـی با 
حضـور نمایندگان دسـتگاه های ذی ربط مورد بررسـی و تبادل 

نظر قرار گرفت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، 

میرابوطالب بدری با بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به پیامدهای منفی 

مترتب بر پیچیدگی و زمان بر بودن فرایند صادرات برخی مواد و محصوالت 

معدنـی بـه شـکل الـزام بـه اخـذ مجـوز از دفتـر صنایـع معدنـی )اخـذ تیـک 

صـادرات( از سـال 1397 و بنـا بـه مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار کـه عمال موجب 

طوالنی شدن زمان و مسیر صادرات و همچنین تحمیل هزینه های  سنگین 

دمـوراژ بـه صادرکنندگان شـد، سـازمان توسـعه تجـارت ایـران از سـال 1398 با 

پیگیـری موضـوع و ارائـه گـزارش به مقام عالی وزارت وقت خواسـتار اصالح 

رویه صادرات اقالم معدنی بوده و به دنبال آن در سال 1399 نیز پیرو مکاتبه 

قبلی مجدد درخواست حل این مشکل را مورد تاکید قرار داد.

وی افـزود: برایـن اسـاس پیشـنهاد حـذف اخـذ مجـوز صـادرات از دفتـر 

صنایع معدنی ضمن رعایت کف عرضه در بورس کاال به منظور کنترل بازار 

داخلـی و صادراتـی اقـالم مذکـور را بـه شـکل اخـذ تاییـد بـورس کاال مبنـی بر 

انجام قطعی معامله و پس از آن، کنترل عرضه در سامانه جامع تجارت طرح 

کـرد؛ بدیـن ترتیـب مجـوز صـادرات عمـال پـس از طـی مراحـل فـوق از سـوی 

سامانه جامع تجارت به گمرک ابالغ خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی ادامه داد: 

بدیـن ترتیـب بـا اجرایـی شـدن فراینـد پیشـنهادی، مزیت هایـی از جملـه 

شفاف سـازی و رفـع ابهامـات، تسـریع فرایند صـادرات و جلوگیری از تحمیل 

هزینه اضافه به صادرکنندگان حاصل خواهد شد.

بدری بیان کرد: در نتیجه در خصوص محصوالت صادراتی که مستلزم 

رعایـت کـف عرضـه در بـورس هسـتند، اعـم از محصـوالت عرضـه شـده در 

رینگ صادراتی و... بورس کاال اطالعات معامالت را به سامانه جامع تجارت 

ارسال و سامانه مجوز صادرات را به گمرک اعالم خواهد کرد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، وی خاطرنشـان کـرد: تعییـن میـزان کـف عرضـه 

همچنان برعهده دفتر صنایع معدنی بوده و ارائه گزارش رعایت کف عرضه 

در بورس کاال و اعالم به گمرک از سوی بورس کاال صورت خواهد گرفت.

مدیرعامـل ذوب آهن اصفهان گفت: منوط کـردن صادرات 
فـوالد بـه رعایت کـف عرضه بـرای جلوگیـری از تنش در 
بـازار داخلـی زمانـی تاثیـر مثبـت دارد کـه توسـط همـه 

واحدها رعایت شود.

بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت  بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و 

ذوب آهـن، منصـور یـزدی زاده اظهـار داشـت: در حال  حاضـر، ذوب آهن 

اصفهـــان، فـوالد مبارکـــه، فـوالد خوزستــــان، فـوالد خراســـان و عمـــده 

شرکت هـــای بزرگ فــوالدی کف عرضه هــــا را رعایـــت می کننــــد ولـــی 

متاسفانه سایر شرکت ها رعایت نمی کنند.

وی افزود: مسـئله مورد تاکید وزارت صمت هم عرضه محصوالت 

فـوالدی در بـورس کاال و پرهیـز از فـروش در بـازار آزاد اسـت تـا سـایر 

واحدهـا هـم بـه میـدان بیایند و با فرمول افزایش عرضه بتـوان ثبات در 

بازار داخلی را حفظ کرد. لذا اگر همه شـرکت ها محصوالت خود را در 

بورس کاال عرضه کنند، دولت هم اطمینان خاطر پیدا می کند و دیگر 

دلیلی ندارد که صادرات را به رعایت کف عرضه گره بزند.

یـزدی زاده عنـوان کـرد: در چنیـن شـرایطی دیگـر دلیلـی بـر دخالـت 

دولـت نیسـت و تنظیـم بـازار هـم بـه عهـده سـازوکار بـورس گذاشـته 

می شـود کـه بـازار را بـر اسـاس اصـول عرضـه و تقاضـا اداره کند و به جلو 

پیش رود. بنابراین اگر همه واحدها از بزرگ و کوچک، بورس کاال را به 

عنـوان محـور اصلـی عرضـه بپذیرنـد و البتـه بـورس کاال هـم شـرایط الزم 

برای عرضه و معامالت همه واحدها را فراهم کند، قیمت ها هم متاثر 

از یـک سـری مولفه هـا نظیـر نوسـان نـرخ ارز و نرخ هـای جهانـی و تـورم 

انتظاری به طور منطقی شکل می گیرد.

رفع محدودیت های صادراتی با 
عرضه در بورس کاال

اصالح  روند  و کاهش الزامات 
صادرات مواد و محصوالت معدنی

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:
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جلسـه مجمـع عمومـی عادی سـاالنه به طـور فوق العـاده صاحبان سـهام مجتمع فـوالد صنعت بناب برای سـال منتهی بـه پایان 
اسـفند 1399 به ریاسـت قائم مقام گروه مالی گردشـگری و با حضور اکثریت سـهامداران در سـالن اجتماعات بانک گردشـگری 

برگزار شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی گـروه مالـی گردشـگری، در ایـن جلسـه 

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب گزارشی 

از عملکرد سال 1399 این مجتمع به سهامداران 

ارائـه کـرد و اظهـار داشـت: میزان تولیـد ذوب و 

نـورد در سـال گذشـته در مجمـوع بـه 837 هزار 

رشـدی  از  سـال 98  بـه  نسـبت  کـه  رسـید  تـن 

معادل 72 درصد برخوردار شد که در تاریخ این 

شرکت بی نظیر بود.

سـورنا زمانیـان افـزود: از اقدامات مهم سـال 

99 مجتمـع  فـوالد صنعـت بنـاب کـه بـا حمایت 

و  گردشـگری  بانـک  گردشـگری،  مالـی  گـروه 

همچنین هلدینگ ماهان انجام شـد، حل کامل 

مشکل بدهی فوالد بناب بود.

وی ادامـه داد: مجتمـع فـوالد صنعـت بناب 

بـرای سـال جـاری بیـن یـک هـزار تـا یـک هـزار و 

200میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است.

در ایـن جلسـه گـزارش حسـابرس مسـتقل و 

بـازرس قانونـی در خصـوص عملکـرد منتهـی بـه 

پایـان اسـفند 99 قرائـت شـد. در پایـان این جلسـه، 

روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مجمع عمومی فوالد بناب برگزار شد
افزایش 72 درصدی تولید ذوب و نورد در سال 99  

جلسـه پیگیری اجرای پروژه های زیسـت محیطی شـرکت فوالد خوزسـتان، در سـالن کنفرانس سـاختمان شـهید سـلیمانی این 
شرکت برگزار شد.

به »فلزات آنالین« و به نقل از روابط عمومی 

شـرکت فوالد خوزستان، پنجمین جلسه کارگروه 

ویـژه پیگیـری پروژه هـای مهـم زیسـت محیطی 

شرکت فوالد خوزستان در سال جاری به ریاست 

علیرضـا مخبر دزفولی، قائم مقـام مدیرعامل در 

امور سالمت و بهداشت کارکنان و دبیری کریم 

سرخی، رئیس محیط زیست و با حضور محمود 

قاسـم زاده،  سـعید  بهره بـرداری،  معـاون  لنـدی 

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی، میثـم 

شـهنیانی، معاون برنامه ریزی و توسـعه و جمعی 

از مدیران ارشد شرکت برگزار شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در ایـن جلسـه بعـد از 

بحث و تبادل نظر حاضرین، تصمیمات مقتضی 

پروژه هـای  ایـن  موقـع  بـه  اجـرای  خصـوص  در 

کلیدی اتخاذ شد.

گفتنـی اسـت، ایـن جلسـات تـا اجـرای کامل 

این پروژه ها استمرار خواهد یافت.

پیگیری اجرای پروژه های زیست محیطی فوالد خوزستان
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مدیرعامل ایمپاسـکو گفت: انجام راهبری کارخانه تولید شـمش آنتیموان سـفیدابه واقع در استان سیسـتان و بلوچستان به شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر واگذار شد.

واگذاری راهبری آنتیموان سفیدابه به شرکت گل   گهر

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایـن  بیـان  بـا  طاهـرزاده  امیرعلـی  ایمپاسـکو، 

مطلـب اظهـار داشـت: در راسـتای اجـرای اصل 

44 قانـون اساسـی و بـا هـدف جـذب سـرمایه 

بخش  خصوصی و ایجاد اشتغال و جهش تولید 

در مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه، انجـام راهبـری 

بـا  سـفیدابه  آنتیمـوان  شـمش  تولیـد  کارخانـه 

استفاده از کانسنگ معادن آنتیموان سفیدابه، 

حیـدر آبـاد، شـور چـاه و توزگـی واقـع در اسـتان 

و  معدنـی  شـرکت  بـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

صنعتی گل گهر واگذار شد.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه قرارداد منعقد شـده 

اکتشـاف،  بـه  مربـوط  عملیـات  اجـرای  افـزود: 

تجهیـز، آماده سـازی، باطله بـرداری و اسـتخراج 

مـاده معدنـی از معـادن مذکـور، فـرآوری و تولیـد 

شـمش آنتیمـوان و توسـعه واحـد فـرآوری از جمله 

مفاد این قرارداد است.

طاهـــرزاده مـــدت اجـــرای قـــرارداد واگـذاری 

راهبـری آنتیمـوان بـه شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر را از خرداد ماه سال جــــاری به مـــدت 

10 سال بیان کرد.

مدیرعامـل ایمپاسـکو در ادامـه بـا اشـاره بـه 

تاریخچـه فعالیـت واحـد فـرآوری تولیـد شـمش 

آنتیمـوان مجتمـع طرح هـای اکتشـافی و معدنی 

ابتـدای  از  کـرد:  اضافـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

فعالیـت ایـن واحد تاکنون تالش هـای بی وقفه ای 

جهـت افزایـش و بهینه سـازی تولیـد کارخانـه از 

جملـه ایجـاد تغییـرات در خـط تولیـد و همچنیـن 

اخـذ پروانه هـای اکتشـاف و ذخایـر آنتیمـوان در 

اسـتان از جمله معادن و محدوده های اکتشـافی 

حیدرآبـاد، کیچـی، لخشـک، شـورچاه و توزگـی 

شکل گرفته است.

بر اساس این گــزارش، گفتنی اســت قرارداد 

واگــــذاری راهبـــــری کارخانـــــه تولیــــد شمـــش 

آنتیموان سفیدابه به شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهــــر به امضـــای مدیـــران عامــــل و روسـای 

هیئـت مدیـره شـرکت های تهیـه و تولیـد مـواد 

معــــدنی ایـــران و شرکـــت معـــدنی و صنعتــــی 

گل گهر رسیده است.

معدن آنتیموان سفیدابه در استان سیستان و 

بلوچستان، کیلومتر 42 جاده نهبندان به زاهدان، 

بعد از روستای حیدرآباد واقع شده است.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
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دبیـر سـندیکای صنایـع آلومینیوم ایـران گفت: با توجـه به کمبود بـرق و نیاز شـدید صنایع آلومینیوم به انرژی، بنا شـده اسـت تا 
تمام طرح های توسعه ای این صنعت متوقف شود.

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، آریا صادق نیت 

حقیقی درباره تامین مواد اولیه تولید آلومینیوم 

در کشور اظهار داشت: حدود 20 درصد آلومینا 

مـورد نیـاز داخـل توسـط تنهـا تولیدکننـده آن در 

کشـور یعنی جاجرم تامین می شـود و 80 درصد 

وارداتـی اسـت. نکتـه حائز اهمیت آن اسـت که 

فلـز  خـود  سراسـری،  تحریم هـای  بـر  عـالوه 

آلومینیـوم بـه دلیـل کاربـردی کـه در مصـارف 

هسته ای و نظامی دارد، مشخصا جزو تحریم ها 

قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن صنعـت آلومینیـوم 

تحت فشار بیشتری قرار دارد.

وی افـزود: آلومینیـوم مورد نیاز کشـور باید از 

دالل خریـداری شـود کـه هزینـه خریـد را بـه طـور 

انجـام  بـه سـختی  و  بـرده  باالتـر  را  چشـمگیری 

می شود. از طرفی همین تحریم ها باعث می شود 

آلومینیوم تولید ایران را با وجود کیفیت مناسب، 

ارزان تـر از قیمـت جهانـی خریـداری کننـد. خرید 

صنایـع   بـه  نهایـت  در  گران قیمـت  آلومینـای 

پایین دسـت فشـار بیشـتری تحمیل می کند و به 

همین دلیل در کشور به شدت به سرمایه گذاری 

در تامین آلومینا نیاز داریم.

دبیـر سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایـران بـا 

تاکیـد بـر تاثیـر کمبـود مـواد اولیـه بـر توسـعه 

کـرد:  خاطرنشـان  محصـول  ایـن  تولیـد  خطـوط 

سال ها است اجاره معدن گینه به عنوان محلی 

بـرای تامیـن آلومینـا تمدیـد می شـود امـا تـا بـه 

امروز سرمایه گذاری برای برداشت و فرآوری آن 

انجـام نشـده اسـت. بـرای تبدیـل بوکسـیت بـه 

کمبود برق توسعه خطوط آلومینیوم را متوقف کرد

همیـن  و  نشـده  سـرمایه گذاری  هـم  آلومینـا 

موضوع کشور را تحت فشار قرار داده است. تا 

بـه امـروز بـا هـر چنـگ و دندانـی بود، فعـاالن این 

حـوزه تولیـد را سـر پـا نگـه  داشـته اند. دیگ هـای 

تولیـد آلومینیـوم نبایـد خامـوش شـود و اگـر این 

اتفاق بیفتد هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان 

وارد خواهد کرد. تا به حال شرکت ها در کمبود 

مـواد اولیـه بـا کاهـش میـزان شـارژ دیـگ یـا قرض 

ایـن آسـیب  گرفتـن آلومینـا از یکدیگـر از بـروز 

جلوگیری کرده اند.

صادق نیـت حقیقـی بـا تاکیـد ظرفیـت قابـل 

توجه سالکو و افزایش کمبود مواد اولیه در حوزه 

آلومینیـوم تصریـح کـرد: یکـی از معضالتـی کـه 

آلومینیوم جنوب با آن دست وپنجه نرم می کند، 

کمبـود بـرق اسـت و همیـن موضوع باعث شـد تا 

ترمز توسـعه خطوط این شـرکت کشـیده شـود. با 

توجه به کمبود برق و نیاز شدید صنایع آلومینیوم 

توسـعه ای  طرح هـای  تمـام  تـا  شـده  بنـا  آن،  بـه 

متوقـف شـود و تـا زمـان پشـت سـر گذاشـتن ایـن 

بحران شروع به کار نکند. 

خبرنـگاران  باشـگاه  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

جـوان، ایـن فعال صنعت آلومینیوم عنـوان کرد: 

400 دیگ احیا در آلومینیوم المهدی وجود دارد 

داشـتند  قصـد  شـرکت  ایـن  جدیـد  مدیـران  و 

دیگ هـای از مـدار خـارج شـده را بازگردانـد امـا 

دسـتور رسـید کـه بـه دلیـل کمبـود بـرق، کاهش 

کننـد.  متوقـف  را  افزایـش  و  دهنـد  مصـرف 

خوشـبختانه تـا بـه امـروز و بـا رایزنی هـای انجـام 

شـده در سـندیکای آلومینیـوم ایـران، از خاموش 

شـدن دیگ هـا جلوگیـری کردیـم امـا در صـورت 

بروز چنین خسارتی بالفاصله فشار آن به صنایع 

پایین دستی منتقل خواهد شد.
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طرح تولید آلومینا از معدن نفلین سـینیت شهرسـتان سـراب ازجمله طرح های راهبردی معطل مانده حوزه معدن آذربایجان شـرقی در 
25 سال گذشته است که گام آخر برای تحقق آن با امضای قرارداد احداث واحد تولید ۷0 هزار تنی در هفته گذشته برداشته شد.

گام آخر برای تحقق طرح گام آخر برای تحقق طرح ۲5۲5 ساله تولید آلومینا در سراب ساله تولید آلومینا در سراب

 بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، عملیاتی شـدن 

طـرح بـر زمیـن مانـده تولیـد آلومینـا از نفلیـن 

زدودن  ضمـن  سـراب،  شهرسـتان  در  سـینیت 

ذهنیـت منفـی 25 سـاله مربـوط بـه آن، پـس از 

از  فازهـای مختلـف، سـبب جلوگیـری  تکمیـل 

خـروج سـالیانه یـک میلیـارد دالر ارز بـرای تامیـن 

آلومینای مورد نیاز کشور می شود.

نکتـه مهـم در ارتباط بـا آغاز عملیات اجرایی 

طـرح تولیـد آلومینا از نفلین سـینیت سـراب که 

قـرارداد آن هفتـه گذشـته با حضـور وزیر صمت، 

مدیرعامـل ایمیـدرو، فرمانـده قـرارگاه سـازندگی 

خاتم االنبیـا و رئیس کمیسـیون صنعـت و معدن 

مجلـس شـورای اسـالمی امضـا شـد، ایـن اسـت 

کـه همـه زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای فعـال 

تاکنـون  و  بـوده  فراهـم  ملـی  ایـن طـرح  کـردن 

دالر  لحـاظ  بـا   ، تومـان  میلیـارد   30 بـر  افـزون 

یک هزار و 200 تومانی تا سـه هزار و 500 تومانی، 

برای بسترسازی آن هزینه شده است.

در واقـع اجرایـی شـدن طرح تولیـد آلومینا از  

معـدن نفلیـن سـینیت در شهرسـتان سـراب از 

جملـه مطالبـات جـدی آذربایجـان شـرقی اسـت 

و  اسـتخراج  مرحلـه  بـه  دالیلـی  بـه  سـال ها  کـه 

راه انـدازی کارخانـه منجـر نشـده بـود و حـال بـا 

امضـای قـرارداد احـداث واحد 70 هـزار تنی آن با 

ظرفیـت افزایـش بـه  200 هزار تن در سـال، آخرین 

گام بـرای اجرایـی شـدن این طـرح بر زمین مانده 

حوزه معدن کشور برداشته شده است. 

طرح »نفیلین سینیت« سراب و کاهش   

وابستگی ایران به واردات آلومینا

وزیـر صنعــت، معـدن و تجـارت در مراسـم 

امضـای قـرارداد احـداث واحـد 70 هـــــزار تنــــی 

تولیــــد پـودر آلومینــــا از مــــاده معدنـی نفلیـن 

سـازندگی  قـرارگاه  و  ایمیـدرو  میـان  سـینیت 

کاری  را  قـرارداد  ایـن  امضـا  )ص(،  خاتم االنبیـا 

مانـدگار بـرای صنعـت آلومینیـوم کشـور و خطه 

ارزشمند آذربایجان  شرقی دانست.

علیرضـا رزم حسـینی اظهـار داشـت: امضای 

اسـاس  بـر  واحـد  ایـن  احـداث  و  قـرارداد  ایـن 

مطالعات و تحقیقات گذشته و کار کارشناسی 

بـوده اسـت کـه تغییر نـرخ ارز نیز در این قـرارداد 

با تصویب هیئت دولت لحاظ شده است.

وی بـا بیـان اینکـه عملیـات اجرایـی این طرح 

بـه سـرعت بـا لحـاظ شـدن قیمـت نـرخ ارز آغـاز 

در  خوبـی  اقدامـات  البتـه  افـزود:  می شـود، 

خصـوص اجـرای ایـن طـرح پیشـتر انجـام شـده 

اسـت کـه امضـای ایـن قـرارداد تکمیـل عملیـات 

اجرایی را تسریع می بخشد.

استفاده از تمام ظرفیت ها برای تکمیل   

سریع پروژه نفلین سینیت سراب

فرمانـده قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا )ص( 

نیـز اعـالم کـرد کـه با اسـتفاده از تمام ظرفیت ها 

پـروژه 70 هزار تنی تولید پودر آلومینیـوم از ماده 

معدنـی نفلین سـینیت سـراب را زودتـر از موعد 

مقرر تکمیل و تحویل خواهیم داد.

سیدحسـین هوش السـادات، ادامـه داد: ایـن 

پروژه طبق قرارداد 48 ماهه باید تکمیل و تحویل 

داده شـود و بـا تمـام تـالش خـود سـعی می کنیـم 

که در زمان پروژه صرفه جویی الزم انجام شود تا 

از این پروژه نیز سربلند بیرون بیاییم.

سـازندگی  قـرارگاه  بـه  کـه  اعتمـادی  از  وی 

خاتم االنبیا )ص( در اجرای این پروژه شده است، 

تقدیـر و تشـکر کـرد و گفت: این پـروژه نیز مانند 

دیگـر پروژه هـای قـرارگاه در جهـت خودکفایـی، 

قطـع وابسـتگی و تامیـن نیـاز داخـل اسـت کـه 
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امیدواریم در اسرع وقت تکمیل گردد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( با 

بیـان اینکـه در ایـن پـروژه از تکنولـوژی روز دنیـا 

اسـتفاده می کنیم، اضافه کرد: تجهیزات اصلی 

پـروژه شناسـایی شـده اسـت و بـا تمـام تـوان از 

ظرفیت های بومی منطقه حداکثر استفاده را در 

اجرای پروژه خواهیم کرد.

کـرد:  تصریـح  همچنیـن  هوش السـادات 

پـودر  تـن  ایـن واحـد 70 هـزار  اول  فـاز  ظرفیـت 

آلومینا از نفلین سینیت است که قابلیت ارتقا تا 

200 هزار تن در سال را نیز دارا است.

افزایش تولید آلومینا، کاهش ارزبری برای   

صنعت آلومینیوم به دنبال دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 

هیئـت عامـل ایمیـدرو نیـز تاکیـد کـرد: افزایـش 

تولیـد آلومینـا در کشـور، کاهـش ارزبـری بـرای 

صنعت آلومینیوم به دنبال خواهد داشت.

حاضـر  حـال  در  گفـت:  جعفـری  وجیه الـه 

کشور ساالنه به 1.5 میلیون تن پودر آلومینا نیاز 

دارد کـه بخـش عمـده ای از آن از طریـق واردات 

تامین می شود.

وی ادامـه داد: طبـق قـرارداد بـا قـرارگاه خاتـم 

االنبیـا)ص( در فـاز نخسـت پـروژه سـاالنه70 هزار 

تـن پـودر آلومینـا از مـاده معدنی نفلین سـینیت 

در شهرستان سراب تولید می شود که تاثیر قابل 

مالحظه ای در خروج ارز از کشور می گذارد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو  یـادآوری کـرد: 

تولید فعلی آلومینا در کشور ساالنه به 250 هزار 

تـن می رسـد، از ایـن رو ضـروری اسـت کـه زمینـه 

افزایش تولید این ماده فراهم شود.

در  شـده  پیش بینـی  داد:  ادامـه  جعفـری 

صورت امکان، تولید آلومینا از نفلین در فازهای 

توسعه به 200 هزار تن در سال افزایش یابد.

وی ارزش فاز نخست پروژه را 137 میلیون یورو 

اعالم کرد و گفت: طرح در مدت چهار سال اجرا 

و ساخته خواهد شد.

و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون  گفتـه  بـه 

تجـارت، تولیـد آلومینـا از نفلین عـالوه بر کاهش 

وابسـتگی بـه واردات، بـا احتسـاب محصـوالت 

جانبی ارزش افزوده باالیی را ایجاد می کند.

اشتغال زایی 800 نفری طرح تولید آلومینا   

از نفلین سینیت در سراب

امـور  هماهنگـی  معـاون  حـال  همیـن  در 

از  نیـز  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار  اقتصـادی 

امضـای قـرارداد احداث واحد 70 هزار تنی تولید 

پودر آلومینا از ماده معدنی نفلین  سینیت میان 

ایمیـدرو و قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـا)ع( در 

سـراب بـه عنـوان یـک خبـر خـوش بـرای مـردم 

اسـتان یـاد کـرد و گفـت: پـروژه تولیـد آلومینـا از 

نفلیـن  سـینیت، یکـی از پروژه هـای مهـم اسـتان 

اسـت کـه در سـال های اخیـر از سـوی مسـئوالن 

اسـتان به صورت جدی پیگیری شـده و در سـایه 

تولیـد  واحـد  احـداث  قـرارداد  پیگیری هـا،  ایـن 

آلومینا امضا شد.

علـی جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: طبـق ایـن 

قـرارداد، در فـاز نخسـت پـروژه، سـاالنه 70 هـزار 

تولیـد  سـراب  در شهرسـتان  آلومینـا  پـودر  تـن 

می شـود که تاثیر قابل مالحظه ای در خروج ارز 

از کشور می گذارد.

وی عنوان کرد: ارزش فاز نخست این پروژه 

کـــــه در سطـــــح 500 هکتــــار اجــــرا می شــــود 

137میلیـون یـورو بـوده و در مـدت چهـار سـال 

احداث خواهد شـد. همچنین با بهره  برداری از 

فـاز نخسـت، بـرای 800 نفـر بـه  طـور مسـتقیم و 

سـه هـزار و 500 نفـر به طـور غیرمسـتقیم شـغل 

ایجاد خواهد شد.

و  از تالش هـا  مقـام مسـئول همچنیـن  ایـن 

پیگیری هـای نماینـده مـردم سـراب در مجلـس 

شـورای اسـالمی در پیشـرفت رونـد اجـرای پـروژه 

نفلین  سینیت قدردانی کرد.

احیـای طـرح  ایرنـا،  از   اسـاس گزارشـی  بـر 

تولیـد آلومینیـا از نفلیـن  سـینیت در شهرسـتان 

کاری  اولویت هـای  نخسـتین  جملـه  از  سـراب 

استانـدار آذربایجان شرقی از زمان انتصاب وی 

متعــــدد،  پیگیری هــــای  از  پــــس  کــــه  بــــود 

موافقت نامـه آغـاز عملیـات اجرایـی آن در آذر 

ماه سال 1398 امضا شد.

بـرای  پیگیـری  ایـن موافقت نامـه،  بـه دنبـال 

اجـرای مفـاد آن آغـاز و سـرانجام منجـر بـه امضای 

قـرارداد احـداث واحـد 70 هـزار تنـی تولیـد پـودر 

آلومینا بین ایمیدرو و قرارگاه خاتم االنبیا )ص( شد.

 با استفاده از تمام ظرفیت ها پروژه 
۷0 هزار تنی تولید پودر آلومینیوم 

از ماده معدنی نفلین سینیت سراب 
را زودتر از موعد مقرر تکمیل و 

تحویل خواهیم داد
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فرآوری طالی هیرد، احداث کارخانه های تولید 

کـود فسـفاته بـا ظرفیـت 6 هـزار و 20 هـزار تـن، 

احـداث واحـد تولیـد سـیلیکو متـال در مجتمـع 

فروکـروم جغتـای، بهره بـرداری از معـدن طـالی 

دره اشـکی و پروژه سـاخت کارگاه تصفیه شمش 

)اتـاق طـال( از جملـه طرح هـای قابل بهره بـرداری 

ایمپاسـکو در سـال 1400 اسـت. بـر اسـاس ایـن 

گـزارش بـا بهره بـرداری از طرح هـای ذکـر شـده، 

شاهـــد اشتغــــال مستقیـــم 520 نفـر و اشتغــال 

غیرمستقیم یک هزار و 13 نفر خواهیم بود.

بر اسـاس این گزارش شـایان ذکر اسـت هدف 

از بهره بـرداری طرح هـای ذکـر شـده تولیـد کاغـذ، 

تولید کنسانتره نفلین سینیت، تولید کود فسفاته، 

تولید سیلیکو متال و نیز تولید شمش طال است.

هشت پروژه معدنی آماده بهره برداری است
برنامه ایمپاسکو در سال 1400؛

بررسـی آمـار عملکرد شـرکت های بـزرگ معدن و صنایـع معدنی نشـان داده که بالغ بـر 9 میلیون تن کنسـانتره آهـن در دو ماهه 
ابتدایی امسال تولید شده که رشد 14 درصدی در مقایسه با میزان تولید شده در مدت مشابه سال گذشته را داشته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طبـق آمـار در 

مجمـوع ماه هـای فروردیـن و اردیبهشـت  سـال 

جـاری، شـرکت های بـزرگ معدنـی 9 میلیـون و 

60هزار و 759 تن کنسـانتره آهن تولید کرده اند 

و بیشـترین تولیـد کنسـانتره آهـن در ایـن مـدت 

در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر معـادل 

سـه میلیون و 204 هـزار و 590 تـن بـوده اسـت. 

گل گهر در دو ماهه امسال میزان تولید خود را 

تولیـد  کنسـانتره  میـزان  بـه  نسـبت  27 درصـد 

شـده در دوماهه ابتدایی سـال گذشـته افزایش 

داده است.

بـا  چادرملـو  سـنگ آهن  گل گهـر،  از  پـس 

یک میلیــــون و 967 هــــزار و 733 تــــن بـا رشــــد 

13درصـدی، بیشـترین تولیـد را داشـته و شـرکت 

توسـعه معـادن و صنایـع معدنـی خاورمیانـه بـا 

یک میلیون و 186 هزار و 821 تن در جایگاه سـوم 

قرار گرفته است. میزان تولید در این شرکت در 

دوماهـه امسـال نسـبت بـه دو ماهـه سـال 1399 

یک درصد کمتر شده است.

همچنیــــن در دو ماهــــه نخســـت امســـال 

سـنگ آهـن جـالل آبـاد  85 هـزار و 981 تـن، گهـر 

زمیـن 878 هـزار و 663 تـن، اپـال پارسـیان سـنگان 

406هـزار و 761 تـن، شـرکت صنعتـی و معدنـی 

توسعه فراگیر 353 هزار و 946 تن، شرکت صنایع 

معدنی فوالد سنگان 134 هزار و 130 تن، سنگ آهن 

مرکـزی 583 هـزار و 939 تـن و صبانـور 258 هزار و 

195 تن از این محصول تولید کردند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، الزم به ذکر است 

کـه جمـع تولیـد کنسـانتره آهـن شـرکت های یـاد 

مجمـوع  در   1400 سـال  مـاه  دومیـن  در  شـده 

چهارمیلیـون و 738 هـزار و 795 تـن اسـت کـه 

نسـبت بـه اردیبهشـت مـاه سـال 1399 افزایـش 

14درصدی را نشان داده است.

رشد ۱4 درصدی تولید کنسانتره آهن در دو ماهه امسال

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم 

الیگـودرز، احـداث واحـد 40 هـزار تنـی نفلیـن 

راه دسترسـی معـدن سـرب   احـداث  سـینیت، 

کارخانـه  احـداث  اصفهـان،  اسـتان  در  نخلـک 
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بازدید مدیرعامل شرکت ورق خودرو
 از مجتمع صنعتی اسفراین

مدیرعامـل شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیـاری در بازدید از مجتمع صنعتی اسـفراین بر لزوم تبـادل همکاری های فنی جهت 
تکمیل زنجیره فوالد کشور و نیز بررسی راهکارهای سرمایه گذاری و ایجاد صنایع پایین دستی در شهرستان اسفراین تاکید کرد.

بـه گــــزارش »فلـــزات آنالیــــن« و بـه نقــل از 

روابـط عمومـی شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و 

شـرکت  مدیرعامـل  میرزایـی،  وحیـد  بختیـاری، 

همـراه  بـه  بختیـاری  و  چهارمحـال  ورق خـودرو 

شهرسـتان  مـردم  نماینـده  حسـین پور  امان الـه 

اسـفراین از مجتمـع صنعتی اسـفراین بازدیـد و َاز 

ایـن  در  تولیـد  رونـد  بـا  بررسـی  ضمـن  نزدیـک 

مجتمع، به تبادل اطالعات فنی در جهت بهبود 

فرایند در این خصوص پرداخت.

در این بازدید، علی ملک، مدیرعامل مجتمع 

صنعتـی اسـفراین تحقق ایـن بازدیـد را یک نقطه 

عطـف بـرای تعامـالت فـی مابیـن دو مجموعـه 

برشـمرد و اظهار داشـت: ابتکار شـکل گیری این 

بازدید از سوی دکتر میرزایی می تواند زمینه ساز 

مشـارکت و همـکاری گسـترده آتـی دو مجموعه 

بـه  را  ارزشـمندی  فنـی  دسـتاوردهای  و  شـده 

دنبال داشته باشد.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیــــاری نیـز بـا ابــــراز خرسـندی از حضـور در 

کـــــرد:  بیـــــان  اسفرایـــــن  مجمـــــوع صنعتـــــی 

هماهنگی هـــای فنـــی و تبــادل تجربیـــات و نیز 

مجتمـــع  ایـن  در  اقتصــــادی  سرمایه گـــذاری 

نویدبخـش آینـده ای درخشـان بـرای شهرسـتان 

موجـب  و  داشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  اسـفراین 

ارتقای سـطح کمی و کیفی تولید این مجموعه 

صنعتی خواهد شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در ادامـه حسـین پور، 

نماینـده مـردم شهرسـتان اسـفراین در مجلـس 

شـورای اسـالمی بـه لـزوم تکمیـل زنجیـره فـوالد 

کشـور اشـاره کـرد و افـزود: کارخانه هایـی کـه بـه 

دلیـل وضعیـــت ناگــــوار اقتصــــادی ناشــــی از 

تحریم های بین المللی تعطیل شده اند، باید احیا 

شده و  برای انجام این فرآیند کمک و یاری رسانی 

ازجملـه  رونـق  پـر  و  بـزرگ  دیگـر مجموعه هـای 

شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیـاری الزمه 

ایــــن امــــر بــــوده و تفکــــر دوراندیـــش و نگـــاه 

توسعه گرایانه دکتر میرزایی بدون شک می تواند 

مسـبب اتفاقات مهم در عرصه رشـد جایگاه دو 

مجموعه در حوزه صنعت باشد.
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بر اسـاس آخرین آمار منتشـر شـده در سـال 2020، شـرکت فوالد مبارکه در میان 50 شـرکت بـزرگ تولید کننده فـوالد در جهان 
قـرار گرفـت و رتبـه 46 را که در سـال 2019 در اختیار داشـت؛ با افزایش تولید همچنان حفظ کرد تا نشـان دهـد که برخالف تمام 
کارشـکنی ها و فضاهـای مسـمومی که علیـه فوالد مبارکه توسـط برخی افراد ایجاد شـده، تالش و اراده این شـرکت بـرای تولید و 

ارتقای صنعت فوالد کشور کامال جدی است.

فوالد مبارکه در بین 50 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان 
در سال ۲0۲0

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، بر اسـاس 

فهرسـت منتشـر شـده درخصـوص میـزان تولید 

 ،2020 سـال  در  جهـان  بـزرگ  فوالدسـاز   137

مشـاهده شـده کـه نـام سـه شـرکت فوالدسـازی 

ایرانی )فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، ذوب آهن 

اصفهـان( در میـان آن هـا قـرار گرفتـه که بهترین 

رتبه نیز از آن شرکت فوالد مبارکه بوده است.

شـرکت فوالد مبارکه طی سـال 2019 میالدی 

در رتبه 46 جهان قرار داشت و در سال 2020 نیز 

کمـاکان ایـن رتبـه را حفـظ کـرد؛ بـه این شـکل که 

میزان تولید خود را از 9 میلیون و 120هزار تن در 

سـال 2019 بـه  9 میلیـون و 840 هزارتـن رسـاند تـا 

همچنان در رتبه 46 و در میان 50 شـرکت بزرگ 

تولیدکننده فوالد در جهان باقی بماند. )شرکت 

Baowu iron&Steel از کشـور چیـن بـا تولیـد 

114میلیـون و 25 هزارتـن رتبـه اول تولید در سـال 

2020 را به خود اختصاص داده است.(

فوالد مبارکه باالتر از کوبه استیل ژاپن   

قرار گرفت

نکته جالب درخصوص جایگاه شـرکت فوالد 

مبارکه در مقایسه با برخی از رقیبان این شرکت 

در آسـیا اسـت. بـرای مثـال شـرکت کوبـه اسـتیل 

برندهـای معـروف در  از  یکـی  بـه عنـوان  ژاپـن 

صنعت فوالد که سال 2019 رتبه 58 را داشت در 

سـال 2020 بـه رتبـه 65 نـزول کـرده و میـزان تولید 

سـال  در  شـرکت  ایـن  توسـط  رسـیده  ثبـت  بـه 

گذشته میالدی برابر با 5 میلیون و 692 هزار تن 

بـوده و ایـن نشـان داده کـه شـرکت فـوالد مبارکـه 

علی رغـم همـه مشـکالتی کـه سـد راه تولیـد آن 

بوده )مشکالت داخلی و تحریم های بین المللی( 

باز هم توانسته رکوردهای بسیار خوبی در تولید 

رقـم بزنـد و مقـدار تولیـد محصـوالت خـود را بـاز 

هم افزایش دهد.  

در کنـار شـرکت فـوالد مبارکـه، شـرکت فـوالد 

خوزسـتان نیز در سـال 2020 رتبه 95 را از آن خود 

کـرده و شـرکت ذوب آهـن اصفهـان نیـز در رتبـه 

131 قـرار گرفتـه اسـت. )در سـال 2019 رتبـه فـوالد 

خوزسـتان 88 و ذوب آهـن اصفهـان نیـز 121 بـوده 

از  بسـیاری  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  اسـت(. 

شـرایط  دلیـل  بـه  جهـان  در  بـزرگ  فوالدسـازان 

به وجود آمده ناشـی از کرونا و بحران های ناشـی 

از آن تولیـد محصـوالت آن هـا بـا کاهـش همـراه 

شده و  این امر را نباید به عنوان یک اشکال برای 

فوالدسازان بزرگ کشورمان تلقی کرد.

تالش برای تولید پایدار در فوالد مبارکه                                                      

اکنـون نکتـه مهـم اینجـا اسـت کـه شـرکت 

فـوالد مبارکـه در سـال 2020 میـالدی )11 دی ماه 

98- 12 دی مـاه 99( بـا مشـکالت و چالش هـای 

فراوانـی همـراه بـود؛ تامیـن مـواد اولیـه و خـوراک 

برهـم  یک سـو،  از  فوالدسـازی  واحدهـای  بـرای 

بـه  دیگـر  از جهـت  داخلـی  بـازار  نظـم  خـوردن 

منظور تامین نیاز به مواد اولیه، مشکالت ناشی 

از کمبود منابع انرژی)قطع شـدن گاز و...( همه 

سـبب شـد تا سـالی سخت را پشـت  سر گذاشته 

و در کنار این موارد با ویروس کرونا نیز دست و 

پنجـه نـرم کـرده و بـه مسـئولیت های اجتماعـی 

خود نیز در این راستا عمل کند.

در ایـن میـان بارهـا مشـاهده شـد کـه برخـی 

سعی برای برهم زدن شرایط پایدار به وجود آمده 

در تولیـد شـرکت فوالدمبارکـه را داشـتند؛ ایجـاد 

فضای سیاسی و شایعه پراکنی در جهت تخریب 

فضـای کار بـرای ایـن مجموعـه در داخـل کشـور، 

نشـان دادن کـم کاری در  بـر  همچنیـن سـعی 

راسـتای تحقق شـعار سـال که همواره در راستای 

جهـش تولیـد بوده و جریان سـازی خبـری و... در 

کنار تمام موارد یاد شده، تحریم های بین المللی 

نیز باعث نشـد تا این شـرکت دسـت  روی  دسـت 

گذاشـته و امیـد بـرای ادامـه رونـد تولید بـا ارزش 

خود را از دست بدهد.  

بـرای حفـظ  تـالش  ایـن گـزارش،  اسـاس  بـر 

جایـگاه فـوالد مبارکـه در میـان تولیدکننـدگان 

بـزرگ منطقـه و جهـان سـبب شـد تـا این شـرکت 

پایـان  بـه  شـکوه  بـا  نیـز  را  میـالدی  سـال 2020 

برسـاند و بـا دسـتانی پـر بـه اسـتقبال سـال 2021 

میـالدی بـرود؛ کمـا اینکه دیده ایـم طی 6 ماهی 

کـه از سـال 2021 میـالدی گذشـته اسـت، ایـن 

شرکت کماکان در صدر تولیدکنندگان محصوالت 

و  داشـته  قـرار  منطقـه  و  کشـور  در  فـوالدی 

توانسته با تولید محصوالت جدید و با کیفیت 

در  پیـش  از   بیـش   جهانـی  اسـتانداردهای  و 

راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

آمارها سخن گفتند؛
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، طی روزهای گذشته جلسه ای 

وزارت  مقامـات  بیـن  هـدف  ایـن  تحقـق  بـرای 

صنعـت معـدن و تجـارت و وزارت نیـرو برگـزار و 

توافقات اولیه بین طرفین انجام شده است.

مقـرر شـده کلیه مجوزهـای احـداث نیروگاه 

هـا در هفتـه آتـی توسـط وزارت نیـرو صـادر و در 

ادامـه، بسـته مذکـور بـا هـدف تامیـن خـوارک، 

راهی کمیته سوخت وزارت نفت خواهد شد.

مجمـوع  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

سـرمایه گذاری شـرکت های بـزرگ در ایـن حـوزه 

پنج میلیارد دالر برآورد شده است و 10 درصد از 

نیروگاه هـای  قالـب  در  فـوق  نیروگاهـی  تـوان 

تجدیدپذیر خورشیدی بادی خواهد بود.

بهره بـرداری  از  هـدف  اسـت  ذکـر  شـایان 

طرح های ذکر شده تولید کاغذ، تولید کنسانتره 

تولیـد  فسـفاته،  کـود  تولیـد  سـینیت،  نفلیـن 

سیلیکو متال و نیز تولید شمش طال است.

گام بلند شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی برای تامین 
۱0 هزار مگاوات برق

با سرمایه گذاری پنج میلیارد دالری و با راهبری ایمیدرو محقق خواهد شد؛

جلسـه گـزارش عملکرد 6 ماه دوم سـال 99 شـرکت لوله سـازی اهـواز با حضور مدیر عامل و سـایر مدیـران کارخانجـات برگزار و 
مسائل مختلف مربوط به فرایند تولید مورد بررسی قرار گرفت.

شـرکت های بـزرگ معـدن و صنایع معدنـی با راهبـری ایمیدرو، بـه زودی توافقنامـه ای به منظور احـداث نیروگاه هایـی به ظرفیت 
تولید 10 هزار مگاوات امضا خواهند کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در ایـن جلسـه 

مدیـران کارخانجـات لوله سـازی اهـواز، ازجملـه 

حمید احمدی مدیر تولید، علی آرین پور، رئیس 

مهندسـی صنایع، امیر طاوسـی، رئیس کارخانه 

کارخانه هـای  رئیـس  رمضانـی،  شـهرام  چهـار، 

پوشـش، قاسـم مقـدم، رئیـس اداره تاسیسـات، 

کارشـناس  خان احمـدی،  مازیـار  مـرادی،  عـادل 

مهنـــدسی صنایـع، رئیــــس کارخانـه اسـپیرال، 

حسین رجبی، رئیس کل برنامه ریزی تعمیرات و 

نگهداری کارخانه ها، خانم دکتر احمدی، مشاور 

مدیرعامـل در تدویـن سـند راهبـردی و کـوروش 

غفـاری، رئیـس کارخانه هـای ERW هـر کـدام بـه 

مسائل مربوطه در حوزه فعالیت خود پرداختند.

بررسـی  ازجملـه  مسـائلی  نشسـت  ایـن  در 

رفـع  و  موانـع  داخلـی،  چالش هـای  شـاخص ها، 

موانع تولید، بومی سـازی نرم افزارها، تالش برای 

ایجاد انگیزه  بیشتر میان نیروی انسانی، اهمیت 

نیروی کارشـناس و متخصص و... مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

علـی خنیفـر، مدیرعامـل شـرکت لوله سـازی 

اهواز نیز در این جلسه اظهار داشت: الزم است 

با نگاه و توجه به مشکالت سنواتی، به توسعه و 

افزایش سبد محصوالت خود نیز بیندیشیم.

وی بیان کرد: ظرفیت سـنجی و زمان سـنجی 

گیـرد.  صـورت  کنونـی  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 

سـبد  بایـد  بـازار  در  پایـداری  بـرای  همیشـه 

محصوالت را افزایش و به روز رسانی کرد.

مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز تاکید کرد: 

سند راهبری پیشرفت مناسب و مطلوبی داشته و 

افراد بسیاری با این طرح مشارکت کردند و مورد 

استقبال نیروی انسانی قرار گرفته است.

بر اساس گزارشی از ایلنا، خنیفر اضافه کرد: 

در تالش برای جذب و اخذ پروژه ی ساخت لوله 

در کارخانـه اسـپیرال هسـتیم کـه امیدواریـم بـا 

پیگیری هـای جدی ای که انجـام داده ایم بتوانیم 

این کارخانه را وارد مدار تولید کنیم.

جلسه گزارش عملکرد  6 ماه دوم سال 99 شرکت لوله سازی اهواز برگزار شد
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رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنی اتـاق بازرگانـی ایران اظهار داشـت: آب یکـی از مهم تریـن و حیاتی تریـن فاکتورهای 
بخـش معدن و زنجیره معدنی در کشـور اسـت، اگر آب وجود نداشـته باشـد اسـتحصال مـواد معدنی هم صـورت نخواهد گرفت و 

این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زد.

کم آبی قادر است ضربه بزرگی به بخش معدن بزند

به گـــزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، بهرام شکوری در مورد تاثیر خشکسالی 

بـر حـوزه معـدن کشـور اظهـار داشـت: مسـلما 

خشکسـالی روی زنجیـره مـواد معدنـی تاثیرگـذار 

است. یکی از حیاتی ترین مسائل ما موضوع آب 

اسـت، چـون در تولیـد کاتـد، فـوالد، کنسـانتره، 

گندله و... نیاز زیادی به آب وجود دارد. در حوزه 

معدن کاری نیز به همین صورت است.

و  مهم تریـن  از  یکـی  آب  کـرد:  اضافـه  وی 

حیاتی تریـن فاکتورهـای بخـش معـدن و زنجیـره 

معدنـی در کشـور اسـت، اگـر آب وجـود نداشـته 

باشد استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد 

گرفـت و ایـن موضـوع ضربـه زیـادی را بـه بخـش 

معدن و توسعه آن خواهد زد. 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین آب تاثیر بسیار 

زیادی در معادن دارد، میزان تاثیر آن نیز بستگی 

به میزان مشـکل آب اسـت. اگر واقعا نتوانیم آب 

بخـش صنعـت و معـدن را تامیـن کنیـم، بخـش 

زیـادی از تولیـد و صـادرات کشـور دچـار مشـکل 

خواهد شد. بخش عمده ای از صادرات کشور در 

حوزه صادرات غیرنفتی متعلق به بخش صنعت 

و معـدن کشـور اسـت. فـوالد 9 میلیـارد دالر از 

صادرات کشور سهم داشته و مس نزدیک به یک 

میلیـارد دالر صـادرات دارد. در صورتـی کـه نتوان 

آب معادن را تامین کرد همه این ارزآوری ها دچار 

مشکل خواهد شد.

شکوری با انتقاد از عدم مدیریت صحیح آب 

در بخش کشاورزی بیان کرد: کشور باید یک فکر 

اساسی برای مشکل آب کند. بزرگ ترین مشکلی 

کـه مـا در رابطـه بـا آب داریـم موضـوع هدررفـت 

آب در بخـش کشـاورزی اسـت. از میـان مصـرف 

آب در کشـور سـهم بخـش کشـاورزی 92 درصـد، 

2درصـد بخـش صنعـت و معـدن و 6 درصد سـهم 

بخش شرب و خانگی است. 

وی اضافه کرد: اگر صنعت 100 درصد هم آب 

مصـرف نکنـد تنهـا قـادر اسـت 2 درصـد تاثیـر 

بگـذارد. اگـر مـردم نـه آب بخورنـد و نـه برای هیچ 

یک از مصارف خود آب مصرف کنند بازهم فقط 

6 درصـد اثـر خواهـد داشـت. در حالـی کـه سـهم 

بخش کشاورزی 92 درصد است. 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانی ایران تصریح کرد: باید شیوه مصرف آب 

و الگوی کشت در کشاورزی تغییر کند. کشوری 

که کم آب است چرا باید هندوانه و خربزه تولید 

و صـادر کنـد؟ کل صـادرات هندوانـه کشـور بـه 

100میلیـون دالر نرسـیده اسـت ولـی در عیـن حال 

ایـن میـزان آب مصـرف کـرده. اگـر مـا بتوانیـم این 

آب را در بخش صنعت مصرف کنیم برای کشور 

صرفه اقتصادی و اشـتغال بیشـتری ایجاد خواهد 

کـرد. اگـر قصـد داریـم صنعـت و معـدن ما بهبود 

پیـدا کنـد اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـم ایـن 

اسـت کـه کشـاورزی کشـور را از لحـاظ الگـوی 

کشـت و سیسـتم آبیـاری اصـالح کنیـم. کشـت 

محصـوالت کشـاورزی را بایـد از کشـت غرقابـی 

خارج کنیم که صرفه بیشتری ایجاد کند. 

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، وی بـا اشـاره بـه 

صرفه جویی های صورت گرفته در بخش صنعت 

بیـان کـرد: مسـلما مـردم و صنعـت آگاهانـه در 

مصرف آب صرفه جویی کرده اند. بخش عمده ای 

اسـت،  شـده  اسـتفاده  صنعـت  در  کـه  آبـی  از 

بازیافـت شـده و دوبـاره بـه چرخـه تولید بازگشـته 

اسـت امـا حتـی اگـر 50 درصـد آبـی کـه صنعـت 

مصـرف کـرده هـم بازیافـت کـرد و به چرخه تولید 

بازگرداند تاثیر زیادی نخواهد گذاشت. ولی اگر 

بتوانیـم از هدررفـت آب در بخـش کشـاورزی کـه 

92درصـد مصـرف دارد جلوگیـری کنیـم قادرایـم 

مشـکل بی آبی را در کشـور کنترل کنیم. مشـکل 

اصلی را ما در کمبود آب نداریم بلکه در مدیریت 

منابع آبی داریم اگر مدیریت آب را اصالح کردیم 

مشکل کمتری با کمبود آب خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران:
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معـاون طـرح و برنامـه و رئیس کمیسـیون نظـارت بر تشـکل های صنعتی و معدنی گفـت: در سـال گذشـته، 15 انجمن صنایع 
همگن در اسـتان های آذربایجان  شـرقی، قزوین، کرمان، خراسـان  رضوی، خوزسـتان و آذربایجان  غربی با تایید این کمیسـیون 

تشکیل شد.

تقویت و ارتقا تشکل های بخش خصوصی در وزارت صمت

صنعـت تاکیـد کـرد و اضافـه کـرد: سـازمان های 

ایـن  در  اسـتان ها  تجـارت  و  معـدن  صنعـت 

خصوص موظف به اجرای کامل دستورالعمل ها 

و  ابالغیه های این کمیسیون هستند.

در این جلسـه، دکتر رسـولیان رئیس سـازمان 

صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی بیان کرد: 

بـه کار تشـکلی و همـکاری بـا انجمن هـا معتقـد 

و  همکاری هــــا  گستــــرش  آمادگـی  و  هستیـــم 

ارتباطات با انجمن های تخصصی هستیم.

وی ادامـه داد: زمینـه همکاری هـای زیـادی 

بیـن شـهرک های صنعتـی و خانه هـای صنعـت 

وجود دارد و که قادر هستیم آن را اجرایی کنیم.

تشـکل های  بـر  نظـارت  کمیسـیون  عضـو 

صنعتی و معدنی تاکید کرد: با تعامل و همکاری 

خانه هـا،  و  انجمن هـا  و  شـهرک ها  شـرکت  بیـن 

امیـدوار هسـتیم شـاهد ارائـه خدمـات بهتـر بـه 

تولیدکنندگان باشیم.

خانـه  رئیـس  سـهل آبادی  جلســـه،  ایـن  در 

صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: اعتماد 

بـه بخش خصـوص و تشـکل های تخصصـی بـرای 

دولت بسیار مفید و راه گشا است.

وی اضافـه کـرد: در دوران مسـئولیت زرندی 

بـر کمیسـیون نظـارت بـر تشـکل های صنعتـی و 

معدنـی شـاهد اتفاقـات بسـیار خوبـی در ارتقـا 

تشکل ها و انجمن های تخصصی بودیم.

سهل آبـــادی ادامــــه داد: آمادگـــی داریــــم 

موضوعـات دیگـری کـه در کمیسـیون بـه تاییـد 

برسد را خانه های صنعت اجرایی کنند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، رئیـس خانـه صنعـت 

ایـران تاکیـد کـرد: در همـه اسـتان ها، تعامـل و 

هماهنگی خوبی با سایر تشکل ها و فعاالن بخش  

خصوصـی داریـم و امیدواریـم ایـن نـگاه مثبـت 

وزارتخانـه در واگـذاری تصدی ها به تشـکل ها در 

همه بخش ها را هم دنبال کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در جلسه کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی عنوان کرد:

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

سـعید زرنـدی در جلسـه کمیسـیون نظـارت بـر 

تشکل هـــای صنعتـــی و معدنـــی کــــه بـا حضـور 

رسولیـــان، رئیـــس سازمــــان صنایـــع کوچـــک و 

شهرک های صنعتی به عنوان عضو جدید؛ سهل 

آبـادی، رئیـس خانـه صنعـت و معـدن و احسـانی 

رئیـس مرکـز نوسـازی و تحـول اداری برگـزار شـد، 

اظهـار داشـت: یکـی از برنامه هـای کـه وزارتخانه 

ارتقـا جایـگاه  و  تقویـت  کـرده  موضـوع  دنبـال 

تشکل های بخش خصوصی است.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت اضافـه 

کرد: در تهیه برنامه ها، تدوین سیاست ها و تهیه 

دستورالعمل هــــا از نظــــرات همـــه تشکل هــــا و 

انجمن ها استفاده کردیم.

زرنـدی ادامـه داد: معتقدیـم بایـد برخـی از 

امـور و تصدی هایـی کـه هـم اکنـون در وزارتخانـه 

انجـام شـده را بـا اطمینـان کامـل بـه تشـکل های 

صنعتی و معدنی واگذار کنیم.

رئیـــس کمیسیـــون نظـارت بـر تشکل هـــای 

موانـع،  گرچـه  کـرد:  بیـان  معدنـی  و  صنعتـی 

مشـکالت و مقاومت هـای هـم داخل وزارتخانه 

بـا جدیـت  ایـن راه را  امـا  و هـم بیـرون داریـم 

دنبال کرده ایم.

انجمن هـای  تشـکیل  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

تخصصی صنایع همگن در استان ها اتفاق خوبی 

است و در نظر داریم به تشکیل انجمن های ملی 

صنایع همگن کمک کنیم.

رئیـس کمیسـیون  و  برنامـه  و  معـاون طـرح 

نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی بر حسن 

اجرای انتخابات و فعالیت انجمن ها و خانه های 
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مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: شـرکت فوالد مبارکه یکی از مشـتریان بزرگ شـرکت گاز اسـتان اسـت و خواسته ما 
ایـن نیسـت کـه تامیـن گاز فوالد را بـا محدودیت روبـه رو کنیم؛ بـرای این امر باید به سـمت بهینه سـازی مصرف حرکـت کرد که 
خوشـبختانه ظرفیـت و فضـای الزم بـرای انجام ایـن کار در مجموعه فـوالد مبارکه وجـود دارد؛ همچنین قادریم با همـکاری فوالد 

مبارکه و واحد بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز، در این مسیر گام برداریم.

با توجه به نیاز جدی کشور به محصوالت فوالد مبارکه 
خواهان محدودیت تامین گاز این مجموعه نیستیم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، سـید مصطفـی 

علـوی در بازدیـد از شـرکت فـوالد مبارکـه اظهـار 

داشـت: بیش از 45 درصد از فوالد کشـور توسـط 

شرکت فوالد مبارکه تامین شده که یک مجموعه 

بسیار فعال و ارزشمند صنعتی است.

وی اضافه کرد: ما از خط تولید ورق گالوانیزه 

)ورق هـای رنگـی( بازدیـد کردیـم؛ محصولـی کـه 

تولید آن محدود به مجموعه فوالد مبارکه بوده 

و تقریبـا از 20 سـال گذشـته در ایـن شـرکت آغـاز 

شـده و جای تبریک برای تولید چنین محصولی 

وجود دارد.

علـوی همچنیـن در خصـوص مشـکالتی کـه 

ناشی از محدودیت تامین انرژی است، بیان کرد: 

محدودیت هـای تامیـن انـرژی سـال ها اسـت کـه 

مطـرح بـوده، امـا از سـال گذشـته نمـود بیشـتری 

پیدا کرده است. البته این موضوع در فصل سرما 

کـه ممکـن اسـت بـا قطعـی و یـا محدودیـت در 

تامین گاز مواجه شویم بیشتر خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان ادامـه 

از  یکـی  به عنـوان  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  داد: 

مشـتریان بـزرگ شـرکت گاز اصفهـان کـه روزانـه 

10میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد، از اهمیت 

زیادی برخوردار بوده و ما نخواهان آن نیستیم که 

میـزان گاز ایـن مجموعـه محدود را کنیـم؛ چراکه 

محصـوالت تولیـدی ایـن مجموعـه مورد نیـاز کل 

کشور است.

وی اضافـه کـرد: امـا باید توجه کرد، زمانی که 

مصـرف بخـش خانگـی نسـبت بـه میـزان مصرف 

صنعت در فصل سرما بیشتر شد و تامین نیاز گاز 

برای عموم مردم در اولویت اسـت، به ناچار برای 

برخـی از صنایـع همچـون فـوالد نیـز محدودیـت 

اعمـال خواهـد شـد کـه ابـالغ آن نیـز از پایتخـت 

صـورت گرفتـه؛ امـا راه برون رفـت از ایـن موضـوع 

کـه  اسـت  بهینـه  مصـرف  سـمت  بـه  حرکـت 

خوشبختانه در فوالد مبارکه فضای مناسب برای 

ایـن دسـت از اقدامـات وجـود دارد و اگـر بخـش 

بـرای  جـدی  فعالیـت  مجموعـه  ایـن  انـرژی 

میـزان  از  باشـد،  داشـته  مصـرف  بهینه سـازی 

گاز  هسـتیم  قـادر  صورت گرفتـه  صرفه جویـی 

موردنیاز مجموعه را تامین کنیم.

بـر اسـاس ایـن گزارش، علوی تاکید کـرد که از 

مشـکالت قطـع شـدن گاز و محدودیت هـای آن 

بـرای صنعـت فوالد آگاه اسـت، اما این موضـوع را 

بایـد بـا مصـرف بهینـه جبـران کـرد و امیـد داریـم 

بتـوان بـا کمـک واحـد بهینه سـازی مصرف انـرژی 

متخصـص  نیروهـای  توسـط  کـه  گاز  شـرکت 

ایجادشده، تعاملی دوطرفه با شرکت فوالد مبارکه 

ایجاد کرد تا در مواردی که امکان کاهش مصرف 

وجـود دارد، اقداماتـی را انجـام داد و در نهایـت 

نگرانی های ناشـی از عدم تامین گاز را که ممکن 

است در زمستان پیش آید کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در بازدید از شرکت فوالد مبارکه:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

اکبـری،  امیـر  فـوالد خراسـان،  شـرکت  عمومـی 

دانـش آموختـه دکتـری شـیمی، تـا پیـش از ایـن 

عنـوان  بـه   1399 سـال  مـاه  آذر  از  انتصـاب، 

سرپرسـت شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

شرق فوالد خراسان مسئولیت این پروژه کلیدی 

را بر عهده داشت.

حکم مدیرعامل شـرکت »تهیه و تولید مواد 

کسـری  را  )سـنگان(«  کشـور  شـرق  معدنـی 

غفـوری، مدیرعامـل مجتمع فوالد خراسـان و در 

پـی تصمیم گیـری هیئـت مدیـره ایـن شـرکت در 

اردیبهشت ماه، صادر کرده است. 

مدیرعاملـی  و  سرپرسـتی  از  پیـش  اکبـری 

شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی شـرق، عضو 

هیئـت مدیـره شـرکت پاالیـش نفـت بندرعباس 

همچـون  سـمت هایی  آن،  بـر  عـالوه   و  بـوده 

بهامیـن  هلدینـگ  مدیـره  هیئـت  در  عضویـت 

وابسـته بـه بنیـاد برکـت، شـرکت بـر اسـاس ایـن 

گــــزارش، فنـــی-مهنــــدسی لبـــان محاسبـــان، 

شـرکت تولیـد لوله هـای کربنـی و نیـز مدیریـت 

توسـعه در شـرکت های صنعتـی دریایـی ایـران 

)خصدرا( و شـرکت نفت پتروگهر را در پیشـینه 

کاری خود دارد.

انتصاب مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی شرق فوالد خراسان

جلسـه مجمع عمومی عادی سـاالنه شـرکت احیا اسـتیل فـوالد بافت برای سـال منتهی به 30 اسـفند 1399 با حضـور 99 درصد 
سهامداران در سالن اجتماعات بانک گردشگری برگزار شد.

امیـر اکبـری بـا حکم کسـری غفـوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراسـان بـه عنوان مدیرعامل شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی 
شرق فوالد خراسان )سنگان( منصوب شد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی گـروه  مالـی گردشـگری، در ایـن جلسـه 

کـه بـه ریاسـت قائم مقام گـروه مالی گردشـگری 

 99 سـال  در  کـه  زمانیـان  سـورنا  شـد،  برگـزار 

مدیرعامـل شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافـت بود، 

بـه عنـوان دبیـر جلسـه، گزارشـی از عملکـرد ایـن 

شرکت به مجمع ارائه کرد.

زمانیـان ظرفیـت اسـمی فـوالد بافـت را 800 

هـزار تـن ذکـر کـرد و گفـت: میـزان تولیـد فـوالد 

بافت در سال 99 برابر با 788 هزار و 850 تن بود 

و در سـه ماهـه سـال جـاری نیـز میـزان تولیـد بـه 

210هزار تن رسیده است.

وی به اجرای فاز 2 فوالد بافت نیز اشاره کرد 

و افـزود: فـاز 2 طبـق برنامـه در حـال اجراسـت و 

قـرار اسـت تـا پایـان سـال 1401 بـه اتمام برسـد. در 

حـال حاضـر، حـدود 380 نفـر نیـروی پیمانـکار در 

اجرای فاز 2 مشغول به کار هستند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در این جلسـه گزارش 

بازرس قانونی و حسـابرس مسـتقل قرائت شـد و 

مالـی  سـال  بـرای  شـرکت  مالـی  صورت هـای 

منتهی به 30 اسفند 1399 به تصویب رسید. در 

پایـان ایـن جلسـه، روزنامـه اطالعـات بـه عنـوان 

آگهی هـای  درج  بـرای  کثیراالنتشـار  روزنامـه 

شرکت تعیین شد.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت احیا استیل فوالد بافت برگزار شد
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مدیرعامـل شـرکت تجلی توسـعه معـادن و فلزات گفت: شـرکت تجلی توسـعه معـادن و فلزات پـس از طی مراحـل متعدد بابت 
پذیـرش در تابلـو دوم بـورس و انجام شـروط هیئت پذیرش موفق به ثبت شـرکت نزد سـازمان بورس اوراق بهادار تحت شـماره 

11851 مورخ 29 خرداد ماه سال 1400 با عنوان اولین ناشر بورسی با محوریت پروژه شد.

ثبت اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه در حوزه 
معدن و صنایع معدنی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلزات، شـرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات در 

شـرکت  توسـط   1399 سـال  اردیبهشـت  اوایـل 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـا هـدف 

ایجـاد شـرکت پروژه محور سـهامی عـام به منظور 

تامیـن مالـی پروژه هـای حـوزه معـدن و صنعـت از 

طریق شـرکت های گروه و بازار سـرمایه ایجاد و از 

تیرماه سال 1399 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. 

براسـاس شـیوه نامه های جـاری و معمـول سـازمان 

بورس امکان ورود سـریع شـرکت به بازار سـرمایه 

وجـود نداشـت، لیکـن با حمایـت و همراهی هایی 

کـه از سـوی مسـئوالن سـازمان بـورس، ایمیـدرو، 

وزارت صمت و مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن 

و فلـزات صـورت گرفـت؛ ایـن مهـم بـه سـرانجام 

رسید و اجرایی شد. به گفته مرتضی علی اکبری، 

مدیرعامل شرکت تیم مدیریتی باسابقه در حوزه 

صنعت و بازار سرمایه، حضور سهامداران بزرگ و 

معتبـر و وجـود پروژه هـای پربازده و مناسـب برای 

سرمایه گذاری از مزیت های شرکت تجلی توسعه 

معـادن و فلـزات اسـت. وی چشـم انداز تجلـی را 

برای ماندگاری شرکت تجلی به عنوان بزرگ ترین 

و برترین شرکت پروژه محور تخصصی می داند. با 

علی اکبری گفت وگویی داشتیم که می خوانید:

چرا شرکت پروژ ه محور را انتخاب کردید؟ ◄

از میان ابزارهای مختلف تامین مالی پروژه ها، 

روش تامین از طریق جذب مشارکت عموم مردم 

بهتریـن مسـیر اسـت چـرا کـه تامیـن منابـع بـرای 

پروژه هـا بایـد بلندمـدت باشـد. همچنیـن لـزوم 

بازپرداخت سریع در تامین مالی از طریق بانک ها 

و اسـتفاده از سـایر ابزارهای مالی در بازار سـرمایه 

مقاطـع  در  کارمـزد  و  سـود  پرداخـت  دلیـل  بـه 

سـه ماهه یـا … بـا نـوع نیـاز بلندمـدت پروژه هـا 

منافات دارد. از سـویی شـرکت پروژه محور راهی 

مطمئن برای تزریق مستقیم سرمایه های مردم به 

چرخه تولید است.

مزایای شرکت های پروژه محور چیست؟ ◄

سـرمایه گذاری مسـتقیم تمـام آحـاد مـردم در 

پروژه هـای منتخـب، امـکان جـذب سـپرده خـرد و 

هدایت آن ها به پروژه های عظیم، تسهیل در تامین 

مالـی پروژه هـــای میان مـــدت و بلندمــــدت، 

کم هزینه تریـــن روش تامیــــن مالـی پروژه هـــای 

منتخب، سریع ترین روش تامین مالی پروژه هــا و 

توسـعه ابزارهـای نویـن کنتـرل کمـی و کیفـی، 

سرعـــت بخشی در تکمیـــل پروژه هـــا از مزایـــای 

شرکت های پروژه محور هستند.

تفاوت هــــای شرکت هــــای پــــروژه محـــور  ◄

مانند تجلی بـــا سایـــر شرکت هـــای بورسـی را 

در چه می بینیــد؟

اولویـت اول شـرکت های پـروژه محـور افزایـش 

درصد پیشـرفت پروژه ها اسـت. این شـرکت ها به 

درصـد  افزایـش  و  کنتـرل  اجـرا،  اهمیـت  دلیـل 

پیشـرفت کار پروژه هـا، در سـاختار سـازمانی خـود 

واحـد مدیریـت کنتـرل پـروژه را ایجـاد کـرده و این 

معاونت از واحدهای بااهمیت و کلیدی شـرکت 

نـوع  ایـن  در  می شـود.  محسـوب  محـور  پـروژه 

شـرکت ها عملکـرد مدیریـت در گـرو پیشـرفت 
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فیزیکـی پروژه هـا اسـت کـه بـا افزایـش پیشـرفت 

پروژه هـا، اصوال قیمت سـهام آن در بـورس افزایش 

خواهد یافت. به عبارت دیگر سـود یا بازدهی در 

از طریـق Capital Gain حاصـل  ایـن شـرکت ها 

خواهـد شـد. از سـویی بـه محـض بـه بهره بـرداری 

رسـیدن اولیـن پـروژه، معاونـت جدیـدی بـه نـام 

کنترل و بهره وری تولید شکل گرفته است و ستاد 

موقـت پـروژه منحـل و بـه پروژه های جدید منتقل 

شـده اسـت. این شـرکت ها در ابتدا به جای سـبد 

سهام، سبد پروژه ها را مدیریت می کند و به مرور 

زمـان بـا بهره بـرداری از پروژه هـا نسـبت بـه هـر دو 

واحـد  می کنـم  یـادآوری  شـده اند.  فعـال  مـورد 

مدیریـت پروژه هـا درایـن شـرکت ها همیشـگی و 

دائمی است و با اتمام هر پروژه، پروژه های دیگری 

فعال خواهد شد.

شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات چـه  ◄

استراتژی هایی دارد؟

از  بهره بـرداری  و  حضـور موثـر در شناسـایی 

معـادن و محدوده هـای اکتشـاف جدیـد، تسـریع، 

بهینه سـایزی، توسـعه و تکمیل واحدهای زنجیره 

معدن، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در پروژه ها، 

گسترش سرمایه گذاری و جذب سپرده های خرد 

و کالن، توسعه و بهینه سازی فرآیندهای نظارت و 

کنتـرل کمی و کیفـی، اجـرای پروژه های منتخب 

در کمترین زمان، تسریع در جذب منابع موردنیاز 

مالـی  تامیـن  منتخـب،  پروژه هـای  اجـرای  بـرای 

پروژه هـای منتخـب بـا کمتریـن هزینـه مالـی و بـه 

کارگیـری و توسـعه روش های نوین تامیـن مالی از 

تمــــامی بازارهـــای پولـی و سرمایـــه ای را از دیگـر 

استراتژی های شرکت دانست.

شرکت چه اقداماتی برای آینده در برنامه دارد؟ ◄

تصمیم گیـری نهایـی در پروژه سـاخت اسـکله 

تملیـک  بـه شـرط  اجـاره  بـه صـورت  بندرعبـاس 

30سـاله بابـت اسـکله تخصصـی مـواد معدنـی و 

فـوالدی طـی سـه فـاز کـه در مجمـوع ظرفیـت 

پشتیبانی حمل ونقل 60 میلیون تن مواد معدنی را 

دارا خواهد بود. پروژه مذکور در شرکت مدیریت 

بین المللـی همـراه جـاده، ریل و دریا تعریف شـده 

اسـت و از ایـن بابـت قـراردادی بـا سـازمان بنـادر و 

دریانوردی منعقد و زمینی به مساحت 67 هکتار 

کنـار دریـا تحویـل شـرکت مذکـور شـده اسـت. 

عملیـات محصـور کـردن و فنس کشـی آن خاتمـه 

یافته و برنامه عملیاتی در سال 1400 در دستور کار 

خواهد بود.

همچنین تصمیم گیری نهایی در ایجاد سامانه 

حمل ونقل ریلی معظم در سطح ایران و کشورهای 

همسایه برای جابه جایی و ترانسفر مواد معدنی و 

بـا  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  بررسـی  فلـزی، 

اولویـت نخسـت در زنجیـره معـدن تـا فـوالد و در 

اولویـت دوم سـایر مـواد معدنـی و فلـزی، بررسـی 

فرصت هـای سـرمایه گذاری در معـادن کشـور و 

شـرکت در مزایده هـای عمومـی در معادنـی کـه 

گواهـی کشـف و مجـوز برداشـت دارنـد نیـز از 

برنامـه هــــای دیگــــر شرکـــــت اســـــت. بررســــی 

سـرمایه گذاری و مشـارکت در واحدهـای جدیـد 

سـیلیکونی،  ورق هـای  تولیـد  ازجملـه  صنعتـی 

سـرمایه گذاری و سـهامداری در شـرکت بازرگانی 

معدن و ایجاد سـامانه مرجع و تخصصی معدن و 

مـواد معدنـی www.kanima.ir، درج نمـاد شـرکت 

تجلـی در تابلـوی دوم فرابـورس و عقـد قـرارداد 

بازارگردانی سـهام نیز در برنامه های شـرکت برای 

سال آتی قرار دارد.

در حـوزه سرمایـه گذاری هـــا چـه کارهـــایی  ◄

انجام شده است؟

بـر اسـاس ایـن گــــزارش، در ایـن حــــوزه آورده 

غیرنقدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلزات به عنوان سهامدار اصلی و بالفعل در قالب 

پنج پروژه انجام شده است و آورده های غیرنقدی 

کانـون  سـه نفره  هیئــــت  گـــزارش  استنــــاد  بــه 

کارشناسی ارزیابی و بالغ بر یک هزار و 424میلیارد 

تومـان می باشـد. همچنیـن آورده نقـدی شـرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات صـورت 

پرداخـت نقـدی 47میلیـارد تومان اسـت. شـرکت 

صنعتی و معدنی چادرملو نیز مبلغ 429 میلیارد 

تومـان آورده غیرنقـدی داشـته و تعهدنامـه واریـز 

نقـدی معـادل 625 میلیارد تومـان را دارد. شـرکت 

صنعتـی و معدنی گل گهر نیز مبلـغ 315 میلیارد 

تومان به صورت نقد واریز کرده و تعهدنامه واریز 

نقدی معادل 739 میلیارد تومان را دارد.

اولویت اول شرکت های پروژه 
محور افزایش درصد پیشرفت 

پروژه ها است. این شرکت ها به 
دلیل اهمیت اجرا، کنترل و افزایش 

درصد پیشرفت کار پروژه ها، 
در ساختار سازمانی خود واحد 
مدیریت کنترل پروژه را ایجاد 

کرده و این معاونت از واحدهای 
بااهمیت و کلیدی شرکت پروژه 

محور محسوب می شود
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طبـق آمـار انجمـن تولیدکننـدگان فوالد ایـران، در فروردین  ماه سـال  جـاری با رشـد 250 درصدی نسـبت به فروردین  ماه سـال 
گذشـته، ۷0 هـزار تـن آهن اسـفنجی صادر شـده؛ ایـن در حالی اسـت که در مدت مذکور سـال جـاری هیچ میزان آهن  اسـفنجی 

وارد نشده است.

صادرات ۷0 هزار تنی آهن اسفنجی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طبق آمـاری که 

انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران، در نخسـتین 

مـاه سـال 1400 در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، میـزان واردات بـه کشـور بـه  جز مقاطع 

طویل فوالدی، حداقلی بوده و برای فوالد میانی 

و آهـن اسـفنجی صفـر بـوده اسـت. در مقابل اما 

میـزان صـادرات فوالدی هـا بـا رشـد 125 درصدی 

تـا 250 درصـدی نسـبت بـه فروردیـن مـاه 1399 

مواجه شده است.

بـه تفکیـک آمـار، واردات مجمـوع مقاطـع 

تخـت فـوالدی در فروردیـن مـاه امسـال نسـبت 

درصـد   200 گذشـته،  سـال  در  مـاه  همیـن  بـه 

افزایـش داشـته و از دو هـزار تـن بـه 6 هـزار تـن 

رسیده است.

بـا  فـوالدی  محصـوالت  واردات  آن،  از  پـس 

رشـد 10 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته از 48 هـزار تـن بـه 53 هـزار در نخسـتین 

ماه امسال رسیده است.

واردات مجموع مقاطع تخت فوالدی نیز در 

نخسـتین مـاه 1400 معـادل 47 هـزار تـن بـوده کـه 

نسـبت به 46 هزار تن وارد شـده در فروردین ماه 

سال گذشته، رشد 2 درصدی داشته است.

در آهن اسفنجی و فوالد میانی خودکفا هستیم  

براسـاس آمـار در نخسـتین مـاه از سـال 1400 

هیـچ مقـدار فـوالد میانـی و آهـن اسـفنجی وارد 

نشده است.

در مقابـــل اما بیشتریــــن میـــزان صـــادرات 

مختـص آهـن اسـفنجی بـه میـزان 250 درصـد 

اسـت. در حالـی کـه در فروردین مـاه 1399 برابر 

20 هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـد داخـل صـادر 

شـد، در نخسـتین ماه سـال جاری به 70 هزار تن 

افزایش یافت.

صـادرات  جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  در   

مجمـوع مقاطـع طویـل فـوالدی 238 هـزار تـن 

بـوده کـه نسـبت بـه 72 هـزار تـن صادر شـده در 

ماه نخسـت سال گذشتـــه، 231 درصـــد افزایــش 

داشته است.  

همچنین مجمـوع مقاطع تخت فـوالدی نیز 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش 

125درصـدی صـادرات را تجربـه کـرده اسـت. در 

فروردیـن مـاه سـال گذشـته 12 هـزار تـن مقاطـع 

تخـت فـوالدی صـادر شـد کـه ایـن رقـم در مـدت 

مشابه امسال به 27 هزار تن رسیده است.  

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، کل محصـوالت 

فوالدی صادر شـده در نخسـتین ماه سـال جاری 

265 هـزار تـن بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال گذشـته افزایـش 215 درصـد را تجربـه کرده 

اسـت. در فروردین  ماه سـال گذشـته 84 هزار تن 

محصوالت فوالدی صادر شده بود.

در نهایـت هـم 566 هـزار تـن فـوالد میانـی در 

نخستین ماه از سال 1400 صادر شده که نسبت 

به 241 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال 

گذشته افزایش 135 را ثبت کرده است.

در فروردین ماه امسال صورت گرفت؛
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تولید یک میلیون و ۱۳9 هزار 
و 406 تن کنسانتره در مجتمع 

چادرملو

مدیـر مجتمـع معدنـی چادرملو گفـت: با اعمال مشـوق های 
انگیزشـی مدیرعامل شـرکت، با همراهی و همکاری بی نظیر 
نیروهای فعال در شـرکت موفق شـدیم در خرداد ماه گذشته 
بـا ثبـت رکورد بی سـابقه تولیـد یک میلیـون و 139 هـزار و 

406 تن کنسانتره، افتخار دیگری را کسب کنیم.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط عمومی شـرکت معدنی 

و صنعتی چادرملو، حمید جهانی اظهار داشت: در سه ماهه اول امسال 

نیز عالوه بر ثبت رکورد تولید سه میلیون و 107 هزار و 372 تن کنسانتره 

کـه 8.17 درصـد نسـبت بـه تولیـد سـال قبـل و 28.94 درصـد نسـبت بـه 

برنامه پیش بینی شـده افزایش داشـته اسـت، موفق شـدیم مصرف آب را 

نیز 21.29 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهیم.

وی در خصـوص بارگیـری و حمـل کنسـانتره بـه صنایـع فوالدسـازی 

کشور )از محل تولید و دپو( نیز افزود: در سه ماهه اول امسال به میزان 

سه میلیون و 204 هزار و 960 تن کنسانتره بارگیری و حمل شده است که 

رشد 38.03 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. 

بـر اساسـی ایـن گـزارش، یـادآور می شـود باالترین رکـورد تولیـد در آبان 

مـاه 1399 بـا تولیـد یـک میلیـون و 104 هـزار و 538 تـن کنسـانتره به دسـت 

آمده بود.

عملیات آتشـباری معدن به شـیوه های نوین بـرای اولین بار 
در معدن شماره 2 گل گهر با موفقیت آزمایش شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط  عمومی و امور بین الملل 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در یک عملیات حفاری و آتشباری در 

معدن شماره 2 گل گهر )شرکت گهر پویش گام( شیوه نوین پاوردِک برای 

اولیـن بـار  توسـط تیـم کارشناسـان و کارگـران ایـن معـدن آزمایـش شـد کـه 

بـرای اسـتفاده  بـوده و برنامه ریـزی  ایـن تکنیـک موفقیت آمیـز  نتیجـه 

گسترده از آن صورت خواهد گرفت.

و حـدود  الگـو  معـدن در مجموعـه  7  ایـن  در  آتشـباری  عملیـات 

363چـال بـزرگ و کوچـک صـورت گرفـت و طـی آن 68 تـن مـواد منفجره 

معدنی به کار رفت و حدود 80 هزار تن سنگ آهن و 110 هزار تن روباره 

برای بارگیری حاصل شد.

به گفته کارشناسان شرکت گهر پویش گام، در روش انفجار پاوردک 

اضافه حفـاری حـذف می شـود و هنـگام خـرج گـذاری چـال، بـا یـک ابـزار 

مخصـوص از پرشـدن انتهـای چـال جلوگیـری شـده و فضای خالـی را برای 

حرکت گاز و موج انفجار به پایین فراهم می کند. 

پله هـای  ایـن گـزارش، گفتنـی اسـت اضافـه حفـاری در  بـر اسـاس 

15متـری معـدن شـماره 2 معمـوال بیـن 2 تـا 2.5 متـر اسـت کـه حـذف آن 

میـزان حفـاری مـورد نیـاز را کاهش می دهد که در پی آن کاهش هزینه و 

صرفه جویی حاصل می شود. هزینه های آتشباری در معدن کاری حدود 

15 درصـد از کل هزینه هـای اسـتخراج را شـامل می شـود کـه کاهـش آن 

کمک بزرگی به اقتصاد معادن می کند.

آزمایش موفقیت آمیز 
عملیات نوین آتشباری در 

معدن شماره ۲ گل گهر
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مدیرعامـل مجتمـع فـوالد کویر گفت: همه نـوردکاران بزرگ و اصلی کشـور 100 درصد موافـق ورود به بورس کاال هسـتند و اعتقاد 
داریم بورس کاال فضایی شفاف و سالم برای فعاالن بازار مهیا کرده و باعث آرامش در بازار شده است.

همه نوردکاران بزرگ موافق حضور در بورس کاال هستند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، احمـد خـوروش 

برخـی  چـرا  کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در 

تولیدکنندگان مقاطع، همواره پرچم مخالفت با 

بـورس کاال را در دسـت دارنـد، اظهـار داشـت: 

هیـچ تولیدکننـده نـوردی بـا ظرفیـت تولیـد بـاال، 

مخالف حضور در بورس کاال نیست و اگر کسی 

هـم در انجمـن نـوردکاران نسـبت بـه بـورس کاال 

اعتـراض دارد،  بـه درسـتی سـازوکار معامالتـی 

برای او تبیین نشده است. 

وی افـزود: اطمینـان می دهـم همه نـوردکاران 

بـزرگ و اصلـی کشـور 100 درصـد موافـق ورود بـه 

بورس و استفاده از ابزارهای جدید مالی هستند.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد کویـر متذکر شـد: 

اعتقـاد داریـم بـورس کاال فضایی شـفاف و سـالم 

بـرای فعـاالن بـازار مهیـا کـرده و باعـث آرامش در 

بازار شده است.

راه اندازی معامالت گواهی سپرده   

میلگرد تا پیش از دولت دوازدهم

کـه  جدیـد  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  خـوروش 

راه انـدازی معامالت گواهی سـپرده میلگرد طی 

رایزنـی بـا بـورس کاال در دسـتور کار قـرار دارد، 

گفـت: بـه عقیـده مـن، شـرکت ها بـه خصـوص 

عمـل  شـفاف تر  هرچقـدر  بورسـی  شـرکت های 

کنند، هم سهامداران و هم بازار اعتماد بیشتری 

به آن شرکت پیدا خواهند کرد.

وی اضافـه کـرد: بـر همیـن اسـاس رایزنـی بـا 

محصـوالت  تـا  داشـتیم  کاال  بـورس  مسـئوالن 

تولیدی شرکت های نورد یعنی میلگرد در بورس 

و  شـود  عرضـه  سـپرده  گواهـی  از  اسـتفاده  بـا 

پیش بینی می شـود در آینده نزدیک و تا پیش از 

پایان دولت دوازدهم این ابزار راه اندازی شود.

مدیرعامـل فـوالد کویـر تصریـح کـرد: با توجه 

به نتایجی که از عملکرد بازارهای دیگر در بخش 

کشـاورزی و یا سـکه و برخی از محصوالت دیگر 

به دسـت آمده، به نظر می رسـد ایجاد معامالت 

نیـز  میلگـرد  بـازار  در  کاالیـی  سـپرده  گواهـی 

می تواند نتایج مشـابه و مثبتی داشـته باشد. به 

این ترتیب که با عرضه میلگرد به وسیله گواهی 

سـپرده، خریـداران خـرد که حتـی زیر یک تن نیاز 

بـه محصـول دارنـد می تواننـد خریـد محصـول 
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انجـام دهنـد و از آن مهم تـر، می تواننـد در ایـن 

بازار سرمایه گذاری کنند. 

کسی نمی تواند مهندسی بازار انجام دهد  

خـوروش عنـوان کرد: طبق تجارب شـخصی 

کـه  دارم  اطمینـان  بـازار  از  آمـده  دسـت  بـه 

بـورس  از گواهـی سـپرده میلگـرد در  اسـتفاده 

می تواند بسـیاری از داللی ها در بازار میلگرد را 

سـودجو  افـراد  ترتیـب  ایـن  بـه  کنـد.  جمـع 

بـه  دهنـد؛  انجـام  بـازار  مهندسـی  نمی تواننـد 

عبارت دیگر از طریق این ابزار معامالتی بورس 

کاال می تـوان بـه شـفافیت و سـالم شـدن بـازار 

کمک ویژه ای کرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه گواهـی سـپرده کاالیی 

مزایـای دیگـری نیـز دارد، بیـان کـرد: عـالوه بـر 

بهبـود عملکـرد بـازار و حـذف سـو اسـتفاده ها، بـا 

اسـتفاده از معامـالت گواهـی سـپرده میلگـرد، 

فعـاالن  روی  پیـش  از  را  موانـع  برخـی  می تـوان 

اقتصادی برداشت. به طوری که افراد با استفاده 

از گواهی سـپرده، از پرداخت مالیات هم معاف 

می شـوند؛ فعـاالن حـوزه کاالیـی همـواره بـرای هر 

عملیات مالی باید مالیات پرداخت کنند اما در 

ایـن ابـزار جدیـد مالـی تـا مرحلـه نهایـی یعنـی 

تمـام  نهایـی  مصرف کننـده  بـه  کاال  تخصیـص 

مالیات هـا حـذف می شـود و عملیـات مالـی در 

این بازار کامال معاف از مالیات خواهد بود.

تعامل با بورس برای اصالح فاصله قیمت   

شمش و میلگرد

بیـن  قیمـت  فاصلـه  بـه  ادامـه  در  خـوروش 

شـمش و میلگـرد اشـاره کـرد و گفـت: امـروز یـک 

فاصلـه قیمـت بیـن شـمش و میلگـرد ایجاد شـده 

کـه غیـر منطقـی اسـت. در حـال حاضـر فاصلـه 

قیمـت بیـن 2 تـا 5 درصـد بـوده و از اواخـر سـال 

گذشـته تا کنون هیچ گاه این فاصله از 7 درصد 

ایـن در حالـی اسـت کـه  بیشـتر نشـده اسـت؛ 

فاصله قیمت منطقی حدود 13 درصد است.

ایـن فعـال اقتصـادی اظهار کرد: یـک تعدادی 

از شـرکت ها خودمصرفـی هسـتند و هزینه هـای 

تحمیلـی ندارنـد کـه بیـن 2 تـا 3 شـرکت ماننـد 

ذوب آهن و خراسـان هسـتند. برای این شرکت ها 

ایـن فاصلـه قیمـت مطلـوب اسـت. امـا 90 درصد 

تولیدکننـدگان اصلـی میلگـرد و مقاطـع طویـل، 

شـمش مـورد نیـاز را خـارج از سـایت خـود تهیـه 

می کننـد در نتیجـه هزینه هایـی ماننـد خـواب 

مجمـوع  بـه  حمـل  هزینـه  و  پرتـی  سـرمایه، 

هزینه های آن ها اضافه می شود. همین هزینه ها 

بیـش از 8 درصـد بـه واحدهـا تحمیـل کـرده و در 

نتیجه همه واحدها با ضرر کار می کنند.

وی بـا اشـاره بـه تعامـل مثبـت نـوردکاران بـا 

بورس کاال عنوان کرد: خوشـبختانه طی رایزنی 

و برگزاری جلسه با مدیران بورس کاال، اقدامات 

در  آمـده  وجـود  بـه  چالـش  اصـالح  جهـت  در 

زمینـه قیمـت شـمش و میلگرد آغاز شـده که به 

زودی اثـرات ایـن تعامـل را در رونـد بـازار شـاهد 

خواهیم بود.

سالمت بازار با ورود کل زنجیره به بورس   

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، خـوروش در 

بخش پایانی این مصاحبه به تاکید بر عرضه کل 

زنجیـره فـوالد در بورس کاال اشـاره و تصریح کرد: 

بـرای  اتفاقاتـی اسـت کـه  از بهتریـن  یکـی  ایـن 

زنجیـره فـوالد خواهـد افتـاد؛ بـه شـکلی کـه بـرای 

عرضـه محصـوالت، موارد به صورت تخصصی با 

بـورس پیـش خواهـد رفـت تـا اهداف مـد نظر که 

در نهایـت توسـعه متـوازن زنجیـره تولیـد فـوالد 

است، محقق شود. 

بـه گفتـه وی، ورود کل زنجیـره بـه بورس کاال 

باید ضرایب قیمتی کامال منطقی و کارشناسی 

تعییـن شـود تـا همه زنجیـره بتواند از تولید سـود 

منطقی ببرند. 

مدیرعامـل فـوالد کویـر معتقد اسـت یکـی از 

نکاتـی کـه بایـد در بحـث عرضـه محصـوالت در 

دخالت هـای  حـذف  داشـت  نظـر  در  بـورس 

دسـتوری دولـت اسـت لـذا ورود دولـت بـه ایـن 

بـازار، تعـادل و نظـم بـازار را بـه هم می زند و نتایج 

نامطلوبی به دنبال می آورد. 

مداخلـه  کـه  صورتـی  در  کـرد:  اذعـان  وی 

دسـتوری دولـت در رونـد معامـالت بـازار حـذف 

شود و در مقابل اگر همه زنجیره فوالد در بورس 

سلف فروشـی کننـد، بـازار بـا سـالمت کامـل بـه 

فعالیت خود ادامه می دهد.

شرکت ها به خصوص شرکت های 
بورسی هرچقدر شفاف تر عمل 
کنند، هم سهامداران و هم بازار 

اعتماد بیشتری به آن شرکت پیدا 
خواهند کرد
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بـه گزارش »فلزات آنالین«، با بهره برداری 

از ایـن کارخانـــه، اشتغـــال از 130 نفـر بـه بیش 

از 250 نفــــر رسیــــده کـــه جـــزوی از اشتغـــال 

مستقیم است.

طـرح توسـعه ایـن شـرکت بـا سـرمایه گذاری 

دالری  میلیـون  چهـار  و  تومانـی  میلیـارد   250

موجـب شـده تـا بـازار صـادرات این محصول که 

ماده اصلی تولید فوالد اسـت حتی در هند که 

جهـان  فروسـیلیس  عمـده  تولید کننـده  خـود 

است هم رونق پیدا کند.

هـم اکنـون فروسـیلیس تولیـدی ایـن شـرکت 

بـه لحـاظ  تولید کننـده خاورمیانـه  کـه دومیـن 

کمی و کیفی است به کشور هایی مانند ترکیه، 

و  لوکزامبـورگ  هلنـد،  عـراق، عمـان،  پاکسـتان، 

ایتالیا صادر شده است.

تنهـا مشـکل ایـن حـوزه اکنـون قطعـی بـرق 

اسـت کـه موجـب شـده دسـتگاه های مربوطـه 

خسارت ببینند.

بـر اسـاس گزارشـی از صـدا و سـیما، هرچنـد 

قطعی هـای بـرق موقتـی اسـت، امـا ایجـاد پسـت 

بـرق در ایـن شـهرک قولـی بـوده کـه انجـام نشـده 

وگرنه مشکل قطع برق اکنون کم ترین آسیب را به 

این صنایع وارد کرده بود.

بهره برداری از مرحله دوم شرکت فروسیلیس مالیر

مشـاور مدیرعامـل هلدینـگ میدکو گفت: آزادسـازی صـادرات فوالد با توجه به پتانسـیل بخش فوالد کشـور تاثیرگـذار خواهد بود 
و بهتـر اسـت در صـادرات محدودیت هـای داخلی ایجاد نکنیـم. در مجموع ایجـاد محدودیت بـرای صادرات اتفاق خوبی نیسـت و 

تبعات منفی بسیاری خواهد داشت.

در کارخانه فروسـیلیس مالیر که سـاالنه 12 تا 14 هزارتن سـیلیس فرآوری وبه فروسـیلیس تبدیل خواهد شـد، ظرفیت تولید به 
بیش از 32 هزار تن در سال رسیده است.

به گزارش »فلزات آنالین«، رضا اشرف سمنانی 

اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود می توان 

سـازوکاری را در دسـتور کار قـرارداد تـا صـادرات 

فوالد انجام شود.

مشـاور هلدینـگ میدکـو بـا بیـان اینکـه مـازاد 

محصـوالت فـوالد صـادر می شـود، تصریـح کـرد: 

همـواره در کشـور در ابتـدا نیـاز داخلـی تامیـن 

می شـود و پـس  از آن صـادرات انجـام می گیرد اما 

را  همسـایه  کشـورهای  بـازار  بایـد  صـادرات  در 

مدنظر قرار داد.

بـه گفتـه وی، بـا توجه به تحریم هـای موجود 

بهتر اسـت در صـادرات محدودیت های داخلی 

ایجاد نکنیم.

اشـرف سـمنانی با اشـاره به اینکه صادرات 

محصـوالت فـوالدی نیـاز بـه آسیب شناسـی و 

زیرسـاخت دارد، بیـان کـرد: یکـی از نکاتـی کـه 

بایـد بـه آن توجـه کـرد آن اسـت کـه از صادرات 

مـواد خـام معدنـی امتنـاع کنیـم و بهتـر اسـت 

سـنگ آهن فـرآوری شـود، چراکـه ضمـن ارزش 

 افـزوده بیشـتر، اشـتغال زایی را هـم بـه دنبـال 

خواهد داشت.

وی ادامـه داد: در کنـار آن، برندینـگ و ثبـات 

کیفیـت کاال در بـازار بین المللـی و حفـظ بـازار 

بین المللـی از نکاتـی اسـت که باید بـه آن توجه و 

از آن حمایت شود.

بر اسـاس گزارشـی از اقتصاد کرمان، مشـاور 

مدیرعامـل هلدینـگ میدکـو گفـت: آنچـه بایـد 

مـورد توجـه قـرار گیـرد آن اسـت کـه آزادسـازی 

صادرات فوالد مسیری برای توسعه است و باید 

به تامین زیرساخت های الزم آن توجه کرد.

صادرات فوالد، مسیری برای توسعه
مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

79
 é شماره  é 171 تیر ماه 1400




	از مدیریت منابع آبی نباید غفلت کرد
	مبنای قیمتگذاری زنجیره فولاد باید تغییر کند
	ناچیز بودن حجم معاملات محصولات سنگآهنی در بورس کالا
	تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصولات کیفی
	حمایت از تولیدکنندگان، وظیفه اصلی دولت است
	بازار مرده است!
	خواهان تسهیل فعالیت معدنی هستیم
	دغدغههای نوردکاران فولادی چیست؟
	تقسیم سود 450 ریالی در مجمع «هرمز»
	چالش قطعی برق و گاز باید برطرف شود
	افزایش نسبی تقاضا برای فولاد
	بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوبآهن نشد
	هیدروژن جایگزین گاز طبیعی در تصفیه آلومینا میشود
	کیفیت ورق قلع اندود فولاد مبارکه ۳۰ درصد بالاتر از محصولات خارجی است
	لزوم افزایش تعامل بین سازمان زمینشناسی و بخش معدنی وزارت صمت
	رفع محدودیتهای صادراتی با عرضه در بورس کالا
	مجمع عمومی فولاد بناب برگزار شد
	واگذاری راهبری آنتیموان سفیدابه به شرکت گل گهر
	کمبود برق توسعه خطوط آلومینیوم را متوقف کرد
	گام آخر برای تحقق طرح ۲۵ ساله تولید آلومینا در سراب
	هشت پروژه معدنی آماده بهرهبرداری است
	بازدید مدیرعامل شرکت ورقخودرو
	 از مجتمع صنعتی اسفراین
	فولاد مبارکه در بین ۵۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در سال ۲۰۲۰
	گام بلند شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی برای تامین 10 هزار مگاوات برق
	کمآبی قادر است ضربه بزرگی به بخش معدن بزند
	تقویت و ارتقا تشکلهای بخشخصوصی در وزارت صمت
	با توجه به نیاز جدی کشور به محصولات فولاد مبارکه خواهان محدودیت تامین گاز این مجموعه نیستیم
	جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت احیا استیل فولاد بافت برگزار شد
	ثبت اولین شرکت پروژهمحور بازار سرمایه در حوزه معدن و صنایع معدنی
	صادرات ۷۰ هزار تنی آهن اسفنجی
	آزمایش موفقیتآمیز عملیات نوین آتشباری در معدن شماره 2 گلگهر
	همه نوردکاران بزرگ موافق حضور در بورسکالا هستند
	بهرهبرداری از مرحله دوم شرکت فروسیلیس ملایر

