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سرمقاله

é 1400  مردادماه é 177  شماره 

کشور ما طی چند دهه گذشته درگیر بحران آب شده و این بحران در یک 

دهه گذشته به اوج خود رسیده است. مصرف بی رویه آب از یک سو و عدم 

مدیریـت صحیـح منابـع آبی بـه ویژه انتقال آب بین حـوزه ای و سدسـازی های 

بی رویـه از سـوی دیگـر، ایـران را بـه یک ابرچالش بزرگ در زمینـه آب وارد کرده 

اسـت. در حالـی کـه مصـرف آب تجدیدپذیـر زیرزمینـی و سـطحی در دنیا به 

طور متوسط حدود 25 تا 30 درصد است، اما این میزان در کشور ما به بیش 

از 70 درصد رسیده و با برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی، ضمن اینکه 

بارندگی های سـال های اخیر هرگز نتوانسـته جای برداشـت های بی رویه را پر 

کند، معضالت دیگر همچون خشک شدن چشمه ها و قنات ها، فرونشست 

دشـت ها و عمیق تـر و شـورتر شـدن چاه هـا و در نهایـت کاهـش جمعیـت در 

مناطق خشک و نارضایتی های اجتماعی را در پی داشته است.

براساس آخرین آمار در سال 1396، کل میزان مصرف آب کشور 96 میلیارد 

مترمکعب بوده که از این میزان 86 میلیارد مترمکعب آن معادل 89 درصد 

در بخـش کشـاورزی، هشـت میلیـارد مترمکعـب معـادل 8 درصـد در بخـش 

شرب و خانگی و 2.8 میلیارد مترمکعب معادل 2.7 درصد در بخش صنعت 

مصرف می شود. ایران با وجود اینکه در مناطق بسیار خشک جهان قرار گرفته 

)بـه طـور متوسـط کمتـر از 250 میلی متـر بارندگـی دارد( امـا در زمـره 10 کشـور 

نخسـت مصرف کننـده آب اسـت. نکتـه قابـل توجه این اسـت که کشـورهای 

همسـایه و مشـابه ایران در زمینه بارندگی همچون افغانسـتان، عراق، سـوریه، 

یمـن، ترکمنسـتان و... همگـی مصـرف آب آن هـا در بخـش کشـاورزی حـدود 

90درصد اسـت. نکته مهم دیگر در خصوص مصرف آب کشـاورزی آن اسـت 

کـه بـه اذعـان مسـئوالن ایـن حـوزه، بـه دلیل سـاختار سـنتی و عدم اسـتفاده از 

روش هـای بهینـه و پیشـرفته آبیـاری، حـدود 60 تـا 70 درصـد آب در بخـش 

کشاورزی به هدر می رود.

کارشناسـان حـوزه آب بـه وضعیـت کنونـی »ورشکسـتگی آبـی« لقـب 

داده اند. ورشکستگی آبی زمانی اتفاق می افتد که طی چند سال ورودی آب 

به منابع زیرزمینی کمتر از خروجی آن باشـد. بسـیاری مناطق در کشـور ما، 

خروجـی آب بـه بیـش از چهـار برابـر ورودی آن رسـیده اسـت و بـا فـرض ثابـت 

بودن چنین برداشت هایی و حتی بارندگی به میزان نرمال، به زودی منابع آبی 

آن مناطـق بـه اتمـام رسـیده و تنهـا افقـی کـه پیـش روی کشـور مـا می مانـد، 

ورشکستگی آبی است.

در حالی که بیشـترین میزان مصرف آب کشـور در بخش کشـاورزی رقم 

می خورد، صنعت آماج بیشـترین حمالت اسـت. به طور مثال سـهم مصرف 

آب کشاورزی در کشورهای پیشرفته عمدتا کمتر از 40 درصد است. در این 

کشورها سهم بخش کشاورزی 30 درصد، شرب و بهداشت 11 درصد و سهم 

بخـش صنعـت و معـدن 59 درصـد اسـت. بنابرایـن در کشـور مـا عکـس ایـن 

موضوع اتفاق می افتد.

یکـی از صنایعـی کـه در کشـور مـا از رونـق نسـبی برخـوردار اسـت، صنایع 

معدنـی ازجملـه فـوالد، مـس، سـرب و روی و سـیمان اسـت. الزم بـه ذکـر بوده 

میزان تولید فوالد در کشور طی سال 1399 به حدود 30 میلیون تن، کاتد مس 

290 هـزار تـن، سـرب 200 هـزار تـن، روی 250 هـزار تـن و سـیمان 70 میلیـون تـن 

رسـید. مطابـق بـا آمـار تولیـد فـوالد نیاز به 6 مترمکعـب بـه ازای هر تن، تولید 

کاتد مس 110 مترمکعب به ازای هر تن، تولید سرب و روی 15 متر مکعب به 

ازای هر تن و تولید سیمان دو متر مکعب آب به ازای هر تن نیاز دارد. بنابراین 

تولید فوالد 200 میلیون مترمکعب، کاتد مس 32 میلیون مترمکعب، سرب و 

روی هفت میلیون مترمکعب و تولید سیمان حدود 140 میلیون مترمکعب 

آب مصـرف می کننـد. جمـع مصـرف صنایـع یـاد شـده حـدود 300 میلیـون 

مترمکعب معادل 11 درصد مصرف آب صنایع و 0.31 درصد از کل مصرف آب 

در سال خواهد بود.

قطعـا جانمایـی برخـی از واحدهـای حـوزه صنایع معدنـی و فلـزی در زمان 

احداث بر اساس آمایش آب نبوده و با توجه به افزایش جمعیت و مصرف آب، 

ایـن صنایـع بـه تدریـج در مناطـق ممنوعـه قـرار گرفتنـد. از ایـن رو بیشـترین 

فشـارها برای کاهش مصرف آب و انتقال به سـواحل جنوبی بر دوش صنایع 

معدنـی و فلـزی بـه ویـژه فـوالد خواهـد بود. رویکـردی که اگر از ابتـدا در پیش 

گرفتـه می شـد، قطعـا عـالوه بـر اینکـه مصـرف آب صنعـت کاهـش می یافت، 

شـاهد توسـعه و افزایش بیشـتر تولید نسـبت به وضع کنونی بودیم. رویکرد 

انتقال صنایع پرمصرف به کنار سـواحل دریا در کشـورهای پیشـرفته به ویژه 

چین شروع شده می تواند به عنوان الگویی در کشور ما قرار گیرد؛ همچنان 

که این رویکرد کم و بیش در سـال های اخیر اتخاذ شـده اما سـرعت آن نسـبتا 

کم اسـت و باید سـرعت بیشـتر شـود. ضمن اینکه انتقال آب دریا به صنایع 

معدنی مرکز کشور رویکرد دیگری است که باعث شده شرکت های گل گهر، 

ملـی مـس در کرمـان و چادرملـو تقریبـا تمـام آب مـورد نیـاز خـود را از طریـق 

شـیرین کـردن آب دریـا تامیـن می کننـد. اکنـون مسـئله انتقـال آب دریـا بـه 

صنایع به صورت جدی مطرح شـده اسـت و اگر تداوم یابد، به نظر می رسـد 

باز هم شاهد کاهش مصرف آب های زیرزمینی از سوی صنایع باشیم.

انتقال صنایع آب بر به سواحل، 
مرهمی بر زخم کم آبی
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یکـی از راهکارهـای کاهش قیمت تمام شـده محصـول، حمل ایمن مواد اولیـه با حجم باال اسـت. از این رو، تولیدکننـدگان فوالد به 
دنبـال حمـل مـواد اولیـه در مقیاس انبوه و ایمن هسـتند که مسـلما حمل ریلی گزینه نخسـت آن  خواهـد بود. با اینکه میـزان حمل و 
نقـل مـواد اولیه طی سـال های اخیر از مبادی معادن به تولیدکنندگان فوالد افزایش چشـمگیری یافته اسـت، اما همچنان مشـکالتی 
هـم در زمینـه ریلـی و هـم در زمینـه جـاده ای وجود دارد و سـرعت حمل بـه ویژه در بخـش ریلی نتوانسـته آن گونه که باید و شـاید 
افزایـش یابـد و رضایـت صنعتگـران را جلـب کند. بـه طوری که حمـل و نقل ریلی هم بـا افزایش قیمـت و هم با فرسـودگی مواجه 
شـده اسـت. در ایـن رابطـه خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بـا علی قبادی، مدیرعامل شـرکت چنـد وجهی فوالد 

لجستیک به گفت وگو نشسته است که مشروح آن در ادامه آمده است:

علی قبادی، مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ثبت بهترین عملکرد حمل مواد اولیه 
در یک دهه اخیر



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

7
 é شماره  é 177 مرداد ماه 1400

فعالیت هـای  ◄ خصـوص  در  را  توضیحاتـی 

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک بفرمایید.

شـرکت فـوالد لجسـتیک یکـی از بزرگ تریـن 

شـرکت های حـوزه حمـل و نقـل ریلـی در کشـور 

محسـوب می شـود. فعالیـت اصلـی این شـرکت 

نیـز حمـل مـواد اولیـه از مبـادی تامین به مقصد 

شـرکت فـوالد خوزسـتان و چنـد شـرکت دیگـر 

اسـت کـه عمـده بار این شـرکت به مقصـد فوالد 

خوزسـتان حمـل می شـود. شـرکت مـا دو هـزار 

واگـن ملکـی در اختیـار دارد کـه از طریـق خـط 

راه  آهـن مـواد اولیه شـرکت فـوالد خوزسـتان را از 

معادن مختلف حمل می کنیم. البته بخشی از 

حـوزه  در  نیـز  شـرکت  نقلـی  و  حمـل  فعالیـت 

جـاده ای اسـت. الزم بـه ذکـر بـوده کـه تمرکـز 

اصلـی شـرکت فـوالد لجسـتیک بـر حمـل و نقـل 

سنگ آهن قرار دارد.

از زمان تغییر مدیریت شرکت و استقرار تیم 

جدیـد مدیریتـی، تمرکـز شـرکت بـر حـوزه ریلـی 

قـرار داده شـده اسـت. چراکـه حمل و نقل ریلی 

بـه مراتـب نسـبت به حمل جـاده ای امن تـر بوده 

و سـالمت و شـفافیت آن بیشـتر اسـت. ضمـن 

اینکه حمل ریلی باعث کاهش ترافیک جاده ای 

و مصـرف سـوخت کمتـر می شـود. البتـه بخـش 

ریلی به مراتب عملکرد شفاف تری دارد.

با توجه به اینکه در بخشی از لوکوموتیوهای 

دیزلـی خرابـی ایجـاد شـد، در فعالیـت حمـل و 

نقل، مشـکالتی با شـرکت راه  آهن به وجود آمد. 

فـوالد  بـه همـراه مدیرعامـل شـرکت  رو  ایـن  از 

مدیرعامـل  بـا  را  مشـترکی  جلسـه  خوزسـتان 

شـرکت راه  آهـن و معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 

برگـزار کردیـم. خوشـبختانه بـا توجه بـه برگزاری 

این جلسه بسیار خوب، توانستیم تفاهم نامه ای 

را منعقـد کنیـم کـه طـی آن یـک قطـار همـراه بـا 

برنامـه مشـخص بـه فـوالد خوزسـتان اختصـاص 

یافـت. بـر اسـاس ایـن برنامـه روزانـه 200 واگـن 

وارد مجتمع فوالد خوزستان می شود.

حمـل  هـم  کمـی  و  ریلـی  حمـل  کنـار  در 

جاده ای، شرکت فوالد لجستیک نیم نگاهی نیز 

بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  دارد.  دریایـی  حمـل  بـه 

و  فـوالد خوزسـتان  شـرکت  مدیرعامـل  رویکـرد 

اعمـال مشـوق هایی بـرای شـرکت مـا، در حـال 

برنامه ریـزی هسـتیم تـا بتوانیم به حـوزه دریایی 

و حمـل ترکیبـی نیـز وارد شـویم. بـه طـوری کـه 

حداقل آمادگی آن را داشـته باشـیم که اگر قرار 

واردات  بـه  مجبـور  آتـی  سـال های  در  شـد 

سـنگ آهن شـویم، این مهم میسر شود. هر چند 

کـه بـه نظـر می رسـد ذخایـر کنونـی سـنگ آهن 

تـا   10 در  را  فـوالدی  شـرکت های  نیـاز  کفـاف 

15سال آینده خواهد داد.

امـام  بنـدر  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

خمینی)ره( استان خوزستان، اسکله اختصاصی 

دارد و تمـام زیرسـاخت های واردات مـواد اولیـه 

فـوالد  شـرکت  اسـت.  مهیـا  شـرکت  ایـن  بـرای 

لجسـتیک اقدامـات اولیـه را بـرای آماده سـازی 

زیرسـاخت ها جهـت واردات سـنگ آهن انجـام 

اتمـام احتمالـی ذخایـر  از  پـس  تـا  خواهـد داد 

سنگ آهن و نیاز به واردات، این مهم با سهولت 

هر چه بیشتر انجام شود. 

عملکـرد شـرکت فـوالد لجسـتیک را در سـال  ◄

جاری چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به افزایش کارایی و اتفاقات مثبتی 

کـه در واحـد خریـد شـرکت فـوالد خوزسـتان رخ 

داد، توانسـتیم بـا معـادن ارتبـاط بسـیار خوبـی 

برقرار کنیم و از این طریق در چهار ماه نخست 

سـال جـاری، باالتریـن حجـم مـواد اولیـه را طـی 

11سـال گذشـته به مجتمع فوالد خوزسـتان وارد 

رکـورد  ایـن  بـه  رسـیدن  راه  در  البتـه  کنیـم. 

مشـکالتی همچـون قطعـی بـرق وجـود داشـت؛ 

چراکـه ایـن موضـوع بسـیاری از صنایـع فـوالدی 

ایـن  بـه  بـه تعطیلـی کشـانده اسـت.  کشـور را 

مشـکل بایـد شـیوع ویـروس کرونـا را نیـز اضافـه 

کرد که کل کشـور را تحت تاثیر خود قرار داده 

اسـت. خوشـبختانه شـرکت فوالد لجسـتیک در 

سـال جـاری بـا برنامه ریـزی دقیـق چهـار ماهـه و 

در  توانسـت  فعالیـت،  چارچوب هـای  تعییـن 

راسـتای برنامه ریـزی صـورت گرفتـه رکوردهـای 

بـه  بـر جـای بگـذارد. رسـیدن  ویـژه ای از خـود 

رکوردهـای حمـل و نقـل در سـایه حمایت هـای 

شـناخت  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

همراهـی  و  همدلـی  و  فـوالد  حـوزه  از  ایشـان 

شـرکت فـوالد لجسـتیک و فـوالد خوزسـتان رقـم 

خـورد کـه ایـن مهـم باعـث شـد بهتریـن عملکرد 

یک دهه اخیر را در حمل و نقل ثبت کنیم.

شرکت فوالد لجستیک یکی از 
بزرگ ترین شرکت های حوزه حمل 

و نقل ریلی در کشور محسوب 
می شود. فعالیت اصلی این شرکت 
نیز حمل مواد اولیه از مبادی تامین 

به مقصد شرکت فوالد خوزستان و 
چند شرکت دیگر است
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فراینـد حمـل و نقـل مواد اولیه چگونه شـکل  ◄

می گیرد و انجام می شود؟

وظیفه ذاتی شـرکت فوالد لجسـتیک، حمل 

مـواد اولیه به شـرکت های فـوالدی به ویژه فوالد 

خوزسـتان اسـت. در ایـن رابطـه معاونـت خریـد 

مبـادی  و  معـادن  بـا  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

و  می کنـد  برقـرار  ارتبـاط  اولیـه  مـواد  تامیـن 

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  بـه  کـه  سـهمیه هایی 

اختصـاص می دهنـد را بـه اطـالع شـرکت فـوالد 

لجستیک می رساند. سپس شرکت ما نیز از دو 

طریـق جـاده ای و ریلـی، اقـدام بـه حمـل مـواد 

اولیه به فوالد خوزستان می کند. 

 مهم تریـن چالش هـای شـرکت های فعـال در  ◄

حوزه حمل و نقل را چه مواردی می دانید؟

حمـل و نقـل در فـوالد لجسـتیک بـه دو شـیوه 

جاده ای و ریلی انجام می شود. مهم ترین چالش 

حمل ریلی، سرعت پایین سیر واگن های راه  آهن 

اسـت. دلیـل ایـن موضـوع بـه فرسـودگی نـاوگان 

راه  آهـن بازمی گـردد. ایـن یعنی کشـنده هایی که 

و  شـده اند  فرسـوده  دارد،  اختیـار  در  راه  آهـن 

و شـاید، سـرعت  بایـد  کـه  آن گونـه  نمی تواننـد 

یـک واگـن  اگـر  بـه طـور مثـال،  باشـند.  داشـته 

سـنگ آهن  معـدن  از  لجسـتیک  فـوالد  شـرکت 

بـه  شـروع  خوزسـتان  فـوالد  سـمت  بـه  سـنگان 

حرکت کند، حدود 10 تا 12 روز در مسیر خواهد 

بود. البته در حوزه ریلی طی یکی دو سال اخیر 

اقدامات مثبتی انجام شده اما امیدوار هستیم 

سـرعت  بتوانـد  راه  آهـن  شـرکت  حـوزه،  ایـن  در 

حرکـت قطـار را باالتـر ببـرد و فاصلـه زمانـی کـه از 

معادن به سمت شرکت های فوالدی وجود دارد، 

به مراتب کمتر شود. 

چالـش دیگر حـوزه ریلی، افزایش هزینه های 

آن است. قبال حمل ریلی بیش از حمل جاده ای 

صرفـه اقتصـادی داشـت امـا اکنـون تعرفه هـای 

راه  آهن افزایش چشمگیری یافته و قیمت حمل 

ریلی با حمل جاده ای تقریبا برابر شـده اسـت و 

چنـدان معقـول نیسـت. در حالـی کـه سـرعت 

حمل جاده ای از حمل ریلی بیشتر است. البته 

شـرکت فـوالد لجسـتیک بنا بـه دالیـل گوناگونی 

همچـون امنیـت بـاال و شـفافیت بیشـتر حمـل 

ریلـی، تمایـــل دارد فعالیـت خـود را در حـوزه 

حمـل ریلـی گستـــرش دهـد. بنابرایـن امیـدوار 

هسـتیم قیمـــت حمـل ریلـی معقـــول شـــود و 

شرکت راه  آهن بتواند هم سرعت سیر را افزایش 

دهـد و هـم اینکـه تعرفه هـای حمـل نیـز حداقـل 

نسبت به حمل جاده ای کاهش یابد.

در حـوزه حمـل جـاده ای، همان طـور کـه قبال 

بیـان شـد، امنیـت، افزایـش مصـرف سـوخت و 

حجـم پاییـن حمـل مهم تریـن چالش هـا هسـتند. 

در ایـن رابطـه اگـر بتوانیـم از نرم افزارهای حمل 

و نقلی استفاده کنیم، می توانیم سرعت سیر را 

برسـانیم.  مطلوبـی  نقطـه  بـه  و  داده  افزایـش 

ایـن  بـه  لجسـتیک  فـوالد  شـرکت  خوشـبختانه 

دلیـل کـه از یکـی از نرم افزارهـای حمـل و نقلـی 

اسـتفاده کـرد، توانسـت رکـورد حمل مـواد اولیه 

را در یـک دهـه گذشـته جابه جـا کند. بـه طوری 

کـه توانسـتیم راننده هـا را بطبـق برنامه ریـزی از 

مبـادی تامیـن مـواد اولیـه بـه سـمت کارخانه های 

فوالدسـازی روانـه کنیـم. ایـن یعنـی راننـده ای کـه 

مسیر حرکت خود را از مبدا به سمت مقصد آغاز 

بـه مـکان  از مقصـد  می کنـد، خواهـد توانسـت 

دیگری بار حمل کند که این امر باعث شد راننده 

دیگر چندین روز معطل دریافت بار نباشد.

بـرای  ◄ شـرکت  ایـن  اسـتراتژیک  برنامه هـای 

آینده چیست؟

شرکت فوالد لجستیک به دنبال آن است که 

نـاوگان ریلـی خـود را بـا توجـه بـه حمایت هـای 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، ارتقـا دهـد و بـه تعـداد 

واگن های خود اضافه کنــــد. در حــــوزه جاده ای 

نیز یک پایانــــه راه انــــدازی کرده ایــــم تا بتوانیــــم 

اسـتان  و  اهـواز  جـاده ای  حمــــل  فعالیت هــــای 

امـام  بنــــدر  انجــــام دهیــــم. در  خوزستــــان را 

خمینـی)ره( بـا توجـه بـه اسـکله اختصاصـی بـه 

دنبال آن هستیم که حمل ترکیبی ریلی ـ دریایی 

ـ جـاده ای را راه انـدازی کنیـم و در ایـن رابطـه در 

حالی ایجاد بسترهای مناسب هستیم.

در همیـن حـال در حـوزه نـاوگان جاده ای نیز 

قصـد افزایـش تعـداد کامیون هـا را داریـم و بـه 

بتوانیـم  تـا  دنبـال خریـد ماشـین آالت هسـتیم 

فـوالد خوزسـتان  بـا مجموعـه  اینکـه  بـر  عـالوه 

همکاری کنیم، با سـایر مجموعه های فوالدی و 

معدنی نیز همکاری داشته باشیم.
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اما و اگرهای آزادسازی 6 هزار محدوده معدنی

توانمندی باالی ایران در تامین نیازهای صنعت نفت

ساختار صنعت برق، سرمایه گذاری در آن را غیر اقتصادی کرد
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کـه مشـتری صادراتـی کاالی خـود را در موعـد 

مقـرر دریافت نکند، برای سـفارش بعـدی اصرار 

خواهنـد کـرد حتمـا بارنامـه صادراتـی مشـاهده 

کننـد. عـدم صـادرات به وجهه صادراتی کشـور 

آسـیب می زنـد. بـه نظـر می رسـد صنعـت فـوالد 

کشـور در سـال جـاری تجربـه بـدی را پشـت سـر 

می گذارد؛ امیدوار هستیم وضعیت بهتر شود.

بی برنامگی وزارت نیرو در خصوص تامین برق  

صبـاغ تصریـح کـرد: واقعیـت آن اسـت کـه 

وزارت نیرو و متولیان تامین انرژی کشور مقصر 

هـم  چراکـه  هسـتند؛  بـرق  قطعـی  اصلـی 

اطالع رسـانی ایـن موضـوع را دیـر انجـام دادند و 

هـم نحـوه برخـورد آن هـا بـا صنعت فـوالد صحیح 

بـا  مطابـق  وزارتخانـه  ایـن  اینکـه  ضمـن  نبـود. 

برنامه هـای زمانـی کـه قطعی بـرق را اعـالم کرده 

بود، به هیچ عنوان رعایت نکرد. در همین حال، 

در خصـوص  را  شـفافی  اطالعـات  نیـرو  وزارت 

نحـوه تامیـن بـرق حـوزه تولیـد ارائـه نـداد تـا ایـن 

حـوزه بتوانـد موضـوع قطعـی بـرق را به نوعـی از 

طریـق عـدم فـروش در بازارهـای بین المللـی و 

نحـوه عرضـه در بورس کاال مدیریت کند. نحوه 

مدیـر اقتصـادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیـدرو گفـت: نحـوه برخـورد متولیـان وزارت نیـرو بـا سـرمایه گذاران جدیـد و 
سیاسـت گذاری های این وزارتخانه در صنعت برق باعث شـده اسـت تا شـرکت های بزرگ و بخش خصوصی از سرمایه گذاری های 

جدید در این صنعت عقب نشینی کنند و یک بحران در صنایع به وجود آید که در کوتاه مدت قابل حل نخواهد بود.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:

عدم تولید فوالد به اقتصاد ملی آسیب می زند  

ساختار صنعت برق، سرمایه گذاری در آن را غیر اقتصادی کرد

امیـر صبـاغ در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

صنایـع  و  معـدن  حـوزه  در  بـزرگ  شـرکت های 

معدنـی بـه دلیـل قطعـی بـرق هـر هفتـه حـدود 

فـروش  و  تولیـد  عـدم  دالر  میلیـون  200تـا 250 

دارنـد کـه ایـن عـدم فروش هـم در بخش داخلی 

اثـر  شـرکت ها  ارزآوری  و  صـادرات  روی  هـم  و 

منفـی می گـذارد. طبعـا اثـر ایـن موضـوع روی 

اقتصاد کالن نیز به شدت منفی خواهد بود.

بـرق عرضـه محصـوالت  افـزود: قطعـی  وی 

داده،  کاهـش  را  معدنـی  صنایـع  و  معـدن 

فعالیت های ساخت و ساز را متوقف کرده و در 

حـوزه پایین دسـت نیـز تـا حـدود زیـادی شـاهد 

توقـف تولیـد هسـتیم. ضمـن اینکـه بـا توجـه بـه 

عدم ارزآوری صادرکنندگان، احتمال افزایش نرخ 

ارز نیـز در بـازار وجـود دارد. بنابرایـن عـدم تولید 

فوالد به اقتصاد ملی آسیب می زند.

آسیب رسیدن به وجهه صادراتی کشور  

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو خاطرنشـان کـرد: عـدم صـادرات فـوالد 

صادراتـی  مشـتریان  شـود  باعـث  می توانـد 

اطمینـان خـود را نسـبت بـه فوالدسـازان ایـران از 

دسـت بدهنـد. بسـیاری از آن هـا پیش پرداخـت 

داده اند و منتظر رسیدن کاال هستند. هنگامی 
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تامیـن بـرق در تابسـتان حـوزه تولیـد را بـه هـم 

ریخته است.

وی اذعـان کـرد: بـه نظر می رسـد قطعی برق 

بـرای صنعـت فـوالد کـم و بیـش تا اوایل شـهریور 

ماه و خنک شدن نسبی هوا ادامه داشته باشد. 

البتـه ممکـن اسـت پـس از گـذر از اوج گرمـا در 

اواسـط مـرداد مـاه، بخشـی از افـت تولیـد جبران 

سـپس  و  داخلـی  بازارهـای  بتوانیـم  تـا  شـود 

صادراتی را تامین کنیم.

همه صنایع از تعطیلی فوالد آسیب می بینند  

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بـا اشـاره بـه اثـر منفـی عـدم تولیـد و 

عرضـه محصوالت فـوالدی در بازار داخلی، بیان 

کرد: هم اکنون می توان افزایش 20 تا 30درصدی 

قیمـت را در محصـوالت مختلـف زنجیـره فـوالد 

مشـاهده کـرد. بایـد توجـه داشـت هنگامـی کـه 

قیمت هـا بی رویـه افزایـش می یابنـد، تقاضـا نیـز 

کاهش می یابد. به دلیل اینکه قیمت ها افزایش 

یافته، تقاضا به نوعی مدیریت شـده و بسـیاری 

از متقاضیـان منتظـر هسـتند قیمت هـا کاهـش 

یابـد و سـپس خریـد را انجـام دهنـد. بنابرایـن 

بخشی از تقاضا در انتظار تولید در ماه های آتی 

هستند. هنگامی که تولید مجددا از سر گرفته 

خواهـد  طـول  بـه  زمانـی  مـدت  طبعـا  شـود، 

انجامیـد تقاضایـی کـه در ایـن مـدت متوقـف 

مانـده، بـا قیمـت باالتر تامین شـود؛ سـپس بـازار 

روند خود را بیابد.

کمبود برق همچنان ادامه دارد  

انـرژی  حـوزه  متاسـفانه  داد:  ادامـه  صبـاغ 

کشـور در زمسـتان نیـز بـا کمبـود مواجـه خواهد 

شـد و یـک شـوک بزرگ تـر را نیـز احتمـاال در آن 

زمان تجربه خواهیم کرد. بنابراین با عدم تولید 

شـد.  خواهیـم  مواجـه  نیـز  زمسـتان  فصـل  در 

هـم  زمسـتان  فصـل  در  می کنیـم  پیش بینـی 

احتمـاال محدودیـت گاز داشـته باشـیم و در آن 

زمـان نیـز یکـی دو مـاه نیـز تولیـد در آن زمـان از 

گفـت  می تـوان  صـورت  ایـن  در  بـرود.  دسـت 

صنعـت فـوالد کشـور حـدود سـه تـا چهـار مـاه 

تولیـد خـود را از دسـت خواهـد داد. طبعـا ایـن 

و  اقتصـاد کشـور  بـر  منفـی  اثـر  تولیـد  کاهـش 

افزایـش قیمت هـا و فعالیت هـای تولیدی مرتبط 

با صنعت فوالد در بازار خواهد گذاشت.

وی تاکیـد کـرد: بازگشـت تولیـد بـه شـرایط 

عـادی و تامیـن دائمـی بـرق در بلندمـدت اتفاق 

می افتد. این یعنی مشـکل تامین برق طی یکی 

دو مـاه یـا یکـی دو سـال آینـده حـل نخواهـد شـد 

زیـرا بایـد در حـوزه تامیـن بـرق سـرمایه گذاری 

صـورت گیـرد و نیروگاه هـای جدیـدی احـداث 

شـوند کـه احـداث نیـروگاه نیـز حداقـل سـه تـا 

چهار سال به طول می انجامد. همچنین باید در 

سـرمایه گذاری  نیـز  نفـت  صنعـت  باالدسـت 

صـورت گیـرد. بـه نظـر می رسـد کـه دولـت در 

چنـد سـال اخیـر برخالف صنایع معدنـی و فلزی 

بـرای  توجهـی  قابـل  سـرمایه گذاری های  کـه 

ظرفیت سـازی انجـام شـد، در مقابـل، در حـوزه 

زیرسـاخت بـه ویـژه تامیـن بـرق سـرمایه گذاری 

مناسـبی صـورت نگرفـت و ایـن حـوزه به یکـی از 

گلوگاه های تولید تبدیل شده است.

سوءمدیریت وزارت نیرو در صنعت برق  

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بـا بیـان اینکـه شـرکت های بـزرگ حـوزه 

معدن و صنایع معدنی خود سرمایه گذاری های 

خوبـی در زمینـه تامیـن انـرژی انجـام داده انـد و 

نیروگاه دارند، عنوان کرد: در حوزه تامین انرژی 

بخش معدن و صنایع معدنی قطعا سوءمدیریت 

وجود دارد. توجه به این نکته ضروری اسـت که 

و  هـزار   6 حـدود  هم اکنـون  فـوالد  صنعـت 

500مگاوات برق مصرف می کند اما نیروگاه های 

تولیدکننـدگان ایـن حوزه حـدود دو هزار مگاوات 

است و بنابراین کسری چهار هزار و 500 مگاواتی 

وجود دارد. ضمن اینکه صنعت آلومینیوم هیچ 

نیروگاهی در اختیار ندارد و بسیاری از صنعتگران 

نیز به به تولید برق شبکه وابسته هستند.

بـرق  تامیـن  عـدم  کـرد:  اضافـه  صبـاغ 

تولیدکننـدگان صنعـت فوالد از نیروگاه های در 

اختیـار آن هـا یـک موضـوع صرفـا فنـی اسـت و 

ایـن نیروگاه هـا بـه ناچـار بایـد بـا شـبکه سـینک 

شـوند تا بتوانند از شـوک های ناشی از فعالیت 

کننـد.  جلوگیـری  الکتریکـی  قـوس  کوره هـای 

عدم صادرات فوالد می تواند باعث 
شود مشتریان صادراتی اطمینان 

خود را نسبت به فوالدسازان ایران 
از دست بدهند. بسیاری از آن ها 

پیش پرداخت داده اند و منتظر 
رسیدن کاال هستند
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باعـث  فـوالد  ریخته گـری  و  ذوب  کـه  چـرا 

نوسـانات شـدید در برق شـده و نیروگاه شـرکت 

مدیریـت  را  شـوک ها  ایـن  مسـتقال  نمی توانـد 

کند. بنابراین نیروگاه به شـبکه متصل می شـود 

تـا بـا تبـادل بـرق بـا شـبکه ملـی، مجـددا بـرق از 

شبکه ملی دریافت شود.

وی ابـراز کـرد: در تبـادل انـرژی کـه بـا شـبکه 

اتفـاق می افتـد، قیمت هـا غیـر عادالنـه جابه جـا 

می شود؛ به طوری که برق از شرکت ها 70 تومان 

بـه ازای هـر کیلـووات خریـداری می شـود امـا در 

بازگرداندن آن به شرکت ها 400 تومان به ازای هر 

مشـاهده  حتـی  می شـود.  محاسـبه  کیلـووات 

می شود که هم اکنون برق نیروگاه های شرکت ها 

بـه آن هـا بازنمی گردد و در سـایر بخش ها مصرف 

می شود. به طور مثال، شرکت معدنی و صنعتی 

شـبکه  بـه  بـرق  مـگاوات  حـدود 470  چادرملـو 

مدیریـت  و  دیسـپاچینگ  بخـش  امـا  می دهـد 

توانیـر بـرق نیروگاه چادرملو را طبـق اولویت های 

بنـدی خـود در شـهرها توزیع می کنـد. این نحوه 

مدیریـت توزیـع بـرق عامل تشـدید بحـران تولید 

است و از انگیزه سرمایه گذاری در حوزه احداث 

نیروگاه ها نیز کم می شود.

دست اندازهای وزارت نیرو در احداث   

نیروگاه های جدید

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیدرو مطرح کرد: اگر شرکت ها اطالع داشته 

باشـند کـه حتـی بـا احـداث نیـروگاه، بـرق آن هـا 

تامیـن نخواهـد شـد، قطعـا دلیلـی بـر ورود بـه 

نیـروگاه  احـداث  حـوزه  در  سـرمایه گذاری 

و  بـرق  صنعـت  متاسـفانه  داشـت.  نخواهنـد 

احداث نیروگاه در اثر سیاسـت های وزارت نیرو 

کامـال زیـان ده اسـت و حتـی هیـچ چشـم اندازی 

نیـز بـرای بهبـود صنعـت بـرق در سـال های آتـی 

بخـش  معمـوال  شـرایط  ایـن  در  نـدارد.  وجـود 

جدیـد  نیروگاه هـای  احـداث  از  خصوصـی 

عقب نشـینی می کنـد و ایـن موضـوع بـه بدتـر 

شـدن وضعیـت تامیـن بـرق کشـور در سـال های 

آتی دامن می زند.

صبـاغ تاکیـد کـرد: اصالحات زیـادی باید در 

حوزه زیرساخت انجام شود و سرمایه گذاری های 

جدید در آن صورت گیرد. بخش خصوصی باید 

بـه عنـوان سـرمایه گذار بـه احـداث نیـروگاه وارد 

شـود تا شـاهد بهبود وضعیت تامین برق باشـیم 

که قطعا این امر زمان بر بوده و سـه تا چهار سـال 

بـه طـول خواهـد انجامیـد. ایـن یعنـی 10 هـزار 

صنایـع  و  معـدن  حـوزه  شـرکت های  مگاواتـی 

آن  بـرای  سـرمایه گذاری  داوطلـب  معدنـی 

شده اند، در کوتاه مدت به ثمر نخواهد نشست 

و کمتری زمان به ثمر رسیدن آن چهار سال بعد 

خواهد بود.

ایـن  تاسـف بار  نکتـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

اسـت کـه احـداث ایـن 10 هـزار مـگاوات نیـروگاه 

جدید در دست اندازهای وزارت نیرو باقی مانده 

پارامترهایـی ماننـد هزینـه  بـر  ایـن وزارتخانـه  و 

انتقال تاکید غیر کارشناسی دارد و این روش که 

صحیح نیست باعث می شود حتی شرکت ها از 

بـرق عقب نشـینی  در صنعـت  سـرمایه گذاری 

کننـد. حتـی ایـن امـکان وجـود دارد ایـن 10 هـزار 

سـرمایه گذاری  بـرق  صنعـت  در  نیـز  مـگاوات 

صورت نگیرد. پیشنهاد شرکت های حوزه معدن 

و صنایـع معدنـی کشـور بـرای احـداث نیـروگاه 

جدیـد فرصتـی اسـت کـه بـه وزارت نیـرو داده 

شده تا هم نیروگاه اختصاصی برای خود احداث 

بـا  نیـرو  وزارت  کـه  رفتـاری  متاسـفانه  کننـد. 

سرمایه گذاران می شود، آن ها را از حضور در این 

بـه  نیـز  بازمـی دارد و هیچ گونـه مشـوقی  حـوزه 
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سـرمایه گذاران داده نمی شـود و بـه نوعـی ایـن 

وزارتخانه تنها به فکر منافع خود است.

لزوم تغییر اساسی در ساختار صنعت برق  

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

کـه  اقدامـی  مهم تریـن  کـرد:  تصریـح  ایمیـدرو 

دولـت می توانـد انجام دهد، بازگشـت اطمینان 

بـه تولیدکننـدگان اسـت. متاسـفانه وزارت نیـرو 

طـوری در خصـوص تامیـن بـرق تولیدکننـدگان 

بدقولـی کرده انـد کـه از زمـان اعـالم وصل شـدن 

آن هـا  از  بسـیاری  سـیمان،  تولیدکننـدگان  بـرق 

هنـوز تولیـد خـود را آغـاز نکرده انـد زیـرا هنـوز 

اطمینانی نسبت به وصل دائمی برق ندارند.

صبـاغ اذعـان کـرد: اگر یک تولیدکننده آغاز 

بـه کار و کـوره خـود را روشـن کنـد، در صـورت 

مـدار،  از  کـوره  شـدن  خـارج  و  بـرق  قطعـی 

خواهـد  تولیدکننـده  متوجـه  زیـادی  خسـارت 

تولیدکننـدگان  کـوره  نسـوز  آجـر  چراکـه  شـد؛ 

سـیمان حـدود 20 میلیـارد تومـان اسـت و قطعـا 

چنیـن  تحمـل  تـوان  تولیدکننـده  هیـچ 

خسـارت هایی را در شـرایط کنونی ندارد. ضمن 

اینکـه تـوان کـوره بـرای شـوک قطعی برق بسـیار 

محـدود اسـت و نمی توانـد قطـع و وصـل شـدن 

پیاپی را تحمل کند.

بـرق  تامیـن  بـرای  دولـت  کـرد:  عنـوان  وی 

واقعیت ها را به صنعت اطالع رسانی کند و اگر 

قصد وصل مجدد برق دارد، با برگزاری جلسات 

شـبانه دوبـاره بدقولـی نکنـد. تـا زمانـی کـه ایـن 

رفتـار از سـوی وزارت نیـرو در مقابـل صنعـت 

مشـاهده می شـود، بعیـد اسـت تولیدکننـدگان 

فعالیت های عادی خود را از سر گیرند. بنابراین 

فشـار روی عرضـه وجـود خواهـد داشـت و بـازار 

همچنان کمبود دارد.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو تاکیـد کـرد: اقـدام دیگـری کـه وزارت 

از سـرمایه گذاری ها در صنعـت  نیـرو حمایـت 

برق و اقتصادی کردن آن ها است. این وزارتخانه 

هیـچ برنامـه ای بـرای ترغیـب بخـش خصوصـی 

در  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  جهـت 

احـداث نیروگاه هـا نـدارد. اگـر یک سـرمایه گذار 

قصد ورود به احداث نیروگاه گازی را دارد، باید 

سـوخت و مـاده اولیـه خـود را از وزارت نفـت 

دریافت که این وزارتخانه نیز در تامین سوخت 

با محدودیت مواجه است.

صبـاغ عنـوان کـرد: متولیـان وزارت نیـرو بـا 

فـروش  و  خریـد  در  گونـه ای  بـه  بـرق  صنعـت 

سـرمایه گذار  منظـر  از  کـه  می کننـد  برخـورد 

کامـال غیر اقتصادی می شـود. ایـن وزارتخانه در 

هنـگام خریـد برق از صاحبان نیروگاه، نـرخ ارز را 

چهـار تـا پنـج هـزار تومـان در نظـر می گیرنـد امـا 

هنگامـی که سـرمایه گذار قصد بازگردانـدن وام 

اخـذ شـده از صنـدوق توسـعه ملـی را دارد، نـرخ 

ارز را بـه صـورت نیمایـی یعنـی بیـش از 20 هـزار 

تومـان محاسـبه می کننـد. این سیاسـت اشـتباه 

باعث کاهش شـدید سـرمایه گذاری در صنعت 

برق شده است.

بـرق  بایـد سـاختار صنعـت  کـرد:  بیـان  وی 

اصالح شود تا شاهد بهبود وضعیت باشیم. اگر 

دولـت بتوانـد سـاختار صنعـت بـرق را اصـالح 

کنـد، می تـوان در بلندمـدت نسـبت بـه تامیـن 

چنیـن  تـا  کـرد  حاصـل  اطمینـان  صنعـت  بـرق 

بحرانـی کـه در سـال جـاری بـه وجـود آمـد، دیگر 

تکـرار نشـود. اگـر سـاختار صنعـت بـرق اصـالح 

نشـود، بایـد منتظـر خسـارت های بیشـتری در 

حوزه تولید باشـیم که به تنظیم بازار نیز آسـیب 

کنونـی  شـرایط  از  وضعیـت  حتـی  زد.  خواهـد 

بحرانی تر هم خواهد شد.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو مطـرح کرد: آسـیب رسـیدن به صنعت 

فـوالد بـه سـایر صنایـع نیـز تسـری پیـدا خواهـد 

کرد. اگر این بحران به درسـتی مدیریت نشـود، 

حتـی کسـب و کارهـای کوچک مرتبـط با صنایع 

معدنـی نیـز بـه شـدت آسـیب خواهنـد دیـد و 

می توانـد وضعیـت اشـتغال را در کشـور بحرانی 

کنـد؛ بـه طـوری کـه دیگر نتـوان به مسـیر اصلی 

بازگشت.

صباغ ابراز کرد: بهتر است نحوه تامین برق 

صنایع شفاف سازی شود و سپس با برنامه ریزی 

کوتاه مـدت و بلندمـدت، سـاختار صنعـت بـرق 

در قیمت گـذاری و سـرمایه گذاری اصـالح شـود 

و این امر بتواند به خروج صنعت از بحران پیش 

آمده منجر شود.

نکته تاسف بار این است که احداث 
این 10 هزار مگاوات نیروگاه 

جدید در دست اندازهای وزارت 
نیرو باقی مانده و این وزارتخانه بر 

پارامترهایی مانند هزینه انتقال تاکید 
غیر کارشناسی دارد و این روش 
که صحیح نیست باعث می شود 

حتی شرکت ها از سرمایه گذاری در 
صنعت برق عقب نشینی کنند
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نادر جعفر یوسـفی در حاشـیه انعقاد قرارداد 

تامیـن لوله های جریانـی مورد نیاز صنعت نفت 

در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی 

ملـی  گـروه  داشـت:  اظهـار  آنالیـن«  »فلـزات 

شـرکت های  از  یکـی  بـا  ایـران  فـوالد  صنعتـی 

پیمانکار صنعت نفت یعنی پترو گوهر فراساحل 

کیش در خصوص تامین لوله های جریانی بدون 

درز انتقال نفت کمتر 6 اینچ قرارداد امضا کرد. 

قرار است گروه ملی 44 کیلومتر لوله بدون درز 

ایـن  بـه  اللـی  پـروژه  در  مـاه  سـه  طـی  جریانـی 

شرکت تحویل دهد.

وی افـزود: لوله هـای جریانـی بـه عنـوان یکی 

نفـت  صنعـت  اسـتراتژیک  کاالهـای  قلـم   10 از 

ملـی  گـروه  مجموعـه  می شـوند.  محسـوب 

صنعتـی فـوالد ایـران بـا دارا بـودن کارخانه تولید 

بـه   1360 سـال  از  کـه  درز  بـدون  لوله هـای 

نیـاز  لوله هـای مـورد  بهره بـرداری رسـید، صرفـا 

صنایـع پتروشـیمی، پاالیشـگاه ها، گاز و انتقـال 

سیاالت را تامین می کرد.

تغییر رویکرد گروه ملی فوالد  

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران 

خاطرنشـان کـرد: بـا تغییـر رویکـردی کـه اواخـر 

سال 1398 رخ داد و یک استراتژی متفاوتی را در 

جهـت تولیـد یـک محصـول خـاص اتخـاذ کردیم، 

مطالعات زیادی را در جهت تولید لوله جریانی 

در کارخانـه موجـود آغـاز کرد. در این مطالعات، 

مـورد  زوایـا  تمـام  از  تولیـد  امـکان  و  فرایندهـا 

بررسی قرار گرفت. خوشبختانه با توانمندی های 

توانمنـدی  از  اسـتفاده  و  کارخانـه  در  موجـود 

مشـاوران و شـرکت های متعدد موفق شدیم پس 

از اینکـه نخسـتین محمولـه شـمش آلیـاژی مورد 

نیـاز تولیـد لوله های جریانی بـدون درز را از یکی 

از کارخانه هـای فـوالدی دریافـت کردیـم، اولیـن 

نمونه های لوله های جریانی را تولید کنیم. الزم 

به ذکر است که برای تولید لوله جریانی باید از 

شمش فوالدی با آلیاژ X52 به ابعاد 200میلی متر 

و طول 12 متر اسـتفاده شـود. این اتفاق در سـال 

1399 رخ داد.

جعفـر یوسـفی تصریـح کـرد: تولیـد لوله های 

جریانـی انتقـال نفـت بـا اطـالع و تحـت نظـارت 

شرکت مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت. 

پـس از اینکـه نمونه هـای اولیـه تولیـد شـد، ایـن 

نفت خیـز  مناطـق  شـرکت  اختیـار  در  لوله هـا 

جنـوب قـرار گرفـت و بعـد از تسـت هایی که این 

انجـام داد، محصـول  شـرکت روی محصـوالت 

گـروه ملـی صنعتـی را تایید کرد. محصـول گروه 

ملی صنعتی فوالد لوله کمتر از 6 اینچ است.

وی ادامـه داد: پـس از اینکـه محصـول گـروه 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران مـورد تاییـد شـرکت 

ایـن  و  گرفـت  قـرار  جنـوب  نفت خیـز  مناطـق 

شـرکت به لیسـت تامین کننـدگان صنعت نفت 

انبـوه دو  تولیـد  بـرای  بـود کـه  نیـاز  یافـت،  راه 

تجهیـزات،  ایـن  از  یکـی  کنیـم.  نصـب  تجهیـز 

تجهیز هیدرواستاتیک بود که فشار را تا 700 بار 

اندازه گیـری می کنـد زیـرا لوله هـای جریانـی در 

محیطـی قـرار دارنـد کـه بایـد در فشـاری معـادل 

540 تـا 550 بـار مـورد تسـت قـرار گیرنـد. ایـن 

تجهیـز چندیـن سـال پیش خریـداری شـده بود و 

گـروه ملـی صنعتـی بـا همـت و تـالش نیروهـای 

درون سازمان موفق شد آن را نصب و راه اندازی 

تجهیـز  تامیـن  کـه  اسـت  گفتنـی  کنـد. 

هیدرواسـتاتیک بسـیار هزینه بـر بـوده و بالـغ بـر 

60میلیارد تومان قیمت دارد.

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران 

اضافه کرد: دیگر تجهیز مورد نیاز، تست کننده 

ضخامت لوله یا دسـتگاه التراسـونیک بود. گروه 

ملـی صنعتـی فـوالد با کمک یکی از شـرکت های 

دانش بنیـان کـه اقـدام مشـابهی را بـرای شـرکت 

لوله گستر اسفراین انجام داده بود، سال گذشته 

قراردادی را منعقد کرد و در هفته نخست مرداد 

ماه شاهد راه اندازی تجهیز التراسونیک هستیم 

تا بتوانیم به صورت انبوه، با نصب دو تجهیز هم 

تست فشار و هم تست ضخامت را انجام دهیم. 

به این ترتیب عمال مجموعه گروه ملی با تکمیل 

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتی فوالد ایـران گفت: تولید لوله های جریانی در کشـور و انعقـاد قرارداد با صنعت نفت بـرای تامین این 
لوله هـا در گـروه ملـی صنعتی فوالد ایران نشـان می دهد کشـور ما توانایی بسـیاری در تامین اقالم اسـتراتژیک مـورد نیاز صنعت 

نفت دارد و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران مطرح کرد:

توانمندی باالی ایران در تامین نیازهای صنعت نفت
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خـط تولیـد خـود بـه سـمت تولیـد انبـوه لوله های 

جریانی انتقال نفت حرکت کرده است.

جعفر یوسفی فرایند تولید لوله به این صورت 

که شمش با ابعاد 20 سانتی متر در 12متر به خط 

تولیـد وارد می شـود و بـرش می خـورد. سـپس بـا 

اسـتفاده از یـک سـنبه، بـه شـمش داغ فشـار وارد 

شده و لوله بدون درز تولید می شود. خوشبختانه 

تولیدکننـدگان فـوالد کشـور توانایی تولید شـمش 

X52 را دارند و با توجه به میزان نیاز صنعت نفت 

به لوله های جریانی در حدود 15 هزار تن در سال، 

مشـکل خاصـی در تامیـن شـمش فـوالدی وجـود 

نخواهد داشت.

به توانایی های داخل توجه شود  

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران 

تاکیـد کـرد: امیدواریـم بـا انعقاد این قـرارداد که 

ثابـت می کنـد کشـور مـا می توانـد در صنعـت 

نفـت خودکفـا شـود، اقدامات دیگری در کشـور 

انجـام دهیـم کـه طـی سـال های گذشـته از ایـن 

توانایی هـا بـه درسـتی اسـتفاده نشـد. در گـروه 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران بـا وجـود تالش هـای 

گذشـته، طـی دو سـال اخیـر خـط تولیـد مـورد 

بازنگری قرار گرفت، فرایندها اصالح و تجهیزات 

نصب شدند و در نهایت با تولید محصول ویژه، 

تاییدیـه صنعـت نفـت اخـذ و منجـر بـه انعقـاد 

قرارداد شد.

وی عنـوان کـرد: پس از تولید لوله های بدون 

درز جریانـی، تمـام تـالش ما در این جهت اسـت 

کـه بتوانیـم لوله هـای درون چاهـی را نیـز تولیـد 

کنیـم و بـا یـک آلیـاژ متفـاوت، بایـد دو عملیـات 

دیگر یکی عملیات حرارتی و دیگری رزوه انجام 

شـود؛ گفتنـی اسـت کـه شـمش مـورد نیـاز لولـه 

درون چاهـی نیـز L80 اسـت. بـرای تامیـن ایـن 

شـمش بـا چندیـن شـرکت فـوالدی کـه در تولیـد 

ایـن نـوع آلیاژهـا فعالیت می کننـد، مذاکراتی را 

صورت دادیم.

جعفـر یوسـفی بیان کـرد: گروه ملی صنعتی 

فـوالد بـه دنبـال آن اسـت کـه موافقـت صنعـت 

نفـت را کسـب کنـد تـا بـا برون  سـپاری دو فرایند 

تاییدیه هـای صنعـت  اخـذ  از  پـس  و  یـاد شـده 

نفت، قرارداد دیگری را منعقد کند. در صورتی 

فعالیـت  سـمت  بـه  و  بیفتـد  اتفـاق  ایـن  کـه 

در  هسـتیم  امیـدوار  برویـم،  پیـش  اقتصـادی 

راه انـدازی  و  نصـب  شـاهد  آتـی،  سـال های 

تجهیزات عملیات حرارتی و هم رزوه باشیم که 

بسـیار هزینه بـر بـوده و خریـد آن هـا بـه سـرمایه 

بسیار باالیی نیاز دارد.

وی ابـراز کـرد: هم اکنـون بـه مـوازات قـرارداد 

تامیـن  سـاله  دو  قـرارداد  یـک  انعقـاد  کنونـی، 

لوله هـای جریانـی بـدون درز کمتـر از 6 اینچ را با 

شـرکت ملـی نفـت را پیگیری می کنیـم و در این 

رابطـه نیـز چندیـن جلسـه برگزار کردیـم و با تهیه 

پیش نویس قرارداد، امیدوار هستیم طی دو ماه 

آتی منجر به نتیجه نهایی شود.

لوله های جریانی به عنوان یکی از 
10 قلم کاالهای استراتژیک صنعت 

نفت محسوب می شوند. مجموعه 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران با 
دارا بودن کارخانه تولید لوله های 
بدون درز که از سال 1360 به 

بهره برداری رسید، صرفا لوله های 
مورد نیاز صنایع پتروشیمی، 

پاالیشگاه ها، گاز و انتقال سیاالت را 
تامین می کرد
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سـعید عسـکرزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: به طور کلی، در بحث آزادسازی 6 هزار 

معدن و محدوده ها، نفس اقدام و موضوع طرح 

کامال صحیح و درست است، اما در شیوه اقدام 

همان گونـه کـه در ابتـدا فعـاالن بخـش خصوصی 

بـر آن تاکیـد کـرده بودنـد، می توانـد همچون یک 

شمشـیر دو لبه عمل کند؛ در واقع می تواند هم 

اقـدام موثـر و مثبت باشـد و هـم می تواند یک به 

شدت ضربه زننده به بخش معدن باشد.

بخش خصوصی موافق آزادسازی   

محدوده های معدنی است

دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن ایران 

ادامـه داد: بـه نظـر می رسـد در ایـن گونـه مـوارد 

نحـوه اجـرا ایـن طـرح تاثیرگـذار و مفیـد خواهـد 

بود، وگرنه هیچ کدام از فعاالن بخش خصوصی 

و انجمن های تخصصی با آزادسـازی محدوده ها 

و یـا مـوارد مشـابهی ماننـد آزادسـازی اطالعـات 

معدنی مخالف نیستند.

وی تصریـح کـرد: در واقـع یـک بحـث دیگـری 

کـه در ایـن حـوزه می توانـد همچـون آزادسـازی 

6هـزار محـدوده معدنـی مطرح شـود، آزادسـازی 

اطالعـات اسـت؛ ایـن اطالعـات کـه مربـوط بـه 

طریـق  از  بایـد  اسـت،  مختلـف  محدوده هـای 

مراجـع مختلـف تهیـه می شـد و مطابـق بـا قانـون 

باید در اختیار عالقه مندان به سرمایه گذاری در 

بخش معدن و صنایع معدنی قرار می گرفت که 

در نهایت این فرایند صورت نپذیرفته است.

دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن ایران 

بـا بیـان اینکـه آزادسـازی محدوده هـای معدنـی 

یـک فضـای دوگانـه در بخـش معدن ایجـاد کرده 

اســـت، خاطرنشـان کــــرد: آزادســــازی 6 هــــزار 

محـدوده معــدنی هـم می توانــد مبنـای بسـیار 

خوبـی بـرای توسـعه بخـش معـادن باشـد و هـم 

می تواند به یک فضای دارای رانت و آسیب زننده 

تبدیـل شـود و شـرایط بخـش معـدن کشـور را بـه 

طـور کلـی تغییـر دهـد. بـه تصـور فعـاالن بخـش 

خصوصـی، هیـچ یـک از نتایجـی کـه اشـاره شـده 

اسـت، بـه صـورت مطلق نبوده اسـت. بـه طوری 

کـه نمی تـوان بـا قاطعیـت گفـت کـه آزادسـازی 

6هـزار محـدوده معدنـی فضـای فسـادانگیزی را 

ایجاد کرده است. در عین حال، نگاه دیگری نیز 

وجـود دارد کـه آن هـم اجـرای صحیـح و بـدون 

شـائبه ایـن فراینـد بود که البتـه اما فعاالن بخش 

خصوصـی بـه ایـن موضـوع نیز قائل نبودنـد؛ این 

همـان  در  طـرح  شـدن  متوقـف  باعـث  دالیـل 

مراحل اولیه اجرا شد.

آزادسـازی  نتایـج  بـه  اشـاره  بـا  عسـکرزاده 

محدوده هـای معدنـی عنـوان کـرد: در مجمـوع 

به نظر می رسد اصل طرح آزادسازی محدوده های 

معدنـی، اقدامـی صحیـح و مـورد توافـق همـگان 

بـوده اسـت، امـا روش اجـرای این طـرح می تواند 

تعیین کننـده باشـد که نتایـج آن مثبت یا منفی 

خواهد بود.

ضرورت حل مشکالت دولتی بر سر راه   

معدن کاران

دبیر انجمن تولیدکنندگان سـنگ آهن ایران، 

دبیـر انجمـن تولیدکنندگان سـنگ آهن ایـران گفت: فعاالن بخـش خصوصی بـا آزادسـازی محدوده های معدنی محبـوس موافق 
هستند اما نحوه اطالع رسانی و اجرای این فرایند باید به صورت شفاف انجام شود تا شاهد توسعه بخش معدن باشیم.

اما و اگرهای آزادسازی 6 هزار محدوده معدنی
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در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـا اشـاره 

بـه پیش نیازهـای فراینـد آزادسـازی محدوده هـا 

اظهـار کـرد: آزادسـازی معـادن بایـد بـر مبنـای 

رصـد کامـل اطالعـات گذشـته صـورت بگیـرد. 

توفیـق  عـدم  علـت  ابتـدا  بایـد  مثـال،  به طـور 

معدنـی کـه در مزایـده قرار گرفته، به طور دقیق 

مورد بررسی قرار گیرد.

عسـکرزاده ادامـه داد: بسـیاری از معـادن و 

محدوده هـا مشـکالتی داشـتند کـه هیـچ یـک از 

ایـن  بازنمی گشـت. ازجملـه  بـه بهره بـردار  آن هـا 

مشـکالت می توان به سـنگ اندازی مجموعه های 

دولتی و حاکمیتی مانند سازمان محیط زیست، 

سازمان منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی و امثال 

آن اشـاره کـرد. حتـی عـدم فعال سـازی بسـیاری از 

معدن حاصل ممانعت های معارضین محلی بوده 

اسـت. در رفع مشـکالت یاد شده، بهره بردار هیچ 

نقشی ندارد.

محـدوده  کـه  صورتـی  در  کـرد:  تاکیـد  وی 

دارای مشـکالت یـاد شـده از بهره بـردار کنونـی 

خلعیت شده و مجدد به شخص دیگری واگذار 

شود، قطعا هیچ توفیقی در توسعه بخش معدن 

به وجود نمی آید. چرا که باید در ابتدا مسـائل و 

مشـکالت ایـــن حـــوزه حـل و فصــــل شــــود؛ اگـر 

توســــط  معــــدن  حــــوزه  حاکمیتـــی  مشـکالت 

حاکمیت حل شود، حتی این احتمال وجود دارد 

کـه بهره بـردار کنونـی نیـز بـا حـل ایـن مشـکالت 

نتیجـه مطلوبـی را از معدن خـود دریافت کند و 

توسعه بخش معدن را شاهد باشیم.

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایـران با اشـاره بـه دو 

موضـوع دیگـری کـه بایـد در ایـن حـوزه توجـه 

شـود، خاطرنشـان کـرد: نکتـه دیگـری کـه بایـد از 

سـوی دولتمـردان مـورد توجـه قـرار گیـرد، نحـوه 

از  اعـم  انجـام مزایده هـا  نحـوه  و  اطال ع رسـانی 

افـراد شـرکت کننده  امتیازهـای  و  صالحیت هـا 

اسـت زیـرا بـه نظر می رسـد نظـرات متفاوتـی در 

ایـن حـوزه وجـود داشـته اسـت و بـه همیـن دلیل 

فراینــــد آزادســــازی 6 هــزار محدوده معدنی 

می توانست به شکل بهتری اجرا شود.

عسـکرزاده مطـرح کـرد: موضـوع مهـم دیگر، 

اطالعاتی است که در بحث معادن مورد مزایده 

گذاشـته شـده  و مطـرح شـده بودنـد؛ چراکـه ایـن 

راسـتی آزمایی  از  مطلوبـی  شـکل  بـه  اطالعـات 

خوبـی برخـوردار نبودند. شـاید بهتر بود بررسـی 

می شـد،  انجـام  موضـوع  ایـن  روی  بیشـتری 

همچنیـن اگـر بررسـی ها بـه طـور مسـتند و بـه 

درسـتی مطرح شـود، می تواند از ایجاد تخلفات 

ایـن حـوزه جلوگیـری و احتمـال بـروز آن را کمتـر 

کند. به طور مثال، می توان از مواردی جلوگیری 

کـرد کـه ماده معدنی بـه صورت غیر واقعی قید 

شـده اسـت یـا اینکـه ارزش واقعـی معـدن مـورد 

مزایـده کمتـر یـا بیشـتر از آن چیزی باشـد کـه در 

پروانـه بهره بـرداری قید شـده اسـت. طبعیتا رقع 

این مغایرت ها در اختیار دولت است و می تواند 

آزادســــازی  فراینـــــد  شفـــــاف  اجـــــرای  بـــــرای 

محدوده هـای معدنـی افـرادی مطلـع را بـه کار 

گیرد که در جریان اطالعات بیشتر و با جزئیات 

هسـتند و می تواننـد مشـکالت مربـوط بـه ایـن 

حوزه را مرتفع کنند.

آزادسازی 6 هزار محدوده معدنی 
هم می تواند مبنای بسیار خوبی 

برای توسعه بخش معادن باشد و 
هم می تواند به یک فضای دارای 

رانت و آسیب زننده تبدیل شود 
و شرایط بخش معدن کشور را 

به طور کلی تغییر دهد
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تولید با تردید همراه است

قیمت آلومینیوم در بازار داخلی مطابق نرخ جهانی نیست
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بـا  گفت وگـو  در  یاری خـواه  محمدعلـی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: در سـال 1390 کارخانـه را تعطیـل 

کردیـم و بعـد از آن فعالیتـی نداشـتیم امـا با آغاز 

بـه  تصمیـم گرفتیـم مجـددا شـروع  سـال 1400 

فعالیت کنیم اما متاسـفانه مشـکالتی به وجود 

بـه چالـش کشـانده اسـت.  را  تولیـد  آمـده کـه 

سـال،   10 از  پـس   ،1400 سـال  آغـاز  بـا  همزمـان 

مجـددا کارخانـه را راه انـدازی و شـروع بـه تولیـد 

کردیـم و تولیـد پروفیل هـای سـبک کـه در ابعـاد 

0.7 میلی متـر هسـتند و در در کابینت سـازی 

کاربرد دارند را از ابتدا دستور کار قرار دادیم.

وی افـزود: یکـی از مسـائلی کـه تولیـد مـا را 

افزایـش  داده،  قـرار  خـود  منفـی  تاثیـر  تحـت 

قیمـت حامل هـای انرژی اسـت. عـالوه بر بحث 

تامیـن  در  نیـز  دیگـری  چالش هـای  قیمـت، 

سـوخت وجـود دارد؛ بـه عنـوان مثـال، هـر مـاه 

بایـد بـرای تامیـن گازوئیـل مـورد نیـاز ژنراتـور، 

در  زیـادی  مانع تراشـی های  کـه  ثبت نـام شـود 

تامیـن  بـرای  نبایـد  دارد.  وجـود  مسـیر  ایـن 

سـوخت کـه اصلی تریـن زیرسـاخت بـرای ادامـه 

فعالیـت یـک واحـد تولیـدی اسـت، تـا ایـن حـد 

مشکل سازی کرد.

ایـن تولیدکننـده پروفیـل آلومینیومـی ادامـه 

داد: برای اینکه بتوانیم نیاز به تامین سوخت را 

ترکیـه  از کشـور  دو متخصـص  کاهـش دهیـم، 

دعـوت کردیـم تـا اقدامـات الزم را بـرای ارتقـای 

تجهیزات تولید انجام دهیم.

سازمان ها با تولیدکننده همسو نیستند  

مدیرعامـل مجتمـع آلومینیـوم بابـک تاکیـد 

نظیـر  سـازمان ها  در  نبایـد  کارفرمـا  یـک  کـرد: 

سـازمان امـور مالیاتـی درسـت به اندازه سـاعات 

و  باشـد  داشـته  وقـت  اتـالف  کاری،  روز  یـک 

مسـئولین مربوطـه هیچگونه حمایتـی در جهت 

تسـهیل امور اداری مربوط به حوزه تولید انجام 

ندهنـد. متاسـفانه برای اکثر تولیدکننـدگان این 

شـرایط نامطلوب به وجود آمده و باعث شـده تا 

کم و بیش از روند تولید خود عقب بیفتند.

لزوم ایجاد نهاد حمایتی در امر تولید  

یاری خواه گفت: نقش تولیدکننده در پیشبرد 

اهداف کالن اقتصادی کشور، ایجاد ارزش افزوده 

مدیرعامـل مجتمـع آلومینیوم بابک گفـت: بعد از یک دهه تصمیـم به فعالیت مجدد گرفتیـم اما این امر با معضالتـی نظیر افزایش 
تورم و چالش تامین انرژی مواجه شده است.

مدیرعامل مجتمع آلومینیوم بابک:

تولید با تردید همراه است
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و همچنین ارزآوری بسیار کلیدی است. بنابراین، 

صـدای  تـا  باشـد  داشـته  وجـود  مرجعـی  بایـد 

تولیدکننده باشد و بتواند در جهت حل معضالت 

تولیـد اقداماتـی را انجـام دهـد امـا متاسـفانه باید 

گفت که هیچ تشکلی نمی تواند به شیوه مطلوب 

از رنج های تولید سخن بگوید و در صورت امکان 

راه حل هایـی را نیـز ارائـه کند. باید یک نهاد مرجع 

شـکل بگیـرد تـا رابـط موثـر دولـت و مسـئولین بـا 

تولیدکننده باشـد که بتوانیم شـاهد رشد تولید 

در کشور در همه صنایع باشیم.

واردات ضایعات آلومینیومی از عراق  

در  بابـک  آلومینیـوم  مجتمـع  مدیرعامـل 

ارتباط با وضعیت تولید در سال 1400، خاطرنشان 

کـرد: از مهم تریـن چالش های تولیـد می تواند به 

افزایش افسارگسیخته تورم و کمبود انرژی نظیر 

بـرق اشـاره کـرد. حـال حاضـر بـا کشـور عـراق در 

حـال همـکاری هسـتیم و مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خود برای تولید محصول پروفیل آلومینیومی را 

تامیـن  عـراق  کشـور  در  واقـع  اربیـل  شـهر  از 

می کنیـم. ایـن امـر بـه صـورت ورود موقـت کاال 

انجـام می پذیـرد کـه در ازای آن، بـه ایـن کشـور 

ضایعـات  قیمـت  می کنیـم.  صـادر  محصـول 

آلومینیومـی در داخـل کشـور نسـبت بـه بـازار 

خارجـی، بیشـتر اسـت و ایـن یعنی اگر ایـن مواد 

را از داخل کشور تامین کنیم، هزینه تولید و در 

نهایـت قیمـت محصـول بیشـتر خواهـد شـد کـه 

ایـن امـر مـا را در رقابـت بـا شـرکت های ترکیـه ای 

به عقب می راند.

وی یـادآور شـد: موضـوع دیگـری کـه همـه 

تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و محدود به 

سـال جـاری نیسـت، بروکراسـی اداری و وجـود 

موانع قانونی گوناگون در مسیر تولید است.

یاری خـواه در ادامـه اذعـان کـرد: ظرفیـت 

شـرکت  ایـن  در  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیـد 

بـه  توجـه  بـا  تـن در سـال اسـت کـه  پنج هـزار 

معضالت کنونی، در ماه 42 تا 50 تن محصول 

تولید می کنیم.

استفاده از ماشین آالت به روز  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

از چـه نـوع تکنولـوژی تولیـد و ماشـین آالتی در 

خطـوط تولیـد اسـتفاده می کنیـد، تصریـح کـرد: 

از  تولیـد محصـوالت خـود  بـرای  سـعی کردیـم 

همچنیـن  و  دنیـا  بـه روز  تقریبـا  تکنولـوژی 

ماشـین آالت خارجـی اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیـم 

افزایـش  بیشـتر  هرچـه  را  محصـوالت  کیفیـت 

دهیم و درآمد افزون تری کسب کنیم.

وی در خصـوص چالـش تعمیر دسـتگاه های 

ایـن  بـا  خوشـبختانه  کـرد:  اذعـان  خارجـی، 

قطعـات  اگـر  و  نیسـتیم  مواجـه  معضـل 

دسـتگاه ها بـا اختـالل روبه رو شـود، خـود اقدام 

به رفع آن می کنیم.

تجهیـزات  از  یکـی  کـرد:  اضافـه  یاری خـواه 

مورد استفاده در این کارخانه، سیستم ایجینگ 

اسـت. عملیـات حرارتـی پروفیـل آلومینیـوم یـا 

ایجینـگ، یـک تکنیـک عملیـات حرارتـی مـورد 

استفاده برای افزایش استحکام مواد نرم و قابل 

انعطاف، ازجمله آلومینیوم و آلیاژهای آن است.

با شور و شوق آغاز به کار کردیم، با دلسردی   

پایان می دهیم

در  بابـک  آلومینیـوم  مجتمـع  مدیرعامـل 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه برنامـه توسـعه ای 

بـرای سـال 1400 در نظـر گرفته ایـد، عنوان کرد: 

قصـد داشـتیم یـک سـالن توسـعه  بـرای شـرکت 

فراهـم کنیـم تـا فعالیـت تولیـدی، گسـترش و 

ظرفیـت افزایـش یابـد کـه در ایـن راسـتا، حدود 

چهـار هـزار متـر اراضـی کـه روبـه وری کارخانـه 

وجـود دارد را در نظـر گفتـه بودیـم امـا در حـال 

حاضر ادامه فعالیت تولیدی نیز در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.

تنهـا  مسـئولین  سـوی  از  کـرد:  تاکیـد  وی 

مانع تراشـی و سـنگ اندازی بـرای تولیدکننـده 

بـه ارمغـان آمـده اسـت و خبـری از رفـع موانـع 

تولید نیست.

فروش اعتباری محصوالت در بازار   

داخلی و نقدی در بازار صادراتی

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در خصـوص 

نحوه فروش محصوالت خود در بازار خاطرنشان 

کـرد: نحـوه فـروش محصـوالت در بـازار داخلـی، 

اعتبـاری اسـت امـا هزینه محصوالت صاد شـده 

خـود را بـه صـورت نقـدی دریافـت می کنیـم. 

دلیـل اینکـه در بـازار داخلـی محصـوالت خـود را 

به صورت اعتباری می فروشـیم، نبود نقدینگی 

کافـی بـرای خریـد محصـول از سـوی مشـتریان 

اسـت و تاکنون سـعی کرده ایم با مشـتریان خود 

کنار بیاییم و شرایط آن ها را بپذیریم.

روز  هـر  اینکـه  دلیـل  بـه  داد:  ادامـه  وی 

پرداخت هزینه محصوالت از سوی مشتریان به 

تعویـق می افتـد، سـعی در ایـن داریـم تـا فـروش 

داخلـی را نیـز نقـدی کنیـم. ضمن اینکه تصمیم 

داریم تا در بازار صادراتی بیش از پیش فعالیت 

باشـیم. همچنیـن اگر نـرخ دالر ثبـات پیدا کند، 

از  و  ثبـت  را  باالتـری  نقـدی  فـروش  می توانیـم 

ضرردهی جلوگیری کنیم.

یاری خواه در خصوص تاثیر نوسانات قیمتی 

بـه   توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  اعتبـاری،  فـروش  بـر 

شـاهد  همـواره  کشـور،  اقتصـادی  وضعیـت 

نوسـانات قیمتی هسـتیم اما باید دقت داشـت 

که بازار داخلی به قدری اشباع است که عمدتا 

نمی تـوان از لحـاظ رقابتـی، این تغییرات قیمتی 

را لحـاظ کـرد. اسـتان اراک، قلـب تولیـد پروفیـل 

آلومینیومی در ایران است و تولیدکنندگان فعال 

در ایـن اسـتان، خیلـی ارزان تـر از دیگر واحدهای 

تولیـدی در سـایر نقـاط کشـور، محصـول خـود را 

در بازار عرضه می کنند.

یک کارفرما نباید در سازمان ها 
نظیر سازمان امور مالیاتی 

درست به اندازه ساعات یک روز 
کاری، اتالف وقت داشته باشد 

و مسئولین مربوطه هیچگونه 
حمایتی در جهت تسهیل امور 

اداری مربوط به حوزه تولید 
انجام ندهند
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مهـدی آخانـی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

از سـال 1384 در حـوزه ریخته گـری آلومینیـوم و 

تولید پروفیل های آلومینیومی، فعالیت می کنیم 

و تاکنون با معضالت گوناگونی مواجهه داشتیم 

که توانسیتم به هر نحوی که می توانیم، فعالیت 

تولیدی خود را ادامه دهیم.

وی افـزود: مهم تریـن معضلـی کـه بیـش از 

بقیه مشکالت خودنمایی می کند، افزایش 7 تا 

صنعـت  اسـت؛  گاز  و  بـرق  بهـای  درصـدی   8

ریخته گری به انرژی برق و گاز وابستگی کامل 

قطعی هـای   ،1400 تابسـتان  شـروع  بـا  و  دارد 

رونـد  در  اختـالل  ایجـاد  سـبب  بـرق،  مـداوم 

تولیدات این شرکت شد. عالوه براین، در تامین 

مـواد اولیـه کمکـی ماننـد منیزیـم، سیلیسـیم، 

فوالدهای گرمکار و... هم که برای ریخته گری 

توجهـی  قابـل  صـورت  بـه  اسـت،  نیـاز  مـورد 

افزایـش قیمـت را مشـاهده می کنیـم. برخـی از 

مواد مصرفی، وارداتی اسـت و به دلیل تشـدید 

تحریم ها، تامین آن سخت تر شده است.

آلومینیـوم دربـاره  پویـا  مدیرعامـل شـرکت 

واردات مـواد اولیـه مانند منیزیم بـه روش ورود 

موقـت کاال، گفـت: چون این ماده جزو کاالهای 

تحریمـی بـوده و همچنیـن در صنایـع نظامـی 

آن  واردات  بـرای  نمی تـوان  دارد،  کاربـرد 

برنامه ریـزی سـاده ای داشـت چراکـه بـا معضـل 

جدی مواجه هستیم.

رکود در بازار، عرضه و تقاضا را نامتوازن   

کرده است

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه 

عنـوان کـرد: رکـودی کـه در بـازار فـروش پروفیـل 

آلومینیومـی بـه وجـود آمـده اسـت هـم یکـی از 

می شـود.  محسـوب  صنعـت  ایـن  معضـالت 

افزایـش نـرخ دالر سـبب شـده اسـت تـا تقاضـای 

محصـوالت آلومینیومی به خصوص پروفیـل، در 

بـازار بـه شـدت کاهـش پیـدا کنـد و میـان میـزان 

عرضه و تقاضا، ناهماهنگی ایجاد شود.

محصوالت پویا آلومینیوم اراک  

در  آلومینیـوم  پویـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص محصـوالت ایـن شـرکت اذعـان کـرد: 

تولیـد  شـرکت  ایـن  در  کـه  محصولـی  عمـده 

می شـود، پروفیل هـای آلومینیومـی هسـتند که 

پنجره سـازی  ازجملـه  مختلفـی  صنایـع  در 

استفاده می شود. خط تولید بیلت آلومینیومی 

نیـز در اختیـار داریـم کـه بـه طـور مسـتقیم بـه 

عنوان ماده اولیه برای تولید پروفیل آلومینیوم 

این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در تکمیـل صحبـت خـود در خصـوص 

مـواد اولیـه ای که برای تولید پروفیل آلومینیوم 

مـورد اسـتفاده قـرار می   گیـرد، اضافه کـرد: ماده 

اصلی مورد استفاده این شرکت، شمش و بیلت 

آلومینیومی است که در تهیه آن مشکل خاصی 

وجـود نـدارد. بیلت مورد نیاز را تولید می کنیم 

و  شـمش آلومینیومـی را گاهـی از بـورس کاال و 

گاهی از بازار آزاد تهیه می کنیم.

تولید با نصف ظرفیت  

آلومینیـوم در خصـوص  فعـال صنعـت  ایـن 

ظرفیت تولید پویا آلومینیوم اراک و فعالیت در 

بـازار صادراتـی اظهـار کـرد: سـالیانه سـه هـزار تـن 

پروفیل آلومینیومی تولید می کردیم که در حال 

حاضـر 50 درصـد از میـزان یـاد شـده، بـه صـورت 

واقعـی فعـال و در حال تولید محصول اسـت. در 

زمینـه صـادرات نیـز فعالیـت داریـم و بـه کشـور 

مدیرعامـل شـرکت پویـا آلومینیوم گفـت: با توجـه به اعمـال تحریم های سـخت، امـکان واردات آلومینیـوم بـرای تولیدکنندگان 
محصـوالت آلومینیومـی وجـود نـدارد و آن ها مجبور هسـتند تـا آلومینیوم مـورد نیاز خود را بـه قیمتی باالتـر از نرخ جهانـی از بازار 

داخلی تامین کنند. 

مدیرعامل شرکت پویا آلومینیوم:

قیمت آلومینیوم در بازار داخلی مطابق نرخ جهانی نیست
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عراق محصوالت خود را صادر می کنیم.

آخانـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بر اینکه عمده مشـتریان شـما از 

چـه صنایعـی هسـتند، تصریـح کـرد: نزدیـک بـه 

50درصـد از مشـتریان مـا را صنایـع سـاختمانی 

تشکیل می دهند. مابقی نیز صنایع کشاورزی، 

صنعتی و مخابراتی هستند.

تکنولوژی قدیمی، بهره وری تولید پایین  

مدیرعامـل شـرکت پویـا آلومینیـوم در مـورد 

تکنولـوژی تولیـد شـرکت خـود، بیان کـرد: تولید 

بـه روش  ایـن شـرکت  آلومینیومـی در  پروفیـل 

اکسـترود اسـت؛ در پرس اکسترود، ریخته گری 

انجـام شـده و آلیـاژ مدنظـر بـه صـورت بیلـت 

عملیـات  انجـام  از  پـس  و  می شـود  ریخـت 

اکسـترود، عملیـات حرارتـی و تکمیلـی شـامل 

آبـکاری، آنادایـز و رنـگ اسـتاتیک روی محصـول 

صورت می پذیرد. دسـتگاه پرس اکسـتروژن هم 

داخلـی و هـم نمونـه خارجی آن در خطوط تولید 

این شرکت قرار دارد.

زمینـه  در  کـه  مشـکلی  کـرد:  اضافـه  وی 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در صنعـت پروفیـل 

آلومینیومـی کشـور وجـود دارد، ایـن اسـت کـه 

بـه روز  تجهیـزات  ایـن  درصـد   90 بـه  نزدیـک 

نیسـتند و بـا همـان تکتولـوژی سـاخت قدیـم، 

به کارگیـری شـده اند کـه ایـن امـر، باعث کاهش 

بهـره وری تولیـد می شـود. ماشـین آالت خارجـی 

که در زمینه اکسـتروژن آلومینیوم وجود دارد، 

اکثر قدیمی و فرسـوده هسـتند. البته به تعداد 

محدود ماشـین آالت جدید و به روز وارد کشـور 

شـده و در حـال کار هسـتند کـه تعـداد آن هـا 

انگشت شمار است.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه 

اذعـان کـرد: مبحـث دیگـری کـه در ایـن زمینـه 

بـرای  بایـد  کـه  اسـت  دارد، هزینه هایـی  وجـود 

واردات ماشین آالت صرف شود که به حدی باال 

اسـت کـه نـه تولیدکننـده تـوان پرداخـت مبلـغ 

هنگفتـی بــــرای واردات تجهیــــزات دارد و نــــه 

اقتصــــادی بــــه نظــــر می رســـد کــــه بخواهـــد 

سرمایه گذاری کند تا ماشین آالت مورد نظر خود 

را وارد خطـوط تولیـد کنـد. نقدینگی کـه باید در 

دسـت تولیدکننـده باشـد، عامـل مهـم در تامیـن 

تجهیـزات اسـت کـه بـا توجـه بـه وضـع موجـود، 

صرف چنین هزینه ای امکان پذیر نیست.

باید مانند قبل، قیمت آلومینیوم با بازار   

جهانی تطابق داده شود

کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  پایـان  در  آخانـی 

تحریـم تـا چـه میـزان روی فعالیـت و تولیـد ایـن 

اثرگـذاری داشـته اسـت، مطـرح کـرد:  شـرکت 

اثـری کـه تحریـم بـر صنعـت گذاشـته، تفـاوت 

قیمـت بیـن مـواد اولیـه در بـازار داخلـی بـا بـازار 

جهانـی اسـت و چـون امـکان واردات نیـز وجـود 

نـدارد، تولیدکننـده مجبـور اسـت به هر قیمتی 

کـه تامین کننـده بـرای مـواد اولیـه عرضـه شـده 

در بـورس کاال تعییـن کـرده باشـد، خریـد کنـد. 

آلومینیـوم  بـزرگ  ایـن، تولیدکننـدگان  از  پیـش 

مجبـور بودنـد تعدیـل قیمت داشـته باشـند و با 

نرخ هـای جهانـی خـود را تطابق دهند اما اکنون 

نرخ داخلی باالتر از نرخ جهانی است.

رکودی که در بازار فروش پروفیل 
آلومینیومی به وجود آمده است، یکی 

از معضالت این صنعت محسوب 
می شود. افزایش نرخ دالر سبب 
شده است تا تقاضای محصوالت 

آلومینیومی به خصوص پروفیل، 
در بازار به شدت کاهش پیدا کند 

و میان میزان عرضه و تقاضا، 
ناهماهنگی ایجاد شود
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مـــس
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خرید از بورس کاال به اعتبارات مالی تولیدکننده بستگی دارد
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محمدرضـا کاشـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: از سـال 1387 در زمینـه تولیـد سـیم و 

سـال های  طـی  و  داریـم  فعالیـت  برقـی  کابـل 

فعالیـت، مهم تریـن چالشـی کـه تولیـد را تهدید 

بـه کاهـش و حتی توقف کـرده، افزایش نجومی 

قیمت مس است.

وی افـزود: بـا توجـه بـه رکـود به وجود آمـده در 

بازار، میزان تولید شرکت در هر ماه متغیر است؛ 

زمانی که قیمت مس مدام دچار نوسان می شود، 

بالطبع شاهد به وجود آمدن تغییر در میزان تولید 

محصـول هسـتیم و شـرکت مـا نیـز از ایـن قاعـده 

مستثنا نیست. در یک بازه زمانی که قیمت مس 

ثبات نسبی داشته باشد، سفارش ثبت و محصول 

تولیـد می کنیـم امـا زمانـی کـه قیمـت افزایشـی 

باشد و دچار توقف نشود، رکود به وجود می آید و 

تولید مطلوب نخواهیم داشت.

روزبه روز، به کابوس های تولیدکنندگان   

اضافه می شود

این تولیدکننده سیم و کابل بیان کرد: عالوه  

جدیدتریـن  مـس،  قیمـت  افزایـش  موضـوع  بـر 

چالش تولید، قطعی های برق بوده که از ابتدای 

روز  دو  در  عمـال  و  اسـت  شـده  آغـاز  تابسـتان 

ابتدایـی هفتـه در شـهرک صنعتـی سـمنان، بـرق 

تمـام واحدهـا قطـع اسـت و هیـچ فعالیتـی در 

واحدهـای تولیـدی صـورت نمی گیـرد. ایـن قطـع 

محصـول،  تولیـد  عـدم  و  طوالنی مـدت  بـرق 

ضربه های اقتصادی شدیدی را به تولیدکنندگان 

وارد کـرده و ایـن فقـط مختـص بـه صنعـت مـس 

نیسـت. در همـه صنایـع، قطعـی پی درپـی بـرق 

سـبب ایجـاد اختـالالت در عملکـرد تجهیـزات و 

تولیـد  میـزان  و همچنیـن کاهـش  ماشـین آالت 

محصوالت شده است.

کاهش تولید در سال 1400  

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ارتباط الکتریک 

سـمنان در خصـوص ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت 

گفت: در این شرکت کلیه سیم و کابل های برقی 

تولیـد  را  و...  صنعتـی  خانگـی،  مصـارف  بـرای 

می کنیـم. ظرفیـت تولیـد ماهانـه شـرکت ارتبـاط 

الکتریـک سـمنان 100 تـن بـوده کـه حـاال بـه خاطـر 

مشـکالت عدیـده ای که به وجود آمـده و محدود 

بودن نقدینگی، با یک سوم ظرفیت ماهانه یعنی 

30 تن فعالیت می کنیم. سـیم و کابل های تولید 

و  نیسـتند  مسـی  تنهـا  شـرکت  ایـن  در  شـده 

محصوالت آلومینیومی نیز تولید می  کنیم.

وی اضافه کرد: تکنولوژی تولید سیم و کابل 

برقی مسی و آلومینیومی در همه مراحل به غیر 

از کشش، یکسان است. سیم و کابل آلومینیومی 

در بـازار سـخت بـه فـروش می رسـد و علـت آن 

است که رقابت در عرضه و فروختن محصوالت 

بسـیار نزدیـک بـه هـم اسـت و همچنیـن اجنـاس 

تقلبـی کـه در بـازار بـه وفـور یافت می شـود نیز تا 

حـدودی باعـث شـده تـا نتوانیـم فـروش خوبـی 

برای این محصول داشـته باشـیم زیرا محصوالت 

تقلبـی ارزان تـر هسـتند. متاسـفانه شـرکت هایی 

وجـود دارنـد کـه اهمیتـی بـه اسـتاندارد بـودن 

کاالی تولیـدی خـود نمی دهنـد و فقـط در فکـر 

سودآوری هرچه بیشتر خود هستند.

در تامین مواد اولیه مشکل چندانی نداریم  

ایـن فعـال صنعـت مـس در خصـوص تامیـن 

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل ارتباط الکتریک سـمنان گفت: شـرکت هایی معمـوال از بورس کاال خریـد می کنند که محصوالت 
ویـژه ای تولیـد می کننـد و در صادرات نیز فعال هسـتند؛ چراکه اختـالف قیمت محصوالت در بـورس کاال با بـازار آزاد، خرید از آن 

را برای تولیدکنندگان به صرفه نشان نمی دهد.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ارتباط الکتریک سمنان:

خرید از بورس کاال به اعتبارات مالی تولیدکننده بستگی دارد
عدم وابستگی به آن سوی مرزها در تامین مواد اولیه  
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مواد اولیه مورد استفاده برای تولید سیم و کابل 

 ،PVC ،اظهـار کـرد: از مـواد اولیه ای چون گرانـول

9 میلی متری مسی و مفتول هشت میلی متری 

آلومینیومـی بـرای تولیـد سـیم و کابـل  اسـتفاده 

می کنیـم و بایـد گفـت در تامین نیاز خود خیلی 

دچـار چالـش نیسـتیم امـا ایـن نکتـه الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه خریـد از بـورس کاال بـه علـت تفـاوت 

قیمتی که با بازار آزاد دارد، اکثر تولیدکنندگان را 

با چالش روبه رو کرده اسـت. به عبارت دیگر،  و  

از  پایین تـر  آزاد  بـازار  در  مفتـول مسـی  قیمـت 

قیمت عرضه این محصول در بورس کاال اسـت. 

بـه عنـوان مثـال، اخیرا مفتول مسـی عرضه شـده 

توسط یک شرکت در بورس کاال، 230 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگرم قیمت گذاری شـده بود اما 

هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار   200 تـا  آزاد  بـازار  در 

کیلوگرم هم موجود بود.

کاشـی یـادآور شـد: اگـر تفـاوت قیمـت بیـن 

بـورس کاال و بـازار آزاد به حداقل ترین نرخ ممکن 

برسـد و قیمت گـــذاری در بـورس نیـز، بهتـر و 

و  بانـک  از  می توانیـم  شـود،  انجـام  عادالنه تـر 

موسسـات مالی وام دریافت کرده و برای خرید 

از بـورس کاال اقـدام کنیـم امـا چـون قیمـت در 

بـورس کاال باالتـر از بـازار آزاد اسـت، تاکنون برای 

اخـــــذ وام اقدامــــی انجــــام ندادیـــم. معمـــوال 

شرکت هایی از بورس کاال خرید می کنند که هم 

ویـژه دارنـد و هـم صـادرات  تولیـد محصـوالت 

می کننـد کـــه خریـــد از بـورس بـرای آن هـا صرفه 

اقتصادی دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

از تشـدید  اینکـه در گذشـته و قبـل  بـر  مبنـی 

تحریم هـا و جهـش نـرخ ارز، شـرایط فـروش یـه چه 

شـکلی بـوده اسـت، بیـان کـرد: بـرای ایـن واحـد 

تولیـدی، تفـاوت خاصـی وجـود نداشـته اسـت؛ 

چراکه مواد اولیه ای که استفاده می کنیم تولید 

داخلـی اسـت و بـه تحریـم و نـرخ دالر وابسـتگی 

چندانی ندارد.

تولید آنتن های مخابراتی  

کاشـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه برنامه 

توسـعه ای در سـال 1400 برای این شـرکت در نظر 

گرفته اید، تصریح کرد: تصمیم گرفته بودیم  که 

به سمت تولید آنتن های مخابراتی برویم و برای 

تولید آن نیز، خطوط تولید را فراهم و ماشین آالت 

و تجهیـزات مـورد نیـاز و همچنیـن فضـای کار را 

ایجـاد کنیـم امـا فعـال دسـت نگـه داشـته ایم تـا 

کمی شرایط بازار مساعد شود و در تامین بودجه 

به مشکل برنخوریم.

فروش اعتباری سهل تر است  

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ارتباط الکتریک 

سـمنان در خصـوص نحـوه فـروش محصـوالت، 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فروش اعتباری و 

نقـدی هـر دو پابرجـا بـوده امـا فـروش اعتبـاری 

آسان تر است؛ چراکه همه تولیدکننده ها نقدینگی 

کافی ندارند که بخواهند به صورت یک جا خرید 

انجـام دهند و با خرید اعتبـاری به صورت صدور 

چـک دو یـا سـه ماهـه، می تواننـد هـم نیـاز خـود را 

تامیـن کننـد و هـم وقـت کافـی بـرای بازگردانـدن 

وجه خرید محصوالت خواهند داشت. معموال در 

فـروش اعتبـاری، سررسـید و زمـان تسـویه پـس از 

تحویـل کاال بسـتگی بـه قـرارداد و صحبت هایـی 

دارد که بین تولیدکننده و مشتری رد و بدل شده 

است زیرا قیمت ها تغییر پیدا می کند و دو طرف 

تصمیـم می گیرنـد کـه چـه زمانی تسـویه حسـاب 

صورت گیرد.

تغییر قیمت محصول در فروش اعتباری  

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در ادامه 

راجـع بـه اینکـه بـرای فـروش اعتبـاری تغییـرات 

احتمالـی قیمـت در آینـده لحـاظ می شـود یـا نـه، 

و  تولیدکننـده  بیـن  قـرارداد  اگـر  کـرد:  اذعـان 

مشـتری، شـناور منعقـد شـود و نوسـان قیمـت تا 

درصـدی کـه بیـن طرفین تعییـن شـده، رخ دهد، 

در قیمت تمام شده ای که در قرارداد درج شده 

تغییـر حاصـل نمی شـود و اگـر بیشـتر و کمتـر از 

درصد یاد شده، نوسان قیمت به وجود بیاید، به 

را  شـده  تمـام  قیمـت  قیمـت،  تفـاوت  نسـبت 

در  امـا  می کننـد  محاسـبه  ارزان تـر  یـا  گران تـر 

قراردادهـای عـادی و قطعی، هیچ تفاوت قیمتی 

کاهـش  یـا  افزایـش  هرچـه  و  نمی  شـود  منظـور 

قیمت رخ دهد، مبلغ پرداختی از سوی مشتری، 

همان قیمت درج شده در قرارداد است.

سیم و کابل آلومینیومی در بازار 
سخت به فروش می رسد و علت 

آن است که رقابت در عرضه و 
فروختن محصوالت بسیار نزدیک 

به هم است و همچنین اجناس 
تقلبی که در بازار به وفور یافت 

می شود نیز تا حدودی باعث شده 
تا نتوانیم فروش خوبی برای 

این محصول داشته باشیم زیرا 
محصوالت تقلبی ارزان تر هستند
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دست واحدهای کوچک مقیاس از سهمیه های معدنی کوتاه است
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حسـن دویـران در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، در خصـوص 

اظهـار  انگـوران،  المـاس  امیـن  شـرکت  پیشـینه 

داشـت: از سـال 1389 در شـهرک صنعتی انگوران 

بـه عنـوان اولیـن واحـد تولیـدی شـمش سـرب از 

کنسـانتره، کارخانه خود را احداث و از سـال 1392 

شروع به تولید کردیم.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: شـرایط بـا آغـاز سـال 

1400، به گونه ای رقم خورد که هم شرکت ما و هم 

اکثر تولیدکنندگان شمش سرب تصمیم گرفتیم تا 

فعالیـت خـود را تقریبـا متوقـف کنیـم؛ چراکـه 

مشـکل تامیـن مـواد اولیـه در بین همـه واحدهای 

تولیدی بیداد می کند.

در تامین مواد اولیه، معضل داریم  

ایـن فعـال صنعـت سـرب در ارتبـاط بـا منبـع 

تامین مواد اولیه مورد نیاز خود گفت: بر اساس 

سـهمیه دریافتـی، بایـد خـاک معدنـی مـورد نیاز 

خود را از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

قصـد  درخواسـتی،  طـی  امـا  کنیـم  دریافـت 

دریافـت مـاده اولیـه از کالسـیمین را داریـم تـا 

شـاید بتوانیـم زودتـر نیـاز خـود را تامین کنیم اما 

متاسـفانه ایـن امـر محقـق نشـده و تنهـا 128 تـن 

سهمیه برای ما در نظر گرفته شده که این مقدار 

هم نیازمند در دسـت داشـتن نقدینگی به مبلغ 

چهار میلیارد تومان است که طبق ابالغیه، حتما 

بایـد طـی یـک هفتـه ایـن مبلـغ را واریـز کنیـم تـا 

بتوانیم خاک را دریافت کنیم.

انگـوران  المـاس  امیـن  شـرکت  مدیرعامـل 

افـزود: مجـوز دریافـت خـاک از معـادن از سـوی 

دولت به شرکت امین الماس انگوران اعطا شده 

اسـت امـا نزدیـک بـه چهـار مـاه می شـود که هیچ 

سـهمیه ای بـه ایـن مجموعه تعلق نگرفته اسـت. 

گاهی سهمیه یک ساله را نزد خود نگه می دارند 

و در آخریـن روزهـای آخـر سـال، اقـدام بـه عرضـه 

خـاک معدنـی می کننـد کـه در آن موقع از سـال، 

هیـچ خریـد و فروشـی انجـام نمی شـود و بایـد در 

یـک برهـه زمانـی 10 روزه هـم مبلـغ آن کامـل و 

یک جـا پرداخـت شـود امـا نقدینگـی در دسـت 

تولیدکننده تا این اندازه نیسـت که بتواند تمام 

هزینه خاک معدنی مربوط به چند ماه را یک جا 

پرداخت کند.

قیمت خاک دولتی از بازار آزاد بیشتر است  

این تولیدکننده شمش سرب در ادامه گفت: 

عالوه برایـن، قیمتـی هـم کـه بـرای خـاک معدنـی 

اعالم می کنند، مقرون به صرفه نیست و حتی از 

بـازار آزاد هـم باالتـر اسـت. بـه عنـوان مثـال، خـاک 

و  آنالیـز 60 درصـد سـرب  اسـاس  بـر  را  معدنـی 

واقعیـت،  در  امـا  می فروشـند  نقـره   500ppm

خلوص خاک از این میزان کمتر است؛ به عبارت 

دیگـر، مبلغـی کـه از مـا دریافـت می کننـد بـرای 

خاکی است که عیار سرب و نقره باالتری دارد اما 

در  خـاک  آنالیـز  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  در 

آزمایشـگاه، میـزان درصدهـای ذکـر شـده کمتـر 

است و هیچ توضیحی مبنی بر اینکه به چه علت 

وجه بیشتر در قبال خاک با عیار کمتر، دریافت 

می کنند، ارائه نمی شود. وزارت صمت و شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اصل مسئولیت 

دارنـد تـا ایـن مسـائل مبهـم را برطـرف کننـد امـا 

متاسفانه این امر هرگز محقق نشده است.

از مهم تریـن  یکـی  دویـران خاطرنشـان کـرد: 

ابهاماتـی کـه به وجود آمده، این اسـت که چـرا در 

فاکتـور فـروش قیـد نمی کننـد کـه بـرای عرضـه 

کنسانتره سرب، چه مقدار هزینه بابت وجود نقره 

در این کنسانتره از تولیدکننده دریافت می کنند؟ 

تولیدکننـده بایـد بدانـد کـه بـرای خـاک بـا چـه 

خلوصـی، چـه مبلغـی پرداخـت کـرده اسـت. ایـن 

عـدم شـفافیت موجـب ایجاد مشـکالت مالیاتی 

برای شرکت ما شده است.

انگـوران  المـاس  امیـن  شـرکت  مدیرعامـل 

اضافـه کـرد: بـه طـور کلـی در خصـوص فلـزات 

گران بهـا نظیـر نقـره شـفافیت وجـود نـدارد. بایـد 

شفاف سازی شود که به غیر از تولید ساالنه سه 

تا چهار تن شـمش نقره توسـط واحدهای تولیدی 

در  موجـود  نقره هـای  مابقـی  روی،  و  سـرب 

ضایعات کجا صرف می شود؟ خروجی ضایعاتی 

واحـد مـا حـاوی یـک تـا 2 درصـد نقـره اسـت در 

حالـی کـه خروجـی ضایعـات سـرب و روی در 

واحدهـای تولیـدی با مقیاس بزرگ تـر، نزدیک به 

8 درصد اسـت. برای ما تولید شـمش نقره صرفه 

مدیرعامل شـرکت امین الماس انگوران گفت: صنعت سـرب کشـور در انحصار عده ای خاص اسـت که هیچگونه ارزشـی برای 
سایر واحدهای تولیدی کوچک قائل نیستند که این نمود این امر را می توان در مسیر تامین خاک معدنی مشاهده کرد.

مدیرعامل شرکت امین الماس انگوران:

دست واحدهای کوچک مقیاس از سهمیه های 
معدنی کوتاه است
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بزرگ تـر،  واحدهـای  بـرای  امـا  نـدارد  اقتصـادی 

سودآوری زیادی به همراه دارد. 

وی در خصـوص وضعیـت فـروش ایـن شـرکت 

مطرح کرد: وضعیت فروش در سـال 1400، تقریبا 

بـازار  نیـز در  فـروش  بیشـترین  بـوده و  مطلـوب 

داخلـی انجـام شـده اسـت. صـادرات بـه صـورت 

انـواع  اینکـه  مگـر  نداشـتیم  تاکنـون  مسـتقیم 

شمش های سربی با درجه خلوص 99.99 درصد و 

کارگاهی که توسـط مشتری خریداری شـدند، در 

آن سوی مرزها به فروش رسیده باشد.

انحصارطلبی در صنعت سرب  

دویـران در خصـوص وضعیـت صنعـت سـرب 

اذعان کرد: واقعیت این است که این صنعت در 

کشـور توسـط چنـد فـرد خـاص اداره می شـود کـه 

هیـچ دلسـوزی بـرای تولیدکننـده و توسـعه ایـن 

صنعـت نمی کننـد و تنهـا به فکر منافع شـخصی 

خود هستند. وقتی اعالم شد صادرات غیر نفتی 

می تواند بهترین راه برای ارزآوری باشد، چرا نباید 

بـدون قوانیـن دسـت وپاگیر محصـول بـا کیفیـت 

خود را صادر کنیم؟!

توقف تولید  

این تولیدکننده شمش سرب به توقف تولید 

در شـرکت امیـن المـاس انگـوران اشـاره کـرد و 

گفت: نحوه تولید شمش سرب در سراسر کشور 

سـنتی اسـت و بـه وسـیله کـوره گـردان انجـام 

می  شـود امـا میـزان تولید بسـتگی به خـاک مورد 

اسـتفاده دارد؛ اکثـر تولیدکننـدگان از خاک هـای 

کم عیـار اسـتفاده می کننـد و ظرفیـت کوره هـا 

معمـوال دو تـن اسـت. بـه همیـن دلیـل، در هـر 

کـوره ای کـه کنسـانتره می ریزنـد 200 کیلوگـرم 

از  اگـر  بیاورنـد.  دسـت  بـه  می تواننـد  سـرب 

کنسـانتره سـرب با عیار 60 درصد استفاده شود، 

روزانه می توان 6 تن شـمش سـرب تولید کرد اما 

چـون در حـال حاضـر خاک کم عیـار مورد مصرف 

تولیدکننده هـا اسـت، در نهایـت 500 کیلوگـرم 

شمش سرب می توان در بعضی از واحدها تولید 

کرد. در این واحد تولیدی هم روزانه 6 تن تولید 

داشتیم که با توجه به معضل کمبود مواد اولیه، 

تولید متوقف شده است.

فروش کارگاه!  

مدیرعامـل تولیـدی امین الماس انگـوران در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بر اینکه چه برنامه توسعه ای در سال 1400 برای 

ایـن شـرکت در نظـر گرفتـه بودیـد، عنـوان کـرد: 

نزدیـک بـه 9 هـزار متـر مربـع زمین بـرای احداث 

سـالن توسـعه، ایجـاد خـط تولیـد شـمش نقـره و 

افزایـش تعـداد کوره هـا و ارتقـای سـطح کیفیـت 

محصوالت خریداری کرده بودیم که متاسـفانه 

تولیـد  بـرای  کـه  عـادی  برنامـه   بـه  نتوانسـتیم 

حاضـر،  حـال  در  و  دهیـم  ادامـه  هـم  داشـتیم 

کارگاه را برای فروش گذاشته ایم.

مجوز دریافت خاک از معادن از 
سوی دولت به شرکت امین الماس 
انگوران اعطا شده است اما نزدیک 

به چهار ماه می شود که هیچ 
سهمیه ای به این مجموعه تعلق 
نگرفته است. گاهی سهمیه یک 

ساله را نزد خود نگه می دارند و در 
آخرین روزهای آخر سال، اقدام به 

عرضه خاک معدنی می کنند
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احداث نیروگاه های جدید و توسعه پست برق در دستور کار است
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محمد محبی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: 

هـر سـال در ماه هـای گـرم سـال احتمـال کمبود 

بـرق و خاموشـی مقطعـی وجـود دارد و منطقـه 

ویـژه خلیـج فـارس نیـز از ایـن قطعـی بـرق در هر 

سـال مسـتثنی نبود اما در سـال جاری شـدت و 

مـدت زمـان قطعـی بـرق بـه ویـژه بـرای صنعـت 

فـوالد بسـیار زیـاد بـوده و از پیش بینی هـای هـر 

سال فراتر رفته است.

ایـن وضعیـت،  بـا  مقابلـه  بـرای  افـزود:  وی 

منطقه ویژه خلیج فارس برنامه های متعددی را 

مدنظـر قـرار داده اسـت تـا بخشـی از بـرق مـورد 

نیـاز منطقـه را در قالـب نیروگاه هایـی کـه بعـدا 

احـداث خواهـد شـد، تامیـن کنـد. بایـد توجـه 

تنهـا  نیـروگاه،  احـداث  منظـور  بـه  کـه  داشـت 

شـرکت توانیـر مجوز صـادر می کند که سـازمان 

توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران 

توسـعه زیرسـاخت های  راسـتای  )ایمیـدرو( در 

منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، اقـدام بـه اخذ مجوز 

احـداث نیـروگاه بـرق از سـوی توانیـر کـرد کـه 

خوشبختانه این مجوزها صادر شد.

توسعه زیرساخت های تامین برق  

مدیـر انـرژی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج 

فـارس خاطرنشـان کـرد: در صورتـی کـه منطقـه 

کـه  نیروگاه هایـی  بتوانـد  فـارس  خلیـج  ویـژه 

کـرده  اخـذ  توانیـر  از  را  آن هـا  احـداث  مصوبـه 

اسـت را احـداث کنـد، در آینـده می توانـد دو 

هـزار تـا دو هـزار و 500 مـگاوات برق تولید کند. 

ایـن میـزان تولیـد بـرق نیـز می تواند نقطـه قوتی 

بـرای منطقـه ویژه خلیج فـارس در جهت جذب 

سرمایه گذاری باشد.

محبی تاکید کرد: منطقه ویژه خلیج فارس 

عـالوه بـر احداث نیروگاه، موضوع توسـعه را در 

پسـت 400 کیلوولت را در دسـتور کار قرار داده 

اسـت. الزم به ذکر اسـت که منطقه ویژه خلیج 

فارس جزو اولین مناطقی اسـت که خود دارای 

ایـن  اسـت.  کیلوولـت   400 اختصاصـی  پسـت 

کاوا   315 ترانـس  دو  کیلوولـت   400 پسـت 

حاضـر  حـال  در  کـه  داشـت  آمپـر(  )کیلوولـت 

توسعه آن به سه ترانس 315 کاوا در دستور کار 

مدیـر انـرژی منطقـه ویژه اقتصـادی خلیج فـارس گفت: احـداث نیروگاه هـای برق و پسـت انتقال جدیـد در دسـتور کار منطقه 
ویـژه خلیـج فـارس قرار دارد تا سـرمایه گذاران نسـبت به زیرسـاخت تامین بـرق در این منطقـه اطمینان یابند و سـال های آتی 

مشکلی در رابطه با قطعی برق به وجود نیاید.

مدیر انرژی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

احداث نیروگاه های جدید و توسعه پست برق 
در دستور کار است
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بـه  دیگـر  ترانـس  یـک  کـه  هنگامـی  اسـت. 

ظرفیـت  شـود،  اضافـه  بـرق  زیرسـاخت های 

استفاده از این انرژی 50 درصد افزایش می یابد 

اقدامـات مقتضـی صـورت  رابطـه  ایـن  کـه در 

گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر در مراحـل نصـب 

تجهیـزات اسـت. برنامـه منطقه ویژه این اسـت 

بـه  جدیـد  ترانـس  جـاری  سـال  پایـان  تـا  کـه 

بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: با اقداماتی که در راسـتای 

توسـعه زیرسـاخت های برق انجام خواهیم داد، 

وضعیت تامین برق منطقه ویژه خلیج فارس به 

حالت عادی بازخواهد گشـت و سرمایه گذاران 

می تواننـد بـا آسـودگی نسـبت به حضـور در این 

منطقه اقدام کنند. ضمن اینکه در سال جاری 

سرمایه گذاران متعددی برای حضور در منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس اعـالم آمادگـی کرده انـد کـه 

یکـی از دالیـل ایـن موضـوع، برنامه هـای متعـدد 

این منطقه برای احداث پسـت 400 کیلوولت و 

پسـت 200 کیلوولـت اسـت. عالوه برایـن در نظر 

داریـم یـک پسـت 63 کیلوولـت را نیز در سـایت 

اقدامـات،  ایـن  انجـام  بـا  دهیـم.  قـرار  شـمالی 

وضعیت تامین برق منطقه برای سرمایه گذاران 

جدید مطلوب خواهد بود.

اقدامات منطقه ویژه خلیج فارس برای   

جذب سرمایه گذاری

مدیـر انـرژی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج 

فـارس عنوان کرد: شـرکت های زیادی متقاضی 

حضـور در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس شـده اند و 

در مراحـل انعقـاد و آمـاده شـدن زیرسـاخت ها 

قـرار دارنـد. بـه نظـر می رسـد بـا اقداماتی کـه از 

سـوی منطقـه ویـژه خلیج فـارس صـورت گرفته، 

آینده بسیار خوبی پیش این منطقه قرار داشته 

باشـد. اقدامـات منطقـه ویژه خلیج فـارس برای 

جـذب سـرمایه گذار هـم در حـوزه تامیـن بـرق و 

احـداث  و  گرفتـه  صـورت  گاز  تامیـن  در  هـم 

قـرار داده ایـم و  نیـز در دسـتور کار  نیـروگاه را 

بنابراین با توجه به آماده بودن زیرساخت ها در 

حال حاضر و نیز احداث زیرساخت های جدید، 

همواره متقاضیانی برای سرمایه گذاری در این 

منطقه وجود دارد.

سـرمایه گذاری های  بـه  اشـاره  بـا  محبـی 

جدیـد در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، بیـان کرد: 

در سـال جاری متقاضیانی برای سـرمایه گذاری 

در حـوزه باالدسـت فـوالد داشـتیم کـه در ایـن 

فـوالد  اولیـه  مـواد  تولیـد  سـرمایه گذاری  ها، 

هدف گـذاری خواهـد شـد؛ چراکـه در منطقـه 

ویژه خلیج فارس چندین شرکت فوالدی حضور 

دارنـد و نیازمنـد تامیـن مواد اولیه هسـتند؛ اگر 

قطعـا  شـوند،  محقـق  سـرمایه گذاری ها  ایـن 

بخشـی از تامین مواد اولیه شـرکت های فوالدی 

انجـام خواهد شـد. عـالوه بر طرح هـای فوالدی، 

دیگـر  فرومنگنـز،  و  فروسـیلیس  تولیـد 

سـرمایه گذاری های جذب شـده در این منطقه 

حوزه هـای  در  سـرمایه گذاران  تعـداد  و  بـوده 

صنایـع معدنـی و فلـزی نسـبتا زیـاد اسـت. ایـن 

سـرمایه گذاران در سـایت شـمالی منطقـه ویـژه 

می تـوان  و  شـده اند  مکان یابـی  فـارس  خلیـج 

گفـت سـایت شـمالی تقریبـا پـر شـده اسـت. بـه 

طـوری کـه اکنـون در سـایت توسـعه اقـدام بـه 

جذب سرمایه گذار می کنیم.

وی مطـرح کرد: سـرمایه گذاران سـال جدید 

بیشـتر از سـال قبـل هستنـــد و همان طـور کــــه 

گفتــــه شــــد، ایـــــن سرمایــــه گذاران متقاضــی 

سرمایـه گــــذاری در حــــوزه باالدســـــت فــــوالد 

باالدسـت  حـوزه  در  سـرمایه گذاری  هسـتند. 

فـوالد بسـیار مهـم اسـت؛ چراکـه وقتـی چرخـه 

اگـر  اسـت،  جریـان  در  منطقـه  یـک  در  فـوالد 

حلقه هـای زنجیـره فـوالد در آن منطقـه وجـود 

داشـته باشـند، ایـن امـر باعـث می شـود رونـد 

وضعیـت  زنجیـره  مختلـف  محصـوالت  تولیـد 

آن  در  فـوالد  تولیـد  و  بگیرنـد  خـود  بـه  خوبـی 

سـبب  همیـن  بـه  باشـد.  اقتصادی تـر  منطقـه 

منطقـه ویـژه خلیـج فارس به دنبال آن اسـت که 

چرخـه فـوالد را در ایـن منطقـه تکمیـل کنـد و 

مواد اولیه مورد نیاز صنایع فوالدسازی در خود 

منطقـه تولیـد شـود. ضمـن اینکـه بـا توجـه بـه 

نزدیکـی صنایـع فـوالدی بـه اسـکله اختصاصـی، 

قطعا صادرات فوالد نیز از سـوی تولیدکنندگان 

همچنیـن  گرفـت.  خواهـد  صـورت  فـوالد 

تولیدکنندگان فروآلیاژ عالوه بر اینکه می توانند 

بـه  کننـد،  تامیـن  را  فوالدسـازان  اولیـه  مـواد 

کشورهای دیگر نیز صادرات خواهند داشت.

آب شیرین در منطقه ویژه خلیج فارس در   

دسترس است

مدیـر انـرژی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج 

بـر  عـالوه  منطقـه،  ایـن  در  کـرد:  ابـراز  فـارس 

پسـاب  انتقـال  گاز،  و  بـرق  زیرسـاخت های 

بندرعباس به منطقه ویژه خلیج فارس از سوی 

نیـز مدیریـت  ایمیـدرو، شـرکت های منطقـه و 

رابطـه  ایـن  در  و  می شـود  پیگیـری  منطقـه 

شـرکت تامین و توسـعه زیرساخت خلیج فارس 

تاسـیس شـده و این شـرکت اقدامات الزم را در 

رابطه با انتقال پسـاب بندرعباس به سـایت این 

منطقه انجام خواهد داد. همچنین شرکت های 

فــوالدی مستقــــر در منطقــــه ازجملــــه فــــوالد 

کیـــش  جنـــوب  کــــاوه  فـــــوالد  و  هرمزگـــــان 

آب شـیرین کن نیـز در اختیـار دارند و می توانند 

پـس از مصـرف آب مـورد نیـاز خـود، باقـی آب 

شـیرین را به دیگر شـرکت های فوالدی و صنایع 

نیازمند اختصاص دهند.

محبـی در پایـان تاکیـد کـرد: منطقـه ویـژه 

خلیج فارس دو اسـکله صادرات و واردات و نیز 

یـک اسـکله سـنگی دارد کـه مدت هـا اسـت کـه 

احداث شـده اما به بهره برداری نرسـیده اسـت. 

بـا ایــــن حــــال، بـا توجـــه بـه اینکـه اسـکله مزبـور 

ایـن  در  می  تـوان  دارد،  پمـپ  نصـب  قابلیـت 

اسـکله آب شـیرین کن نصـب کرد زیـرا مهم ترین 

مزیـت آن نزدیکـی بـه دریـا بـوده و می تـوان بـا 

اسـتفاده از ایـن اسـکله، حجـم زیـادی از آب را 

برای مصرف صنایع شیرین سازی کرد.

در صورتی که منطقه ویژه خلیج 
فارس بتواند نیروگاه هایی که 

مصوبه احداث آن ها را از توانیر اخذ 
کرده است را احداث کند، در آینده 
می تواند دو هزار تا دو هزار و 500 

مگاوات برق تولید کند
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رشد 273 درصد درآمد چادرملو

»فملی« 132 درصد رشد درآمد را تجربه کرد
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شـرکت ملـی صنایع مس ایران در چهار ماه نخسـت سـال جاری توانسـت با فـروش 212 هـزار و 628 میلیـارد ریالی محصوالت 
خود، رشد 132 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند.

»فملی« 132 درصد رشد درآمد را تجربه کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ملی صنایع مس ایران 

در سال جاری از فرصت به وجود آمده ناشی از 

بـرای  جهانـی  بازارهـای  در  مـس  قیمـت  رشـد 

افزایـش تولیـد برخـی محصـوالت و رشـد فـروش 

اسـتفاده کـرد و توانسـت علی رغـم وجود چالش 

تامیـن بـرق در تیـر مـاه، به موفقیت هـای خوبی 

دسـت پیدا کند. این شـرکت امیدوار اسـت در 

سـال جـاری بتوانـد بـه رونـد رو بـه رشـد خـود در 

تولیـد و فـروش ادامه دهد و رکوردهای جدیدی 

را ثبت کند.

تولید 97 هزار تن کاتد  

ملـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
صنایـع مـس ایـران در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1400 توانست 97 هزار و 113 تن کاتد مس تولید 

کنـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399 موفـق بـه تولیـد 102 هـزار و 351 تـن کاتـد 

شده بود.

سـال  ابتدایـی  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جـاری موفـق به تولید 17 میلیـون و 803 هزار تن 

سـنگ سـولفوری شـده اسـت. ایـن شـرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال گذشـته 17 میلیـون و 

857 هزار تن سنگ سولفوری تولید کرده بود.

»فملی« در چهار ماه نخست امسال توانست 

269 هـزار و 870 تـن اسـید سـولفوریک تولیـد کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش 143 درصد رشد یافته است. این شرکت در 

چهار ماه نخسـت سـال گذشـته 110هزار و 672 تن 

اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در چهـار ماه 

ابتدایی سال 1400، 402 هزار و 746 تن کنسانتره 

مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  کـرد.  تولیـد  مـس 

نخسـت سـال پیـش موفـق بـه تولیـد 403 هـزار و 

995 تن کنسانتره مس شده بود.

سـال  ابتدایـی  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جـاری دو هـزار و 535 تـن کنسـانتره مولیبـدن 

تولیـد کـرده اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

و  هـزار  دو  بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت 

592تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

امسـال  ابتدایـی  مـاه  چهـار  در  »فملـی« 

توانسـت 279 تـن کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیش 2 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال پیش 271 تن 

نسبت به چهار ماه نخست 1399؛
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کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

شـرکت مـس در چهـار مـاه ابتدایـی امسـال 

372 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی تولیـد کرده 

است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  پیـش 63 درصـد رشـد 

شرکت در چهار ماه ابتدایی سال گذشته 228تن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجمـوع تولی شـرکت ملـی صنایع مـس ایران 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 18 میلیـون و 

ایـن میـزان در  تـن رسـید کـه  و 819  587 هـزار 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش 0.2 درصد رشد 

را نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه نخست 

سـال 1399 توانسـته بـود در مجمـوع 18میلیـون و 

538 هزار و 27 تن محصول تولید کند.

رشد 112 درصدی فروش داخلی  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت ملی 
صنایع مس ایران در چهار ماه نخست سال 1400 

توانسـته اسـت 47 هـزار و 125 تـن کاتـد را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت 

در چهار ماه نخست سال 1399، 55 هزار و 22تن 

کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

سـال  ابتدایـی  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جاری موفق به فروش 448 هزار و 213 تن سنگ 

سـولفوری در بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه 

بـا مـدت مشـابه سـال  ایـن میـزان در مقایسـه 

پیـش 154 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  شـرکت 

176هـزار و 311 تـن سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فملـی« 

اسـید  تـن   770 و  هـزار   224 اسـت  توانسـته 

بـه فـروش  بازارهـای داخلـی  سـولفوریک را در 

برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیش 353 درصد افزایش یافته اسـت. این 

شرکت در چهار ماه نخست سال پیش 49 هزار 

و 597 تـن اسـید سـولفوریک در بازارهـا داخلـی 

فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در چهـار ماه 

تـن   948 و  هـزار  پنـج   ،1399 سـال  ابتدایـی 

کنسـانتره مـس را در بازارهـای داخلـی فروختـه 

اسـت که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیـش 26 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1399، 

چهار هزار و 706 تن کنسانتره مس فروخت.

سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جاری یک هزار و 767 تن کنسـانتره مولیبدن را 

در بازارهـای داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت. 

این شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال قبل یک 

هـزار و 950 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بـازار 

داخلی فروخته بود.

»فملی« در چهار ماه نخست سال 1400 موفق 

به فروش 245 تن کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 6 درصـد افزایـش یافتـه 

است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 

توانسـته بـود 231 هـزار تن کنسـانتره فلـزات طال و 

نقره را در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران 
در چهار ماه نخست سال 1400 

توانست 97 هزار و 113 تن کاتد 
مس تولید کند. این شرکت در 
چهار ماه نخست سال 1399 

موفق به تولید 102 هزار و 351 
تن کاتد شده بود
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397 هـزار و 394 تـن محصـول را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

درآمد حاصل از فروش کاتد 132 درصد   

افزایش یافت

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1400 توانسـته اسـت 103 هـزار و 775 میلیـارد و 

545 میلیـون ریـال کاتـد را در بازارهـای داخلـی 

به فروش برساند که در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل 132 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، 44هزار 

و 104 میلیارد و 251 میلیون ریال درآمد از کاتد 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

سـال  ابتدایـی  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جـاری موفـق بـه کسـب درآمـد 554 میلیـارد و 

845 میلیـون ریالـی از فـروش سـنگ سـولفوری 

در بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

286درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در چهار ماه نخسـت سـال گذشـته 143 میلیارد 

و 475 میلیـون تومـان درآمـد از فـروش سـنگ 

سولفور در بازارهای داخلی داشت.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فملـی« 

میلیـارد   796 و  میلیـارد   745 اسـت  توانسـته 

تومـان درآمـد بابـت فـروش اسـید سـولفوریک را 

در بازارهای داخلی داشـته باشـد که این میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش یـک هـزار و 

152 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 

و  میلیـارد  پیـش 59  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

562میلیون ریال درآمد از اسید سولفوریک در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در چهـار ماه 

بـه کسـب درآمـد  ابتدایـی سـال 1399، موفـق 

دوهـزار و 732 میلیـارد و 873 میلیـون ریالـی از 

فروش کنسـانتره مس در بازارهای داخلی شـده 

توانسـته  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

اسـت در چهـار مـاه نخسـت امسـال 740 هـزار و 

بـه  داخلـی  بازارهـای  در  را  محصـول  تـن   242

بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند  فـروش 

مدت مشـابه سـال قبل 112 درصد رشـد را نشان 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سال 

قبـل 348 هـزار و 812 تـن محصـول در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

صادرات 41 هزار و 163 تن محصول  

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فملـی« 

بازارهـای  روانـه  را  کاتـد  تـن   787 و  40هـزار 

صادراتی کرد. این شرکت در چهار ماه نخست 

سـال قبـل، 48 هـزار و 609 تـن کاتـد در بازارهـای 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در چهـار ماه 

تـن   376 اسـت  توانسـته   1400 سـال  نخسـت 

اکسـید مولیبـدن را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   64 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهد. این شرکت در چهار ماه ابتدایی سال 

1399 موفـق بـه فـروش 228 تن اکسـید مولیبدن 

در بازارهای صادراتی شده است.

مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت  جمـع صـادرات 

ابتدایی امسال به 41 هزار و 163 تن رسیده است. 

این شرکت در چهار ماه نخست سال قبل توانسته 

بود 48 هزار و 582 تن محصول صادر کند.

رشد 96 درصدی فروش  

»فملـی« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

توانسـته اسـت 87 هـزار و 912 تـن کاتـد را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال پیـش 

و  داخلـی  بازارهـای  در  را  کاتـد  تـن  103هـزار 

صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1400 بـه 782 هـزار و 29 تـن رسـیده اسـت 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

96 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 
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اسـت که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیـش 271 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1399، 

توانسته بود درآمد 735 میلیارد و 883 میلیون 

بازارهـای  در  مـس  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی 

داخلی کسب کند.

سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  مـس  شـرکت 

جـاری چهـار هزار و 845 میلیارد و 816 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کنسـانتره مولیبـدن در 

در  میـزان  ایـن  کـه  داشـت  داخلـی  بازارهـای 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی 

129درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت 

و  هـزار  دو  قبـل  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در 

از  درآمـد  ریـال  558میلیـون  و  109میلیـارد 

داخلـی  بـازار  در  مولیبـدن  کنسـانتره  فـروش 

کسب کرده بود.

»فملـی« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

موفق به کسب درآمد هشت هزار و 311میلیارد 

و 527 میلیـون ریـال بـه دلیـل فـروش کنسـانتره 

طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

42 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

پنج هـزار و 837 میلیـارد و 382 میلیـون ریـال 

در  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد 

بازارهای داخلی کسب کند.

توانسـته  ایـران  مـس  ملـی صنایـع  شـرکت 

اسـت در چهار ماه نخسـت امسـال 121 هزار و 

فـروش  از  ریـال  میلیـون   348 و  7میلیـارد 

محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی کسـب 

مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  کـرد 

نشـان  را  رشـد  قبـل 124 درصـد  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت 

سـال قبـل 54هـزار و 8 میلیـارد و 782 میلیـون 

درآمـد بابـت فـروش محصـوالت از بازارهـای 

داخلی داشت.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فملـی« 

و  میلیـارد   966 و  هـزار   89 اسـت  توانسـته 

در  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال  649میلیـون 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 131 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه 

نخسـت سـال قبـل، 38 هـزار و 917 میلیـارد و 

556 میلیـون ریـال درآمـد بابت فـروش کاتد در 

بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در چهـار ماه 

نخسـت سـال 1400 توانسـته اسـت یـک هـزار و 

654 میلیارد و 72 میلیون ریال درآمد از فروش 

اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتی داشـته 

باشـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل 297 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1399 

و  میلیـارد   416 درآمـد  کسـب  بـه  موفـق 

487میلیون ریال از فروش اکسـید مولیبدن در 

بازارهای صادراتی شده است.

شـرکت  صـادرات  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

مـس در چهـار مـاه ابتدایـی امسـال به 91 هـزار و 

620 میلیارد و 721 میلیون رسیده است که این 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

143درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت در 

بـود  توانسـته  قبـل  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

37هزار و 611 میلیارد و 705 میلیون ریال بابت 

صادرات محصول کسب کند.

»فملـی« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

و  میلیـارد   742 و  هـزار   193 اسـت  توانسـته 

194میلیـون ریـال از فـروش کاتـد در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش حاکی از 

رشـد 133 درصدی اسـت. این شـرکت در چهار 

مـاه نخسـت سـال پیـش 83 هـزار و 21 میلیـارد و 

807 میلیـون ریـال از فـروش کاتـد در بازارهـای 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در چهـار مـاه 

نخسـت سـال 1400 به 212 هزار و 628 میلیارد و 

69 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 132 درصـد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه 

و  هـزار   91 بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت 

فـروش  از  ریـال  میلیـون   487 و  620میلیـارد 

محصوالت خود در بازارهای داخلی و صادراتی 

درآمد کسب کند.

جمع صادرات شرکت مس در 
چهار ماه ابتدایی امسال به 41 

هزار و 163 تن رسیده است. این 
شرکت در چهار ماه نخست سال 
قبل توانسته بود 48 هزار و 582 

تن محصول صادر کند
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شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو در چهار ماه نخسـت سـال جـاری با فروش سـه میلیون و 587 هـزار تن محصـول در بازارهای 
داخلـی و صادراتـی، 129 هـزار و 502 میلیـارد ریـال درآمد کسـب کـرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

273 درصد رشد داشته است.

رشد 273 درصد درآمد چادرملو

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملو سـال 1400 را بسـیار درخشـان آغاز کرد. 

بـه گونـه ای کـه هـم در تولیـد و هـم در فـروش 

سـال  بـا  مقایسـه  در  را  بهتـری  بسـیار  عملکـرد 

گذشـته از خـود بـر جـای گذاشـت. ایـن شـرکت 

طرح های متعددی را در دست اقدام دارد که با 

بهره برداری از آن ها، هم این شرکت و هم صنعت 

اولیـه و محصـوالت  مـواد  نظـر  از  فـوالد کشـور 

میانی منتفع خواهند شد.

رشد 14 درصدی تولید کنسانتره  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو توانسته در چهار ماه نخست 

تـن  سـال 1400، سـه میلیـون و 762 هـزار و 679 

کنسـانتره تولید کند که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبل از آن 14 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در سـال 1399 طـی همیـن مدت توانسـته 

بـود سـه میلیـون و 273 هـزار و 981 تـن کنسـانتره 

تولید کند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

چهارماه نخست سال 1400 موفق به تولید 26 هزار 

و 605 تـن آپاتیـت شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل 141 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1399، 

توانسته بود 11 هزار و دو تن آپاتیت تولید کند.

طـی چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، در شـرکت 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو 977 هـزار و 418 تـن 

گندله تولید شد. این شرکت در چهار ماه ابتدایی 

سـال 1399، یـک میلیـون و 198 هـزار و 645 تـن 

گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در چهار ماه اول سال 1400، 558 هزار 

و 156 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این شرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، موفـق شـده بـود 

حـدود 559 هـزار و 622 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

کند.

تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو طـی چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

355هزار و 986 تن رسید که در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال پیـش 8 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

سـال 1399،  نخسـت  مـاه  چهـار  طـی  چادرملـو 

328هزار و 149 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

مجموع تولید چادرملو در چهار ماه نخسـت 

سـال 1400 به 6 میلیون و 36 هزار و 830 تن رسـید 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد 

مـاه  ایـن شـرکت در چهـار  اسـت.  رشـد داشـته 

نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود پنـج میلیـون و 

480هزار و 674 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 48 درصد افزایش یافت  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که دو میلیون و 
868 هزار و 112 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو در چهار ماه نخست سال 1400 به فروش 

رسـیده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

68درصـد رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در مدت 

مشـابه سـال 1399، توانسـته بـود یـک میلیـون و 

750هزار و 381 تن کنسانتره به فروش برساند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

چهارمـاه نخسـت سـال 1400 موفـق بـه فـروش 31 

هـزار و 764 تـن آپاتیـت شـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 290 درصـد افزایـش یافـت. ایـن 

شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1399، هشـت 

هزار و 133تن آپاتیت فروخته بود.

در چهار ماه نخست امسال رقم خورد؛
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در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، 241 هـزار و 987 تـن 

گندلـه فروختـه شـد. ایـن شـرکت، در چهـار مـاه 

نخسـت سـال 1399، 350 هـزار و 831 تـن گندلـه 

فروخته بود.

»کچـاد« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، 

فـروش  بـه  اسـفنجی  آهـن  تـن  و 712  56 هـزار 

رسـاند. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399، موفق شده بود حدود 66 هزار و 985 تن 

آهن اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فـروش  بـه  موفـق  سـال 1400  نخسـت  چهارمـاه 

188هزار و 783 تن شمش فوالدی در بازار داخلی 

مـاه  چهـار  طـی  شـرکت  ایـن  شـد  بین المللـی  و 

نخست سال 1399 توانسته بود 236 هزار و 692تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملـو در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

توانسـت 91 هـزار 77 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار 

داخلی به فروش برساند. ضمن اینکه این شرکت 

موفق به فروش 109 هزار و 474 تن شمش فوالدی 

بازارهـای صادراتـی شـد و در نتیجـه میـزان  در 

فـروش شـمش فـوالدی ایـن شـرکت در بازارهـای 

داخلی و صادراتی طی چهار ماه نخسـت امسـال 

به 298 هزار و 257 تن رسید.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه سـه میلیـون و 

587هـزار و 964 تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 48 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار ماه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بود دو میلیون و 413 هزار و 22 تن 

محصول بفروشد.

رشد 410 درصدی درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

مجموع تولید چادرملو در چهار ماه 
نخست سال 1400 به 6 میلیون 

و 36 هزار و 830 تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

10 درصد رشد داشته است. این 
شرکت در چهار ماه نخست سال 

1400 توانسته بود پنج میلیون 
و 480هزار و 674 تن محصول 

تولید کند
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از  مـاه نخسـت سـال 1400،  توانسـته در چهـار 

محل فروش کنسانتره 77 هزار و 862 میلیارد و 

943 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت 

رشـد  قبـل 410 درصـد  سـال  مـدت مشـابه  بـه 

داشـته اسـت. چادرملـو در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1399 موفـق شـده بـود بـا فـروش کنسـانتره 

ریـال  15 هـزار و 252 میلیـارد و 785 میلیـون 

درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

موفق به کسب درآمد 673 میلیارد و 638 میلیون 

ریالـی از آپاتیـت شـده اسـت کـه نسـبت به مدت 

مشـابه سـال پیـش یـک هـزار و 58 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

سـال 1399، 58 میلیارد و 143 میلیون ریال درآمد 

از آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، از فـروش گندلـه 

9هـزار و 200 میلیـارد و 20 میلیـون ریـال درآمـد 

حاصـل شـد کـه نسـبت بـه همین مـدت در سـال 

1399، حدود 100 درصد رشـد مشـاهده می شـود. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 از 

و  میلیـارد   593 و  هـزار  چهـار  گندلـه  فـروش 

395میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

»کچـاد« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، 

چهارهزار و 356 میلیارد و 523 میلیون ریال آهن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 125 درصـد افزایـش را 

نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه نخست 

سـال 1399، حـدود یـک هـزار و 929 میلیـارد و 612 

میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

چهارمـاه نخسـت سـال 1400 موفـق بـه کسـب 

درآمـد 21هـزار و 743 میلیـارد و 375 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش شـمش فـوالدی در بـازار 

داخلـی شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل 72 درصـد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

توانسـته بـود طـی چهارمـاه نخسـت سـال 1399 

درآمـد 12 هـزار و 572میلیـارد و 924 میلیـون 

ریالـی از فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلی 

کسب کند.

مـاه  چهـار  در  »کچـاد«  کـه  اسـت  گفتنـی 

یـک هـزار و  نخسـت سـال 1400 توانسـته اسـت 

84میلیارد و 15 میلیون ریال درآمد از فروش نرمه 

گندله در بازارهای داخلی داشت.

چادرملو در چهار ماه نخست امسال توانست 

بـه درآمـد 13 هـزار و 870 میلیـارد و 202 میلیـون 

ریالـی به دلیل فروش شـمش فـوالدی در بازارهای 

صادراتـی دسـت یابـد. بـه این ترتیب جمـع درآمد 

بازارهـای  در  شـمش  فـروش  بابـت  شـرکت  ایـن 

داخلـی و صادراتـی بـه 35 هـزار و 613 میلیـارد و 

577 میلیون ریال رسید.

مجموع درآمد چادرملو در چهار ماه نخست 

سال 1400 به 129 هزار و 502 میلیارد و 304میلیون 

ریال رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل 273 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 

34هزار و 711 میلیارد و 593 میلیون ریال درآمد 

به دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در چهار ماه نخست سال 
1400 به سه میلیون و 587هزار 

و 964 تن رسید که در هم سنجی 
با مدت مشابه سال قبل 48 درصد 
رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در چهار ماه نخست سال 1399 
توانسته بود دو میلیون و 413 هزار 

و 22 تن محصول بفروشد
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دوشـنبه 10 مرداد ماه، مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت فوالد مبارکه برگزار شـد و سـهامداران این شـرکت 
تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر سهم را تصویب کردند.

تقسیم سود 400 ریالی در مجمع »فوالد«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمع عمومی عادی سـالیانه 

صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه با حضور 69 

درصـدی سـهامداران بـه منظور اسـتماع گزارش 

تصویـب  قانونـی،  بـازرس  و  مدیـره  هیئـت  

صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 

30 اسـفند مـاه سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و 

بـازرس قانونـی، انتخـاب اعضـای هیئـت  مدیره، 

تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر موظـف هیئـت 

مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد 

برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئت رئیسـه 

در جایگاه، رسمیت یافت. حمیدرضا عظیمیان، 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن مجمـع 

اظهـار داشـت: شـرکت فـوالد مبارکـه بـا تولیـد 

بیش از هشت میلیون و 323 هزار تن فوالد خام 

در سال 99 موفق به سهم 37.2 درصدی از بازار 

فوالد کشور شد.

وی افـزود: گـروه فـوالد مبارکـه بـا تولید بیش 

از 9 میلیـون و 845 هـزار تـن فـوالد خـام بیـش از 

43.5 درصد از فوالد کشور را در دست دارد.

عظیمیان خاطرنشـان کرد: به منظور کاهش 

مصـرف آب خـام، پـروژه شیرین سـازی و انتقـال 

آب خلیـج فـارس بـه اصفهـان کـه جـزو پروژه های 

استراتژیک منطقه ای و ملی محسوب می شود، 

از مهم تریـن برنامه هـای توسـعه در شـرکت فوالد 

مبارکه است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 

پروژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی )احداث 

پروژه هـای  دیگـر  از   )2 گـرم  نـورد  تولیـد  خـط 

توسعه ای در شرکت فوالد مبارکه است.

وی در خصـوص برنامه هـای فـوالد مبارکـه، 

عنـوان کـرد: فـوالد مبارکـه پـروژه شیرین سـازی و 

بـه ارزش 45 هـزار  فـارس را  انتقـال آب خلیـج 

ایـن شـرکت  میلیـارد تومـان پیگیـری می کنـد. 

همچنیـن به دنبـال احداث واحد اسیدشـویی و 

گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد مبارکه؛
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نورد سـرد در شـرکت فوالد امیرکبیر کاشان بوده 

کـه مطالعـات و ارزیابی هـای اولیـه در خصـوص 

احـداث ایـن پـروژه بـه ظرفیـت 500 هـزار تـن در 

سال انجام شده و بر اساس برنامه ریزی در سال 

جاری عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

عظیمیـان اضافـه کـرد: بـا موافقـت هیئـت 

مدیـره فـوالد مبارکـه، در حـال برنامه ریـزی بـرای 

احـداث یـک نیـروگاه سـیکل ترکیبـی بـه ظرفیت 

یـک هـزار و 525 مـگاوات سـاعت هسـتیم کـه 

بـر  بالـغ  طـرح  ایـن  سـرمایه گذاری  مخـارج 

700میلیون یورو خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد: 

واحـد  دو  احـداث  مطالعـه  و  بررسـی 

سوپرمگامدول احیا مستقیم هر یک به ظرفیت 

1.8 میلیـون تـن را بـا توجـه بـه برنامه های توسـعه 

فـوالد  گـروه  فوالدسـازی  واحدهـای  ظرفیـت 

شـرکت های  نیازهـای  رفـع  منظـور  بـه  مبارکـه 

هم گـروه بـه آهـن اسـفنجی در دسـتور کار قـرار 

داده ایـم کـه بـرآورد اولیـه برای هزینه اجـرای این 

دو پروژه بالغ بر 400 میلیون یورو خواهد بود.

عظیمیـان بـا اشـاره بـه طرح تحـول دیجیتال، 

تاکیـد کـرد: مبارکـه طـرح تحـول دیجیتـال را در 

راسـتای چشـم انداز خـود تـا 1404 اجـرا خواهـد 

کـرد کـه باعـث 6 تـا 8 درصـد بهـره وری در فـوالد 

مبارکه خواهد شد.

وی اذعـان کـرد: یکـی از چالش هـای مبارکـه 

تامیـن مـواد اولیه اسـت زیـرا معدنی ها به تولید 

مبارکـه  راسـتا  ایـن  در  آورده انـد.  روی  فـوالد 

معاونـت معدنـی را ایجاد کرده که هم در بخش 

اکتشـاف وارد شـده تا تامین مواد اولیه را انجام 

دهد. برنامه مبارکه شـامل اخذ پروانه اکتشـاف 

و انجام عملیات عمومی در پهنه معدنی انارک 

هـدف  بـا  مربـع  کیلومتـر  هـزار  وسـعت 14  بـه 

شناسایی و دستیابی به ذخایر آهن است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ابـراز کـرد: 

فـوالد مبارکـه بـه دنبـال تامیـن 28 میلیـون تـن 

سـنگ آهن بـه صورت مسـتقیم در قالب قـرارداد 

بلندمدت و احداث ساخت کارخانه 1.5میلیون 

بـا شـرکت های معدنـی  تفاهـم همـکاری  تنـی، 

تـن  بـر 1.5 میلیـون  بالـغ  تامیـن  بـرای  هم گـروه 

سـنگ آهن و تبدیـل آن بـه کنسـانتره و گندلـه و 

بـا  معدنـی  ذخیـره  مسـتقیم  غیـر  تملـک 

در  حداکثـری  مشـارکت  و  سـرمایه گذاری 

بـه  مبارکـه  اینکـه  ضمـن  اسـت.  پایین دسـت 

مزایده هـای وزارت صمـت بـرای معـادن سـنگ 

آهن وارد شده است.

عظیمیـان مطـرح کـرد: شـرکت فـوالد مبارکه 

برنامه دارد امسـال افزایش سـرمایه داشته باشد 

کـه سـود آن تمامـا بـرای سـهامداران خواهد بود. 

سـوددهی سـهام فـوالد مبارکـه نسـبت بـه بـازار 

طـال و ارز بیشـتر بـوده و ایـن شـرکت در پورتفوی 

خود شرکت های ارزشمندی را در اختیار دارد.

وی اظهار کرد: در سـال 1399 درآمد شـرکت 

فوالد مبارکه به بیش از 77 هزار میلیارد تومان و 

سود خالص آن به 38 هزار میلیارد تومان رسید. 

بیشـترین سـهم هزینـه فـوالد مبارکـه بـا بیـش از 

64درصد به مواد اولیه و بعد از آن مواد مصرفی 

اختصاص دارد. ضمن اینکه این شرکت بیش از 

شـرکت های  از  سـود  تومـان  میلیـارد  هـزار   6

سرمایه پذیر به دست آورده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 

و  میلیـون  یـک  امسـال  نخسـت  ماهـه  سـه  در 

تـن،  هـزار  سـرد 369  تـن، محصـوالت  151هـزار 

محصوالت پوشش دار 79 هزار تن و در مجموع 

دو میلیون و 176 هزار تن محصول در سـه ماهه 

نخسـت امسـال تولید شده اسـت. متاسفانه در 

تیر ماه قطعی برق باعث کاهش تولید شد.

عظیمیـان خاطرنشـان کـرد: فـوالد مبارکـه در 

تیـر مـاه کـه قطعـی بـرق گریبان گیـر فوالدسـازان 

شـده، بیشـتر تعمیـرات و اصـالح خطوط بـه ویژه 

در حوزه مصرف آب را انجام می دهد.

مبارکـه در  فـوالد  کـرد: شـرکت  عنـوان  وی 

امسـال 33 هـزار 600 میلیـارد  سـه ماه نخسـت 

تومان درآمد کسب کرده که 17 هزار 200میلیارد 

تومان آن سود خالص بوده است.

مدیرعامـل شـرکت فوالد مبارکه بیان کـرد: در 

سه ماه نخست سال جاری یک میلیون و 151هزار 

تـن محصـوالت گـرم، 369 هـزار تـن محصـوالت 

و  پوشـش دار  محصـوالت  تـن  هـزار   79 سـرد، 

577هزار تن سـایر محصوالت مجموعا دو هزار و 

176 تن محصول در فوالد مبارکه تولید شده است 

که در مجموع رشد 7درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال پیش نشان می دهد.

عظیمیـان اظهـار کـرد: فـوالد مبارکـه بارهـا از 

سـوی وزارت خزانـه داری آمریـکا تحریـم شـده و 

یکی از مشکالت ما بلوکه شدن پول های مبارکه 

در اروپا و دیگر کشورها است.

وی اذعـان کـرد: مشـکل تامیـن بـرق حتـی بـا 

خنـک شـدن هـوا نیـز ادامـه خواهـد داشـت. در 

حـال حاضـر، یـک کـوره مبارکـه و یـک کـوره سـبا 

فعال اسـت و از 23 هزار تن تولید روزانه شـرکت 

تنها پنج هزار تن آن فعال است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه اظهـار کرد: 

دومیـن پایانـه باربـری کشـور پـس از بندر شـهید 

رجایـی بـه شهرسـتان مبارکـه تعلـق دارد و روزانه 

700 کامیـون بـه ایـن شهرسـتان وارد می شـوند. 

مبارکه از 60 درصد کشور مواد اولیه دریافت و 

بـه کل کشـور محصـول صـادر می کنـد. بنابراین 

باالتریـن سـطح تهدیـد انتشـار کرونـا در مبارکـه 

اسـت و عملکـرد فوق العـاده ای در مهـار انتشـار 

این ویروس و عملکرد تولیدی داشتیم.

بـازرس  عظیمیـان،  صحبت هـای  از  پـس 

از  خـود  گـزارش  شـرکت  حسـابرس  و  قانونـی 

فعالیـت هیئـت مدیـره را قرائـت کـرد و هیئـت 

مدیـره فـوالد مبارکـه بـه برخـی بندهـای گـزارش 

پاسـخ دادند. سـپس سهامداران سـواالت خود را 

از مدیـران مبارکـه پرسـیدند و پاسـخ های خـود را 

دریافت کردند.

در پایـان مجمـع مبارکـه، صورت هـای مالـی 

این شـرکت منتهی به 30 اسـفند ماه سـال 1399 

به تصویب مجمع رسید. همچنین مجمع فوالد 

مبارکـه بـه تقسـیم سـود 400 ریالـی بـه ازای هـر 

سهم رای داد.

شرکت فوالد مبارکه با تولید 
بیش از هشت میلیون و 323هزار 
تن فوالد خام در سال 99 موفق 

به سهم 37.2 درصدی از بازار 
فوالد کشور شد
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مهر قبولی روی گزارش حسابرسی شرکت مس

توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه های معدنی

هدف اینوماین 3، رفع نیازهای فناورانه با فناوری بومی است
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بـه گـزارش »فلـرات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه اللـه جعفری در نشسـت 

پایـش اقدامـات و برنامه هـای جشـنواره ایده هـای 

ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی )اینوماین سه( 

اظهـار داشـت: اینومایـن سـه، فرصتـی بـرای ارائـه 

نیازهـای شـرکت ها و رفـع آن توسـط ایده پـردازان 

اسـت و تحقـق اهـداف ایـن جشـنواره، در نهایـت 

منجر به افزایش راندمان شـرکت های این حوزه 

در بخش تولید می شود.

وی با بیان اینکه ایمیدرو در برگزاری جشنواره 

اینوماین سه، بسترساز و نقش حمایتی خود را ایفا 

خواهـد کـرد، گفـت: اگـر ایده هـای مراکـز علمـی، 

دانش بنیان ها و نخبگان متمرکز بر رفع چالش های 

فناورانه شرکت های معدن و صنایع معدنی باشد، 

دستاورد بزرگی برای این حوزه محقق می شود.

ارسال 130 ایده به جشنواره  

جشـنواره  دوره  سـومین  دبیـر  ادامـه  در 

ایده هـای ارزش افریـن معـدن و صنایـع معدنـی 

بیـان کـرد: در دوره های پیشـین رویداد اینوماین 

عـالوه بـر بخـش مسـابقه ایـده، نمایشـگاهی بـا 

فعـال در معـدن و  حضـور شـرکت دانش بنیـان 

صنایع معدنی برگزار شد.

جدیـد  رویدادهـای  از  یکـی  داد:  ادامـه  وی 

جشنواره، ارائه نیازهای فناورانه بود که به وسیله 

بـه  بـزرگ معدنـی صـورت گرفـت.  شـرکت های 

شـرکت های  بـه  را  خـود  نیازهـای  کـه  طـوری 

دانش بنیان و خالق و ایده پردازان ارائه کردند.

امید اصغری با بیان اینکه این بخش در سـال 

رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو با بیـان اینکه جشـنواره اینوماین 3، تامین نیازهـای فناورانه شـرکت ها را با دانش بومی سـرعت خواهد 
بخشـید، اعالم کرد: ایمیدرو به عنوان تسـهیل گر و بسترسـاز حـوزه معدن و صنایع معدنی، راهبری شـرکت ها برای برقـراری ارتباط 

موثر بین جشنواره و شرکت ها را در شمار برنامه های خود قرار داده است.

هدف اینوماین 3، رفع نیازهای فناورانه با فناوری بومی است
 رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

جاری به صورت گسـترده تری برگزار خواهد شـد، 

اظهـار کـرد: ایـن رویداد با حفظ سـاختار دوره های 

درون  ارتقـای  ضمـن  می کنـد  تـالش  قبلـی، 

ساختاری، تعداد بیشتری از نیازهای صنعتی را از 

طریق فناوری پوشش دهد.

ایده هـای  جشـنواره  دوره  سـومین  دبیـر 

بیـان  بـا  معدنـی  و صنایـع  معـدن  ارزش افریـن 

اینکه 130 ایده به جشـنواره ارائه شـده اسـت که 

در حـال بررسـی ایده هـا هسـتیم، گفـت: در ایـن 

دوره شـاهد تحول در معیارهای ارزیابی ایده ها 

و سـنجش آمادگـی فناورانـه هسـتیم، بـه طـوری 

کـه ارزیابـی بـه صـورت هوشـمند و اتوماتیـک، 

متناسب با احتیاج هایی که هر کدام از صنایع 

دارند، صورت می گیرد.

فناورانـه،  ایده هـای  ایـن  داد:  توضیـح  وی 

متناسـب بـا سـطح آمادگـی فناورانـه و کمکـی کـه 

می تواننـد بـه تکمیـل زنجیـره نـوآوری و فنـاوری 

داشته باشند، به هر یک از بخش های اکوسیستم 

نوآوری از جمله پارک های فناوری، مراکز نوآوری، 

شـتاب دهنده ها و صندوق هـای سـرمایه گذاری 

جسوارنه متصل می شوند.

ایده هـای  جشـنواره  دوره  سـومین  دبیـر 

ارزش افرین معدن و صنایع معدنی گفت: در این 

جشنواره از تمام چالش های معرفی شده از سوی 

معدنی هـا، بانـک اطالعاتـی ایجاد خواهد شـد که 

در اختیار ایده پردازان قرار خواهد گرفت.
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رویـداد  سـه  اینومایـن  در  افـزود:  اصغـری 

هکاتون معدن نیازها ها و مسائل حوزه معدن را با 

رقابـت میـان شـرکت های دانش بنیـان، خـالق و 

استارت آپ ها برطرف می کند.

ایده هـای  جشـنواره  دوره  سـومین  دبیـر 

ارزش افرین معدن و صنایع معدنی در پایان با بیان 

اینکه هکاتون یکی رویداد متعارف در جهان است 

کـه از تلفیـق دو واژه هـک و ماراتـون تشـکیل شـده 

اسـت، عنـوان کـرد: در بخـش مهمـی از رویـداد 

اینومایـن سـه، شـرکت های دانـش بنیـان، خـالق و 

فناور مسئله های مطرح شده را با پاسخ گفتن به 

سواالت مطرح شده حل خواهند کرد.

 فرصتی برای پیوند بین دانش  بنیان ها و   

معدنی ها در حوزه فناوری

مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو در 

سخنانی اعالم کرد: جشنواره اینوماین در راستای 

حمایـت از فنـاوران صاحـب ایده هـای نوآورانـه و 

اهمیـت توجـه به هم نشـینی ایده پـردازان و پیوند 

بین دانش  بنیان ها و حوزه معدن و صنایع معدنی 

برگزار می شود.

مالطاهری در پایان تصریح کرد: به رغم شرایط 

بیمـــاری کرونـا و  اثـر شیـــوع  بـر  ویــــژه کشـــور 

رشـد  شـاهد  جـاری  سـال  آن،  محدودیت هـای 

ایده های ارسال شده به جشنواره هستیم.

ایده های برتر جشنواره؛ ورودی های جدید   

مرکز نوآوری

مدیـر مرکـز نـوآوری معـادن و صنایـع معدنـی 

ایـران نیـز گفت: ایده های برتر جشـنواره اینوماین 

3، ورودی هـای بـه مرکـز فنـاوری معـادن و صنایـع 

معدنـی هسـتند و زیـر چتـر حمایتـی مرکـز قـرار 

خواهند گرفت.

حاضـر  حـال  در  افـزود:  پایـان  در  منصـوری 

اسـتارت آپ ها در ایـن مرکـز مسـتقر شـدند. ایـن 

اسـتارت آپ ها از 241 طرح ارائه شـده به جشـنواره 

اینوماین 1 و 2 انتخاب شده اند.

آفریـن  ارزش  ایده هـای  جشـنواره  سـومین 

)اینومایـن 3( شـهریورماه سـال جـاری بـا حضـور 

فعـاالن حوزه فناوری و شـرکت های بـزرگ معدن و 

صنایع معدنی در تهران برگزار می شود.

ــــ

در مجمـع عمومی شـرکت مـس، گزارش حسابرسـی صورت های مالی شـرکت 
بـه صـورت مقبولی مهر خـورد و هیـچ گونه بند حسابرسـی نداشـت و این نکته 

بسیار حائز اهمیتی است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مدیرعامـل  سـعدمحمدی  اردشـیر  مس پـرس، 

شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب 

سرچشـمه  مـس  مجتمـع  تولیـد  جلسـه  در 

رفسـنجان اظهـار داشـت: بـا تـالش و زحمـات 

تک تـک کارکنـان و مدیـران شـرکت مـس، در سـه  

ماهه نخست امسال 9 هزار و 500 میلیارد تومان 

سود کردیم که نشان می دهد شرکت مس روند 

صعودی خود را به خوبی طی می کند. همچنین 

تـا امـروز 100 هـزار تـن تولیـد کاتـد داشـته ایم کـه 

95هزار تن آن فروش رفته است.

سعدمحمدی با بیان اینکه شرکت مس روند 

صعـودی خـود را به خوبـی طـی می کنـد، ادامـه 

داد: تراز تولید و فروش با شـرایط خوبی به پیش 

مـی رود و امیدواریـم رونـد شـرکت در سـه  ماهـه 

دوم بهتر از سه  ماهه نخست امسال باشد.

مدیرعامل شـرکت ملی صنایع مس ایران با 

اشـاره بـه میزان فروش شـرکت، گفـت: با وجود 

تعطیالت عید، در فروردین ماه امسال یک هزار 

و 500 میلیارد تومان فروش ثبت شد. همچنین 

در تیـر مـاه هفـت هـزار و 744 میلیـارد تومـان 

بـر  بالـغ  فـروش داشـتیم کـه مجمـوع فـروش 

21هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته وی این امر نشـان دهنده این اسـت 

که مسیر شرکت صعودی است و می توانیم در 

آینـده بـا فاصله بسـیار زیـادی جایـگاه خـود را در 

رتبه اول به ثبت برسانیم.

سعدمحمدی شرایط شرکت را در سال آینده 

بـه مراتـب بهتـر پیش بینـی کـرد و گفـت: بـا در 

مدار قرار گرفتن معدن دره زار، درآلو و کنسانتره 

حاصـل از سـرباره سرچشـمه )طـرح فلوتاسـیون( 

شرایط بسیار بهتری خواهیم داشت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

افزود: با مجموع این ها حداقل حدود 350 هزار 

تن کنسـانتره به شـرکت مس  افزوده شـده و این 

مجموع کنسانتره سبب می شود شرکت از نظر 

اقتصادی و مسیر حرفه ای مسیر خوب و شفافی 

را طی کند.

وی بر لزوم توجه به توسـعه در شـرکت مس 

تاکید کرد: باید به توسعه ها اهمیت داده شود؛ 

سرفصل آینده شرکت به توسعه ها وابسته است 

و اگر شـرکتی توسـعه نداشـته باشـد محکوم به 

نابودی است.

را  خـدا  کـرد:  خاطرنشـان  سـعدمحمدی 

شاکریم که در شرایط اقتصادی کنونی می توانیم 

در ایجاد اشتغال جدید موثر باشیم.

مهر قبولی روی گزارش حسابرسی شرکت مس
مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:
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پهنه هـا، خاطرنشـان  کـرد: در پایـان مطالعـه هـر 

پهنـه پنـج محـدوده در مجمـوع بـه وسـعت 250 

یـا  سـرمایه گذار  اختیـار  در  مربـع  کیلومتـر 

مطالعه کننده قرار می گیرد، اما امکان اخذ پروانه 

اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط  زیست، 

منابع  طبیعی و غیره مشکل است.

دری اضافه کرد: بر همین اساس بهتر است 

تـا  واگـذاری محدوده هـای معرفـی شـده پهنـه 

زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند.

بـا  معـاون اکتشـاف سـازمان زمین شناسـی، 

ارائـه  پهنه هـا  از  درسـتی  تعریـف  اینکـه  بیـان 

بـه  نیـاز  موضـوع  ایـن  تصریح کـرد:  نمی شـود، 

بررسی دارد و یکی از ایراداتی که به پهنه ها وارد 

می شود آن است که همه پهنه ها با وسعت های 

بـرای  و  نـگاه می شـود  شـکل  یـک  بـه  مختلـف 

تعـداد  مختلـف،  ابعـاد  بـا  پهنه هـا  تمامـی 

آنومالی های یکسانی را تعریف می کنند.

وی بـا بیـان اینکـه مشـخص کـردن پهنه هـا بـا 

چالش های زیادی مواجه اسـت، گفت: وسـعت 

آنومالی هـا  تعـداد  بـا  کـرد  هزینـه   و  پهنه هـا 

هماهنگی ندارد و پهنه های وسیع تر باید امتیاز 

بیشـتری داشـته باشـد، یعنـی تعـداد و وسـعت 

قـرار  سـرمایه گذار  اختیـار  در  کـه  آنومالـی 

می گیرد، باید بیشتر شود.

دری تاکید کرد: مطالعه پهنه ها باید تکمیل 

دوبـاره کاری  از  و  باشـد  قبلـی  کارهـای  ادامـه 

خودداری شود.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی افزود: 

برای مثال اگر سازمان زمین شناسی و اکتشافات  

مطالعـه  کشـور  از  سـطحی  در  کشـور  معدنـی 

پهنـه ای را در دسـتور کار قـرار داده، بایـد ایـن 

مطالعه تکمیل کارهای قبلی باشـد، مقیاس کار 

را افزایـش دهـد و اطالعـات پایـه را تکمیل کند تا 

مطالعه جدیدی برای کشور باشد.

اطالعـات  کشـور  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

تحت االرضی ضعیف است و ما نیاز به مطالعات 

ژئوفیزیک هوایی داریم، بیان کرد: پهنه هایی که 

از طریـق ژئوفیزیـک هوایـی مـورد مطالعـات قـرار 

بررسـی  معمولـی  پهنه هـای  ماننـد  می گیرنـد 

می شـوند، اگرچه از زمان حضور اسـدالله کشاورز 

در معاونـت معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت دیـدگاه مثبتـی نسـبت بـه پهنه هـا ایجاد 

شده است.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی در پایان 

خاطرنشان  کرد: پهنه هایی که از طریق ژئوفیزیک 

هوایی مورد مطالعه قرار می گیرند باید به گونه ای 

انجـام  کـه  هزینـه ای  بیـن  تناسـبی  کـه  باشـند 

سـرمایه گذاری  عایـد  کـه  بهـره ای  و  می دهنـد 

می شـود وجـود داشـته باشـد؛ بـه عبارتـی، ارتبـاط 

بین وسعتی که در اختیار مطالعه کننده و تعداد 

قـرار  آنومالی هایـی کـه در اختیـار سـرمایه گذار 

می گیرد، ایجاد شود.

معاون اکتشـاف سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی گفت: تناسـبی بین وسـعت پهنه های معدنی و تعداد نقاط امیدبخش 
معدنی )آنومالی( که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد، وجود ندارد.

توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه های معدنی
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی خواستار شد:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از سازمان 

زمین شناسـی و اکتشـافات کشـور، محمدباقـر 

دری اظهـار داشـت: بـرای پهنه، تعریف درسـتی 

محدوده هـای  بـا  پهنه هـا  اینکـه  نشـده،  ارائـه 

اکتشـافی چـه تفاوتـی دارد و از نظـر وسـعت باید 

مشخص شود و چه تعاریفی شامل پهنه می شود 

و تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی های 

می گیـرد،  قـرار  سـرمایه گذاری  اختیـار  در  کـه 

وجود ندارد.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی با تاکید 

بـر اینکـه در آزادسـازی پهنه ها باید بـه دو موضوع 

نظـارت و حمایـت توجـه اساسـی شـود، گفـت: 

نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه بر اساس 

شـرح خدماتـی کـه بـرای هـر کـدام از زون هـای 

ساختاری-رسـوبی تعریـف شـده بـا نظـارت حـوزه 

معاونت معدنی به درستی اجرا شود.

وی در ادامـه بـا تاکیـد بر ضـرورت حمایت از 
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

فوالد مبارکه، میرسول میراسدی با اعالم این خبر 

اظهار داشت: یکی از فعالیت های مهمی که در 

حـوزه راه آهـن فـوالد مبارکـه انجام می شـود، حمل 

محصـوالت صادراتـی از مبـدا فـوالد مبارکـه بـه 

مقصد مشتریان است.

رئیـس راه آهـن شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامـه 

افزود: در قالب برنامه صادراتی برای حمل تختال 

و  واگـن  تامیـن  بـرای  برنامه ریـزی  مـاه،  تیـر  در 

هماهنگی هـای الزم بـا راه آهن جمهوری اسـالمی 

ایران انجام شد و از دو مدل واگن استفاده کردیم: 

یکـی واگن هـای لبه کوتـاه کـه مخصـوص حمـل 

محصـوالت و واگن هـای لبه بلنـد کـه مخصـوص 

حمل مواد اولیه هستند.

وی ادامـه داد: در نتیجـه در تیرمـاه موفـق 

بـه ثبـت رکـورد بارگیـری و حمـل ریلی تختال به 

میـزان 67 هـزار و 940 تـن تختـال بـرای صادرات 

بـه مقصـد مشـتریان شـدیم. شـایان  ذکـر اسـت 

میـزان  بـه  و  اردیبهشـت ماه  در  قبلـی  رکـورد 

58هزار و 774 تن بوده است.

میرسـول میراسـدی خاطرنشـان کـرد: مزایـای 

حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای حمل ایمن و 

ارزان تر کاال است که تالش می شود بخش زیادی 

از این حمل را به  صورت ریلی انجام داده تا هزینه 

تمام شده برای ارسال کاال کمتر باشد.

رئیـس راه آهـن شـرکت فوالد مبـارک، همکاری 

تامیـن  اسـالمی،  جمهـوری  راه آهـن  فزاینـده 

واگن هـای خالـی توسـط شـرکت های حمـل ریلی، 

استفاده از واگن های لبه بلند یکی از شرکت های 

حمـل ریلـی، افزایـش فعالیـت و عملکرد پیمانکار 

تخلیه واگن و همکاری همکاران واحد فوالدسازی 

و  موفقیـت  عوامـل  جملـه  از  را  مبارکـه  فـوالد 

دست یابی به این رکورد عنوان کرد.

میراسـدی در پایـان تصریـح کـرد: بایـد تـالش 

کنیم در آینده با توسعه زیرساخت های ریلی این 

عـدد را بـه عددهـای باالتـری ارتقـا دهیـم تا منافع 

حاصل از آن به فوالد مبارکه برگردد.

در ایـن خصـوص، رئیـس آماده سـازی و انبـار 

تختـال فـوالد مبارکـه نیـز ایـن رکـورد را در ادامـه 

عملکرد موفقیت آمیز واحد آماده سازی تختال در 

چنـد مـاه اخیر عنوان کـرد و گفت: این عملکرد و 

رکورد به پشـتوانه حمایت های بی دریغ مدیریت 

ناحیـه و عـزم راسـخ کارکنـان واحـد آماده سـازی 

همـکاری  و  موجـود  فرایندهـای  ابـالغ  تختـال، 

واحدهای پشتیبانی و برنامه ریزی بهینه به دست 

آمده است.

احمـدی در پایـان بیـان کـرد: از حمایت هـای 

مدیریـت ناحیه فوالدسـازی، واحـد راه آهـن، واحد 

برنامه ریزی، کنترل کیفی فوالدسازی، برنامه ریزی 

فوالدســــازی، برنامه ریــــزی حمــــل محصــــوالت، 

بازاریابی، فروش و همچنین شرکت های پیمانکاری 

که در دست یابی به این رکورد ایفای نقش کردند 

قدردانی می کنم.

رئیـس برنامه ریـزی و کنترل حمل محصوالت 

فـوالد مبارکـه نیـز در خصـوص ثبـت ایـن رکـورد 

جـاری  سـال  ابتـدای  چهارماهـه  در  گفـت: 

2.8میلیـون تـن انواع محصـوالت فـوالد مبارکه به 

مقصد مشتریان داخلی و صادراتی ارسال گردید 

که در نوع خود نسبت به مدت مشابه سال های 

گذشته رکورد جدیدی در تحویل کاال به مشتریان 

محسـوب می شـود و ایـن میـزان حمـل نسـبت به 

سال قبل 2 درصد باالتر است.

فخـاری تصریـح کرد: در سـال جـاری 768 هزار 

تـن تختـال، 1.14 میلیـون تـن محصـوالت گـرم و 

از  تـن محصـوالت سـرد و پوشـش دار  588هـزار 

طریـق حمـل جـاده ای و ریلـی به مقصد مشـتریان 

داخلی و صادراتی ارسال گردید که باالترین میزان 

بـا  تختـال  بـه  مربـوط  محصـوالت  حمـل  رشـد 

64درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل اسـت و نوردکاران کشـور توانسـته اند به  طور 

مسـتقیم، حجـم قابل توجهـی از مـواد اولیـه مـورد 

نیاز خود را از فوالد مبارکه دریافت کنند.

وی خاطرنشـان کـرد: در مـاه گذشـته رکـورد 

جدیدی نیز در زمینه حمل ریلی ماهیانه تختال 

رقـم خـورد و 67 هـزار و 940 تـن از ایـن محصـول بـا 

بهره گیری از ناوگان ریلی موجود به مقاصد مورد 

نظر ارسال شد.

رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت در 

پایان تصریح کرد: دستاوردهای به  دست  آمده در 

حـوزه حمـل محصـوالت در سـایه تـالش، همدلی و 

مسـاعدت کلیـه همـکاران واحدهـای برنامه ریـزی 

حمل محصوالت، فروش داخلی و صادرات، نواحی 

تولیـد، راه آهـن، انتظامات و باسـکول محصـوالت و 

سـایر قسـمت های درگیر حاصل گردیده و به امید 

خـدا بـا تـداوم بیـش  از پیش آن شـاهد دسـتیابی به 

موفقیت های مستمر در این حوزه باشیم.

بـا همـت و تـالش کارکنـان فوالد مبارکـه رکورد بارگیـری و حمل ریلی تختـال صادراتی به میـزان 67 هـزار و 940 تـن در تیر ماه 
1400 به ثبت رسید.

ثبت رکورد بارگیری و حمل ریلی تختال صادراتی در تیر ماه 1400
با تالش کارکنان فوالد مبارکه محقق شد؛
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به گزارش »فلزات آنالین«، بهرنگ اهدایی در 

خصـوص متوقـف شـدن خط تولید شـرکت فـوالد 

اکسـین خوزسـتان بـه دلیـل قطعـی بـرق، اظهـار 

داشـت: بـا توجـه بـه شـرایط اضطـراری بـه وجـود 

آمده برای انرژی و برق در کشور و به خصوص در 

خوزسـتان، تصمیماتـی اتخاذ شـد مبنـی بر اینکه 

تولیـد کارخانه هـای فـوالدی و سـیمانی متوقـف 

شـود و انـرژی مـورد مصـرف در ایـن صنعت هـا در 

بین مناطق مسکونی تقسیم شود.

در  تولیـد  توقـف  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

میلیـارد   135 ضـرر  باعـث  تاکنـون  کارخانـه، 

تومانی شـده اسـت، افزود: آخرین روز تولید در 

شـرکت بـه 15 تیـر مـاه باز می گـردد و این توقف 

تولیـد موجـب شـد کـه حـدود 40 هـزار تـن از 

برنامه تولید عقب بمانیم.

مدیر تولید شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 

تصریـح کـرد: پـس از ایـن مسـئله، شـرکت وارد 

عمل شـد و تعمیرات سـاالنه ای که هر سـاله در 

مهـر مـاه یـا آبـان مـاه بـه مـدت دو هفتـه انجـام 

می شد را جایگزین زمان توقف خط تولید کرد.

ایـن  از  بخش هایـی  کـرد:  عنـوان  اهدایـی 

تعمیرات که بر عهده شرکت بوده، انجام شده 

اسـت و در زمینـه کار در دیگـر بخش هـا ماننـد 

نسوزکاری کوره ها که مربوط به پیمانکار است 

سریعا قرارداد منعقد شد.

وی در خصـوص بازگشـت بـه تولید شـرکت، 

اینکـه  بـه محـض  بـه امیـد خـدا  تصریـح کـرد: 

اجـازه تولیـد بـه مـا ابـالغ شـود بـا تمـام تـوان بـه 

تولیـد خـود ادامـه خواهیـم داد و تنـاژ از دسـت 

رفته خود را طی چند ماه جبران می کنیم.

مدیر تولید شـرکت فوالد اکسـین خوزستان 

اسـتان  در  آبـی  تنش هـای  اینکـه  بیـان  بـا 

بـر تولیـدات فـوالد  خوزسـتان تاکنـون تاثیـری 

اکسـین نداشـته اسـت، افـزود: بـرای عملیـات 

آب  نیسـت.  نیـاز  آب  از  زیـادی  حجـم  نـورد 

مـورد اسـتفاده در خـط تولید به طـور مرتب در 

حال گردش است و تصفیه می شود.

در  اهدایـی  ایسـنا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

پایـان در خصـوص ژنراتورهـا و موتورهای تامین 

بـرق  میـزان  نـورد  عملیـات  کـرد:  بیـان  بـرق 

زیـادی را نیـاز دارد. کارخانه به موتورهای برق 

و دیـزل ژنراتـور مجهـز اسـت امـا این هـا بـرای 

طراحـی  کارخانـه  در  اضطـراری  اسـتفاده های 

شـده اند و جوابگـوی بـرق مصرفـی مـورد نیـاز 

برای تولید نیستند.

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین گفت: به دلیل قطع شدن برق کارخانه، 40 هزار تن از برنامه تولید عقب مانده ایم.

ضرر 13۵ میلیاردی قطعی برق به فوالد اکسین

ــــ

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان یزد از رشـد 38.5 درصدی پروانه اکتشـاف در سـه ماهه نخسـت سـال جاری در 
یزد خبر داد.

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

از  داشـت:  اظهـار  یـزدی  علمـدار  محمدرضـا 

ابتـدای سـال جـاری تا پایـان خردادمـاه، در بخش 

معـدن در سـطح اسـتان یـزد 18 پروانـه اکتشـاف 

معدنی توسـط سـازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان یزد صادر شد.

مـدت  ایـن  در  کـرد:  عنـوان  ادامـه  در  وی 

همچنین 11 فقره گواهی کشـف و 10 فقره پروانه 

بهره برداری معدنی در استان صادر شد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

اسـتان یـزد تصریـح کـرد: در سـه ماهـه نخسـت 

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

در زمینه پروانه اکتشـاف با رشـد 38.5 درصدی 

و در زمینه گواهی کشـف با رشـد 175 درصدی 

مواجه بوده ایم.

آمـار  کـرد:  عنـوان  پایـان  در  یـزدی  علمـدار 

صـدور پروانه های بهره برداری معدنی اسـتان در 

سـه ماهـه نخسـت سـال 1400 نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، دارای رشـد 25 درصـدی 

شده است.

رشد 38.۵ درصدی پروانه اکتشاف در سه ماهه نخست 1400 در یزد

مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خبر داد:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
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از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی  روابـط 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، بـه 

نظـر  در  اندونـزی   argus سـایت از وب  نقـل 

بـرای کاهـش  پاریـس  توافـق  دارد در راسـتای 

برنامـه  براسـاس  و  دی اکسـید کربن  انتشـار 

بلندمـدت کنوانسـیون چارچوب سـازمان ملل 

 )UNFCCC( متحـد در مورد تغییـرات اقلیمی

میـزان تولیـد زغال سـنگ خـود را تـا سـال 2050 

میـالدی کاهـش دهد. به طوری که تولید را از 

610 میلیـون تـن در سـال 2019 میـالدی بـا افـت 

47 درصـدی بـه 322 میلیـون تن در سـال 2050 

کاهش خواهد یافت.

در تازه تریـن گـزارش کنوانسـیون چارچـوب 

سـازمان ملـل متحـد در مـورد تغییـرات اقلیمـی 

عنـوان شـده اسـت کـه میـزان تولیـد زغال سـنگ 

اندونـزی همچنـان بـاال خواهـد مانـد و کاهـش 

خواهـد  کندتـری  رونـد  کشـور  ایـن  در  تولیـد 

داشـت. پیش بینـی می شـود تولیـد زغال سـنگ 

اندونـزی بـا 13.9 درصـد افـت نسـبت بـه سـال 

2019 میـالدی بـه 525 میلیـون تـن در سـال 2050 

میـالدی برسـد. ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان 

از  اندونـزی  در  معدنـی  مـاده  ایـن  تولیـد 

275میلیـون تـن در سـال 2008 میـالدی بـا رشـد 

سـاالنه 8 درصـدی بـه 610 میلیـون تـن در سـال 

2019 میالدی افزایش یافت.

برنامه دولت اندونزی برای تولید زغال سنگ 

در سـال 2021 میالدی 625 میلیون تن اسـت که 

از ابتدای سال تا پایان ژوئن با تولید 292 میلیون 

و 300هزار تن توانسته است 47 درصد از برنامه 

را محقق سازد.

افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر  

زغال سنگ 59 درصد از تولید برق اندونزی 

را برعهـده دارد و بـر اسـاس توافـق پاریـس در 

راسـتای کاهـش انتشـار دی اکسـیدکربن، میزان 

اسـتفاده از آن برای تولید ترکیبی انرژی در این 

درصـد   38 بـه  میـالدی   2050 سـال  تـا  کشـور 

کاهـش خواهـد یافـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 

از  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده  میـزان 

16درصـد بـه 43 درصـد افزایـش خواهـد یافـت. 

همچنین پیش بینی می شـود 290 میلیون تن از 

322 میلیون تن زغال سـنگ تولید شـده در سال 

2050 میـالدی صـرف بـازار داخلـی ایـن کشـور 

خواهـد شـد چـرا کـه بسـیاری از کشـورهایی کـه 

در حـال حاضـر از واردات زغال سـنگ اندونـزی 

منابـع  می کننـد  اسـتفاده  بـرق  تولیـد  بـرای 

تجدیدپذیـر دیگـری را جایگزیـن خواهنـد کـرد. 

در صورت الگوبرداری اندونزی از سایر کشورها 

بـرای حـذف زغال سـنگ از چرخـه تولیـد انـرژی، 

این کاهش چشمگیرتر خواهد بود.

افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر میزان تولید زغال سنگ اندونزی را تا سال 2050 میالدی کاهش خواهد داد.

کاهش تولید زغال سنگ اندونزی
 با توسعه انرژی های تجدیدپذیر
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مرتضی تیموری 

درباره مهم ترین دسـتاوردهای یک سال گذشته 

جهاد دانشـگاهی واحد صنعتی اصفهان، اظهار 

داشت: در حوزه پژوهش فعالیت های مختلفی 

در یک سـال گذشـته در این واحد انجام شـد که 

از شـاخص ترین ایـن طرح ها می تـوان انجام طرح 

فناورانـه تدویـن دانـش فنـی اسـتحصال نیـکل و 

کبالـت از منابـع معدنـی و سـاخت پایلوت نیمه 

صنعتی آن برای اولین بار در کشور را نام برد.

وی افـزود: ایـن طرح جزو چهل طرح فناورانه 

جهـاد دانشـگاهی اسـت کـه بـه واحـد صنعتـی 

اصفهـان سـپرده شـد و بـا مبلـغ اولیـه حـدود دو 

میلیـارد تومـان از مهـر سـال گذشـته آغاز شـده و 

اکنـون دانـش فنی و سـاخت پایلـوت واحد نیمه 

صنعتی طبق گانت چارت عملی شده است.

صنعتـی  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 

اصفهـان بـا بیـان اینکه فراینـد این طـرح در واحد 

پایلوت اسـتارت خورده اسـت، خاطرنشـان کرد: 

دو مـاه نیـاز اسـت تـا ایـن طـرح به نتیجه برسـد و 

امیدواریـم  کـه  شـود  عرضـه  نهایـی  محصـول 

بتوانیـم بـه طـور کامـل از ایـن طـرح در مهرمـاه 

رونمایی کنیم.

تیموری با تاکید براینکه جذب سرمایه گذار 

بـرای ایـن طـرح آغاز شـده، ابراز امیـدواری کرد تا 

با جذب سـرمایه، اقدام موثری برای اسـتحصال 

و تولید نیکل و کبالت در کشور داشته باشیم.

بـا بیـان اینکـه نیـکل و کبالـت دو فلـز  وی 

گران بهـا بـه دلیـل کاربـرد دو جانبـه در صنایـع 

دفاعـی و غیـر دفاعـی در راس فلـزات تحریمـی 

کشـور هسـتند، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر، 

صنایع در کشـور مجبور هسـتند با قیمت باالتر 

از قیمت جهانی این دو فلز را تهیه کنند، ضمن 

اینکـه هیـچ تولیـدی در معـادن کشـور از ایـن دو 

محصول انجام نمی شود.

صنعتـی  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 

اصفهان با اشـاره به معادن شناسـایی شـده غنی 

از ایـن دو مـاده در کشـور افـزود: بـا عملـی شـدن 

این طرح، کشور در راستای خودکفایی در تولید 

نیکل و کبالت گام بر می دارد.

وی، دیگـر فعالیـت پژوهشـی شـاخص واحـد 

و  ژرف  آب هـای  بحـث  را  اصفهـان  صنعتـی 

افـزود:  ایـن حـوزه معرفـی کـرد و  توانمنـدی در 

توانمندی خوبی در این حوزه به دست آورده ایم.

سـال 99 قـراردادی تحـت عنـوان مطالعـه و 

بررسی مقدماتی امکان استفاده از آب های ژرف 

ایمیـدرو  بـا سـازمان  در حـوزه معدنـی سـنگان 

منعقد شد که امیدواریم آغاز فعالیت خوبی در 

این حوزه باشد.

صنعتـی  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 

اصفهـان، اسـتمرار طراحـی و سـاخت تجهیـزات 

تسـت و اندازه گیـری مـورد نیـاز صنایـع دفاعـی 

بنـا بـه تقاضـای مـورد نیـاز صنایـع مختلـف را 

دیگر فعالیت واحد صنعتی اصفهان برشـمرد و 

گفت: تاکنون 14 تجهیز ساخته شده است.

تیمـوری، تجاری سـازی و عرضـه بـه بـازار دو 

واحـد  فعالیت هـای شـاخص  را دیگـر  محصـول 

صنعتـی دانسـت و اظهـار کـرد: محصـول رزیـن 

اپوکسـی سـنگ کـه در صنایـع سـنگ بری مـورد 

اسـتفاده و بیشـتر وارداتـی اسـت، در ایـن واحـد 

تولید شـد. سـال گذشـته 1,5 تن از این محصول 

تولیـد و تجاری سـازی کردیـم و درصـدد تولیـد 

انبوه هستیم.

وی اضافـه کـرد: محصول دیگر مواد فسـفاته 

کاری اسـت کـه در صنایعـی کـه فلـزات تحـت 

کشـش قرار می گیرند اسـتفاده می شـود. در یک 

سـال گذشـته 40 تـن از ایـن مـواد تولیـد و به بـازار 

در  مـواد  ایـن  وسـیع تر  عرضـه  کردیـم.  عرضـه 

برنامه هـای آینـده قـرار دارد و آمـاده همـکاری بـا 

بخش خصوصی هستیم.

صنعتـی  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 

اصفهان، اسـتمرار فعالیت های گذشته در حوزه 

آزمـون تجهیـزات آبیـاری در کشـاورزی را دیگـر 

فعالیت واحد صنعتی اصفهان برشمرد و گفت:

در سـال گذشـته ده ها تجهیز، مورد تسـت و 

جهـاد  وزارت  بـه  را  نتایـج  و  داده  قـرار  آزمـون 

کشاورزی ارائه کرده ایم.

بـه گفتـه تیمـوری، انجام طرح هـای متعدد 

تحقیقاتـی بـرای سـازمان های مختلـف و برخی 

بخـش  و  دولتـی  عمومـی،  دسـتگاه های 

واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  سـوی  از  خصوصـی 

صنعتی انجام شـده اسـت که 6 طرح در سـال 

گذشته برای شهرداری اصفهان انجام شد.

رئیـس جهـاد دانشـگاهی واحـد صنعتی اصفهـان گفت: تدویـن دانش فنی اسـتحصال نیکل و کبالـت از منابع معدنی و سـاخت 
پایلوت نیمه صنعتی آن برای اولین بار در کشور، شاخص ترین طرح فناورانه جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان است.

جهاد صنعتی اصفهان، کشور را در استحصال نیکل و 
کبالت خودکفا کرد

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:
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وی در توضیـح ایـن طرح ها، گفت: طرح های 

شـاخص های پیامـدی برنامـه راهبـردی اصفهـان، 

عملکـرد،  اسـتراتژیک  مدیریـت  نظـام  طراحـی 

شناسـایی و تحلیـل ذی نفعـان برنامـه راهبـردی 

رضایـت  میـزان  سـنجش  و  اصفهـان   1405

شـهروندان و اربـاب رجـوع از عملکـرد و خدمات 

شهری از جمله این طرح ها هستند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیـس جهـاد 

تعامـل  پایـان،  در  صنعتـی  واحـد  دانشـگاهی 

سـازمان های مختلف را با واحد صنعتی خوب 

ارزیابـی کـرد و گفـت: قراردادهـای مختلـف بـا 

امضـا  بـه  کشـوری  و  اسـتانی  سـازمان های 

از  می تـوان  تعامـالت  تقویـت  بـا  امـا  رسـیده، 

بهتریـن  بـه  دانشـگاهی  جهـاد  ظرفیت هـای 

شکل بهره گرفت.

به گزارش »فلزات آنالین«، یداله صادقی با 

توسـعه  تسـهیل  ابـالغ  و  تصویـب  بـه  اشـاره 

واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع 

120 کیلومتـری اسـتان تهـران، اظهـار داشـت: بـا 

مصوبـه هیئـت مقررات زدایـی و بهبـود محیـط 

کسـب و کار، صـدور مجـوز توسـعه و نوسـازی 

صنفـی  تولیـدی  و  صنعتـی  واحدهـای  بـرای 

مسـتقر در داخـل و خـارج شـهرک ها و نواحـی 

صنعتی بالمانع شد.       

بـه گفتـه رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجارت استان تهران براساس این مصوبه صدور 

مجوز توسـعه و نوسـازی بـرای واحدهـای دارای 

پروانـه بهره بـرداری و پروانـه کسـب تولیـدی و 

خـارج  و  داخـل  در  مسـتقر  شناسـایی  کارت 

شـهرک ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر 

ظرفیـت موجـود در زنجیـره تولیـد در عرصـه و 

اعیان موجود با رعایت ضوابط زیسـت محیطی 

مربوطه بالمانع است.

ایـن  براسـاس  کـرد:  تاکیـد  همچنیـن  وی، 

مصوبـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مکلف 

توسـعه  بـه  مربوطـه  اسـتعالم های  بـه  اسـت 

واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک ها 

و نواحـی صنعتـی حداکثر مـدت 20 روز از تاریخ 

تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان تهران گفت: بر اسـاس مصوبه هیئـت مقررات زدایـی و بهبود محیط کسـب و کار، 
صدور مجوز توسـعه و نوسـازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسـب تولیدی و کارت شناسـایی مسـتقر در داخل 
و خـارج شـهرک ها و نواحـی صنعتـی، تا حداکثـر دو برابر ظرفیت موجـود در زنجیره تولید در عرصـه و اعیان موجود بـا رعایت ضوابط 

زیست محیطی مربوطه بالمانع است.

جزئیات تسهیل توسعه واحدهای صنعتی
 در شعاع 120 کیلومتری تهران

صادقـی در پایـان عنـوان کـرد: اجـرای ایـن 

مصوبـه موجـب افزایـش ظرفیـت تولیـد، ارتقـاء 

اسـتان  صنایـع  در  اشـتغال  افزایـش  و  فنـاوری 

خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیـس سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان تهـران قبـل از 

تصویـب ایـن طـرح گفتـه بـود کـه از سـال 46، 

را  تهـران  در  بـزرگ  صنایـع  اسـتقرار  مصوبـه  

محـدود کـرده و عـالوه بـر ایـن هیئـت وزیـران 

ضوابطـی تحـت عنوان ضوابط اسـتقرار تصویب 

کرده که به لحاظ محدودیت سـرزمینی تهران، 

حجـم ترافیـک، تـردد و محدودیـت در مباحـث 

زیسـت محیطی، تاکید کرده که واحدی جدید 

صنعتی در اسـتان تهران به جز صنایع پوشـاک، 

امـکان  نشـود.  ایجـاد  دانش بنیـان  و  غذایـی 

افزایـش ظرفیـت و توسـعه صنایع موجـود نیز بر 

اساس این ضوابط وجود ندارد.  

البتـه برخـی کارشناسـان و مسـئوالن حـوزه 

محیـط زیسـت بـه ایـن طـرح انتقاداتـی دارنـد و 

تهـران  زیسـتی  ظرفیـت  کـه  هسـتند  معتقـد 

پاسـخگوی صنعـت و جمعیـت بیشـتر نیسـت و 

نادیده گرفتن این قانون باعث افزایش مشکالت 

آلودگی هوای تهران می شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، صنعـت کشـور 

از  ناشـی  کنـار محدودیت هـای  در  روزهـا  ایـن 

اعمال تحریم ها و همچنین شرایط کرونا با برخی 

معضـالت داخلـی نیـز روبـه رو اسـت کـه در ایـن 

تصمیمـات  برخـی  اعمـال  بـه  می تـوان  مـورد 

یک شبه از سوی دستگاه های مرتبط اشاره کرد.

بـــــرای  را  زیـــان هـــایی  تصمیمــــات  ایـــــن 

تولیدکننـدگان بـه همـراه دارد و در عیــــن حــــال 

باعث بروز مشکالتی در فروش داخلی و خارجی 

شرکت ها نیز می شود.

ایـن  عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد در 

مـورد اظهـار داشـت: بزرگ تریـن ضـرر حاصـل از 

تصمیمات خلق السـاعه وزارت صمت، گـره زدن 

کـه  اسـت  صـادرات  بـه  داخـل  بـازار  تنظیـم 

شرکت ها را ملزم به رعایت برخی موارد داخلی 

در برابر صدور مجوز برای صادرات می کند.

بزرگ تریـن  ایـن  افـزود:  ادامـه  در  احرامیـان 

سیاسـت گذاری اشـتباه دسـت اندرکاران بود که 

رقـم خـورد و در مقابـل، نـه تنهـا قیمت هـا کنترل 

نشـد، بلکـه موجـب صدمـه بـه صـادرات بخـش 

فوالد کشـور شـد و اعتبار شـرکت های ایرانی در 

عرصه بین المللی کاهش یافت.

گذشـته  سـال  بخش نامـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دربـاره صـــادرات فـوالد توســـط وزارت صمـــت، 

بـه  زیــــادی  خسـارت  بخش نامـه  ایـن  گفـــت: 

شـرکت های فـوالدی وارد کـرد و برآوردهـا حاکـی 

است که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم که 

بـه صنعـت فـوالد وارد شـد، حـدود هـزار میلیـارد 

تومان بوده است.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، عضـو انجمـن 

تولیدکنندگان فوالد در پایان بیان کرد: عالوه بر 

ایـن، همیـن بخش نامه ها بر روی مشـتریان طرف 

معاملـه نیـز اثرگـذار بـوده و شـرکت های ایرانـی را 

در زمـره شـرکت هایی بـا قوانیـن کـم ثبـات قـرار 

می دهـد و بـه همیـن دلیـل طرف هـای مقابـل در 

معامله خواستار تخفیف می شوند.

عضـو انجمـن فوالد با بیان اینکه تصمیمات خلق السـاعه وزارت صمت به صنعت فوالد خسـارت وارد کرده اسـت، گفت: بخش نامه 
وزارت صمت در سال گذشته هزار میلیارد تومان به صنعت فوالد خسارت زد.

زیان هزار میلیاردی صنعت فوالد با تصمیمات یک شبه 
وزارت صنعت

ــــ

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان جنوبی گفت: بیـش از 21 میلیـارد و 245 میلیون 
تومان برای اکتشاف مواد معدنی در سال جاری در خراسان جنوبی سرمایه گذاری شده است.

حجــــت  آنالیــــن«،  »فلــــزات  گـــــزارش  بـه 

سـال  ابتـدای  از  داشـت:  اظهـار  ایمان طلـب، 

1400، تعـداد 12 فقـره گواهـی کشـف بـا ذخیـره 

بـه  و سـرمایه گذاری  تـن  میلیـون  قطعـی 7.5 

ارزش 6میلیارد و 100 میلیون تومان صادر شـده 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

چهار برابر شده است.

بهره بـرداری  پروانه هـای  تعـداد  همچنیـن 

صـادره 6 فقـره بـوده کـه میـزان 848 هـزار تـن را 

پوشـش داده و منجـر بـه ایجـاد 49 نفـر شـغل بـه 

طور مستقیم شده است که این تعداد پروانه در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 20 درصد 

افزایش دارد.

وی در ادامـه افـزود:از ابتـدای سـال جاری، 

29 پروانـه اکتشـاف در اسـتان صـادر شـده کـه 

گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

80درصد رشد داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، معـاون امـور 

صنعـت،  سـازمان  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

پایـان  در  جنوبـی  خراسـان  تجـارت  و  معـدن 

بــــا  پروانـــــه  تعــــداد  ایـــــن  کــــرد:  عنـــــوان 

سـرمایه گذاری 21 میلیـارد و 245 میلیـون و 

800 هـزار تومـان در مسـاحت 245.5 کیلومتر 

مربع صادر شده است.

سرمایه گذاری 21 میلیارد تومانی برای اکتشاف مواد معدنی در خراسان جنوبی

عضو انجمن فوالد هشدار داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

مهـدی صادقـی نیارکـی، ارتقـای کیفیـت لـوازم 

خانگـی و صیانـت از اشـتغال مولـد را از دیگـر 

اهـداف ایـن شـورا عنـوان کرد و اظهار داشـت: با 

تشـکیل ایـن شـورا ارتقـا جایـگاه صنعـت لـوازم 

خانگـی و حمایـت از صنایـع بومـی بـا جدیـت 

بیشتری پیگیری خواهد شد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صمت، توسـعه 

بخـش  توانمندسـازی  بـه  منـوط  را  صنعتـی 

خصوصـی و جامعـه صنعتـی کشـور برشـمرد و 

ایـن  توسـعه  بـرای  سیاسـت گذاری  افـزود: 

روی  پیـش  موانـع  احصـاء  راهبـردی،  صنعـت 

فرآیندهـای  بهبـود  و  تسـهیل گری  و  تولیـد 

جملـه  از  خانگـی  لـوازم  صنعـت  در  اجـرای 

وظایف این شورا خواهد بود.

وی در ادامه شکل گیری انجمن قطعه سازی 

در ایـن صنعـت را گام مهمـی در توسـعه ایـن 

صنعـت توصیـف کـرد و گفت: برای تسـهیل در 

فراینـد سیاسـت گذاری می بایسـت هماهنگـی 

بیـن تشـکل های بخـش خصوصـی ایجـاد شـود تـا 

بسـتر مناسـب بـرای حضور موثر این صنعـت در 

نهادهای تصمیم ساز فراهم شود.

نگرانی تشکل های تخصصی از احتمال   

ورود محصوالت لوازم خانگی برندهای 

خارجی به کشور

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت در بخـش 

دیگری از سخنان خود در خصوص اظهار نگرانی 

تشکل های تخصصی از احتمال ورود محصوالت 

لـوازم خانگـی برندهـای خارجـی بـه کشـور نیـز 

تصریح کرد: با توجه به زیر ساخت های صنعتی 

کـه در حـوزه لـوازم خانگـی شـکل گرفتـه، وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت بـا ورود محصـوالت 

زمـان  در  کـه  خارجـی  برندهـای  خانگـی  لـوازم 

تحریم ها کشور را ترک کرده اند، مخالف است.

گفتنی است در این نشست اقدامات انجام 

شـده در حـوزه ترخیـص مواد اولیه مـورد نیاز این 

صنعـت از گمـرک و همچنیـن برنامه ریـزی بـرای 

تدوین سند توسعه صنعت لوازم خانگی مطرح 

مهم تریـن  نشسـت  ایـن  در  همچنیـن  شـد. 

چالش های این صنعت بررسی و تمهیداتی برای 

رفع آن اتخاذ شد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت گفـت: این شـورا با هـدف صیانت از صنعـت لوازم خانگـی، توسـعه و تعمیق سـاخت داخل و 
حرکت به سمت نوآوری و حمایت از ارتقا تکنولوژی به صورت مستمر برگزار خواهد شد.

تصویب آیین کار شورای سیاست گذاری توسعه صنعت 
لوازم خانگی

معاون امور صنایع وزارت صمت:
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طبق گزارش سـامانه کدال، خودروهای ناقص خودروسـازان در سـه ماهه بهار امسـال نسـبت به بازه زمانی سـال گذشـته با رشـد 
58 درصدی روبه رو بوده است.

تولید خودروهای ناقص، پدیده ای جدید در 
خودروسازی ایران

از  بررسـی ها  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اسـتخراج آمارهـای ایـن سـامانه، بیان گـر آن اسـت 

که تعداد خودروهای ناقص سـه خودروسـاز بزرگ 

کشور در سه ماه سال قبل 79 هزار و 415 دستگاه 

بوده. حال آنکه این تعداد در بهار 1400 به 125هزار 

و 135 دستگاه رسیده است.

بر این اساس برخی از دست اندرکاران صنعت 

تاکیـد  اخیـر  اظهارنظرهـای  خـودرو و قطعـه در 

کرده اند تا پایان تیر امسال این تعداد به 140 هزار 

دستگاه افزایش یافته است.

تولید خودروهای ناقص و دپویی که از آن به 

نـام  پدیـده جدیـد خودروسـازی کشـور  عنـوان 

می برنـد از سـه سـال گذشـته همزمـان بـا اعمـال 

تحریم هـای صنعـت خـودرو آغـاز شـد. تولید این 

محصـوالت بیشـتر به واسـطه عـدم تامین قطعه 

در  ایـن  می گیـرد،  صـورت  تولیـد  خطـوط  در 

همچـون  دیگـری  عوامـل  کـه  اسـت  شـرایطی 

مدیریت قیمت توسـط خودروسـازان نیز در این 

امر دخیل به نظر می رسد.

اوج تولیـد خودروهـای ناقص در سـال 98 بود، 

بـه  طـوری کـه برآوردها از دپـوی 200 هزار محصول 

ناقص در پارکینگ خودروسـازان حکایت داشـت. 

هـر چنـد در ایـن سـه سـال تولیـد محصوالتـی کـه 

امکان تجاری شدن ندارند، افت و خیز داشته اما 

نـوع  ایـن  رشـد  شـاهد  دیگـر  بـار  سـال 1400  در 

محصـوالت در سـه شـرکت بـزرگ خودروسـازی 

کشور هستیم.

بر این اساس روند صعودی تولید ناقصی ها از 

یک سـو معوقات خودروسـازان را افزایش داده و از 

سـوی دیگـر بـازار را بـا کمبود خـودرو روبـه رو کرده 

کـه ایـن امـر رشـد قیمت هـا را در بـازار کلیـد زده 

است، اما در شرایطی که به نظر می رسید همراه 

با وعده های مسـئوالن صنعتی کشـور، سـال 1400 

وضعیت کمی و کیفی خودرو بهبود یابد، شاهد 

افت تولید از یک سو و افزایش خودروهای ناقص و 

معوق در خودروسازی های کشور هستیم.

وعـده  خـودرو  سیاسـت گذار  گذشـته  سـال 

بهبـود وضعیـت خودروسـازی های کشـور را بـا 

رونمایی از بسته ساماندهی صنعت خودرو داد 

بهبـود  راسـتای  در  اقداماتـی  نیـز  مجلـس  و 

وضعیـت بـازار و تولیـد انجـام داد. حـال بـه نظـر 

تنهـا  نـه  وعده هـا  و  اقدامـات  ایـن  می رسـد 

گشایشـی در وضعیـت خودروسـازی ها در سـال 

1400 ایجـاد نکـرده کـه خودروسـازی کشـور را بـه 

لبـه پرتـگاه نیز نزدیـک کرده اسـت. دربـاره دالیل 

اظهارنظر هـای  کنونـی  وضعیـت  شـکل گیری 

متفاوتی از سـوی دسـت اندرکاران و قطعه سـازان 

کشور شنیده می شود.

رشـد  اصلـی  دلیـل  اسـت  مشـخص  آنچـه 

ناقصی هـا در سـه مـاه بهار، نبود قطعـه در خطوط 

تولیدی خودروسازان است. در این زمینه برخی از 
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دست اندرکاران خودرو رشد خودروهای انباری را 

به نبود قطعات الکترونیکی یا ریزتراشه ها نسبت 

می دهند و برخی دیگر نیز خودروسازان را در این 

امر دخیل می خوانند.

جهـان  در  کرونـا  ویـروس  اوج گیـری  بـا 

خودروسـازان بـا پدیـده جدیـد نبـود ریزتراشـه ها 

مواجـه شـدند کـه ایـن امـر تیـراژ را در شـرکت های 

بـزرگ تولیـدی خـودرو به  شـدت کاهـش داد. حاال 

نیـز خبـر می رسـد کـه پـس از مدت ها این مشـکل 

جهانی به خودروسازی های کشور سرایت کرده و 

افت تولید را رقم زده است.

از سـوی دیگـر امـا برخـی قطعه سـازان رشـد 

ناقصی هـا را بـه خودروسـازان نسـبت می دهنـد و 

عنـوان می کننـد تولید کننـدگان بـه عمـد مقصـر 

اصلی رشد محصوالت دپویی هستند.

ظاهرا خودروسازان نسبت به واردات برخی از 

قطعات خودرویی، به  طور مستقل عمل کرده اند 

کـه ایـن امـر بـه دلیـل تاخیـر در سـفارش گذاری و 

مشـکالتی در امور گمرکی، رشـد ناقصی ها را رقم 

زده اسـت. در هـر صـورت مشـکالتی همچـون 

نوسـانات نـرخ ارز، فراگیـری دوبـاره کرونـا، نبـود 

نقدینگی و بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز 

در رشد خودروهای انباری دخیل بوده است.

 افت و خیز موجودی انبار در بهار  

همان  طـور کـه عنـوان شـد اطالعات منتشـر 

نشـان  بـورس  سـازمان  کـدال  سـایت  در  شـده 

می دهـد خودروسـازان در فصـل بهـار 1400 بـه 

نسـبت فصـل بهـار 99 بـا رشـد موجـودی انبـار 

مواجه شدند.

بـه لحـاظ تعـداد، موجودی انبـار آن ها بیـش از 

45هزار و 700 دسـتگاه رشـد را تجربه کرده اسـت. 

ایـن تعـداد به معنـای رشـد 58 درصدی موجودی 

انبار در بازه زمانی یاد شده است.

در میـان سـه خودروسـاز بـزرگ کشـور رشـد 

موجـودی انبـار پـارس خـودرو در فصـل بهـار بـه 

نسبت تولید این خودروساز در همین بازه زمانی 

حـول و حـوش 122 درصـد رشـد را نشـان می دهـد 

که این میزان رشد باعث شده تا پارس خودرویی 

در این بخش بیشـترین رشـد را به لحاظ درصدی 

تجربـه کننـد. امـا بـه لحـاظ تیـراژ، موجـودی انبار 

خودروسازی سایپا مقام اول را دارد.

صورت های مالی این خودروسـاز در پایان سـه 

مـاه اول سـال )کـه البتـه هنـوز حسابرسـی نشـده( 

نشان می دهد نارنجی های جاده مخصوص بیش 

از 49 هـزار و 400 دسـتگاه از محصـوالت تولیـدی 

خود را در پارکینگ های خود نگه داشته و به بازار 

عرضه نکردند.

ایـن تعـداد خـودروی ناقـص رسـوبی در کـف 

ایـن  تولیـدی کـه  انبـار سـایپا حـدود 60 درصـد 

خودروسـاز در همین بازه زمانی انجام داده اسـت 

را شامل می شود.

ایـران خـودرو نیـز حدود 40 هزار و 600 دسـتگاه 

خـودرو در کـف پارکینگ هـای خود دپـو کرده اند. 

این تعداد خودروی ناقص 41 درصد تیراژ بهار این 

خودروساز را که حدود 97 هزار و 200 دستگاه بوده 

موجـودی  ریـز  سـراغ  حـال  می شـود.  شـامل 

از  پارکینگ هـا می رویـم.  کـف  در  خودروسـازان 

خودروسـازی سـایپا آغـاز می کنیـم کـه بـه لحـاظ 

تیراژ در صدر لیست قرار دارد.

نارنجی های جاده مخصوص حدود 44 هزار و 

100 دسـتگاه از خانـواده X200 را در پارکینگ هـای 

خود نگه داشتند.

ایـن در شـرایطی اسـت کـه بـه نسـبت سـال 

گذشـته در همیـن بـازه زمانـی تعـداد محصـوالت 

ایـن خانـواده رشـد حـدود 165 درصـدی را نشـان 

می دهد، اما سـراغ موجودی انبار ایران خودرو در 

پایان بهار امسال می رویم.

موجودی انبار گروه پژو به عنوان پرتیراژترین 

گروه تولیدی این خودروساز در سه ماهه امسال 

بـه نسـبت سـه ماهـه اول سـال گذشـته افـت را 

ایـن افـت حـدود 5/ 1 درصـد  نشـان می دهـد. 

اسـت. دلیـل ایـن مسـاله افـت تیـراژ اعضـای ایـن 

خانواده در سبد محصوالتی ایران خودرو است. 

گروه سمند نیز مانند گروه پژو افت تعداد را در 

موجـودی انبـار این خودروسـاز در بـازه زمانی یاد 

شده ثبت کرده است.

ایران خودرو در پایان بهار 1400 به نسبت بهار 

در  سـمند  گـروه  از  کـه  محصولـی  تعـداد   ،99

پارکینگ های خود نگه داشته اند حدود 38درصد 

افت کرده است.

دنـا نیـز پشـت سـر گـروه پـژو و سـمند در جاده 

اوج تولید خودروهای ناقص 
در سال 98 بود، به  طوری که 
برآوردها از دپوی 200 هزار 
محصول ناقص در پارکینگ 
خودروسازان حکایت داشت
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افـت موجـودی انبـار حرکـت کـرده اسـت. آمارهـا 

نشان می دهد در پایان خرداد امسال در مجموع 

حـدود 11 هـزار و 300 دسـتگاه انـواع دنـا در ایـن 

خودروسـازی دپـو شـده بـود کـه بـه نسـبت سـال 

گذشـته افت 4 درصدی را نشـان می دهد.اما رانا 

برخـالف محصـوالت یـاد شـده در بـازه زمانـی یـاد 

شده رشد انبار را به خود دیده است.

آبی هـای جـاده مخصـوص سـال گذشـته در 

انتهای فصل بهار حدود هزار و 700 دستگاه انواع 

رانـا را در پارکینگ هـای خـود دپو کـرده بودند. این 

رقم امسال به بیش از 7 هزار و 500 دستگاه رسیده 

است، بنابراین رشد بیش از 428  درصدی را تجربه 

کرده است.

پـارس خـودرو نیـز در موجـودی انبـار خـود در 

پایـان بهـار امسـال بیـش از هـزار دسـتگاه S200 و 

همچنیـن بیـش از 6 هـزار و 200 دسـتگاه کوئیـک 

معمولـی را دپـو کرده که هـر دوی این محصوالت 

سال گذشته در این خودروساز تولید نمی شدند.

 نبود نقدینگی و افت تولید ریز تراشه ها  

همان طـور کـه عنـوان شـد موجـودی انبار سـه 

شـرکت بـزرگ خودروسـازی کشـور در فصـل بهـار 

1400 به نسبت بهار سال گذشته رشد 58درصدی 

انبـار  موجـودی  افزایـش  می دهـد.  نشـان  را 

خودروسازان را می توان به عنوان رشد خودروهای 

ناقص در کشور تعبیر کرد.

رئیـس انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازی در 

این خصوص اظهار داشت: دلیل این مساله را باید 

در نبود قطعات الکتریکی جست وجو کرد.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر بحـران تامیـن 

ریزتراشـه ها گریبـان تمام شـرکت های خودروسـاز 

دنیا را گرفته و شاهد هستیم که برندهای مطرح 

دنیا تعدادی از خطوط تولید خود را به طور موقت 

تعطیل کرده اند.

نجفی منـش بیـان کـرد: خودروسـازان داخلـی 

نیز در حال حاضر با این مسـاله روبه رو هسـتند و 

همین اتفاق سـبب رشـد خودروهای ناقص شـده 

اسـت. امـا آن طـور کـه نجفی منـش می گویـد این 

همه ماجرا نیست.

رئیـس انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازان در 

ادامـه تصریـح کرد: تعلـل در سـفارش گذاری برای 

ریزش تراشه ها خود از دالیل دیگر رشد محصوالت 

ناقص در کف کارخانه است.

وی تاکیـد کـرد: اگـر پیش بینـی الزم در ایـن 

زمینـه انجام شـده بـود و سـفارش گذاری به موقع 

انجـام گرفتـه بـود، شـاید بـا ایـن تعـداد خـودروی 

ناقص در کف کارخانه رو به رو نبودیم.

نجفی منش افزود: البته مشکالت گمرکی نیز 

در این ارتباط موثر است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان 

کرد: در حال حاضر بخشی از قطعات الکتریکی 

مـورد نیـاز زنجیـره خودروسـازی در گمـرک دپـو 

شـده اسـت و زمـان مشـخصی بـرای ترخیـص آن 

وجـود نـدارد. نجفی منـش، دلیـل ایـن مسـئله را 

ناهماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دخیل در 

این زمینه می داند.

البته چالش نقدینگی هم از نظر رئیس انجمن 

صنایـع همگـن قطعه سـاز همچنـان بـه قـوت خود 

باقی است.

ادامـه عنـوان کـرد: در حـال حاضـر  وی در 

بدهـی خودروسـازان بـه شـرکت های قطعه سـاز 

رکوردهــــای عجیبــــی می زنــــد بــــه طـوری کـــه 

هم اکنـون رقـم ایـن بدهـی بـه 40 هـزار میلیـارد 

تومـان رسـیده کـه 10 هـزار میلیـارد تومـان از ایـن 

رقم مربوط به بدهی های 120روزه اسـت که باید 

تاکنون تسویه می شد.

و  قطعـات  سـازندگان  انجمـن  سـخنگوی 

مجموعه های خودرو نیز در این باره تصریح کرد: 

در حـال حاضـر رشـد تعـداد خودروهـای ناقـص از 

چند عامل تاثیر می پذیرد.

وی در ادامـه بیـان کـرد: عامل اول بالتکلیفی، 

قیمـت خـودرو اسـت. در حـال حاضـر مشـخص 

عرضـه  بـرای  سیاسـت گذار  برنامـه  کـه  نیسـت 

بـا  ارتبـاط  در  برنامـه ای  چـه  و  چیسـت  خـودرو 

ایـن فعـال صنعـت  قیمت گـذاری خـودرو دارد. 

قطعـه ادامـه می دهـد رونـد صعـودی نـرخ ارز نیـز 

سـبب شـده تا قیمت قطعـات، مـواد اولیـه و مواد 

نیم ساخته افزایش پیدا کند.

بهنیـا تصریح کرد: این اتفاق تامین قطعـات و 

مواد اولیه را با چالش هایی همراه کرده است.

و  قطعـات  سـازندگان  انجمـن  سـخنگوی 

مجموعه هـای خـودرو افـزود: رونـد رو بـه رشـد 

شـیوع ویـروس کرونـا نیـز مـورد توجـه سـخنگوی 

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

قـرار گرفتـه اسـت. افـت تولیـد جهانـی ریـزش 

تراشـه را هـم در افزایـش تولیـد خودروهای ناقص 

دخیل می داند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت سیزدهم 

مستقر و وزیر صمت نیز مشخص نشود امکان 

برنامه ریـزی و کاهـش خودروهـای ناقـص وجـود 

نـدارد، زیـرا برنامـه بـرای کاهـش عامـل اثرگـذار 

روی تولیـد ایـن خودروها در دسـتورکار نیسـت. 

یکی دیگر از قطعه سازان اما نظر دیگری درباره 

دارد. ناقـــــص  خودروهــــای  تولیــــد  دالیــــل 

خودروسـازان خـود بـه طـور مسـتقل اقـدام بـه 

واردات قطعات کرده اند.

بهنیا ادامه داد: بنابراین در سـه ماهه ابتدای 

سال جاری موجودی انبار آ ن ها افزایش چشم گیری 

یافته اما در یکی دو ماه پیش رو با رسیدن قطعات 

وارداتی امکان تکمیل خودروهای ناقص برای آن ها 

فراهـم خواهـد شـد و بـه نظـر می رسـد در پایـان 

شـهریور موجـودی انبـار آن ها به نسـبت خـرداد از 

روند کاهشی برخوردار باشد.

بر اساس گزارشی از دنیای اقتصاد، سخنگوی 

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

در پایـان اذعـان کـرد: ایـن رونـد در حالـی از سـوی 

خودروسـازان پیگیری شـده اسـت که بدهی آن ها 

به شـرکت های قطعه ساز سـر به فلک می زند ولی 

آن هـا بـه جـای برنامه ریـزی بـرای پرداخـت بدهـی 

خود به دنبال هدایت نقدینگی به سمت واردات 

قطعات هستند.

ظاهرا خودروسازان نسبت به 
واردات برخی از قطعات خودرویی، 

به  طور مستقل عمل کرده اند که این 
امر به دلیل تاخیر در سفارش گذاری 

و مشکالتی در امور گمرکی، رشد 
ناقصی ها را رقم زده است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان محمد خضابی با 

بیان این مطلب اظهار داشت: در ایستگاه اصلی 

 )33KV/230( قـدرت  ترانـس  دسـتگاه  بـرق، 13 

را  فـوالد خوزسـتان  بـرق شـرکت  تامیـن  وظیفـه 

برعهـده دارنـد. ترانس هـای شـماره یـک، دو و سـه 

برق مجموعه آهن سازی را تامین می کنند   که در 

صـورت هرگونـه وقفـه در تامین انـرژی برق باعث 

صدمـات جبران ناپذیـری به تجهیزات می شـود و 

عـالوه بـر توقـف تولید بازگشـت بـه شـرایط عادی 

چند ساعت به طول می انجامد.

سـایر ترانس هـا 6 کـوره  را تغذیـه می کننـد  . با 

توجـه بـه قدمـت تجهیـزات و مشـکالت فنـی و 

لـزوم تثبیـت پایـداری شـبکه  بـرق، می بایسـت 

هرچـه سـریع تر نسـبت بـه تعویض ترانس شـماره 

سـه اقدام می شـد. انجام این فعالیت به توقف 

واحدهـای  مـدت  طوالنـی  محدودیت هـای  و 

مختلـف تولیـد آهن سـازی نیـاز داشـت و همیـن 

مسئله به دشواری های فعالیت می افزود.

ترانـس  طرفـی  از  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  وی 

جایگزیـن بـه دلیـل سـاختار جدیـد بـا تغییـرات 

بسیاری همراه بود، به گونه ای که برای نصب و 

فونداسـیون،  در  تغییراتـی  بـه  نیـاز  راه انـدازی 

شـمش های متصـل بـه ترانـس، نصـب تجهیـزات 

جدید و انجام تست های تکمیلی بود. از سویی 

تغییراتـی کـه در شـبکه بـرق ایـن ترانـس صـورت 

خوزسـتان  بـرق  پسـت های  میـان  در  گرفـت 

مثال زدنـی  همـت  بـا  مهـم  ایـن  بـود.  بی نظیـر 

کارکنـان واحـد توزیع و تعمیـرات برق و همکاری 

شرکت تنانیر )مجری تعمیرات پست برق فشار 

قوی( شکل اجرایی به خود گرفت.

رئیـس توزیـع بـرق فـوالد خوزسـتان در پایـان، 

اجـرای چنیـن طـرح عظیـم بـه دسـت متخصصان 

فوالدی را نشـان از خودباوری متخصصان داخلی 

دانسـت و عنـوان کـرد: ایـن طـرح بـدون کمـک 

گرفتـن از مشـاوران و بـا مطالعـات دقیق همکاران 

تالشگر فوالد، با استفاده از فرصت محدودیت های 

برق به سرانجام رسید. در واقع تهدید محدودیت 

برق در این واحد به فرصت تبدیل شد و با تعویض 

فـوالد  بـرق  پایـداری  سـطح  سـه،  شـماره  ترانـس 

خوزستان شکل مطلوب تری به خود گرفت. قطعا 

اجـرای ایـن طـرح در گرمـای طاقت فرسـا جـز بـا 

همکاری صمیمانه  واحدهای پـروژه، برنامه ریزی، 

ماشـین آالت و همـکاران شـرکت بـرق منطقـه ای 

خوزسـتان امکان پذیـر نبـود. امیـد کـه در آینـده 

نزدیک با اجرای طرح های دیگر در جهت پایداری 

تولیـد، بتوانیـم گام هـای موثـری در رشـد و تعالـی 

مجموعه فوالد خوزستان برداریم.

ترانـس شـماره سـه ایسـتگاه اصلی بـرق به منظـور پایداری شـبکه بـرق فوالد خوزسـتان و بـا اسـتفاده از محدودیت هـای برق 
تعویض شد.

تعویض ترانس شماره سه ایستگاه اصلی برق 
شرکت فوالد خوزستان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

داشـت:  اظهـار  حسـنوند  فریـدون  شـاتا، 

اشـتغال زایی، عـدم وابسـتگی در حـوزه مـواد 

اولیـه  مـواد  تامیـن  و  ارزآوری  معدنـی، 

پیامدهـای  تولیـدی دسـتاوردها و  واحدهـای 

ناشـی از اجـرای طـرح بزرگ آزادسـازی معادن 

خواهد بود.

شـورای  مجلـس  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس 

اسـالمی در ادامـه خاطرنشـان کرد: ایـران یکی از 

امـا  اسـت،  معـدن  حـوزه  در  غنـی  کشـورهای 

بـا  متناسـب  و  انتظـارات  حـد  در  نتوانسـته 

ظرفیت هـا جایـگاه خـود را در دنیـا تثبیـت نماید 

که یکی از مهم ترین دالیل آن همین معادن راکد 

و محبوس بوده است.

حسـنوند در پایـان عنـوان کـرد: افـرادی از 

مجوزهـای  مختلـف  عناویـن  بـا  قبـل  سـال ها 

معادن را گرفته اند، اما عمال در بخش استخراج 

و تامیـن مـواد اولیـه شـرکت های تولیدی قدمی 

پتانسـیل های  و  معـادن  رکـود  و  برنداشـتند 

خدادادی و طبیعی کشـور را موجب شـدند که 

ایـن موضـوع باعـث شـد کارخانه هایـی کـه نیـاز 

اولیـه ایـن مـواد معدنـی بـوده اسـت، عمدتـا یـا 

و  آورنـد  روی  واردات  بـه  یـا  شـوند  تعطیـل 

وابسـتگی مـا را چنـد برابـر کردنـد کـه اجـرای 

ایـن  قطـع  جهـت  در  معـادن  آزادسـازی  طـرح 

را  دیدگاه هـا  می بایسـت  و  اسـت  وابسـتگی ها 

نسبت به اجرای این طرح مثبت کنیم.

رئیس کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی گفت: معادن حبس شـده جزو انفال کشـور به شـمار می رود و باید در اختیار دولت 
و حاکمیت قرار بگیرند.

آزادسازی معادن راکد اقدامی شجاعانه بود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

ــــ

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت آذربایجـان  غربی با اشـاره به برخـورد قانونی با بهره بـرداران غیراصولـی تخریب کننده 
منابع طبیعی، گفت: تخریب محیط زیست، خط قرمز بهره برداری از معادن در استان است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« غالمرضـا بابایـی 

اظهـار داشـت: ایـن سـازمان بـه دنبـال اسـتخراج 

علمـی و اصولـی از معـادن اسـت و بـا بهره بـرداران 

غیـر اصولـی کـه موجـب تخریـب شـوند، مطابـق 

قانون رفتار خواهد شد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

سـال  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  غربـی  آذربایجـان  

گذشـته وصـول حقـوق دولتـی از معـادن اسـتان 

268 درصـد افزایـش داشـته اسـت، عنـوان کـرد: 

متاسـفانه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی فعلـی و 

عدم تحقق درآمدها، 15 درصد از حقوق دولتی 

دریافتـی کـه در قانـون بـرای مصـرف در ایجـاد 

زیرسـاخت ها بـرای معـادن اسـتان و 12 درصـد 

بـرای مـوارد منابـع طبیعـی تعییـن شـده بایـد بـه 

اسـتان بازگردانـی شـود ولـی از ایـن مبالـغ بخـش 

ناچیزی برگشت داده شده است.

وی تصریـــــح کـــــرد: معــــدن کـــــاران بایــــد 

مسـئولیت های اجتماعی خود را در قبال مردم 

منطقـه اجـرا کننـد تا اثـرات و بـرکات برداشـت و 

استخراج مواد معدنی در منطقه نمایان شود.

بابایی در ادامه اذعان کرد: با توجه به اینکه 

جاده هـا و راه هـای روسـتایی از اسـتاندارد الزم 

برخوردار نیستند و حمل بار با تناژ باال هم سبب 

در  بایـد  می شـود،  دسترسـی  راه هـای  تخریـب 

مدت زمان معینی بازسازی و ترمیم شوند.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

آذربایجان  غربی در پایان افزود: معدن کاران باید 

در راسـتای ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش افزوده 

وضعیـت  بهبـود  و  اسـتان  معدنـی  مـواد  بـرای 

درآمدی و اشتغال مردم منطقه نسبت به ایجاد 

واحدهـای فـرآوری و توسـعه کسـب و کارهـای 

مرتبط با معادن اقدام کنند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، آذربایجان  غربی از 

نظـر معدنـی بـا وجـود غنـای قابـل توجـه، یکـی از 

استان های کم برخوردار کشور به شمار می رود.

تخریب محیط زیست، خط قرمز بهره برداری از معادن
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

سعید زرندی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران 

سـازمان محیط زیسـت اظهـار داشـت: هم اکنـون 

فرایند اخذ استعالم استقرار واحدهای صنعتی از 

سازمان محیط زیست در هفت استان به صورت 

آزمایشی از طریق سامانه و به صورت الکترونیکی 

انجـام می شـود کـه امیدواریـم تـا یک مـاه آینده 

در تمام استان ها این اتفاق بیفتد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تصریـح 

بـه  بایـد  پایـدار  توسـعه  بـرای  معتقدیـم  کـرد: 

موضوعات محیط زیست توجه ویژه کرد و ما در 

بخش صنعت و معدن به آن اهمیت می دهیم.

وی بــــا بیـــــان اینکــــه در کنــــار مالحظـــــه 

زیسـت محیطی، الزم اسـت برخی تغییرات در 

اسـتانداردهای محیط  زیسـت هم اتفاق بیفتد، 

راسـتای  فرایندهـا در  و  رویه هـا  برخـی  افـزود: 

مانع زدایـی از تولیـد مـورد نیـاز اسـت کـه مـورد 

بازنگری شود و در این راستا با همکاری سازمان 

محیط  زیست در حال پیگیری هستیم.

زرندی در ادامه عنوان کرد: معتقدم، ضوابط 

فعالیت در موضوع محیط  زیست باید جایگزین 

ضوابط اسـتقرار شـود و این مسـیری اسـت که در 

کشورهای دیگر هم روی داده است.

در  صمـت  وزارت  برنامـه  و  طـرح  معـاون 

ادامه این جلسه اظهار کرد: اینکه مطلق بگویم 

کارخانه فوالد یا سـیمان مشـکل محیط  زیسـت 

دارند اما صنایع غذایی ندارند درست نیست.

چرا که شـاهد هسـتیم برخی صنایع غذایی 

آالیندگـی دارنـد و یـک طـرح فـوالد توانسـته بـا 

شـرایط  زیسـت محیطی  موضوعـات  رعایـت 

مطلوب داشته باشد.

زرنـدی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تغییـر رویـه در 

ایـن زمینـه و مبنـا قـرار دادن آالیندگـی بـه جـای 

نـوع صنعـت، گفـت: در بررسـی های صـورت 

گرفته حدود 22 دستگاه به نوعی در امر تولید 

دخیـل هسـتند کـه ایـن یکـی از موانع جـدی در 

فضای کسب  و کار است.

چـه  گـر  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 

ایـن دسـتگاه ها در تولیـد بـه موجـب  مداخلـه 

برخی قوانین و آیین نامه ها اسـت، اما واقعا کار 

را برای بخش تولید سخت کرده است.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تاکیـد 

کـرد: در وزارت صنعـت،  معـدن و تجـارت بـه 

دسـتگاه های  نظـارت  تبدیـل  اجـرای  دنبـال 

مسـئول از بررسـی های پیشـین بـه نظارت هـای 

پسینی هستیم.

زرنـدی اذعـان کـرد: اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد و 

بـه  را  خـود  ضوابـط  و  شـرایط  دسـتگاه  هـر 

سـرمایه گذار اعـالم کنـد کـه موظف بـه رعایت 

است دیگر نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد در 

ابتدای کار نیست و دستگاه ها فقط در نظارت 

پسینی ورود می کنند.

وی افزود: امیدواریم سازمان محیط زیست 

نیـز بـا اعـالم شـرایط و ضوابـط شـفاف خـود در 

و  بخـش صنعـت  خصـوص سـرمایه گذاری در 

معـدن و حـذف برخـی فرایندها ،گام خـود را در 

راستای مانع زدایی از تولید بردارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در پایان 

در  دخیـل  دسـتگاه های  همـه  از  کـرد:  عنـوان 

تولید خواسـته ایم در این مسـیر حرکت کنند تا 

دیگر یک تولیدکننده برای شروع فرایند کسب  

از  مجـوز  اخـذ  و  مراجعـه  بـه  نیـاز  کار  و 

دستگاه های مختلف نباشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگی بین وزارتخانه و سـازمان محیط  زیسـت از شـهریور ماه سـال 
1400، فرایند استعالم به صورت الکترونیکی و در سامانه انجام خواهد شد.

استعالم بین وزارت صمت و محیط زیست الکترونیکی می شود
معاون طرح و برنامه وزارت صمت:
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کاهش برداشت آب از رودخانه زاینده رود علیرغم افزایش تولید
یست فوالد مبارکه در حفظ محیط ز
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