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سرمقاله
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در سـالی که به عنوان »تولید، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری 

شده، بسیاری از تولیدکنندگان از عدم پشتیبانی و وجود موانع بسیار در 

راه تولیـد گالیـه دارند. نگاه تبعیض آمیـز دولت به موضوع قیمت گذاری، 

مجوزهـای صادراتـی، مزایـده معـادن و... بـه نوعـی تولیدکننـدگان را در 

صنایع معدنی کشـور با چالش جدی مواجه کرده اسـت اما موضوعی که 

همه جامعه صنعت و حتی مردم عادی با آن درگیر شده اند، قطعی پیاپی 

برق است.

خانگـی،  مشـترکین  گـروه  چهـار  بـه  بـرق  مصرف کننـدگان  ایـران  در 

مشـترکین صنعتـی، مشـترکین کشـاورزی و سـایر مشـترکان تقسـیم بندی 

می شـوند. بیشـترین مصـرف بـرق بـه بخـش صنعـت و پـس از آن بـه بخـش 

خانگـی تعلـق دارد. قطـع شـدن برق در سـال گذشـته و سـال جـاری به همه 

گروه های مصرف کننده آسیب زده است و متاسفانه مسئوالن مربوطه به 

جای پیش بینی بحران و حل مشکالت مربوطه، صورت مسئله پاک کرده 

و با قطع کردن برق در مناطق مختلف کشـور، سـعی در جبران کاسـتی ها 

دارنـد. بـه طـور مثـال، در حالی که تخمین زده می شـود در کل دنیا حدود 

12 هـزار مـگاوات بـرق بـرای رمزارزها مصرف می شـود و این میـزان در ایران 

کمتر از یک هزار مگاوات است، مشکل اصلی تولید رمزارز عنوان شده و 

مسئله بدون ارائه راه حل رها می شود.

براسـاس آمـار مصـرف بـرق در سـال 1398 )آمـار مربـوط بـه سـال 1399 

هنـوز منتشـر نشـده اسـت( سـهم بخـش خانگـی 32.8 درصـد، عمومـی 

9.1درصـد، کشـاورزی 14.2 درصـد و صنعـت 34.7 درصـد بوده اسـت. کل 

مصـرف بـرق کشـور در سـال 1397، 259 هـزار و 724 میلیـون کیلـووات 

سـاعت بود که این میزان در سـال 1398 با رشـد 4.7 درصدی به 271 هزار 

و 901 میلیـون کیلـووات سـاعت رسـید. همچنیـن کل ظرفیت نصب شـده 

تولیـد بـرق کشـور در سـال 1398، 82 هـزار و 716 مـگاوات بـود کـه در اوج 

مصـرف تنهـا تولیـد 56 هـزار و 856 مـگاوات بـرق محقـق شـد و ایـن میـزان 

مـی داد.  نشـان  آن  از  قبـل  بـه سـال  نسـبت  را  هـم رشـد 16.5 درصـدی 

همچنین در سال 1399 اوج مصرف به 58 هزار و 254 مگاوات رسید.

در سـال جـاری بـا توجـه بـه گرمـای زودرس هـوا، کاهـش بارندگی هـا، 

اوج گیـری فعالیـت اسـتخراج رمزارزهـا و نیـز رشـد مصـرف سـاالنه بـرق در 

ایـران، طبیعـی بـود کـه مصـرف بـرق در کشـور در روزهـای اوج بـه حـدود 

65هـزار مـگاوات برسـد. در سـال جـاری، بیشـترین مصـرف بـه 66 هـزار و 

290مـگاوات رسـیده اسـت کـه اگرچـه تولیـد رمـزارز نیـز بـر ایـن میـزان 

مصـرف اثـر داشـته اسـت، امـا نمی تـوان آن را دلیـل اصلـی دانسـت. ایـن 

شـرایط کامال قابل پیش بینی بود زیرا شـرایط فصلی، کاهش بارندگی و در 

نتیجـه کاهـش تولیـد انـرژی برقابـی، اسـتخراج رمـزارز و افزایـش مشـترکان 

بـار را بـه  مصـرف بـرق می توانسـت تخمینـی از میـزان مصـرف در اوج 

مسـئوالن صنعت برق کشـور بدهد اما متاسـفانه به جای افزایش ظرفیت 

تولید که باید انجام می شد، مسئوالن کار راحت تر را انتخاب کردند و آن 

قطع برق در همه بخش های مصرف بود. 

14 تیـر مـاه، مدیرعامـل شـرکت توانیـر که متولی تولید و توزیـع برق در 

کشـور اسـت، در نامـه ای عجیـب بـه صنایـع فـوالد و سـیمان کـه البتـه بـه 

نوعـی همـه صنعـت نیـز درگیـر آن شـدند، ایـن صنایـع را ملـزم بـه کاهـش 

مصـرف 90 درصـدی بـرق کـرده بـود. البتـه تولیدکننـدگان بـزرگ فـوالدی 

نیـروگاه در اختیـار دارنـد و از ایـن قطعـی در امـان هسـتند امـا صنایـع 

پایین دسـتی با کاهش 90 درصدی مصرف برق عمال تعطیل خواهند شـد. 

متاسـفانه بـه جـای آنکـه از صنایع و تولیدکنندگان در سـال جـاری با تامین 

به موقع برق پشتیبانی شود، برق آن ها قطع شده و تولید به صورت کامل 

متوقف می شود. 

البته ایمیدرو در ابتدای سال جاری راهبرد تولید برق توسط صنایع با 

محوریـت شـرکت های بـزرگ را آغـاز کـرد اما به ثمر رسـیدن نیروگاه ها طی 

اجرای این طرح، حداقل دو تا سه سال زمان می برد و قطعا در سال جاری 

و سـال آینـده اگـر سـرمایه گذاری جدیـدی در تولیـد و افزایش تـوان برق در 

کشور صورت نگیرد، شاهد وضعیت بدتری خواهیم بود.

تیر خالص قطعی برق
 بر پیکره بی  رمق تولید

هفته نامه

4

سعید فتاحی منش



فــوالد
آلومینیـوم

مـــس
سرب و روی

بورس و اقتصاد



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

6
é 1400  تیر ماه é 173  شماره 

طـی سـال های گذشـته، تولیدکنندگان محصوالت سـنگ آهنی در کشـور بارها از دولـت و وزارت صنعـت، معدن و تجارت خواسـتار 
قیمت گذاری شـفاف و منطبق با قیمت های جهانی کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی شـده اند. این در حالی اسـت که این وزارتخانه 
تنهـا بـا عرضـه این محصـوالت در بـورس کاال موافقت کرده که باعث شـده تـا قیمت  این محصوالت کمـی افزایش یابـد اما هنوز 
به قیمت های جهانی نرسـیده  اسـت. ضمن اینکه بسـیاری از عرضه های کنسـانتره و گندله بدون متقاضی رینگ بورس کاال را ترک 
کرده انـد. طبـق قانـون زمانی که یـک محصول در بـورس کاال متقاضی نـدارد، آن محصـول مازاد تلقی شـده و تولیدکننـده می تواند 
بـدون مجـوز و پرداخـت عوارض، نسـبت به صـادرات آن اقدام کنـد اما در مورد کنسـانتره و گندله کـه از ابتدای سـال جاری عرضه 
آن هـا شـدت گرفتـه، این اتفاق نیفتاده اسـت و مجـوز صادرات آن ها اعطا نمی شـود. در ایـن رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالین« با محمدوحید شـیخ زاده، مدیرعامل شـرکت فکور صنعت تهران به گفت وگو نشسـته اسـت که متن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

محمدوحید شیخ زاده، مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران در گفت وگو با »فلزات آنالین«

تولیدکنندگان سنگ آهن درگیر 
بخشنامه های متناقض هستند
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شرکت مهندسی فکور صنعت 
در حوزه اجرای پروژه های حوزه 

معدن، صنایع معدنی و فلزی 
فعالیت می کند و از ابتدای تاسیس 

خود تاکنون ده ها پروژه در این 
زمینه ها به سرانجام رسانده است

شـرکت  ◄ فعالیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

مهندسی فکور صنعت تهران بفرمایید.

شـرکت مهندسـی فکـور صنعـت در حـوزه 

اجـرای پروژه هـای حـوزه معدن، صنایع معدنی و 

فلزی فعالیت می کند و از ابتدای تاسیس خود 

تاکنـون ده هـا پـروژه در این زمینه ها به سـرانجام 

اجـرای  حـوزه  در  مـا  شـرکت  اسـت.  رسـانده 

و  صنعـت  حـوزه  در   EPC یـک گریـد  پروژه هـا 

معـدن و گریـد +A از سـوی سـازمان مدیریـت 

صنعتـی دارد. شـرکت فکـور صنعـت پروژه هـای 

بزرگـی را در کشـور اجـرا کـرده و سـال گذشـته 

توانسـت 6 پـروژه بـزرگ متعلـق بـه شـرکت های 

بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را به کارفرما 

تحویـل دهـد. بـه طـور مثـال، در سـال گذشـته 

توانسـتیم پـروژه بـزرگ انتقال آب خلیج فـارس را 

صنایـع  و  معـدن  حـوزه  بـزرگ  شـرکت  سـه  بـه 

معدنی کشور تحویل دهیم. 

در حال حاضر نیز این شرکت، پروژه های بسیار 

بـزرگ و مهمـی را اقصـی نقـاط کشـور در دسـت 

اقـدام دارد کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه پـروژه 

فوالدسـازی شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهر با 

خردایـش،  کارخانـه  تـن،  میلیـون  سـه  ظرفیـت 

پرعیارسـازی و دانه بنـدی معـدن شـهرک، کارخانـه 

کنسـانتره سـنگ آهن پایا فوالد، کارخانه بازیافت 

باطلـه کنسـانتره چادرملـو، طـرح اصـالح خطـوط 

کنسـانتره چغـارت و سـه چاهون، پاالیشـگاه مـس 

خاتون آبـاد، توسـعه کارخانـه کنسـانتره سـنگ آهن 

گهـر زمیـن )خـط 3( و ده ها پروژه در رابطه با تولید 

گندله در گل گهر سیرجان اشاره کرد. البته پروژه 

فوالدسـازی شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

یکـی از بزرگ تریـن پروژه هـای فوالدسـازی در حـال 

سـاخت در کشـور اسـت و خوشـبختانه این پروژه 

حـدودا 40 درصـد پیشـرفت دارد و اجـرای آن بـا 

کیفیـت مناسـبی پیـش مـی رود. در همیـن حـال، 

یک کارخانه کنسانتره سازی سنگ آهن با استفاده 

از باطله هماتیتی در معدن جالل آباد به ظرفیت 

600 هزار تن احداث کرده ایم.

آیـا در اجـرای پروژه هـای بـزرگ معدنـی بـا  ◄

چالش های خاصی مواجه هستید؟

حاضـر  حـال  در  پروژه هـا،  اجـرای  حـوزه  در 

مشـکل چندانـی وجـود نـدارد و تنهـا چالش قابل 

ذکر در این موضوع، تامین مالی پروژه ها اسـت. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه تامیـن مالـی پروژه هـا، از 

طریق صادرات انجام می  شود و با توجه به اینکه 

فــــوالدی،  بسـیاری از شرکت هــــای معــــدنی و 

صادرات محور هستنــد و طی دو سـه سـال اخیر 

نظـر  از  داشـتند،  بسـیار خوبـی  سـودآوری های 

مالی توانمند شده اند و امیدوار هستیم در سال 

سـرعت  و  پروژه هـا  اجـرای  بـرای  شـرایط  جـاری 

بخشـیدن بـه آن هـا بهتـر شـود. بـه ایـن ترتیـب، 

شـرکت های پیمانـکار امیـدوار هسـتند بتواننـد 

کننـــــــد.  اجــــــرا  را  پروژه هــــــای  بیشتـــــری 

سـرمایه گذاری های صورت گرفته برای اجرای 

پروژه هـا بـا ایـن توجیـه انجـام شـده کـه بخشـی 

از تجهیزات و ماشـین آالت از طریق ارز حاصل 

بزرگ تریـن  البتـه  شـوند.  تامیـن  صـادرات  از 

چالـش اجـرای پروژه هـا بین المللـی بـوده و بـه 

ماشـین آالت  و  تجهیـزات  قطعـات،  تامیـن 

خارجـی بـه ویـژه اروپایـی و غربـی و نیـز انتقـال 

ارز از خـارج بازمی گـردد. بـا ایـن وجـود بخـش 

مدیریـت پـروژه شـرکت فکـور صنعـت توانسـته 

است بر این مشکالت فائق آید. 

توضیحاتی در خصوص فعالیت شـرکت در  ◄

زمینه تولید کنسانتره بفرمایید.

تولیـد  یـک کارخانـه  شـرکت فکـور صنعـت 

کنسـانتره سـنگ آهن به ظرفیت 600 هزار تن در 

اختیار دارد و این کارخانه یک پروژه بسـیار ویژه 

اسـت. تولیـد کنسـانتره هماتیتـی از عیارهـای 

پایین برای نخستین بار در کشور توسط شرکت 

فکور صنعت انجام شـده اسـت. این کارخانه از 

سنگ آهن هماتیتی با عیار پایین و باطله معدن 

سـنگ آهن جالل آبـاد بـه عنـوان خوراک اسـتفاده 

می کـرد. عیـار ورودی سـنگ آهن هماتیتـی کـه 

تلقـی  کم عیـار  باطلـه  عنـوان  بـه  جالل آبـاد  در 

می شـود، حـدود 28 درصـد اسـت و خروجـی آن 

کنسـانتره 66.5 درصـد خواهـد بـود. بـرای تولید 

ایـن  در  درصـد   66.5 کنسـانتره  تـن  هـزار   600

کارخانـه، بایـد حـدود 2.5 میلیون تن خـوراک به 

عنـوان ورودی دریافـت کنیـم. باطلـه ای کـه در 

ایـن،  از  پیـش  می کردیـم،  دریافـت  کارخانـه 
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معـدن  نیـز  و  کنسـانتره  تولیـد  کارخانه هـای 

جالل آباد متعلق به ایمیدرو نمی توانستند آن را 

به عنوان ماده اولیه به کار ببرند و حتی سازمان 

محیـط زیسـت نیـز بـه انباشـت ایـن باطله هـا در 

محوطه معدن ایراد گرفته بود. 

با چه چالش هایی در زمینه تولید کنسانتره  ◄

سنگ آهن روبه رو هستید؟

متاسفانه چالش جدی کنونی، تامین خوراک 

کارخانـه اسـت و بـه دلیـل اختـالف نظـری کـه بـا 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایـران در نحـوه محاسـبه قیمت گـذاری داریـم، 

چنـد ماهـی اسـت کـه خـوراک کارخانـه از سـوی 

ایمیـدرو تامیـن نمی شـود و خـوراک کارخانـه را 

قطـع کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل نتوانسـتیم 

ظرفیـت کامـل بهره بـرداری را محقـق سـازیم و بـا 

ظرفیتـی پایین تـر فعالیـت و از راه هـای مختلـف 

مـواد اولیـه را تامیـن می کنیـم. بـه نظـر می رسـد 

سـنگ آهن  تامیـن  عـدم  بـرای  ایمیـدرو  قصـد 

کارخانـه فکـور صنعـت، قیمت گـذاری آن بـا نرخ 

ارز آزاد و قیمت هـای جهانـی سـنگ آهن اسـت. 

ضمـن اینکـه دولت مجوز صادرات کنسـانتره به 

تولیدکنندگان این حوزه نمی دهد. 

بـا تصمیـم ایمیدرو بـرای عدم تامین خـوراک 

فکـور صنعـت، کارخانـه در معـرض تعطیلـی قرار 

از  آنکـه  جـای  بـه  متاسـفانه  اسـت.  گرفتـه 

تکنولوژی های نوین و اقدام مثبت شرکت فکور 

صنعت برای استفاده از باطله های کارخانه های 

و  کیفیـت  بـا  محصـول  بـه  آن  تبدیـل  و  دیگـر 

استاندارد جهانی حمایت شود، برخی تصمیمات 

باعـث توقـف فعالیـت کارخانـه خواهنـد شـد. 

حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به این 

موضوع وارد نشـده و در این مورد تصمیم گیری 

نکـرده اسـت. متاسـفانه دولـت نـه تنهـا در سـال 

هیـچ  مانع زدایی هـا«  و  پشـتیبانی ها  »تولیـد، 

حمایتـی از تولیدکننـدگان بـه عمـل نمی آورنـد، 

بلکه به مهم ترین موانع نیز تبدیل شده اند. 

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه سـرمایه گذاری 

فکور صنعت در تولید کنسانتره در کنار معدن 

جالل آبـاد بـا ایـن مبنـا صـورت گرفتـه کـه مجـوز 

صادرات داشـته باشـد و خوراک آن نیز از سـوی 

ایمیـدرو تامیـن شـود؛ حـال قـرار اسـت قیمـت 

خوراک را بر اساس قیمت های جهانی و ارز آزاد 

حسـاب شـود، امـا در مقابـل گفتـه می شـود کـه 

اختیار صادرات را ندارند و مجوز صادرات اعطا 

بـا  نمی کننـد. در صورتـی کـه قیمـت خـوراک 

شـود،  محاسـبه  آزاد  ارز  و  جهانـی  قیمت هـای 

قیمـت تمـام شـده تولیـد کنسـانتره بـه حـدود 

30درصـد شـمش فـوالدی خواهـد رسـید؛ ایـن در 

حالی است که قیمت فروش کنسانتره در بازار 

داخلـی بـه حـدود 18 تا 20 درصد شـمش فوالدی 

می رسـد. بنابرایـن تولیـد بـا ادامـه ایـن رونـد از 

بـا  توجیـه اقتصـادی برخـوردار نیسـت. اکنـون 

و  کارخانـه  آمـده در  پیـش  بـه وضعیـت  توجـه 

دشـواری تامیـن مـواد اولیـه، امـکان تعطیلـی و 

بیـکار شـدن حـدود 400 نفـر از کارگـران آن وجـود 

دارد. متاسفانه اکثر صحبت هایی که مسئوالن 

معدنـی در خصـوص حمایـت از تولیدکننـدگان 

مطرح می کنند، بیشتر شعار بوده و در عمل نه 

تنها کارخانه فکور صنعت، بلکه برخی از معادن 

و کارخانه هـای فـراوری را نیـز بـه همیـن بهانه هـا 

تعطیـل کرده انـد. در حـال حاضـر، سـنگ آهن که 

تولیدکننده آن به نوعی دولت است، با باالترین 

قیمت به مصرف کنندگان داده می شود. ضمن 

اینکـه معـادن نیـز در مزایده هایـی کـه چنـدان 

شفاف نیز، به متقاضیان واگذار می شود. 

آیا طرح توسعه ای در زمینه تولید کنسانتره  ◄

سنگ آهن در نظر دارید؟

از  اسـتفاده  بـرای  دیگـر  توسـعه  طـرح  یـک 

سـنگ های کم عیـار در دسـت اقـدام داریـم تـا 

بتوانیـم از سـنگ های مگنتیـتـ  هماتیـت و نیـز 

هماتیـت خالـص بـه عنـوان خـوراک بـرای تولیـد 

کنسـانتره اسـتفاده کنیـم و طیـف وسـیع تری از 

پوشـش  را  هماتیت هـا  و  هماتیـت  ـ  مگنتیـت 

دهیـم. ایـن پـروژه هزینـه ای حـدود 200 میلیـارد 

تومـان در بـر خواهـد داشـت و امیـدوار هسـتیم 

طـی دو تـا سـه مـاه آینـده بـه بهره بـرداری برسـد. 
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متاسفانه به جای آنکه از 
تکنولوژی های نوین و اقدام مثبت 
شرکت فکور صنعت برای استفاده 

از باطله های کارخانه های دیگر و 
تبدیل آن به محصول با کیفیت و 

استاندارد جهانی حمایت شود، 
برخی تصمیمات باعث توقف 

فعالیت کارخانه خواهند شد

البتـه سـرمایه گذاری های دیگـری را در بخـش 

فـراوری سـنگ آهن انجـام داده ایـم اما با توجه به 

احتمـال کمبـود خـوراک بـرای ایـن کارخانه هـا، 

رونـد پیشـرفت آن هـا را بـا کنـدی اجـرا می کنیـم 

که با کمبود سنگ مواجه نشویم. 

بـه اعتقـاد شـما، چـه راهکارهایـی بایـد بـرای  ◄

فـوالد  از مشـکالت کنونـی صنعـت  برون رفـت 

اتخاذ شود؟

زنجیـره صنعـت فـوالد از بخـش معـدن آغـاز 

ادامـه  نهایـی  تولیـد محصـوالت  تـا  و  می شـود 

یـک دهـه گذشـته در  دارد؛ خوشـبختانه طـی 

سـنگ آهن  گندلـه  و  کنسـانتره  تولیـد  بخـش 

کارخانه هـای بـزرگ و خوبـی بـا اتـکا بـه توانایـی 

بـه  مهندسـی  و  طراحـی  حـوزه  در  داخلـی 

ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  رسـیده اند.  بهره بـرداری 

در  اولیـه  مـواد  کمبـود  نوعـی  بـه  کارخانه هـا، 

زنجیره فوالد جبران شـده اسـت. مشکل اساسی 

این است که شرکت های فوالدساز از بورس کاال 

خرید نمی کنند و در حالی که صادرات فوالد و 

صـادرات  امـا  شـده،  آزاد  فـوالدی  محصـوالت 

بنابرایـن  اسـت.  ممنـوع  گندلـه  و  کنسـانتره 

بخشـنامه های  بـا  اولیـه  مـواد  تامین کننـدگان 

متناقـض درگیـر هسـتند. حتی مجـوز صـادرات 

به تولیدکنندگان آهن اسـفنجی داده نمی شود. 

از  برخـــــی  شـــــد،  گفتـــــه  کــــــه  همــــــان طور 

سرمایه گذاری هــا با این هدف انجـــام شده انـــد 

کـــه بتــــوان بـا صـــادرات محصـول، تجهیـزات و 

ماشیــــن آالت مـــورد نیــــاز را تامیـــن کـــرد. ایـــن 

سیاست گـــذاری متناقـــض، بی عـــدالتی بزرگی 

است و در واقــــع حتــــی زمــانی کــه کنسانتره و 

گندلـــه و آهـــن اسفنجـــی در بــورس کاال عرضه 

می شـوند، بسـیاری از شـرکت های فوالدسـاز از 

بـاز  سـر  کاال  بـورس  از  اولیـه  مـواد  ایـن  خریـد 

می زنند. با این وجود مکانیزم بورس کاال بسیار 

شـفاف عمـل می کنـد و اگـر در آن بتـوان کاال 

عرضـه کـرد، هـم بـه سـود تولیدکننـده و هـم بـه 

سـود مصرف کننده خواهد بود. ضمن اینکه در 

بورس کاال امکان داللی به ویژه برای محصوالت 

سـنگ آهنی وجـود نـدارد اما مشـکلی کـه اکنون 

بـرای عرضـه در بورس وجـود دارد، عدم خرید از 

خواهـان  کـه  اسـت  مصرف کننـدگان  سـوی 

کنسانتره با قیمتی پایین تر از قیمت های عرضه 

بایـد  سیاسـت گذار  شـرایط،  ایـن  در  هسـتند. 

در  سـنگ آهن  کـه  هنگامـی  قانـون،  بـا  مطابـق 

نرفـت، مجـوز  فـروش  بـه  و  شـد  بـورس عرضـه 

صـادرات را بـه تولیدکننـده بدهـد. متاسـفانه به 

قـدری در راه صـادرات کنسـانتره و گندله موانع 

صـادرات  از  تولیدکننـده  کـه  می کننـد  ایجـاد 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می شـود.  پشـیمان 

تولیدکننـدگان فـوالد بـا توجـه بـه بخشـنامه های 

اخیـر وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت مبنی بر 

آزادسـازی صادرات، با اطمینان خاطر نسـبت به 

صـادرات محصـوالت خـود اقـدام می کننـد. در 

بایـد  نیـز  گندلـه سـنگ آهن  و  کنسـانتره  مـورد 

مشـابه بـا فـوالد یک بخشـنامه صادر شـود و طی 

آن بـه ایـن دو محصـول، زمانی کـه در بورس کاال 

مشتری نداشتند، مجوز صادرات داده شود.

در  اصـوال  بایـد  کنسـانتره  تولیدکننـدگان 

سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  نیـز  معـدن  بخـش 

کننـد و تـا زمانـی کـه تولیـد و فـروش داشـته 

باشـند، بخش معدن نیز متناسـب با آن توسعه 

می یابـد. بـا ایـن حـال، بخش معدن و باالدسـت 

گرفتـار قیمت گـذاری دسـتوری و ممنوعیـت 

صـــــادرات شـــــده و وزارت صنعـــــت، معدن و 

صـادرات  مجـــوز  صــــدور  عــــدم  بـا  تجــــارت 

واقعـی  باعـث شـده اسـت قیمـت  کنسـانتره، 

کشـف نشـود و سـرمایه گذاری نیـز در بخـش 

معدن صورت نگیرد. 

بـا آزادسـازی صـادرات کنسـانتره و گندلـه، 

تعادل در کل زنجیره برقرار می شود و در پی آن، 

بـود  قطعـا شـرکت های فـوالدی ناچـار خواهنـد 

و  سـنگ آهن  جهانـی  قیمت هـای  بـا  را  خـود 

کنسـانتره وفـق دهنـد. ایـن موضـوع نیـز باعـث 

می شـود سـودهای غیـر معمـول توزیـع شـده که 

در زنجیـره فـوالد بـه ویـژه در مـورد محصـوالت 

میانی یعنی ذوب و ریخته گری وجود دارد و به 

نوعـی موجـب ایجـاد رانـت انـرژی و مـواد اولیـه 

شـده اسـت، از زنجیـره خـارج شـود و تعـادل را به 

زنجیـره بـاز گرداند. فوالدسـازان نیز باید بتوانند 

بـرای باقـی مانـدن در بازارهـای جهانـی شـرایط 

جدید را بپذیرند.
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چین به دنبال افزایش مصرف قراضه و حذف تدریجی سنگ آهن است
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کیوان جعفری طهرانی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: بـازار جهانـی سـنگ آهن قبـل از شـروع 

شـیوع ویروس کرونا مناسـب بود اما در وضعیت 

ایده آل قرار نداشت. در زمان شیوع بیماری کرونا 

عنـوان  بـه  چیـن  اقتصـادی  فعالیت هـای 

تاثیرگذارترین کشور بر بازار سنگ آهن، مانند هر 

کشـور دیگـر بـه شـدت افـت کـرد و اکثر کشـورها 

درگیر بیماری کرونا شـدند. ازجمله اثرات شـیوع 

کرونـا بـر صنعـت، کاهـش میـزان تولیـد و کاهـش 

تقاضای فوالد در بازارهای جهانی بود و به همین 

دلیـل تقاضـای سـنگ آهن نیـز در بازارهای جهانی 

کاهش یافت.

وی افزود: از نیمه دوم سال 2020 میالدی و به 

ویژه چهار ماه پایانی آن، وضعیت مقابله با بیماری 

کرونا بهتر شد و برخی از کارخانه های فوالدسازی 

بـزرگ در کشـورهای مختلـف مجـددا وارد مـدار 

تولیـد شـدند. به همیـن دلیل تقاضای سـنگ آهن 

مجددا افزایش یافت که بیشـترین افزایش تقاضا 

مربوط به چین بود. این افزایش تقاضا باعث شـد 

قیمت سنگ آهن به صورت نجومی افزایش یابد و 

در ماه می سال جاری میالدی به بیشترین قیمت 

خود در تاریخ رسید.

ایـن کارشـناس ارشـد بـازار سـنگ آهن و فـوالد 

خاطرنشـان کـرد: پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت 

کـه در 6 مـاه دوم سـال جـاری میـالدی، عرضـه 

سنگ آهن نسبت به تقاضا کمی افزایش یابد و این 

قیمـت  شـد  خواهـد  موجـب  عرضـه  افزایـش 

سـنگ آهن در ایـن بـازه زمانـی تـا حـدودی کاهـش 

یابد. البته تا یکی دو سال آینده قیمت سنگ آهن 

همچنـان بـاال خواهـد بـود امـا بـه نظـر می رسـد 

قیمت آن از 6 ماه دوم سـال جاری میالدی کمی 

پایین تـر خواهـد آمـد. به طور کلـی می توان گفت 

کـه وضعیـت بـازار جهانی سـنگ آهن تا پایان سـال 

2022 خوب است و انتظار می رسد کاهش شدید 

قیمت آن در سال 2023 اتفاق بیفتد.

طهرانی ادامه داد: این گمانه زنی ها به عوامل 

و  چیـن  اقتصـادی  شـرایط  ازجملـه  شـرایط  و 

سیاست گذاری ها بستگی دارند. در یکی دو ماه 

گذشـته شـاهد بودیـم کـه دولـت چیـن سیاسـت 

کارشـناس ارشـد بـازار سـنگ آهن و صنعت فـوالد گفت: بـا افزایش قیمـت سـنگ آهن در ماه های اخیر و وابسـتگی بیـش از حد 
چیـن بـه آن، ایـن کشـور قصـد دارد قراضه آهن را بـه طور تدریجی جایگزین سـنگ آهن کنـد و مصرف سـنگ آهن را کاهش دهد 

و همین امر موجب شده است که قیمت سنگ آهن در یکی دو سال آینده کاهشی پیش بینی شود.

کارشناس ارشد بازار سنگ آهن و صنعت فوالد:

چین به دنبال افزایش مصرف قراضه و حذف 
تدریجی سنگ آهن است

ظهور تکنولوژی های جدید فراوری سنگ آهن کم عیار در چین  
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دستوری برای کنترل قیمت سنگ آهن اتخاذ کرد 

و در ایـن امـر نیـز تـا حـدودی موفق بود. بـه طوری 

که توانسـت جلوی افزایش قیمت سـنگ آهن را تا 

حدودی بگیرد و حتی روند آن را کاهشی کند.

وی تاکیـد کـرد: بـه نظـر در حـال حاضـر نقطـه 

حمایتـی سـنگ آهن حـدود 190 دالر بـه ازای هر تن 

قیمـت  نمی رسـد  نظـر  بـه  یعنـی  ایـن  اسـت. 

سـنگ آهن از ایـن میـزان پایین تـر رود. حتـی در 

برخی مواقع مشـاهده می شـود قیمت سنگ آهن 

روی 200 دالر به ازای هر تن تثبیت شده است. با 

این حال طی دو ماه آینده نقطه حمایتی و حداقل 

قیمـت سـنگ آهن در بازارهای جهانـی 190 دالر به 

ازای هـر تـن خواهـد بـود و وضعیـت قیمـت آن تـا 

پایـان سـال جـاری میـالدی به بررسـی بیشـتر بـازار 

جهانـی نیـاز دارد و فعـال زود اسـت. البتـه رونـد 

واکسیناسـیون علیـه کرونـا در کشـورهای جهـان 

پیشـرفت مناسـبی داشـته اسـت، ایـن امـر باعـث 

می شـود فعالیـت اقتصـادی در کشـورها توسـعه 

یابد. هر چقدر درصد واکسیناسیون بیشتر شود، 

روی فعالیت هـای خدماتـی و بازارهـای جهانـی 

کامودیتی تاثیر مثبت می گذارد.

حرکت آرام چین برای کاهش مصرف  ■

سنگ آهن

بـازار سـنگ آهن و صنعـت  کارشـناس ارشـد 

فـوالد یـادآور شـد: چیـن بزرگ تریـن مصرف کننده 

سـنگ آهن در جهـان اسـت. البتـه تـا قبـل از سـال 

2015 که قیمت جهانی سنگ آهن دچار افت شد، 

چیـن بـزرگ  تولیدکننـده سـنگ آهن در دنیـا بـود و 

سـاالنه بیـش از یـک میلیـارد تـن سـنگ آهن تولیـد 

یـک  سـال 2013  در  کشـور  ایـن  حتـی  می کـرد. 

میلیـارد و 400 میلیـون تـن سـنگ آهن تولیـد کـرده 

تـن  ایـن میـزان، حـدود 400 میلیـون  از  بـود کـه 

کنسانتره پرعیار تولید شد. اما به تدریج به دلیل 

کاهـش قیمـت جهانـی سـنگ آهن از ابتدای سـال 

2014، فعالیـت برخـی از معـادن ایـن کشـور صرفـه 

اقتصادی خود را از دست داد و این معادن تعطیل 

شـدند. معموال معادن سـنگ آهن چین در عمق و 

بـه صـورت زیرزمینـی بـوده و عیـار پایینـی دارنـد. 

ایـن امـر باعـث شـد کـه تولیـد سـنگ آهن چیـن 

کاهش یابد و این کشـور در سـال گذشـته بیش از 

یک میلیارد و 100 میلیون تن سنگ آهن وارد کرد.

یـک  از  بیـش  واردات  کـرد:  اذعـان  طهرانـی 

گذشـته  سـال  دو  یکـی  در  چیـن  تنـی  میلیـارد 

نشـان دهنده وابسـتگی بیش از حد این کشـور به 

کـه  چنـد  هـر  اسـت.  سـنگ آهن  واردات 

سیاست های جدید چین جایگزینی قراضه آهن به 

جـای سـنگ آهن اسـت. بـه طـوری کـه از اول مـاه 

فوریه سال میالدی جاری، واردات قراضه آهن در 

این کشـور به طور کامل آزاد شـد تا مصرف آن در 

فوالدسـازی ها افزایـش یابـد. البتـه مصـرف قراضـه 

آهن در فوالدسازی های چین حدود 12 تا 15درصد 

در کوره هـای بلنـد بـود امـا ایـن کشـور موفـق شـد 

مصـرف قراضـه در فوالدسـازی ها را تـا 25درصـد 

افزایش دهد. با ادامه این روند به نظر می رسـد تا 

پایـان سـال 2021 میـالدی، مصـرف قراضـه آهـن در 

واحدهای فوالدی به 30 درصد نیز برسد و این امر 

وابستگی چین به سنگ آهن را کاهش خواهد داد.

تکنولوژی های جدید چین برای فراوری  ■

سنگ آهن

فـوالد  بـازار سـنگ آهن و صنعـت  کارشـناس 

عنـوان کـرد: چیـن توانسـته اسـت یـک تکنولـوژی 

جدید با عنوان SMR یا تشویه مغناطیسی معلق 

چیـن  تکنولـوژی،  ایـن  در  کنـد.  اختـراع  را 

سـنگ آهن های هماتیـت، سـیدریت و لیمونیـت 

عیـار 20 درصـد بـه بـاال را بـه کنسـانتره 65.5 تـا 

تبدیـل می کنـد.  بـاال  ریـکاوری  بـا  67.5درصـد 

روش کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه راکتور تحت 

شـرایط فشـار منفـی تولیـد شـده توسـط دمنـده 

)Roots Blower( فعالیت می کند. سنگ آهن به 

داخـل مخـزن خـوراک هدایـت و سـپس بـا کاهـش 

وزن وارد لولـه بـاالی جداکننـده سـیکلون جامـد - 

خوراک دهـی  و  تغذیـه  میـزان  می شـود.  گاز 

می توانـد بـه صـورت خودکار کنترل شـود. سـپس 

سـنگ آهن بـه داخـل سـیکلون پیش گـرم منتقـل 

شـده و بـا گاز داغ گـرم می شـود. در مرحلـه بعـد 

سـنگ آهن در واکنـش بـه ثقـل و گرانـش در کـوره 

گرمایشی معلق می شود و قبل از انتقال به داخل 

جداکننده سیکلون جامد - گاز با گاز داغ دوباره 

گـرم می شـود. سـنگ آهن گـرم شـده سـپس وارد 

بسـتر سیال می شـود و واکنش احیا به سرعت در 

مجـاورت ورودی گاز احیاکننـده اتفـاق می افتـد. 

واحـد  بـه  شـده  پختـه  محصـول  احیـا،  از  پـس 

سردکننده منتقل می شود. کنسانتره آهن پس از 

عملیات جداسازی مغناطیسی با شدت کم برای 

محصـول پختـه شـده بـه دسـت می آیـد. در ایـن 

روش از گاز CO به عنوان احیا و گاز N2 به عنوان 

سـیال اسـتفاده می شـود و عملیـات تشـویه در 

صـورت  سـانتیگراد  520درجـه  حـدود  دمـای 

می پذیرد و به همین دلیل هدررفت انرژی بسیار 

پایینی دارد.

طهرانـی تصریـح کـرد: چیـن دیگـر تنهـا یـک 

تولیدکننـده ماشـین آالت ارزان نیسـت و اکنـون 

خـود را بـه عنـوان یـک مختـرع و دارای تکنولـوژی 

منحصـر بـه فـرد در سـطح جهـان معرفـی کـرده 

اسـت. ازجملـه ایـن تکنولوژی ها می توان به نسـل 

سـوم تشـویه سـنگ آهن اشـاره کرد که کوره آن به 

جـای افقـی ثابـت یـا افقـی دوار، بـه طـور عمـودی 

است و این موضوع باعث ایجاد مزیت زیادی در 

فرایند پرعیارسـازی سـنگ آهن می شـود. چین در 

فلـزی  و  معدنـی  صنایـع  جدیـد  زمینه هـای 

نوآوری های زیادی داشـته اسـت. به نظر می رسد 

بـا توجـه به احتمال تقویت همکاری ایـران و چین، 

عـالوه بـر اینکـه ایران نیـاز به سـرمایه گذاری چین 

از  می تـوان  دارد،  مختلـف  پروژه هـای  در 

تکنولوژی هایـی کـه چیـن در آن هـا حرفـی بـرای 

گفتن دارد، به نحو احسن استفاده کرد.

پیش بینی ها حاکی از آن است که 
در 6 ماه دوم سال جاری میالدی، 
عرضه سنگ آهن نسبت به تقاضا 
کمی افزایش یابد و این افزایش 
عرضه موجب خواهد شد قیمت 
سنگ آهن در این بازه زمانی تا 

حدودی کاهش یابد. البته تا یکی دو 
سال آینده قیمت سنگ آهن همچنان 

باال خواهد بود
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آلومینیوم
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قطعی برق و افزایش قیمت گاز؛ بدون اطالع قبلی
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع آلومینیـوم حبیبی گفـت: ددرسـت در زمانی که تولیدکننـدگان با چالش های ناشـی از نوسـانات نرخ 
ارز و شـیوع ویـروس کرونـا، دسـت و پنجه نـرم می کنند، قطعی پـی در پی برق، خسـارت های زیادی را متوجـه کارخانه و نیروی 

انسانی آن کرده است.

مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم حبیبی عنوان کرد:

ابوالفضـل حبیبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار 

داشـت:به طـور مشـخص در صنایـع آلومینیوم 

حبیبی، پروفیل های آلومینیومی، کرکره برقی، 

پروفیـل در و پنجـره در هـر مقطعـی کـه مدنظر 

مشـتری باشـد، تولیـد می  شـود. ظرفیـت تولید 

اسـمی قید شـده در پروانه بهره برداری 10 هزار 

و 200 تـن محصـول آلومینیومـی اسـت کـه در 

حـال حاضـر بـه صـورت کامل فعال نیسـت زیرا 

بـا چالش هـای گوناگونـی از قبیـل نوسـان نـرخ 

ارز، شـیوع کرونـا، افزایـش قیمـت مـواد اولیـه 

و... کـه از ابتـدای سـال گذشـته، بـرای بیشـتر 

تولیدکننـدگان در بخش هـای مختلـف کشـور 

به وجود آمده است، مواجه هستیم.

وی افــــزود: در حـــــال حاضــــر، مهم تریـــــن 

معضل غیر قابل پیش بینی، قطعی برق اسـت؛ 

بـه طـوری کـه طـی یـک الـی دو هفته اخیـر، در 

قطـع  کارخانـه  بـــرق  نوبــــت، جریــــان  دو  روز 

می شـود کــــه ایـن قطعـی جـز آسیـــب رسـاندن 

بـه دستگاه هــــا و تجهیـزات تاثیر دیگـری در بر 

نــــدارد. عـالوه بــــر صدمــــه زدن بـه دستگــــاه، 

نیروهـای  آسـیب های جسـمانی  و  گرمازدگـی 

انسـانی نیـز مطـرح اسـت؛ چراکـه دمای هـوا در 

خطوط تولید بسیار باال بوده و خنک کننده هــایی 

تعبیــــه شــــده که به صورت دائمــــی در حــــال 

فعالیـت هستنــــد و زمــــان قطــــع جریـان بـرق، 

نیروهای مستقر در سالن های کارخانـــه، تحــت 

فشــــار گرمــــای بسیــــار بـاال قـرار می گیرنــــد و 

سالمتی آن هـــا در خطر خواهد بود.

هرینه  نهاده های انرژی بدون اطالع قبلی  ■

گران تر شدند

ایـن تولیدکننـده محصوالت آلومینیومـی در 

ادامـه گفـت: در کنـار ایـن موضوعـات، افزایـش 

در  مصرفـی  گاز  قیمـت  برابـری  هفـت  حـدود 

قبوض گاز قابل مشـاهده اسـت. برای کار کردن 

خطـوط تولیـد بـه بـرق و گاز نیازمنـد هسـتیم و با 

ایـن مبالـغ و هزینه هـای هنگفتـی کـه بـرای ایـن 

نهاده هـای انـرژی اعمـال کرده انـد، از نظـر مالـی 

کمی دچار چالش شـده ایم. حتی گرانی گاز نیز 

بدون اطالع قبلی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم حبیبی 

تاکیـد کـرد: در حـال  تکمیـل سـخن خـود،  در 

حاضــــر با کمتــــر از ظرفیــــت اسمــــی در حـــال 

فعالیـت هسـتیم و تولیـد مـا بسـتگی بـه میـزان 

سفارشـاتی دارد کـه از سـوی مشـتری دریافـت 

واحـد  ایـن  بـرق  بی برنامـه  قطـع  بـا  می کنیـم. 

تولیـدی، زمـان تحویـل سفارشـات مشـتریان بـه 

تعویـق می افتـد و ایـن امر باعث کاهش تولید و 

فروش خواهد شد.

وی در ارتبـاط بـا دسـتگاه ها و ماشـین آالتی 

مـورد  کارخانـه  ایـن  تولیـد  خطـوط  در  کـه 

اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، تاکیـد کـرد: تمـام 

ماشـین آالت بـه کار گرفتـه شـده در کارخانـه، 

ایـن نکتـه  بـه  بایـد  امـا  ایـران هسـتند  سـاخت 

اشاره داشت که قطعات داخلی این ماشین آالت 

ماننـد پمـپ آن هـا سـاخت کشـورهای دیگـری 

اسـت. خـط رنـگ کاری ایـن واحـد تولیـد نیـز از 

نوع پودری است.

فروش اعتباری، ضامن بقای بازار ■

حبیبی در ادامه در پاسـخ به این سـوال که آیا 

در این صنعت، فروش نقدی بیشتر رایج است یا 

اعتباری، عنوان کرد: اگر فروش اعتباری نباشـد، 

گرفـت؛ چراکـه  نخواهـد  فروشـی صـورت  اصـال 

مشـتری بیشـتر در حالـت اعتبـاری خرید خـود را 

انجـام می دهـد و سررسـید زمـان تسـویه تـا دو ماه 

بعـد از خریـد اسـت. البتـه بایـد گفـت بیشـترین 

چیـزی کـه باعـث تاثیرگـذاری منفـی روی رونـد 

تولیـد شـده، همین فـروش اعتباری اسـت زیـرا به 

بـه قیمـت  تولیـد شـده  عنـوان مثـال، محصـول 

50هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه مشـتری 

تحویـل داده می شـود و تـا دو مـاه بعـد قیمـت 

افزایـش می یابـد که فروش اعتبـاری در این زمینه 

موجب ضرر می شود. قطعا باید برای تامین مواد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود، از منابـع مالـی شـخصی 

استفاده کنیم؛ چراکه مبلغ دریافتی بعد از دو ماه 

توسط مشتری برای تامین نیاز کفایت نمی کند.

سال هاست که از بورس کاال خرید می کنیم ■

ایـن تولیدکننـده محصوالت آلومینیومـی در 

خصـوص مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد 

محصوالت خود، بیان کرد: از شمش آلومینیومی 

می شـود،  خریـداری  کاال  بـورس  طریـق  از  کـه 

ضایعـات  از  همچنیـن  و  می کنیـم  اسـتفاده 

آلومینیومـی نیـز بـرای تولیـد بیلـت آلومینیومی 

که در داخل خطوط تولید به مصرف می رسـند، 

اسـتفاده می کنیـم. از آغـاز سـال 1400، اقـدام بـه 

خرید از بورس کاال کرده ایم و تاکنون با مشکلی 

قطعی برق و افزایش قیمت گاز؛ بدون اطالع قبلی
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برخورد نداشته ایم. زمانی چالش خرید از بورس 

کاال شـکل می گیـرد کـه قیمـت آلومینیـوم در 

بورس از قیمت بازار آزاد پایین تر باشد که در این 

صورت، به علت هجومی که برای خرید شـمش 

آلومینیـوم بـه سـمت بـورس کاال روانـه می شـود، 

ممکن است میزان محصول عرضه شده از تقاضا 

کمتر و پاسخگوی نیاز نباشد.

مدیرعامـل کارخانـه تولیـدی حبیبـی اضافـه 

کـرد: در ایـران بـه صـورت کلـی 20 الـی 30 درصد 

بـه صـورت  بقیـه  و  نقـدی  فـروش محصـوالت، 

اعتباری هستند اما اکنون به خاطر شرایطی که 

به وجود آمده است، در ابتدا 50 درصد محصول 

بـه صـورت نقـدی و مابقـی اعتبـاری بـه فـروش 

می رسد. سال گذشته به این علت که نوسانات 

قیمتی به شدت شدید بود، در یک مقطع زمانی 

بـه صـورت کامل فروش اعتباری خود را متوقف 

کردیم اما در سـال جدید با آرامش نسـبی که در 

بـازار حاکـم شـده اسـت، مجـددا فـروش اعتباری 

خود را از سر گرفتیم.

اختالف قیمت به نوع محصول بستگی دارد ■

حبیبـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مقـدار 

قیمـت  بـه  نسـبت  محصـول  قیمـت  اختـالف 

شـمش بـه ازای هر کیلوگرم چقدر اسـت، یـادآور 

شـد: ایـن اختـالف قیمـت بسـتگی بـه مقطعـی 

دارد که توسـط مشـتری سـفارش داده می شـود. 

چراکـه تولیـد مقاطـع بـا هـم متفـاوت اسـت و بـه 

طـور کلـی در وزن مـاده اولیـه و زمانـی کـه بـرای 

تفـاوت  نیـز  قطعـه صـرف می شـود  بـک  تولیـد 

تولیـد  یـک خـط  مثـال،  بـه عنـوان  وجـود دارد. 

پروفیـل آلومینیومـی، طـی یـک سـاعت به انـدازه 

200 کیلوگـرم توانایـی تولیـد دارد و در عیـن حـال 

یـک خـط تولید دیگر توانایی 100 کیلوگـرم در روز 

و طبیعتـا قالب هـای ایـن دسـتگاه ها نیـز از نظر 

قیمتـی نیـز باهـم متفاوت هسـتند. بـه صورت 

کلی آیتم ها متغییر هستند.

پیرامـــــون  معضـــــالت  مقایســـــه  در  وی 

تسویه حسـاب با مشـتریان داخلی با معضالت 

کنونی برای صادرات، اعالم کرد: خوشبختانه 

در مـورد تسویه حسـاب بـا مشـتریان داخلی، تا 

راحتـی  بـه  و  برنخورده ایـم  بـه معضلـی  کنـون 

و  کـرده   خریـداری  را  خـود  نظـر  مـورد  کاالی 

خصـوص  در  پرداخته   انـد.  نیـز  را  آن  بهـای 

صـادرات نیـز از دو کشـور عـراق و عمان، مانند 

انجـام  را  مشـتریان داخـل کشـور خریـد خـود 

پرداخـت  کشـور  رایـج  ارز  بـا  حوالـه  و  داده 

می کننـد. بـه صورت مسـتقیم کارت بازرگانی 

و فروش صادراتی نداریم.

در فکر ایجاد اشتغال زایی هستیم ■

ایـن تولیدکننـده محصـوالت آلومینیومـی بـا 

اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ای در سـال 1400 کـه 

بـرای شـرکت در نظـر گرفتـه اسـت، اذعـان کـرد: 

طی چند سـال آینده با ورود یک دسـتگاه جدید، 

خـط تولیـد انبـوه و فـروش بیلـت آلومینیومـی را 

راه انـدازی می کنیـم. البتـه در حـال حاضـر، در 

حوزه تولید بیلت، تولید داریم اما تاکنون از این 

محصـول فروشـی نداشـته ایم. بـه انـدازه ای بـرای 

امر تولید، موانع مختلفی بر سـر راه تولیدکننده 

گذاشـته  اسـت کـه در خـالل فعالیـت روانـه، در 

بازه هـای زمانـی مختلـف بـه فکـر تعطیـل کـردن 

کلیه خطوط تولید و کارخانه می افتیم!

مدیرعامـل کارخانـه تولیـدی حبیبی افـزود: 

متاسـفانه دولـت در اجـرای فوانیـن برای صنایع 

کـرده  عمـل  ضعیـف  بسـیار  کشـور  مختلـف 

اسـت؛ قوانیـن یکـی پـس از دیگـری، همدیگـر را 

نقـض می کننـد کـه ایـن اتفـاق حاصـل از عـدم 

وجود منطق در پس تصمیم های اتخاذی توسط 

مدیـران ارشـد دولتـی اسـت. بیشـترین انـرژی 

تولیدکننـده صـرف رفت وآمـد بـه اداره دارایـی، 

مالیات، بیمه و سـایر نهادهای مربوط می شـود 

کـه اگـر ایـن رفت وآمـد کمتـر بـود، تولیدکننـده 

وقـت خـود را صـرف افزایـش نیـروی انسـانی و 

همچنین توسعه کارخانه، خطوط تولید و ایجاد 

اشتغال زایی کند.

حبیبی در ادامه به این نکته متذکر شد: قرار 

بـر ایـن شـد تـا در صـورت دریافـت مالیـات بـر 

ارزش افـزوده، مالیـات تکلیفی از تولیدکننده ای 

اخـذ نشـود امـا متاسـفانه هـر دو مالیـات بایـد 

پرداخت شـود که در غیر این صورت، برای روند 

کار تولیدکننده معضالتی به وجود خواهد آمد.
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حفظ فروش و توسعه سبد محصوالت در شرایط بحرانی
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مدیرفـروش کارخانجـات کابل سـازی ایـران گفـت: افزایـش قیمت جهانـی مس، اثر مسـتقیمی بر هزینـه تولیـد و قیمت تمام 
شـده محصـوالت دارد امـا وجـود روند صعـودی قیمت مس و محصوالت مسـی، تـالش بر این بوده اسـت تا حجم سفارشـاتی 

که از سوی مشتریان دریافت می کنیم، کاهش پیدا نکند.

مدیرفروش کارخانجات کابل سازی ایران مطرح کرد:

ابراهیـم قاسـمی نیا در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

سـال  از  کـه  چالش هایـی  مهم تریـن  از  داشـت: 

گذشـته بـا آن مواجـه هسـتیم، نوسـانات قیمتـی 

فلزهایـی ماننـد مـس و آلومینیـوم اسـت کـه در 

روند تولید ما تاثیرگذاری مستقیمی دارد. ماده 

اولیـه اصلـی ایـن شـرکت، مـس اسـت و بـه همین 

دلیـل، افـت و خیـز قیمتـی ایـن فلــــز بـه صـورت 

کامـال محســــوس بــــر رونــــد تولیـــــد و فــــروش 

محصوالت تاثیرگذار است.

وی افـزود: دلیل اصلی تاثیرگذاری نوسـانات 

قیمتی مس بر فروش محصوالت، این اسـت که 

بـا پیش پرداخت هـای  بیشـتر قراردادهــــای مــــا 

مشـخصی تنظیـم می شـوند و نمی توانیـم روی 

قیمت شناور مس، فرایند تولید را پیش ببریم اما 

بـه خاطـر تعهداتـی که نسـبت به مشـتریان خود 

به عنوان تامین کننده سیم و کابل داریم، به هر 

روشـی کـه می شـود، تولیـد و تحویـل محصوالت 

به مشتریان را پشت سر می گذرانیم.

این فعال صنعت سیم و کابل مسی در ادامه 

گفـت: بنـا بـه تعهداتـی که نسـبت به مشـتریان 

آن هـا  سـوی  از  کـه  محصوالتـی  داریـم،  خـود 

سـفارش داده شـده اسـت را تولیـد و بـه دسـت 

آن هـا رسـانده ایم. ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت بـا 

اینکـه بـا معضالتـی ماننـد نوسـانات نـرخ ارز و 

افزایش قیمت مواد اولیه روبه رو هستیم، کاهش 

پیدا نکرده است. در ماه بین 500 تا 700 تن سیم 

و کابل مسـی و 300 تن سـیم و کابل آلومینیومی 

از  تـا  تـالش کرده ایـم  تولیـد می کنیـم. همـواره 

میزان تولید این کارخانه کاسته نشود.

مدیرفروش کارخانجات کابل سـازی ایران در 

خصـــــوص مشتریـــــان شرکـــــت کارخانجـــــات 

کابل سـازی ایـران، بیـان کـرد: محصوالتـی نظیـر 

انـواع کابل هـای بـرق ابـزار دقیـق، فشـار متوسـط، 

فشـار ضعیـف و قـوی، مسـلح و سـربی در ایـن 

شرکـــــت بــــه تولیــــد می رسنــــد. از مشتریــــان 

محصوالت ما، می توان به شرکت های نفت، گاز 

و پتروشیمی، فوالد، سیمان و همچنین پروژه های 

بزرگـی ماننـد NGL3200 کـه مگاپـروژه هسـتند 

اشـاره کـرد کـه طـرف قـرارداد ما قـرار گرفته اند 

کـه  چالشـی  بـا  تاکنـون  کـه  اسـت  گفتنـی  و 

مشـتریان  و  شـرکت  همـکاری  مانـع  بخواهـد 

شود، برخورد نداشتیم.

قاسـمی نیا در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـرای 

تولیـد محصـوالت از چـه مـواد اولیـه ای اسـتفاده 

می کنیـد، تصریــــح کــــرد: بـرای تولیــــد سـیم و 

کابل ها، از مفتول مس هشت میلی متری و مواد 

پلیمـری پایـه PVC اسـتفاده می کنیـم. مفتـول 

مسـی مـورد نیـاز خـود را از شـرکت هایی ماننـد 

ملـی صنایـع مس ایران، مس سرچشـمه، گیلـراد، 

دنیـای مس کاشـان تامین می کنیـم. عالوه براین 

انـواع و اقسـام نوارهـای فـوالدی و آلومینیومـی، 

سیم هـــــای گالوانیــــزه کـه در مقاطــــع مختلـف 

سـاخته شـده اند نیز برای تولید سـیم و کابل، در 

خطوط تولید مورد مصرف قرار می گیرند.

وی در ارتبـاط بـا نحـوه فروش محصوالت این 

رسـاندن  فـروش  بـه  بـرای  کـرد:  بیـان  شـرکت، 

محصـوالت خـود بـه مشـتریان، در مناقصه هایی 

کـه در تاریخ هــــای مشخصـــی برگـزار می شـوند 

شـرکت می کنیــــم، محصــــوالت را عرضــــه و بـه 

فروش می رسانیم.

ایـن فعـال صنعـت مـس در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی بر اینکـه افزایش 

قیمت جهانی مس چه تاثیری روی روند فعالیت 

ایـن  شـد:  یـادآور  اسـت،  گذاشـته  شـرکت  ایـن 

تاثیرگـذاری بـه صـورت مسـتقیم بـوده و کامـال 

مشـهود اسـت. قیمـت تمـام شـده محصـوالت 

تولیدی چند برابر افزایش پیدا کرده اما تالش بر 

ایـن بـوده اسـت تـا حجـم سفارشـاتی کـه از سـوی 

مشـتریان دریافت می کنیم، کاهش پیدا نکند. 

به طور کلی، باید این نکته را در نظر داشـت که 

برای اکثر تولیدکنندگان در همه صنایع کشـور، 

بزرگ ترین معضلی که هم منابع مالی شـرکت را 

از بیـن می بـرد و هـم تولیدکننـده را بـه زحمـت 

می اندازد، همین نوسـانات قیمتی اسـت که در 

معامالت نهایی نیز به صورت مستقیم اثرگذاری 

خود را دارد.

ایـران  کابل سـازی  کارخانجـات  مدیرفـروش 

در توضیـح برنامـه توسـعه ای کـه در دسـتور کار 

این شـرکت قرار دارد، عنوان کرد: با وجود همه 

مانـع   تاکنـون،   1399 سـال  از  کـه  چالش هایـی 

تولید قرار گرفته اند، تصمیم بر این گرفته شده 

اســــت تـا چنــــد مـــــاه دیگــــر در زمینـه تولیـد 

و   250 تـــــا   132 از  قـــــوی  فشــــار  کابل هــــای 

400کیلوولت، خط تولیدی را احداث و فعالیت 

خـود را در ایـن حـوزه نیـز آغـاز کنیـم. برخـالف 

اکثـر تولیدکننـدگان کـه در فکـر متوقـف کـردن 

رونـد فعالیـت خـود و تعطیلـی واحـد تولیـدی 

خـود هسـتند، بـه فکـر ایجـاد اشـتغال و توسـعه 

فعالیت هستیم.

حفظ فروش و توسعه سبد محصوالت در شرایط بحرانی
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مدیرعامـل شـرکت مهسـان روی دلیجان گفـت: از طرفی، میزان حقوق کارگری پاسـخگوی نیازهای معیشـتی کارگران نیسـت 
و از طـرف دیگـر، عمـده نیروی انسـانی که در شهرسـتان دلیجان حضـور دارد، مهاجرینی هسـتند که بعد از مدتـی کار به محل 

زندگی خود برمی گردند و توانایی ادامه کار و زندگی در این شهرستان را ندارند.

مدیرعامل شرکت مهسان روی دلیجان:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  تقـی زاده  محمـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت مهسـان روی دلیجـان از سـال 

1397 آغـاز بـه فعالیـت کـرده اسـت امـا از سـال 

1390 مـا بـه عنـوان تیـم جدیـد، ایـن شـرکت را 

تحویل گرفته و فعالیت را ادامه داده ایم.

در  پیشـرفته  کشـورهای  در  افـزود:  وی 

نهایـت دو تـا سـه کارخانـه فـراوری روی وجـود 

در  امـا  هسـتند  نیـز  بزرگ مقیـاس  کـه  دارنـد 

ایـران نزدیـک بـه 200 کارخانـه کوچـک فـرآوری 

روی وجـود دارد کـه ایـن واحدهـا هزینه هـای 

تولید بیشـتری نسـبت به سـایر داشـته و باعث 

می شـود بـه مـرور بـا افزایـش بیشـتر هزینه های 

تولید، مجبور شـوند دسـت از فعالیت بکشـند 

کـه ایـن اتفـاق روی دیگـر واحدهـا نیـز اثرگـذار 

در  شـرکت ها  ایـن  حاضـر،  حـال  در  اسـت. 

بـه  سـودآوری  و  شـده  تمـام  قیمـت  خصـوص 

شدت با چالش روبه رو هستند.

چالش ناتمام کمبود مواد اولیه ■

ایـن تولیدکننـده روی در ادامـه گفت: تامین 

مشـکالت  مهم تریــــــن  از  نیــــــز  اولیـــــه  مــــواد 

کارخانه هـای  تعـداد  زیـرا  بـوده  تولیدکننـدگان 

فـراوری روی افزایـش یافتـه و تقسـیم مـواد اولیـه 

بیـن آن هـا دشـوار شـده اسـت. بـه فـرض مثـال 

100کارخانـه اقدام به خرید خاک معدنـی روی از 

شرکت تامین کننده می کند و طبیعی است که 

افزایـش تقاضـا، قیمـت مـواد اولیـه را بـاال بـرده و 

رقابتـی بیـن تولیدکنندگان به وجود می آیـد و در 

نهایت سبب می شود تا میزان مواد اولیه  عرضه 

شـده کاهش پیدا کند که این امر باعث کاهش 

ظرفیت تولید شده است.

دلیجـان  روی  مهسـان  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: خـاک معدنی مورد نیاز خـود را 

از طریق دریافت سهمیه از شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران تامین می کنیم. اگر بخواهیم 

بـه صـورت آزاد و بـدون سـهمیه، اقـدام بـه تامین 

مـواد اولیـه کنیـم، قیمت بـه انـدازه ای باال اسـت 

کـه بـا هزینه های تولیـد و قیمت نهایی محصول 

هم خوانی ندارد.

آسیب های جدی قطعی برق ■

نامنظـم  قطعی هـای  خصـوص  در  تقـی زاده 

جریـان بـرق و آسـیب رسـیدن بـه دسـتگاه   ها گلـه  

کـرد و گفـت: صنعـت روی یـک صنعت پیوسـته 

اسـت؛ بایـد فراینـد الکترولیـز بـرای تولیـد روی 

قسـمت های  و  باشـد  انجـام  حـال  در  مـدام 

عملیـات   بـه  را  محلـول  بتواننـد  محلول سـازی 

الکترولیزسـازی برسـانند. زمانـی کـه بـرق قطـع 

شـود، از بخـش ابتدایـی خط تولید تـا انتهای کار 

کـه محصـول تولیـد می شـود، آسـیب های جـدی 

بـه ماشـین آالت وارد خواهـد شـد. بـه طـور مثال، 

ایـن قطعی هـا، باعـث می شـود تـا بـه تجهیـزات 

ابزاردقیق  شوک الکتریکی وارد می شود و ممکن 

است دستگاه ها از کار بیفتند.

وی ادامـه داد: بـه ایـن فکـر کردیـم تـا بـرای 

تامین برق مورد نیاز خود، ژنراتور تهیه کنیم که 

بـا مشـورت از افـرادی کـه بـرای واحـد خـود، آن را 

خریـداری کرده انـد، از تامیـن دشـوار سـوخت و 

همچنیـن قطعـات یدکـی آن، آگاه و بـه همیـن 

جهت، از خرید آن منصرف شدیم.

با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم
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کمبود نیروی انسانی ■

ایـن تولیدکننـده روی در تکمیل صحبت های 

خـود اذعـان کـرد: معضـل دیگـری کـه بایـد بـه آن 

اشـاره کرد، کمبود نیروی انسـانی اسـت. کارخانه 

اگـر  اسـت؛  مسـتقر  دلیجـان  شهرسـتان  در  مـا 

بخواهیم به عنوان مثال، فضای کارخانه را توسعه 

دهیم و سالن های دیگری به آن اضافه کنیم و در 

صـدد ایجـاد اشـتغال و به کارگیری نیروی انسـانی 

باشیم، نمی توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم؛ 

نسـبتا  و  مهاجرت پذیـر  شهرسـتان  ایـن  چراکـه 

صنعتـی اسـت؛ در نتیجـه، نیرویـی کـه بخواهیـم 

استخدام کنیم غیر بومی است. از شهرستان های 

دیگـر بـه دلیجـان آمده انـد و بایـد مسـکن اجـاره 

کننـد. اجاره بهای مسـکن نیـز به گونـه ای افزایش 

یافتـه کـه تقریبا تمـام حقوق یـک کارگر بایـد برای 

اجاره بهـا صـرف شـود. در حـال حاضـر، سـکونت و 

زندگی در این شـهر برای کارگران صرفه اقتصادی 

نـدارد و عمدتـا آن ها تصمیم می گیرنـد از دلیجان 

به محل اصلی زندگی خود بازگردند. این مسـئله 

نیـز چنـد سـال اسـت کـه بـه وجـود آمـده و در 

سـال های دورتر، نیروها پشـت در کارخانه منتظر 

پذیرش و استخدام بودند.

سخت گیری های سازمان محیط زیست ■

مدیرعامـل شـرکت مهسـان روی دلیجـان بـه 

معضـل سـخت گیری های بیـش از حـد سـازمان 

محیـط زیسـت اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه 

سخت گیری هایی که توسط محیط زیست اعمال 

شـده، بروکراسـیک اسـت و نـه فنـی و مهندسـی. 

سـخت گیری های فنـی و مهندسـی یعنـی اینکـه 

استانداردهای زیست محیطی توسط تولیدکننده 

ارائه شـود تا مجوز فعالیت به شـخص اعطا شـود. 

متاسفانه حتی اگر استانداردهای الزم لحاظ شود، 

بـرای اضافـه کـردن خـط تولیـد جدیـد بـه منظـور 

توسعه سبد محصوالت، به همین سادگی مجور 

از طرف سازمان محیط زیست اعطا نمی شود.

عنـوان  بـه  شـد:  یـادآور  همچنیـن  تقـی زاده 

مثـال، شهرسـتان دلیجـان بـه قلب تولید ایـزوگام 

معروف اسـت که این واحدها، در شـب فعالیت 

دارند و دود بسیار غلیظ و فراوانی در هوا منتشر 

بـا  تناقـض  نشـان دهنده  ایـن  کـه  می شـود 

سخت گیری های این سازمان است. در پاسخ به 

اعتـراض سـایر صنـوف صنعتـی، ایـن ادعـا بیـان 

ایـن خصـوص  می شـود کـه نمی تـوان کاری در 

انجـام داد؛ چراکـه بـا تعطیـل کـردن یـک واحـد 

تولیـد ایـزوگام مجبـور هسـتیم بقیـه واحدهـای 

مشـابه را نیـز تعطیـل کنیـم کـه ایـن امـر ممکـن 

اسـت وجهـه اجتماعـی وسـیعی به خود بگیـرد و 

موجب بیکاری تعداد زیادی کارگر شود.

کاهش چشمگیر ظرفیت تولید ■

ایـن فعـال صنعـت روی در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکه ظرفیت 

تولیـد ایـن شـرکت بـه چـه میـزان بـوده و در حـال 

حاضـر چنـد درصـد آن فعـال اسـت، تصریـح کـرد: 

ظرفیت تولید قید شده در پروانه بهره برداری این 

شـرکت، یک هزار تن در سـال اسـت که متاسـفانه 

بنا به شرایط و چالش هایی که خودنمایی می کند، 

هم اکنـون بـا کمتـر از 30 درصـد ظرفیـت اسـمی 

محصـول تولیـد می  کنیـم و در سـال گذشـته کل 

میزان تولید این مجموعه، 260 تا 300 تن بود.

مدیرعامـل شـرکت مهسـان روی دلیجـان در 

خصـوص محصـوالت تولیـد شـده در این شـرکت 

اظهـار کـرد: بـه طـور مشـخص، کاتدهـای روی و 

مس و اسفنج کادمیم تولید می کنیم. مشتریان 

و  گالوانیـزه کار  صنایـع  عمومـا  شـرکت  ایـن 

ریخته گری هـای برنجـی هسـتند. در خصـوص 

تکنولـوژی تولیـد نیـز می تـوان ایـن توضیـح را داد 

که از روش هیدرومتالوژی استفاده می کنیم که 

شـامل خردایش، حل شـدن در محلول آب-اسـید 

مناسب و تصفیه و الکترولیز است.

تقـی زاده بـا اشـاره به سـوءمدیریت دولت در 

مدیریـت عرضـه خـاک معدنـی، اذعـان کـرد: بـه 

دولتـی  اقتصـادی  سیسـتم های  کلـی،  صـورت 

معمـوال پویـا و موفـق نیسـت. بهتـر آن اسـت کـه 

این سیستم ها را به بخش های خصوصی توانمند 

واگـذار کننـد تـا بـه نتیجـه مطلـوب دسـت پیـدا 

کنیـم؛ چراکـه بخـش خصوصـی عملکـرد بسـیار 

و  اکتشـاف  زمینه هـای  در  و  دارد  مطلوبـی 

اسـتخراج نیز می تواند بسـیار موفق عمل کنند. 

بایـد ایـن نکتـه را ذکـر کـرد کـه ایـن امـر در اکثـر 

کشورها انجام شده است.

تامین مواد اولیه نیز از مهم ترین 
مشکالت تولیدکنندگان بوده زیرا 
تعداد کارخانه های فراوری روی 

افزایش یافته و تقسیم مواد اولیه 
بین آن ها دشوار شده است
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مدیـر بهره بـرداری منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج  فـارس گفت: منطقـه ویژه خلیـج فارس با اسـتفاده از 
توانمندی هـای داخلی و شناسـایی تجهیزات و قطعاتی که قبال از کشـورهای دیگر وارد می شـد، موفق به بومی سـازی، نوسـازی 

و تعمیرات بسیاری از تجهیزات و زیرساخت ها شده است.

مدیر بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس مطرح کرد:

معین الدیـن رازمنـد در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشت: از نیمه دوم سال 1398 به دلیل نیازهای 

مـواد  صـادرات  کشـور،  مصرف کننـده  صنایـع 

معدنـی از منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه صـورت 

خـام بـا توجـه بـه تعرفه هـای وضـع شـده از سـوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شـده و 

عمـده فعالیـت ریلـی ایـن منطقه یعنـی تخلیه و 

بارگیـری بـرای تامیـن مـواد اولیـه کارخانه هـای 

حاضر در منطقه ویژه انجام می شود.

وی افزود: پنج کارخانه در زمینه تولید فوالد 

ماننـد فـوالد هرمزگان، فـوالد کاوه جنوب کیش، 

صبا فوالد خلیج فارس، مادکوش و فوالد جنوب، 

یک کارخانه در تولید آلومینیوم، یک کارخانه در 

تولیـد روی و چندیـن کارخانـه تولیـدی دیگـر در 

منطقـه ویـژه فعالیـت دارنـد. بـا توجـه بـه کاهش 

صـادرات، طبیعتـا بخشـی از میـزان تخلیـه در 

منطقه ویژه خلیج فارس کاهش یافته است.

بومی سازی تجهیزات ■

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  بهره بـرداری  مدیـر 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج  فـارس خاطرنشـان 

کـرد: منطقـه ویژه خلیج فـارس از فرصت کاهش 

اسـتفاده از زیرسـاخت های ایـن منطقـه بـه دلیـل 

جلوگیری از صادرات اسـتفاده کرد و به نوسـازی 

ازجملـه  زیرسـاخت ها  از  بسـیاری  بهسـازی  و 

زیرساخت های ریلی و دستگاه های تخلیه واگن 

سـال  چنـد  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  پرداخـت. 

گذشته از آنجا که تخلیه و بارگیری مواد معدنی 

انجـام  بی وقفـه  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  از 

می شـد، فرصتـی بـرای نوسـازی و به سـازی ایـن 

زیرسـاخت ها بـه وجـود نمی آمـد. ضمـن اینکـه 

نوسازی و بهسازی این زیرساخت ها زمان زیادی 

به طول می انجامید. با اعمال تعرفه بر صادرات 

مـواد معدنـی و کاهـش حمـل و نقـل بـه منطقـه 

ویـژه خلیـج فـارس، فرصتـی را بـرای ایـن منطقـه 

موافقـت  بـا  منظـور  ایـن  بـرای  و  آورد  فراهـم 

برنامه ریـزی  ویـژه  منطقـه  محتـرم  مدیرعامـل 

حمایت منطقه ویژه خلیج فارس از بومی سازی
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کردیم و بسیاری از قسمت ها و تجهیزاتی که در 

طـول 25 سـال گذشـته فرصتـی بـرای اصـالح و 

بهینه سازی آن ها نبوده را در این مدت اصالح و 

نوسازی کردیم.

رازمنـد ادامـه داد: الزم بـه یادآوری اسـت که 

در گذشـته بـا توجـه بـه ترافیک حمل و نقـل مواد 

معدنـی، فرصـت نوسـازی و تعمیـرات اساسـی 

محـدود بـود و در آن زمـان تنهـا در برخـی مواقـع 

ضـروری اقـدام بـه انجـام تعمیـرات و نوسـازی آن 

هم به صورت جزیی می کردیم. بنابراین با توجه 

به فرصت ایجاد شده، بخشی از زیرساخت های 

منطقـه کـه نیـاز بـه نوسـازی، اصـالح، تعمیـرات 

اساسی و حتی ساخت داشتند، در خود منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس با کمک نیروهـا و امکانات این 

منطقه انجام شد.

وی بـا ذکـر مثالـی در خصـوص تعمیـرات و 

سـاخت، عنوان کرد: 6 دسـتگاه فیدر ویبراتوری 

یک هزار و 500 تن بر ساعتی برای تخلیه هوپرها 

بیـش از 20 سـال اسـتفاده می شـدند و نیـاز بـه 

تعمیـرات اساسـی داشـتند. از ایـن رو از فرصـت 

استفاده و این تجهیزات را در منطقه ویژه خلیج 

کردیـم.  تعویـض  و  تولیـد  طراحـی،  فـارس، 

عالوه برایـن، باکـس  جک هـای دامپـر نیـز دیگـر 

تجهیزی بود که بزرگ و سـاخت آن به دلیل نیاز 

بـه اسـتحکام بـاال از پیچیدگـی خاصی برخـوردار 

بـود و تعویـض آن  نیـز بسـیار دشـوار بـود کـه ایـن 

تجهیـز نیـز در خـود منطقـه ویـژه خلیـج فـارس 

ساخته و تعویض شد.

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  بهره بـرداری  مدیـر 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج  فـارس ادامـه داد: 

یکـی از مشـکالت بزرگـی کـه به دلیل حجـم زیاد 

تخلیـه و بارگیـری و نـوع دانه بنـدی مواد معدنی 

تخلیه شده در منطقه ویژه خلیج فارس داشتیم، 

در هوپرهـای واگن برگـردان خوردگـی و حفراتـی 

ایجاد شده بود و به همین دلیل این امکان وجود 

مـواد  از  برخـی  تخلیـه  هنـگام  در  کـه  داشـت 

معدنـی همچـون کنسـانتره داخـل خوردگی هـا و 

حفره هـا باقـی بماننـد. ضمـن اینکـه در برخـی از 

مواقـع ممکـن بـود ایـن مـواد ریـز باقی مانـده بـه 

همراه دیگر مواد معدنی تخلیه و موجب اشکال 

طـی  شـوند.  مصرف کننـده  فـراوری  واحـد  در 

مهندسـی،  و  فنـی  بخـش  بـا  متعـدد  جلسـات 

هوپرهـای تخلیـه را متناسـب بـا مـوادی کـه در 

اختیـار داشـتیم، اصـالح و نوسـازی کردیـم. بـه 

ضـد  ورق هـای  توسـط  هوپرهـا  ایـن  کـه  طـوری 

سـایش مجددا بازسـازی و به طور اساسـی اصالح 

شـدند کـه انجـام ایـن کار نـه تنهـا مشـکل باقـی 

مانـدن بـار در حفره هـا و مخلـوط شـدن را برطرف 

کرد بلکه موادی که پیش از این به دلیل رطوبت 

بـاال و گرفتگـی هوپـر امکان تخلیه نداشـت، مثل 

کنسـانتره سـنگ آهن مرکـزی کـه قبـال بـه وسـیله 

سـازه های دسـتی تخلیـه می شـد، االن بـه راحتی 

قابل تخلیه است.

رازمنـد بیـان کـرد: در بخش خطـوط ریلی در 

برخـی مناطـق نیـاز بـه توسـعه، احـداث و اصـالح 

داشـتیم که در این حوزه ها نیز توانسـتیم اصالح 

خطوط را انجام دهیم. همچنین در برخی مناطق 

که امکان تغییر و افزایش سرعت مانور و کاهش 

توقفـات بـود، ایـن مهـم انجـام شـد. ضمـن اینکـه 

برخـی از بخش هـای ریلـی نیـز توسـعه یافتنـد. 

عالوه بر موارد فوق، اقدام به ساخت باکت ویل 

بـرای دسـتگاه ریکالیمـر نیـز کردیـم. همچنیـن 

سـاخت پرشـر پلیـت از دیگـر اقدامـات مدیریـت 

بهره بـرداری منطقـه ویژه خلیج فـارس بود و یکی 

اسـت.  ولگانایـز  اتـوی  بـه  مربـوط  تجهیـزات  از 

طراحـی ایـن قطعـه از آن جهـت اهمیـت دارد که 

سابق بر این ناچار به واردات آن بودیم اما طراحی 

و سـاخت ایـن قطعـه توسـط متخصصـان منطقـه 

ویژه خلیج فارس متناسب با شرایط کار و ایمنی 

بـاالی آن نسـبت بـه نمونه مشـابه خارجـی انجام 

شـده اسـت کـه کار بزرگـی محسـوب می شـود. 

دیگـر اقـدام مهـم در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، 

سـاخت کویل هـای متـال دتکتـور بـود کـه ایـن 

فلـزات در  و  آهـن آالت  بـرای تشـخیص  تجهیـز 

محموله هـای ورودی جهـت جلوگیـری از پارگـی 

نـوار نقالـه بـه کار مـی رود. ایـن تجهیـز نیـز نمونه 

مشـابه داخلـی نداشـت و بـرای طراحـی آن، از 

قبـال  کـه  مشـابهی  قطعـه   چنـد  بررسـی  طریـق 

مصـرف و بـه انبـار منتقـل شـده بودند و بـا انجام 

مهندسی معکوس روی آن ها، ضمن بهینه سازی 

فرایندهـای عملکـرد آن، کویل متال دتکتور برای 

نخستین بار در کشور تولید شد.

پنج کارخانه در زمینه تولید فوالد 
مانند فوالد هرمزگان، فوالد کاوه 

جنوب کیش، صبا فوالد خلیج فارس، 
مادکوش و فوالد جنوب، یک کارخانه 

در تولید آلومینیوم، یک کارخانه در 
تولید روی و چندین کارخانه تولیدی 

دیگر در منطقه ویژه فعالیت دارند
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وی اظهار کرد: در منطقه ویژه خلیج فارس، 

شـده  فرسـوده  کـه  داشـتیم  ویبراتـور  چندیـن 

بودنـد و حتـی بـا تامیـن داخلـی برخـی از آن هـا 

نیـز  زمینـه  ایـن  در  بنابرایـن  نگرفتیـم.  نتیجـه 

دسـت بـه کار شـدیم و عملیـات تعمیـر اساسـی 

دادیـم. در همیـن  انجـام  ویبراتورهـا  ایـن  روی 

برخـی  در  کـه  نقالـه  نـوار  خطـوط  ترمـز  حـال، 

مواقع با اشـکال همراه بود و قابل تعمیر نبودند 

و آن را تعویـض می کردیـم، بـرای نخسـتین بـار 

تعمیـرات روی آن انجـام دادیـم. ناگفتـه نمانـد 

کـه سـابق بـر ایـن، تعمیـر سـیم پیچی موتورهـا و 

الکتروموتورهـا در خـارج از منطقـه ویـژه خلیـج 

فـارس انجـام می شـد امـا اکنـون ایـن مهـم در 

فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  بـرق  کارگاه هـای 

صـورت می گیـرد. بـه ایـن موضـوع بایـد تعمیـر 

بردهـای الکترونیکـی را نیـز اضافـه کـرد کـه در 

وارد  آلمـان  از  قطعـات  از  بسـیاری  رابطـه  ایـن 

می شدند که اکنون واردات آن میسر نیست و 

نمونه مشابه داخلی هم ندارند.

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  بهره بـرداری  مدیـر 

صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس مطرح کرد: 

نیروهـای متخصـص منطقـه ویـژه خلیـج فـارس 

سـاخت  و  تعمیـرات  بومی سـازی،  امـور  بـرای 

قطعـات دوره هـای فنی ویـژه ای را می گذرانند. 

برای بهبود عملکرد تجهیزات سـاخته شـده نیز 

اقدام به تاسیس یک آزمایشگاه کرده ایم.

رازمنـد اذعـان کـرد: بسـیاری از اقدامـات و 

ویـژه  منطقـه  بهره بـرداری  حـوزه  موفقیت هـای 

خلیج فارس، با حمایت ها و دستورات مدیرعامل 

این منطقه، تسهیل شد و حمایت هایی که از این 

انگیـزه،  ایجـاد  باعـث  گرفـت،  صـورت  حـوزه 

دلگرمی و استواری کارکنان و متخصصان بخش 

بهره برداری شده است. ضمن اینکه پیگیری های 

مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس، برای به ثمر 

نتیجـه گرفتـن حـوزه  باعـث  اقدامـات  رسـیدن 

شـاهد  بنابرایـن  اسـت.  شـده  بهره بـرداری 

موفقیت های بسـیار خوبی طی چند سـال اخیر 

در این حوزه بوده ایم.

اقدامات جاری و آتی ■

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  بهره بـرداری  مدیـر 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج  فـارس در خصوص 

اقدامـات جـاری در این منطقه، خاطرنشـان کرد: 

منطقه ویژه خلیج فارس در استفاده از نوار نقاله 

در کشور تقریبا منحصربه فرد است. این منطقه 

بیش از 33 کیلومتر نوار نقاله دارد اما نکته مهم 

ایـن اسـت کـه اکثـر ایـن نـوار نقاله ها اسـتیل کرد 

خارجـی هسـتند و تولیـد داخلـی در ایـن زمینـه 

نداشـتیم. البتـه چندیـن تولیدکننده داخلـی در 

ایـن زمینـه در کشـور وجـود دارد اما سـاختار نوار 

نقاله منطقه ویژه خلیج فارس به گونه ای بود که 

نمی توانستیم از این نوار نقاله ها استفاده کنیم. 

بخش بهره برداری این منطقه، با تغییراتی که در 

استراکچر نوار نقاله ها یکی پس از دیگری انجام 

داخـل  تولیـد  نقاله هـای  نـوار  از  توانسـت  داد، 

درجهـت حمایـت از تولیـد بـرای بازسـازی آن هـا 

اسـتفاده کنـد )اسـتفاده از نوارهـای منجیـت دار 

ساخت داخل به جای استیل کرد خارجی(.

در بخش خطوط ریلی در برخی 
مناطق نیاز به توسعه، احداث و 

اصالح داشتیم که در این حوزه ها 
نیز توانستیم اصالح خطوط را 

انجام دهیم. همچنین در برخی 
مناطق که امکان تغییر و افزایش 

سرعت مانور و کاهش توقفات بود، 
این مهم انجام شد
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور صاحبان سـهام این شـرکت برگزار شـد و در این مجمع 
سود تقسیم سود دو هزار و 130 ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی شـرکت 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـا موضـوع اسـتماع 

گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونـی، تصویب 

صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه  

30اسـفند مـاه سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و 

بـازرس قانونـی، انتخاب روزنامه کثیر االنتشـار، 

تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر موظـف هیئت 

مدیـره و تعییـن پـاداش هیئـت مدیـره بـا حضـور 

85 درصدی سـهامداران در سـالن تالش وزارت 

کار در تهران برگزار شد.

این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسه در 

جایـگاه قانونـی، قرائـت دسـتور جلسـه از سـوی 

ریاست مجمع عمومی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

حرکت عظیم چادرملو در اجرای  ■

طرح های توسعه ای

عـادی  تقـی زاده، در مجمـع عمومـی  ناصـر 

سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اظهار 

بـرای  خوبـی  بسـیار  سـال   1399 سـال  داشـت: 

شـرکت چادرملـو بـود. در ایـن سـال 22 درصـد 

کنسانتره کشور توسط چادرملو تولید شد و این 

کنسـانتره  تـن  میلیـون   1.5 تولیـد  بـا  شـرکت 

سـنگ آهن در رتبـه دوم قـرار گرفـت. همچنیـن 

چادرملـو در گندلـه 8 درصـد، آهـن اسـفنجی 

10.5درصد، شمش فوالدی 8.2 درصد در تولید 

کلـی کشـور نقـش داشـت. به طـوری که جایگاه 

ششم کشور در تولید آهن اسفنجی و در تولید 

گندلـه جایـگاه پنجـم کشـور را کسـب کردیم. با 

ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  برخـی  عمـر  اینکـه 

رکـورد  امـا  اسـت،  سـال  از 25  بیـش  چادرملـو 

خوبـی را در تولیـد ثبـت کردیـم. ضمـن اینکـه 

سـال گذشـته شـاهد گسـترش شـیوع کرونـا در 

کشـور بودیـم امـا این عوامل مانـع افزایش تولید 

چادرملو نشدند.

وی افزود: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در سال گذشته در تولید کنسانتره خشک رکورد 

زد و 10 میلیـون و 503 هـزار تـن کنسـانتره تولیـد 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل از آن رشـد 19 درصـدی داشـت. در 

طـرح  یـک  دارد  نظـر  در  حـال چادرملـو  همیـن 

چهارمیلیـون تنـی کنسـانتره در بهابـاد یـزد اجـرا 

کنـد کـه مجـوز الزم را اخـذ کـرده اسـت. در حال 

حاضر اسـناد مناقصه برای فاز نخسـت این طرح 

بـه میـزان یـک میلیون تن منتشـر شـده و در حال 

بازگشایی پاکات و انتخاب پیمانکار برای اجرای 

این پروژه هستیم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

خاطرنشان کرد: در زمینه تولید گندله، چادرملو 

در رتبـه هشـتم تولیـد کشـور قـرار دارد و سـال 

درصـدی  رشـد 3  کسـب  بـا  توانسـت  گذشـته 

آن،  از  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

سـه میلیون و 800 هـزار تـن گندلـه تولیـد کنـد. بـا 

توجه به نیازی که شرکت چادرملو و شرکت های 

زیرمجموعه به گندله دارند، میزان تولید گندله 

در ایـن مجموعـه کفایـت نمی کنـد و از ایـن رو، 

تقسیم سود 2130 ریالی در مجمع »کچاد«
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یـک واحـد پنـج میلیـون تنـی دیگـر قابـل افزایش 

داده ایـم.  قـرار  نظـر  مـد  تـن  میلیـون   6 بـه 

خوشبختانه اسناد مناقصه این پروژه نیز منتشر 

و پیمانـکار آن انتخـاب شـده اسـت. همچنیـن 

زمین تحویل پیمانکار برای اجرای پروژه شـده و 

عملیات اجرایی آن آغاز شـده اسـت. قرار اسـت 

ایـن کارخانـه در محـل مجتمـع صنعتـی اردکان 

احداث شود.

تقی زاده در خصوص تولید آهن اسفنجی در 

چادرملـو، بیـان کـرد: چادرملـو رتبـه ششـم تولید 

این محصول در کشـور را دارد و در سـال گذشـته 

توانسـت بیـش از یک میلیـون و 600 هـزار تن آهن 

اسـفنجی تولیـد کنـد. بـه ایـن ترتیـب رشـد یـک 

درصـدی را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از 

کـه  پروژه هایـی  بـه  توجـه  بـا  کـرد.  تجربـه  آن 

چادرملـو در دسـت اقـدام دارد، در نظـر داریـم 

یـک سـوپرمگامدول آهـن اسـفنجی بـه ظرفیـت 

2.2میلیـون تـن احـداث کنیـم. در ایـن رابطـه در 

حال انتشار اسناد مناقصه پروژه سوپرمگامدول 

مـاه سـال جـاری  تـا مهـر  امیدواریـم  و  هسـتیم 

عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز شود.

وی با اشاره به میزان تولید شمش فوالدی در 

چادرملـو، عنـوان کـرد: سـال گذشـته توانسـتیم 

یک میلیـون و 25 هـزار تـن شـمش فـوالدی تولیـد 

کنیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن حدودا 0.5 درصد رشد داشت. ناگفته 

نماند که در سال گذشته می توانستیم به مراتب 

بیش از این میزان شمش فوالدی تولید کنیم اما 

کمبود برق مانع از این امر شـد. در واقع کمبود 

بـرق بـر کاهـش میـزان تولیـد بسـیاری از حوزه هـا 

اثرگـذار بـود. ضمـن اینکه کمبـود گاز به ویـژه در 

بخش احیای مستقیم مانع از رکوردشکنی شد. 

در سال جاری به ویژه طی سه ماه نخست، رشد 

بسـیار مناسـبی را در تولیـد شـمش فـوالدی بـه 

ثبـت رسـاندیم. در همیـن حـال در نظـر داریم دو 

ظرفیـت  بـه  یـک  هـر   API ورق  تولیـد  واحـد 

1.5میلیـون تـن مجموعـا سـه میلیون تن یکـی در 

اردکان یـزد بـا ظرفیـت کـوره 240 تـن و دیگـری در 

ذخایـر  بـه  توجـه  بـا  رضـوی  خراسـان  اسـتان 

سـنگ آهن در ایـن اسـتان احـداث کنیـم. در ایـن 

رابطه زمین های مورد نظر مشخص شده و اسناد 

مناقصـه اجـرای پروژه هـا در حـال تنظیـم اسـت. 

امیدواریم تا مهر ماه یا آبان ماه امسـال عملیات 

اجرایی این پروژه نیز آغاز شود.

عملکرد چادرملو در سال 1399 ■

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

شـرکت  فـروش   1399 سـال  در  کـرد:  تصریـح 

چادرملـو بـه 10 میلیـون تـن رسـید و ایـن در حالی 

اسـت کـه میـزان فـروش در سـال 1398 حـدود 

8.6میلیـون تـن بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیب رشـد 

16.5 درصـدی در حجـم فـروش شـرکت چادرملو 

اتفـاق افتـاد. عـالوه بـر ایـن، مبلـغ فـروش شـرکت 

نیز با رشـد 170 درصدی مواجه شـد و از 96 هزار 

میلیارد ریال در سـال 1398، به 260 هزار میلیارد 

ریـال در سـال 1399 افزایـش یافت. سـال گذشـته 

چادرملـو توانسـت 58 درصـد از شـمش فـوالدی 

خود را به دیگر کشورها صادر کند و در مجموع 

21 درصـد از فـروش شـرکت بـه صـادرات شـمش 

اختصاص داشت. در همین حال 70 درصد مبلغ 

فروش کلی شرکت از آن کنسانتره بوده است.

تقـی زاده مطـرح کـرد: در حـوزه سـودآوری، 

بسـیار  عملکـرد  گذشـته  سـال  در  چادرملـو 

درخشانی داشت و توانست رشد 273 درصدی 

سـود  درصـدی  و 253  عملیاتـی  سـودآوری  در 

خالص را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از آن 

تجربه کند. به طوری که حاشـیه سـود چادرملو 

از 47 درصد در سال 1398 به 65 درصد در سال 

1399 رسـید. از عوامـل اصلـی افزایـش سـودآوری 

چادرملـو در سـال گذشـته می تـوان بـه افزایـش 

اولیـه،  مـواد  خریـد  در  بیشـتر  دقـت  تولیـد، 

صرفه جویـی و باال بردن کیفیت خریـد، صادرات 

و... اشاره کرد.

وی ابـراز کـرد: ارزش بـازار شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو از 39 هـزار میلیـارد تومـان در 

ابتدای سال 1399، به 145 هزار میلیارد تومان در 

ایـن شـرکت طـی  انتهـای سـال رسـید و سـهام 

همیـن مـدت شـاهد بـازده حـدود 279 درصـدی 

بوده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

تاکید کرد: در سـال گذشـته توانسـتیم ریکاوری 

سنگ آهن را در واحدهای فراوری حدود 5درصد 

بـه  درصـد   69 از  را  بازدهـی  و  ببخشـیم  ارتقـا 

74درصد برسـانیم. در همین حال سـال گذشـته 

سـه میلیـون تـن سـنگ آهن بـا قیمـت مناسـب 

خریـداری کردیـم. در صورتـی کـه وزارت صمـت 

و  اکتشـاف  امـر  بـر  خوبـی  مدیریـت  بتوانـد 
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معدنـکاری کشـور اعمـال یا به شـرکت های بزرگ 

تفویـض کنـد، اعتقـاد داریـم کویـر مرکـزی ایـران 

ذخایر بسیار خوبی از سنگ آهن را در خود جای 

داده است. در این رابطه تخمین می زنیم که در 

اطـراف معـدن چادرملـو بتوانیـم 40 تا 50 میلیون 

تـن ذخیـره جدیـد کشـف کنیـم. ضمـن اینکـه بـا 

یکی از سـازمان ها قراردادی برای انجام عملیات 

ژئوفیزیـک هوایـی در اطـراف معـدن چادرملـو به 

فاصله 100 متر منعقد کردیم و عملیات را انجام 

خوبـی  پتانسـیل های  عملیـات  ایـن  در  دادیـم؛ 

دسـتگاه های  بـا  امیدواریـم  و  شـده  اکتشـاف 

حفـاری کـه خریداری کردیم، اکتشـاف زمینی را 

آغاز کنیم.

تقی زاده اضافه کرد: کارخانه گندله سـازی را 

در فاصله 36 ماه به بهره برداری خواهیم رساند و 

مشـکل خاصـی بـرای کار نداریم زیرا با صـادرات 

شـمش فـوالدی ارز و سـرمایه الزم را نیـز جهـت 

اجـرای طرح هـا تامین خواهیم کرد. همچنین در 

صورتـی کـه معادن خصوصی بتوانند سـنگ آهن 

چادرملـو را تامیـن کننـد، بـدون سـقف از یـک 

میلیون تن تا 10 میلیون تن در سـال سـنگ آهن را 

خریداری خواهیم کرد.

طرح های توسعه در دست اقدام ■

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بـا اشـاره بـه دیگـر طرح هـای در دسـت اقـدام این 

شرکت، عنوان کرد: خوشبختانه شرکت چادرملو 

رویکرد توسعه ای داشته و طرح های متعددی را 

در دسـت اقـدام دارد. چادرملـو عـالوه بـر اینکـه 

بایـد از  نقدینگـی مناسـبی را در اختیـار دارد، 

اعتبـار شـرکت اسـتفاده کنـد و بایـد بـه سـمت 

بایـد  بـرود. چادرملـو  بانکـی  از منابـع  اسـتفاده 

بتوانـد حداقـل 50 درصد از تامین مالی هر پروژه 

را بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی اجـرا کنـد. در 

اسـتان  بـه  فـارس  انتقـال آب خلیـج  ایـن رابطـه 

خراسان، طرح های گندله سازی، آهن اسفنجی و 

اکتشـافات مقدماتـی و تفضیلـی معـدن D19 در 

 D19 دست اقدام است. البته در رابطه با معدن

بایـد عنـوان شـود که بخـش زیادی از اکتشـافات 

ایـن معـدن بـا ذخیـره احتمالـی 100 میلیـون تـن 

انجام شـده و در این معدن با شـرکت سـنگ آهن 

مرکزی ایران مشـارکت داریم. برای باطله برداری 

از این معدن پیمانکار انتخاب و به آن شروع کار 

ابـالغ شـده اسـت. همچنیـن در حیـن عملیـات 

اکتشاف باطله برداری صورت می گیرد تا فرایند 

معدنکاری از این معدن تسریع شود.

تقـی زاده اضافـه کـرد: برنامـه دیگـر چادرملـو 

اکتشاف پهنه های دیگر معدنی خارج از منطقه 

ایـن رابطـه هشـت دسـتگاه حفـاری  بـوده و در 

مـدرن خریـداری کـرده اسـت کـه این دسـتگاه ها 

قـادر بـه انجام حفاری اکتشـافی تا عمـق دو هزار 

انجـام  بـا  هسـتیم  امیـدوار  هسـتند.   700 و 

اکتشـافات بتوانیـم از پهنه هایـی کـه در اختیـار 

سـنگ آهن  تـن  میلیـون   100 بـر  بالـغ  گرفتیـم، 

اکتشاف کنیم. در همین حال در معادنی که در 

ایـران مرکـزی اکتشـاف کردیـم و عمیـق هسـتند، 

تـا  شـد  خواهیـم  مسـتقر  آینـده  مـاه  دو  طـی 

شـوند.  تکمیـل  نواحـی  ایـن  در  اکتشـافات 

امیدواریـم در ایـن مناطـق نیـز بـه ذخایـر خوبـی 

دست یابیم.

وی تاکید کرد: شرکت چادرملو در هر لحظه 

آمادگی آن را دارد که در هر نقطه از کشور برای 

مسـتقیم  طـور  بـه  هـم  و  هزینـه  هـم  اکتشـاف 

 D19 فعالیت کند. در این رابطه عالوه بر معدن

آنومالـی  کـه تحـت عملیـات اکتشـافی اسـت، 

A11، آنومالـی A10، آنومالـی A21 و داخـل پیـت 

حفـاری  دسـتگاه های  آن،  اطـراف  و  معـدن 

خریـداری شـده بـه کار گرفتـه شـده اند. امیـدوار 

هسـتیم با انجام عملیات اکتشافی گسـترده در 

پهنه هـای یـاد شـده بـه ذخایر مناسـب و جدیدی 

هم برای کشور و هم برای چادرملو دست یابیم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

معـدن  در  شـرکت  ایـن  مشـارکت  بـه  اشـاره  بـا 

سنگ آهن در استرالیا، بیان کرد: چادرملو در این 

پـروژه حـدود 33 درصـد مشـارکت دارد. ذخیـره 

معدنی که در اختیار گرفتیم حدود 800 میلیون 

تن تا یک میلیارد تن ذخیره سنگ آهن با عیار 25 

تـا 26 درصـد دارد. امیدواریـم در ایـن معـدن یک 

کارخانـه کنسـانتره احـداث کنیـم تـا بتوانیـم این 

مـاده معدنـی را بـرای مصـارف داخـل کشـور و به 

ویژه طرح های فوالدی که در کنار آب در نظر 

منظـور  ایـن  بـرای  کنیـم.  ارسـال  گرفتیـم، 

در سال 1399 فروش شرکت 
چادرملو به 10 میلیون تن رسید 

و این در حالی است که میزان 
فروش در سال 1398 حدود 
8.6میلیون تن بوده است. به 

این ترتیب رشد 16.5 درصدی 
در حجم فروش شرکت چادرملو 

اتفاق افتاد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

39
 é شماره  é 173 تیر ماه 1400

مناقصه برگزار شده است.

تقی زاده خاطرنشـان کرد: چادرملو در زمینه 

ایـن  تولیـد فروآلیـاژ نیـز برنامه هایـی دارد و در 

رابطـه بـرای یـک واحـد 50 هزار تنی فرومنگنز در 

حد فاصل بهاباد تا معدن اسناد مناقصه منتشر 

شـده و هفتـه آینـده اسـناد را دریافـت خواهیـم 

کـرد. عـالوه بـر ایـن، طرح تولید انواع جـرم و آجر 

نسوز به ظرفیت 100 هزار تن در دستور کار است 

و در ایـن رابطـه در حـال مذاکـره بـا یـک شـرکت 

کارخانـه  طـرح  در  همچنیـن  هسـتیم.  آلمانـی 

چهارمیلیـون تنـی گندله سـازی بـا شـرکت آهن و 

کـه  کرده ایـم  مشـارکت  ایرانیـان  غدیـر  فـوالد 

62درصـد سـهم چادرملـو اسـت. در همیـن حـال 

طـرح احـداث یـک کارخانـه 1.2 میلیـون تنی آهن 

اسـفنجی با مشـارکت مبارکه و توسـعه معادن و 

فلـزات در اردبیـل در دسـتور کار اسـت. ضمـن 

ممبران هـای  تولیـد  روی  داریـم  نظـر  در  اینکـه 

آب شـیرین کن بـا کمـک شـرکت سـرمایه گذاری 

فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  شـرکت  و  غدیـر 

سرمایه گذاری کنیم.

وی افـزود: احـداث یـک کارخانـه باطلـه بـه 

ظرفیـت 100 هـزار تـن، یـک کارخانـه سـرباره بـه 

ظرفیت 100 هزار تن و یک نیروگاه سیکل ترکیبی 

در بهاباد یزد در دستور کار است که زمین برای 

این پروژه ها مشخص شده و اسناد مناقصه برای 

آن هـا در حـال تنظیـم اسـت. امیدواریـم هفتـه 

آینـده بتوانیـم مناقصه نیروگاه سـیکل ترکیبـی را 

برگزار کنیم. در همین حال دو واحد 10 مگاواتی 

نیروگاه خورشیدی دیگر در دستور کار است که 

زمین آن مشخص شده و اسناد مناقصه آن آماده 

اسـت. همچنیـن یـک در نظر داریـم یک کارخانه 

ظرفیـت  افزایـش  و  تکمیـل  بـرای  را  اکسـیژن 

فوالدسـازی احداث کنیم که اسـناد مناقصه این 

طرح نیز در دست تهیه است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

ابراز کرد: برای سـاخت ماشـین آالت و تجهیزات 

وارداتی با شـرکت ماشین سـازی اراک تفاهم نامه 

امضـا کردیـم. همچنیـن بـا سـرمایه گذاری امیـد 

تاسـیس یک شـرکت حمل و نقل ریلی و جاده ای 

را در نظـر داریـم کـه در حـال دریافـت مجـوز 

شـرکت  یـک  همچنیـن  هسـتیم.  آن  تاسـیس 

اکتشـافی با سـرمایه گذاری امید برای اکتشـاف 

در تمامـی پهنه هایـی کـه بـه چادرملـو واگـذار 

خواهد شد تاسیس کردیم.

تقی زاده با اشاره به عملکرد شرکت چادرملو 

در سـال جـاری، عنـوان کـرد: در سـه ماه نخسـت 

امسال در زمینه تولید رشد 7 درصدی را نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش بـه ثبـت رسـاندیم. 

همچنین حجم فروش چادرملو نیز در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش 5 درصد و مبلـغ فروش 

رشدی معادل 313 درصد داشته است. در یکی 

دو سـال اخیـر وزارت صمـت بـا شـرکت معدنی و 

صنعتـی چادرملـو بـرای صـدور مجوزهـا بـه ویـژه 

جهـت اجرای طرح های توسـعه ای همـکاری الزم 

را داشـته اسـت. همچنیـن سـهامداران عمـده از 

طرح های توسعه ای این شرکت بی دریغ حمایت 

کرده انـد. بـه طوری که اختیـارات الزم به هیئت 

مدیـره شـرکت جهـت انجام طرح های توسـعه ای 

تفویض شده است. امیدواریم بتوانیم بخشی از 

ثروت های خدادادی کشور را شکوفا کنیم.

شـرکت  مدیرعامـل  توضیحـات  از  پـس 

معدنی و صنعتی چادرملو، سـهامداران هم به 

آنالیـن  صـورت  بـه  هـم  و  حضـوری  صـورت 

سـواالت خـود را از مدیرعامـل، اعضـای هیئـت 

مدیره، مدیران و سهامداران عمده پرسیدند و 

پاسـخ های خـود را دریافـت کردنـد. همچنیـن 

حسـابرس قانونـی نیـز بندهـای خـود از گـزارش 

فعالیـت هیئـت مدیـره چادرملـو در سـال 1399 

بـه  ایـن شـرکت  بیـان کـرد و هیئـت مدیـره  را 

مسائل مطرح شده پاسخ دادند.

سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو صورت های 

مالـی منتهـی بـه 30 اسـفند مـاه سـال 1399 بـه 

تصویـب رسـید.، موسسـه وانیـا نیـک تدبیـر بـه 

مسـتقل  حسـابرس  و  قانونـی  بـازرس  عنـوان 

انتخاب شد.

روزنامه هـای دنیـای اقتصـاد و جهـان صنعت 

انتخـاب  کثیراالنتشـار  روزنامه هـای  عنـوان  بـه 

شـدند. اعضـای حقوقـی کنونـی هیئـت مدیـره 

شرکت چادرملو مجددا به عنوان اعضای جدید 

هیئت مدیره برای دوره جدید انتخاب شدند.

سـهم  هـر  ازای  بـه  سـود  میـزان  همچنیـن 

سـود  درصـد   65 معـادل  ریـال   130 و  دوهـزار 

خالص تعیین شد.
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مراسـم آغـاز معامـالت واحدهای صنـدوق سـرمایه گذاری طال و معامالت سـیمان در بـورس کاالی ایران بـا حضور جمعی 
از مدیران بورس و نیز شرکت های سرمایه گذاری در بورس کاال برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، مراسم آغاز معامالت واحدهای 

صندوق سـرمایه گذاری طال و معامالت سـیمان 

محمدعلـی  حضـور  بـا  ایـران  کاالی  بـورس  در 

اوراق  بـورس و  دهقـان دهنـوی رئیـس سـازمان 

بهادار، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاال، 

شـرکت  مدیرعامـل  رضوانی فـر  محمدعلـی 

سـرمایه گذاری تامیـن اجتماعی، امیـر تقی خان 

تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه 

مدیرعامـل  حسـینی  امیرعبـاس  ملـی،  توسـعه 

شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر و جمعـی دیگـر از 

مدیـران مطـرح حـوزه صنعـت و معدن کشـور در 

بورس کاال برگزار شد.

اظهـار  سـلطانی نژاد  حامـد  مراسـم  ایـن  در 

داشـت: روند روبه رشـد معامالت بورس کاال در 

سـال گذشـته در سـه ماه ابتدایی سال جاری نیز 

ادامـه یافته اسـت؛ بـه طوری که حجم معامالت 

در سـه ماهـه امسـال از ١٠ میلیـون و ٦٠٠ هـزار تـن 

گذشـت؛ حجـم و ارزش معامـالت بـورس کاال در 

سـال ٩٩ بـا ثبـت ٣٣.٤ میلیـون تـن کاال بـه ارزش 

٣٥٠ هزار میلیارد تومان رسید.

وی افـزود: بررسـی رونـد راه انـدازی و توسـعه 

معامـالت قراردادهای آتـی در بورس کاالی ایران 

گویای عمر بیش از 13 سـاله این ابزار اسـت. این 

ابـزار از آذر مـاه سـال 1387 و در دارایـی سـکه طال 

در اختیار معامله گران و متقاضیان قرار گرفت. 

در اسفند ماه 1399 شاهد راه اندازی قرارداد آتی 

نقره بودیم و اکنون نیز در مراسم آیین راه اندازی 

قرارداد آتی واحدهای صندوق طال هستیم.

توقـف  اشـاره  بـا  کاال  بـورس  مدیرعامـل 

معامـالت آتـی سـکه طـال در بـورس کاال در سـال 

سـکه  آتـی  بـازار  سـال ٩٧  در  کـرد:  عنـوان   ،97

متوقف شد اما بورس کاال در مسیر توسعه بازار 

آتی قدم برداشت و با ورود کاالهای کشاورزی و 

نقـره، امـروز یـک دارایـی از جنـس طـال بـه بـازار 

اضافه شد.

ارزش  مجمـوع  کـرد:  تاکیـد  سـلطانی نژاد 

معامالت چهار صندوق طالی موجود شامل زر، 

کیـان، عیـار و لوتـوس تـا پایان سـال 99 بـه بیش از 

50 هزار میلیارد ریال رسیده که این روند نیز در 

مسیر رشد قرار دارد.

دیگر سخنران این مراسم، محمدعلی دهقان 

دهنوی، اظهار داشـت: قیمت گذاری دسـتوری 

برای اقتصاد کشور سم است و برای جامعه مضر 

خواهـد بـود. قیمت گـذاری دسـتوری چیزی جز 

توسعه رانت و تولید فساد در کشور ندارد.

وی افزود: برخی گمان می کنند که می توان 

با قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد رفاه را در 

کشـور و بـرای مـردم فراهم کـرد؛ در حالی که این 

موضـوع اشـتباه اسـت و تجربـه نشـان داده کـه 

تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تاکیـد 

کرد: رفع قیمت گذاری دستوری یکی از اهداف 

مـا اسـت، بـا ورود سـیمان بـه بـورس کاال و خـارج 

از قیمت گـذاری دسـتوری و همین طـور  شـدن 

ایجاد شـفافیت در معامالت و کشـف قیمت بر 

مبنـای نظـام عرضـه و تقاضـا، منافـع سـهامداران 

کـه در پیشـگاه رانـت و فسـاد قربانـی می شـد بـه 

پایـان خواهد رسـید. در آینـده نزدیک می توان بر 

روی این محصول ابزار مشتقه تعریف کرد و آنرا 

توسعه داد.

راه انـدازی  بـه  ادامـه  در  دهنـوی  دهقـان 

معامالت آتی واحدهای صندوق طال اشـاره کرد 

آغاز معامالت آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال
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و گفـت: ابـزار مشـتقه قـرارداد آتـی روی صندوق 

هـای طـال نیـز امـروز راه اندازی می شـود و گامی 

رو به جلو در بازار سرمایه محسوب می شود.

صندوق هـای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

سـرمایه گذاری طـال زمینـه سـرمایه گذاری امـن، 

راحت و شفاف در زمینه طال را برای مردم فراهم 

می کنند. بازار سهام به عنوان یکی از چهار بازار 

کالسـیک دارایـی شـناخته می شـود. از سـه بـازار 

دیگـر شـامل طـال، ارز و مسـکن حداقـل دو بـازار 

الزم اسـت که معامالت آن ها به شـکل نظام مند 

و استاندارد در بورس و بازار سرمایه ایجاد شود.

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ادامـه 

داد: در زمینه طال با راه اندازی صندوق های طال 

و سایر ابزارهایی که در حوزه طالیی ایجاد شده، 

حتـی  شـده  سـبب  و  داده  رخ  اتفـاق  ایـن 

سـرمایه های خـرد نیـز وارد ایـن بـازار شـود. در 

حـوزه مسـکن نیـز بایـد گفـت معامـالت آن در 

بـورس کاال شـروع شـده و بـه زودی و در راسـتای 

تجمیـع پس اندازهـای خـرد در حـوزه مسـکن و 

سـرمایه گذاری در آن هـا از طریـق صندوق هـای 

سـرمایه گذاری امـالک و مسـتغالت در مسـیر 

توسعه قرار می گیرد.

دهقـان دهنـوی در پایـان تصریـح کـرد: : بـا 

بـر روی محصـوالت،  ابزارهـای مشـتقه  توسـعه 

امکانـی را در اختیـار مدیـران خـود قرار می دهیم 

تـا برنامه ریزی هـای دقیق تـری داشـته باشـند و 

منافـع  خـود،  ریسـک های  مدیریـت  ضمـن 

سهامداران را نیز تامین کنند. این مسیر روشنی 

است و مسیر بازار سرمایه از این محل می گذرد 

و ما با تمام قدرت آن را دنبال می کنیم.

در ادامـه مدیـران شـرکت های سـرمایه  گذاری 

تامیـن اجتماعی، شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

ملی، شـرکت سرمایه گذاری لوتوس پارسیان طی 

سخنانی بر اهمیت پایان قیمت گذاری در بورس 

کاال تاکیـد کـرد و خواسـتار ادامـه معامـالت و نیـز 

توسعه ابزارهای معامالتی در بورس کاال شدند.

از  رونمایـی  ضمـن  مراسـم  ایـن  پایـان  در 

معامالت واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال 

و معامالت سیمان در بورس کاالی ایران، علیرضا 

مطالعـات  و  بـازار  توسـعه  معـاون  ناصرپـور، 

اقتصـادی شـرکت بـورس کاالی ایـران پاسـخگوی 

خبرنگاران در زمینه معامالت طال بود.

وی بـا اشـاره بـا افزایـش قیمـت طـال و سـکه در 

سـال 1397 و سرنوشـت معامالت آتی سـکه در آن 

سـال، اظهار داشـت: انتظارات اساسـی خریداران 

طال ناخودآگاه باعث افزایش قیمت طال می شود.

ناصرپور ادامه داد: باید به کشف قیمت در 

یـک  قیمـت  کشـف  و  بگذاریـم  احتـرام  بـازار 

سـیگنال در بازار اسـت که باید سیاسـت گذار از 

ایـن سـیگنال اسـتفاده کنـد. بـا ادامـه معامـالت 

آتـی طـال، بـا توجـه بـه شـرایط بـازار سررسـیدهای 

بعدی و طوالنی مدت تر به بازار اضافه می شود.

معـاون توسـعه بـازار و مطالعـات اقتصـادی 

شـرکت بـورس کاالی ایـران تاکید کرد: معامالت 

آتـی طـال از جملـه ابزارها برای شـرایط بـازار و قابل 

تغییر هستند و تحت تاثیر شرایط و نقدشوندگی 

قرار خواهند گرفت.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: تـالش بـورس 

کاال این اسـت که نقدشـونده ترین صندوق برای 

معامـالت طـال در بـورس کاال قابل عرضه باشـد و 

در مـورد سـایر صندوق هـا و کاالهـا ممکـن اسـت 

بعدا تصمیم گیری شود.

رفع قیمت گذاری دستوری یکی 
از اهداف ما است، با ورود سیمان 

به بورس کاال و خارج شدن از 
قیمت گذاری دستوری و همین طور 

ایجاد شفافیت در معامالت و 
کشف قیمت بر مبنای نظام عرضه 

و تقاضا، منافع سهامداران که 
در پیشگاه رانت و فساد قربانی 

می شد به پایان خواهد رسید
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات با حضـور صاحبان سـهام این شـرکت برگزار و 
60تومان سود به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شد.

مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری 

اسـتماع  موضـوع  بـا  فلـزات  و  معـادن  توسـعه 

گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونـی، تصویب 

صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 

30اسفند 99، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، 

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تعیین حق حضور 

تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  موظـف  غیـر  اعضـای 

پـاداش هیئـت مدیـره بـا حضـور اعضـای هیئـت 

رئیسه و 78 درصد سهامداران برگزار شد.

گزارش فعالیت هیئت مدیره ■

از  نمایندگـی  بـه  شـهبازی  مجمـع،  ایـن  در 

مدیرعامل شـرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات به ارائه گزارش عملکرد شرکت پرداخت 

و اظهار داشـت: شـرکت های فوالد مبارکه، صدر 

تامین، صندوق بیمه روستائیان، بانک پاسارگارد، 

سـرمایه گذاری ملـی، صبانـور، گـروه مالی ملت، 

پرتـو تابـان معـادن و فلـزات از جملـه سـهامداران 

»ومعادن« محسوب می شوند.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  افـزود:  وی 

و  سـرمایه گذاری  رویکـرد  بـا  فلـزات  و  معـادن 

بنگاهـداری، حفـظ و ارتقـای ثروت سـهامداران را 

تـالش  و  می دانـد  خـود  بـرای  اصـل  مهم تریـن 

می کنـد ضمـن اسـتفاده بهینـه از سـرمایه های 

انسانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش صنایع که 

دارای مزیـت رقابتـی هسـتند، سـرمایه گذاری 

کنـد تـا بـا خلـق ارزش در قالـب ترکیـب سـود، بـا 

رضایتمنـدی  سـرمایه گذاری،  ارزش  افزایـش 

سهامداران و ذی نفعان را محقق سازد.

شهبازی خاطرنشان کرد: در سال 1399 درآمد 

عملیاتـی شـرکت 82 هزار میلیـارد ریال بـوده و در 

این سال توانسته با فعالیت های خود سود خالص 

94 هزار میلیارد ریالی را کسب کند. در حالی که 

سـود خالص شـرکت در سـال 1398 حدود دو هزار 

و 800 میلیارد توان بوده است.

نماینـده مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات با اشـاره به طرح هـای در 

بیـان  زیرمجموعـه،  شـرکت های  اقـدام  دسـت 

کـرد: ارزش ارزی سـرمایه گذاری های »ومعادن« 

سـه میلیـارد یـورو و ارزش ریالـی آن هـا 19 هـزار 

ازجملـه  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  تومـان  میلیـارد 

پیشـرفت  پروژه هـای عمـده در حـال  و  طرح هـا 

گـروه کـه تـا انتهـای سـال 1400 بـه بهره بـرداری 

می  رسـند، می تـوان بـه بهبـود کیفیـت محصـول 

کارخانـه پلیـکام خـط 4 گل گهـر، واحد آبگیـری و 

فیلتراسـیون باطلـه کنسـانتره 5، 6 و 7 گل گهـر، 

 7 و   6  ،5 خطـوط  کنسـانتره  ظرفیـت  افزایـش 

گل گهر، خط  سوم کنسانتره دو میلیون تنی گهر 

زمین و... است.

وی عنـوان کـرد: در سـال گذشـته، 68 درصـد 

از کنسـانتره، 40 درصـد گندلـه، 24 درصـد آهـن 

تقسیم سود 60 تومانی در مجمع »ومعادن«
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اسـفنجی، 12 درصـد فـوالد خـام و 5 درصـد از 

محصـوالت نهایـی فوالدی تولید شـده در کشـور 

توسـط شـرکت های زیرمجموعه سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات تولید شده بود.

شـهبازی تصریح کرد: مهم ترین طرح های به 

بهره برداری رسـیده شـرکت در سـال 1399 شـامل 

کارخانـه پنـج میلیون تنی کنسـانتره گهـر زمین، 

احـداث واحـد  فـارس،  انتقـال آب خلیـج  طـرح 

خردایـش شـماره 2 بـا ظرفیـت 15 میلیـون تـن و 

احـداث کارخانـه یـک میلیـون تنـی هماتیـت در 

گل گهـر، ارتقـای نیـروگاه سـمنان از 162 مـگاوات 

به 183 مگاوات در شرکت پویا انرژی و... است.

نماینـده مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات در خصـوص مهم تریـن 

بخـش  در  کـرد:  ابـراز  آتـی شـرکت،  برنامه  هـای 

فعالیت هـای  توسـعه  جهـت  تـالش  معـدن 

و  جدیـد  معـادن  کشـف  منظـور  بـه  اکتشـافی 

ارزشمند سنگ آهن، عناصر نادر خاکی، پیگیری 

تملـک دارای هـا و شـرکت های ارزنـده در دسـت 

مزایـده  در  شـرکت  دولـت،  سـوی  از  واگـذاری 

اکتشـافی،  محدوده هـای  و  معـادن  واگـذاری 

برنامه های شرکت در بخش طرح های توسعه ای 

و دانش فنی شـامل تسـریع و تسـهیل در تکمیل 

سـطح  در  نیمه تمـام  پروژه هـای  و  طرح هـا 

شـرکت های فرعـی و سـرمایه پذیر، تامیـن منابـع 

مالـی جهـت اجـرای طرح هـای توسـعه و تکمیـل 

زنجیره هـای تولیـد، تـالش جهـت توسـعه دانـش 

فنی و تکنولوژی گروه از طریق بهره گیری از توان 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است.

در  »ومعـادن«  برنامه هـای  کـرد:  اضافـه  وی 

حوزه حمل و نقل شـامل توسـعه توان لجسـتیکی 

گروه جهت پشتیبانی از حمل و نقل سریع و ارزان 

محصـوالت بـه بازارهای هدف و احداث اسـکله و 

پایانـه مکانیـزه ریلـی مـواد معدنـی بنـدر شـهید 

مـواد  ترمینـال تخصصـی  ایجـاد  رجایـی جهـت 

معدنی با ظرفیت نهایی 50 میلیون تن است.

دیگـر  همچنیـن  کـرد:  اضافـه  شـهبازی 

برنامه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

محصـوالت  سـبد  بـه  بخشـی  تنـوع  فلـزات  و 

متناسب با نیازها و الزامات بازارهای بین المللی، 

تالش جهت افزایش درجه شفافیت و پاسخگویی 

از  خـروج  و  سـرمایه  بـازار  تابعـه  شـرکت های 

دارایی ها و شرکت های کم بازده هستند.

رویکرد نوین »ومعادن« در سرمایه گذاری ■

»ومعـادن«،  عمومـی  مجمـع  ادامـه  در 

امیرحسین نادری، مدیرعامل این شرکت و دبیر 

مجمع، اظهار داشت: در بدو ورود تالش کردیم 

ارتبـاط اسـتراتژیکی بـا مجموعـه فعـاالن بـازار در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی برقـرار کنیـم کـه 

امیـد،  سـرمایه گذاری  شـرکت  مشـخصا 

سـرمایه گذاری غدیـر، صنـدوق بازنشسـتگی و 

اسـتراتژی های  بازنگـری  در  هسـتند.  بانک هـا 

شـرکت از این مجموعه ها نیز درخواسـت کردیم 

هم زمـان در اسـتراتژی های خـود بازنگـری کننـد. 

ایـن امـر باعـث می شـود مجموعه هـا در کنار هم 

بـه هم افزایـی بسـیار خوبـی در حـوزه معـدن و 

صنایع معدنی کشور دست یابیم.

وی افزود: اکنون بهترین دوران سرمایه گذاری 

در بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا و کشور 

مـا اسـت؛ چراکـه افزایـش قیمـت خوبـی در حـوزه 

فـوالد و سـنگ آهن رخ داده اسـت. ضمـن اینکـه 

سایر کامودیتی ها نیز با افزایش قیمت خوبی در 

چند ماه اخیر مواجه شـده اند. در کشـور ما نیز با 

توجـه بـه افزایـش قیمـت ارز و نرخ هـای جهانـی 

در  خوبـی  بسـیار  درآمدهـای  کامودیتی هـا، 

مجموعه هـای معدنـی حاصـل شـده اسـت. اگـر 

حـوزه  در  کشـور  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  بتوانیـم 

سـرمایه گذاری  یـک  معـادن،  سـرمایه گذاری 

عمـل  موفـق  قطعـا  کنیـم،  تعریـف  مشـترک 

خواهیم کرد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

جلسـات  کـرد:  خاطرنشـان  فلـزات  و  معـادن 

متعـددی در ایمیـدرو و وزارت صنعـت، معدن و 

تجـارت برگـزار کردیـم تـا بتوانیـم از ظرفیت هـای 

موجـود معدنـی کـه در حـال واگـذاری هسـتند، 

استفاده کنیم.

نـادری تاکیـد کـرد: یکـی از خوش اقبالی هـای 

شرکت های معدنی در دوره کنونی، وجود مدیران 

شـرکت های  در  توسـعه گرا  و  حرفـه ای  بسـیار 

سـرمایه پذیر »ومعـادن« اسـت. حضـور مدیـران 

توسعه گرا در راس شرکت های چادرملو، گل گهر، 

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات با رویکرد 

سرمایه گذاری و بنگاهداری، حفظ 
و ارتقای ثروت سهامداران را 

مهم ترین اصل برای خود می داند و 
تالش می کند ضمن استفاده بهینه 

از سرمایه های انسانی و منابع 
مالی، در زنجیره ارزش صنایع 

که دارای مزیت رقابتی هستند، 
سرمایه گذاری کند
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صبانـور، گهـر زمیـن و... یـک فرصـت خوبـی را بـه 

وجود می آورد که در حوزه معدن و صنایع معدنی 

سـرمایه گذاری های قابـل توجهـی انجـام دهیـم و 

سـود  حداقـل  آینـده  سـال  دو  یکـی  تـا  بتوانیـم 

شـرکت ها را دوبرابـر کنیـم و ایـن هـدف دور از 

دسترس نیست.

وی تصریح کرد: اکنون دنیا به فلزات جدید 

مانند لیتیم و نیکل توجه می کند و کشور ما نیز 

خوشـبختانه در این حوزه ها پتانسـیل های خوبی 

دارد. شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات در بخش هایـی سـرمایه گذاری می کنـد 

کـه دولـت قـادر بـه ورود بـه آن حـوزه نیسـت. 

بنابراین »ومعادن« می تواند سرمایه گذاری روی 

فلزات جدید را انجام دهد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات بیـان کـرد: یکـی از افتخـارات 

شـرکت، تاسـیس نخسـتین شـرکت سـهامی عـام 

سـال های  در  یـادآور می شـود  بـود.  پروژه محـور 

1398 و اوایل سال 1399 یک فرصت بسیار خوب 

و ارزشـمند بـه واسـطه اقبـال عمومـی جامعـه بـه 

بازار سرمایه به وجود آمد اما دولت نتوانست از 

ایـن فرصـت بـه خوبی اسـتفاده کند. اگر شـرکت 

قطعـا  بـود،  شـده  تاسـیس  پـروژه  عـام  سـهامی 

سـرمایه هنگفتـی بـه طرح هـا و پروژه هـای جدیـد 

تزریـق می شـد و قطعـا جامعـه از ایـن موضـوع 

منتفع می شد.

نادری مطرح کرد: به دولت پیشـنهاد دادیم 

شرکت هایی که دارای 200 هزار سهامدار و بیش 

و  هسـتند  سـرمایه  تومـان  میلیـارد  هـزار   10 از 

می تواننـد در هـر پـروژه بیـش از یک هزار میلیارد 

تومان سرمایه وارد کنند، از همه محدودیت هایی 

کـه بـرای واگـذاری وجـود دارد، معـاف شـوند و 

بتواننـد در حوزه هـای مـورد نیـاز سـرمایه گذاری 

کنند. این طرح مشترک با سرمایه گذاری امید، 

سرمایه گذاری غدیر و بازنشستگی بانک ها پیش 

مـی رود و امیدواریـم در حوزه هایـی که کشـور به 

مراحـل  از  فـارغ  دارد،  نیـاز  سـرمایه گذاری 

بروکراسی اداری رو به جلو حرکت کنیم.

و  چادرملـو  شـرکت  دو  در  کـرد:  ابـراز  وی 

انقـالب معدنـی در حـال شـکل گیری  گل گهـر 

است. تقریبا به اندازه تمامی سرمایه گذاری هایی 

کـه در ایـن دو شـرکت از ابتـدای پیدایـش آن هـا 

تاکنـون انجـام شـده، پـروژه قابـل انجـام تعریـف 

شـده اسـت. در این رابطه یک کمیته با شـرکت 

سـرمایه گذاری امید تشـکیل دادیم که فعالیت 

انجـام  مـوازی و خـالف منافـع هـر دو شـرکت 

نشـود. تمـام تـالش مـا ایـن اسـت کـه زنجیـره 

بـه  سـهامداران  بـرای  را  سـود  حداکثـر  ارزش 

ارمغان آورد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات با اشاره به قطعی های برق و گاز 

در کشـور، خاطرنشـان کـرد: درخواسـت کردیـم 

معادن زغال سنگ را از شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی ایـران بگیریـم زیـرا آینـده صنعـت فـوالد 

کشـور مـا در کـوره بلنـد اسـت. پیشـنهاد شـده 

اسـت کـه در چابهـار دو واحـد کـوره بلنـد پنـج 

میلیـون تنـی فـوالد احـداث کنیـم. الزم بـه ذکـر 

اسـت که در منطقه طبس ذخایر بسـیار عالی از 

زغال سنگ وجود دارد که نیازمند سرمایه گذاری 

200 میلیون دالری است.

در ادامـه، حسـابرس و بـازرس قانونـی، گـزارش 

خـود از فعالیـت هیئـت مدیـره را قرائـت کـرد و 

مدیـران شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات به موارد مطرح شده پاسخ دادند. همچنین 

سـهامداران نیـز مـوارد خـود را بـا مدیـران شـرکت 

مطرح و پاسخ های الزم را دریافت کردند.

سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات 

صورت های مالی منتهی به 30 اسـفند ماه سـال 

1399 به تصویب رسـید. موسسـه بهراد مشـار به 

عنوان حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی اصلی 

بـه  اقتصـاد  انتخـاب شـد. روزنامه هـای دنیـای 

عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند.

اعضای حقوقی کنونی هیئت مدیره شـرکت 

توسـعه معـادن و فلـزات مجددا به عنـوان اعضای 

جدیـد هیئـت مدیـره بـرای دوره جدیـد انتخـاب 

شـدند. همچنیـن میـزان سـود بـه ازای هـر سـهم 

600ریال تعیین شد. مجمع مبلغ 50 میلیارد ریال 

به بحث مسئولیت های اجتماعی اختصاص داد.

اکنون بهترین دوران سرمایه گذاری 
در بخش معدن و صنایع معدنی 
در دنیا و کشور ما است؛ چراکه 
افزایش قیمت خوبی در حوزه 

فوالد و سنگ آهن رخ داده است. 
ضمن اینکه سایر کامودیتی ها نیز 

با افزایش قیمت خوبی در چند ماه 
اخیر مواجه شده اند
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت فوالد خراسـان با حضور صاحبان سـهام این شـرکت برگزار شد و تقسیم سـود 140تومانی 
به ازای هر سهم به تصویب مجمع رسید.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی شـرکت 

فوالد خراسـان با موضوع اسـتماع گزارش هیئت  

قانونـی، تصویـب صورت هـای  بـازرس  و  مدیـره 

مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 30 اسـفند 

قانونـی،  بـازرس  و  حسـابرس  انتخـاب   ،1399

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تعیین حق حضور 

تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  موظـف  غیـر  اعضـای 

درصـدی   98 حضـور  بـا  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 

رئیسه رسمیت یافت.

فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل  غفـوری،  کسـری 

فـوالد  داشـت:  اظهـار  مجمـع  ایـن  در  خراسـان 

توانسـت هفـت هـزار و  خراسـان در سـال 1399 

239میلیارد تومان درآمد داشت که این میزان در 

سـال 1398 حدود چهار هزار و 436 میلیارد تومان 

بـود. همچنیـن دو هـزار و 440 میلیارد تومان سـود 

خالـص داشـتیم کـه رشـد 241 درصـد نسـبت بـه 

سـال قبـل آن رشـد نشـان می دهـد. همچنیـن 

فـوالد خراسـان بـه عنـوان بنـگاه ممتـاز از سـوی 

وزارت کار انتخاب شد.

وی افـزود: فـوالد خراسـان در سـال گذشـته و 

فروردیـن مـاه بـه دلیـل شـیوع کرونـا تعطیل شـد و 

قطعی گاز نیز در زمستان به 51 روز رسید و مانع 

فعالیت مناسب شرکت شد.

غفـوری خاطرنشـان کـرد: تولید یک میلیـون و 

602 هـزار تـن گندلـه در سـال 1399 افتخـار دیگری 

بود که این مجتمع کسب کرد اما ظرفیت نهایی 

مجتمـع دو میلیـون تـن در سـال اسـت و تـالش 

می کنیـم بـا نصـب تجهیـزات اضافـی، ظرفیـت 

تولید را به بیش از دو میلیون تن برسانیم.

تصریـح  خراسـان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

بـه میـزان  کـرد: ثبـت رکـورد تامیـن کنسـانتره 

یک میلیـون و 880 هـزار تـن دیگـر رکـورد فـوالد 

خراسان بوده که در این رابطه صبانور همکاری 

مـاه سـال گذشـته،  خوبـی داشـت. در خـرداد 

رکورد 51 هزار و 79 تن تولید شمش در کارخانه 

فوالدسازی شماره 2 رقم خورد.

وی عنـوان کـرد: در سـال گذشـته 210 میلیـارد 

تومان در طرح های مختلف سرمایه گذاری کردیم.

غفـوری بیـان کـرد: در سـال جـاری و سـه مـاه 

نخسـت توانسـتیم تمامـی رکوردهـای تولیـدی را 

جابه جـا کنیـم و امیدواریـم بـا رکوردهـای کسـب 

و کاسـتی های سـال گذشـته  تعطیلی هـا  شـده، 

جبران شود.

مدیرعامل شـرکت فوالد خراسـان مطرح کرد: 

در سـال جـاری قصـد داریـم کنسـانتره بـه میـزان 

دومیلیـون و 350 هـزار تـن و 150 هـزار تـن قراضـه 

تامین کنیم.

وی ابراز کرد: تولید یک میلیون و 200 هزار تن 

فوالد در هر دو واحد فوالدسازی و نیز 600 هزار تن 

محصوالت نهایی را در سال جاری در دستور کار 

قرار داده ایم.

غفـوری اظهـار کـرد: در سـال جـاری تکمیـل 

بـا  ارتبـاط  مدیریـت  سیسـتم  اسـتقرار  و  فراینـد 

تامین کننـدگان، تولید یک میلیـون و 430 هزار تن 

آهن اسفنجی و توسعه ساخت داخل و بومی سازی 

در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خراسـان با اشـاره به 

وضعیـت صنعـت فـوالد در دنیـا، عنـوان کـرد: 

یـک  سـال 2020  در  دنیـا  در  خـام  فـوالد  تولیـد 

میلیـارد و 860هـزار تـن بود که کاهش 9 درصدی 

سـال  در  ایـران  داشـت.  قبـل  سـال  بـه  نسـبت 

گذشـته میـالدی 29میلیـون 800 هـزار تـن فـوالد 

خام تولید کرد که در رتبه دهم دنیا قرار گرفت 

و برخـالف رونـد دنیـا، ایـران رشـد 13 درصـدی 

نسبت به سال قبل از آن داشت.

وی در خصـوص تولیـد محصـوالت نهایـی 

تولیـد میلگـرد  کـرد:  بیـان  فـوالد خراسـان،  در 

فـوالد خراسـان در سـال قبـل بـه 500 هـزار تـن 

رسـید؛ در حالـی کـه تولیـد میلگـرد در ایـران 

9میلیـون و 500 هـزار تـن بـود و فـوالد خراسـان 

تقسیم سود 140 تومانی در مجمع »فخاس«
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سهم 5 درصدی از بازار میلگرد داشت.

غفـوری در خصـوص تولیـد آهن اسـفنجی هم 

گفت: در سال گذشته یک میلیون و 170 هزار تن 

آهـن اسـفنجی تولیـد کردیـم کـه سـهم 4 درصدی 

داشتیم. همچنین با تولید یک میلیون و 602 هزار 

تنی گندله در سـال گذشـته، سـهم 3 درصدی از 

تولید گندله کشور نصیب فوالد خراسان شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خراسـان خاطرنشـان 

کـرد: بـا عملکـرد سـه مـاه نخسـت، چنانچـه بـا 

مشـکالت تامیـن انـرژی مواجـه نشـویم، بـه تولیـد 

دومیلیون و 200 هزار تن گندله خواهیم رسید.

وی تاکیـد کـرد: دو مـدول 800 هـزار تنـی آهـن 

اسـفنجی در اختیـار داریـم کـه متاسـفانه بـا قطـع 

شـدن گاز به مدت 43 روز در زمسـتان و تعطیلی 

فروردین ماه سال 1398، کاهش 12 درصدی تولید 

نسبت به سال قبل از آن داشتیم.

غفـوری اذعـان کـرد: دو واحـد فوالدسـازی به 

ظرفیـت یـک میلیـون و 200 هـزار تـن در اختیـار 

بـه تعطیلـی سـال گذشـته و  بـا توجـه  داریـم و 

کمبود برق، در تولید شمش کاهش 12 درصدی 

تولیـد مواجـه شـدیم. در سـال جـاری نیـز قطعـی 

برق همچنان گریبان گیر شرکت ما و شرکت های 

فوالدی شده است.

مدیرعامل شـرکت فوالد خراسـان تصریح کرد: 

در واحـد نـورد نیـز طـی سـه مـاه نخسـت امسـال 

توانسـتیم به میزان ظرفیت اسـمی تولید کنیم و 

امیدواریم تا پایان سال جاری به تولید 600 هزار تن 

محصوالت نهایی دست یابیم.

وی با اشـاره به چالش تامین مواد اولیه، ابراز 

کرد: امروزه رقابت اصلی فوالدسازان برای تامین 

مواد اولیه اسـت و فوالد خراسـان توانسـته اسـت 

توسـط شـرکت صبانـور، مـواد اولیـه خـود را بـه 

میـزان مناسـب و قیمـت مناسـبی را تامیـن کنـد 

که در این رابطه توانستیم رکورد تامین کنسانتره 

را جابه جا کنیم.

غفـوری در خصوص فروش محصوالت نهایی 

شـرکت فـوالد خراسـان، مطـرح کـرد: در فـروش 

داخلـی محصـوالت سـاختمانی سـبک طـی سـال 

کـه 25  فـروش داشـتیم  تـن  هـزار  گذشـته 478 

درصد نسـبت به سـال قبل از آن کاهش داشـتیم. 

همچنین در شمش فروش 230 هزار تنی در سال 

قبـل در بـازار داخلـی ثبـت کردیـم کـه کاهـش 9 

درصدی نسبت به سال قبل نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت فوالد خراسان بیان کرد: در 

بخش صادرات سـال گذشـته در میلگرد 11 هزار و 

178 تن و شمش 149 هزار و 897 هزار تن صادرات 

داشـتیم و مجموعـا در سـال گذشـته بـا کاهـش 

32درصدی صادرات مواجه شدیم.

فـوالد  وی عنـوان کـرد: وضعیـت سـوددهی 

خراسان در میان شرکت های فوالدی نسبتا خوب 

وضعیـت  جـاری  سـال  در  امیدواریـم  و  اسـت 

سوددهی باز هم بهبود یابد.

غفوری با اشاره به پروژه مهم فوالد خراسان در 

سـال جـاری، اظهـار کـرد: در سـال گذشـته پـروژه 

تولیـد کنسـانتره فـوالد خراسـان در سـنگان پـس از 

مدت هـا توقـف مجـددا فعال شـد و با پیمانکار به 

توافق رسیدیم و شرکت های ایریتک و کیسون به 

البتـه  شـدند.  انتخـاب  پـروژه  پیمانـکار  عنـوان 

کیسـون کار خـود را آغـاز کـرده و ایریتـک نیـز بـه 

زودی فعالیـت خـود را در پـروژه از سـر می گیـرد. 

طبق برنامه تا پایان سال جاری باید پروژه 40 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

مدیرعامـل شـرکت فوالد خراسـان اضافـه کرد: 

پـروژه بسـته تکمیلـی کارخانـه گندله سـازی در 

دسـت اقـدام اسـت و یـک شـرکت چینـی سـاخت 

تجهیـزات را برعهـده گرفتـه و کار بـه خوبـی پیش 

می رود. البته در چین قرنطینه سراسری به مدت 

12 روز اعـالم شـده امـا امیدواریـم تجهیـزات را در 

روزهای آینده دریافت کنیم.

وی بـا اشـاره بـه مصـرف آب در فوالد خراسـان، 

گفت: پروژه تصفیه و انتقال پساب شهر نیشابور 

پروژه مهمی است که با توجه به کاهش بارندگی 

و خشـک بـودن منطقـه، برای هم اسـتان خراسـان، 

هـم شـهر نیشـابور و هـم فـوالد خراسـان اهمیـت 

زیـادی دارد کـه خوشـبختانه فوالد خراسـان برنده 

مزایده پساب نیشابور شده و قرارداد نهایی اجرای 

پـروژه بـه زودی منعقد می شـود. اجرای ایـن پروژه 

نگرانـی فـوالد خراسـان را بابـت تامیـن آب برطـرف 

خواهد کرد.

غفوری در پایان بیان کرد: فوالد خراسان نیمی 

از برق صنعتی استان خراسان را مصرف می کند. 

بر این اسـاس با توجه به محدودیت های ناشـی از 

قطعـی بـرق، قصـد داریـم یـک نیـروگاه بـادی را 

احـداث کنیـم تـا مصـرف بـرق صنعتـی از شـبکه 

سراسری کاهش یابد.

پس از صحبت های مدیرعامل فوالد خراسان، 

سـهامداران سـواالت خـود را از هیئـت مدیـره و 

مدیـران ایـن شـرکت پرسـیدند و مدیـران نیز بـه آن 

پاسـخ دادنـد. سـپس حسـابرس مسـتقل و بـازرس 

قانونـی گـزارش خـود در خصـوص فعالیت هـای 

هیئـت مدیـره شـرکت را بیان کـرد و هیئت مدیره 

نیز به این گزارش پاسخ دادند.

در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

فـوالد خراسـان، صورت هـای مالـی منتهـی بـه 30 

رسـید.  تصویـب  بـه   1399 سـال  مـاه  اسـفند 

عنـوان  بـه  خراسـان  و  اطالعـات  روزنامه هـای 

شـدند.  انتخـاب  کثیراالنتشـار  روزنامه هـای 

همچنین میزان سـود به ازای هر سـهم 140 تومان 

تعیین شد.
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آییـن بهره بـرداری از فـوالد زرند ایرانیـان، کاتد مس شـهربابک، تجهیز ناوگان عملیات معدنـی، مجتمع تولید آهـک و دولومیت و 
خنک سـازی کک متالـورژی بـه روش خشـک متعلـق به هلدینـگ میدکو بـه ارزش 40 هـزار میلیارد تومـان با حضور مدیـران این 

شرکت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس جمهور برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در آییـن بهره بـرداری از 40 هـزار 

میدکـو،  هلدینـگ  پروژه هـا  تومـان  میلیـارد 

اظهـار  جمهـور  رئیـس  روحانـی،  حجت االسـالم 

داشـت: افتتـاح 40 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه در 

بخـش خصوصـی نشـان می دهـد دولـت در کنـار 

بخش خصوصی ایستاده است. بخش خصوصی 

نقش خود را در تولید کشور پررنگ تر خواهد کرد.

کشـور،  در  بـار  نخسـتین  بـرای  افـزود:  وی 

هلدینگ میدکو توانست یک کارخانه کوره بلند 

فوالدی را پس از انقالب به بهره برداری برساند.

رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه فوالد به طور 

کامـل از خام فروشـی فاصلـه گرفتیـم؛ چراکـه در 

مقطعی سنگ آهن به صورت خام صادر می شد اما 

اکنون سنگ خام صادر نمی شود و زنجیره در کنار 

هم متصل بوده و محصول نهایی صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: صادرات محصول نهایی 

ظرفیـت  می شـود.  افـزوده  ارزش  ایجـاد  باعـث 

تولیـد 1.7 میلیـون تنـی فوالدسـازی افتتـاح شـده 

بسیار عظیم است و برای توسعه کشور تاثیرگذار 

خواهد بود.

رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: مجتمـع فـوالد 

زرند در استان کرمان دارای زنجیره کامل بوده و 

حتی آب مورد نیاز خود را از داخل استان تامین 

خواهد کرد و این خودکفایی حائز اهمیت است.

علیرضـا رزم حسـینی، وزیـر صنعت، معـدن و 

تجـارت بیـان کـرد: پـروژه کـوره بلنـد فوالد یکـی از 

پروژه های مهم کشـور اسـت که در اسـتان کرمان 

افتتـاح می شـود امروزه بیشـتر فوالدی ها بـه روش 

احیای مسـتقیم کار می کنند. به دلیل اینکه در 

زرنـد کرمـان معـادن زغـال سـنگ خوبـی ازجملـه 

توسـط  بلنـد  کـوره  پـروژه  دارد،  وجـود  خمـرود 

سـرمایه گذار تعریف شـده است تا از این ظرفیت 

اسـتفاده بهینه شـود و با اسـتفاده از این ظرفیت، 

زنجیره ارزش در آن منطقه تکمیل شود.

وی در خصوص پروژه کاتد بابک مس ایرانیان 

افزود: در این بخش از تکنولوژی ها و فناوری های 

اسـتفاده  برومنـد  مهندسـین  بـه همـت  جدیـد 

می شـود و ایـن پـروژه امـروز در شـهربابک کرمـان 

مـورد افتتـاح قـرار می گیـرد. بـا روش ذکـر شـده 

حـدود 40 درصـد سـرمایه گذاری در تولیـد کاتـد 

کاهـش پیـدا خواهد کـرد و صرفه جویی به دنبال 

دارد، همچنیـن حـدود 38 درصـد قیمـت تمـام 

شـده کاتـد کاهـش مـی یابد. با افتتـاح این پـروژه 

ظرفیـت تولید مـس کاتدی ایران بـه 512 هزار تن 

خواهد رسید. البته تکنولوژی این نوع تولید در 

می توانـد  و  اسـت  طـرح  سـرمایه گذار  دسـت 

عالوه بر توسعه آن را صادرات نیز کند.

مجید قاسمی، رئیس هیئت مدیره هلدینگ 

رئیـس  در حضـور  افتتاحیـه  مراسـم  در  میدکـو 

جمهور اظهار داشت: در هلدینگ میدکو شاهد 

گزارشی از آیین افتتاحیه پروژه  های هلدینگ میدکو
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سـرمایه گذاری مردم در اجرای پروژه ها هستیم. 

مجموعـه میدکـو دانش بنیـان بـوده و نمونـه آن 

تولیـد کاتـد مسـی بـه روش بایولیچینـگ بـرای 

نخستین بار در کشور است.

وی افـزود: کل سـرمایه گذاری میدکـو در فـاز 

اول 6.5 میلیـارد دالر اسـت که 5.5 میلیـارد دالر 

آن افتتـاح شـده و یـک میلیـارد دالر دیگـر تـا پایان 

دارای  میدکـو  می رسـد.  بهره بـرداری  بـه  سـال 

زنجیره یکپارچه از معدن تا محصول نهایی بوده 

و از خام فروشی جلوگیری کرده است.

میدکـو  هلدینـگ  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

خاطرنشان کرد: تجهیزات و ماشین آالت خارجی 

و  هـزار  یـک  تامیـن شـدند.  بـا وجـود تحریم هـا 

200شـرکت کوچـک و بـزرگ در مجموعـه میدکـو 

مشـغول بـه کار هسـتند و بـدون کمـک بانکـی 

تامین مالی می شوند.

قاسـمی تصریـح کـرد: در فـاز بعـدی شـاهد 

10میلیارد دالر سرمایه گذاری در میدکو خواهیم 

بود که تولید فوالد به 10 میلیون تن و تولید مس 

به 300 هزار تن خواهد رسید.

علی اصغر پورمند، مدیرعامل هلدینگ میدکو 

بـه   1387 سـال  داشـت:  اظهـار  مراسـم  ایـن  در 

پیشنهاد دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، 

هلدینگ میدکو را تاسیس کردیم و پروژه های این 

شرکت عمدتا از سال 1390 آغاز شدند.

وی افزود: شـعار میدکو »توسـعه ما از معدن 

همـه  اسـاس،  ایـن  بـر  و  اسـت  می شـود«  آغـاز 

پروژه های ما از معدن شروع شده اند.

پورمنـد خاطرنشـان کـرد: در میدکـو حـدود 

15هـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم مشـغول بـه کار 

هسـتند و بـا توجـه بـه ضریـب 20 برابـری، میـزان 

بـه  میدکـو  مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  اشـتغال 

300هـزار نفـر می رسـند. میانگین سـنی شـاغلین 

میدکو به 34 سال می رسد و 97 درصد نیروهای 

فعال در این مجموعه بومی هستند.

ماشـاءالله  افتتاحیـه،  مراسـم  در  همچنیـن 

زرنـد  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل  سـهراب نژاد، 

ایرانیـان اظهـار داشـت: طـرح تولیـد فوالدسـازی 

زرنـد ایرانیـان در سـال 1392 آغـاز شـد و امـروز بـه 

بهره برداری می رسد.

وی افـزود: ارزش ایـن طـرح 240 هـزار میلیـارد 

ریـال بـوده و بـا ظرفیـت 1.7 میلیـون تـن فـوالد بـه 

روش کوره بلند، زمینه را برای اشتغال دو هزار و 

300 نفر فراهم خواهد کرد.

منطقـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  سـهراب نژاد 

کرمان ذخایر زغال سـنگ فراوانی وجود دارد اما 

بـرای تامیـن کک تـا حـدودی بـه خـارج وابسـته 

هسـتیم. طرح خنک سـازی کک به روش خشـک 

نیز امروز به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد زرنـد ایرانیان تاکید 

کـرد: آب مـورد نیـاز فوالدسـازی از طریـق آبفـای 

استان کرمان و پساب کرمان تامین خواهد شد.

محمدرضا میرزایی، مدیرعامل شرکت بابک 

مس ایرانیان در مراسـم افتتاحیه اظهار داشـت: 

شـرکت های  از  ایرانیـان  مـس  بابـک  مجتمـع 

زیرمجموعه هلدینگ میدکو به بخش خصوصی 

هـزار  چهـار  سـرمایه گذاری  بـا  و  داشـته  تعلـق 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد کاتـد بابـک مـس 

ایـن  در  و  بـوده  سـال  در  تـن  هـزار  ایرانیـان 50 

مجتمـع کاتـد مـس بـه روش بایوتانـک لیچینـگ 

تولید خواهد شد.

در  مـس  بابـک  کـرد:  خاطرنشـان  میرزایـی 

روش تولیـد کاتـد خود آالیندگی محیط زیسـت 

نـدارد و بـا توجـه بـه اسـتفاده از باکتـری بـرای 

زیسـت  محیـط  دوسـتدار  کامـال  کاتـد،  تولیـد 

بوده و هزینه سـرمایه گذاری کمتری نسـبت به 

دیگر روش ها دارد.

مدیرعامـل شـرکت بابـک مس ایرانیـان تاکید 

کـرد: بابـک مـس با توجه شـعار میدکو، زنجیـره را 

تکمیـل کـرده و معـدن، کنسـانتره، کاتـد و لولـه 

مسی به ظرفیت 12 هزار تن را در اختیار دارد.

در پایان سخنرانی مدیران شرکت ها، طرح ها 

صـورت  بـه  و  جمهـور  رئیـس  دسـتور  بـا 

ویدئوکنفرانسی افتتاح شدند.
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افزایش معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاال

معامله 13 هزار تنی ورق خودرو در بورس کاال ■

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، 

شـنبه 12 تیـر مـاه، موفـق شـد 13 هـزار تـن ورق 

گالوانیزه خود شامل ورق خودرویی و ورق لوازم 

خانگی را در بورس کاالی ایران معامله کند.

مشـاهده   1 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  می شـود، 

بختیـاری، شـنبه 12 تیـر مـاه 12 هـزار تـن ورق 

گالوانیزه خودرویی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 6 هـزار و 50 تنی مواجه شـد و به 

ورق  گرفـت.  صـورت  معاملـه  میـزان  همیـن 

بـه  را  خودرویـی  گالوانیـزه  ورق  باقـی  خـودرو 

مچینگ برد و پنج هزار و 950 تن دیگر را در این 

حجـم  ترتیـب  ایـن  بـه  تـا  کـرد  معاملـه  تـاالر 

گالوانیـزه  ورق  در  شـرکت  ایـن  معامـالت 

خودرویی به 12 هزار تن برسد.

ورق خـودرو، ورق گالوانیـزه خودرویـی را را بـه 

قیمـت 260 هـزار و 200 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضه کرده بود که قیمت معامله بدون تغییر باقی 

گرفتـه  صـورت  معاملـه  از  شـرکت  ایـن  مانـد. 

312میلیارد و 240 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن در نمـودار 2 مشـاهده می شـود 

بختیـاری،  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

شـنبه 12 تیـر مـاه یـک هـزار تـن ورق گالوانیـزه 

در هفتـه منتهـی بـه 18 تیر مـاه، رینگ صنعتی تاالر بورس کاال شـاهد افزایـش تقاضا و معامـالت محصوالت فوالدی بـود. بر این 
اسـاس، شـرکت های فوالدی همچـون ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فوالد خوزسـتان، فـوالد هرمزگان، فوالد خراسـان و آهن 
و فـوالد ارفع محصوالتی همچون شـمش، تختـال، میلگرد و ورق گالوانیزه فـوالدی را در بورس کاال عرضه کردند و معامالت نسـبتا 

خوبی انجام شد.
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»فخوز« 22 هزار و 800 تن محصول فوالدی  ■

در بورس کاال فروخت

در هفته منتهی به 18 تیر ماه، شرکت فوالد 

خوزسـتان 75 هـزار تـن محصـول شـامل 10 هـزار 

تـن شـمش فـوالدی بـا گریـد RST34-2، 25 هـزار 

تـن شـمش فـوالدی بـا گریـد 5SP و 40 هـزار تـن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کـرد کـه سه شـنبه 15 تیـر مـاه توانسـت 10 هزار 

و 800 تـن تختـال و 12 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

در  تـن محصـول   800 و  هـزار   22 مجمـوع  در 

بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 3  نشـان می دهـد شـرکت فـوالد 
خوزسـتان، سه شـنبه 15 تیـر مـاه 25 هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 10 هزار تنی مواجه شـد اما 

9هـزار تـن شـمش فـوالدی بـه فـروش رفـت. این 

شـرکت باقـی شـمش خـود را در تـاالر مچینـگ 

عرضه کرد که توانسـت سـه هزار تن دیگر را به 

بـه  آن  شـمش  فـروش  جمـع  و  برسـاند  فـروش 

12هزار تن برسد

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 132هزار 

و 316 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

ورق خودرو، ورق گالوانیزه لوازم 
خانگی را را به قیمت 260 هزار 

و 200 ریال به ازای هر کیلوگرم 
عرضه کرده بود که قیمت معامله با 
رقابت صورت گرفته به 265 هزار 

و 930 ریال به ازای هر کیلوگرم 
افزایش یافت

لـوازم خانگـی را در بـورس کاال عرضـه کرد که با 

تقاضـای یـک هـزار و 150 تنـی مواجـه و تمامـی 

عرضه این شرکت معامله شد.

ورق خـودرو، ورق گالوانیـزه لـوازم خانگـی را 

را بـه قیمـت 260 هـزار و 200 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که قیمـت معامله با 

رقابـت صـورت گرفتـه بـه 265 هـزار و 930 ریـال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایش یافت. این شـرکت 

و  میلیـارد   26 گرفتـه  صـورت  معاملـه  از 

593میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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معامله 11 هزار 200 تنی تختال فوالد هرمزگان ■

سه شنبــــه  هرمـــــزگان  فـــــوالد  شرکـــــت 

15 تیــــر مــــاه، توانســــت 11 هــــزار و 200 تـن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برسـاند.

همان طـور کـه نمـودار 5 نشـان می دهـد، 

سه شـنبه 15 تیـر مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 

30 هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 11 هـزار و 

200تـن تقاضـا وجـود داشـت و معاملـه نیـز بـه 

همین میزان صورت گرفت.

قیمـت عرضـه فـوالد هرمـزگان 159 هـزار و 

255 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه بـه 

همیـن قیمـت معاملـه صـورت گرفـت. فـوالد 

بـورس  در  خـود  تختـال  معاملـه  از  هرمـزگان 

کاال 178 میلیـارد و 365 میلیـون تومـان درآمد 

کسب کرد.

ارفع 10 هزار تن شمش فوالدی فروخت ■

سه شـنبه 15 تیـر مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالدی را در 

بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه 15 تیـر مـاه 10 هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 26 هـزار و 200 تنـی مواجـه 

شد و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفع، شـمش فوالدی را به قیمت 133هزار 

و 110 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده 

بـه  رقابـت  دلیـل  بـه  معاملـه  قیمـت  امـا  بـود 

بـه ازای هـر کیلوگـرم  134 هـزار و 219 ریـال 

رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 

درآمـد  تومـان  میلیـون   219 و  میلیـارد   134

کسب کرد.

کـه معاملـه بـا همین قیمت صـورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 158 میلیـارد و 

779 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمودار 4 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خوزستان، سه شنبه 15 تیرماه 40 هزار تن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

بـا تقاضـای 11 هـزار تنـی در تـاالر اصلـی مواجـه 

شـد امـا 10 هـزار و 800 تـن از تختـال عرضـه شـده 

مورد معامله قرار گرفت.

بـه  را  فـوالدی  تختـال  خوزسـتان،  فـوالد 

هـر  ازای  بـه  ریـال   500 هـزار   169 قیمـت 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معامله 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  نداشـت.  تغییـری 

میلیـون   60 و  میلیـارد   183 گرفتـه  صـورت 

تومان درآمد کسب کرد.
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معامله 15 هزار و 32 تنی فوالد خراسان  ■

در بورس کاال

در هفته منتهی به 18 تیر ماه، فوالد خراسان 

10 هـزار و 32 تـن میلگـرد فـوالدی و پنـج هـزار تـن 

شـمش فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کرد که مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت. 

سه شـنبه 15 تیـر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شـد پنج هزار تن شـمش بلوم فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 

خراسان، سه شنبه 15 تیر ماه پنج هزار تن شمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 18 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن 

میزان معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

127هـزار و 895 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 131  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

399ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 65 میلیـارد و 

699 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چهارشـنبه 16 تیر ماه، شـرکت فوالد خراسـان 

موفق شد 10 هزار و 32 تن میلگرد فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   8 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه 16 تیـر مـاه 10 هـزار و 32 تـن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 14 هـزار و 630 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان 10 هزار و 32 تن معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

140هـزار و 925 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

و  هـزار  بـه 141  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

361ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت 

از معامله صورت گرفته 141 میلیارد و 813میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خراسان، چهارشنبه 
16 تیر ماه 10 هزار و 32 تن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال 
عرضه کرد که با تقاضای 14 هزار و 
630 تنی مواجه شد و به میزان 10 
هزار و 32 تن معامله صورت گرفت
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

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

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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جلسه مجمع عمومی شرکت فوالد اکسین برگزار شد 

رشد 16 درصدی اکتشاف مواد معدنی در برنامه 6 توسعه

دستاوردهای سال 99 و برنامه های امسال بورس کاال
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عباس هاشـمی 

اظهـار داشـت: مطابـق مـاده 16 قانـون حداکثـر 

اسـتفاده از تـوان تولیـد کشـور مصـوب سـال 98، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا 

ثبـت سـفارش کاالهـای مصرفـی بـا دوام دارای 

مشـابه سـاخت داخل را تا پایان برنامه 6 توسـعه 

ممنوع کند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیـت این قانـون و 

همچنیـن رو بـه پایـان بـودن برنامـه 6 توسـعه، 

در  ممنوعیت هـا  موضـوع  تـداوم  درخواسـت 

وزارت  از  کشـور  توسـعه  هفتـم  برنامـه  قانـون 

صنعت و همچنین کمیسـیون صنایع و معادن 

مجلس درخواست شد.

هاشـمی بـا اشـاره به برخـی اظهارنظرها حتی 

از سـوی بعضـی نماینـدگان مجلـس بـرای اجـازه 

ایـن  شـد:  یـادآور  لوازم خانگـی،  واردات  یافتـن 

و  موافقـان  و  داشـته  وجـود  همـواره  مسـئله 

بـرای  مـا  درخواسـت  امـا  دارد،  نیـز  مخالفانـی 

ممنوعیـت واردات بـر اسـاس مصالـح کشـور و 

حمایت از صنایع به ویژه صنایع نوپای داخلی و 

و  سـرمایه گذاری ها  از  صیانـت  همچنیـن 

تالش های انجام شده در زمان تحریم ها است.

وی تاکیـد کـرد: البتـه ایـن مسـئله به معنای 

بـه دور کشـور و اجـازه ورود  کشـیدن دیـواری 

دوره  یـک  بلکـه  نیسـت،  خارجی هـا  بـه  نـدادن 

زمانـی پنـج سـاله در نظـر گرفتـه شـده تا با تغییر 

دولت هـا و مسـئوالن نیـز بـا آن برخورد سـلیقه ای 

نشده و تغییر نکند.

قاچاق لوازم خانگی ■

دبیـر کل انجمـن صنایـع لوازم خانگـی ایـران 

در ادامـه بـا تاییـد وجـود لوازم خانگـی قاچـاق بـا 

برندهـای مشـهور در بـازار، گفـت: انتفاعـی که 

در کار قاچـاق وجـود دارد، جذابیـت و انگیـزه 

زیادی را ایجاد کرده اسـت، این مسـئله به  ویژه 

از طریـق کشـورهای ناامـن اطـراف ایـران انجـام 

می شـود و  مبارزه با قاچاق نیازمند عزم و اراده 

ملی و جدی است.

وی تاکیـد کـرد: در ایـن زمینـه و ارتبـاط بـا 

خارجی هـا بایـد یـک اسـتراتژی درسـت تعریـف 

کـرد کـه پـس از اعمـال ممنوعیت هـای وارداتی 

می خواهیم به کجا برسیم؟

دانـش  ارتقـای  بـرای  داد:  ادامـه   هاشـمی 

فنی، دستیابی به فناوری های روز و قالب های 

روز جهـان و بـه  ویـژه تامین سـرمایه گذاری های 

خارجی در حوزه لوازم خانگی باید بتوان با دنیا 

تعامـل کـرد، امـا بـا سیاسـت هایی که آسـیبی به 

صنایع داخلی وارد نکند.

وی خاطرنشـان کرد: این انجمن در تعامل با 

اسـتراتژی  طراحـی  دنبـال  بـه  صنعـت  وزارت 

درسـتی برای نحوه همکاری با خارجی ها اسـت 

تـا اگـر بـار دیگر برجـام و گفت وگوهای سیاسـی 

به نتیجه رسید، با برنامه باشیم.

بـا  روزهـا  ایـن  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

فضـای مثبـت پیـش آمـده در فضـای سیاسـت 

خارجی کشور و احتمال لغو تحریم ها، زمزمه ها 

بـرای بازگشـت خارجی هـا بـه بـازار لوازم خانگـی 

همچـون بسـیاری دیگـر از بازارهـا قـوت گرفتـه، 

اما کارشناسان می گویند تا تحقق زمزمه ها راه 

درازی در پیش است.

مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

هفته های گذشته از تریبون های مختلف اعالم 

کرده انـد کـه در حـال حاضـر بازگشـت برندهـای 

خارجـی حـوزه لوازم خانگـی به کشـور در دسـتور 

از  پـس  داخلـی  شـرکت های  زیـرا  نیسـت  کار 

از  اسـتفاده  بـا  و  بازیافته انـد  را  خـود  تحریم هـا 

امکانات و زیرسـاخت های موجود، عمده نیازها 

در این زمینه از داخل در حال تامین است.

پارسال بیش از 15 میلیون دستگاه لوازم خانگی 

در کشور تولید شد که این میزان تولید در مقایسه 

با سال 98 رشد 78 درصدی داشته است.

دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم  خانگی ایران از درخواسـت ایـن انجمن بـرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی دسـت  کـم برای یک 
دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.

خواستار ممنوعیت واردات لوازم  خانگی برای یک 
دوره پنج ساله هستیم

دبیر کل انجمن صنایع لوازم  خانگی:
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معـاون وزیـر صمـت گفت: با وجـود همه محدودیت  هـا، میزان عملیات اکتشـافی انجام شـده در این سـازمان در برنامه 6 توسـعه 
بیش از 490 هزار کیلومتر مربع بوده است.

به گزارش »فلزات آنالین«، علیرضا شهیدی با 

اشـاره به هدف گذاری 425 هزار کیلومتر مربعی 

در ایـن حـوزه در برنامـه 6 توسـعه، اظهـار داشـت: 

عملکرد به دسـت آمده 16 درصد از برنامه جلوتر 

نظـر  از  مناسـب  بهـره  وری  بیانگـر  کـه  اسـت 

تصمیم سازی های متمرکز، علمی و متناسب با 

منابع در اختیار بوده است.

وی افـزود:  ایـن سـازمان از آغـاز تاسـیس خـود 

کشـف ذخایـر معدنـی و به  کارگیـری روش هـای 

زمین شناسی در انجام این مطالعات را در دستور 

کار خود قرار داده است.

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی ادامـه  داد: از سـال 1377، طبـق مصوبـه 

ذخایـر  اکتشـاف  وظیفـه  اداری،  عالـی  شـورای 

معدنی به   طور رسـمی به این سـازمان واگذار شد 

و اکنـون در انجـام فرایندهـای نویـن اکتشـافی 

هوایـی،  ژئوفیزیـک  روش  بـه  اکتشـاف  ازجملـه 

ژئوشیمی، اکتشاف عمقی ذخایر پنهان، اکتشاف 

عناصر نادر خاکی، اکتشـاف ذخایر اسـتراتژیک و 

هیدروژئوشیمی پیشرو است.

شهیدی گفت: تنوع ساختارهای زمین شناسی 

و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف در گستره  

و  موهبت  هـا  از  یکـی  عنـوان  بـه  زمیـن  ایـران 

مزیت  های کشـور اسـت کـه این گوناگونـی، خود 

نشانی از وجود بستری مناسب برای مطالعات و 

سرمایه گذاری های گوناگون در بخش زیرساخت 

و معدن کشور است.  

وی بـا بیـان اینکه ایـران دارای 68 نوع مواد 

معدنـی اسـت، تاکیـد کـرد: ذخایر اثبات شـده 

سـنگ آهن ایـران بـه مقـدار 2.7 میلیـارد تـن ) 

ذخایــــر  و  جهــــان(  ذخایــــر  کل  درصــــد   0.8

سـنگ معدن مس به مقـــدار  2.6 میلیـــارد تن 

)0.4درصد از ذخایر جهـــانی( اسـت، همچنین 

کشـور دارای 11میلیـون تـن روی )4 درصـد از 

ذخایر جهانی( است.

افزایش ذخایر اثبات شده معادن ایران به  ■

100میلیارد تن

اکتشـافات  و  زمین  شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی خاطرنشـان کرد: کل ذخایـر اثبـات شـده 

معـادن ایـران در حـدود 60 میلیارد تن برآورد شـده 

کـه بـا اجـرای اولویـت اول اکتشـافی کشـور در 

گسـتره ای بـه مسـاحت 500 هـزار کیلومتـر مربـع 

انتظار می رود به بیش از 100 میلیارد تن برسد.

و  معـدن  بخـش  رو  ایـن  از  تصریح کـرد:  وی 

صنایع معدنی یکی از حوزه  های مهم و اثرگذار در 

تولید و تجارت کشور به شمار می  آید.

بـه گـزارش ایرنـا، وظیفـه اصلـی ایـن سـازمان، 

تولید اطالعات ملی )اطالعات پایه زمین شناسی، 

و  طبیعـی  مخاطـرات  عمرانـی،  اکتشـافی، 

زیرسـاختی( اسـت این وظیفه از دیدگاه داده  ای و 

اطالعاتـی در سـه حـوزه تولیـد داده، پـردازش و 

فرآوری داده و نگهداری، انتشار و استانداردسازی 

داده خالصـه شـده اسـت، همچنیـن سـاختار ایـن 

فعالیت  هـا بـا در نظـر گرفتـن وظایـف بخش هـای 

فنی مانند زمین شناسی و اکتشاف )تولیدکنندگان 

داده  پایـگاه  و  آزمایشـگاه  و  ژئومتیکـس  داده(، 

علوم زمین طراحی و راهبری شده  است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، فعالیت  های سازمان 

زمین  شناسـی و اکتشـافات معدنـی در دو حـوزه 

تولیـد ثـروت از راه تولیـد اطالعـات پایـه و کشـف 

ذخایر جدید معدنی و حفظ و نگهداشت ثروت از 

طبیعـی  مخاطـرات  پایـش  و  منشـایابی  راه 

زمین شناختی که هر دو نقش به  سزایی در تولید 

ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می  شود.

این سازمان با انجام مطالعات زمین  شناسی 

و اکتشـافی بـه عنـوان وظیفـه حاکمیتـی دولت 

در گسـتره ایـران زمیـن در عمـل بـا ایجـاد ارزش 

افـزوده، بـا کشـف ذخایـر فلزی و غیرفلـزی برای 

ایجـاد  سـبب  و  می  کنـد  تولیـد  ثـروت  کشـور 

بخـش  پایـدار  توانمندسـازی  و  پایـدار  اشـتغال 

خصوصی می  شود. 

رشد 16 درصدی اکتشاف مواد معدنی در برنامه 6 توسعه
معاون وزیر صمت:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از کاال 

خبـر، حامـد سـلطانی نژاد در ابتـدای سـخنرانی 

خـود در مجمـع عمومـی سـاالنه شـرکت بـه پیام 

هیئـت مدیـره بـورس کاالی ایران به سـهامداران 

اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: بـورس کاالی ایـران 

و  کاالیـی  متشـکل  بـازار  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه 

اوراق بهادار مبتنی بر کاالی کشـور در سـال ٩٩ 

کل  ارزش  توانسـت  تولیـد«  »جهـش  شـعار  بـا 

میلیـارد  هـزار  رقـم 350  بـه  را  خـود  معامـالت 

تومـان ارتقـا دهـد کـه ایـن افزایـش بیـش از 100 

درصـدی نسـبت بـه سـال 98 ناشـی از معاملـه 

بیش از 33 میلیون تن کاال و نشـان دهنده عزم 

بلنـد ایـن بـورس در تـداوم حرکـت رو بـه جلـو و 

سربلندی در ماموریت های محوله است.

وی افـزود: عـالوه بـر این راه اندازی بسـترها و 

ابزارهـای معامالتـی جدیـد از جملـه معامـالت 

بـه  بخشـی  تنـوع  بـاز،  حـراج  تـاالر  مناقصـه، 

عرضه کننـدگان و محصـوالت، ورود محصـوالت 

جدید کشاورزی به بازار گواهی سپرده کاالیی و 

راه انـدازی  بـا  مشـتقه  بـازار  تقویـت  همچنیـن 

معامالت آتی نقره به همراه آغاز به کار معامالت 

امـالک و مسـتغالت، از جملـه اقدامـات توسـعه 

محور بود که موجب گسترش محیط کسب وکار 

بزرگ ترین بورس کاالیی کشور شد.

وی ادامـه داد: در کنـار توسـعه های کمـی و 

و  قانونـی  جایـگاه  تقویـت  بـورس،  ایـن  کیفـی 

اسـتقالل ارکان بـازار سـرمایه در اقتصـاد ملـی از 

ایـن  کـه  بـود  گذشـته  سـال  مثبـت  اتفاقـات 

دسـتاورد را می تـوان مرهـون حمایت اهالـی بازار 

سرمایه و سایر فعاالن اقتصادی و عزم نهادهای 

قانونی، دستگاه های اجرایی، نظارتی و بنگاه های 

اقتصـادی در عرضـه یکپارچه زنجیره محصوالت 

همچون فوالد در این بازار متشکل دانست.

خاطرنشـان  ایـران  کاالی  بـورس  مدیرعامـل 

کرد: مجموعه اقدامات صورت گرفته حاکی از 

نقش آفرینـی و اثرگـذاری بـورس کاال در اقتصـاد 

نیـاز  کـردن  بـرآورده  در  خصـوص  بـه  کشـور 

بخش های مختلف اقتصاد در کنار کارکردهای 

هزینه هـای  کاهـش  رقابتـی،  قیمـت  کشـف 

معامالتـی، تامیـن مالـی، پوشـش ریسـک و در 

نتیجه رونق اقتصادی و جهش تولید است.

سلطانی نژاد تصریح کرد: تمامی دستاوردهای 

فـوق در سـایه الطـاف خداونـد متعـال، نتیحـه 

تـالش  و  سـهامداران  حمایت هـای  و  اعتمـاد 

بی وقفـه متخصـص و متعهـد در نیل بـه اهداف 

شرکت بوده است.

اهم دستاوردهای سال 99 ■

مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران در ادامـه بـه 

اهـم دسـتاوردهای سـال 99 اشـاره کـرد و گفـت: 

افزایـش سـرمایه شـرکت، افزایـش 62 درصـدی 

بـاز  حـراج  معامـالت  راه انـدازی  کاال،  پذیـرش 

سـنگ آهن، راه انـدازی قـرارداد آتی نقـره، پذیرش 

7 انبار جدید جهت راه اندازی معامالت گواهی 

سـپرده  گواهـی  معامـالت  راه انـدازی  سـپرده، 

کاالیی کشـمش، زعفران و خرما و راه اندازی دو 

صندوق کاالیی کشاورزی از مهم ترین اقدامات 

مجمـع عمومـی عادی سـاالنه بـورس کاالی ایـران با حضـور اکثریت سـهامداران این شـرکت برگزار شـد و مدیرعامل شـرکت 
بورس کاالی ایران عالوه بر تشریح دستاوردهای سال 99، اهم برنامه های این بورس در سال 1400 را تشریح کرد.

دستاوردهای سال 99 و برنامه های امسال بورس کاال
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شرکت در سال 99 بود.

وی اظهـار کـرد: توسـعه و ارتقـا سیسـتم ها و 

سـامانه های فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، ارتقا 

کیفیـت خدمـات بـه مشـتریان، تکمیـل زنجیـره 

و  تعامـالت  توسـعه  مشـتریان،  بـه  خدمـات 

همکاری هـا بـا نهادهـای مالـی در حـوزه توسـعه 

بـازار و خدمـات بـه مشـتریان، تقویـت و توسـعه 

نظام مند و متمرکز فعالیت های حوزه بازاریابی، 

توسـعه کاال، دارایـی پایـه جدیـد بـر روی بازارها و 

ابزارهـای فعلـی، توسـعه خطـوط کسـب و کار 

جدید، گسترش تعامالت با نهادهای حاکمیتی، 

سیاست گذار و نظارتی و بهبود فرایند کسب و 

کار از جمله آن هاست.

سال 99 از نگاه آمار ■

سـلطانی نژاد در ادامـه بـا اشـاره بـه حجـم و 

ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 

فیزیکـی  بـازار  در  کـرد:  عنـوان   99 سـال  در 

ارزش  بـــــه  کـــــاال  انـــــواع  تـــــن  33.4میلیـــــون 

312هزارمیلیارد تومان دادوستد شد.

وی بیان کرد: در تاالر محصوالت صنعتی و 

معدنـی 13.4 میلیـون تن کاال بـه ارزش 166 هزار 

میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در تاالر 

محصـوالت پتروشـیمی 5.1 میلیـون تـن کاال بـه 

ارزش 83 هـزار میلیـارد تومـان و در تـاالر فـرآورده 

هـای نفتـی 14.4 میلیـون تن انـواع کاال بـه ارزش 

ارزش  شـد؛  معاملـه  تومـان  میلیـارد  هـزار   60

معامـالت بـازار مشـتقه و مالـی بـورس کاال نیـز 

38.3 هزار میلیارد تومان ثبت شد.

تشریح برنامه های سال ١٤٠٠ ■

مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران مطـرح کـرد: 

شـرکت بـورس کاالی ایـران در سـال 1400 کـه بـا 

مانع زدایی هـا«  و  پشـتیبانی ها  »تولیـد،  شـعار 

نام گذاری شده است، بر آن است تا در راستای 

تحقـق ماموریـت و چشـم انداز خـود مبنـی بـر 

معامـالت  و  قیمـت  کشـف  پایـدار  مرجعیـت 

مبتنـی بـر کاال و اوراق بهـادار کاالیی با تمرکز بر 

کنـار  در  جدیـد  کسـب و کار  خطـوط  توسـعه 

نویـن  ابزارهـای  و  بازارهـا  تعمیـق  و  گسـترش 

موجـود، زنجیـره خدمـات خود را تکمیل کـرده و 

در ارتقـای شـفافیت، سـالمت و رونـق اقتصـاد 

ملی کشور نقش آفرینی کند.

سـلطانی نژاد در خصـوص راهبردهـای شـرکت 

بورس کاالی ایران در سال جاری ابراز کرد: توسعه 

و تنـوع خطـوط کسـب و کار بـورس کاال، توسـعه 

نشـان تجاری و ترویج کارکردها و فرهنگ سـازی با 

پایـدار، بهبـود نظام هـای جامـع  رویکـرد توسـعه 

مدیریت سرمایه انسانی، توسعه متوازن در تعامل 

بـا نهادهـای حاکمیتـی، سیاسـت گذار و نظارتـی 

ضمن حفظ هویت مستقل بورس کاال از مهم ترین 

راهبردهای شرکت است.

وی ادامه داد: توسـعه و ارتقای سیسـتم ها و 

بهبـود  رویکـرد  بـا  مشـتری مداری  روش هـا، 

و  تعامـالت  توسـعه  خدمـات،  در  کیفیـت 

همکاری هـا بـا نهادهـای مالی و تعمیـق بازارهای 

موجـود و توسـعه دارایی هـای پایه جدید بـر روی 

دیگـر  از  بازاریابـی  رویکـرد  بـا  فعلـی  ابزارهـای 

راهبردهای شرکت است.

وی در خصـوص اهـم برنامه هـای بـورس کاال 

تعمیـق  کـرد:  خاطرنشـان  نیـز   1400 سـال  در 

بازارهای موجود و توسعه دارایی های پایه جدید 

بـا توسـعه معامـالت مناقصـه در بـازار فیزیکـی، 

راه انـدازی معامـالت گواهـی سـپرده کاالیـی بـر 

پایـه  پایـه جدیـد، طراحـی دارایـی  روی دارایـی 

پایـه  دارایـی  طراحـی  آتـی،  قراردادهـای  جدیـد 

جدیـد قراردادهـای اختیـار و ایجاد بسـتر تحلیل 

اطالعـات بـا رویکرد بازاریابی از مهم ترین برنامه 

های راهبردی بورس کاال است. 

وی بـه توسـعه و تنـوع خطـوط کسـب و کار 

بـازار  راه انـدازی  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  شـرکت 

کاالیـی،  دیـن  خریـد  راه انـدازی  خرده فروشـی، 

راه اندازی معامالت حواله حمل کاال، راه اندازی 

بـازار  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  معامـالت 

مـوازی  سـلف  راه انـدازی  غیرمنقـول،  امـوال 

استاندارد مسکن و راه اندازی معامالت ریپو بر 

پایه قبض انبار از جمله این برنامه هاست.

کیفیـت  بهبـود  کـرد:  اضافـه  سـلطانی نژاد 

خدمـات بـه مشـتریان شـامل راه انـدازی سـامانه 

تحویل، امکان تسـویه چند مرحله ای، شناسـایی 

سـامانه  اسـتقرار  عمومـی،  انبارهـای  ظرفیـت 

بـه  الکترونیـک  پذیـرش کاال، سـامانه رسـیدگی 

اعتراضـات، اسـتقرار سـامانه پذیـرش مشـتریان، 

راه انـدازی وب سـایت روسـی زبـان، راه انـدازی 

و  سـامانه ها  بهبـود  و  شـرکت  آموزشـی  پورتـال 

زیرسـاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات از 

دیگر برنامه های شرکت در سال ١٤٠٠ است.

گواهی سپرده کاالیی سیمان و فوالد  ■

مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران همچنیـن بـا 

اشـاره بـه رفـع ابهـام مالیاتـی معامـالت گواهـی 

پیگیری هـای  بـا  کـرد:  تصریـح  کاالیـی  سـپرده 

تالش هـای  و  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان 

صـورت گرفتـه، ابهام مالیاتی معامـالت گواهی 

سـپرده برداشـته شـد تـا رونـد توسـعه ایـن ابـزار با 

سـرعت پیگیـری شـود؛ در ایـن حـوزه اقدامـات 

الزم برای آغاز معامالت گواهی سـپرده سـیمان 

و فوالد در دستور کار است. 

بازار مشتقه اوج می گیرد  ■

سلطانی نژاد در پایان به راه اندازی معامالت 

آتـی واحدهـای صندوق طال اشـاره کـرد و گفت: 

بـا راه انـدازی معامـالت آتـی واحدهـای صنـدوق 

طال در روز گذشته، پیش بینی می شود که بازار 

توازنـی  و  برسـد  اوج  بـه  کاال  بـورس  مشـتقه 

مناسـب میان رکوردشـکنی های معامالتـی بازار 

فیزیکی و مالی شکل بگیرد.

مجموعه اقدامات صورت گرفته 
حاکی از نقش آفرینی و اثرگذاری 

بورس کاال در اقتصاد کشور به 
خصوص در برآورده کردن نیاز 

بخش های مختلف اقتصاد در کنار 
کارکردهای کشف قیمت رقابتی، 

کاهش هزینه های معامالتی، تامین 
مالی، پوشش ریسک و در نتیجه 

رونق اقتصادی و جهش تولید است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مجتمـع اتولیـد 

1.2 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن اسمیران با 

ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه به منظور انتقال 

دانـش طراحـی و سـاخت خـط تولیـد کنسـانتره 

بـا  متخصـص  و  جـوان  نیروهـای  از  متشـکل 

تجربیـات فـراوان ظـرف مـدت زمـان بی نظیـر 15 

ماه و با موفقیت کامل احداث و در روز صنعت 

و معدن افتتاح شـد و اکنون در سـالگرد تاسـیس 

این مجتمع در خدمت شـما هسـتیم. این واحد 

بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن واحدهـای تولیـدی 

زمینـه  و  شـده  شـناخته  خصوصـی  بخـش 

اشتغال زایی حدود 400 نفری را به طور مستقیم 

فراهم آورده است.

فـواد احمـد، معـاون فنـی و اجرایـی هلدینـگ 

اسمیران در همین راستا اظهار داشت: »شرکت 

اسـمیران در ادامه برنامه های خود و در راسـتای 

اسـمیران  بین المللـی  هلدینـگ  عالـی  اهـداف 

جهـت تکمیل زنجیره تولید فـوالد جهت افزایش 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهش تولید 

داخلی و به منظور افزایش اشتغال زایی اقدام به 

اخـذ جـواز احـداث کارخانـه یـک میلیـون تنـی 

ضریـب  بـا  مسـتقیم  احیـای  و  گندله سـازی 

فـاز  و  نفـر کـرده  و 500  یـک هـزار  اشـتغال زایی 

در  اسـت.  شـده  آغـاز  آن هـا  اولیـه  مطالعـات 

مطالعات صورت گرفته دسترسی به مواد اولیه 

مهمترین فاکتور در جانمایی کارخانه بوده و به 

همیـن جهـت منطقـه سـیرجان انتخـاب شـده 

منطقـه  در  تولیـد  کـه  درحالیسـت  ایـن  اسـت 

سـنگان بـه حالـت اشـباع رسـیده و فعالیـت در 

مناطقـی دیگـر همچـون منطقـه ویـژه اقتصـادی 

مکـران نیـز فاقد توجیه اقتصـادی برای مجموعه 

است.« وی ادامه داد: شرکت اسمیران به عنوان 

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بخش خصوصی 

تسـهیالتی  حمایـت  هیچگونـه  از  تاکنـون  کـه 

برخـوردار نبـوده انتظـار دارد دولـت زمینـه ای را 

فراهـم کنـد تـا برخـی از معـادن بـزرگ دولتـی یـا 

خصولتی، تامین سنگ آهن به عنوان مواد اولیه 

شرکت های تولیدی باالدستی در زنجیره فوالد را 

در اولویت قرار دهند.

تـا اتمـام فـاز  احمـد افـزود: در حـال حاضـر 

جـوان  متخصصـان  زنجیـره  تکمیـل  مطالعاتـی 

شرکت با اتمام پروژه خط پیش فرآوری و افزایش 

معـاون فنـی و اجرایی هلدینگ اسـمیران گفـت: برای تکمیل زنجیـره تولید فوالد جهـت افزایش سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
در جهـش تولیـد داخلـی و بـه منظور افزایش اشـتغال اقـدام به اخذ جـواز احـداث کارخانه یک میلیـون تنی گندله سـازی و احیای 

مستقیم با ضریب اشتغال زایی یک هزار و 500 نفر کرده ایم و فاز مطالعات اولیه آن ها آغاز شده است.

اشتغال 1500 نفری با  راه اندازی کارخانه
 یک میلیون تنی گندله سازی و آهن اسفنجی

معاون فنی و اجرایی هلدینگ اسمیران خبر داد:
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تولیـد کنسـانتره اهـداف اسـتراتژی بهینه سـازی 

شـرکت را تکمیـل می کنـد. بـا اتمـام خـط پیـش 

راه انـدازی  و  ورودی  خوراک هـای  روی  فـرآوری 

سیسـتم فـراوری خشـک تنـاژ ورودی را از لحـاظ 

کیفیـت آهـن و FeO ارتقـا بخشـیده اند. مطابـق 

برآوردهای اولیه توسـط تیم مهندسـان شـرکت با 

اجـرای کامـل ایـن پـروژه ضمـن صرفه جویـی در 

مصـرف منابـع آبـی با توجه به خشکسـالی کـه از 

اهمیـت دو چنـدان برخـوردار اسـت، ظرفیـت و 

توان تولیدی را از 1/2 به 1/6 میلیون تن کنسانتره 

در سال می رساند و این نتیجه  اعتماد به جوانان 

و متخصصان داخلی است.

آینده کنسانتره ایران چه می شود؟ ■

اسـمیران  هلدینـگ  اجرایـی  و  فنـی  معـاون 

گفت: آینده کنسانتره ایران نهفته در پس معادن 

از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  و خط هـای هماتیـت 

تکنولـوژی گندله سـازی روش سـرد کـه در دنیـا 

تجربه موفقی را داشته است می توان با توجه به 

ذخایر هماتیت موجود، بسیار ارزان و با کمترین 

هزینه تولید معادن هماتیت کشور را که ذخایر 

عظیمـی  هسـتند، احیـا کـرده و رونقـی دوبـاره به 

این بخش از بدنه معادن کشور بخشید.

گام دولت برای حمایت از بخش های صنعتی ■

مـا  اصلی تریـن مشـکل  داد:  توضیـح  احمـد 

کمبود مواد اولیه و خوراک خط تولیدمان است. 

نبـود تـوازن در زنجیـره تولیـد فـوالد مهمتریـن 

مشـکل و چالش موجود در این صنعت اسـت به 

گونه ای  که در برخی از حلقه های زنجیره، تولید 

بـاال و نبـود تقاضـا باعث شـده تـا واحدها با کمتر 

از ظرفیـت خـود بـه تولیـد بپردازنـد و در برخی از 

حلقه هـا ماننـد کمبـود 8 میلیـون تنی کنسـانتره 

در کشـور نیز شـاهد کمبود مواد اولیه هسـتیم. 

بـدون تردیـد، صنعـت فـوالد یکـی از بخش هـای 

 مهم و موثر در اقتصاد کشور است. این اهمیت 

به دلیل فراهم کردن زیرساخت های توسعه ای و 

ضریب باالی اشتغال زایی است.

او اضافـه کـرد: از ایـن رو شـرکت اسـمیران بـا 

قابلیت تولید 1/2 میلیون تنی کنسانتره در سال 

راسـتای  در  فـوالد  زنجیـره  از  عضـوی  به عنـوان 

تأمیـن بخشـی از کسـری هشـت میلیـون تنـی 

کنسانتره کشور از ظرفیت باالیی برخوردار است 

و بایـد از چنیـن مجموعه هایـی در جهـت تامیـن 

کمبود کنسانتره و جذب حداکثری سرمایه گذاری 

بخـش خصوصـی با تسـهیل در تامین مـواد اولیه 

آن ها حمایت نمود.

احمـد تصریـح کرد: اتفاق تعجب برانگیز این 

اسـت کـه بـا وجـود کمبـود هشـت میلیـون تنـی 

کنسانتره و علی رغم تاکیدات مکرر مقام معظم 

بـر  مبتنـی  تولیـد،  جهـش  راسـتای  در  رهبـری 

مانع زدایـی در مسـیر رونـق تولیـدات داخلـی و 

صنایع فوالدی، متاسفانه شاهد عدم توجه کافی 

نهادهـای ذی ربـط در خصـوص تامیـن خـوراک 

ورودی خط تولید کنسانتره اسمیران هستیم.

تبیین جایگاه فوالد و توسعه کشور ■

اسـمیران  هلدینـگ  اجرایـی  و  فنـی  معـاون 

توضیح داد: به نظر بنده جهش اقتصاد کشور با 

روی کار آمـدن دولـت سـیزدهم بـر پایـه رونـق و 

سـازها  و  سـاخت  افزایـش  و  مسـکن  شـکوفایی 

اسـتوار اسـت که به نوبه خود بخشـی از مشـکل 

اشـتغال را نیـز می توانـد برطـرف کنـد. ایـن بدین 

اصنـاف  در  رونـق  شـاهد  بایـد  کـه  اسـت  معنـا 

مختلـف کشـور و حوزه هـای اقتصـادی باشـیم. 

همانطور که می دانید از مهمترین شـاخص های 

توسـعه هـر کشـور بحـث فوالدسـازی و صنایـع 

فـوالدی آن کشـور اسـت و اگـر بتوانیـم صنعـت 

فـوالد را بـه اهـداف تعبیـه شـده در سـند چشـم 

انداز دولت برسانیم شاهد آینده ای درخشان در 

بـازار داخلـی فـوالد بـوده و حتـی بـا ارزش آفرینـی 

در فرایند زنجیره فوالد بتوانیم با حضور موفق در 

باالیـی  ارزآوری  کشـور  بـرای  جهانـی  بازارهـای 

داشـته باشـیم. وی ادامـه داد: بهتریـن کاری کـه 

کـه  اسـت  ایـن  دهـد  انجـام  می توانـد  دولـت 

صنعت را از قید و بند دست و پاگیر دولتی رها 

و بخـش  اهالـی صنعـت و صنعت مـردان  بـه  و 

خصوصی واگذار کند تا آن ها بتوانند با باالترین 

ظرفیت ممکن و بیشترین راندمان به کار اصلی 

خـود کـه تولیـد اسـت بپردازنـد تـا شـاهد تحقـق 

جهـش تولیـد واقعـی و مبتنـی بـر اصـول بنیـادی 

صنعت باشیم.

احمـد افـزود: دولـت به جای مانع تراشـی های 

گاهـا سـهوی ولـی بـالی جـان تولیدکننـده، بایـد با 

استفاده از اهرم های تشویقی و ظرفیت قانونی در 

امر نظارت عالیه، تولیدکننده را تشویق به تولید 

حداکثــــری کنـــــد و تـــــا جـــای ممکـن بـه جـــای 

بخشـنامه های غیرقانونـی و غیراصــــولی چــــون 

ممنوعیت صادرات می تواند به تولیدکننده های 

موفق و ارزش آفرین در ازای افزایش تولید مازاد بر 

مجـوز  پـاداش  داخلـی  مصــرف صنایــــع  و  نیـاز 

صـادرات بدهـد کـه در افزایـش و رونـق تولیـدات 

داخلی تاثیر به سزایی خواهد داشت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، معـاون فنـی و 

اجــــرایی هلــــدینگ اسمیــــران گفـــت: بخـــش 

خصوصـی در ادوار گذشـته در بدتریـن شـرایط 

اقتصـادی ناشـی از تحریم هـای ظالمانـه پـا پـس 

نکشـید و نشـان داد بـا اراده و ایمـان خـود بسـیار 

توانمندتر از سیسـتم های دولتی عمل می کند. 

آیـا بهتـر نیسـت از تجربیـات قبـل و تجربیـات 

موفق دیگران استفاده کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده 

دسـتورات  و  فرسایشـی  بخشـنامه های  از  کـه 

غیراصولـی در راه اداره صنعـت کشـور دسـت 

برداشته و دست و بال صنایع و تولیدکننده های 

داخلـی را بـا ابالغیه هـای عجوالنـه و کارشناسـی 

نشده نبندیم؟

شرکت اسمیران به عنوان یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان بخش 
خصوصی که تاکنون از هیچگونه 

حمایت تسهیالتی برخوردار نبوده 
انتظار دارد دولت زمینه ای را فراهم 
کند تا برخی از معادن بزرگ دولتی 

یا خصولتی، تامین سنگ آهن به 
عنوان مواد اولیه شرکت های تولیدی 

باالدستی در زنجیره فوالد را در 
اولویت قرار دهند
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افـق  در  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

چشـم انداز 1404، تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد 

پیش بینـی  شـده اسـت. بـه اعتقاد کارشناسـان، 

اگـر قـرار باشـد به تولید قطعی 55 میلیون تنی 

برسـیم، ذخایر سنگ آهن کشور فقط پاسخ گوی 

14 سـال پـس از افـق چشـم انداز خواهـد بـود. بـه 

قطعـی  تولیـد  بـه  دسـتیابی  بـا  ترتیـب  همیـن 

حـدود 45 میلیـون تنـی، ذخایـر سـنگ آهن فقط 

بین 17 تا 19 سال دوام خواهند آورد.

کارشناسـان بـر ایـن بـاور هسـتند کـه در هـر 

صـورت، ایـن مـدت زمـان کوتـاه اسـت و بایـد بـه  

طـور جـدی بـه دنبال اکتشـافات جدیـد و جذب 

سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج معادن 

جدید سـنگ آهن باشـیم تا وابسـتگی  را همچون 

حال  حاضر به واردات سنگ آهن قطع کنیم.

در ایـن پیونـد، دبیـر انجمن سـنگ آهن ایران 

اظهـار داشـت: ایـن اعـداد و ارقـام کـه حاصـل 

تقسـیم کل ذخایـر بـر میـزان مصـرف سـالیانه 

سـنگ آهن و اشـتباه اسـت، با توجه به مدل های 

تحلیلی مختلف، متفاوت اسـت و از 10 سـال تا 

حتـی 25 سـال به عنوان عمـر باقی مانده ذخایر 

سنگ آهن کشور مطرح می شود.

سـعید عسـکرزاده افزود: واقعیت این اسـت 

کـه ساده سـازی محاسـبات، درسـت نیسـت و 

مطـرح شـدن ارقامـی همچـون 4.8 میلیـارد تـن 

ذخیره احتمالی و 2.9 میلیارد تن ذخیره قطعی 

برای سنگ آهن، کارشناسی نیست.

وی ادامـه  داد: در تعییـن میـزان ذخایر قابل 

مولفه هـای  بـه  بایـد  تولیـد،  بـرای  اسـتحصال 

کـرد؛  توجـه  هـم  فنـی  مسـائل  از  غیـر  دیگـری 

و  برداشـت  از  عمـده ای  بخـش  مثـال  به طـور 

اسـتخراج معادن به عنوان باطله در سـر معادن 

جدا می شود.

ایـن مقـام صنفـی اضافه کـرد: اینکـه تـا چـه 

عیـاری را بـه عنـوان باطلـه، اطـالق و جداسـازی 

کـرده و چـه درصـدی از سـنگ را به عنوان کانی 

شناسـایی کنیـم و در فـراوری از آن بهره گیـری 

کنیم، به دو مولفه فناوری و قیمت محصوالت 

باالدستی وابسته است.

عسـکرزاده عنـوان کـرد: طبیعـی اسـت اگـر 

قیمت ها به طور نسـبی تغییر کرده یا به سـمت 

واقعی شـدن قیمت ها برویم. آن گاه بسـیاری از 

ذخایـر، قابلیـت اسـتخراج پیـدا می کننـد و در 

معـادن  عمـر  از  مـا  پیش بینـی  صـورت،  ایـن 

سنگ آهن و ذخایر موجود تغییر خواهد کرد.

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایران، بـه باطله های 

معدنـی اشـاره کـرد کـه بـر اسـاس فناوری هـای 

قدیمـی بـه عنـوان باطلـه محسـوب می شـدند، 

اما امروز می توان از آن ها بهره برداری کرد.

وی همچنین به معادن هماتیتی اشاره کرد 

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایران گفـت: آنچه امـروز درباره میزان ذخایر سـنگ آهن کشـور از سـوی مسـئوالن و حتی کارشناسـان 
اعـالم می شـود و همان ارقـام، مبنای تولیـد در زنجیره فوالد قرار می گیـرد، می تواند مـا را به پیش بینی های غلـط در برنامه ریزی ها 

سوق دهد.

الزام جذب سرمایه گذاری برای اکتشاف و 
استخراج معادن جدید سنگ آهن
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مجمع عمومی سـالیانه صاحبان سـهام سـال مالی منتهی به اسـفند 1399 شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان با حضور نمایندگان 
جمعـی از سـهامداران، مدیرعامـل، اعضـای هیئـت مدیره، حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی در محل شـرکت سـرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد اکسین، در این جلسه ابتدا 

گـزارش عملکـرد هیئـت مدیـره شـرکت در سـال 

شـرکت  سرپرسـت  آسـیابان  امیـن  توسـط   1399

تشـریح شـد. وی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای فـوالد 

اکسـین در سـال گذشـته شامل تسویه بدهی ها 

و حضور در پروژه های بزرگ خطوط لوله کشـور 

موفقیت هـای  بـه  دسـتیابی  داشـت:  اظهـار 

بیشـتر در گـرو همدلـی و کارهای جمعی اسـت 

کـه بـا تـالش مضاعـف در جهـت تولیـد ممکـن 

خواهد شد.

طـرح  اجـرای  اهمیـت  بـه  همچنیـن  وی 

فوالدسـازی شـرکت اشـاره کـرد و آن را فرصتـی 

ایده آل برای تولید محصوالت باکیفیت دانست 

نیـروی هـای جـوان،  پتانسـیل  بـه  توجـه  بـا  کـه 

شـاداب و متخصـص اکسـین اجـرای ایـن طـرح 

بیش از پیش احساس می شود.

وی در بخشـــی دیگــــر از سخنـــان خـود بـه 

بــــرق  پســــت  پــــروژه  درصــــدی  پیشرفـــت 65 

400کیلوولت پرداخت.

در ادامه این جلسـه که به ریاسـت انصاریان 

برگـزار شـد، وی نیـز ضمـن تقدیـر از تالش هـای 

کارگران و کارکنان شرکت، دستاوردهای حاصله 

را نتیجه زحمات این عزیزان دانست و در ادامه 

گزارش حسابرس مستقل در مورد عملکرد مالی 

شـرکت ارائـه شـد و پـس از ارائـه پاسـخ های الزم 

و  بررسـی  مـورد  مجمـع  کارهـای  دسـتور  سـایر 

تصویب قرار گرفت.

جلسه مجمع عمومی شرکت فوالد اکسین برگزار شد

که اکنون در زنجیره تولید سـیمان قرار دارند و 

هنـوز وارد زنجیـره تولیـد فـوالد نشـده اند که در 

این صورت، محاسبات را تغییر خواهند داد.

این مقام صنفی به ذخایر عمیق اشـاره کرد 

که اکنون با توجه به نسبت باطله برداری باال یا 

در  امـا  نیسـت  به صرفـه  زیرزمینـی  اسـتخراج 

صرفـه  نویـن  فناوری هـای  توسـعه  بـا  آینـده 

اقتصادی پیدا خواهد کرد.

عسکرزاده در عین حال، به ذخایر کم عیاری 

اشـاره داشـت کـه بـا قیمت هـای مشـخص شـده 

از گذشـته جزو ذخایر محسـوب نمی شـدند اما 

موجـودی  بـه  قیمت هـا  اصـالح  صـورت  در 

سنگ آهن کشور اضافه خواهند شد.

یـادآور شـد:  ایـران  دبیـر انجمـن سـنگ آهن 

آنچه امروز در حال برداشت آن هستیم، مربوط 

به اکتشافات سال های گذشته است و موظف 

هسـتیم اکتشـافات را به طور جدی دنبال کرده 

و برای ارتقای کمی و کیفی آن تالش کنیم.

وی همچنین بر لزوم رفتن به عمق و توسعه 

اکتشـافات در بخش معدن تاکید کرد و افزود: 

در  معدنـی  اکتشـافات  عمـق  متوسـط  اکنـون 

متوسـط  کـه  درحالـی  اسـت،  متـر   20 کشـور 

جهانی این رقم 150 متر و در کشـورهای پیشـرو 

تا بیش از یک  هزار و 500 متر است.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: 

توسـعه اکتشـافات عمیـق می توانـد اشـتغال زا و 

متضمن توسعه همگون کشور باشد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، در راستای اجرای 

برنامه های توسعه ای ایمیدرو و واحدهای تابعه 

ذخیـره  تـن  میلیـون   977 اکتشـاف،  حـوزه  در 

کشـور  در  گذشـته  سـال   6 در  سـنگ آهن 

شناسایی شده است.

آمار به دست آمده نشان می دهد سهم ذخیره 

جدید از کل ذخایر، معادل 33 درصد است.

فعالیـت  از  ناشـی  ذخایـر  کشـف  نتیجـه 

اکتشافی در 6 سال گذشته نشان می دهد، کل 

ذخایـر سـنگ آهن حـال حاضـر بـه دو میلیـارد و 

736 میلیون تن می رسد.

برنامه هـای  ادامـه  بـا  می شـود  پیش بینـی 

توسعه ای و راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، 

میـزان ذخایـر شناسـایی شـده سـنگ آهن تـا سـال 

1420، به میزان دو میلیارد تن دیگر افزایش یابد.

و  شناسـایی  فازهـای  در  پهنه هـا  اکتشـاف 

پی جویی در 30 اسـتان شـامل 107 پهنه بیش از 

در  کشـور  گسـتره  مربـع  کیلومتـر  هـزار   660

راسـتای اهـداف کالن وزارت صنعـت، معـدن و 

بـوده کـه 80 درصـد آن  تجـارت در حـال اجـرا 

تکمیل شده است.
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سـومین اجالس تقدیر از مدیران شایسـته ایران 1400 )در توسـعه کسـب وکار( با حضور علیرضا یوسـفی مدرس دانشگاه خواجه 
نصیـر، سـید علیرضا بنی هاشـمی رئیس خانه صنعـت کاران و مشـاور مجلس، امیر یوسـفیان نایب رئیـس بانک صـادرات ایران و 
جمعـی از مدیـران نمونه کشـوری در حوزه کسـب وکار به مناسـبت روز صنعـت و معـدن در مرکز همایش های بین المللی دانشـگاه 

الزهرا برگزار شد.

تجلیل از مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن به  
عنوان مدیران شایسته ایران 1400

در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال اتفاق افتاد؛

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان، 

در ابتـدای ایـن همایـش علیرضـا یوسـفی ضمـن 

اشـاره بـه برخـی چالش هـای پیـش روی توسـعه 

کسـب وکارها در کشـور اظهـار داشـت: یکـی از 

مشـکالت عـدم موفقیـت پایـدار کسـب وکارها 

شـیوه  در  اسـت.  نهفتـه  مدیریتـی  بینـش  در 

مدیریتـی غالـب در کشـور مـا تحلیـل ضعیـف 

اسـت و تنهـا در طـول زمـان پـول تزریق می شـود 

و هیـچ  وقـت بـه دنبـال بینـش، تحلیـل و آنالیـز 

نرفته ایم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در 

74 درصد کسب وکارها رهبران آن ها بعد از مدتی 

از کار خسـته و دچـار فرسـایش می شـوند افـزود: 

رهبری سازمان باید دنبال توسعه کسب وکار خود 

باشـد. رهبـر بـودن مهـم اسـت؛ چراکـه رهبـر بایـد 

کـه  اسـت  همیـن  بـرای  و  باشـد  ثابت قـدم 

کسب وکارها رشد پیدا نمی کنند.

 تحریم حوزه کسب وکار را با چالش های  ■

متعددی روبه رو کرد

علیرضـا بنی هاشـمی مشـاور هیئـت  رئیسـه 

مجلس نیز در این مراسم گفت: متاسفانه ازنظر 

شاخص هایی که درباره ارزیابی فضای کسب وکار 

سـند  حـوزه  کشـورهای  بیـن  در  اسـت،  مطـرح 

چشم انداز جایگاه مناسبی نداریم.

وی با اشاره به بررسی موانع کسب وکار اظهار 

کرد: از زمانی که شـعار سـال اعالم شـد، راهکارها 

را به دولت فعلی و منتخب اعالم کردیم.

مشـاور هیئـت  رئیسـه مجلـس بـا بیـان اینکـه 

عوامـل خارجـی و داخلـی در طـی سـال های اخیـر 

موانعی در فضای کسـب وکار ایجاد کرده گفت: 

موانع خارجی که باعث شده کسب وکار با چالش 

در  موثـر  حضـور  عـدم  و  تحریـم  شـود،  روبـه رو 

پیمان های جهانی، وضع تعرفه های سنگین برای 

برخی از کاالها، عدم حضور رایزن ها در بسیاری از 

کشورها و مواردی از این دست است.

 تالش برای کاهش دغدغه مدیران و  ■

صنعتگران در شرایط سخت اقتصادی و کرونا

امیر یوسفیان نایب رئیس بانک صادرات ایران 

در ایـن مراسـم عنـوان کـرد: در بانک صـادرات این 

دغدغه وجود داشـت که با توجه به دوره سـخت 

و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، با ارائه 

روش جدید در کنار مدیران و صنعتگران باشیم.

وی ادامه داد: توقع معمولی که از هر مدیر 

بخـش بازرگانـی و تولیـدی و بانکـی وجـود دارد 

ایـن اسـت کـه بتوانـد تحلیلـی از شـرایط موجود 

ارائـه دهـد و وقتـی به شـرایط شـناخت پیدا کرد 

50 درصـد راه را رفتـه اسـت. سـپس بـا شـناخت 

محدودیت ها و پتانسیل ها راهکار ارائه کند.

 تقدیر از مدیران شایسته سال ■

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در پایـان ایـن مراسـم از 

مدیـران عامـل شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان و 

ذوب آهن به  عنوان مدیران نمونه و شـاخص سـال 

تقدیر شد.
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بررسـی آمارهای منتشـر شـده از وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 236 هزار و 355 دسـتگاه خودرو از ابتدای امسـال 
تا پایان خرداد ماه 1400 و رشد 9.5 درصدی آن در هم سنجی با مدت مشابه سال گذشته است.

مـاه  سـه  در  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

نخسـت سـال گذشـته 215 هـزار و 853 دسـتگاه 

خودرو تولید شده بود.

برپایه این گزارش، در بهار امسال تولید انواع 

خـودروی سـواری بـا 217 هـزار و 353 دسـتگاه، 

رشد 9.4 درصدی ثبت کرد.

خـودروی سـواری بـا 91.9 درصد، باالترین آمار 

را در بیـن تولیـدات خودروسـازان داخلـی بـه خود 

اختصاص داده است.

پـس از سـواری، تولیـد انـواع وانـت با 16 هـزار و 

676 دسـتگاه در جایـگاه دوم قـرار دارد. تولیـد 

رشـد  بـا  امسـال  نخسـت  ماهـه  سـه  در  وانـت 

5.2درصدی همراه بود.

همچنیـن تولیـد انـواع کامیونت، کامیـون و 

کشـنده بـا تیـراژ یـک  هـزار و 842 دسـتگاه، رشـد 

مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  99.6درصـدی 

پارسال داشت.

و  مینی بـوس  دسـتگاه  مـدت، 187  ایـن  در 

میدل بـاس )رشـد 37.5 درصـدی(، 159 دسـتگاه 

اتوبـوس )افـت 19.3 درصـدی( و 47 دسـتگاه ون 

)افت 31.9 درصدی( تولید شد.

آمار خرداد ماه ■

خودروسـازان داخلـی در آخریـن مـاه فصـل 

دسـتگاه   603 و  هـزار   95 شـدند  موفـق  بهـار 

انـواع خـودرو تولیـد کننـد که حکایت از رشـد 

رشد 9.5 درصدی تولید خودرو در بهار 1400

7 درصــــدی در مقایســــه بـا ســـه ماهـه سـال 

گذشته دارد.

تولیدات ایران خودرو و سایپا ■

در مـدت یـاد شـده ایران خـودرو و سـایپا بـه 

عنـوان دو خودروسـاز بـزرگ کشـور در مجمـوع، 

222هـزار و 156 دسـتگاه خـودرو تولید کردند که 

خودروسـازان  تولیـد  کل  از  درصـد   94 حـدود 

داخلی را شامل می شود.

در ایـن مـدت ایران خـودرو با تولیـد 111 هزار و 

598 دسـتگاه خـودرو رشـد 1.7 درصـدی ثبـت 

کـرد. همچنیـن سـایپا بـا 110 هزار و 558 دسـتگاه 

خودرو و ثبت رشد 14.1 درصدی در جایگاه دوم 

قرار گرفت.

تولیـد  امسـال  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی 

شده است.

پیش تـر علیرضـا رزم حسـینی وزیـر صنعـت، 

تـالش  بـا  داشـت:  اظهـار  تجـارت  و  معـدن 

چهـار  وابسـتگی  قطعه سـازان،  و  خودروسـازان 

بـه خـارج  میلیـارد دالری صنعـت خودروسـازی  

امـروز بـه 1.5 میلیـارد دالر کاهـش یافتـه و عمـق 

داخلی سازی ها افزایش یافته است.

نیـاز  تامیـن  بـرای  خودروسـازان  افـزود:  وی 

داخـل باید ضمن برنامه ریـزی برای افزایش کمی 

محصـوالت خـود، بیش از پیش در مسـیر ارتقای 

کیفـی و تولیـد خـودروی باکیفیـت و در شـان 

مردم گام بردارند.
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علیرضـا رزم   حسـینی در حکمی، با اسـتناد به مصوبه سـتاد 
فرماندهـی اقتصاد مقاومتی و تعییـن وزارت صمت به عنوان 
دسـتگاه مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسـی 
)فوالد، مس و آلومینیوم(، سرپرسـت معاونـت امور معادن و 
صنایـع معدنـی را به عنـوان مسـئول تدوین و اجـرای این 

پروژه منصوب کرد.

معـاون وزیر و رئیس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایران با 
اشـاره به تسـهیل انجـام شـده در حـوزه ایفـای تعهدات 
ارزی از طریـق بسـته سیاسـتی برگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات و مصوبات کمیته اقـدام ارزی گفت: آخرین مهلت 
ایفـای تعهـدات ارزی صادرات سـال 1398، 31 تیـر ماه و 
آخرین مهلـت ایفای تعهـدات ارزی صادرات سـال 1399، 
پایـان شـهریور ماه سـال جاری بـوده و این مهلـت تمدید 

نخواهد شد.

سرپرست معاونت امور معادن و 
صنایع معدنی به عنوان مجری 

طرح تکمیل زنجیره ارزش فلزات 
اساسی منصوب شد

آخرین مهلت ایفای تعهدات 
ارزی صادرات سال های 9۸ و 99

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشریح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـاتا، متن این حکم به شـرح 

زیـر اسـت:جناب آقـای اسـدالله کشـاورز باحقیقـت سرپرسـت محتـرم 

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

باسالم

نظـر بـه ابـالغ تصویب نامـه شـماره 14536 مـورخ 13 اردیبهشـت مـاه 

1400، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت بـه عنـوان دسـتگاه مجـری پـروژه »تکمیل زنجیـره ارزش فلزات 

اساسی )فوالد، مس و آلومینیوم(«، با توجه به  سوابق، توانمندی و تعهد 

جنابعالی، بدینوسیله مسئولیت تدوین و اجرای این برنامه  به جنابعالی 

محول می شود.

بـا جلـب مشـارکت و همـکاری سـازمان های صنعـت،  انتظـار دارم 

معـدن و تجـارت اسـتان ها، مدیـران و دیگـر بخش هـای مرتبـط، تکمیـل و 

اتمام این پروژه طبق زمان بندی مقرر، محقق شود.

ضمنـا الزم اسـت پیشـرفت ماهانـه امـور، بـه  طـور مسـتمر بـه معاونت 

طرح و برنامه و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود.

از خداوند متعال موفقیت شما را در انجام اثربخش وظایف محوله 

خواهانم.

علیرضا رزم حسینی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، حمیـد زادبـوم بـا بیـان 

ایـن خبـر اظهـار داشـت: صادرکننـدگان سـال 1398 فـارغ از مـدت چهـار 

ماهـه ایفـای تعهـدات ارزی، 28 مـاه و صادرکننـدگان سـال 99، نیـز بـه 

آنکـه  ضمـن  داشـته اند،  ارزی  تعهـدات  ایفـای  فرصـت  مـاه  مـدت 18 

انعطـاف در روش هـای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات و آزادی عمـل 

صادرکننـدگان در ایفـای تعهـدات ارزی خود، موجبات تسـریع در ایفای 

تعهدات ارزی را فراهم کرده است.

رئیـس کمیتـه اقـدام ارزی افـزود: صادرکننـدگان سـال 97 نیـز تا پایان 

تیر ماه سـال جاری فرصت دارند نسـبت به مراجعه به دبیرخانه کمیته 

اقـدام ارزی و تشـکیل پرونـده در خصـوص احـراز ارز حاصـل از صـادرات 

اقـدام کـرده تـا پـس از بررسـی در کمیتـه ذیـل بنـد دو بخـش الـف بسـته 

در   1397-1400 سـال های  صـادرات  از  حاصـل  ارز  برگشـت  سیاسـتی 

از صادرکننـدگان  ایـن گـروه  ارزی  تعهـدات  ایفـای  خصـوص چگونگـی 

تصمیم گیری شود.

پایـان تاکیـد کـرد: صادرکنندگانـی کـه در موعـد مقـرر  زادبـوم در 

نکننـد، مشـمول  اقـدام  ارزی خـود  تعهـدات  ایفـای کامـل  بـه  نسـبت 

محدودیت های مندرج در بسته سیاستی خواهند شد.
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بـا انعقـاد تفاهم نامه همکاری آموزشـی بین سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور و انجمن سـنگ آهن ایـران، مناطق جغرافیایی 
دارای معدن دارای سنگ آهن سراسر کشور تحت پوشش مهارت آموزی قرار می گیرند.

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، سـازمان آموزش 

فنـی و حرفـه ای کشـور بـرای آمـوزش و تربیـت 

منابـع انسـانی متخصـص و مهـارت آموختـه در 

حـوزه سـنگ آهن و صنایـع وابسـته، هم افزایـی و 

بهره منـدی دوسـویه از تـوان علمـی و اجرایـی در 

پوشش مهارتی مناطق جغرافیایی دارای معدن و 

سـنگ های صنایـع تبدیلـی کشـور، تفاهم نامـه 

همکاری آموزشی با انجمن سنگ آهن ایران را به 

امضا رساند.

ایـن تفاهم نامـه بـه امضای علیرضـا حاتـم زاده، 

معـاون آمـوزش سـازمان و مهـرداد اکبریـان، رئیس 

هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران رسید.

معـاون آمـوزش سـازمان در ایـن مراسـم اظهـار 

داشت: در راستای دانش افزایی، آموزش و تربیت 

منابـع انسـانی متخصـص و مهـارت آموختـه در 

حوزه سـنگ آهن و صنایع وابسـته و با هم افزایی و 

بهره منـدی از تـوان علمـی و اجرایـی دو دسـتگاه 

می تـوان برنامه ریـزی و اجـرای دوره های آموزشـی 

عمومی و تخصصی مهارتی مورد نیاز شاغالن در 

حوزه سنگ آهن و صنایع وابسته را اجرایی کرد.

وی افـزود: معـادن، منابـع بسـیار خوبـی بـرای 

رشد اقتصادی کشور و پیشران در اقتصاد هستند 

و بهـره وری بیـش از 90 درصـدی از آن هـا منـوط بـه 

نیـروی کار ماهـر و پایـش مسـتمر شـاغلین در این 

بخش است.

علیرضـا حاتـم زاده تاکیـد کـرد: بـا اسـتفاده از 

مهارت آموزی، نقش حمایتی دولت، ظرفیت های 

بخـش خصوصی و ایجاد مراکز جـوار کارگاهی در 

مناطق دارای معدن به راحتی می توان فقرزدایی 

در این مناطق را محقق کرد.

مسـتمر  پایـش  کـرد:  بیـان  ادامـه  حاتـم زاده 

آموزش هـای مهارتـی محیط کسـب و کار یکـی از 

نکاتـی اسـت کـه هـر دو دسـتگاه بایـد نسـبت بـه 

انجام آن مبادرت ورزند.

انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس  ادامـه،  در 

بـا اشـاره بـه سـابقه همـکاری  ایـران،  سـنگ آهن 

مثبت بین دو دستگاه گفت: انجمن سنگ آهن 

و  عمومـی  آموزشـی  دوره هـای  اجـرای  ایـران 

تخصصـی مهارتـی مـورد نیـاز شـاغلین در حـوزه 

سـطح  ارتقـای  و  وابسـته  صنایـع  و  سـنگ آهن 

توانمنـدی شـاغلین، صیانـت از نیـروی انسـانی، 

مانـدگاری شـغلی و فراهم سـازی زمینـه اشـتغال 

پایـدار مطابـق بـا اسـتانداردها آمـوزش مهـارت بـا 

همـکاری سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشـور 

در برنامه خود دارد.

مهـرداد اکبریـان تاکیـد کـرد: ارتقـای جایـگاه 

شغلی کارکنان حوزه سنگ آهن و صنایع مرتبط در 

استان های دارای معدن یکی از مهم ترین اهدافی 

اسـت کـه این انجمن با همـکاری سـازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور دنبال می کند.

ایـن  اهـداف  گـزارش، مهم تریـن  ایـن  بـر  بنـا 

تفاهم نامه، ایجاد ظرفیت های مشـترک آموزشـی 

برای تربیت نیروی کار ماهر، استفاده از توانمندی 

تجهیـز  و  روزآوری  بـه  طرفیـن،  قابلیت هـای  و 

کارگاه هـای آموزشـی مراکـز ثابـت آمـوزش فنـی و 

حرفه ای و مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و 

حرفه ای سازمان، تبادل دانش فنی و افزایش توان 

علمی، فنی و تجربی مربیان، مدرسان، کارشناسان 

و متخصصان حوزه سنگ آهن است.

صـدور  بـرای  الزم  زمینه هـای  فراهم سـازی 

مجـوز و در جهـت »توسـعه کمـی و کیفی مراکز 

کارآمـوزی جـــــوارکارگاهی و بیــــن کــــارگاهی« و 

بهره گیـری  و  بـرای مشـارکت  زمینه هــــای الزم 

بنگاه هـای اقتصـادی فعال در حوزه سـنگ آهن از 

مهـــــارت آمــــوختگان سازمــــان آمـــوزش فنـی و 

حرفه ای در قالب »طرح آموزش سفارش محور- 

اشتغال مهارت محور«، همکاری و همیاری در 

مطالعاتـی  و  پژوهشـی  طرح هـای  جهت دهـی 

اشـتغال زایی و تسـهیل ورود مهـارت آموختـگان 

و  سـنگ  آهن  معـادن  حـوزه  در  کار  بـازار  بـه 

حمایت از ایجاد مراکز مهارت آموزی مبتنی بر 

فناوری هـای نویـن و راهبـردی از دیگـر اهـداف 

این تفاهم نامه است.

صـورت  در  امضـا  تاریـخ  از  تفاهم نامـه  ایـن 

مطلوبیت عملکرد و تعامالت طرفین به مدت سه 

سـال معتبـر اسـت و اسـتمرار همـکاری و ادامـه 

فعالیت، بازنگری، تصحیح و یا اعمال تغییرات در 

مفاد آن بسته به موافقت طرفین خواهد بود.

مناطق دارای معدن سنگ آهن تحت پوشش 
مهارت آموزی قرار می گیرند
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معاون تکنولوژی شـرکت فوالد مبارکه گفت: مطابقت با اکوسیسـتم های جدید دنیا در دسـتور کار شـرکت فوالد مبارکه اسـت چرا 
که برای حضور در دنیای امروز چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات نیست و تحول دیجیتال یک باید است.

تطبیق با اکوسیستم های جدید دنیا در دستور 
کار شرکت فوالد مبارکه است

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط شـرکت فـوالد مبارکـه، اولیـن آزمایشـگاه 

تفاهم نامـه  قالـب  در  کشـور  در   4.0 صنعـت 

و  اصفهـان  صنعتـی  دانشـگاه  میـان  همـکاری 

شـرکت ایریسـا، بـا حمایـت ویـژه شـرکت فـوالد 

مبارکـه افتتاح شـد. در آییـن امضای تفاهم نامه 

راه اندازی و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 

معـاون  نقـوی،  مهـدی  سـید  کشـور،  در   4.0

تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه، سـید مهـدی 

اصفهـان،  صنعتـی  دانشـگاه  رئیـس  ابطحـی، 

ایریسـا،  شـرکت  مدیرعامـل  سـرائیان،  رسـول 

و  بـرق  دانشـکده  رئیـس  تابـش،  احمدرضـا 

کامپیوتر دانشگاه صنعتی و جمعی از اساتید و 

مدیـران شـرکت ایریسـا و شـرکت فـوالد مبارکـه 

حضور داشتند.

مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا ■

در ایـن مراسـم، سـید مهـدی نقـوی، معـاون 

تکنولـوژی شـرکت فوالدمبارکـه، با اشـاره بـه آینده 

شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: از مدتی پیش، 

موضـوع مطالعـه و مطابقـت بـا اکوسیسـتم های 

جدید دنیا در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار 

گرفـت و در راسـتای ایجـاد تصویـر آینـده فـوالد 

مبارکه و حضور در کلیه عرصه های تعریف و این 

ماموریـت بـه مجموعـه تکنولـوژی ایـن شـرکت 

واگذار شد.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در آیین راه اندازی نخستین آزمایشگاه صنعت 4.0 در کشور:

وی با بیان اینکه تغییرات شـگرفی در تمامی 

حوزه هـای صنعتـی و علمـی دنیـا در حـال اتفـاق 

است، افزود: برای حضور در دنیای امروز چاره ای 

جز به روزرسانی با این تغییرات نیست چراکه تنها 

راه بقا در جهان کنونی همانا شناخت و درک این 

تغییرات است.

آینده پژوهی روی میز مدیریت کالن  ■

شرکت فوالد مبارکه

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح 

بـه  صنعـت  عالـم  در  تاریخـی  مـرور  بـا  کـرد: 

شـرکت های بـزرگ برمـی خوریم که امروز اثـری از 

آن هـا باقـی نیسـت کـه بـر اهمیـت آینده پژوهـی 

تاکیـد دارد و اینکـه بایـد چـه مسـیری را در پیـش 

گرفت مهم ترین مسـئله ای اسـت که بر روی میز 

رهبران یک سازمان قرار دارد.

وی با اشاره به مطالعه بر روی اکوسیستم های 

کـرد:  بیـان  دانـش  مبنـای  بـر  شـده  تعریـف 

رهیافـت  چهـار  بـه  را  مـا  مطالعاتـی  یافته هـای 

رسـانید که آینده شـرکت فوالد مبارکه بر مبنای 

این چهار محور تنظیم شـده اسـت. اولین محور 

توسـعه فرایندهـا بـود؛ فرآیندهایـی کـه بـه تولیـد 

محصولی به نام فوالد منجر می شود و بر اساس 

تکنولوژی های موجود در عرصه فوالد ایجاد و به 

کار گرفته می شود.
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نقوی محور دوم آینده پژوهی در شرکت فوالد 

مبارکـه را اینگونـه توضیح داد: محور دوم توسـعه 

محصوالت یک شرکت است. از آنجایی که چرخه 

فـوالد  بـازار در صنعـت  بـه  معرفـی محصـوالت 

طوالنی تـر از سـایر صنایـع اسـت و فراینـد اجـرا و 

دسـتیابی بـه محصـول دشـوار و هزینه بـر اسـت؛ 

بایداین محور هم به درستی در بررسی ها مد نظر 

قرار می گرفت.

بـه عنـوان  وی از »طـرح تحـول دیجیتـال« 

و  کـرد  یـاد  مهـم  و  الـزام آور  موضـوع  سـومین 

گفـت: محـور سـوم حرکـت بـه سـوی دیجیتالی 

شـدن اسـت کـه در ایـن مطالعـه به آن رسـیدیم. 

امـا چهارمیـن حـوزه کـه در ایـران بـه آن توجـه 

نشـده اسـت و بـه نظـر می رسـد شـرکت فـوالد 

مبارکـه بـه عنـوان نخسـتین واحد صنعتـی آن را 

سیاسـت گذاری کـرده اسـت، موضـوع »اقتصاد 

کـه  اسـت   )secular economy( چرخشـی« 

در  سـازمان  بقـا  کننـده  تضمیـن  می توانـد 

درازمدت باشد. 

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 

بـه اینکـه از تمـام ظرفیت ها گروه فـوالد مبارکه در 

راسـتای تحقق چهار هدف سیاسـت گذاری شده 

بهره منـد شـده ایم، تصریـح کرد: پیش بینـی آینده 

باعث می شود تا در بازار جهانی با تثبیت جایگاه، 

از رقبا پیش بیفتیم. 

همکاری با پژوهشکده فوالد به منظور  ■

توسعه محصوالت شرکت فوالد مبارکه 

نقوی با اشاره به ماموریت های »پژوهشکده 

توسـعه  جهـت  در  صنعتـی«  دانشـگاه  فـوالد 

محصـوالت بـرای گـروه فـوالد مبارکـه و صنعـت 

فوالد ایران، گفت: مفتخریم در سال گذشته دو 

پژوهشـکده  ایـن  در  اسـتراتژیک  و  مهـم  اقـدام 

عملیاتـی شـد؛ یکـی تولیـد »پروتزهـای انسـانی« 

بود که در صنعت پزشـکی کشـور مورد اسـتفاده 

قرار می گیرد و کشـور را در این زمینه از واردات 

پژوهشـکده،  ایـن  اقـدام  دومیـن  کـرد.  بی نیـاز 

تاسـیس »شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فنـاوری و 

هـدف  بـا  مبارکـه«  فـوالد  شـرکت  نوآوری هـای 

بـا  بتـوان  تـا  بـود   )COE( مرکـز  یـک  ایجـاد 

دو  در  را  فوالدمبارکـه  شـرکت  سـرمایه گذاری، 

حـوزه »توسـعه فراینـد« و »اقتصـاد چرخشـی« 

توسعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت ملی این 

موضوعات را به عنوان ماموریت پیش ببریم. 

طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه  ■

الزام آور و یک »باید« است

معـاون تکنولوژی شـرکت فـوالد مبارکه عنوان 

کرداسـتفاده از »طـرح تحـول دیجیتـال« توسـط 

کـه  می دهـد  نشـان  مملکـت  تصمیم گیـران 

سیاست گذاری شرکت فوالد مبارکه در این مسیر 

موفـق خواهـد بـود. طـرح تحول دیجیتال شـرکت 

فـوالد مبارکـه الـزام آور و یـک »بایـد« اسـت و ایـن 

»بایـد« بـا شـرط بقـا توجیه شـده اسـت؛ چراکـه در 

آینده نزدیک شرکت هایی که اسب تراوا را برعکس 

هل دهند؛ محکوم به فنا و شکست هستند.

وی افـزود: طـرح تحـول دیجیتـال در شـرکت 

مبارکـه  فـوالد  »شـرکت  شـعار  بـا  مبارکـه  فـوالد 

هوشـمند از سـنگ تا رنگ« تعریف شـد چراکه از 

سـنگ آهن وارد شـده بـه ایـن شـرکت تـا محصـول 

رنگی در این مسیر گام بر می دارد.

بال دوم تحقق طرح تحول دیجیتال  ■

تعامل سازنده با دانشگاه ها است

نقوی با اشـاره به اینکه گروه فوالد مبارکه یک 

بـال تحقـق طـرح تحـول دیجیتـال اسـت، گفـت: 

بالشک بال دوم این طرح، دانشگاه ها هستند و با 

تعامـل  در  برنامه هایـی  و  ماموریت هـا  تعریـف 

سـازنده بـا دانشـگاه ها برآمدیـم کـه می تـوان بـه 

»مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد« با بهره گیری 

از دانش اسـتارتاپ ها و همراهی دانشـگاه تهران و 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در 

پردیس دانشگاه تهران کلنگ زنی شد.

وی کلنگ زنی »مرکز تحول دیجیتال صنعت 

فـوالد« را سـرآغاز طـرح تحـول دیجیتال برشـمرد و 

افـزود: در موضوعـات مربـوط بـه آینده صنعت، با 

نگاه ملی و تلمیحی به توان استان اصفهان اقدام 

آزمایشـگاه  نخسـتین  راه انـدازی  کـه  می کنیـم 

صنعت 4 در دانشـگاه صنعتی اصفهان با همین 

هدف دنبال شده است.

معـاون تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه بـه 

دیجیتـال  تحـول  طـرح  رهبـران  پـرورش  دوره 

دانشـگاه  همراهـی  بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

اصفهـان هـم گریـزی زد و گفـت: ایـن طـرح بـه 

عنـوان مـوردی عملیاتـی بـرای دوره هـای جدیـد 

کاربـردی آغـاز شـد و خوشـبختانه تـرم دوم ایـن 

دوره در حـال برگـزاری اسـت و اگـر امـروز تمـام 

ترمینولـوژی  بـا  مبارکـه  فـوالد  مدیـران شـرکت 

»طـرح تحـول دیجیتـال« آشـنا هسـتند و بـه کار 

و  ایریسـا  شـرکت  تـالش  ماحصـل  می برنـد 

مدیریت شرکت فوالد مبارکه است.

وی به سـومین برنامه در راسـتای تحقق طرح 

تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: بهترین فضایی 

کـه بـه لحـاظ فنـی می توانـد در خدمـت احـداث 

نخسـتین آزمایشـگاه صنعـت 4.0 در کشـور قـرار 

بگیـرد، دانشـگاه صنعتـی اصفهـان اسـت چراکـه 

همـواره همـکاری ایـن دانشـگاه بـا مجموعـه گـروه 

فـوالد مبارکـه مـی تواند به تربیت متخصصـان در 

فضای آینده منجر شود و این محققان می توانند 

در آینده نزدیک طرح تحول دیجیتال در کشور را 

جاری سازند.

از  مـوردی  مطالعـات  بـه  اشـاره  بـا  نقـوی 

دانشگاه های آلمان، فرانسه و پلی تکنیک میالن، 

انتخـاب دانشـگاه صنعتـی را شایسـته دانسـت و 

توضیح داد: ایجاد آزمایشگاه صنعت 4.0 به عنوان 

یکـی از بایدهـای دیگـر اسـت و بـرای طـرح تحـول 

چراکـه  بـود  خواهـد  اجتناب ناپذیـر  دیجیتـال 

معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد خبرگی در نسل 

جدید بایسـتی دردانشـگاه اتفاق بیفتد و شـرکت 

فوالد مبارکه هم حامی این بخش باشد تا از نتایج 

آن در کشور بهره مند شویم.

ا مرور تاریخی در عالم صنعت به 
شرکت های بزرگ برمی خوریم که 

امروز اثری از آن ها باقی نیست که بر 
اهمیت آینده پژوهی تاکید دارد و اینکه 

باید چه مسیری را در پیش گرفت 
مهم ترین مسئله ای است که بر روی 

میز رهبران یک سازمان قرار دارد
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در جلسـه ای کـه بـا حضور اعضـای هیئت مدیره، سرپرسـت مدیریـت عامل، معاونیـن و مدیران شـرکت در سـالن کنفرانس 
حـوزه مدیریـت برگـزار شـد، طـی احکامـی جداگانه از سـوی سرپرسـت مدیریت عامل شـرکت، سرپرسـت معاونـت فنی و 
بهره  بـرداری، سرپرسـت مدیریـت فروش و بازاریابی و سرپرسـت مدیریت امور حقوقی و مشـاور مدیرعامـل در امور بازرگانی 

شرکت منصوب شدند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، امیـن آسـیابان، 

سرپرسـت مدیریت عامل شـرکت در ابتدای این 

جلسـه بـه ایـراد سـخن پرداخـت و اظهـار داشـت: 

بی شک تغییر و تحوالت در جایگاه های مدیریتی 

بـه منظـور اسـتفاده از پتانسـیل سـایر کارکنـان در 

جایـگاه هـای سـازمانی اسـت کـه بـا هدف رشـد و 

تعالی سازمان صورت می گیرد.

وی بـا آرزوی موفقیـت بـرای آقایـان محسـن 

ابوعلـی بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت فنـی و 

عنـوان  بـه  دانش فـرد  مرتضـی  بهره بـرداری، 

سرپرسـت مدیریت حقوقی، محمد هیزم بر به 

عنـوان سرپرسـت مدیریت فـروش و بازاریابی و 

هومـان احمـدی به عنوان مشـاور مدیرعامل در 

امـور بازرگانـی شـرکت، از ایشـان خواسـت تـا بـا 

جدیـد  جایگاه هـای  در  همبسـتگی  و  همدلـی 

نهایت تالش خود را داشته باشند.

همچنیـن از زحمـات هومـان احمـدی مدیـر 

قبلی فروش و بازاریابی و دکتر عزیزی مشاور امور 

حقوقی تقدیر و تشکر کرد و افزود: زحمات ایشان 

در دوران تصـدی سـمت های خـود مثال زدنـی و 

قابل تقدیر و تشکر است.

روز  انتصابـات  کـرد:  خاطرنشـان  آسـیابان 

جـاری بـه منظـور تحقـق اهـداف سـازمان و در 

راسـتای هم افزایی و همدلی بیشـتر میان سـایر 

مدیـران  همـه  از  و  اسـت  شـرکت  واحدهـا 

ایشـان  بـا  را  الزم  همـکاری  دارم  درخواسـت 

داشته باشند.

اعضـای  جنتـی  و  ایزدیـان  نیـز  ادامـه  در 

هیئـت مدیـره طـی سـخنانی از زحمـات آقایـان 

احمـدی و عزیـزی تقدیـر و تشـکر و بـرای افـراد 

آرزوی  جدیـد  سـمت های  در  شـده  منتصـب 

موفقیت کردند.

سرپرست معاونت فنی و بهره برداری، سرپرست فروش، سرپرست 
امور حقوقی و مشاور بازرگانی فوالد اکسین منصوب شدند

ذوب  آهـن اصفهـان در مجمـع عمومی و فوق العاده بـورس کاالی ایران که در سـالن همایش های رازی در تهران برگزار شـد، برای 
مدت دو سال عضو هیئت مدیره بورس کاالی ایران شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

روابـط عمومـی شـرکت ذوب آهـــــن، بــــورس 

کاالی ایـــــران بــــه عنــــوان بـازاری قانونمنـد، 

شـفاف و مطمئن و یکی از ارکان بازار سـرمایه  

مرجـــــع  چشم انــــــداز،  افـــــــق  در  کشــــــور 

قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیـــــه 

در منطقـه و یکـی از گزینه هـای اولویـــت دار 

تامیــــن مالـی و پوشـش  بـرای  تولیدکننـدگان 

ریسک تجاری است.

از ســـــال 1382 جـزو  ذوب آهــــن اصفهــــــان 

بـا  بـود کـه بعدهـا  فلـزات  بـورس  بنیان گـذاران 

گسـترش و توسـعه عرضـه سـایر محصـوالت بـه 

بورس کاالی ایران تغییر نام یافت.

شـایان ذکـر اسـت بـورس کاال در بخش هـای 

رینگ هـای  و  پتروشـیمی، کشـاورزی  صنعتـی، 

صادراتی فعالیت می کند.

ذوب آهن اصفهان عضو بورس کاالی ایران شد

طی احکامی از سوی سرپرست مدیریت عامل؛
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وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت: سـال 99، 108 درصـد از درآمدهای مالیاتی تحقق پیـدا کرد که این رقم 8 درصد بیشـتر 
از میزان مصوب بوده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فرهاد دژپسـند 

در حاشـیه مراسـم هفتـه مالیـات که در سـازمان 

امـور مالیاتـی کشـور با حضـور مدیران ارشـد این 

سـازمان برگـزار شـد، اظهـار داشـت: درآمدهـای 

مالیاتـی جـزو درآمدهـای تمیـز دولـت اسـت و 

موضوعـی اسـت کـه بایـد در کوتاه مـدت بـه آن 

توجه شود و در بلندمدت و میان مدت جایگزین 

بودجه مبتنی بر مالیات به جای مبتنی بر نفت 

قرار بگیرد.

وی افزود: عملکرد سه سال گذشته همکاران 

ما در سازمان مالیاتی بسیار درخشان بوده است 

چراکـه رویکـرد اصلی مالیات این اسـت که بـه آن 

بـه عنـوان ابـزار درآمـد نـگاه نمی کنیـم بلکـه ابـزار 

عدالـت اجتماعـی، توسـعه اقتصـادی و عدالـت 

منطقه ای است.

دژپسند با اشاره به مودیان مالیاتی که در سه 

سـال اخیـر شـعار وصول با رعایت اصـول را مبنای 

ایـن سـه سـال  کار خـود قـرار دادنـد گفـت: در 

درآمدهـای مالیاتـی خوبـی بـدون اینکـه تنشـی 

ایجاد شود تحقق یافت.

داد:  ادامـه  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 

سازمان مالیاتی مراقب بود مودیان خوش حساب، 

منظـم و دارای شناسـنامه کـه از قبـل ضـرورت 

افزایش مالیاتی دچار آسیب نشوند و کسانی که 

در شـرایط کرونـا بودنـد و از کرونـا آسـیب دیدنـد 

کامال از فشار مالیاتی در امان بودند.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه مراسـم 

امروز در آستانه روز مالیات یعنی 16 تیرماه برگزار 

شـد گفـت: در ایـن مراسـم از زحمـات و عملکـرد 

خـوب آن هـا در سـه سـال گذشـته کـه بـا جنـگ 

تحمیلـی تحریم اقتصـادی روبه رو بودیم تشـکر و 

تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: زمانی که دشمن جنگی را طراحی 

کرد، به درآمدهای نفتی ما آسیب رساند و انتقال 

منابع را از خارج به داخل برای استفاده در بودجه 

بـا مشـکل مواجـه کـرد، بـه دنبـال منابـع جایگزیـن 

رفتیـم تـا بـرای تامیـن مالـی دولـت از درآمدهـای 

مالیاتی استفاده کنیم.

دژپسـند تاکید کرد: در سـال جاری که سـال 

مهمـی از نظـر انتقـال دولـت اسـت و درآمدهـای 

نفتـی تحقـق نیافته، سـازمان مالیاتـی باید با یک 

مالیاتـی  درآمدهـای  تحقـق  بـه  سـبک جهـادی 

کمک کند.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی تصریـح کـرد: 

شـاخص ها و ابزارهـای برنامـه ای کـه در ایـن زمینه 

تدوین شد را امروز مرور کردیم و خوشبختانه این 

آمادگـی در سـازمان مالیاتـی وجـود دارد کـه بـا 

سـرعت کارهـای خـود را ادامـه دهـد و بـا توجـه بـه 

کار تاریخـی کـه در دو سـال اخیـر انجـام شـد، 

امیدواریـم ادامـه آن در سـال 1400 مقدمـه ای برای 

سال متفاوت و متمایز مالیاتی باشد.

دژپسـند دربـاره پایانه های فروشـگاهی نیز 

خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم با اجرایی کردن 

ایـن کار، جلـوی فرار مالیاتی را بگیریم اقدامی 

بسـیار مهـم اسـت و در واقـع وصـول مالیاتـی را 

موثرتـر می کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر بـه عدالـت 

مالیاتـی هـم کمـک می کنـد که زیر سـاخت آن 

در سـازمان مالیاتی انجام شـده و برای اجرایی 

شدن آن عالوه بر سازمان مالیاتی، شرکت ها و 

آمادگـی  بایـد  نیـز  زنجیـره ای  فروشـگاه های 

داشته باشند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وی یـادآور شـد: 

پیش بینـی مـا این اسـت که ایـن کار به طور کامل 

تا پایان سال انجام شود گرچه زودتر می توانستیم 

آن را اجرایـی کنیـم، امـا بـه خاطـر شـرایط کرونایـی 

در  ولـی  افتـاد،  تعویـق  بـه  آموزشـی  برنامه هـای 

مجموع برنامه مدونی وجود دارد که باید تا پایان 

سال اجرا شود.

امسال درآمد نفتی نداشتیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
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مدیـر متالـوژی و روش هـای تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: در راسـتای تکمیل سـبد محصوالت فـوالد مبارکـه و قطع 
وابسـتگی بـه شـرکت های خارجـی، طراحـی و تولیـد گریـد C590-DC04 نیم سـخت )Semi Hard( بـا تکیه بـر توانمندی 

متخصصان داخلی در شرکت فوالد مبارکه محقق شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، علیرضـا 

تولیـد  و  طراحـی  داشـت:  اظهـار  مولـوی زاده 

محصـوالت جدیـد از اهـداف اسـتراتژیک فـوالد 

سـبد  تکمیـل  راسـتای  در  کـه  اسـت  مبارکـه 

محصـوالت فـوالد مبارکـه و قطـع وابسـتگی بـه 

شـرکت های خارجـی طراحی محصـوالت جدید 

صنایـع  ازجملـه  مختلـف  حوزه هـای  در 

خودروسـازی بـا تعامـل گسـترده بـا مشـتریان و 

نواحی تولیدی و پشتیبانی محقق می شود.

■  )Semi Hard( کاربرد فوالدهای نیم سخت

در صنایع خودروسازی

 )Semi Hard( وی افزود: فوالدهای نیم سـخت

در صنایـع مختلفـی نظیـر صنایـع خودروسـازی و 

صنایـع الکتریکـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند 

کـه اخیـرا بـا توجـه بـه شـرایط تحریمـی بـه وجـود 

آمده در بازار فوالد کشور، تقاضاهای مختلفی از 

چنـد شـرکت قطعه سـاز بـه شـرکت فـوالد مبارکـه 

واصل شد.

مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد 

مبارکـه خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس ایـن تقاضاهـا، 

واحـد متالـورژی و روش هـای تولیـد بـا همـکاری 

نواحـی تولیـدی در فـوالد مبارکـه و بـه ویـژه واحـد 

نـورد سـرد، نسـبت بـه بومی سـازی ایـن محصـول 

اقـدام و موفـق بـه تولیـد ایـن محصـول بـا عنـوان 

گریـد C590-DC04 و بـا مشـخصات منـدرج در 

استاندارد شد.

وی بـا بیـان ایـن کـه در تولیـد ایـن گریـد از 

عملیـات آنیـل بـا سـیکل ویـژه اسـتفاده می شـود، 

اذعـان داشـت: ایـن گریـد دارای اسـتحکام نهایی 

590 تا 690 مگاپاسکال بوده و دارای سختی 185تا 

215 ویکرز است و کلیه تست های آزمایشگاهی را 

با موفقیت گذرانده است.

پانچ پذیری مناسب گرید برای ساخت  ■

قطعات ریز

مولـوی زاده تاکیـد کـرد: ایـن گریـد بـه دلیـل 

پانچ پذیری مناسب در ساخت قطعات ریز با فرم 

پیچیده به کار می رود و بدون مشکل ایجاد پلیسه 

و پارگـی قابلیـت ویـژه ای را داراسـت کـه این فوالد 

در غالف هایی پالستیکی جهت جلوگیری از ورود 

خاک، آب، هوا و صدا به داخل خودرو، در صنعت 

خودروسازی استفاده می شود.

وی بیـان کـرد: درون برخـی از ایـن السـتیک ها 

در  کـه  دارد  وجـود  فـوالدی  نگهدارنـده  یـک 

شـکل دهی ایـن السـتیک نقـش ایفـا می کنـد؛ ایـن 

محصـول عـالوه بـر تسـت های آزمایشـگاهی در 

کارخانـه مشـتریان اسـتفاده شـده و تاییدیـه  هـای 

الزم را اخذ کرده است.

مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد 

مبارکـه ضمـن قدردانـی از حمایت هـای معـاون 

بهره برداری در راسـتای توسـعه محصوالت جدید 

تاکیـد کـرد: طراحـی و تولیـد ایـن گریـد بـا همـت 

کلیـه واحدهـای فـروش، فوالدسـازی، نـورد گـرم، 

قطع وابستگی به شرکت های خارجی با تولید گرید 
C590-DC04 نیم سخت در فوالد مبارکه

با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت؛

ــــ
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نورد سرد، آزمایشگاه و برنامه ریزی محقق شده که 

بی شک، بدون همکاری واحدهای مذکور، کسب 

این موفقیت غیرممکن بود.

فروش محصول به صورت کالف سرد ■

و  متالـورژی  کارشـناس  ناصـری  علیرضـا 

روش هـای تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز در این 

خصوص اظهار داشت: فوالدهای نیم سخت با دو 

حالت عملیات حرارت پذیر و معمولی قابل تولید 

هسـتند و می توانند پس از انجام همه مراحل در 

کارخانجـات تولیـد ورق فـوالدی )بـه صـورت نـوار 

باریـک( و یـا بـه صـورت محصـول کالف سـرد در 

اختیار مشتریان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: بسته به میزان عناصر آلیاژی 

ایـن  روی  بـر  می تـوان  نظـر،  مـورد  کاربـرد  و 

عملیات هـای  از  مختلفـی  انـواع  محصـوالت 

فوالدهـای  داد؛  انجـام  را  مکانیکـی  و  حرارتـی 

و   EN10139 اسـتاندارد  دو  تحـت  نوارباریـک 

EN10132 تولید می شوند.

تولیـد  روش هـای  و  متالـورژی  کارشـناس 

شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: محصـوالت 

فوالدهـای   EN10139 اسـتاندارد  در  منـدرج 

شـامل  را   )Semi Hard( نیم سـخت  و  سـخت 

می شود که تا پیش از این به طور کامل از خارج 

از کشور وارد می شده است.

■  )Semi Hard(تولید فوالدهای نیم سخت

با ضخامت 0.5 میلی متر

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت 

فـوالد مبارکـه نیـز در ایـن رابطـه اظهـار داشـت: 

نیم سـخت  گریدهـای  از   C590-DC04 گریـد 

)Semi Hard( محسـوب می شـود و با توجه به این 

 )Semi Hard( کـه گریدهـای سـخت و نیم سـخت

اصـوال در نـورد مشـکل تولیـد دارنـد، ایـن گریـد بـا 

بـه راحتـی صـورت  نـورد آن  آنالیـز مناسـب کـه 

می  گیـرد، طراحـی شـده امـا محصـول فول هـارد 

خروجی تاندم میل با عملیات آنیل با سیکل خاص 

و در حالـت تنش گیـری و بـدون آنیـل کامـل بـه 

بـه  محصـول  ایـن  نظـر  مـورد  مکانیکـی  خـواص 

صـورت کالف سـرد بـا ضخامـت 0.5 میلی متـر 

تولیـد شـده و در کارخانه مشـتری به صـورت نوار 

باریک درمی آید.

مدیـر ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه 

خاطرنشان کرد: این گرید کاربردهای متعددی در 

صنایع مختلف دارد از جمله در صنایع الکتریکی 

)سـاخت قطعـات کلیـد و پریـز( و نیـز در قطعـات 

مـورد نیـاز خودروسـازان )قطعـات ریـز بـا اشـکال 

پیچیده که نیاز به پانچ پذیری بدون ایجاد ترک در 

زاویه های قطعه تولیدی دارند( به کار می رود.

وی در پایـان یـادآور شـد: کلیـه مراحـل تولیـد 

کاهـش  درصـد  اسیدشـویی،  شـامل  سـرد  نـورد 

خطـوط  و  اسـکین پاس  تاندم میـل  در  ضخامـت 

نـورد  بـا رویـه متعـارف سـایر گریدهـای  اصـالح 

سـردی تولید شـده اسـت اما در عملیات آنیل که 

بعد از تاندم میل صورت می گیرد، صرفا تنش گیری 

انجام می شود و مشابه سایر محصوالت نورد سرد 

آنیل کامل انجام نمی گیرد.

ــــ

مدیرعامل شـرکت فوالد هرمزگان در حاشـیه همایش حاتم خواسـتار حمایت دولت از صنعت و رفع موانع تولید شـد و ضمن ابراز 
تاسـف از قطعی هـای بـرق در روزهـای اخیـر مهم ترین مانع تولیـد را کمبود انرژی دانسـت و گفـت: در فصول گرم با کمبـود برق و 

در فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستیم.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عطاءاللـه  هرمـزگان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

معروف خانـی بـه دسـتور مقـام معظم رهبـری بر 

حمایت از تولید ملی اشاره کرد و اظهار داشت: 

معظـم لـه فرمودنـد »اقتـدار و آبـروی کشـور در 

»خودکفایی« است و باید نیازهای مهم کشور را 

خودمان تولید و تامین کنیم«. در حالی که این 

کمبـود انـرژی مانعـی بـر سـر راه تامیـن نیازهـای 

مهم کشور است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا بیان 

پـاک  انـرژی،  کمبـود  تامیـن  حـل  راه  اینکـه 

گاز  و  بـرق  قطـع  و  مسـئله  صـورت  کـردن 

در  اخـالل  ایـن  کـرد:  تاکیـد  نیسـت،  صنایـع 

تامیـن انـرژی، کاهـش تولیـد در یـک زنجیره را 

در پی دارد.

در  تولیـد  کاهـش  زیـان  و  افـزود: ضـرر  وی 

از  بسـیاری  دامـن  فـوالد  چـون  مـادری  صنایـع 

صنایع پایین دستی را خواهد گرفت و مشکالت 

جدیدی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان ابراز امیدواری کرد 

در آینـده بـا برنامه ریـزی و اقدامـات صحیـح ایـن 

مانع اصلی تولید از سر راه صنایع برداشته شود.

رفع موانع تولید خواسته اصلی صنعت است
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه جشنواره حاتم:
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اجـرای  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

از  کشـور  معـادن  چارچـوب  به  هنگام سـازی 

اسـفند ١٣٩٩ شـروع و تـا پایـان اردیبهشـت 1400 

ادامه داشت. 

در ایـن طـرح، کارشناسـان معاونـت آمـار و 

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  اطالعـات 

اسـتان ها بـا مراجعـه به سـازمان های ذی ربط در 

معـادن،  اطالعـات  دریافـت  از  پـس  اسـتان، 

وضعیـت فعالیـت معـادن را بررسـی و اطالعات 

تکمیلی را به مرکز آمار ایران ارسال می کنند.

بـر اسـاس یافته هـای ایـن طـرح، از 6 هـزار و 

861معـدن فعـال، 6 هـزار و 449 معـدن فقـط در 

حال بهره برداری، ٢٨٩ معدن در حال بهره برداری 

و اکتشـاف و ١٢٣ معـدن در حـال بهره بـرداری، 

تجهیز و آماده سازی بوده است.

یافته هـای ایـن طـرح مویـد ایـن اسـت کـه از 

کشـور،  در  فعـال  غیـر  معـدن   309 و  سـه  هزار 

٢٩٨معـدن فقـط در حـال تجهیـز و آماده سـازی، 

60معدن دارای فعالیت کمتر از ٣٠ روز، 513معدن 

و  موقـت  تعطیـل  معـدن   ٢٠٨ دائـم،  تعطیـل 

430معدن سایر موارد را شامل می شود.

شـدن  غیرفعـال  علـل  سـایر  بررسـی  در 

معـادن کشـــــور، بلوکـه شـــــدن معــــدن، رکـود 

و  حقوقـی  مشـکالت  مجـوز،  نداشـتن  بـازار، 

زیسـت محیطی بیشـترین فراوانـی را بـه خـود 

اختصاص دادند.

دارای  ایـران  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

68نـوع از انـواع مختلـف مـواد معدنـی اسـت. 

ذخایـر اثبـات شـده سـنگ آهن ایـران بـه مقـدار 

2.7 میلیـارد تـن ) 0.8 درصـد کل ذخایـر جهان(، 

ذخایـر سـنگ معدن مس به مقـدار 2.6 میلیارد 

تن )0.4 درصد از ذخایر جهانی( است. 

ایـران همچنیـن دارای 11 میلیـون تـن روی 

)4درصـد از ذخایـر جهانـی( اسـت. کل ذخایـر 

اثبات شده معادن ایران در حـدود 60میلیارد 

تن برآورد شـده که با اجـــرای اولویت نخسـت 

اکتشـــافی کشـــور در گستـــره  ای به مساحــت 

500 هــــزار کیلومتـــــر مربع، انتظار می رود بــه 

بیش از 100 میلیارد تن برسد. از این رو بخش 

حوزه  هـای  از  یکـی  معدنـی  صنایـع  و  معـدن 

مهـم و اثرگـذار در تولیـد و تجـارت کشـور بـه 

شمار می آید.

بـر اسـاس آخریـن نتایج اعالمی مرکز آمـار، تعداد کل معادن کشـور در سـال 1400 برابر با 10 هـزار و 1۷0 معدن بوده اسـت که 
از این تعداد 6  هزار و 861 معدن فعال و سه  هزار و 309 معدن غیر فعال است.

فعالیت 6 هزار و ۸61 معدن کشور در سال 1400
مرکز آمار اعالم کرد:
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