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مطابـق بـا آمارهـای گمـرک، در حالـی کـه تجـارت خارجـی ایـران در سـال 

1399 بـا کاهـش مواجـه بـود، میـزان واردات حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی 

حـدود 6 درصـد افزایـش یافـت و بـه سـه میلیـارد و 410 میلیـون دالر رسـید. 

بیشترین میزان واردات در این سال به زنجیره فوالد با یک میلیون و 217هزار 

تـن بـه ارزش یـک میلیـارد و 373 میلیـون دالر اختصـاص داشـت. پـس از آن، 

زغال سنگ و کک به ارزش 303 میلیون دالر به میزان یک میلیون و 210هزار 

تـن، زنجیـره آلومینیـوم بـه ارزش 290 میلیـون دالر بـه میـزان 186 هـزار تـن و 

زنجیـره تیتـان بـه ارزش 146 میلیـون دالر بـه میـزان 53 هـزار تـن در رده هـای 

بعدی قرار گرفتند. ضمن اینکه کل واردات زنجیره سـرب و روی کشـور در 

سال 1399 با ارزش 16 میلیون دالر و به میزان 30 هزار تن بوده است.

نکتـه قابـل توجـه در خصـوص میـزان و ارزش واردات در مقابـل صـادرات 

آن، بعضا کم بودن ارزش صادرات در مقابل واردات است. به طور مثال، در 

فـوالد حـدود  زنجیـره  تـن محصـوالت  میلیـون  بـا صـادرات 10  سـال 1399 

چهارمیلیارد و 127 میلیون ریال نصیب کشور شده است در حالی که طی 

همیـن مـدت بـرای واردات یـک میلیـون و 217 هـزار تـن محصـول فـوالدی، 

یک میلیـارد و 337 میلیـون دالر هزینـه شـده اسـت. ایـن یعنـی ارزش کاالی 

صادراتـی فـوالد کشـور بـه ازای هـر تـن حـدود 420 دالر بـوده اسـت؛ در حالـی 

که واردات کاالی وارداتی فوالد به کشور در سال گذشته حدود یک هزار و 

127 دالر یعنـی بیـش از سـه برابـر صـادرات ارزش داشـت. البتـه در خصـوص 

زنجیـره مـس و نیـز سـرب و روی وضعیـت بهتر بـوده و ارزش کاالی صادراتی 

به مراتب بیشتر از کاالی صادراتی است.

همان طـور کـه گفتـه شـد، فـوالد یـک کاالی وارداتـی با ارزش به کشـور ما 

محسـوب می شـود. ارزش واردات ایـن محصـول بـه کشـور نشـان می دهـد 

عمـده فوالدهـای وارداتـی از نـوع آلیـاژی و دارای ارزش افـزوده بـاال هسـتند؛ 

محصولـی کـه در کشـور مـا بـه میـزان بسـیار کمـی از آن در یکـی دو شـرکت 

تولیـد می شـود و مابقـی نیـاز را بایـد از واردات تامیـن کـرد. در ایـن رابطـه، 

سیاسـت گذار می توانـد شـرکت های فعـال در ایـن عرصـه و یـا طرح هـای در 

دست اقدام را با سیاست های تشویقی به سمت تولید محصوالت جدید و 

دارای ارزش افـزوده همچـون فوالدهـای آلیـاژی و زنگ نـزن حرکـت کننـد. 

ضمـن اینکـه گفتـه می شـود بـرای دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم انداز در 

افق 1404، با توجه به ذخایر معدنی موجود حتما کمبودهایی وجود خواهد 

داشـت. ایـن کمبـود بیشـتر مربـوط بـه حلقه هـای نخسـتین زنجیـره یعنـی 

معـدن بـوده و ناشـی از کاهـش ذخایـر معدنـی در مقابـل افزایـش برداشـت 

اسـت. متاسـفانه در ایـن رابطـه بـا اینکـه تحرکاتـی اخیـرا صـورت گرفتـه امـا 

کافی نیست و بحث واردات سنگ آهن و سرمایه گذاری برخی شرکت های 

معدنی در کشور استرالیا مطرح شده است. در حالی که معدن سنگ آهن 

حاجـی گک در مـرز ایـران و افغانسـتان قـرار داشـته و بـا معـدن سـنگ آهن 

سنگان فاصله نسبتا کمی دارد. متاسفانه فرصت سرمایه گذاری ایران روی 

این معدن از دست رفت.

زنجیره سرب و روی کشور نیز به طور سنتی با کمبود مواد اولیه مواجه 

اسـت. 81 شـرکت فعـال در ایـن عرصـه بـا دارا بـودن ظرفیـت 450 هـزار تنـی 

روی و 950 هزار تنی سرب هیچ گاه حتی با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت 

نکردند و معدن انگوران، این مادر مهربان صنعت سرب و روی به پایان عمر 

خـود نزدیـک شـده اسـت. البتـه معـدن مهدی آبـاد در حـال تجهیـز بـوده و 

مراحل ساخت واحدهای فراوری آن طی می شود اما ابهام اینجاست که آیا 

این معدن می تواند جای انگوران را برای صنایع مصرف کننده پر کند؟ هر 

چنـد کـه برخـی تولیدکننـدگان در این سـال ها ترجیـح دادند به جای منتظر 

ماندن، از کشورهای دیگر همچون ترکیه خاک وارد و محصول تولید کنند. 

صنعت آلومینیوم کشور برای تامین مواد اولیه خود بیش از 90 درصد به 

واردات وابسـته اسـت؛ ایـن صنعـت بـا ظرفیـت فعـال 770 هـزار تن بـه واردات 

1.5میلیـون تـن پـودر آلومینـا به عنوان مـاده اولیه نیـاز دارد. تنها تولیدکننده 

پودر آلومینا در کشـور با ظرفیت 250 هزار تنی، خود یک واحد تولید شـمش 

احداث کرده و بنابراین سـایر آلومینیوم سـازان باید همه مواد اولیه خود را از 

واردات تامیـن کننـد. متاسـفانه یکـی از فرصت هـای مهمی کـه در ایـن حوزه 

وجود دارد و در حال از دست رفتن بوده، قرارداد معدن بوکسیت گینه است 

و هیچ اقدامی هم در این رابطه صورت نمی گیرد. هر چند که یک بار پروانه 

ایـن معـدن کـه بـه مـدت 20 سـال هیـچ اقدامـی روی آن صـورت نگرفتـه بـود، 

توسط دولت گینه تمدید شد؛ اما از آن زمان تاکنون پنج سال دیگر گذشته و 

بـاز هـم هیـچ اقدام مثبتی در جهت بهره بـرداری از این معدن صورت نگرفته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه تولیدکننـدگان آلومینیـوم بـه سـختی تنهـا بـا تهاتـر و به 

صـورت کوتاه مـدت می  تواننـد مـواد اولیـه خـود را تامیـن کننـد و بـا توجـه بـه 

تحریم هـا، هیـچ اطمینانـی نسـبت بـه تامیـن مـواد اولیـه بـه صـورت پایـدار و 

بلندمـدت ندارنـد. بنابرایـن بهره بـرداری از معدن بوکسـیت گینه می تواند تا 

سال ها مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور را تامین کند.

اسـتراتژی واردات مـواد اولیـه در مقابـل صـادرات، یکـی از مهم تریـن 

رویکردهایـی اسـت کـه کشـورهای پیشـرفته همچـون آلمـان و ژاپـن در پیش 

گرفته انـد و در مقابـل توانسـته اند صادرکننـده محصـوالت نهایی و بـا ارزش 

افـزوده بسـیار بـاال باشـند. در ایـن رابطـه، ضـروری اسـت دولـت بـه عنـوان 

متولی بخش معدن و صنایع معدنی، نسبت به پایش کمبودها در این حوزه 

مبـادرت ورزیـده و در صـورت لـزوم واردات مـواد اولیـه معدنـی را تسـهیل 

کند؛ موضوعی که هیچ گاه در برنامه ها دیده نمی شود.

جبران کمبودهای معدنی
 در برنامه ها نیست!

هفته نامه
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بـا اینکـه افزایـش نرخ ارز و تشـدید تحریم ها به روی آوردن بسـیاری از شـرکت ها و صنایع بزرگ به اسـتفاده از تـوان داخلی در 
سـاخت قطعـات و تجهیـزات منجـر شـده اما هنـوز برخـی تولیدکنندگان بزرگ نسـبت بـه تعـدادی از قطعات سـاخت داخل به 
اطمینـان کامـل نرسـیده اند. به طـوری که هنوز برخـی از قطعاتی که امکان سـاخت آن ها در داخل وجـود دارد، از کشـورهای دیگر 
وارد می شـود و مصرف کننـدگان هزینه هـای زیـادی را صـرف واردات می کننـد. در حالی که تولیدکننـده داخلی بـه راحتی می تواند 
بـا دانـش فنـی بـاالی خود، قطعـات و تجهیزات مـورد نیاز را تولیـد و عرضه کنـد. در این رابطـه، نقش صنایع بزرگ، بسـیار مهم 
اسـت و آن هـا می  تواننـد بـا اتخاذ رویکرد داخلی سـازی، سـایر صنایـع را نیز با خـود همراه سـازند. در ایـن رابطه، خبرنـگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« با مرتضی رضایی، مدیرعامل شـرکت صنایـع ذوب و تکمیل آپادانا گفت وگو کرده اسـت که متن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

مرتضی رضایی، مدیرعامل شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ظرفیت تولید در آینده چهار برابر خواهد شد  

نقش بسیار مهم صنایع بزرگ در بومی سازی



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

7
 é شماره  é 181 شهریورماه 1400

توضیحاتی در خصوص شرکت صنایع ذوب  ◄

و تکمیل آپادانا و فعالیت آن بفرمایید.

شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا در سال 

1385 فعالیـت خـود را در شـهرک صنعتـی رازی 

اسـتان اصفهـان آغـاز کـرد. محصـوالت اصلـی 

شـرکت از ابتـدا قطعـات فـوالدی و چدنـی بـوده 

است و در حال حاضر، در زمینه تولید قطعات 

فوالد آلیاژی، قطعات نسوز، نایهارد و چدن های 

آلیـاژی فعالیـت می کند. محصوالت شـرکت ما 

در حوزه های فوالد، پتروشیمی، صنعت سیمان 

و اخیرا حوزه معدن و صنایع معدنی نیز مصرف 

مـا  شـرکت  مشـتریان  بزرگ تریـن  می شـوند. 

شـرکت های ذوب آهـن، فـوالد مبارکـه، سـیمان 

اصفهـان، سـیمان هرمـزگان، سـیمان فـارس نـو، 

سـیمان اردسـتان و فوالد زرند ایرانیان هسـتند. 

در حـال حاضـر، ظرفیـت کلـی شـرکت حـدود 

500تـن قطعـه آلیـاژی در سـال اسـت امـا با توجه 

به اتصال انشعاب جدید برق و افزایش ظرفیت 

تولیـد کـه اخیـرا اتفـاق افتـاده، تا چند مـاه آینده 

کوره هـای جدیـد شـرکت نصـب شـده و ظرفیت 

سـال  در  قطعـه  تـن  هـزار  دو  بـه  شـرکت  کلـی 

افزایش خواهد یافت.

چه گریدهایی از فوالد آلیاژی در شرکت شما  ◄

قابل تولید هسـتند؟

گریدهای فوالدی در شرکت صنایع ذوب و 

تکمیـل آپادانـا در حـوزه ریخته گـری فوالدهـای 

آلیـاژی مقــــاوم بــــه حــــرارت 4848 و 4837 بـــا 

کاربـرد در صنایـع معدنـی، در حـوزه زنگ نـزن 

اسـتیل 304، 309، 310، 316، فوالدهـای کم آلیـاژ 

بــــا  آلیــــاژی  فوالدهــــای  کربنــــی،  ســــاده  و 

گریدهـایVCN، MO40 ، 20Mn5، فوالدهای 

منگنز )هاد فیلد( که بیشتر در صنعت سیمان 

بـرای تولیـد چکش های آسـیاب، فـوالد نایهارد با 

کاربـرد در صنعـت پتروشـیمی، چدن هـای نـای 

بـه  مقـاوم  پرسیلیسـیم  چدن هـای  رزیسـت، 

بـه  مقـاوم  آلیاژهـای  ریخته گـری  خوردگـی، 

سایش و چدن های خاکستری و نشکن هستند. 

در میان گریدهای یاد شـده فوالدهای آلیاژی و 

خـود  بـه  را  سـفارش  حجـم  بیشـترین  نسـوزها 

اختصاص می دهند.

محصـوالت شـرکت صنایـع ذوب و تکمیـل  ◄

آپادانا در چه صنایعی کاربرد دارند؟

شـرکت صنایـع ذوب و تکمیـل آپادانـا انـواع 

قطعـات  سـاخت  بـرای  را  آلیـاژی  فوالدهـای 

ریخته گـری می کنـد و طـی سـال های فعالیـت 

خود توانسـته اسـت برخی از قطعات استراتژیک 

صنایع مصرف کننده ازجمله صنعت فوالد را به 

طـور اختصاصـی و انحصاری تولید کنـد. به طور 

مثال، شرکت ما برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

گریـت پلیـت تولیـد می کنـد کـه ایـن قطعـه در 

ایران تنها توسـط شـرکت ما تولید می شـود. آلیاژ 

ایـن قطعـه فوالد کـروم باال اسـت. عالوه بر قطعه 

یـاد شـده، یکـی دو قطعه حیاتی دیگـر را نیز برای 

ذوب آهـن بـه طـور انحصاری تولید می کنیم که 

ازجملـه آن هـا می تـوان به آلزن اشـاره کـرد که این 

قطعـه در کوره  هـای کلوزیـوس ذوب آهـن به کار 

مـی رود. ایـن قطعـه پیـش از ایـن از روسـیه وارد 

می شد اما شرکت ما توانست با انجام مهندسی 

بـرای  مناسـب  فنـی  دانـش  و کسـب  معکـوس 

سـاخت آن، قطعه مورد نظر را برای نخسـتین بار 

در کشـور بـه روش سـانترفیوژ تولیـد کنـد. ایـن 

قطعـه دارای آلومینیـوم بـه همراه 20 درصـد روی 

اسـت. علـت خاص بـودن قطعه آلـزن، تکنولوژی 

خـاص بـرای تولیـد آن اسـت؛ زیـرا دمـای ذوب 

بـوده و در  بـا روی بسـیار متفـاوت  آلومینیـوم 

دمایـی کـه آلومینیوم به مذاب تبدیل می شـود، 

روی تبخیر شـده و از این رو، آلیاژسـازی و همگن 

ساختـــن آلومینیــــوم بــــا روی در دمــــای ذوب 

آلومینیوم بسیار دشوار است. خوشبختانه بیش 

از یک سـال اسـت که تولید این قطعه در شـرکت 

مــــا آغــــاز شـــده بـرای نخستیـــن بـــا در کشـور 

بومی سازی می شود. 

همان طـور کـه بیان شـد، چکش های آسـیاب 

صنعت سیمان در شرکت ما تولید می شود. در 

پالـت کار  بـه  مربـوط  قطعـات  برخـی  آن  کنـار 

ماننـد گریت بـار را بـرای حـوزه معـدن و صنایـع 

معدنـی تولیـد می کنیـم کـه گریـد آن هـا 4837 

هسـتند. در همین حال، قطعات سـایدبال را در 

دو مـدل تولیـد می کنیـم کـه یکـی از آن هـا بـا 

بـا  نسـوز  دیگـری  و  کم کربـن  فوالدهـای  گریـد 

از  اسـتفاده  اسـت.   4837 یـا  و   4848 گریـد 

مهم ترین چالش تامین مواد 
اولیه، عدم ثبات قیمت است. 

شرکت های قطعه ساز آن هم به 
صورت ریخته گری، قراردادهای 

خود را با مشتریان به صورت 
بلندمدت منعقد می کنند
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دوگریـد بـا توجـه بـه درصد نیکل به کار رفته در 

آلیاژ و محل کاربرد متفاوت است. ضمن اینکه 

بـا توجـه بـه سفارشـات، قطعاتـی ماننـد پوسـته 

فـوم بـا گریـد نایهـارد تولیـد می کنیـم کـه ایـن 

مـورد  پتروشـیمی  صنعـت  در  معمـوال  قطعـه 

استفاده قرار می گیرد.

تولیـد محصـول شـرکت شـما  ◄ اولیـه  مـواد 

مـواد  تامیـن  زمینـه  در  چالشـی  آیـا  چیسـت؟ 

اولیه دارید؟

مهم تریـن مـاده اولیـه تولیـد قطعـات آلیاژی 

آپادانـا،  تکمیـل  و  ذوب  صنایـع  شـرکت  در 

ضایعـات ذوبـی اسـت. پـس از آن برگشـتی های 

هر سفارش دیگر ماده اولیه را تشکیل می دهد. 

به طوری که قطعات پس از استفاده در شرکت 

خریـدار، بـه عنـوان ضایعـات مجـددا خریـداری 

می شـوند و ایـن موضـوع موجـب خواهـد شـد 

بهـای تمام شـده تامیـن مواد اولیه برای شـرکت 

به طور قابل توجهی کاهش یابد. در عین حال، 

فروآلیاژهـا نیـز مـاده اولیـه مهـم دیگـر شـرکت 

محسوب می شوند.

مهم ترین چالش تامین مواد اولیه عدم ثبات 

قیمـت اسـت. شـرکت های قطعه سـاز آن هـم بـه 

بـا  را  خـود  قراردادهـای  ریخته گـری،  صـورت 

مشتریان به صورت بلندمدت منعقد می کنند. 

به طور مثال، اکنون که در اواسط سال 1400 قرار 

داریـم، بخشـی از تولیـدات کنونـی مربـوط بـه 

سفارشـات دریافتی در سـال 1399 هسـتند. الزم 

سـال 1399  ابتـدای  در  کـه  اسـت  یـادآوری  بـه 

قیمـت قراضـه و ضایعـات آهـن حـدود سـه هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود امـا در پایـان 

همیـن سـال، قیمـت ضایعـات و قراضـه آهـن بـه 

10هزار تومان رسـید. به این ترتیب رشـد بیش از 

سه برابری را در زمینه قیمت مواد اولیه صنعت 

فـوالد شـاهد بودیـم. عـالوه بـر قراضـه، سـایر مواد 

اولیه نیز از یک سـو رشـد فزاینده نرخ ارز به ویژه 

در حـوزه فروآلیـاژ کـه وارداتی هسـتند و از سـوی 

دیگر قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی، باعث 

شـده اسـت هـم واردات ایـن مـواد اولیـه و هـم 

اینکـه تامیـن ارز مـورد نیـاز آن هـا بـا چالش هایـی 

همراه باشد.

آلیـاژی در شـرکت شـما  ◄ فـوالد  تولیـد  روش 

چگونه است؟

روش هـای تولیـد ایـن نـوع فوالدهـا با توجه به 

عنـوان  بـه  اسـت؛  متفـاوت  تولیـدی،  محصـول 

نمونـه، روش تولیـد آلیاژهای فـوالد زنگ نزن برای 

بـا  لـوازم خانگـی و حفـاظ راهـرو کامـال  صنایـع 

مخازن شـیمیایی تفاوت دارد. چراکه در شـرایط 

دمایـی 600 درجـه سـانتی گراد فـوالد زنگ نـزن بـه 

کار رفتـه و در دماهـای باالتـر دیگـر آلیـاژ بـا نـام 

استیل نسوز استفاده می شود.

در فراینـد تولیـد فـوالد زنگ نزن کنترل دمای 

ذوب و نحوه رسیدن کوره به این دما بسیار مهم 

اسـت. ضمـن اینکه فلزات آلیـاژی و اضافه کردن 

آن هـا بـه فراینـد تولیـد نیـز دیگـر مولفـه مهـم بـه 

شـمار می رونـد. بـه دلیـل اینکـه در ذوب فـوالد 

آلیـاژی بایـد قراضـه آلیـاژی بـه عنـوان مـاده اولیـه 

اصلی به کار می رود، در نتیجه درصد ترکیبات 

قراضـه نیـز اهمیـت می یابـد. ضمـن اینکـه زمـان 

قطعـه  تولیـد  بـرای  ذوب ریـزی  و  ریخته گـری 

آلیـاژی نیـز بایـد بـه دقـت کنتـرل شـود. فراینـد 

تولیـد فـوالد آلیـاژی این گونـه اسـت کـه قراضـه 

آلیاژی به کوره القایی وارد شده و پس از ذوب و 

کنتـرل ترکیـب و دمـای آن، بـه تدریـج بسـته بـه 

نـوع سـفارش و آلیـاژ، فلـزات و عناصـر آلیـاژی بـه 

ترکیـب مـذاب اضافـه می شـوند. در ایـن فراینـد، 

بایـد دقـت داشـت کـه هـر آلیـاژ بایـد طـی چـه 

مـدت زمانـی آمـاده شـود زیـرا فوالدهـای آلیـاژی 

نسبتا ساده، زمان تولید و ذوب ریزی کمتری را 

نیـاز دارنـد. در حالـی کـه بـرای تولیـد فوالدهای 

فـوالد  ماننـد  سـنگین  و  پیچیـده  آلیاژهـای 

زنگ نـزن، بایـد مـدت زمـان بیشـتری طی شـود. 

در نهایـت نـوع ریخته گـری و سـاخت قطعـات 

آلیاژی و زنگ نزن طبق اسـتاندارد و قالب گیری 

آن ها نیز دیگر مسائلی هستند که باید به آن ها 

توجه شود.

بـه عنـوان یـک تولیدکننـده با چه مشـکالتی  ◄

مواجه هستید؟

در سال 1400 دو اتفاق مهم در کشور رخ داد؛ 

دیگـری  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  یکـی 

تشـدید بیمـاری کرونـا در کشـور بـود. بـه طـور 
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معمـول از اردیبهشـت مـاه هـر سـال پـس از پایـان 

تعطیـالت نـوروز، فعالیت هـای تولیـدی بـه ویـژه 

صنعت فوالد در کشـور به اوج خود می رسـد اما 

از اردیبهشـت مـاه تـا حـدود تیـر ماه سـال جـاری، 

دولـت جدیـد  اسـتقرار  منتظـر  صنعـت کشـور 

منتظر ماند. در این مدت، سفارش های جدیدی 

بـه ویـژه بـرای حـوزه ریخته گـری و تولیـد قطعـه 

وارد نشــد. نقــدینگی در صنعـــت ریختــه گری 

فـوالد بـه شـــدت کاهـــش یافتـه و بعضـا میـزان 

نقدینگـی ایـن شـرکت ها تقریبـا بـه صفر رسـیده 

اســــت زیــــرا شرکت هــــای بزرگ حــــوزه فـــوالد، 

سیمــان و پتروشیمی کــه دولتی هستند، بــرای 

سفــــارش و خریــــد قطعه در ســـال جــــاری هیچ 

اقدام خاصی نکرده اند. 

مشکل بعدی صنعت که همچنان در کشور 

باقـی مانـده، شـیوع ویـروس کرونـا اسـت کـه در 

یـک سـال و نیـم اخیر مشـکالت عمـده ای را برای 

صنعت و تولیدکنندگان به وجود آورده است. به 

طوالنـی  مبتالیـان،  از  ناشـی  مشـکالت  عـالوه، 

بـودن دوره درمـان و عدم تکمیل واکسیناسـیون 

جمعیت کشور صنعت را نیز دچار مشکل کرده 

بـا  بـه طـوری کـه بسـیاری از شـرکت ها  اسـت. 

کاهش تولید مواجه شـده اند و این موضوع روی 

و  بـوده  اثرگـذار  آن هـا  تحویـل محصـول  زمـان 

افزایش یافته است.

از گذشـته، صنعـت کشـور با موانعـی مواجه 

بـوده اسـت کـه موانـع سـنتی تولیـد محسـوب 

می شـوند و همـه تولیدکننـدگان بـا آن هـا درگیـر 

بانکـی،  تسـهیالت  پرچالـش  مسـیر  هسـتند. 

مالیات بر ارزش افزوده، تامین ارز برای واردات، 

کمبود نقدینگی و... شرکت ها را همواره با خود 

درگیـر می کننـد؛ بـه طـوری کـه این مسـائل هیچ 

بـا  نمی شـوند. در سـال 1400 صنعـت  گاه حـل 

موانـع نوینـی در بخـش تولیـد مواجـه شـده کـه 

قطعـی بـرق مهم تریـن آن هـا اسـت و ایـن موضوع 

بـه ویـژه بـرای صنایـع فـوالدی و صنایـع معدنی و 

فلـزی و سـیمان مشکل  سـاز شـده اسـت. قطعـی 

برق در صنعت فوالد عالوه بر اینکه شرکت ها را 

به تعطیلی کشاند و باعث کاهش تولید شد، به 

صورت زمان بندی نشده، بدون برنامه و طوالنی 

ایـن  بـه  را  فراوانـی  خسـارات  و  داد  رخ  مـدت 

صنعت تحمیل کرد.  دیگر مشکل مرتبط با برق 

ابتـدای سـال جـاری اسـت.  افزایـش نـرخ آن از 

متاسـفانه شـرکت های فوالدی و شرکت هایی که 

میـزان مصـرف آن هـا بیـش از دو مـگاوات بـود، 

قیمت برق آن ها بیش از سه برابر افزایش یافت. 

در حالـی کـه ایـن موضـوع از پیش اعالم نشـد و 

به یک باره اتفاق افتاد.

اثـر  بـرق  قطعـی  فوالدسـاز،  شـرکت های  در 

زیـادی روی فعالیـت تولیـدی می گـذارد زیرا این 

شـرکت ها کـه از کـوره ذوب بـرای تولیـد فـوالد 

اسـتفاده می کننـد؛ قطعی ناگهانی بـرق موجب 

افزایـش دمـای آب داخـل کـوره می شـود و ممکن 

اسـت بـا نشـتی یـا نفـوذ آب بـه داخل مـذاب یک 

انفجار رخ دهد و باعث وارد آمدن خسارت های 

شدید مالی و جانی به تولیدکننده شود.

همگـن  انجمـن  در  کـه  بررسـی هایی  طـی 

صـورت  اصفهـان  اسـتان  ریخته گـری  صنایـع 

گرفت، در پنج ماه گذشته به دلیل قطعی برق و 

کرونا، شرکت های قطعه ریز تا حدود 30 درصـــد 

بــا کاهـــش تولیـــد مواجـــه شدنـــد. عالوه برایــن، 

حـدود  تـا  شـمش ریز  و  بیلت ریـز  شـرکت های 

50درصـد کاهـش تولید داشـتند. انجمن همگن 

مکاتبـات  اصفهـان  اسـتان  ریخته گـری  صنایـع 

زیادی با شـرکت برق اسـتان اصفهان انجام داد 

بـرق زودتـر  تـا حداقـل زمان بندی هـای قطعـی 

اعالم شود اما متاسفانه هیچ نهادی پاسخگوی 

کاهـش تولیـد و زیان هـای ناشـی از قطعـی بـرق 

در صنایــــع مختلــــف نیســــت و بسیـــــاری از 

شرکت ها به مشکل برخوردند.

عـالوه بـر بـرق، از ابتـدای سـال جـاری افزایـش 

نـرخ گاز طبیعـی نیـز بـرای صنایـع اعمـال شـده و 

یکـی از موانـع نویـن تولیـد محسـوب می شـود. 

قیمـت هـر متـر مکعـب گاز در سـال 1399 حـدود 

یـک هـزار ریـال بـود که این میزان در سـال جاری با 

رشـد بیش از 6 برابر به 6 هزار و 325 ریال به ازای 

هر متر مکعب رسیده است. گاز در صنعت فوالد 

شـرکت های  مـی  رود؛  کار  بـه  منظـور  دو  بـرای 

فوالدسـاز از گاز بـه عنـوان مـاده اولیـه بـرای تولیـد 

محصوالت خود استفاده می کنند و در واقع گاز 

بخشی از فرایند تولید و جزو ارزش افزوده محصول 

است. در حالی که دیگر شرکت ها از گاز به عنوان 

در حال حاضر، ظرفیت کلی شرکت 
حدود 500تن قطعه آلیاژی در سال 
است اما با توجه به اتصال انشعاب 
جدید برق و افزایش ظرفیت تولید 

که اخیرا اتفاق افتاده، تا چند ماه 
آینده کوره های جدید شرکت نصب 

شده و ظرفیت کلی شرکت به دو 
هزار تن قطعه در سال افزایش 

خواهد یافت
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گذشـته بـرای دانش بنیـان شـدن تالش کـرده که 

ایـن موضـوع در حـال بررسـی اسـت و منتظـر 

هسـتیم تـا بـه نتیجـه برسـد. مهم تریـن عامـل در 

بومی سـازی و اسـتفاده از تـوان صنایـع داخلـی، 

خواست و اراده صنایع مادر و باالدستی هستند. 

در این رابطه، برخی از شرکت های بزرگ فوالدی 

آهـن اصفهـان در  فـوالد مبارکـه و ذوب  ماننـد 

ایجـاد واحـد  بـه  اقـدام  سـاختار سـازمانی خـود 

بومی سازی کرده اند.

و  دانــش بنیــــان  شرکت هــــای  کمـک  بـــــا 

شرکت هایی که عالقه مند به انجام بومی  سازی 

و مهندسی معکوس هستند، بسیاری از قطعات 

و تجهیزاتـی کـه وارداتـی بوده انـد، بـدون هیـچ 

را  داخـل  در  تولیـد  قابلیـت  چالشـی  و  مشـکل 

دارند. بـه طور مثال، نیروگاه های گازی متعلق به 

بخـش خصوصـی در ســــال جــــاری بـــه یکـی از 

شـده اند.  تبدیـل  کشـور  بـرق  حـوزه  معضـالت 

سـرمایه گذاران در ایـن نیروگاه هـا در چنـد سـال 

گذشـته از صنـدوق توسـعه ملـی وام گرفتنـد و 

اقـدام بـه احـداث ایـن نیروگاه هـا کرده انـد. بـرای 

ایـن منظـور نیز تمـام تجهیـزات این نیروگاه هـا از 

طریـق واردات عمدتـا از آلمـان و برخـی از چیـن 

تامیـن شـدند. اکنـون با توجه بـه تحریم ها امکان 

واردات تجهیزات نیروگاهی وجود ندارد.

شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا توانسته 

اسـت بـا مهندسـی معکـوس برای نخسـتین بـار، 

سرسیلندرهای گازی نیروگاه های گازی برق را در 

داخل تولید کند که در این رابطه، شرکت تولید 

نیروی برق حرارتی به تولیدکننده داخلی اعتماد 

کـرد. البتـه شـرکت مـا نیـز بـرای تولیـد این قطعه 

یک تیم تحقیق و توسعه تشکیل داد و با بررسی 

و آنالیـز مشـخصات قطعـه از طریـق مهندسـی 

معکـوس و آزمـون و خطـا، توانسـتیم ایـن قطعـه را 

بـرای نخسـتین بـار تولیـد کنیـم و در حـال حاضر 

نیـز حـدود 9 مـاه اسـت کـه قطعـه مـورد نظـر در 

هیـچ  بـدون  و  شـده  نصـب  گازی  نیروگاه هـای 

مشکلی در حال کار است.

بسـیاری از قطعاتی که تصور می شـود بسیار 

های تک بوده و تولید آن ها در کشـور امکان پذیر 

نیسـت در یکـی دو سـال گذشـته بومی سـازی 

شـده و به تولید انبوه رسـیده اند. این مهم حتی 

بـا هزینـه بسـیار پایین تـر و حتـی بعضـا کیفیـت 

بسـیار باالتـر قطعـه تولیـد شـده صـورت گرفتـه 

اسـت. نکتـه مهـم دیگـر این اسـت که اکنـون که 

اصلـی  سـازنده  و  نـدارد  وجـود  واردات  امـکان 

قطعـات در دسـترس نیسـت، سـازنده داخلـی به 

راحتـی در دسـترس قـرار داشـته و می تـوان بـه آن 

مراجعه کرد.

چه برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه  ◄

فعالیت خود در دستور کار قرار داده اید؟

بلندمـدت  کلـی  سیاسـت  و  اصلـی  هـدف 

شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا این است که 

عـالوه بـر توسـعه بـازار در محصـوالت و گریدهای 

موجود، بتوانیم روی گریدهایی از آلیاژها که روی 

آن ها تاکنون در کشور کار نشده برنامه ریزی کنیم 

و بـه ایـن حوزه هـا وارد شـویم. ازجملـه ایـن حوزه ها 

می  توان به بی متال ها و اسـتفاده از کامپوزیت ها 

در صنعـت فـوالد اشـاره کـرد کـه جـزو برنامه هـای 

ایـن  مـا محسـوب می شـوند. در  آینـده شـرکت 

رابطـه، در تـالش هسـتیم کـه روی ایـن گریدهـا 

تحقیقات انجام دهیم و جزو شـرکت های پیشـرو 

در تولید آلیاژهایی با گریدهای جدید باشـیم که 

در صنعـت اسـتفاده نمی شـوند و در نهایـت ایـن 

گریدها در شرکت ما با کارایی بهتر و هزینه تمام 

شده پایین تر تولید شوند. 

تولیـد  افزایـش  کوتاه مـدت  برنامه هـای  در 

قطعـه از 500 تـن بـه دو هـزار تـن در سـال تـا چنـد 

مـاه آینـده عملی می شـود. به طوری که توسـعه، 

محصوالت کنونی، توسعه بازار و یافتن بازارهای 

جدید را پیگیری خواهیم کرد. یکی از برنامه های 

مهمی که روی آن سرمایه گذاری انجام دادیم و 

بـه خاطـر آن در حـال سـاخت تجهیـزات جدیـد 

بـه  ورود  هسـتیم،  جدیـد  سـانترفیوژ  همچـون 

غلطک هـای  تولیـد  و  کشـور  غذایـی  صنعـت 

غذایـی بـه ویـژه غلطـک آرد اسـت کـه در صنایـع 

غذایـی بسـیار پرمصـرف بـوده و قصـد داریـم تـا 

ایـن محصـول  پایـان سـال 1400 نخسـتین سـری 

جدیـد را روانـه بـازار کنیـم. در کنـار آن، لوله های 

بدون درز از جمله لوله های استیل بدون درز نیز 

دیگـر محصـول نوینی خواهد بـود که همزمان تا 

پایان امسال به تولید خواهد رسید.

پاتیل هـا و کـوره  گرم کننـده محیـط، پیش گـرم 

افـزوده  ارزش  کـه  می کننـد  اسـتفاده  عملیـات 

زیادی برای شرکت استفاده کننده ندارد. این نوع 

استفاده از گاز تنها باعث افزایش بهای تمام شده 

تولید محصول می شـود. موضـوع افزایش قیمت 

گاز را نیز از طرق مختلف همچون انجمن همگن 

صنایع ریخته گری استان اصفهان، ستاد تسهیل، 

اسـتانداری، خانه صنعت و... پیگیری کرده ایم و 

یک نامه برای وزارت نفت و معاون این وزارتخانه 

ارسـال شـد امـا پیگیـری ایـن نامـه بـه ریاسـت 

جمهوری و تغییرات کابینه موکول شده است. 

اتفـاق  نیــــز متاسفانــــه هیـــچ  ایــــن حــــوزه  در 

امیدوارکننده ای رخ نداده است.

بــــا توجــــه بــــه تجربیــــاتی کــــه در زمینـــه  ◄

بومی ســازی داشتیـــد، چه راهکارهـــایی را بــرای 

توسعـــه استفـــاده از محصـوالت سـاخت داخـل 

پیشنهاد می دهید؟

شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا از سه ماه 
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افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی کاهش واردات است

ضربه سنگین تغییر سهمیه بندی به تولید لوله و پروفیل
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یـک تولیدکننـده پیـچ و مهـره در گفت وگو با 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

اظهـار داشـت: شـرکت مـا بـه تولیـد انـواع پیچ و 

و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  صنایـع  مهره هـای 

سـازه های سـنگین می پردازد. این پیچ و مهره ها در 

 B8M، L7 ،B7M، B8 ،GR، B7 ،10.9 ،8.8 کالس

و... قـرار می گیرنـد. ظرفیـت تولیـد شـرکت مـا 

16هـزار تـن در سـال رسـیده اسـت و هم اکنون با 

30 درصد ظرفیت یعنی ساالنه حدود پنج هزار 

تن تولید فعالیت می کنیم. شـرکت ما در سـال 

1380 تاسیس شده است و از سال 1394 با توجه 

بـه مشـکالتی کـه در جانمایـی قبلـی کارخانـه 

وجـود داشـت، بـه شـهرک صنعتـی شـمس آباد 

انتقال پیدا کرد.

وی افـزود: مهم تریـن دغدغه تولیدکنندگان 

در شـرایط کنونـی، نـرخ ارز، تامیـن مـواد اولیـه، 

از  برخـی  متاسـفانه  اسـت.  بیمـه  و  مالیـات 

سازمان ها خارج از مسائل فنی و تولید همچون 

مالیـات و تامیـن اجتماعـی چالش هایـی را بـرای 

تولیدکننـدگان بـه وجـود می آورنـد. در کنـار آن، 

چالـش قطعـی بـرق نیـز بـه چالـش عمـده صنایع 

کوچک تبدیل شـده اسـت؛ به طوری که عمدتا 

در هفته دو روز به مدت پنج ساعت برق واحد 

تولیدی ما قطع می شود.

قطعی برق میزان تولید را 40 درصد   

کاهش داده است

این فعال صنعتی خاطرنشـان کرد: با اینکه 

قطعـی بـرق تنهـا پنـج سـاعـ ت در روز بـه طـول 

می انجامد اما تولید تنهــا در همان پنج ساعت 

متوقــــف نمی شــــود؛ چراکـــه بــــرای فعالیــــت 

کوره پیش گرم بایــــد کــــوره به مـــدت دو روز 

روشـــن باشد تــــا بــه دمـــای مطلـــوب برســـد. 

ایــــن یعنـــــی در هفتـــــه دو روز کاری شرکـــت 

مــــا از دســـت مـی رود. البتـه وضعیـت بـرای 

شرکت هــــای ذوب و ریخته گری بدتر اسـت و 

قطعـــی برق صدمـــات سـنگینی بـــه آن ها وارد 

بـا قطعـی بـرق،  می کنـــد زیـرا ممکـــن اســـت 

مذابـی کـه در کـوره باقـی مانـده اسـت، فرایند 

ذوب را بـه طـور کامـل طـی نکـرده باشـد و بـه 

این ترتیب خسـارت سـنگینی به این شـرکت ها 

تحمیـل شـود. البتـه شـرکت مـا بـرای جلوگیری 

از ایجـاد خسـارت، در سـاعات اوج مصـرف و 

احتمـال قطعـی بـرق، خط تولید و بـه ویژه کوره 

را خالی نگه می دارد.

یـک تولیدکننـده پیـچ و مهـره فـوالدی گفـت: از یک سـو، افزایش نـرخ ارز و تـورم در سـال های اخیر و از سـوی دیگـر، کاهش 
درآمدهـای ارزی دولت باعث شـده اسـت صنایـع نفت، گاز و پتروشـیمی که مصرف کننده پیچ و مهره هسـتند، به اسـتفاده از توان 

داخلی روی بیاورند.

یک تولیدکننده پیچ و مهره:

افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی 
کاهش واردات است
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وجود بروکراسی طوالنی و فساد در   

سازمان های مرتبط با تولید

تولیدکننـده پیچ و مهره فـوالدی اذعان کرد: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چالش هایی 

را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. شرکت 

مـا بـه عنـوان یـک تولیدکننـده پیـچ و مهـره، یـک 

طـرح توسـعه ای را راه انـدازی کـرده و بـرای اخـذ 

آن عنـوان شـده اسـت کـه  پروانـه بهره بـرداری 

فراینـد اداری آن، 40 روز بـه طـول می انجامد اما 

متاسـفانه برخـی افـراد در وزارتخانـه بـه صـورت 

تولیــــدکنندگان  از  و  کــــرده  عمــــل  مافیــــایی 

درخواست های غیر معمول می کنند.

وی عنوان کرد: افرادی در وزارت صمت در 

راس کار قـرار گرفته انـد کـه تجربه کافی ندارند 

و نسـبت به وضعیت صنعت آشـنا نیسـتند. به 

نظـر می رسـد چالش هـای کنونـی حتـی با تغییر 

دولـت نیـز ادامـه داشـته باشـد؛ چراکـه فسـاد 

بـا  مرتبـط  سـازمان های  در  گسـترده ای  بسـیار 

تولیـد وجـود دارد. بـه طـور مثـال، در حالـی در 

محـل قبلـی بـه شـرکت مـا یـک زمیـن اختصـاص 

بـه  و  زمیـن معـارض داشـت  آن  کـه  داده شـد 

همیـن دلیـل مجبـور به تغییر مکان و حضـور در 

متاسـفانه  شـدیم.  شـهرک صنعتـی شـمس آباد 

پاسـخگوی  فـردی  هیـچ  هنـوز  سـال   6 از  پـس 

خسارت شرکت ما نیست.

فعال صنعت فوالد در خصوص طرح توسعه 

ظرفیـت  میـزان  قبـال  کـرد:  بیـان  شـرکت،  ایـن 

شرکت ما در حدود هشت هزار تن در سال بود 

که با اجرای این طرح توسـعه، ظرفیت تولید به 

دو برابـر میـزان کنونی افزایش یافته و هم اکنون 

فعال شـده اسـت اما برای ادامه فعالیت نیاز به 

صنعـت،  وزارت  از  بهره بـرداری  پروانـه  اخـذ 

معـدن و تجـارت داریـم کـه در بروکراسـی های 

اداری مانده است.

کار، دیگر در جامعه ارزش نیست  

این فعال صنعتی تاکید کرد: دیگر مشکلی 

کـه دامـن بسـیاری از تولیدکننـدگان را گرفتـه، 

مشکالت کارگری است. این یعنی اینکه کارگر 

می شـود.  یافـت  سـختی  بـه  متعهـد  و  ماهـر 

متاسـفانه جامعـه مـا بیشـتر بـه دنبـال درآمـد 

اسـت کـه  بـدون زحمـت  و  بـادآورده  هنگفـت 

نمونه هـای آن را همـواره می تـوان در بخش هـای 

غیـر مولـد همچـون طـال، ارز، مسـکن، خـودرو و 

حتـی بـورس اوراق بهـادار مشـاهده کـرد کـه بـه 

یک باره همه سـرمایه ها به این بخش ها سـرازیر 

می شـــونـــــد. بعضــــا درآمـــدهــــای هنگفـــــت و 

بـادآورده ای کـــه از طـرق یــــاد شــــده بـه دســـت 

می آیند، کارگران که بیشـترین زحمت تولید بر 

دوش آن ها است، انگیزه خود را برای کار کردن 

بـه  کـردن  کار  متاسـفانه  از دسـت می دهنـد. 

خصوص در بخش تولید، دیگر در جامعه ارزش 

محسوب نمی شود.

افزایـش قیمت، مشـکل اصلـی تامین   

اولیه مواد 

تولیدکننـده پیـچ و مهـره فـوالدی بـا اشـاره 

بـه مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: 

عمـده مـاده اولیـه تولید پیچ و مهره از شـرکت 

می شـود.  تامیـن  ایـران  آلیـاژی  فـوالد 

و  تولیـد  زمینـه  در  شـرکت  ایـن  خوشـبختانه 

البتـه  اسـت.  قـوی  بسـیار  محصـول  کیفیـت 

شـرکت مـا بـه عنـوان یکـی از مشـتریان ثابـت 

شـرکت فوالد آلیاژی ایران، دارای کد هسـتیم 

و مواد اولیه را به طور مسـتقیم از این شـرکت 

تامین می کنیم.

وی ادامـه داد: مشـکل عمـده تامیـن مـواد 

زیـرا  نیسـت  تامین کننـده  جانـب  از  اولیـه 

همان طـور کـه بیـان شـد، بـا توجـه بـه دارا بـودن 

کد مشـتری، هر زمان که سـفارش بدهیم، ماده 

مشـکل  اسـت.  تحویـل  آمـاده  و  تولیـد  اولیـه 

اساسی تامین مواد اولیه قیمت گذاری آن بوده 

کـه از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون، دو بار رشـد 

داشته است. مشکل دیگر در تامین مواد اولیه 

ایـن اسـت کـه خریـد بـه صـورت نقـدی انجـام 

داریـم،  را  الزم  شـرایط  اینکـه  بـا  و  می شـود 

تامین کننـده، خریـد به صورت اعتباری را قبول 

انجـام  صـورت  ایـن  بـه  نیـز  خریـد  نمی کنـد. 

می شـود کـه در ابتـدا بایـد 25 درصـد هزینـه را 

هنـگام سـفارش گذاری پرداخـت کنیـم، سـپس 

در هنـگام تحویـل مـاده اولیـه باقی مانده هزینه 

با قیمت روز پرداخت می شود.

 ظرفیت تولید شرکت ما 16هزار 
تن در سال رسیده است و هم اکنون 

با 30 درصد ظرفیت یعنی ساالنه 
حدود پنج هزار تن تولید فعالیت 

می کنیم. شرکت ما در سال 1380 
تاسیس شده است و از سال 

1394 با توجه به مشکالتی که در 
جانمایی قبلی کارخانه وجود  داشت، 
به شهرک صنعتی شمس آباد انتقال 

پیدا کرد
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تولید محصول با بهترین کیفیت  

بـه تکنولـوژی  بـا اشـاره  ایـن فعـال صنعتـی 

کـرد:  مطـرح  خـود  متبـوع  شـرکت  تولیـد 

تکنولـوژی شـرکت مـا جـزو تکنولوژی هـای روز 

دنیـا بـوده و بنابرایـن محصـوالت نیـز مطابـق بـا 

به روزترین اسـتانداردهای دنیا تولید می شوند. 

از ایـن رو، تحویـل محصـول بـا توجـه بـه سـفارش 

مشـتریان صـورت می گیـرد. ایـن یعنـی پیـچ و 

مهره ای که در شـرکت فراسـان پیچ گسـتر پارس 

تولیـد می شـود، از نظـر اسـتاندارد و کیفیـت، بـا 

نخواهـد  تفاوتـی  وارداتـی  مشـابه  نمونه هـای 

داشـت. در شـرکت مـا تولیـد محصـول هـم بـه 

صـورت فـورج گـرم و هـم بـه صورت فورج سـرد 

انجام می شود.

وی در خصـوص فراینـد تولیـد محصـول در 

بـه  آلیـاژی  میلگـرد  کـرد:  عنـوان  شـرکت،  ایـن 

عنـوان مـاده اولیـه پـس از ایـن کـه بـه خـط تولید 

انتقـال می یابـد، بـا توجـه بـه سـفارش مشـتری 

سـایز شـده و بـه صـورت اتوماتیـک بـه فراینـد 

انتقـال می یابـد. سـپس روی میلگـرد  کله زنـی 

عملیـات حرارتـی و فورجینـگ انجام می شـود و 

تولیـد و  بـا ماشـین کاری، محصـول  نهایـت  در 

آمـاده عرضـه بـه بـازار مصـرف می شـود. البتـه 

شرکت ما دارای یک آزمایشگاه مجهز است که 

تسـت  آن  در  شـرکت  خـود  محصـوالت  هـم 

بـه سـایر صنایـع مشـابه  اینکـه  می شـود و هـم 

خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهیم.

دارای یک آزمایشگاه مجهز هستیم  

تولیدکننـده پیـچ و مهره فـوالدی تاکید کرد: 

شـرکت مـا عضـو انجمـن سـازندگان تجهیـزات 

آن،  کنـار  در  و  اسـت  ایـران  نفـت  صنعـت 

آزمایشگاه شرکت در شبکه آزمایشگاهی کشور 

فنـاوری  و  علمـی  معـاون  همـت  بـه  کـه 

راه انـدازی  دوازدهـم  دولـت  در  رئیس جمهـور 

شـبکه  ایجـاد  دارد.  عضویـت  اسـت،  شـده 

آزمایشـگاهی کشـور از آن جهـت اهمیـت دارد 

کـه آزمایشـگاه های کشـور را بـه یکدیگـر متصـل 

بـه قشـر  را  ایـن طریـق خدماتـی  از  و  می کنـد 

دانشـگاهی نیـز ارائـه می دهـد. ایـن موضـوع به 

دانـش  در  توجـه  قابـل  جهـش  یـک  ایجـاد 

آزمایشگاهی منجر خواهد شد.

ایـن تولیدکننـده خاطرنشـان کرد: بخشـی از 

ماشـین آالت و تجهیـزات شـرکت مـا از طریـق 

واردات و بخشـی دیگر نیز از سـازندگان داخلی 

تامیـن شـده اسـت. البتـه بـا توجه نـوع خط باید 

بخشـی از ماشـین آالت را خـود طراحـی کنیـم. 

همچنین در خصوص ابزارآالت اندازه گیری نیز 

عمـده تجهیـزات از طریـق واردات و تنهـا بخش 

کمی از سازندگان داخلی تامین شده است.

کاهش واردات با توجه به افزایش نرخ ارز

ایـن فعـال صنعتـی با اشـاره بـه تـورم فزاینده 

در کشـور، تصریـح کـرد: طـی دو سـه سـال اخیر 

میزان واردات بسیاری از محصوالت فوالدی از 

جملـه پیـچ و مهـره به کشـور کاهش محسوسـی 

یافتـه اسـت امـا ایـن کاهـش واردات بیشـتر بـه 

دلیـل اجبـار افزایـش نـرخ ارز و نبـود نقدینگـی 

اسـت.  بـوده  نهایـی  مصرف کننـدگان  میـان 

چراکه تامین از بازار داخلی به مراتب ارزان تر و 

مقرون به صرفه تـر از واردات شـده اسـت. عمـده 

مـا  شـرکت  مهره هـای  و  پیـچ  مصرف کننـدگان 

کـه  هسـتند  پتروشـیمی  و  گاز  نفـت،  صنایـع 

آنجـا کـه درآمدهـای  از  بـوده و  تقریبـا دولتـی 

ارزی دولت به شدت کاهش یافته است، دیگر 

سـاله   20 تجربـه  ندارنـد.  واردات  صنایـع  ایـن 

فعالیـت مـا نشـان می دهد قطعـا در صورتی که 

همیـن  یابـد،  افزایـش  دولـت  ارزی  درآمدهـای 

خواهنـد  سـر  از  را  واردات  مجـددا  شـرکت ها 

گرفـت. بـه طـور مثـال، در گذشـته نـه چنـدان 

دور، قیمـت محصـول بی کیفیت چینی با مواد 

اولیه شرکت ما برابری می کرد و به همین دلیل 

 بخشی از ماشین آالت و تجهیزات 
شرکت ما از طریق واردات و بخشی 
دیگر نیز از سازندگان داخلی تامین 

شده است. البته با توجه نوع خط 
باید بخشی از ماشین آالت را خود 

طراحی کنیم
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شـاهد واردات گسـترده محصـوالت چینـی بـه 

کشور بودیم.

وی بیان کرد: وزارت نفت در دو سـه سـال 

گذشتـــــه بــــا توجــــه بــــه کمبـــودهـــای ارزی، 

شرکت هــای نفت، گاز و پتروشیمی را ملزم به 

تامیــــن قطعـــات و تجهیــــزات خـــود از داخـل 

کرده اسـت. در این رابطه شـرکت های بازرسی 

وزارت نفت کاالها و قطعات با منشاء خارجی 

امـر  همیـن  نمی دهنـد.  قـرار  تاییـد  مـورد  را 

شـرکت ها را بـه سـمت اسـتفاده از محصـوالت 

داخلی کشانده است.

بانک ها حامی تولید نیستند  

تولیدکننـده پیـچ و مهره فـوالدی تاکید کرد: 

در شـرایط بـه وجـود آمـده می تـوان فعالیت های 

بسـیاری را در زمینـه تولیـد انجـام داد و یکـی از 

بهتریـن موقعیت هـا بـرای پیشـرفت صنعـت بـه 

وجود آمده است. در حال حاضر، میزان هزینه 

دسـتمزد، بـرق و مـواد اولیـه در کشـور ما بسـیار 

ارزان تـر از کشـورهای پیشـرفته اسـت امـا چـرا 

مشـابه  نمونـه  بـه  نسـبت  محصـوالت  برخـی 

خارجی گران تر هستند؟ باید علت این موضوع 

بـه طـور کامل ریشـه یابی شـود و متاسـفانه یکی 

از علت هــــای عــــمده آن بـه فرهنـگ جامعــــــه 

بازمی گــــردد کـه افـــــراد خواهــــان سـود بـاال بـا 

کمترین تالش هستند.

وی اضافـه کـرد: موضـوع دیگـر در افزایش 

بهـای تمـام شـده تولید، عـدم حمایت بانک ها 

بـه عنـوان منابع تامین مالـی از تولیدکنندگان 

اسـت. متاسـفانه حتـی کارخانه هـای در حـال 

کار بـا تجهیـزات بـه روز نیـز بـرای بانک هـا بـه 

عنـوان وثیقـه معتبر نیسـتند و بایـد یک وثیقه 

را  آپارتمـان  همچـون  نقدتـر  قابـل  و  معتبرتـر 

ارائـه کـرد. با این شـرایط، بانک 15 تا 18درصد 

هزینه هـا  سـایر  بـا  و  می  کنـد  بلوکـه  را  وثیقـه 

از میـزان وامـی کـه  تـا 27 درصـد  حـدود 26 

بایـــد تعلـــق بگیـــرد، کاهــــش می یابــد. به این 

ترتیـب قیمـت تمـام شـــده بـه همیـــن میــــزان 

ایـران عمـال قـدرت  افزایـش می یابـد و کاالی 

از  وارداتـی  مقابـل کاالی  در  را  خـود  رقابـت 

دست می دهد.

صادرات، بدون پشتیبانی دشوار است  

ایـن فعـال صنعتـی در خصوص نحـوه فروش 

مـا  شـرکت  کـرد:  عنـوان  بـازار  در  محصـول 

محدودیتی در زمینه فروش ندارد و از آنجا که 

20 سـال در ایـن صنعـت سـابقه داریـم و سـال ها 

اسـت در زمره تامین کنندگان شـرکت ها نفت و 

گاز و پتروشـیمی هسـتیم، شرکت های کارفرما، 

معرفـی  پیمانـکاران  بـه  را  مـا  تولیـدی  واحـد 

بـا اسـتعالم قیمـت، در  نیـز  می کننـد و آن هـا 

صورتـی کـه قیمـت پیشـنهادی مناسـب باشـد، 

سـفارش گذاری می کنند و فراینـد فروش انجام 

می شود. به دلیل اینکه شرکت ما تولید خود را 

سـفارش محور انجام می دهد، میزان فروش نیز 

بـه هـر مشـتری متغیـر بـوده و ممکـن اسـت از 

100کیلوگـرم در یـک قـرارداد تـا حتـی 200 تـن در 

قراردادی دیگر تغییر کند.

این تولیدکننده در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکـه آیـا فـروش صادراتـی داردی یا خیر، اذعان 

کـرد: نخسـتین پیش شـــرط صــــادرات، ایجــــاد 

مقصـد  کشـور  و  ایـران  میـان  بانکـی  ارتبـاط 

صــــادراتی اســــت. هنگامی کـــــه ارتباط بانکی 

میــــان ایــــران و دیگـــر کشورهـــا وجـــود نـــدارد، 

صادرات در این شـرایط بی معنا اسـت. بسـیاری 

از تولیدکننـدگان از سـر ناچاری صـادرات انجام 

می دهنـد و خریـداران نیـز بـا آگاهـی از اینکـه 

کشور ما تحریـــم اســـت، شرایط خرید را به نفع 

از  اینکـــــه  ضمــــن  می دهنــــد.  تغییــــر  خــــود 

صادرکننــدگان هیــچ حمایتی صورت نمی گیـــرد 

و در صورتی که یک صادرکننده خارج از کشور 

دچار مشکل شود، هیچ پشتیبانی ندارد.

وی در پایـان اظهـار کـرد: شـرکت مـا دارای 

75 نفـر نیـروی انسـانی اسـت. در صورتـی کـه 

بتوانیـم نیـروی انسـانی جـذب کنیـم، نیازمنـد 

نیـروی  امـا  هسـتیم  دیگـر  نفـر   50 اسـتخدام 

انسـانی حتی بدون مدرک تحصیلی مناسـب و 

غیـر مرتبـط وجـود نـدارد. متاسـفانه همان طـور 

کـه قبـال بیـان شـد، کار دیگـر ارزش بـه حسـاب 

نمی آیـــــد؛ بــــه طــــوری کــــه اغلـــب نیروهـــای 

بــه کارگیــری شــده، پـــس از مدتـــی کـــار را رهــــا 

می کننــــد و بــــه دنبـــــال کســـب درآمـــد بدون 

زحمت هستند.

مشکل عمده تامین مواد اولیه از 
جانب تامین کننده نیست زیرا 

همان طور که بیان شد، با توجه به 
دارا بودن کد مشتری، هر زمان که 
سفارش بدهیم، ماده اولیه تولید و 

آماده تحویل است. مشکل اساسی 
تامین مواد اولیه قیمت گذاری آن 
بوده که از ابتدای سال جاری تا 
کنون، دو بار رشد داشته است
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بـا  گفت وگـو  در  مهریـزی زاده  محمدرضـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهار داشـت: صنعت فوالد کشـور در دو ســــه 

ســــال اخیـــر با نوســـان همــــراه بود و بخش های 

پایین دستی ایـــن صنعـــت کــــه بــــا مصرف کننده 

نهــایی ســر و کــار دارنـد، بــا چالش هـای زیـادی 

مواجـه شـدند. از یـک سـو تـورم افسارگسـیخته 

در کشــور و از سوی دیگر، عدم اطمینان نسبت 

به بازار و شرایط آینده آن، وضعیت نابه سامانی 

را بـرای صنایــع پاییـــن دستی فــــوالد کشــــور بـه 

وجود آورد.

وی افزود: شرکت فوالد صنعت کاران مهریز 

بیشتر در زمینه تولید پروفیل فعال است و تنها 

میـزان کمـی از لولـه را تولیـد می کند. شـرکت ما 

تنهـا حـدود چهار سـال اسـت کـه در حـوزه تولید 

لولـه و پروفـی فعـال شـده اسـت و در حـال حاضـر 

حـدود 75 هـزار تـن ظرفیـت تولیـد دارد. بـا ایـن 

وجـود بـا توجـه بـه شـرایطی کـه ذکـر شـد، تنهـا 

حدود 30 درصد از ظرفیت اسمی فعال است.

مدیــرعامــــل شرکـــت فوالد صنعـــت کـــاران 

مهریز خاطرنشـان کرد: اغلب تولیدات شـرکت 

مـا را در حــال حاضـر انـواع قوطـی و پروفیـل بـا 

قطـر 10 سـانتی متر و باالتـر تشـکیل می دهـد که 

از ورق گرم برای تولید این محصوالت استفاده 

می کنیـم. تامیـن تمـام مـواد اولیه شـرکت فوالد 

صنعـت کاران مهریـز از بـورس انجـام می شـود. 

بـا ایـن حـال، تامیـن ورق گـرم در طـی یکـی دو 

سـال اخیـر بـا چالـش مواجـه شـده ایم؛ چـرا کـه 

سهمیه ورق بسیاری از شرکت های تولیدکننده 

لولـه و پروفیـل کاهـش یافتـه اسـت و این امر نیز 

باعـث شـده میـزان تولیـد شـرکت فـوالد صنعت 

کاران مهریـز نسـبت بـه ظرفیـت تولیـد بـه طـور 

قابـل توجهـی کاهـش یابـد. میـزان تامیـن مـواد 

اولیه از بورس کفاف ظرفیت تولید را نمی دهد 

و در همین حال، خرید ورق فوالدی از بازار آزاد 

قابـل  قیمـت،  پایـداری  عـدم  بـه  توجـه  بـا  نیـز 

نیست. اطمینان 

مهریزی زاده اضافه کرد: کاهش سهمیه ورق 

فـوالدی عـالوه بـر اینکـه بـه کاهـش میـزان تولیـد 

منجر شده است، کاهش تنوع تولید محصول را 

اسـاس،  بـر همیـن  و  اسـت  داشـته  پـی  نیـز در 

شـرکت مـا برخـی از مشـتریان خـود را از دسـت 

داد. بـه طـوری کـه بـا توجه به کمبود مـواد اولیه 

فـوالد  شـرکت  ورق،  سـهمیه  میـزان  کاهـش  و 

صنعت کاران مهریز نمی تواند آن طور که باید و 

شاید سبد تولید محصوالت خود را تکمیل کرده 

و میزان تولید را نیز افزایش دهد. بنابراین ناچار 

از  محـدودی  نسـبتا  تنـوع  و  میـزان  تولیـد  بـه 

محصـوالت قوطـی، لوله و پروفیل خواهیـم بود و 

می تـوان گفـت ایـن تغییـر سـهمیه، ضربه نسـبتا 

سنگینی به شرکت ما وارد کرده است.

وی تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر، تنهـا تولیـد 

محصوالت با ضخامت دو میلی متر را در برنامه 

داریم و تنوع ضخامت بیش از این در ضخامت 

بـرای شـرکت فـوالد صنعـت کاران مهریـز مقدور 

بازارهـای  نیسـت. تمرکـز شـرکت مـا تنهـا روی 

داخلی است و با توجه به تنوع نسبتا پایین، تنها 

این بازار برای ما اولویت دارد.

مدیرعامـل شـرکت فوالد صنعت کاران مهریز گفت: سـال گذشـته تغییراتی در میزان سـهمیه خرید شـرکت های تولیدکننده لوله 
و پروفیـل رخ داد و بـه همیـن دلیـل میزان تامین مواد اولیه شـرکت فوالد صنعـت کاران مهریز کاهش یافت که ایـن موضوع ضربه 

سهمگینی به فعالیت شرکت ما وارد کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد صنعت کاران مهریز مطرح کرد:

ضربه سنگین تغییر سهمیه بندی به تولید لوله و پروفیل
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به بانک ها وابستگی نداریم
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مدیرعامـل شـرکت سـروش ذوب هومـان گفت: بـرای تامین تسـهیالت بانکی باید فرایندی طی شـود که دردسـرهای زیـادی را 
بـرای تولیدکننـدگان بـه همـراه دارد که به همیـن دلیل، ما بـه کمک سـرمایه گذاران و سـهامداران خـود، برای تقویـت نقدینگی، 

تاکنون به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رجوع نکرده ایم و خود را از چالش این فرایند دور نگه داشته ایم.

مدیرعامل شرکت سروش ذوب هومان:

به بانک ها وابستگی نداریم

ابراهیم احمدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شـرایط تولیـد در سـال جـاری بـه نحـوی تاکنـون 

پیـش رفتـه اسـت کـه بیشـتر تولیدکننـدگان بـه 

جای سـودآوری و کسـب درآمد بیشـتر، متحمل 

بیـن،  ایـن  در  شـده اند.  فـراوان  خسـارت های 

بسـیاری از تولیدکنندگان برای ادامه روند تولید 

رجـوع  مالـی  موسسـات  و  بانک هـا  بـه  خـود 

کرده انـد تـا بتواننـد نقدینگـی مـورد نیـاز خـود را 

تامین کنند.

وی تاکیـد کــــرد: بـرای تامیــــن تسهیــــالت 

بانکـی بایـد فراینـدی طی شـود که دردسـرهای 

زیـادی را بـرای تولیدکننـدگان بـه همـراه دارد. 

بـه ایـن ترتیـب، مجـددا بـرای آن هـا معضالتـی 

افزون  بر مشکالت قبلی نظیـر کمبود نقدینگی 

ایجاد می شود.

مدیــرعامــــل شرکـــت سروش ذوب هومــــان 

مطـرح کـرد: تاکنـون بـا بحـث تامیـن تسـهیالت 

شـرکت  برنامه هـای  جـزو  و  نداشـته ایم  بانکـی 

اداری،  بروکراسـی   وجـود  از  امـا  اسـت  نبـوده 

کاغذبازی هـای فـراوان بـرای دریافـت وام بانکی 

مطلـع هسـتیم کـه از جملـه مواردی هسـتند که 

باعث می شود یک تولیدکننده از برنامه تولیـــد 

خـود عقـــب بمانـــد کـه ایـن عقب افتادگـی در 

بسیاری از موارد به سختی قابـــل جبــران خواهـــد 

سـوی  از  مـدام  کـــه  کارشکنی هـــایی  بـود. 

متصدیـان امـور اداری در بانک هـا و اداره هـای 

مرتبـط بـا بخـش تولیـد صـورت می گیـرد، موانـع 

بزرگی در برابر تولید به حساب می آیند.

سرمایـــه گذار، نقـــدینگی مـا را تامیــــن   

کرده است

این تولیدکننده شمش آلومینیوم تاکید کرد: 

مـا بـرای تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز خـود جهت 

تولیـد، تاکنـون بـه بانک هـا و موسسـات مالـی و 

اعتبـاری رجـوع نکرده ایـم و خود را از دردسـر این 

فراینـد دور نگـه داشـته ایم. چـون نـرخ دالر بـه 

صـورت مـداوم در حـال نوسـان اسـت و به پیروی 

از آن، مواد اولیه هم تغییر قیمت پیدا می  کنند، 

نمی تـوان بـر اسـاس هزینه هـا و سـرمایه درگردش 

برنامه داشت و طبق آن، اقدام به دریافت وام و 

تسهیالت از بانک ها کرد.

و  خوانـد  دردسـر  را  بانکـی  تسـهیالت  وی 

گفت: اگر یک سـاعت از موعد پرداخت اقسـاط 

بازپرداخـت بانـک بگذرد، جریمه سـنگینی برای 

تولیدکننــــده لحــــاظ می شــــود. خوشبختانــــه 

نقدینگی شرکت تاکنون دچار ضعف نشده و هر 

بـار کـه نیـاز بـه افزایـش سـرمایه بـوده، از طریـق 

سـرمایه گذاران و سـهامداران تامین شـده است. 

ضمن اینکه سرمایه  گذار با افزایش سرمایه خود 

نیـز  را  میـزان سـوددهی خـود  هـم  در شـرکت، 
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افزایـش می دهـد و هـم فراینـد تامیـن مـواد اولیـه 

مورد نیاز را تسهیل می کند.

فروش محصوالت، با ریسک همراه است  

احمدی ضمن اشـاره به نوسـانات دالر و تاثیر 

از  یکـی  کـرد:  اذعـان  داخلـی،  بـازار  بـر  آن 

چالش هایـی کـه تولیدکننـده بـا آن مواجـه بـوده، 

مسئله توان فروش محصوالت تولید شده است؛ 

بـه طـوری کـه تخمینـی بـرای قیمـت مـواد اولیـه 

آن هـا و هزینـه تولیـد زده می شـود امـا بـه محـض 

معامله، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم 

بـود و بـه نوعـی، فـروش محصـوالت بـا ریسـک 

همـراه اسـت. بـه گونـه ای کـه نمی تـوان قیمـت 

محصـول را نیـز خـارج از عـرف افزایـش داد زیـرا 

باعث از دست رفتن مشتری می شود.

تولید با حدود 40 درصد ظرفیت  

مدیرعامـل شـرکت سـروش ذوب هومـان در 

خصـوص ظرفیـت تولید محصـول و میـزان واقعی 

تولیـد ایـن شـرکت، اذعـان کـرد: شـرکت سـروش 

 LM2 ذوب هومان شمش های آلومینیومی آلیاژی

تولیـد می کنـد کـه بـا توجـه بـه همـه معضـالت 

مهمـی کـه از سـال 1399 تاکنـون دنبالـه دار بـوده 

اسـت، از تولیـد سـاالنه 12 هـزار تـن شـمش آلیـاژی 

LM2 فاصلـه گرفته ایـم و اکنـون بـا 30 تـا 40 درصـد 

ظرفیت، در حال فعالیت هستیم.

وی اضافـه کـرد: در خصوص موارد اسـتفاده 

شـمش آلومینیومـی آلیـاژ LM2 بایـد عنـوان کـرد 

بیشـترین کاربـردی کـه ایـن محصـول دارد در 

زمینه هـای تولیـد قطعـات خـودرو نظیـر دینـام، 

موتـور، گیربکـس، دیفرانسـیل و همچنیـن لوازم 

گرمــــایشی ماننـــد رادیاتـــور، شوفـــاژ، و لـــوازم 

آشپزخانه است.

این تولیدکننده در خصوص منبع تامین مواد 

اولیـه شـرکت عنـوان کـرد: در تامیـن مـواد اولیـه 

دچار مشکل نیستیم. مواد مورد نیاز را از طریق 

کشور عراق تهیه می کنیم و بر خالف بسیاری از 

تولیدکنندگان از بورس کاال خرید نمی کنیم. کد 

امـا  داریـم  را  بـازار  ایـن  از  خریـد  بـرای  بورسـی 

شـمش هایی کـه در بـورس کاال عرضه می شـوند، 

خالــص هستنـــد و عمومـــا بـــرای تولیـــد پروفیل 

آلومینیومـی کاربردی تـر بـه حسـاب می آینـد اما 

شـرکت ما تولیدکننده شـمش آلیاژی اسـت و به 

همین دلیل خرید از بورس برای ما نفعی ندارد.

ادامه تولید، یک طرح توسعه محسوب می شود!  

احمـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـرای 

نیمـه سـال دوم 1400، برنامـه توسـعه ای در نظـر 

داریـد یـا خیـر، تصریـح کرد: همین کـه بتوانیم به 

مسـیر کنونـی تولیـد ادامه دهیـم، بزرگ تریـن کار 

ممکن را در این شرایط نامطلوب انجام داده ایم و 

می تـوان ادامـه فعالیـت را یـک طـرح توسـعه ای 

نامید! متاسـفانه با توجه به نوسـان نرخ ارز، مواد 

اولیـه را بـا دالر 26 هـزار تومانی خریـداری کردیم و 

حاال باید با احتساب دالر 28 هزار تومانی، محصول 

خـود را بـه فـروش برسـانیم کـه بـه علـت ریسـک 

مصرف کننـدگان  از  بسـیاری  بـازار،  در  موجـود 

دسـت نگـه داشـته اند تـا در زمـان افـت احتمالـی 

قیمت دالر، محصوالت را خریداری کنند که این 

امـر سـبب شـده تـا بـه شـدت ضرردهـی داشـته 

باشـیم. عـدم وجـود ثبـات قیمتـی در بـازار نیـز از 

عوامل مهم در متضرر شدن تولیدکننده است.

وی در مورد تکنولوژی به کار گرفته شده در 

خطوط تولید این شرکت، بیان کرد: دستگاه ها و 

ماشین آالتی که در خطوط تولید به کار رفته اند، 

کـوره ، پیگ ماشـین و دسـتگاه آنالیـز و کوانتومتر 

تنهـا  و  بـوده  هسـتند کـه همـه سـاخت داخـل 

دسـتگاه کوانتومتـر خارجـی اسـت. اگـر حمایـت 

کافی و به موقع از مهندسـانی که توانایی تولید 

تجهیزات با کیفیت  باال و مشـابه نمونه خارجی 

را دارنـــد، بــــه عمــــل آیـد هیـچ نیـازی بــه خریـد 

ماشین آالت خارجی وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سروش ذوب هومان یادآور 

شـد: اگـر قطعـه ای از ماشـین آالت ایـن شـرکت با 

مشکل مواجه شود، متخصصان توانایی داریم تا 

بتواننـد مشـکل را برطـرف کننـد. عالوه برایـن، به 

جـز متخصصـان جـوان، افـرادی کـه 30 تـا 40 سـال 

در صنعـت آلومینیـوم تجربـه کسـب کرده انـد، 

به راحتـی می توانند مشـکالت به وجود آمـده در 

کارایی دستگاه ها و قطعات مشکل دار را برطرف 

سـازند. ضمـن اینکه بـه میزان محـدودی تاکنون 

قطعات یدکی وارد کرده ایم.

چون نرخ دالر به صورت مداوم 
در حال نوسان است و به پیروی 
از آن، مواد اولیه هم تغییر قیمت 

پیدا می  کنند، نمی توان بر اساس 
هزینه ها و سرمایه درگردش برنامه 
داشت و طبق آن، اقدام به دریافت 

وام و تسهیالت از بانک ها کرد
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تحریم، پوششی برای اهمال کاری مسئولین

پروژه تولید اسید فسفریک، استراتژیک و ارزش آفرین است
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تولیـد اسـید سـولفوریک بـرای شـرکت ملـی  ◄

صنایع مس ایران چه میزان حائز اهمیت است؟

در حـال حاضـر، شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران سـه کارخانـه تولیـد اسـید سـولفوریک در 

اختیـار دارد؛ بـه طـوری کـه یـک واحد با ظرفیت 

تولیـد 600 هـزار تـن در سـال در مجتمـع ذوب 

خاتون آبـاد مسـتقر اسـت، یـک واحـد دیگـر در 

ذوب سرچشـمه کرمـان بـوده کـه ایـن واحـد نیز 

دارای همین میزان ظرفیت تولید در سال است 

از کوره هـای ذوب تمـام واحدهـای تولیـدی فلـزات غیر آهنی نظیر مـس، گازهایی ازجمله SO2 خارج می شـود که در راسـتای 
رعایـت مسـائل مربـوط بـه ایمنی، محیط زیسـت و تولیـد پایدار، بهتر اسـت این گاز به اسـید سـولفوریک تبدیل شـود اما با 
بررسـی بـازار این اسـید در داخل و خـارج کشـور در خواهیم یافت که تولیـد محصوالت دیگری با اسـتفاده از آن، نظیر اسـید 
فسـفریک و در ادامـه کودهـای شـیمیایی، می توانـد ارزش افزوده باالتـری را بـرای تولیدکنندگان بـه ارمغان بیـاورد. با توجه 
بـه اینکـه شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـا سـرمایه گذاری مناسـب اقدام بـه نوسـازی و توسـعه ظرفیـت تولید اسـید 
سـولفوریک کـرده و ظرفیـت تولیـد این محصول را بـه بیش از 1.5 میلیـون تن افزایش داده، طرح تولید اسـید فسـفریک نیز 
در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن خصوص بـا بهـروز رحمتی، معاون توسـعه و اکتشـاف شـرکت ملی 

صنایع مس ایران به گفت وگو نشسته ایم که مشروح آن در ادامه آمده است:

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران:

پروژه تولید اسید فسفریک، استراتژیک و 
ارزش آفرین است



مـــس

هفتهنامه

29
 é شماره  é 181 شهریورماه 1400

و سـومین کارخانـه نیـز کـه قدیمی تر اسـت و در 

مس سرچشمه قرار دارد، ظرفیت تولید 300هزار 

تـن در سـال را دارا اسـت. در مجمـوع ظرفیـت 

تولید اسـید سـولفوریک در شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران حـدود یک میلیـون و 500 هـزار تن در 

سـال اسـت کـه ایـن میـزان نشـان دهنده حیاتـی 

بـودن و حائـز اهمیـت بـودن تولیـد اسـید در ایـن 

شرکت بزرگ است.

اسـید  ◄ فـروش  و  تولیـد  بـرای  مـس  شـرکت 

فسفریک و اسید سولفوریک چه استراتژی هایی 

را دنبال می کند؟

در حـال حاضـر، بـرای تولیـد و فـروش اسـید 

سـولفوریک در ایـن مقطـع زمانـی مشـکلی وجود 

ندارد اما باید دقت داشـت که در طوالنی مدت 

بـه دلیـل پـاره ای از مشـکالت پیرامـون صـادرات 

فـروش  حـوزه  یـا حتـی در  و  اسـید سـولفوریک 

داخلـی بـه خاطـر اینکـه شـرکت های تولیدکننده 

دیگری نیز وجود دارند که در زمینه تولید اسید 

سولفوریک در حال فعالیت هستند، طرح جامع 

تولید اسید فسفریک و انواع کودهای شیمیایی 

را در دسـتور کار خـود قـرار دادیـم کـه هم اکنـون 

هـم نزدیـک بـه 6 مـاه اسـت کـه قـرارداد آن بـا یـک 

شـرکت خارجی عقد شـده اسـت و در حال تهیه 

مهندسـی پایـه و همچنیـن FS محصـوالت ایـن 

پروژه هسـتیم که تا پایان شـهریور ماه، مهندسی 

پایـه آمـاده شـده و در اولیـن مـاه پاییـز 1400، بـرای 

طـرح،  اجـرای  جهـت   EPC پیمانـکار  انتخـاب 

اقدامات الزم را آغاز خواهیم کرد.

ایـن پـروژه در سـه فـاز تعریـف شـده اسـت؛ 

نخست فاز تولید اسید فسفریک بوده که فعالیت 

این خط تولید قطعی شده است. فاز دوم مربوط 

به تولید انواع کودهای شیمیایی فسفاته است که 

از دو جهـت نفع رسـانی را در پـی دارد کـه اول 

باعـث می شـود تـا ارزش افـزوده باالیـی بـرای مـا 

ایجاد کند و سپس مشکل همه کشاورزان را برای 

تامین کود فسفاته حل خواهد کرد.

فـاز سـوم پـروژه نیـز بـه محصـوالت صنایـع 

پایین دستی کارخانجات اسید فسفریک و انواع 

ماننـد  دارد؛  اختصـاص  شـیمیایی  کودهـای 

از  یکـی  کـه  جیپسـوم  فسـفو  کـردن  پروسـس 

محصوالت فرعی این  فرایند خواهد بود.

پروژه  اسـید فسـفریک، عظیم خواهد بود که 

ارزش کلـی هـر سـه فـاز بالـغ بر 300 میلیـون یورو 

اسـت که همان طور که گفته شـد فاز نخسـت تا 

یـک مـاه آینـده بـه صـورت کامـل بـه بهره بـرداری 

نهایی خواهد رسید.

در خصوص بازارهای هدف اسید سولفوریک  ◄

در داخل و خارج از کشور توضیحاتی بفرمایید.

بـازار  بزرگ تریـن  می دانیـد،  کـه  همان طـور 

مصـرف اسـید سـولفوریک در داخـل و همچنیـن 

کودهـای  تولیـد  حـوزه  در  جهانـی،  بازارهـای 

شـیمیایی اسـت. یکی از بازارهای دیگری که در 

زمره بازار هدف قرار داشته و مورد اهمیت واقع 

شده است، حوزه استخراج و تولید فلزات نهایی 

هیدرومتالـوژی  کارخانجـات  مثـل  آهنـی  غیـر 

تولید مس، سـرب و روی و بقیه فلزات اسـت که 

بـرای تولیـد بـه اسـید سـولفوریک نیـاز دارنـد. بـه 

صـورت کلـی انـواع و اقسـام بازارهایـی کـه در 

نیـز  دارنـد  قـرار  اهمیـت  از  کمتـری  درجـه 

مصرف کننده این نوع اسید هستند.

به صورت کلی، شرکت مس چه برنامه هایی  ◄

را برای فروش در نظر گرفته است؟

در حـال حاضـر، در بـازار داخلـی از طریـق 

تولیـد  سـولفوریک  اسـید  ایـران،  کاالی  بـورس 

شـده را عرضـه می کنیـم و بـه راحتـی بـه فـروش 

می رسـانیم. طـی سـال های متمـادی کـه اسـید 

سـولفوریک عرضـه کردیـم، تمـام آن را بـه فروش 

رسـاندیم و عمـال اسـید سـولفوریک تولیـد شـده 

کـه مـازاد باشـد نداریـم؛ امـا هم زمـان هـم روی 

بازارهـای صادراتـی  بحـث عرضـه و فـروش در 

بـازار  در  فـروش  برنامـه  و  شـده ایم  متمرکـز 

کشورهایی مانند هندوستان و سایر کشورهای 

همسـایه را در دسـتور کار خود قرار داده ایم که 

وقتـی ظرفیـت تولید افزایش یافـت، مازاد تولید 

را بتوانیم در بازارهای صادراتی عرضه کنیم.

بـه طـور هم زمـان یکـی از بازارهـای مصـرف 

اسـید سـولفوریک، تبدیل آن به اسـید فسـفریک 

بـه احـداث و  اقـدام  ایـن راسـتا،  اسـت کـه در 

راه انـدازی کارخانـه تولیـد اسـید فسـفریک در 

در حال حاضر، شرکت ملی صنایع 
مس ایران سه کارخانه تولید اسید 

سولفوریک در اختیار دارد؛ به طوری 
که یک واحد با ظرفیت تولید 600 
هزار تن در سال در مجتمع ذوب 

خاتون آباد مستقر است، یک واحد 
دیگر در ذوب سرچشمه کرمان 

بوده که این واحد نیز دارای همین 
میزان ظرفیت تولید در سال است 
و سومین کارخانه نیز که قدیمی تر 

است و در مس سرچشمه قرار 
دارد، ظرفیت تولید 300هزار تن در 

سال را دارا است
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شهر بندرعباس کردیم و در فاز اول طرح تبدیل 

آن، میزان یک میلیون تن اسید سولفوریک را در 

این کارخانه به اسید فسفریک تبدیل کنیم.

ورود شرکت مس به حوزه تولید اسید تا چه  ◄

میـزان روی قیمـت محصـول و بازارهـای مصـرف 

تاثیرگذار خواهد بود؟

در کلیـه شـرکت های تولیدکننده فلـزات غیر 

آهنی مانند مس، گازهایی نظیر SO2 از کوره های 

ذوب خارج می شود که اقتصادی ترین راه جذب 

SO2 ایـن گازهـای خروجـی، تبدیـل آن بـه اسـید 

سولفوریک است. بدیهی است که همه شرکت ها 

و همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران به حوزه 

تولید اسید ورود پیدا کرده باشند.

 قیمـت اسـید سـولفوریک در دنیـا کمتـر از 

100دالر اسـت امـا زمانـی کـه ایـن مـاده بـه اسـید 

فسـفریک تبدیـل می شـود، قیمـت محصـول بـه 

یـک هـزار دالر می رسـد و ایـن افزایـش قیمـت، 

ارزش افـزوده بسـیار مطلوبـی بـه دنبـال خواهـد 

ملـی  شـرکت  سـهامداران  نصیـب  کـه  داشـت 

صنایع مس ایران می شود.

در خصـوص طـرح تبدیـل اسـید سـولفوریک  ◄

به فسفریک توضیحات بیشتری ارائه دهید.

گازهـای   SO2 جـذب  بـرای  اول،  فـاز  در 

خروجی از کوره های ذوب، چهار تا پنج محصول 

 SO2 اصلی در سراسـر دنیا داریم و می توان این

اسـید  و  جامـد  گوگـرد  مایـع،  حالـت  بـه  را 

سـولفوریک و... تبدیل کرد که در دنیا از لحاظ 

و مقرون به صرفه تریـن  بهتریـن  اقتصـادی،  نـرخ 

روش، تبدیل آن به اسید سولفوریک است.

در فـاز دوم ایـن پـروژه، اسـید سـولفوریک را 

می تـوان بـه محصـوالت دیگـری تبدیـل کـرد کـه 

قـدرت ایجـاد ارزش افزوده باال را داشـته باشـد و 

در ایـن وهلـه نیـز، تبدیـل اسـید سـولفوریک بـه 

فسـفریک دقیقـا باعـث ایجـاد ارزش افـزوده بـاال 

می   شـود کـه البتـه در ایـن مرحلـه، نیـاز بـه مـاده 

اولیه خاک فسفات داریم که ما هم داخل و هم 

خارج از کشـور منابعی را برای تامین در دسـت 

بـه  نهایـی می توانیـم  قـرارداد  طبـق  کـه  داریـم 

سـهولت مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامیـن 

کنیـم. بنابرایـن بـه دلیـل ایجـاد ارزش افـزوده و 

تولیـد محصـوالت جانبـی دیگـری ماننـد انـواع 

کودهـای فسـفاته کـه بـاز هـم در مقابـل بـا بقیـه 

برخـوردار  بیشـتری  افـزوده  ارزش  از  کودهـا، 

هسـتند، ایـن طـرح بـر اسـاس مبانـی اقتصـادی 

 IRR انتخاب شـده اسـت؛ چراکه باالترین میزان

یا نرخ بازده داخلی مطلوبی را برای سـهامداران 

شرکت به همراه خواهد داشت.

سخن آخر... ◄

در پایـان بهتـر اسـت ایـن نکته مهـم را یـادآور 

شـوم کـه پـروژه تولیـد اسـید در حـوزه ای کـه مـد 

در  پایـدار  تولیـد  بـرای  شـده،  گرفتـه  نظـر 

مـس،  اسـتخراج  پیرومتالورژیکـی  مجتمع هـای 

بسـیار کلیدی و حائز اهمیت اسـت. از آنجا که 

مـا کارخانـه ذوب در اختیـار داریـم و طی فرایند 

تولیـد روزمـره، ناخواسـته گازهـای خروجـی ذکـر 

می شـوند،  متصاعـد  ذوب  کوره هـای  از  شـده 

برای ایجاد پایداری در فرایند تولید کاتد مس و 

بـروز هـر گونـه مشـکل در زمینـه  از  جلوگیـری 

ایـن  بایسـتی  حتمـا  ایمنـی،  و  زیسـت محیطی 

گازهای تولید شده، به اسید سولفوریک تبدیل 

شـوند امـا بـرای خاطرجمـع شـدن از اینکـه ایـن 

محصول تولید شده روی دست نخواهد ماند و 

به سـهولت می توانیم در بازارهای خارجی آن را 

عرضـه کنیـم و بـه فـروش برسـانیم، بایـد آن را بـه 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم.

شـرکت مـس نیـز بـرای کسـب ایـن اطمینـان 

خاطر، در حوزه  تولید اسید فسفریک باید ورود 

پیـدا می کـرد کـه هم اکنـون در راسـتای همیـن 

امـر، اجـرای پـروژه تولیـد ایـن اسـید را در دسـتور 

کار قـرار داده ایـم. بعـد از چنـد دهـه فعالیـت 

کارخانـه ذوب واقـع در مجتمـع مـس سرچشـمه 

قـرار  اسـتان کرمـان  کـه در منطقـه خاتون آبـاد 

گرفتـه اسـت، ایـن پـروژه در حـال انجـام اسـت و 

قطعـا بـرکات غیـر قابـل انـکاری هـم برای شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران و هـم بـرای سـهامداران 

این شرکت و همچنین برای میلیون ها شاغل در 

بخـش کشـاورزی در بـر خواهد داشـت. بنابراین 

انجـام ایـن پروژه هـا بـرای آحاد جامعـه، جز ایجاد 

برکت و سودآوری نخواهد بود.

بزرگ ترین بازار مصرف اسید 
سولفوریک در داخل و همچنین 
بازارهای جهانی، در حوزه تولید 
کودهای شیمیایی است. یکی از 

بازارهای دیگری که در زمره بازار 
هدف قرار داشته و مورد اهمیت 

واقع شده است، حوزه استخراج 
و تولید فلزات نهایی غیر آهنی 
مثل کارخانجات هیدرومتالوژی 
تولید مس، سرب و روی و بقیه 

فلزات است که برای تولید به اسید 
سولفوریک نیاز دارند
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محمــــدجالل کوشکــــی در گفــت وگــــو بـــا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: در شـرکت مـس نگیـن اصفهـان 

صنایع دستی مسی و همچنین ورق مس تولید 

می  شود. ظرفیت تولید ورق مسی که در تولید 

صنایع دسـتی مسـی کاربـرد دارد، ماهیانـه 10 تا 

12 تن بوده که در پنج ماهه نخسـت سـال 1400، 

و  کـرده  پیـدا  کاهـش 50 درصـدی  میـزان  ایـن 

میزان تولید شرکت به نصف تقلیل یافته است.

وی افـزود: یکـی از عمـده معضالتـی کـه بـا آن 

روبـه رو هسـتیم، نوسـانات بـازار داخلـی اسـت که 

چالش هایـی را در رونـد تولیـد و فـروش شـرکت بـه 

وجـود آورده اسـت. نوسـان نـرخ ارز و در پـی آن، 

هـم  و  تولیدکننـده  هـم  اولیـه،  مـواد  قیمـت 

مصرف کننده را به زحمت انداخته است. قیمت 

مواد اولیه افزایش پیدا کرده و بالطبع باید قیمت 

تمام شده محصوالت نیز افزایش یابد که این امر 

سـبب می شـود مشـتری دسـت نگـه دارد تـا بلکـه 

قیمـت کاهـش پیـدا کنـد و خریـد مقرون به صرفه 

شود و این موضوع، کاهش فروش را در پی دارد.

صنایع دستی مسی روی دست مانده!  

ایـن تولیدکننـده ورق مسـی در ادامـه عنوان 

کـرد: دلیـل اصلـی افت فـروش، کاهـش تقاضای 

صنایع دسـتی از سـوی گردشـگران نیز است. به 

دلیـل شـیوع موج جدید کرونـا، محدودیت های 

تـررد بیـش از پیـش شـدت گرفتـه و مسـافران از 

سـایر شـهرها و کشـورها سـفری بـه اسـتان هایی 

صنایـع  خریـد  بـرای  تـا  ندارنـد  اصفهـان  نظیـر 

دسـتی مسـی اقـدام کننــــد. تقاضـــا بـرای ایـن 

صنعت به شـدت کاهش پیدا کرده و تولید نیز 

بـه همیـن ترتیـب افـت یافتـه اسـت چون هـم در 

اسـتان اصفهـان فـروش زیـادی داشـتیم هـم در 

اسـتان های مجـاور کـه بنا به شـرایط پیـش آمده، 

مسـاعد  تقاضـای  و  مطلـوب  درآمـد  از  خبـری 

مشتریان نیست.

قطعی برق طبق برنامه انجام شد  

مدیرعامـل شـرکت مـس نگیـن اصفهـان در 

خصـوص معضل قطعی هـای مداوم جریـان برق، 

مطرح کرد: به این علت که واحد تولیدی ما در 

شـهرک صنعتـی قـرار گرفتـه و ایـن شـهرک مانند 

سـایر شـهرک های صنعتـی دارای برنامـه قطعـی 

جریـان بـرق اسـت و از قبـل بـرای انجـام ایـن کار 

آمادگـی کامـل را داریـم و طبـق آن، بـرای ادامـه 

تولیـد در روزهـای دیگـر برنامه ریـزی می کنیم تا 

ایـن وجـود،  بـا  نمانیـم.  بـاز  کار خـود  ادامـه  از 

فـروش در بـازار بسـیار کـم شـده اسـت و آنگونـه 

که باید درآمد و سودآوری مطلوب نداشتیم.

استفاده از ماشین آالت ساخت داخل  

کوشکی در خصوص تجهیزات و ماشین آالت 

کـرد:  عنـوان  شـرکت،  ایـن  تولیـد  خطـوط 

ماشـین آالت مسـتقر در خط هـای تولیـد عبـارت 

اسـت از کوره هـای القایـی، دسـتگاه خـم، نـورد و 

پرداخت و دانش فنی عمده تجهیزات شـرکت، 

ایرانـی بـوده و کـوره القایـی موجـود نیـز توسـط 

آمریکایـی  مـدل  اسـاس  بـر  داخلـی  مهندسـین 

ساخته شده است. به صورت کلی دستگاه هایی 

کـه در ایـن واحـد تولیـدی مـورد اسـتفاده قـرار 

ایـن  تولیـد  خـط  هسـتند.  داخلـی  گرفته انـد، 

شـرکت، طی چند سـال فعالیت، به مرور تکمیل 

شـده و بهره وری آن افزایش یافته اسـت؛ بنابراین 

در این زمینه با ضعف مواجه نیستیم.

وی در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه 

برنامه هایـی بـرای پیـش بـردن تولید طـی 6 ماهه 

دوم داریـد، اذعـان کـرد: فعـال برنامـه خاصی در 

مدیرعامـل شـرکت مـس نگیـن اصفهان گفـت: افزایش  بیـش از حـد نـرخ دالر و تاثیر آن بـر بـازار، موجب روند افزایشـی 
قیمت هـا، نابسـامانی و کاهـش تولید و فروش شـده اسـت و مسـئولین علی رغـم اینکه می تواننـد در این زمینه چاره اندیشـی 

کنند، ریشه مشکالت را تحریم اعالم می  کنند.

مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان عنوان کرد:

تحریم، پوششی برای اهمال کاری مسئولین
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نظـر نداریـم و همین روال کنونی تولیـد و فروش 

را در پیـش گرفته ایـم تـا ببینیم با گذشـت زمان، 

بـازار چـه تغییـرات و نوسـاناتی را شـاهد خواهـد 

بود و اینکه چه اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد. 

چنانچـه قیمت هـا بـه ثبـات برسـد، تولیدکننـده 

می توانـد بـرای فـردای خـود تصمیم گیـری قاطـع 

داشـته باشـد، رونـد تولیـد را بهبـود ببخشـد و 

میزان تولید محصوالت خود را افزایش دهد.

نوسان قیمت ضایعات مسی  

مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان درباره 

تامیــــن مــــواد اولیـه ایـن شـرکت، مطــــرح کـرد: 

ضایعـات مسـی مـورد نیـاز خـود را از بنگاه هـای 

ضایعاتـی تامیـن می کنیـــم. بـه خاطـــر بـاال رفتن 

قیمـت مـواد اولیـه، کمـی دچـار معضل شـده ایم 

و  داریـم  نقدینگـی  ضعـف  خریـد،  بـرای  زیـرا 

فروشـنده  توسـط  کـه  قیمتـی  هـر  بـا  نمی تـوان 

اعالم می شود، خرید کنیم.

بانک ها برای اعطای تسهیالت،   

تولیدکننده را بازی می دهند

ایـن فعـال صنعـت مـس در خصـوص منابـع 

کـرد:  بیـان  خـود،  نیـاز  مـورد  نقدینگـی  تامیـن 

تقریبا برای تامین 15 تا 20 درصد نقدینگی خود 

به بانک رجوع کردیم که البته گفتنی اسـت از 

صفـر تـا صـد فراینـد دریافـت تسـهیالت، پـر از 

مشـکل اسـت؛ بـرای دریافـت هـر وامـی، احتیاج 

به وثایق سنگین ملکی است که توانایی ارائه آن 

را به بانک نداشتیم و به همین دلیل از دریافت 

تسهیالت بازماندیم.

وی اضافه کرد: از چند سـال قبل، سـند یکی 

از کارخانه هـا در رهـن بانـک اسـت کـه بدهکاری 

در خصوص آن نداریم اما متاسفانه بانکی که به 

آن بـرای دریافـت تسـهیالت مراجعه کردیم، این 

سـند را مورد پذیرش قرار نداد. مبلغی که برای 

تامیـن نقدینگی نیاز داشـتیم حـدود دو میلیارد 

تومـان بـود و سـندی کـه بـه بانک تحویـل دادیم، 

15 میلیارد تومان ارزش داشـت. حال این سـوال 

بـه وجـود آمـده اسـت کـه چـرا ایـن سـند توسـط 

بانک تایید و وام به ما اعطا نشد؟!

بـه  اقـدام  دفعـات  خصـوص  در  کوشـکی 

تامیـن سـرمایه از طریـق بانک هـا و موسسـات 

مالـی طـی دو سـال گذشـته، اظهـار کـرد: بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه مورد نیاز احتیـاج به دریافت 

تسهیالت پیدا کردیم و برای انجام این کار، دو 

مرتبـه اقـدام الزم انجـام شـد؛ در مرتبـه دوم، تـا 

و  بودیـم  کـرده  پیشـروی  اداری  نهایـی  مراحـل 

همـه اقدامـات الزم جهـت تعلـق گرفتـن وام بـه 

واحـد تولیـدی انجـام شـد کـه متاسـفانه سـند 

مـورد  بودیـم  کـرده  ارائـه  بانـک  بـه  کـه  ملکـی 

مقبـول بانـک واقـع نشـد و نتوانسـتیم کار را بـه 

سرانجام برسانیم.

شرایط وحشتناک مالی  

مدیرعامـل شـرکت مـس نگیـن اصفهـان در 

پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

بـر اینکـه شـرایط مالـی را نسـبت به حـدودا پنج 

سـال گذشـته چطـور مقایسـه می کنیـد، مطرح 

کرد: قیاس شرایط کنونی با گذشته، وحشتناک 

اسـت! بـرای مثـال، پنـج سـال گذشـته ضایعات 

مـس 20 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

بـــــازار بــــه فــــروش می رسیــــد امـــا اکنون این 

قیمـت بـه 200 هـزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

رسـیده اسـت. به عبارت دیگر، می توان گفت 

تولیــــد محصـــول  بــــرای  قیمــــت  رشـــــد  ایـن 

مقرون به صرفه نیست.

وی در ادامه با اشاره به تغییر دولت، گفت: 

بـه عنـوان یک تولیدکننده هیچ توقعـی از دولت 

پـا روی گـردن  اینکـه  نداریـم؛ جـز  و مسـئولین 

تولیدکننده نگذارند و اجازه دهند با راهکارهایی 

کـه توسـط سـال ها تجربـه بـه دسـت آمده اسـت، 

مشـکالت را حل کنیم. قوانین جدید را که قرار 

اسـت به جای دسـتورات گذشته اجرایی کنند، 

کامـل، جامـع و تـا حـد امـکان بدون وابسـتگی به 

بنــــد و مــــاده باشــــد تــــا کار بـرای اصنــــاف و 

تولیدکننـدگان آسـان تر شـود و بتواننـد بـه رونـد 

ادامـه  خـود  تولیـدی  فعالیـت  عـادی  فعالیـت 

دهنـد. در ایـن میـان، اگـر قوانیـن بخـش تولیـد، 

بازبینی و اصالح شوند، هم این بخش پیشرفت 

کسـب  بـه  موفـق  تولیدکننـده  هـم  و  می کنـد 

درآمد و سود مطلوب خواهد شد.

موانع تولید عمدتا منشاء داخلی دارند  

این تولیدکننده صنایع دسـتی و ورق مسـی 

بـا اشـاره به تحریم هـا، تاکید کرد: قصه تحریم ها 

توجـه  عـدم  دادن  جلـوه  عـادی  بـرای  بیشـتر 

مسـئولین بـه معضـالت صنعـت اسـت و بایـد 

گفــــت اکثـــر تولیــــدی در داخـــل کشـــور شکل 

می گیرد؛ نوسانــات قیمتی در بــازار داخلی نیز 

بیشـتر  کـــه  اســـت  خـــود معضلــــی  نوبــــه  بـه 

تولیدکننـدگان را درگیـر و دچـار زیان دهـی کرده 

است و متاسفانه کاری نمی توان برای جلوگیری 

از آن انجام داد.

وی افـزود: اگـر بخواهیـم از تاثیـر مسـتقیم 

بـه مسـئله  تحریـم صحبتـی کنیـم، می توانیـم 

افزایـش  بیـش از حـد نـرخ دالر اشـاره کنیـم کـه 

باعـث افزایـش قیمت مواد اولیه شـده اسـت اما 

مهم ترین نکته این است که مسئولین می توانند 

ثبـات قیمـت  رادر بـازار حکم فرمـا کننـد ولی از 

تولیـدی  موانـع  مجمـوع  می زننـد.  بـاز  سـر  آن 

موجـود، کاهـش 50 درصدی تولیـد در این واحد 

را به ارمغان آورده است.

کوشکی در پایان همچنین گفت: برای 70 تا 

80 درصـد از نقدینگـی خـود نیازمنـد دریافـت 

تسـهیالت از بانـک بودیـم کـه آن هـم بـه منظـور 

خریـد مـواد اولیه بـود. در خصوص ماشـین آالت 

باید این نکته مهم ذکر شود که خطوط تولید از 

نظـر دسـتگاه و تجهیـزات، کامـال طی چند سـال 

کار و فعالیت مجهز شده اند و از این بابت هیچ 

مشکلی نداریم.

به این علت که واحد تولیدی ما در 
شهرک صنعتی قرار گرفته و این 
شهرک مانند سایر شهرک های 

صنعتی دارای برنامه قطعی جریان 
برق است و از قبل برای انجام این 

کار آمادگی کامل را داریم و طبق آن، 
برای ادامه تولید در روزهای دیگر 
برنامه ریزی می کنیم تا از ادامه کار 

خود باز نمانیم
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الیـاس والیتـی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـمش  تولیـدی،  واحـد  در  مشـخص  طـور  بـه 

سـرب کارگاهـی و شـمش روی بـا گریـد 99.99 

ردصد تولید می شـود. خط تولید شـمش سـرب 

کـه  اسـت  سـال  یـک  بـه  نزدیـک  کارگاهـی 

راه انـدازی شـده و ظرفیـت تولیـد آن در پروانـه 

بهره برداری 6 هزار تن در سـال قید شـده و برای 

تولیـد شـمش روی نیـز سـاالنه سـه هـزار و 80 تن 

ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مهم ترین مشکلی که در سال 1400 

بـا آن مواجـه شـدیم، افزایـش گازبهـا بـود؛ بهـای 

برابـر  گاز مصرفـی واحدهـای صنعتـی هشـت 

افزایـش پیـدا کـرده و ایـن اتفـاق باعـث شـد تـا 

تولیـد محصـوالت بـه میزان چشـمگیری کاهش 

بـه عبـارت دیگـر می تـوان گفـت  پیـدا کنـد و 

تولید دیگر مقرون به صرفه نیست.

افزایش گازبها، کاهش تولید را در پی داشت  

ایـن تولیدکننـده سـرب و روی اضافه کرد: با 

آغـاز سـال جدیـد و افزایـش مجـدد نـرخ دالر و 

گاز  قیمـت  بـاره  یـک  بـه  اولیـه،  مـواد  قیمـت 

پیـدا کـرد و  افزایـش چشـمگیری  نیـز  مصرفـی 

چرخ تولید واحدها را از کار انداخت و می  توان 

تنهـا  نـه  تولیدکننـدگان  از  گفـت کـه بسـیاری 

تولیـد مطلوبـی برخـالف تصـور خـود نداشـتند 

بلکـه ضرردهـی را تجربـه کردند و برخـی از آن ها 

نیـز ماننـد مـا منتظـر هسـتند تـا موجـودی انبـار 

و  مصـرف  کامـل  صـورت  بـه  را  خـود  واحـد 

محصـول تولیـد کننـد سـپس واحـد خـود را بـه 

حالت تعطیل دربیاورند.

مدیـر بنگاه بازیافت سـرب والیتـی در ادامه 

گفـت: همـه تولیدکننـدگان بـرای تامیـن مـواد 

امـا سـعی کردیـم  اولیـه دچـار چالـش هسـتند 

بـرای اینکـه نخواهیـم متحمـل ضرردهی شـویم، 

مدیـر بنگاه بازیافت سـرب والیتی گفت: اسـتفاده از خاک معدنی با عیار مناسـب، کیفیت محصول و همچنین میزان تولیـد را افزایش 
خواهـد داد امـا ایـن امر برای واحدهای کوچک مقرون به صرفه نیسـت و سـود حاصـل از فروش شـمش نمی توانـد آن را جبران کند؛ 

بنابراین استفاده از باتری فرسوده و خاک معدنی کم عیار رواج یافته است.

مدیر بنگاه بازیافت سرب والیتی:

سود فروش شمش سرب کافی نیست

به اندازه و میزان مورد نیاز و نه بیشـتر یا کمتر 

مـاده اولیـه خریـداری کنیـم. مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز خـود را از منابـع داخلـی تامیـن می کنیـم؛ 

بـرای تولیـد شـمش سـرب از باتـری فرسـوده و 

بـرای تولیـد شـمش روی از خاک معـدن انگوران 

از  کـه در خریـد  اسـتفاده می کنیـم. مشـکلی 

ایـن  آمـده،  بـه وجـود  بـرای مـا  انگـوران  معـدن 

اسـت که از آغاز سـال 1400 تاکنون، سـهیه ای از 

این معدن دریافت نکرده ایم.

فروش غیر مستقیم به صنایع گالوانیزه  

خـاک  دسـتور،  طبـق  کـرد:  عنـوان  والیتـی 

معدنـی انگـوران در بـورس کاال عرضـه می شـود 

امـا بیـن قیمت مواد اولیه در بـورس کاال با بازار 

آزاد اختالف وجود دارد و امکان خرید از بورس 

بـرای همـه تولیدکننـدگان وجـود ندارد. شـرکت 

مـا نیـز توانایـی خریـد از بـورس کاال را نـدارد؛ بـه 

همیـن دلیـل به بـازار آزاد رجوع کردیم. خرید از 

بـازار آزاد، هـم راحت تـر و هـم مقرون به صرفه تـر 

از بـورس کاال اسـت و در ایـن روش ظـرف مـدت 

یک الی دو روز مواد اولیه به دست تولیدکننده 

خواهـد رسـید. بخشـی از مـواد اولیـه مـورد نیاز 

خود را نیز از کشور ترکیه وارد می کنیم.

وی تاکید کرد: باید گفت که مواد اولیه مورد 

نیاز با کیفیت نیز به نقدینگی مطلوب نیاز دارد 

تا بتوانیم محصول درجه یک تولید کنیم.
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تولیدکننـده سـرب و روی در خصـوص  ایـن 

مشـتریان شـمش روی خـود، اذعـان کـرد: عمـده 

مشتریانی که از این شرکت شمش روی خریداری 

گالوانیـزه   محصـوالت  تولیدکننـده  می کننـد، 

هسـتند. فروش شـمش  سـرب کارگاهی که تولید 

می کنیـم هـم بـه شـکل غیـر مسـتقیم از طریـق 

شرکت های بازرگانی صورت می پذیرد.

استفاده از ماشین آالت ایرانی و خارجی  

مدیـر بنـگاه بازیافت سـرب والیتی در پاسـخ 

بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اسـتفاده در خطـوط  مـورد  ماشـین آالت  اینکـه 

تولیـد ایـن شـرکت سـاخت داخـل اسـت یـا خیر، 

از  بایـد  تولیـد شـمش روی  بـرای  کـرد:  اذعـان 

فراینـد لیچینـگ یا محلول سـازی اسـتفاده شـود 

تـا روی مـورد نیـاز از خـاک معدنـی اسـتحصال 

شـود و بـرای بازیافـت سـرب نیـز از کوره هـای 

گـردان اسـتفاده می کنیـم. ماشـین آالت مـورد 

اسـتفاده در خطـوط تولیـد هـم ایرانـی هسـتند و 

هـم خارجـی کـه در صـورت بـروز هرگونه اشـکال 

در هـر یـک از دسـتگاه ها، بـه راحتـی می توانیـم 

قطعـات مـوردن نیـاز را از بـازار داخلـی تامیـن 

کنیـم؛ چراکـه قطعـات یدکی چینی به وفـور در 

کشـور یافت می شـود. گاهی اوقات برای تامین 

الکتـرود کمـی بـا چالش روبه رو هسـتیم که چون 

در بـازار داخلـی موجـود نیسـت، بـا تاخیر سـه تا 

اسـترالیا  کشـور  از  را  آن  می توانیـم  مـاه  چهـار 

سفارش دهیم و وارد شرکت کنیم. 

تغییـر  بـه  روی  و  سـرب  تولیدکننـده  ایـن 

قیمـت سـرب طـی یـک مـاه اخیـر اشـاره کـرد و 

گفت: صنعت سـرب و روی کامال به نوسـانات 

نـرخ دالر وابسـته اسـت؛ هـر زمـان نـرخ دالر بـاال 

بـرود، قیمـت تمـام فلـزات رنگیـن نیـز افزایـش 

پیـدا می کنـد. البتـه همان طـور که قیمـت مواد 

اولیـه بـاال رفتـه، در مقابل نیز قیمت تمام شـده 

محصول نیز افزایش یافته است.

رکود بازار سرب و روی  

والیتی بیان کرد: باال رفتن قیمت مواد اولیه 

سـبب شـد تـا شـرایط فـروش در بـازار سـخت تر 

شود. تامین کنندگان و مصرف کنندگان سرب و 

روی، در راسـتای کاهـش تـا ریسـک مالـی خـود، 

میـــزان معامالت را کاهـــش داده انـــد. وضعیــت 

عرضه و تقاضـــا در بـــازار مطلـــوب نیـــست و راکد 

ارزیـــابی می شـــود. به عبـــارت دیگـــر، می توان 

گفت تـــــا حـــــدی که تولیـــــد جریـــــان داشتـــــه 

باشـد و کارخانـــه تعطیل نشـــود، خرید و فروش 

انجام می پذیرد.

استفاده از خاک معدنی پرعیار   

مقرون به صرفه نیست

در  والیتـی  سـرب  بازیافـت  بنـگاه  مدیـر 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ 

عمده تولیدکنندگان شـمش سرب از ضایعات 

باتـری فرسـوده بـرای تولیـد محصـول اسـتفاده 

معدنـی  ذخایـر  کمبـود  آن  علـت  می کننـد، 

سـرب اسـت یـا تولیـد از طریـق بازیافت سـرب 

از باتـری فرسـوده کم هزینه تـر اسـت، تصریـح 

کـرد: اگـر تولیدکننـده بخواهـد خـاک معدنـی 

بایـد  زیـادی  هزینـه  کنـد،  خریـداری  سـرب 

بپـردازد کـه البتـه هـم باکیفیت تـر بـوده و هـم 

ایـن در  امـا  افزایـش می دهـد  را  تولیـد  میـزان 

حالی اسـت که درآمد حاصل از فروش شـمش 

تولیدکننـده  کـه  سـرمایه ای  بازگشـت  سـرب، 

بابت خرید مواد اولیه صرف کرده است را در 

ایـن  در  کار  معقوالنه تریـن  پـس  نـدارد.  پـی 

شرایط این است که از سرباره سرب و یا خاک های 

خـاک  کـه  کنیـم  اسـتفاده  کم عیـار  معدنـی 

کم عیار نیز متاسفانه سبب کاهش میزان تولید 

شمش سرب می شود.

وی مهم تریـن توقعات تولیدکنندگان شـمش 

سـرب و روی از دولـت را عـدم دخالـت خوانـد و 

اذعـان کـرد: تنهـا توقعـی کـه از دولـت داریم این 

گوناگـون،  بخشـنامه های  صـدور  بـا  کـه  اسـت 

جلوی تولید را نگیرد و بگذارد تولید مسـیر خود 

را طی کند. چراکه همیشه وضع قوانین نادرست 

و سـهل انگاری مسـئولین در زمینـه رفـع موانـع 

تولید و یا بررسی آن ها، نه تنها سبب اختالل در 

فعالیت شرکت ها می شود بلکه درست برخالف 

شـعار سـال مانع زدایی را در پی خواهد داشـت و 

درآمـد  کسـب  و  آسـان  فـروش  و  تولیـد  اجـازه 

مطلوب از تولیدکننده سلب می شود.

باال رفتن قیمت مواد اولیه سبب 
شد تا شرایط فروش در بازار 

سخت تر شود. تامین کنندگان و 
مصرف کنندگان سرب و روی، 
در راستای کاهش تا ریسک 

مالی خود، میـزان معامالت را 
کاهـــش داده انـد
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درآمد »فملی« 119 درصد رشد یافت

بررسی عملکرد »فایرا« در مرداد ماه 14۰۰
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شـرکت ملـی صنایـع مس ایران در پنج ماه نخسـت سـال جاری توانسـت با کسـب درآمـد 263 هـزار و 9 میلیارد ریـال از فروش 
966 هزار تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی، رشد 119 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

درآمد »فملی« 119 درصد رشد یافت

تولید 116 هزار تن کاتد مس  

ملـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
صنایع مس ایران در پنج ماه نخسـت سـال 1400 

توانسـته 116 هـزار و 510 تـن کاتـد مـس تولیـد 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش 

0.7 درصد داشته است. این شرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال 1399 موفـق بـه تولیـد 115 هـزار و 

701 تن کاتد شده بود.

»فملـی« در پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 21 میلیـون و 981 هـزار تـن سـنگ 

سـولفوری شـده اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 

نخسـت سـال گذشـته 21 میلیون و 955 هزار تن 

سنگ سولفوری تولید کرده بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  مـس  شـرکت 

توانسـت 316 هـزار و 467 تـن اسـید سـولفوریک 

تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش 131 درصـد رشـد یافتـه اسـت. 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال گذشـته 

در پنج ماه نخست امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

ایـران در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری هماننـد 

بـا محدودیت هـای  بسـیاری از صنایـع کشـور 

تامیـن بـرق مواجـه شـد امـا ایـن موضـوع باعث 

رونـد رو بـه افـت ایـن شـرکت نشـده و شـرکت 

مـس توانسـته در برخـی از محصوالت طی پنج 

مشـابه  مـدت  از  بیشـتر  امسـال  نخسـت  مـاه 

سـال گذشـته تولیـد داشـته باشـد و در بخـش 

فـروش نیـز عملکـرد موفقـی را به ثبت برسـاند. 

شـرکت مـس امیـدوار اسـت بتوانـد بـه افزایـش 

تولیـد و فـروش خـود ادامـه دهـد و در ادامـه 

سـال شـاهد ثبـت رکوردهـای خوبـی در تولید و 

فروش این شرکت باشیم.
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136هزار و 902 تن اسید سولفوریک تولید کرد.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

ابتدایـی سـال 1400، 491 هـزار و 33 تـن کنسـانتره 

مس تولید کرد. این شـرکت در پنج ماه نخسـت 

تـن  بـه تولیـد 493 هـزار و 9  سـال پیـش موفـق 

کنسانتره مس شده بود.

ابتدایـی سـال جـاری  »فملـی« در پنـج مـاه 

سه هزار و 221 تن کنسانتره مولیبدن تولید کرده 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته حاکی 

از رشـد 6 درصدی اسـت. این شـرکت در پنج ماه 

و  هـزار  سـه  بـود  توانسـته  سـال 1399  نخسـت 

16کنسانتره مولیبدن تولید کند.

امسـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  مـس  شـرکت 

توانست 336 تن کنسانتره طال و نقره تولید کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  پیـش 0.5 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال پیـش 334 تـن 

کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

مولیبـدن  اکسـید  تـن   464 امسـال  ابتدایـی 

میـزان  ایـن  کـه  اسـت  کـرده  تولیـد  صادراتـی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 103 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج ماه 

ابتدایی سـال گذشـته 228 تن اکسـید مولیبدن 

صادراتی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فملـی« در پنج ماه نخسـت 

سـال 1400 بـه 22 میلیـون و 952 هـزار و 461 تـن 

رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیش 0.8 درصد رشـد را نشان می دهد. این 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بود در مجموع 22 میلیون و 768 هزار و 443 تن 

محصول تولید کند.

رشد 81 درصد فروش »فملی«  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت ملی 
صنایـع مـس ایـران در پنج ماه نخسـت سـال 1400 

توانسـته اسـت 56 هـزار و 149 تـن کاتـد را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت 

در پنج ماه نخسـت سـال 1399، 55 هزار و 22 تن 

کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در پنـج مـاه ابتدایی سـال جاری 

سـنگ  تـن  و 560  هـزار  فـروش 525  بـه  موفـق 

سولفوری در بازارهای داخلی شده است که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

111درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

پنج ماه نخست سال گذشته 248 هزار و 531 تن 

سـنگ سـولفور در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

»فملی« در پنج ماه نخست امسال توانسته 

اسـت 280 هزار و 923 تن اسـید سـولفوریک را در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش برسـاند که این میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 252 درصـد 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه  یافتـه اسـت.  افزایـش 

تـن اسـید  نخسـت سـال پیـش 79 هـزار و 623 

سولفوریک در بازارها داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

ابتدایی سال 1399، پنج هزار و 948 تن کنسانتره 

مـس را در بازارهـای داخلـی فروختـه اسـت. ایـن 

 ،1399 سـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  شـرکت 

هشت هزار و 575 تن کنسانتره مس فروخت.

شـرکت مس در پنج ماه نخسـت سـال جاری 

در  را  مولیبـدن  کنسـانتره  تـن  و 336  هـزار  دو 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت. ایـن 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال قبـل دو هـزار و 

359 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بـازار داخلـی 

فروخته بود.

»فملی« در پنج ماه نخست سال 1400 موفق  

بـه فـروش 337 تـن کنسـانتره فلـزات گران بهـا در 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 19 درصـد 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه  یافتـه اسـت.  افزایـش 

نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 281 هـزار تـن 

کنسـانتره فلـزات گران بهـا را در بازارهـای داخلی 

به فروش برساند.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است 

در پنـج مـاه نخسـت امسـال 914 هـزار و 683 تـن 

محصول را در بازارهای داخلی به فروش برسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   92 قبـل 

شرکت در پنج ماه نخست سال قبل 474 هزار و 

603 تن محصول در بازارهای داخلی فروخت.

»فملی« در پنج ماه نخست امسال 51 هزار و 

 شرکت ملی صنایع مس ایران 
در پنج ماه نخست سال 1400 
توانسته 116 هزار و 510 تن 

کاتد مس تولید کند که در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش 0.7 

درصد داشته است
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106 تـن کاتـد را روانـه بازارهـای صادراتی کـرد. این 

شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال قبل، 57 هزار و 

141 تن کاتد در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

نخست سال 1400 توانسته است 377 تن اکسید 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  را  مولیبـدن 

برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبل 65 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399 موفق به 

فـروش 228 تـن اکسـید مولیبـدن در بازارهـای 

صادراتی شده است.

مجمـوع صـادرات شـرکت مـس در پنـج مـاه 

ابتدایی امسال به 51 هزار و 483 تن رسیده است. 

این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل توانسته 

بود 57 هزار و 114 تن محصول صادر کند.

»فملـی« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

توانسـته اسـت 107 هـزار و 255 تـن کاتـد را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

پیـش  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

126هـزار و 640 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخسـت سـال 

1400، بـه 966 هـزار و 166 تـن رسـیده اسـت کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

81درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت در 

بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج 

بازارهـای  در  را  محصـول  717تـن  و  531هـزار 

داخلی و صادراتی بفروشد.

درآمد کاتد شرکت مس 108 درصد   

افزایش یافت

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در پنج ماه نخسـت سـال 1400 

و  میلیـارد   653 و  هـزار   123 اسـت  توانسـته 

909میلیـون ریـال کاتـد را در بازارهـای داخلـی به 

فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل 108 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، 59 هزار و 

376 میلیـارد و 351 میلیـون ریـال درآمـد از کاتـد 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در پنـج مـاه ابتدایی سـال جـاری 

موفـق بـه کسـب درآمد یک هزار و 275 میلیـارد و 

573 میلیون ریالی از فروش سـنگ سـولفوری در 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 497 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 

نخسـت سال گذشـته 213 میلیارد و 653 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی داشت.

»فملی« در پنج ماه نخسـت امسـال توانسـته 

است 959 میلیارد و 905 میلیون ریال درآمد بابت 

فـروش اسـید سـولفوریک را در بازارهـای داخلـی 

داشته باشد که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش 905 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در پنج ماه نخست سال پیش 95 میلیارد 

و 420 میلیون ریال درآمد از اسـید سـولفوریک در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
شرکت ملی صنایع مس ایران 

در پنج ماه نخست سال 1400، 
به 966 هزار و 166 تن رسیده 

است که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 81درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت 
در پنج ماه نخست سال 1399 

توانسته بود 531هزار و 717تن 
محصول را در بازارهای داخلی و 

صادراتی بفروشد
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درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  سـال 1399،  ابتدایـی 

دوهـزار و 732 میلیـارد و 873 میلیـون ریالـی از 

فـروش کنسـانتره مـس در بازارهـای داخلی شـده 

اسـت کـه ایـن میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیش 79 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 1399، توانسـته 

بـود درآمـد یـک هـزار و 520 میلیـارد و 26 میلیون 

بازارهـای  در  مـس  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی 

داخلی کسب کند.

شـرکت مس در پنج ماه نخسـت سـال جاری 

6 هزار و 761 میلیارد و 577 میلیون ریال درآمد 

از فروش کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی 

داشـت کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  پیـش 152  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

قبـل دو هـزار و 681 میلیـارد و 205 میلیـون ریـال 

بـازار  در  مولیبـدن  کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد 

داخلی کسب کرده بود.

»فملی« در پنج ماه نخسـت سـال 1400 موفق 

و  میلیـارد   676 و  هـزار   11 درآمـد  کسـب  بـه 

850میلیـون ریالـی از فروش کنسـانتره طال و نقره 

در بازارهای داخلی شده که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال 1399 

و  میلیـارد   594 و  هـزار  هفـت  بـود  توانسـته 

694میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طال و 

نقره در بازارهای داخلی کسب کند.

شرکت ملی مس در پنج ماه نخست سال پیش 

یک هزار و 713 میلیون ریال درآمد از فروش مفتول 

مسی در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است 

در پنج ماه نخست امسال 146 هزار و 519میلیارد 

و 757 میلیون ریال از فروش محصوالت خود در 

بازارهـای داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 102درصد رشد 

را نشان می دهد. این شرکت در پنج ماه نخست 

سـال قبـل 72 هـزار و 506 میلیـارد و 902 میلیـون 

بازارهـای  از  محصـوالت  فـروش  بابـت  درآمـد 

داخلی به دست آورده بود.

»فملی« در پنج ماه نخست امسال توانسته 

است 112 هزار و 796 میلیارد و 323 میلیون ریال 

صادراتـی  بازارهـای  در  کاتـد  فـروش  از  درآمـد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   124 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

قبـل، 50 هـزار و 141 میلیـارد و 87 میلیـون ریـال 

صادراتـی  بازارهـای  در  کاتـد  فـروش  از  درآمـد 

کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

نخسـت سـال 1400 توانسـته اسـت یـک هـزار و 

693میلیارد و 475 میلیون ریال درآمد از فروش 

اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتـی داشـته 

باشد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد  قبـل 310 

شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399 موفق به 

کسب درآمد 412 میلیارد و 765 میلیون ریال از 

فـروش اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتـی 

شده است.

مجمـوع درآمـد فروش صادرات شـرکت مس 

و  هـزار   114 بـه  امسـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در 

کـه  اسـت  میلیـون رسـیده  و 794  489میلیـارد 

اینمیـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

145درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

پنج ماه نخست سال قبل توانسته بود 46 هزار و 

587 میلیـارد و 194 میلیـون ریال بابـت صادرات 

محصول کسب کند.

جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »فملـی« 

و  میلیـارد   450 و  هـزار   236 اسـت  توانسـته 

بازارهـای  در  کاتـد  فـروش  از  ریـال  232میلیـون 

داخلـی و صادراتـی کسـب کنـد که این میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش حاکی از رشد 

مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  درصـدی   115

نخسـت سـال پیـش 109 هـزار و 517 میلیـارد و 

بازارهـای  در  کاتـد  فـروش  از  ریـال  438میلیـون 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و صادراتـی  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست 

سـال 1400 بـه 261 هـزار و 9 میلیـارد و 555میلیـون 

ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 119 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته 

بـود 119 هـزار و 94 میلیـارد و 96 میلیـون ریـال از 

فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی درآمد کسب کند.

مجموع تولید »فملی« در پنج ماه 
نخست سال 1400 به 22 میلیون 

و 952 هزار و 461 تن رسید که 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
سال پیش 0.8 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شرکت در پنج ماه 
نخست سال 1399 توانسته بود در 

مجموع 22 میلیون و 768 هزار و 
443 تن محصول تولید کند
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شـرکت آلومینیوم ایران در پنجمین ماه امسـال، توانسـت با فروش 12 هزار و 80 تن 
محصـول آلومینیومـی، در مجموع حدود هفت  هـزار و 40 میلیـارد و 414 میلیون ریال 
درآمـد کسـب کنـد که این میزان نسـبت به مـاه قبـل از آن و همچنین مدت مشـابه 

سال گذشته افت داشته است.

بررسـی عملکـرد »فایــرا«
 در مرداد ماه 1400

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو 

در مرداد ماه 1400 و مقایسه نتایج آن را نسبت به 

ماه قبل از آن و مرداد ماه 1399 نشان می دهد. بر 

اساس این نمودار، میزان تولید و درآمد حاصل از 

فروش محصوالت آلومینیومی این شرکت نسبت 

به ماه گذشته و همچنین مدت مشابه سال قبل 

نیز دارای افت بوده است.

رشد قابل توجه تولید بیلت آلومینیومی  

در مـرداد مـاه 1400، شـرکت آلومینیـوم ایـران 

دو هزار و 314 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید 

کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که 

تولید این محصول به میزان 843 تن بوده است، 

174.5 درصـد رشـد داشـته اسـت. همچنیـن این 

شـرکت در مقایسـه با مدت زمان مشـابه در سال 

1399 کـه تنهـا 61 تـن بیلـت آلومینیومـی تولیـد 

کرده بود، رشـد چشـمگیر 3693.4 درصدی را به 

ثبت رسانده است.

میـزان  بـه   ،1400 مـاه  پنجمیـن  در  »فایـرا« 

370تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه 

بیانگـر رشـد 41.2 درصـدی فـروش ایـن محصـول 

نسبت به تیر ماه امسال که فروش این محصول 

262 تن ثبت شده بود، است. مقایسه این میزان 

فـروش بـا مـــدت مشابــــه در سـال 1399، افـت 

71.1درصـدی را نشـان می دهد. ایرالکـو در مرداد 

خالـص  بیلـت  تـن  و 281  هـزار  یـک  مـاه 1399، 

آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فـروش بیلـت آلومینیومـی »فایـرا« در 

ماه مورد بررسـی، 56 هزار و 805 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم ثبت شـد که این میزان نسـبت به 

ماه قبل از آن، 1.9 درصد افزایش داشـته اسـت. 

 ،1400 مـاه  تیـر  در  محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ 

55هـزار و 724 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم بود. 

آلومینیومـی  بیلـت  نـرخ فـروش  در حالـی کـه 

ایرالکـو در مـرداد مـاه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال 1399 که 37 هزار و 925 تومان به ازای هــر 

کیلوگــــرم بـود، حاکـــی از رشـــد قابـــل توجـــه 

49.8درصدی است.

افت تولید و فروش شمش آلومینیومی  

شـرکت آلومینیـوم ایـران در مرداد مـاه 1400، 

12هزار و 579 تن شمش آلومینیومی تولید کرد 

کـه ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـاه قبـل از 

آن، 12.4 درصد افت داشته است. میزان تولید 

این محصول در تیر ماه 1400، 14 هزار و 364 تن 

بـود. مقایسـه میـزان تولیـد شـمش آلومینیومـی 
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در ماه مورد بررسی با ماه مشابه در سال 1399، 

ایـن  تولیـد  درصـدی   1.3 کاهـش  از  حکایـت 

محصول دارد.

»فایرا« در پنجمین ماه امسال، 11 هزار و 710تن 

و  داخلـی  بازارهـای  در  را  آلومینیومـی  شـمش 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند که این میزان نسـبت 

بـه تیـر مـاه سـال 1400، 9.8 درصـد افـت را نشـان 

می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در تیر ماه 

1400، 12 هزار و 980 تن بود. میزان فروش شـمش 

آلومینیومـی ایرالکـو در مـرداد مـاه امسـال، در 

مـاه مشـابه در 1399، 23.6 درصـد  بـا  مقایسـه 

کاهش را نشـان می دهد. میزان صادرات شـمش 

آلومینیومی این شـرکت در ماه مورد بررسـی نیز 

سه هزار و 407 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 54 هـزار و 370 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

تیر ماه 1400 به 58 هزار و 328 تومان به ازای هر 

کیلوگرم در مرداد ماه سال 1400 رسید که به این 

ترتیـب، رشـد 7.3 درصـدی در ایـن زمینـه نمایان 

اسـت. همچنین نرخ فروش شـمش آلومینیومی 

نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 1399، 

67.8 درصد رشـد داشـته اسـت. نرخ فروش این 

محصـول در مـرداد مـاه سـال گذشـته، 34 هـزار و 

761 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عدم تولید و فروش شمش آلیاژی  

در مــــرداد مــــاه ســـال 1400، »فایـرا« شـمش 

آلیاژی تولید نکرده و این در حالی اسـت که این 

شـرکت در تیـر مـاه 1400، پـس از چنـد مـاه توقـف 

تولیـد شـمش آلیـاژی، 101 تـن از ایـن محصـول را 

کرده بود.  همچنین در مرداد ماه 1399، شـرکت 

آلومینیـوم ایـران سـه هـزار و 28 تن شـمش آلیاژی 

تولید کرده بود.

گفتنی است ایرالکو در مرداد ماه 1400، هیچ 

فروشی را در حوزه شمش آلیاژی ثبت نکرد. این 

شـرکت در تیـر مـاه، 613 تـن شـمش آلیـاژی بـه 

فـروش رسـاند و در مـرداد مـاه 1399 نیـز موفـق به 

فروش سه هزار و 42 تن شمش آلیاژی شده بود.

ایرالکو عملکرد مطلوبی در مرداد ماه   

1400 نداشت

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

شـرکت ایرالکـو در مـرداد مـاه 1400، در مجمـوع 

14هـزار و 893 تـن محصـول آلومینیومـی تولیـد 

کرده اسـت که این میزان نسـبت به ماه پیش از 

آن 2.7درصـد کاهـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال گذشته، 5.9 درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در مـرداد مـاه سـال 

جاری، حدود 12 هزار و 80 تن محصول آلومینیومی 

فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  و  12.8درصـد 

گذشته، 38.5 درصد افت داشته است.

ایرالکـو در پنجمیـن مـاه 1400، با کسـب درآمد 

هفت هزار و 40 میلیارد و 414 میلیون ریال از محل 

فــــــروش محصـــــوالت آلومینیـــــومی، کاهــــــش 

6.9درصـدی درآمـد را نسـبت به ماه قبـل از آن، به 

ثبـت رسـانده و در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 1.9 درصد افت را نمایان می کند.

»فایرا« در پنجمین ماه 1400، 
به میزان 370تن بیلت خالص 

آلومینیومی فروخت که بیانگر 
رشد 41.2 درصدی فروش این 
محصول نسبت به تیر ماه امسال 
که فروش این محصول 262 تن 

ثبت شده بود، است
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بازگشت رونق نسبی به معامالت محصوالت میانی
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معامله 29 هزار و 200 تنی »فخوز« در   

بورس کاال

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 9 شـهریور 

مـاه، 14 هـزار و 200 تـن تختـال، 15 هزار تن شـمش 

و در مجموع، 29 هزار و 200 تن محصول فوالدی 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه 9 شـهریور مـاه 15 هـزار تـن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 19 هـزار و 500 تنـی مواجه شـد و 

ایـن شـرکت تمامـی شـمش عرضـه شـده را بـه 

فروش رساند.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 133 هزار 

و 26 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

بـا توجـه بـه رقابـت انجام شـده، قیمت معامله به 

137 هزار و 596 ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 206 میلیارد و 

393 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

پـس از چندیـن هفتـه عدم عرضه شـمش و تختال فـوالدی در بورس کاال، در دو هفته پیاپی شـاهد عرضه نسـبتا قابـل توجه این 
محصـوالت بودیـم که مورد اسـتقبال متقاضیـان نیز قرار گرفتنـد. در مقابل، محصـوالت نهایی همچـون میلگرد با روبـه رو نبودند و 
بسـیاری از عرضه هـای ایـن محصوالت نیز به فروش نرفتند. در هفته منتهی به 12 شـهریور ماه، آهن اسـفنجی نیـز در بورس کاال 
عرضـه و معاملـه شـد. همچنیـن در این هفته شـاهد عرضه شـمش فـوالدی شـرکت های فوالد خوزسـتان، آهـن و فـوالد ارفع و 
معدنـی و صنعتـی چادرملـو بودیـم که همگـی به فروش رفتنـد. عالوه برایـن، فوالد هرمـزگان و فوالد خوزسـتان نیـز در هفته مورد 

بررسی تختال عرضه کردند که عمده آن معامله شد.

بازگشت رونق نسبی به معامالت محصوالت میانی
تقاضای پایین محصوالت نهایی  
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فوالد هرمزگان 30 هزار تن تختال در   

بورس معامله کرد

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 9 شـهریور 

مـاه، توانسـت 30 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 3 نشـان می دهـد، 

سه شـنبه 9 شـهریور ماه، شـرکت فوالد هرمزگان 

30 هزار تن تختال فوالدی خود را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 40 هـزار تـن تقاضـا 

وجود داشت و فوالد هرمزگان همه عرضه خود 

را مورد معامله قرار داد.

قیمـت عرضـه فـوالد هرمـزگان، 159 هـزار و 

255 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود که با توجه 

بـه رقابـت شـدید خریـداران، معاملـه بـا قیمـت 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   256 و  هـزار   161

صورت گرفت. فوالد هرمزگان از معامله تختال 

خـود در بـورس کاال 483 میلیـارد و 768 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمودار 2 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خوزستان، سه شنبه 9 شهریور ماه 40هزار 

تـن تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه بـا تقاضـای 11 هـزار و 200 تنـی در تاالر اصلی 

مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه صـورت 

بـه  را  خـود  تختـال  باقـی  شـرکت  ایـن  گرفـت. 

مچینـگ بـرد کـه بـا سـه هـزار تـن تقاضـا مواجـه 

شـد و بـه ایـن ترتیـب 14 هـزار و 200 تـن از عرضـه 

این شرکت به فروش رفت.

فوالد خوزسـتان، تختال فوالدی را به قیمت 

169 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صورت گرفتـه 239 میلیارد و 

980 تومان درآمد کسب کرد.

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 169 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته 239 میلیارد 

و 980 تومان درآمد کسب کرد.
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معامله 10 هزار تنی شمش فوالدی چادرملو  

چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

سه شـنبه 9 شـهریور مـاه توانسـت 10 هـزار تـن 

شـمش فـوالد خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 4 نشـان می دهد شـرکت معدنی و 
مـاه  شـهریور   9 سه شـنبه  چادرملـو،  صنعتـی 

10هزار تن شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 16 هـزار و 700 تنـی 

مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه 

تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  چادرملـو، 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   26 و  133هـزار 

عرضه کرده بود که قیمت معامله به 137هزار 

و 39 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. ایـن 

شـرکت از معاملـه صورت گرفتـه 137میلیارد و 

39 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

10 هزار تن شمش فوالدی ارفع در بورس   

کاال به فروش رفت

و  آهـن  شـرکت  مـاه،  شـهریور   9 سه شـنبه 

فـوالد ارفـع توانسـت 10 هـزار تن شـمش فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فوالد ارفع، سه شـنبه 9 شـهریور ماه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 21 هـزار و 300 تنـی مواجـه 

شد و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفع، شـمش فوالدی را به قیمت 133هزار 

و 26 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده 

بـه  رقابـت  دلیـل  بـه  معاملـه  قیمـت  امـا  بـود 

کیلوگـرم  هـر  ازار  بـه  ریـال   333 و  140هـزار 

رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 

درآمـد  تومـان  میلیـون   332 و  140میلیـارد 

کسب کرد.

چادرملو، شمش فوالدی را به 
قیمت 133هزار و 26 ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 
قیمت معامله به 137هزار و 39 
ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 
137میلیارد و 39 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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معامله دو هزار و 500 تنی آهن اسفنجی   

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

گل گهـر  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

یکشـنبه هفتم شـهریور ماه موفق شـد دوهزار 

و 500 تن آهن اسـفنجی خود را در بورس کاال 

معامله کند.

نمـودار 6 نشـان می دهـد، یکشـنبه هفتـم 
شهریور ماه، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

50 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن دو هـزار و 

بـه  نهایـت  در  و  داشـت  وجـود  تقاضـا  500تـن 

همین میزان نیز معامله صورت گرفت.

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر آهـن 

اسـفنجی خـود را بـه قیمت 88 هـزار و 700 ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد 

که قیمت معامله تغییری نداشت. این شرکت 

از معامله انجام شده 22 میلیارد و 175 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 22 تنی میلگرد فوالد خراسان در بورس  

چهارشـنبه دهـم شـهریور مـاه، شـرکت فوالد 

خراسـان موفـق شـد 22 تـن میلگـرد فـوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه دهم شـهریور ماه 10 هزار و 

32 تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 22 تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

159هـزار و 68 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بـدون تغییر ماند. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 349میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
آهن اسفنجی خود را به قیمت 

88 هزار و 700 ریال به ازای هر 
کیلوگرم در بورس کاال عرضه کرد 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 
این شرکت از معامله انجام شده 
22 میلیارد و 175 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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۳۰ درصد سیم و کابل کشور در زنجان تولید می شود

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید آلومینا در سراب

۵9۵ معدن کوچک مقیاس تا پایان تیر ماه فعال شده است
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، خلیل ارجمندی 

صنعتـی  مجتمـع  متخصصـان  داشـت:  اظهـار 

فـوالد اسـفراین بـا تسـت گـرم و  تولیـد شـمش 

فوالدآلیاژی با گرید  X 52 و سایز 530 میلی متری 

بـه روش ریخته گـری پیوسـته برای نخسـتین بار 

در کشور گام بزرگی در جهت کاهش وابستگی 

کشور به واردات لوله نفت و گاز برداشتند.

وی افـزود: تولیـد ایـن آلیـاژ مهـم و حسـاس بـه 

روش ریخته گـری پیوسـته سـبب افزایـش تولیـد، 

کاهش چشمگیر فرایند تولید، کاهش ضایعات و 

افزایش کیفیت می شود که این امر  رقابت پذیری 

این محصول برای تولید و فروش شمش های مورد 

نیاز صنایع کشور در بازارهای داخلی و صادراتی 

به نحو چشمگیری افزایش می دهد.

قائـم مقام مدیرعامل مجتمع صنعتـی فوالد 

شـمش های  تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  اسـفراین 

آلیـاژی بـا گریـد X 52  کـه بـه عنـوان مـواد اولیـه 

لوله هـای انتقـال در صنایـع نفـت، گاز و  حفـاری 

کاربرد فراوان دارد، بدون حضور مشاور خارجی 

و طـراح خـط ریخته گـری پیوسـته )ccm( شـرکت 

دنیالی ایتالیا در مجتمع صنعتی فوالد اسفراین 

تست گرم و تولید شد.

ارجمنـدی تصریـح کـرد: پیـش از ایـن، تولیـد 

  X 52 شمش ها فوالد آلیاژی با گریدهای خاص و

بـه روش ریخته گـری در داخـل قالب هـای فلـزی 

)اینـگات( انجـام  می شـد کـه فراینـد  طوالنـی و 

زمان بـر سـبب افزایش هزینه های تولیـد و درصد 

باالی ضایعات و در نهایت سرعت پایین تولید و 

تحویل به مشتریان شده بود.

وی بیان کرد: با افتتاح خط تولید ریخته گری 

ایـن  در  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  پیوسـته 

مجتمـع عظیـم صنعتی، سـبب شـد تولیـد انواع 

شمش هــــای بــــه خصــوص آلیـــاژ X 52 بـــه روش 

کار  دسـتور  در   )ccm( پیوسـته  ریخته گـری 

مدیـران، برنامه ریـزان و متخصصان مجتمـع قرار 

گیـرد و مشـکالت ناشـی از روش قبلـی )روش 

اینـگات( در تولیـد ایـن قبیـل شـمش ها کاهـش و 

اصالح شود.

ارجمنـدی ابـراز کـرد: در تولیـد  این محصول 

تولیـد  از   پـس  پیوسـته،  بـه روش ریخته گـری 

ذوب و آلیاژسـازی، ریختـه  محصـول به صورت 

پیوسـته و با کیفیت بسـیار باال انجام می شـود و  

سـرعت تولیـد نیز با حـذف فرآیندهـای اضافی و 

هزینه بـر، چندیـن برابـر شـده و محصـول نهایـی 

ویـژه شـرکت  بـه  بـه دسـت مشـتریان  سـریع تر 

لوله گسـتر اسـفراین بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن 

مصرف کننــــدگان ایـن شمش هــــا بــــرای تولیـد 

لوله های انتقال نفت می رسد.

وی کاهـش ضایعـات و افزایش خواص کیفی 

محصـول را از مهم تریـن ویژگی هـای تولیـد ایـن 

روش ذکـر کـرد و افـزود: تولید این شـمش آلیاژی 

در روش اینـگات 25 تـا 30 درصـد ضایعـات بـه 

همـراه داشـت کـه در تولید بـه روش ریخته گری 

پیوسـته ضایعـات محصـول  بـه 3 تـا 5 درصـد 

کاهش یافته است.

قائـم مقـام مدیرعامل مجتمع صنعتـی فوالد 

ارزشمنـــد   دستــــاورد  ایــــن  گفـت:  اسفرایـــــن 

عـالوه   اسـفراین  صنعتـی  مجتمـع  متخصصـان 

اثبـات توانمنـدی و خودبـاوری ملـی متخصصان 

داخلـی  سـبب صرفه جویـی  حـدود  120 هـزار 

یورویـی در هـر بـار تسـت گرید و سـایز جدید که 

مشـاور  توسـط  پیوسـته  ریخته گـری  خـط  در 

خارجی طرح انجام می شد نیز شده  است.

طـرح  خارجـــی  مشــــاور  کـرد:  تصریــــح  وی 

ریخته گری پیوسـته مجتمع صنعتی اسـفراین از 

قائـم مقـام مدیرعامـل مجتمـع صنعتی فـوالد اسـفراین گفت: متخصصـان این  مجتمـع صنعتی برای نخسـتین بار در کشـور 
موفق به تولید شمش های فوالد آلیاژی با گرید X52 به روش ریخته گری پیوسته شدند.

شمش فوالدی 530 میلی متری به روش ریخته گری 
پیوسته در اسفراین تولید شد

برای نخستین بار در کشور؛
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ابتـدای افتتـاح خـط ریخته گری پیوسـته به دلیل 

پیچیدگی های فنی تست آلیاژ  X 52 و ریسک های 

آن از تسـت گـرم ایـن گریـد مهـم و حسـاس در 

خط ریخته گری پیوسته امتناع و پرهیز می کرد.

مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های 

زیـر پوشـش سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 

ایـران و بزرگ تریـن تولیدکننـده قطعـات و مقاطع 

امـکان  کـه  اسـت  خاورمیانـه  در  آلیـاژی  فـوالد 

ایـن  و  دارد  را  آلیـاژی  فـوالد  گونـه  سـاخت 140 

مجتمع صنعتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

قطعـات و مقاطـع فـورج و ریخته گـری سـنگین و 

فوق سـنگین فوالد آلیاژی، با داشـتن متخصصان 

توانمند و فناوری پیشرفته، توانایی رفع نیازهای 

راهبردی صنایع کشور در بخش های نفت و گاز، 

نیروگاهی، کشتی سـازی و ماشین سـازی، ریلی و 

صنایع معدن و فوالد را دارد.

ظرفیت اسمی تولید در این مجتمع صنعتی 

تـا قبـل از افتتـاح طـرح توسـعه در فروردیـن مـاه 

سـال جـاری 80 هـزار تـن بـود کـه بـا افتتـاح طـرح 

توسـعه این مجتمع صنعتی در 12 فروردین 1400 

جمهـوری  رئیـس  کنفرانـس  ویدئـو  دسـتور  بـا 

ظرفیـت اسـمی تولیـد در ایـن واحـد صنعتـی بـه 

120هزار تن افزایش یافت.

فـوالد  مجتمـع  توسـعه  طـرح  اجـرای  بـرای 

اسـفراین در اسـتان خراسـان شـمالی در مجمـوع 

در دولـت یازدهـم و دوازدهـم حـدود 94 میلیـون 

یورو و 130 میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، شهرستان 120 هزار 

نفـری اسـفراین در 60 کیلومتـری جنـوب شـرقی 

بجنـورد مرکـز خراسـان شـمالی قـرار دارد کـه بـه 

بـزرگ و مهـم  از دو مجتمـع  دلیـل برخـورداری 

صنعتـی فـوالد و لوله گسـتر، قطـب صنایـع بزرگ 

استان خراسان شمالی محسوب می شود.

ــــ

معـاون امـور صنایع سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان زنجان گفت: اسـتان زنجـان دارای 18 واحد صنعتـی در زمینه تولید 
انواع سیم و کابل با ظرفیت اسمی 111 هزار و 900 تن بوده و یکی از استان های پیشرو در صنعت سیم و کابل است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، علی کالنتری با 

 IT اشـاره به وضعیت صنعت برق، الکترونیک و

در استان زنجان، اظهار داشت: با  توجه به سفر 

رئیـس جمهـور وقـت، در مهـر مـاه سـال 93 بـه 

اسـتان و تاکیـد بـر ایجـاد قطـب صنایـع بـرق و 

اراضـی  از  هکتـار   40 زنجـان،  در  الکترونیـک 

روستای کهناب به عنوان شهرک تخصصی برق 

و الکترونیک در نظر گرفته شده است.

وی، ترکیب صنایع برق و الکترونیک را شامل 

تولیـد انـوع سـیم و کابـل، صنایـع بـرق قـدرت و 

انـواع کنتورهـا و تابلوهـای بـرق دانسـت کـه از 

عمده محصوالت صادراتی اسـتان است، افزود: 

الزم به توجه است که همه مجوزهای مربوط به 

نیروگاه های اختصاصی )CHP، خورشیدی و...( 

در اختیار شرکت برق منطقه ای است.

این مقام مسئول ادامه داد: تولیدات مهم و 

اسـتراتژیک اسـتان شـامل انواع سـیم و کابل های 

فشار قوی و ساختمانی، انواع ترانسفورماتورهای 

قـدرت، انـواع کنتورهـای هوشـمند، تولیـد انـواع 

رکتیفایر و رله های هوشمند به صورت انحصاری 

و انـواع کلیدهـای فشـار قـوی اسـت. مـواد اولیـه 

عمـده مصرفـی صنایـع بـرق و الکترونیـک شـامل 

انــــواع  تولیــــد  بــــرای  )وارداتــــی  هستــــه  ورق 

ترانسـفورماتور(، مفتـول مـس )تولیـد داخـل( و 

انواع گرانول )تولید داخل( است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 

تجارت اسـتان زنجان تصریح کرد: اسـتان زنجان 

دارای 18 واحـد صنعتـی در زمینـه تولیـد انـواع 

سیم و کابل با ظرفیت اسمی 111 هزار و 900 تن و 

بـا حجـم سـرمایه گذاری 11 هـزار میلیـارد ریـال و 

اشـتغال یـک هـزار نفـر یکی از اسـتان های پیشـرو 

در صنعت سیم و کابل است.

کالنتـری  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

خاطرنشـان کـرد: حـدود 30 درصـد از سـیم کابـل 

از  و  می شـود  تولیـد  اسـتان  ایـن  در  کشـور 

محصوالت صادراتی استان نیز به شمار می رود. 

میزان صادرات این محصول استراتژیک در سال  

جـاری در حـدود 1.9 میلیـون دالر بـوده و شـرکت 

سیم و کابل ابهر یکی از برترین صادرکنندگان در 

بین تولیدکنندگان سیم و کابل  کشور است.

30 درصد سیم و کابل کشور در زنجان تولید می شود
معاون امور صنایع سازمان صمت استان زنجان:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

سـید رضـا عظیمـی بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار 

داشـت: طـرح احیـا، فعال سـازی و توسـعه معـادن 

کوچک مقیاس از اواخر سال 96 اجرایی و در سال 

98 بـه عنـوان یکـی از طرح هـای اقتصاد مقاومتی 

مطرح شد.

و  احیـا  بـرای  سـال 98  در  کـرد:  عنـوان  وی 

فعال سازی 150 معدن کوچک مقیاس برنامه ریزی 

و در نهایت 146 معدن فعال  شد؛ سال گذشته نیز 

با اینکه احیا 200 معدن مبنای کار قرار گرفت، اما 

در نهایـت 253 معـدن فعال سـازی و عـالوه بـر آن 

حمایت و توسعه 15 واحد فرآوری نیز انجام شد.

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

و توسعه معادن کوچک مقیاس خاطرنشان  کرد:  

برای سال جاری نیز احیا و فعال سازی 200معدن 

کوچـک  برنامه ریـزی شـد، امـا بـا گذشـت چهـار 

مـاه از سـال، 271 معـدن احیـا شـده کـه البتـه 

سـال  عملکـرد  بـه  مربـوط  آمـار  ایـن  از  بخشـی 

طـرف  از  اکنـون  کـه  اسـت  اسـتان ها  گذشـته 

سـازمان های صنعت، معدن و تجارت اسـتان ها 

اطالع رسانی شده است.

ابتـدای  از  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  عظیمـی 

اجرای این طرح تاکنون، سـه  هزار و 120 معدن 

کوچک مقیـاس شناسـایی و اولویت بنـدی شـد 

و  هـزار  یـک   بـرای  کلینیکـی  اقدام هـای  و 

589معدن انجام و مشـکالت آن ها احصا شـده 

که در نهایت به احیا و فعال سـازی 595معدن 

انجام شده است.

وی ادامـه  داد: طـی قـراردادی با سـازمان نظام 

مهندسی معدن کشور و به منظور حضور قوی تر 

ایـن سـازمان در عرصـه معـادن کوچک مقیـاس، 

اطالعات بیش از دو هزار و 700 معدن توسـط این 

سازمان تکمیل شده است.

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس یـادآوری  کـرد: 

نبـود مجموعه هایـی بـرای کوچینـگ )هدایـت( و 

آموزش اولیه صاحبان معادن کوچک مقیاس، یکی 

از مشـکالت اساسـی اسـت که در بسـیاری موارد 

افـراد حتـی بـه اطالعـات اولیـه بخـش معـدن و 

قوانین و مقررات مربوطه دسترسی ندارند، حتی 

مواردی مشاهده شده که افراد به دلیل نقص در 

مدارک و مستندات نتوانسته اند از صندوق بیمه 

فعالیت های معدنی تسهیالت بگیرند.

عظیمـی اضافـه  کـرد: بـا توجـه بـه نبـود مراکز 

اطالع رسانی در بخش معدن که بتوانند اقدامات 

کلینیکـی انجـام دهنـد، سـازمان نظام مهندسـی 

معدن را در این طرح مشارکت دادیم و در مرحله 

بعد به دنبال استقرار یک میز در سازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت اسـتان ها بـرای احصا، مشـکالت 

معـادن، تکمیـل پرونده هـا، راهنمایـی مراجعـان و 

غیره هستیم.

وی تصریح  کرد: آموزش باید از جایگاه ویژه ای 

در معادن کوچک مقیاس برخوردار شـود و افراد و 

مشـاورانی در کنـار کسـانی کـه بـه ثبـت معـدن 

می پردازند قرار بگیرند، تا ضمن رفع مشکالت آن 

معادن، به  تدریج افراد به سـرمایه گذاران بزرگ تر 

برای توسعه فعالیت ها معرفی شوند.

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

و توسـعه معادن کوچک مقیاس تاکید کرد: طرح 

احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیاس 

نقطـه عطفـی در کمـک بـه بخـش معـدن کشـور 

اسـت کــــه در پــــی آن توانستیــــم گزارش هــــای 

مدیـر اجرایی و دبیر شـورای هماهنگی طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیـاس گفت: مجموع اقدامات انجام شـده 
از سال 98 تاکنون به احیا و فعال سازی 595 معدن کوچک مقیاس در کشور انجامیده است.

595 معدن کوچک مقیاس تا پایان تیر ماه فعال شده است
مدیر اجرایی طرح احیا معادن کوچک مقیاس خبر داد:
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تولیـد جهانـی آلومینیـوم طـی جوالی 2021 میالدی اندکی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل افزایـش یافت و این در شـرایطی 
است که بازار جهانی طی نیمه نخست امسال با کسری بیش از یک میلیون تنی آلومینیوم مواجه بود.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، بـه نقـل از وب 

جهانـی  تولیـد  میـزان   Metal Miner سـایت 

پنـج  بـه  آلومینیـوم طـی جـوالی 2021 میـالدی 

میلیـون و 750 هـزار تـن رسـید کـه نسـبت به ماه 

پیش از آن )تولید پنج میلیون و 570 هزار تن در 

ژوئن 2021 میالدی( اندکی افزایش یافت.

از سـوی دیگر طبق گزارش دفتر جهانی آمار 

فلزات WBMS، میزان کسری جهانی آلومینیوم 

از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئن سال جاری میالدی 

یک میلیون و 21 هزار تن بود. این در حالی است 

سـال 2020  در  ایـن محصـول  تولیـد  میـزان  کـه 

میالدی یک میلیون و 193 هزار تن مازاد تولید را 

به ثبت رساند.

هـر چنـد در جـوالی امسـال تولیـد ایـن فلز با 

رشـد همـراه شـد. چیـن، بـه عنـوان بزرگ تریـن 

تولیدکننـده آلومینیـوم جهـان، از سـه میلیون و 

120 هـزار تـن در جـوالی 2020 میـالدی بـه سـه 

میلیون و 340 هزار تن در جوالی سال جاری به 

ثبـت رسـید. همچنیـن نسـبت بـه میـزان تولیـد 

مـاه پیـش از آن )سـه میلیـون و 240 هـزار تـن( 

شاهد رشد تولید بود.

محصـوالت  و  آلومینیـوم  واردات  میـزان 

آلومینیومـی چیـن نیـز طـی جـوالی سـال جـاری 

میـالدی بـا رشـد 37.1 درصـدی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته بـه بیـش از 469 هـزار تـن 

افزایـش یافـت. ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان 

واردات ایـن محصـول در چیـن طـی ژوئـن 2021 

میالدی 454 هزار و 397 تن گزارش شد.

ایـن  آلومینیـوم  صـادرات  میـزان  همچنیـن 

کشـور طـی جـوالی سـال جـاری به سـه میلیـون و 

90هزار تن رسید که حاکی از رشد 12.7 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بازار جهانی آلومینیوم با یک میلیون تن کسری مواجه شد
در نیمه سال 2021؛

تخصصی نیازمحور، معدن محور و استان محور از 

معادن تهیه کنیم.

عظیمی خاطرنشان  کرد: طرح یاد شده بازوی 

کمکی اصلی طرح فعال سـازی 6 هزار محدوده و 

معدن راکد و غیرفعال کشور بوده که بر مبنای آن 

می تواند معادن فعال، غیرفعال و قابل توسعه را به 

تفکیک مناطق مختلف کشور شناسایی کرد.

وی یکی از مشکالت بخش معدن را نبود آمار 

کامل و دقیق برای تصمیم سازی و مدیریت عنوان 

کـرد و افـزود: گزارش هـای تهیـه شـده از محـل این 

طـرح می توانـد بـه  ویـژه بـرای سـاخت واحدهـای 

فرآوری بزرگ بسـیار موثر باشـد، زیرا نیاز اساسـی 

ایـن واحدهــــا مـــواد اولیــــه اســــت و ایـن طـرح، 

پتانسـیل های تامیـن مـواد اولیـه را در اختیـار قـرار 

بـرای  اساسـی  طرحـی  حقیقـت  در  و  می دهـد 

تصمیم سازی و تصمیم گیری است.

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

بـا  همچنیـن  کوچک مقیـاس  معـادن  توسـعه  و 

اشـاره بـه طـرح جامـع فـوالد و هدف گـذاری برای 

تحقـق تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد در افـق 1404، 

خاطرنشـان  کـرد: بـرای اجرایـی شـدن طـرح احیا، 

کوچک مقیـاس،  معـادن  توسـعه  و  فعال سـازی 

شـرکت های بـزرگ فـوالدی نظیـر فـوالد مبارکـه، 

ذوب  آهـن و فـوالد خوزسـتان بـا مـا تفاهم نامـه 

همـکاری امضـا کرده انـد و مـا نیـز از فنـاوری و 

بـرای فعال سـازی معـادن  ایـن شـرکت ها  منابـع 

کوچک استفاده می کنیم.

عظیمـی بیان  کـرد: در این طرح به  طور مثال، 

آمار مرتبط منطقه ای سـنگ آهن و زون بندی های 

قـرار  بـزرگ  اختیـار شـرکت های  انجـام شـده در 

و  اکتشـافات  انجـام  بـا  آن  از  پـس  و  می گیـرد 

اکتشـافات تکمیلـی، تامیـن مـواد اولیـه از معـادن 

کوچک مقیاس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پایـان اظهـار کـرد: اکنـون ایـن طـرح زیر 

نظـر ایمیـدرو و شـرکت تهیه و تولیـد مواد معدنی 

ایـران در حـال اجـرا اسـت، اما باید جایگاه ویژه تری 

برای آن در معاونت معدنی وزارتخانه دیده شـود 

و  تمرکـز  مربوطـه  سیاسـت گذاری های  در  تـا 

اثربخشی بیشتری داشته باشیم.
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معاون فنی و مهندسـی شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر گفت: رسـالت اصلی شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر فعالیت در 
حوزه های تولید آهن اسـفنجی و نیز پروژه های توسـعه ای و فوالدسـازی اسـت. ازجمله اقدامات ارزشـمندی که توسـط شـرکت در 
حـوزه انرژی در دسـتور کار قرار دارد مشـارکت در طرح های توسـعه بلوک های نیروگاهی سـیکل ترکیبی شـرکت گهـر انرژی بوده 

و همچنین پست برق 400/33 کیلوولت، در حال احداث و تکمیل است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  عمومـی  روابـط 

گل گهـر، مهـدی مکی آبادی اظهار داشـت: این 

شـرکت بـا اصـالح سیسـتم تصفیـه آب یکـی از 

واحدهای تولیدی، مصرف آب خود را 20درصد 

کاهـش داده اسـت. در پروژه هـای تصفیـه آب 

جدیـد، در نظـر گرفتـن اسـتفاده مجـدد از آب 

سیسـتم  از  اسـتفاده  همچنیـن  و  برگشـتی 

خنک کن ایرکولر در واحد سـوم این شـرکت، در 

مجمـوع، منجـر به کاهـش 40 درصـدی مصرف 

آب می شود. 

متعـدد  بهینه سـازی  پروژه هـای  افـزود:  وی 

شـرکت کـه می تواننـد بـه بهینه سـازی مصـارف 

انرژی کمک شـایانی کنند که ازجمله این موارد 

می تـوان بـه بازیافـت آب هـای دورریـز دسـتگاه 

»RO« و آب هـای سـطحی و انتقـال بـه صنایـع 

پایین دسـتی به منظور اسـتفاده در فرایند تولید 

کنسانتره در منطقه گل گهر اشاره کرد.

فردا برای جبران بحران دیر است

نماینـده مـردم سـراب در مجلس شـورای اسـالمی گفت: عملیـات اجرایـی کارخانه تولیـد آلومینا در سـراب بـه  زودی آغاز 
می شـود و بـرای ایـن پـروژه بـزرگ باید مبلـغ 138 میلیـون یورو معـادل حـدود چهار هـزار میلیـارد تومان در مـدت چهار 

سال و ساالنه یک هزار میلیارد تومان تامین شود.

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید آلومینا در سراب

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، یوسـف داودی از 

آغـاز عملیـات اجرایـی کارخانـه تولیـد آلومینـا در 

سراب خبر داد.

وی، درمـورد پـروژه نفلیـن اظهـار داشـت: ایـن 

پروژه، بسیار عظیم و به قول معروف مگاپروژه  ای 

است که تاثیرات بسیار خوبی در راستای اقتصاد 

شـهر سـراب، اسـتان آذربایجان شـرقی و برای کل 

کشـور دارد. قابـل توجـه اسـت کـه مـا حداقـل دو 

میلیون تن آلومینا در شهرستان سراب داریم که 

سـال ها بـه همـان صـورت مانـده بـود امـا خداونـد 

عنایت کرد و ما توانستیم بعد از گذشت بیش از 

20 سال، امضا قراردادهای مربوط به آن  را به دست 

بیاوریـم کـه فـاز اول ایـن پروژه برای اجـرا به قرارگاه 

خاتم االنبیـا محـول شـد. بـرای ایـن پـروژه بـزرگ 

می بایسـت مبلغ 138 میلیـون یورو معـادل حدود 

چهـار هـزار میلیـارد تومـان در مـدت چهـار سـال و 

سـاالنه یـک  هـزار میلیـارد تومـان تامیـن شـود، 

درنظـر گرفتـه شـد و قـرارگاه خاتم االنبیـا زمیـن 

محـل سـاخت را تحویـل گرفـت و ضمانت هـای 

کلی هم ازطرف قرارگاه داده  شده است.

وی افزود: این پروژه می تواند در استقالل و قطع 

وابستگی کشور به خارج در واردات آلومینا، ایجاد 

اشتغال، تولید ثروت و ایجاد تحرک اقتصادی ویژه 

در اسـتان و شهرسـتان سـراب ایجـاد کنـد. مـن از 

اتفـاق  بـه  کـه  می کنـم  خواهـش  عزیـز  مـردم 

دست به دسـت هـم داده و کمـک کنیم که قـرارگاه 

خاتم االنبیـا بتوانـد زودتـر از موعـد ایـن پـروژه را بـه 

مرحله بهره برداری برساند تا فازهای بعدی این پروژه 

هم در اینجا زده شود. زیرا پروژه نفلین جزو بهترین، 

مهم ترین، اقتصادی ترین و اشتغال زاترین پروژه های 

کشـور محسـوب می شـود و امیدواریم که برای 

کشور بتواند مفید واقع شود.

حـال   در  یکتاپـرس،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

حاضـر بـرای تامیـن آلومینـای صنایع کشـور باید 

بـاالی یـک میلیـارد دالر ارز از کشـور خـارج شـود 

سـاالنه  اسـت  نیـاز  محاسـبات،  اسـاس  بـر  کـه 

حـدود 30 هـزار میلیـارد تومان آلومینـا مورد نیاز 

کارخانجـات مـا بـا ایـن قیمـت جهانی کـه وجود 

دارد، تامیـن شـود امـا ایـن پـروژه، حرکـت بسـیار 

بزرگـی اسـت کـه بتوانیـم در آینـده از خـروج ارز 

تـا آن  بسـیار عظیـم از کشـور جلوگیـری کنیـم 

بودجه را برای مسائل مهم تری مثل خرید دارو، 

واکسن و یا موارد دیگر استفاده کنیم.
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد مبارکـه گفت: فوالد مبارکه در راسـتای پیـروی از منویـات مقام معظم رهبری و با سـهم 
5 درصدی از تولید ناخالص ملی، پشتیبانی همه  جانبه از تولید را محقق کرده است.

ردپای فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی  شـرکت فـوالد مبارکـه، طبـق فرمایشـات 

مقام معظم رهبری، اقتصاد کشور از چند بیماری 

مزمـن رنـج می بـرد کـه اگـر در شـرایط تحریمـی 

فعلی بتوان این بیماری ها را برطرف کرد، اقتصاد 

ایـران حرکـت جهشـی خواهـد کرد، )وابسـتگی به 

الزم  غیـــر  )مداخـالت  خام فــــروشی(،  و  نفـــت 

دستگاه های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم 

اجرای مناسب سیاست های اصل 44( و )تخریب 

را  دسـت وپاگیر(  قوانیـن  و  کسـب وکار  فضـای 

ازجمله بیماری های مزمن اقتصاد کشور هستند.

معـاون بهره برداری شـرکت فـوالد مبارکه در 

فـوالد  شـرکت  پـای  رد  گفـت:  خصـوص  ایـن 

مبارکه در پشتیبانی از تولید و زدودن موانع در 

صنعت کشور مشهود است و سهم این شرکت 

تامیـن 5 درصـد تولیـد ناخالـص ملـی در بخـش 

صنعت است.

اکبـری محمـدی در ادامـه افزود: از سـال های 

گذشـته، شـرکت فـوالد مبارکـه بـا برنامه ریـزی و 

توسعه بومی سازی توانست وابستگی به واردات 

را کاهـش دهـد؛ بـه  گونـه ای کـه بالـغ  بـر 144 هـزار 

قطعـه در ایـن شـرکت بومی سـازی شـده اسـت. 

تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه سه بار تحریم 

شدن را از سر گذرانده و با حمایت الهی و تکیه  بر 

تـوان و دانـش داخلـی توانسـت از ایـن بحران هـا 

رهایی یابد.

فوالد مبارکه پیشران توسعه محصوالت جدید  

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 

اشـاره بـه محصـوالت جدید شـرکت فـوالد مبارکه 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تمرکز این شرکت 

بـر تولیـد محصوالتـی اسـت کـه بـه نیـاز صنایـع 

داخلـی کشـور پاسـخ دهـد. در ابتـدای راه انـدازی 

تعداد گریدهایی که فوالد مبارکه در زمینه تختال 

تولیـد می کـرد نزدیـک بـه 130 گریـد بـوده کـه ایـن 

گریـد  از 350  بیـش  بـه  حاضـر  حـال  در  تعـداد 

مختلف رسیده است.

وی ادامـه داد: فـوالد مبارکـه در زمینـه تولیـد 

ورق هــــای ســــرد و گرم نوردشــــده از 130 گریــــد 

مختلـف در حـال حاضـر بـه بیـش از 530 گریـد 

رسیده که نشان دهنده توسعه محصوالت جدید 

در ایـن شـرکت اسـت؛ اهمیـت تولیـد و تعییـن 

شعارهایی در این حوزه توسط مقام معظم رهبری، 

گـروه فـوالد مبارکـه را بـر آن داشـت تـا بـا تقویـت 

تولید، به جد در تحقق این شعارها بکوشد.

تامین بازار داخل و نیازمندی های صنایع   

داخلی اولویت فوالد مبارکه است

اکبـری در گفته هـای خـود نیـروی انسـانی را 

مهم ترین عامل موفقیت شرکت ها معرفی کرد و 

افزود: مهم ترین نقش در تحقق اهداف و رسیدن 

بـه ایـن رکوردهـا در شـرکت فـوالد مبارکـه قطعـا 

نیروی انسانی متعهد آن است. با همت و تالش و 

انگیـزه روزافـزون این کارکنان و همچنین انسـجام 

تیــــم مدیریتــــی و تیــــم عملیـــاتی شـرکت ایـن 

دستاوردهای مهم در شرکت رقم خورد.

وی عنـوان کـرد: در تولیـد همـواره اولویت ما 

تامین بازار داخل و نیازمندی های صنایع داخلی 

بـوده اسـت. بـه همین منظـور تولیـد محصوالت 

ویـژه برای پاسـخگویی به بـازار داخـل و در پی آن 

صادرات و حضور در بازارهای خارجی در برنامه 

تولیـد مـا قـرار دارد. ایـن امـر عـالوه بـر ارزآوری 

بـازار  در  مبارکـه  فـوالد  جایـگاه  ارتقـای  باعـث 

بین المللی می شود.

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه در 

پایـان اذعـان کـرد: در سـال 1400 برنامـه مدونـی 

کـه  داریـم  صادراتـی  محصـوالت  تولیـد  بـرای 

سـایر  و  جدیـد  دولـت  همـکاری  بـا  امیدواریـم 

ارگان های ذی ربط محقق شود.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه عنوان کرد:
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میـزان تولیـد و ظرفیـت معـادن و کارخانه های تصفیه مس جهـان در پنج ماهه نخسـت 2021 افزایش یافت و به مـرز 8.6 میلیون 
تن رسید.

افزایش 4.8 درصدی تولید معادن مس جهان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنـی ایـران، بر اسـاس جدیدترین گـزارش گروه 

مطالعـات بین المللی مـس )ICSG(، معـادن مس 

تـا پایـان مـی 2021  جهـان از ابتـدای مـاه ژانویـه 

میـالدی، حـدود هشـت میلیـون و 594 هـزار تـن 

مـاده معدنـی تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در مـدت 

و  میلیـون  هشـت  میـالدی،  سـال 2020  مشـابه 

حـدود  افزایـش  از  حاکـی  کـه  بـود  تـن  200هـزار 

4.8درصدی تولید است.

از این میزان، چهار میلیون و 580 هزار و 700تن 

مربـوط بـه قـاره آمریـکا، یـک میلیـون و 840 هـزار و 

400تـن آسـیا، یـک میلیـون و 32 هـزار و 800 تـن 

آفریقـا، 744 هـزار و 500 تـن اروپـا و 395 هـزار و 

200تن مربوط به اقیانوسیه بوده است.

افزایش 4.5 درصدی ظرفیت معادن مس  

در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 

10 میلیون و 645 هزار تن رسید که نسبت به مدت 

مشـابه سـال 2020 میالدی )10 میلیون و 183هزار 

تن(، حاکی از افزایش 4.5 درصدی است.

افزایش 3.9 درصدی تولید مس تصفیه شده  

فعـاالن مس جهانی در پنج ماهـه 2021، حدود 

10 میلیون و 278 هزار تن مس تصفیه شده تولید 

سـال 2020  مشـابه  مـدت  در  رقـم  ایـن  کردنـد. 

کـه  بـود  تـن  هـزار   890 و  میلیـون   9 میـالدی، 

نشان دهنده افزایش حدود 3.9 درصدی است.

افزایش 1.8 درصدی ظرفیت تولید مس   

تصفیه شده

ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده 

در جهان طی پنج ماهه 2021 میالدی، 12 میلیون 

رقـم  بـا  مقایسـه  در  کـه  بـود  تـن  هـزار   521 و 

مدت مشـابه سـال 2020 میالدی )12 میلیون و 

295 هزار تن(، 1.8درصد افزایش یافت.

ــــ

معـاون صنایـع و معادن سـازمان صمت خراسـان شـمالی از انجـام برنامه ریزی بـرای انجام مطالعات اکتشـافی مـواد معدنی 
در پهنه شیروان خبر داد و گفت: قسمت جنوبی این پهنه دارای ذخایر فلزی است.

اصغـر  علـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رضـازاده اظهـار داشـت: بـه نظر می رسـد قسـمت 

جنوبـی پهنـه شـیروان کـه بـه پهنه جنوبی اسـتان 

متصل می شود دارای مواد معدنی فلزی است.

بـه  پهنـه کـه  ایـن  افـزود: بخـش میانـی  وی 

صورت دشت است به نظر می رسد مواد معدنی 

خاصی یافت نشود.

معــــاون صنایــــع و معــــادن سازمـــان صمت 

خراســان شمـــالی ادامـــه داد: در بخش شمالی 

ایـن پهنـه نیــز پیش بینـی می شـــود سنگ هــــای 

تزئینـی مـــرمـــر وجـود داشتـــه باشـد کـه البتـه 

بخشـی از آن در منطقـه حفاظـت شـده گلیـل و 

سرانی قرار دارد.

رضازاده اظهار کرد: در حال حاضر درخواست 

اکتشاف این منطقه به وزارت صمت ارسال شده 

و در صـورت تاییـد و موافقـت، امـر اکتشـاف و 

مطالعات انجام خواهد شد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه جـز پهنه شـیروان 

اکتشـاف  و  بررسـی  حـال  در  دیگـر  پهنـه  دو 

اسـت، بیـان کـرد: در حـال حاضـر پهنـه جنوب 

اسـتان بـه مسـاحت هفـت هـزار هکتـار در حال 

بررسـی توسـط سـازمان زمین شناسـی است که 

طبــــق مطالعــــات انجــــام شــــده ایـن منطقـــه 

پتانسیل مواد معدنی فلزی دارد.

صمـت  سـازمان  معـادن  و  صنایـع  معـاون 

خراسـان شـمالی تصریـح کـرد: قرار بر ایـن بود تا 

ایـن منطقـه مـورد آزادسـازی قرار گیـرد اما هنوز 

آزاد نشده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رضـازاده در پایان 

گفـت: عـالوه بـر آن یـک پهنـه دیگـر بـه مسـاحت 

شش هزار کیلومتر نیز توسط سازمان ایمیدرو در 

حـال اکتشـاف اسـت کـه در آنجـا ظرفیـت مـاده 

معدنی بوکسیت وجود دارد.

کشف ذخایر فلزی در جنوب پهنه شیروان
معاون سازمان صمت استان خبر داد:
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اجرای طرح عظیم احداث متالورژی ثانویه و ماشین ریخته گری اسلب عریض در فوالد خوزستان عملیاتی شد.

اجرای طرح عظیم ماشین ریخته گری اسلب عریض 
در فوالد خوزستان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

نشسـت  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

ماشـین  احــــداث  طــــرح  اجــــرای  همــــاهنگی 

ریخته گـری اسـلب عریـض بـا حضـــور محمـــد 

امـور  در  مدیرعامـل  مقـام  قائـم  نیکـوکار، 

بهره بـرداری و توسـعه، میثـم شـهنیانی، معـاون 

برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـا، محمـود لنـدی، 

معـاون بهره بـرداری و جمعـی از مدیـران شـرکت، 

در سـالن کنفرانـس مهمانسـرای نـور دویسـت 

دستگاه برگزار شد.

در ایـن نشسـت کـه بـا هـدف نهایـی شـدن 

طـرح انجـام شـد، محمـد نیکـوکار، قائـم مقـام 

مدیرعامـل در امـور بهره بـرداری و توسـعه اظهـار 

داشت: همواره تامین شمش شرکت های نوردی 

یکـی از اهـداف اصلـی فـوالد خوزسـتان اسـت. 

مجـاورت شـرکت فـوالد اکسـین و لـزوم تامیـن 

اسـلب مـورد نیـاز ایـن شـرکت، باعـث شـد طـرح 

احـداث ماشـین ریخته گـری اسـلب عریـض در 

دستور کار قرار گیرد. 

و  برنامه ریـزی  معـاون  نشسـت،  ادامـه  در 

اجـرای پروژه هـا از شـروع تهیـه اسـناد احـداث 

نیـروگاه حرارتـی 520 مگاواتـی اختصاصـی خبـر 

داد و افـزود: بـا اجـرای طرح احداث نیروگاه و در 

مـدار قـرار گرفتـن آن عـالوه بـر برداشـته شـدن 

محدودیت هـای برقـی، پایـداری تولیـد تضمیـن 

طـرح  شـروع  افتخـار  بـا  همچنیـن  می شـود. 

احـداث متالـورژی ثانویـه و ماشـین ریخته گـری 

اسلب عریض را به اطالع همگان می رسانیم. 

توسـعه  و  بهبـود  به   روزرسـانی،  افـزود:  وی 

مسـیر  کوتاه تریـن  ماشـین آالت،  و  سیسـتم ها 

تولیـد  کمـی  و  کیفـی  ارتقـا  بـه  رسـیدن  بـرای 

بـر  عـالوه  طـرح  کامـل  اجـرای  از  پـس  اسـت. 

میزان تولید فعلی شمش،  ساالنه یک میلیون و 

200  هـزار تـن شـمش اسـلب عریض بـا گریدهای 

فـوالد  شـرکت  در  سـاختمانی  و  آلیـاژی  فـوالد 

خوزستان تولید می شود.

بـه هزینـه  128 میلیـون  اشـاره  بـا  شـهنیانی 

یورویـی ایـن طرح، بیـان کرد: مدت زمـان اجرای 

طرح 36 ماه برآورد شـده اسـت. با اجرایی شـدن 

ایـن طـرح مزایایـی همچـون »حفـظ جایـگاه فوالد 

خوزسـتان در بـازار داخـل و بین المللـی بـا توجـه 

تـوان تامیـن تولیـد شـمش اسـلب با تنوع ابعـاد و 

گریدهای فوالد آلیاژی«، »ارزش افزوده بیشتر و 

»حفـظ سـقف ظرفیـت تولیـد کنونـی در صورت 

توقـف سـایر ماشـین های ریخته گـری بـه منظـور 

بهینه سـازی تجهیـزات« را بـرای فوالد خوزسـتان 

به همراه خواهد داشت.

معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـا تصریـح 

کـرد: ایـن طـرح عـالوه بـر افزایـش ظرفیـت تولیـد 

شمش اسلب و تامین نیاز بازار هدف، حرکت در 

مسـیر تکمیـل زنجیـره ارزش بـه شـمار می آیـد. 

امیدوار هستیم با تحقق اهداف برنامه ای طرح، 

در آینـده  نزدیـک ثمـره تالش همکاران را در سـبد 

تولید فوالد خوزستان شاهد باشیم.

در ادامـه محمود لنـدی، معاون بهره برداری 

بـا بیـان ایـن  جملـه که پـروژه اسـلب عریض یک 

پایـدار اسـت،  مطـرح کـرد:  بـرای تولیـد  الـزام 

ریخته گـری  ماشـین  طـرح  اجـرای  اهمیـت 

اسـلب عریـض و سـرعت انجـام آن بسـیار مهـم 

اسـت. ایـن طـرح در دل بهره بـرداری اسـت و 

نیـاز بـه یـک هماهنگـی منسـجم دارد. امیدوار 

هسـتیم در کمتریـن زمـان ممکـن ایـن طـرح بـه 

بهره برداری برسد.
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مدیرعامـل شـرکت تجلی توسـعه معـادن و فلـزات گفت: مجـوز افزایش سـرمایه 620 هزار درصدی شـرکت تجلی توسـعه 
معادن و فلزات از محل مطالبات و آورده نقدی با سلب بخشی از حق تقدم سهامداران صادر شد.

صدور مجوز ۶۲0 هزار درصدی شرکت تجلی توسعه 
معادن و فلزات

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مرتضـی علـی 

اکبــــری اظهـــار داشـــت: شرکت تجلـــی توسعه 

معـــــادن و فلـــــزات بــــه عنــــوان اولیـــن شرکــت 

سهامی عام پروژه محور مجوز ورود به فرابورس 

را گرفت.

مدیرعامـل شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و 

بیـان کـرد: 15 درصـد سـهام  ادامـه  فلـزات در 

در  دیگـر  مـاه  یـک  تـا  حداکثـر  تجلـی  شـرکت 

فرابورس عرضه خواهد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه آن کـه شـرکت مـا بـه 

شـکل  بـا  محـور  پـروژه  شـرکت  اولیـن  عنـوان 

جدیـدی در بـورس حضـور خواهـد داشـت، نیاز 

بـا  بـه هماهنگی هـای بسـیاری بـود؛ ایـن مهـم 

سـازمان  ایمیـدرو،  صمـت،  وزارت  همـکاری 

بـورس و شـرکت توسـعه معـادن و فلـزات انجـام 

شـد و در نهایـت بـا مجـوز افزایـش سـرمایه ایـن 

و  هـزار   6 بـه  تومـان  میلیـارد  یـک  از  شـرکت 

200میلیارد تومانی صادر شد.

افزایش سرمایه 620 هزار درصدی  

علـی اکبـری در ادامـه عنـوان کـرد: مجـوز 

افزایش سرمایه 620 هزار درصدی شرکت تجلی 

توسعه معادن و فلزات از محل مطالبات و آورده 

نقدی با سـلب بخشـی از حق تقدم سـهامداران 

فعلی است.

مدیرعامـل شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و 

فلـزات گفـت: 17 درصـد ایـن افزایـش سـرمایه 

متعلـق به شـرکت چادرملـو، 17 درصد متعلق به 

شـرکت  بـه  متعلـق  درصـد   51 و  گل گهـر 

سـرمایه گذاری توسـعه معادن فلزات اسـت. هر 

سـه این سـهامداران عمده وجوه خود را در طول 

چنـد روز گذشـته بـه شـکل نقـد و غیـر نقـد بـه 

حسـاب شـرکت واریـز کردنـد و جـزو مطالبـات 

آن ها محسـوب شده اسـت. فقط 15 درصد از آن 

مانـده اسـت کـه در بـورس از طریـق سـلب حـق 

تقدم سهامداران عرضه خواهد شد.

شـرکت  حقیقـت  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

معادن فلزات که 100 درصد سـهام این شـرکت را 

داشـت، عمـال بخشـی از سـهام خـود را از طریـق 

سـلب حـق تقـدم واگـذار کـرد و 51 درصد سـهام 

در مالکیت خود شرکت خواهد بود.

موضوع افزایش سرمایه شرکت تجلی   

توسعه معادن و فلزات

افزایـش  ایـن  موضـوع  دربـاره  اکبـری  علـی 

سـرمایه بـه پنـج پـروژه در دسـت احـداث اشـاره 

کـرد و گفـت: ازجملـه پروژه هـای در حـال اجـرای 

این شرکت در خصوص زنجیره فوالد از معدن تا 

و  اسـفنجی  آهـــن  نـورد شامــــل گندله ســـازی، 

فوالدسـازی اسـت. از پروژه های آتی نیز می توان 

و  اکتشـاف  و  عبـاس  بنـدر  اسـکله  بـه سـاخت 

استخراج از معادن جدید اشاره کرد.

عرضه اولیه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات  

مدیرعامـل شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و 

فلـزات دربـاره زمـان عرضـه اولیـه ایـن شـرکت در 

بیـان کـرد: 15 درصـد سـهام شـرکت  فرابـورس 

تجلی توسعه معادن و فلزات حداکثر تا یک ماه 

دیگـر در فرابـورس عرضـه خواهـد شـد. ارزش هر 

بـا قیمـت 100 تومـان عرضـه  سـهم ایـن شـرکت 

طریـق  از  سـهام  نقدشـوندگی  و  شـد  خواهـد 

بازارگردان تعهد شده است.

ایـن  اولیـه  عرضـه  مزایـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

شـرکت اظهـار کـرد: سـهام ایـن شـرکت همچـون 

شـرکت های تولیـدی نیسـت کـه منتظـر تقسـیم 

اسـاس  بـر  بلکـه  باشـند،  سـود مجمـع عمومـی 

درصـد پیشـرفت فیزیکی پروژه ها، قیمت سـهام 

افزایش پیدا می کند.

علـی اکبـری در ادامـه تصریـح کـرد: تامیـن 

مالـی از طریـق شـرکت های پـروژه محـور یکـی از 

محسـوب  ایـران  کشـور  بـرای  روش هـا  بهتریـن 

می شـود کـه از محـل دریافـت وجوه دریافتـی از 

مـردم مسـتقیم وارد بخـش تولید می شـود. از آن 

پروژه هـا  موضـوع  بـر  شـرکت  تمرکـز  کـه  جایـی 

بـاال،  اجـرای  سـرعت  بـا  پروژه هـا  ایـن  اسـت، 

بـا  تـدارکات مناسب تـــر  و  هزینه هــــای کمتــــر 

کیفیت تر انجام خواهد شد.

بـــــورس،  از صــــدای  اســـــاس گزارشــــی  بـر 

مدیرعامل شـرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات 

در پایان گفت: اگر 20 شرکت همچون شرکت ما 

ایجـاد شـود، نقدینگـی به جای حرکت به سـمت 

طـال،  سـکه، خـودرو، ارز و واسـطه گری وارد حـوزه 

پیـدا می کنـد و  تـورم کاهـش  تولیـد می شـود، 

نقدینگی در کشور کنترل می شود. بازار سرمایه 

نقدشوندگی باالیی دارد و هر زمان که سهامدار 

نقدینگی بخواهد به راحتی می تواند سهام خود 

را نقد کنند.

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات خبر داد:

ــــ
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دو طرح صنایع معدنی با مجموع سرمایه گذاری 160 میلیارد تومان در شهرستان طبس به بهره برداری رسید.

بهره برداری از دو طرح صنایع معدنی در طبس

به گزارش »فلزات آنالین«، محمود زارع نیا 

اظهـار داشـت: کارخانـه کنسـانتره سـنگ آهن با 

ظرفیت تولید ساالنه 300 هزار تن و سرمایه گذاری 

110 میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افـزود: بـا افتتـاح ایـن طرح بـرای 50 نفر به 

صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیرمستقیم 

شغل ایجاد شده است.

مدیـر صنعـت، معـدن و تجـارت طبـس در 

فـرآوری  واحـد  همچنیـن  کـرد:  عنـوان  ادامـه 

خـط  دو  بـا  تـام  فروآلیـاژ  شـرکت  زغال سـنگ 

اعتبـار  بـا  تولیـد کنسـانتره  و خـط  دانه بنـدی 

50میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

زارع نیا تصریح کرد: این واحد صنایع معدنی 

با ظرفیت تولید 300 هزار تن در سـال افتتاح شـد 

کـه بـرای 100 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 50 نفر به 

صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرد.

وی بیان کرد: شـرکت فروآلیاژ تام، طرح های 

توسعه ای و دانش بنیان دیگری در زمینه فرآوری 

زغال سنگ در دست اقدام دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، حـدود 76 درصـد 

ذخایـر زغالـی کشـور در شهرسـتان طبـس قـرار 

دارد و بزرگ تریـن حوضـه زغال سـنگ کک شـو 

ایران در این منطقه است.

حوضـه زغـال دار طبـس بـا وسـعتی بیش از 

اکتشـافی  ذخیـره  و  مربـع  کیلومتـر  30هـزار 

و  کک شــــو  زغــــال سنگ  تــــن  2.75میلیــــارد 

حرارتـی، غنی تریـن و بزرگ تریـن ناحیـه زغالی 

ایران محسوب می شود.

افتتـاح همزمان ٩٢ پـروژه توزیع برق در طبس 

با اعتبار و سرمایه گذاری بالغ بر ١٧٩ میلیارد ریال 

از دیگـر پروژه هـای افتتاحـی ششـمین روز هفتـه 

دولت در این شهرستان بود.

خراسـان جنوبی 11 شهرسـتان دارد و طبس در 

270 کیلومتری غرب بیرجند است.

اولویت صنعت برق همواره تامین نیاز داخلی است
سخنگوی صنعت برق:

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر، صادرات برق در کمترین میزان ممکن قرار دارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مصطفی رجبی 

مشهدی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در 

پاکسـتان،  بـه  بـرق  صـادرات  افزایـش  خصـوص 

اظهـار داشـت: همـواره در تمـام گفت وگو هـا بـا 

رسانه ها و مذاکرات و قراردادها در این خصوص 

تاکیـد شـده اسـت کـه اولویت اصلـی تامین نیاز 

هموطنان در داخل کشور است.

وی در ادامـه افـزود: در گفت وگوی اخیر نیز 

تاکیـد شـد که زیرسـاخت الزم )خط انتقـال برق( 

بـرای صـادرات بـرق بـه بنـدر گـوادر پاکسـتان در 

خاک ایران وجود دارد، اما طرف مقابل همچنان 

زیرسـاختی کـه بتوانـد افزایـش واردات بـرق را از 

ایـران داشـته باشـد احـداث نکـرده اسـت و حتـی 

در صورت احداث زیرساخت های الزم در خاک 

پاکسـتان نیـز اولویـت بـا تامیـن نیـاز داخلـی و 

سپس صادرات است.

سـخنگوی صنعـت بـرق در پایـان خاطرنشـان 

کـرد: از ابتـدای سـال جـاری نیز چون کشـور دچار 

اسـت،  شـده  بـرق  تامیـن  در  محدودیت هـای 

صـادرات بـرق بـه تمـام کشـورهایی کـه بـا آن هـا 

قـرارداد داشـته ایم متوقـف شـده یـا در کمتریـن 

میزان ممکن )نزدیک به صفر( کاهش یافته است.

اشـاره  بـه  از مهـر، الزم  اسـاس گزارشـی  بـر 

اسـت چنـدی پیـش رجبـی مشـهدی بـا اشـاره بـه 

تصمیم پاکسـتان بر افزایـش واردات بـرق از ایران 

در آینـده، از آمادگـی ایـران برای افزایش صادرات 

به این کشور خبر داد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، این میزان تولید 

در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل )تولید 

348 هـزار و 303 دسـتگاه خـودرو( افـت ناچیـز 

0.83 درصدی را نشان می دهد.

بـر پایـه ایـن گـزارش، در پنـج ماهـه نخسـت 

امسال گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید 

169 هزار و 956 دستگاه خودرو شد.

ایـن گـروه صنعتـی توانسـت در ایـن مـدت 

116هـزار و 502 دسـتگاه در گـروه پـژو، 18 هـزار و 

984 دسـتگاه در گـروه سـمند، 20 هـزار و هشـت 

دستگاه دنا، 11 هزار و 61 دستگاه رانا، یک  هزار و 

957 دسـتگاه هایما، یک  هزار و 341 دسـتگاه تارا 

و 103 دستگاه پژو 2008 تولید کند.

ایـن  تولیـدات  جمـع  گـزارش،  ایـن  پایـه  بـر 

در  امسـال  ابتدایـی  ماهـه  پنـج  در  خودروسـاز 

هم سـنجی بـا پارسـال )169 هـزار و 65 دسـتگاه( 

تقریبـا بـدون تغییـر بـوده و امسـال 891 دسـتگاه 

بیشتر بوده است.

مـاه  مـرداد  در  مخصـوص  جـاده  آبی پوشـان 

امسال 24 هزار و 911 دستگاه خودرو تولید کردند.

افت 4.3 درصدی تولیدات سایپا/   

صادرات حدود 500 دستگاه خودرو

آمارهـای سـامانه کـدال، در مـدت  پایـه  بـر 

دومیـن  عنـوان  بـه  سـایپا  گـروه  بررسـی،  مـورد 

خودروسـاز بزرگ کشـور موفق به تولید 131 هزار 

و 669 دسـتگاه خودرو شـد که شـامل 115 هزار و 

376 دسـتگاه خـودرو در خانـواده تیبـا، 9  هـزار و 

145 دسـتگاه سـایپا 151 )وانـت پرایـد(، 6 هـزار و 

650 دسـتگاه شـاهین و همچنیـن 138 دسـتگاه 

خـودروی صادراتـی کامل )CBU( و 360 دسـتگاه 

اس. کی. دی )SKD یا قطعات نیمه کامل( بود. 

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا پنـج ماهـه 

نشـان  را  درصـدی   4.28 افـت   99 نخسـت 

می دهـد. سـایپا در مـرداد مـاه امسـال 22 هـزار و 

411 دستگاه خودرو تولید کرد.

رشد 5 درصدی پارس  خودرو  

تـا پایـان مـرداد مـاه امسـال همچنیـن پـارس  

خـودرو موفـق بـه تولیـد 43 هـزار و 767 دسـتگاه 

خـودرو شـامل 25  هـزار و 545 دسـتگاه در گـروه 

Q200 )کوئیـک(، 9  هـزار و 730 دسـتگاه کوئیـک 

معمولـی، هفـت  هـزار و 995 دسـتگاه در گـروه 

S200 )سـاینا( و 497 دسـتگاه در گـروه برلیانـس 

شـدند. ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال 99 رشد 5 درصدی نشان می دهد.

جمـع تولیـدات ایـن خودروسـاز در مـرداد مـاه 

امسال هشت  هزار و 759 دستگاه به ثبت رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بررسـی مهم تریـن 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

سـال 1400 حاکـی از برنامه ریـزی بـرای تولیـد یـک 

میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودروی سواری 

و وانت است.

با توجه به تولید 984 هزار و 200 دستگاه انواع 

سواری و وانت در سال 99، رشد 21.9درصدی در 

این بخش پیش بینی شده است.

صنعـت،  وزیـر  پیش تـر  زمینـه،  همیـن  در 

معـدن و تجـارت زیـان انباشـته، کیفیـت پایین 

تولیــــدات و قیمــــت را ســــه چالــــش اساسـی 

صنعـــت خـــودرو عنــــوان کـرد و گفـــت: ایــــن 

مشکالت به آن معنـــی نیست که این صنعت 

را کنار بگذاریم.

فاطمـی  امیـن بیـان  کـرد: عـده ای می گوینـد 

که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات 

خـودرو اقـدام کنیم به نفع ما اسـت، اما برعکس 

معتقـد هسـتیم صنعــــت خودروســـازی دارای 

ملـی  افتخـار  بـه  کـه می توانـد  اسـت  ظرفیتـی 

تبدیل شود.

وی افزود: در همین راستا یک برنامه دو ساله 

برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن 

آن، تحـول جـدی در ایـن صنعت بـه دنبال خواهد 

داشت و اوج آن سال 1404 خواهد بود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تاکیـد کـرد: 

بایــــد هـم زمــــان بـه تقویــــت رقابــــت، اصـالح 

افزایـش  و  اقتصـادی  و  مدیریتـی  سـازوکارهای 

تولیــــد در خودروســــازی بپرداریـــم تـا در ایـن 

صنعت به توفیق برسیم.

فاطمـی  امیـن در پایـان عنـوان کـرد: برنامه ما 

تولید 1.6 میلیون دسـتگاه خودرو در سـال آینده 

اسـت کـه در سـال 1404 بـه سـه میلیـون دسـتگاه 

افزایـش خواهـد یافت و بایـد 30 درصد آن معادل 

حـدود یـک میلیـون دسـتگاه تـا آن زمـان، روانـه 

بازارهای صادراتی شود.

بررسـی آمارهای منتشـر شـده سـامانه کدال حاکی از تولید 345 هزار و 392 دسـتگاه خودرو توسـط سـه خودروسـاز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس  خودرو از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه است.

تولید خودروسازان از مرز 345 هزار دستگاه گذشت
در پنج ماهه نخست امسال؛
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فـوالد خراسـان، انجـام تعمیرات اساسـی 

روی سـقف سـازه کامپوزیـت پالنچرکـوره قـوس 

یـک،  شـماره  فوالدسـازی  واحـد  در  الکتریکـی 

ازجملـه اقداماتی اسـت که افزایـش 100 درصدی 

عمر این تجهیز را در پی خواهد داشت. 

معـاون بهره بـرداری فـوالد خراسـان بـا اعـالم 

خبر تعمیرات اساسی، اظهار داشت: تشعشع و 

گرمـای زیـاد مـواد مـذاب در زیـر کـوره و کانـال 

سـرباره بـا حـرارت بـاالی 600 درجه سـانتی گراد و 

نداشتن یک سپر حرارتی مناسب برای محافظت 

پالنجـر  فلـزی سـطح  سـاختار  و  بتنـی  سـازه  از 

موجـب قـوس برداشـتن بـال و جـان سـازه فلـزی، 

گسیختگی درزها و وصله ها می شود و از طرفی 

تبخیـر آب موجـود در بتـن باعـث گسـیختگی و 

تخریب زودهنگام سطوح بتنی خواهد شد.

فضیلتی افزود: اجرای اصالحات اساسی در 

سـازه های کارگاه در فرصـت ایجـاد شـده، باعـث 

بهبـود  آینـده،  در  اضطـراری  توقفـات  کاهـش 

عملکـرد و عمـر تجهیـزات و نیـز حفـظ ایمنـی و 

سالمت همکاران می شود. 

سرپرست تعمیرات ساختمان و ماشین آالت 

شـرکت نیـز بیـان کـرد: وزن سـازه فلزی سـاخته و 

نصـب شـده حـدود 28 تـن و شـامل انـواع مقاطـع 

فلـزی، تیرآهـن، ورق، ناودانـی، نبشـی، زنجیـر و 

دیگـر اتصـاالت فلـزی اسـت کـه بـه ایـن مقـدار 

حـدود هفـت تـن قطعـات پیـش سـاخته از جـرم 

نسـوز به عنوان سـپرحرارتی سـقف پالنچر اضافه 

شـده و حـدود 30 متـر مکعـب بتـن مسـلح با تناژ 

نزدیـک بـه 75 تـن اجـرا شـد و بـه این ترتیب سـازه 

فوالدسـازی  واحـد   E.A.F کـوره در  شـده  اجـرا 

بارگـذاری  تـن  حـدود 110  وزنـی  بـا  یـک  شـماره 

خواهد شد.

محروقـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اصـالح کامـل 

سطح پالنچر کوره شماره یک، برای نخستین بار از 

انجـام  فوالدسـازی  واحـد  راه انـدازی  ابتـدای 

می شـود، اظهار کرد: یکی از این اقدامات اصالح 

بتنـی،  ژاکـت   ( بـه روش  سـازه ای، مقاوم سـازی 

کاشت میلگرد و تزریق چسب مخصوص( در یکی 

از سـتون های فلزی اصلی و باربر سـازه اسـت؛ این 

ستون در طول زمان دچار خرابی و انهدام سازه ای 

شـده بـود و اجـرای مجـدد آن در ابتدای تعمیرات 

اساسـی امکان پذیـر نبـود، لـذا به عنـوان پیش نیاز 

اصالح سازه پالنچر، اولین قدم مقاوم سازی سازه 

مذکور بود که با موفقیت انجام شد.

فوالدمـردان خراسـان، تهدیـد قطعی برق را در تابسـتان امسـال به فرصتی بـرای انجام تعمیرات اساسـی بدل کردنـد؛ به طوری 
برخـی مرمت هـای صـورت گرفته در تجهیـزات و سـازه های این مجتمع صنعتـی پـس از دو دهـه از راه اندازی برای نخسـتین بار 

اجرا می شود.

اصالح کامل یک سازه کلیدی فوالد خراسان
برای نخستین بار از زمان راه اندازی انجام شد؛
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

فوالد مبارکه، غالمرضا طاهری با اشـاره به توسـعه 

سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در زنجیره ارزش 

محصوالت فوالدی، اظهار داشت: از سهام معادن 

بـزرگ سـنگ و آهـن همچـون گل گهـر و چادرملـو 

فـوالد  همچـون  فـوالدی  شـرکت های  تـا  گرفتـه 

هرمـزگان جنـوب، فـوالد امیرکبیـر کاشـان و فـوالد 

سفیددشـت، فـوالد مبارکـه از حالـت یـک شـرکت 

تولیـدی صـرف خـارج شـده و عمـال بـه گروهـی از 

شـرکت ها با کسـب وکارهای نسـبتا مرتبط تبدیل 

شده است.

وی در ادامـه افـزود: شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 

رصد فرصت های رشد خود در کنار رشد ارگانیک 

و بـا انجـام طرح هـای توسـعه زیـر سـقف، خریـد و 

تملک سهام شرکت های مختلف در طول زنجیره 

ارزش را مدنظـر قـرار داده کـه ایـن شـرکت ها یـا 

ماننــــد شـرکت صنایـــع معـــدنی فـوالد سـنگان 

خراسـان، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر و 

شـرکت صنعتـی و معدنـی چادرملو در باالدسـت 

زنجیـره ارزش، یعنـی در بخش تولید مـواد اولیه و 

سـنگ آهن قرار دارند و یا هم راسـتا با فعالیت های 

تولید محصوالت فوالدی هسـتند، مانند شـرکت 

خـودرو  ورق  شـرکت  جنـوب،  هرمـزگان  فـوالد 

چهارمحال و بختیاری، شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحـال و بختیـاری و شـرکت فـوالد امیرکبیـر 

کاشـان و برخـی از شـرکت های دیگـر نیـز نقـش 

پشتیبانی برای تولید را دارند.

فوالد مبارکه به دنبال شناسایی   

فرصت های سرمایه گذاری

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه این معاونت 

از نیمه دوم سـال 97 کار خود را آغاز کرده اسـت، 

خاطرنشـان کـرد: مـا در فـوالد مبارکـه بـه دنبـال 

معاون سـرمایه گذاری و امور شـرکت های شـرکت فوالد مبارکه ضمن ابـراز امیدواری 
از برداشـته شـدن موانع سـرمایه گذاری در دولت جدید، گفـت: ثبات بـازار ارز، کنترل 
نرخ تـورم، عدم  تغییر قوانین و مقررات و دسـتورالعمل های دولت در خصوص عوارض 

صادراتی و مجوز طرح های توسعه ای، در رشد سرمایه گذاری بسیار تاثیرگذار است.

امیدوار هستیم در دولت جدید موانع 
سرمایه گذاری برداشته شود

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه:

ارزیـــابی فرصت هــــای سرمایه گذاری، پیشنهــاد 

گزینه های بهینه مرتبط با حوزه کسب وکار فوالد 

مبارکـه، انجـام سـرمایه گذاری و نهایتـا مدیریـت 

سبد سرمایه گذاری هستیم.

وی اذعـان کـرد: همچنیـن بـه دنبـال اعمـال 

مدیریت بر شرکت های گروه از طریق پیاده سازی 

اصول حاکمیت شرکتی و هدایت شرکت ها تحت 

الگـوی سرپرسـتی مناسـب در راسـتای نیـل بـه 

چشـم انداز و اسـتراتژی گـروه و ارزیابـی عملکـرد 

آن ها هستیم.

سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد تومانی   

برای اجرای پروژه ها

طاهری با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف 

ما شناسـایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب 

در راسـتای سـند چشـم انداز جامـع توسـعه فـوالد 

مبارکـه اسـت، تصریـح کـرد: پـس از شناسـایی این 

فرصت ها و انجام ارزیابی الزم، منابع مالی در این 

مجمـــــوع  و  می یابـــــد  تخصیــــص  پروژه هـــــا 

سرمایــه گذاری هــــای فوالد مبارکــــه در ســــال 99 

بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال بوده است.

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شرکـــت فــــوالد مبارکــــه ادامــــه داد: استراتــــژی 

میـزان  تعییـن  و  گـروه  شـرکت های  سرپرسـتی 

مداخلـه در هـر یـک از این شـرکت ها با اسـتفاده از 

مشـاوران مجـرب صـورت می گیـرد. برنامه ریـزی 

دقیق به  منظور برگزاری مجامع شرکت های گروه 

در زمان مقرر، حضور مؤثر در مجامع شرکت های 

فرعی، شناسایی حدود 6 هزار میلیارد تومان سود 

نقدی حاصل از شـرکت های سـرمایه پذیر در سال 

99، معرفـی اعضـای هیئـت  مدیـره شـرکت های 

گـروه، پیاده ســــازی نظـام بودجه ریــــزی گـروه و 

ارزیابـی عملکـرد شـرکت ها در ابعاد مختلف طی 

دو مرحلـه در سـال از اهـم دسـتاوردهای فـوالد 

مبارکه بوده است.

رشد قابل  توجه بازار پرتفوی   

سرمایه گذاری فوالد مبارکه

طاهــــری تاکیــــد کــــرد: ارزش بـازار پرتفـوی 

سـرمایه گذاری فـوالد مبارکـه کـه عمدتـا شـامل 

سـهام شـرکت های معدنی و فوالدی اسـت، رشـد 
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قابـل  توجهـی داشـته اسـت؛ بـه  طـوری  کـه بهـای 

تمام  شده این پرتفوی حدود 11 هزار میلیارد تومان 

بـه 100 هـزار  بـازار آن  اسـت، درحالـی  کـه ارزش 

میلیارد تومان می رسد.

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  کـرد:  عنـوان  وی 

راسـتای سـند چشـم انداز توسـعه خـود طرح هـای 

و  اصلـی  شـرکت  در  مختلفـی  سـرمایه گذاری 

شـرکت های گـروه تعریـف کـرده کـه ازجملـه آن ها 

می تـوان بـه مشـارکت در طرح هـای انتقـال آب به 

در  مشـارکت  کشـور،  شـرق  و  اصفهـان  اسـتان 

قالـــب  در  کشــــور  کالن  توسعــــه  طرح هــــای 

مگاپروژه های 10 میلیون تن در منطقه ویژه صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس )شرکت صنایع معدنی 

و فـوالدی سـتاره سـیمین هرمـز( از طریـق شـرکت 

فوالد هرمزگان و منطقه آزاد چابهار )شرکت فوالد 

سـترگ پارس شـرق منطقه آزاد چابهار( به  صورت 

مستقیم اشاره کرد.

مشارکت فوالد مبارکه در ساخت واحد   

فوالدسازی شرکت فوالد زاگرس اندیمشک

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه مشـارکت فـوالد 

و  فوالدسـازی  واحـد  سـاخت  طـرح  در  مبارکـه 

ریخته گری بیلت در قالب شـرکت مجتمع فوالد 

زاگرس اندیمشـک بیان کرد: شـرکت مذکور پروژه 

احـداث واحـد فوالدسـازی و ریخته گـری بیلت به 

بالغ بـر  سـرمایه گذاری  و  تـن  هـزار  ظرفیـت 400 

93میلیون یورو را در دست اقدام دارد.

وی با اشاره تقویت جایگاه شرکت پشتیبانی و 

مبارکـه  فـوالد  نوآوری هـای  و  فنـاوری  توسـعه 

اصفهـان، ادامـه داد: شـرکت مذکـور در راسـتای 

سیاسـت فنـاور شـدن گروه فـوالد مبارکـه و ارتقای 

ایـن  تجهیـزات  و  فرایندهـا  بومی سـازی  سـطح 

صنعت تشکیل شده است.

آغاز عملیات اجرایی توسعه شرکت فوالد   

امیرکبیر کاشان

فـوالد  توسـعه شـرکت  دربـاره طـرح  طاهـری 

امیرکبیر کاشان نیز یادآور شد: اقدامات اولیه در 

خصوص احداث واحد اسیدشویی و نورد سرد به 

ظرفیـت 500 هـزار تـن در سـال در شـرکت فـوالد 

براســـاس  و  شــــده  انجــــام  کاشــــان  امیرکبیــــر 

برنامه ریـزی صورت گرفتـه در سـال 1400 عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طرح توسـعه شـرکت 

فوالد هرمزگان گفت: اقدامات اولیه در خصوص 

احداث یک واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 

900 هـزار تـن و همچنیـن طـرح توسـعه یـک بـه دو 

میلیون تن انجام شده و بر اساس افزایش ظرفیت 

زیرسـقف واحد فوالدسـازی و ریخته گری شـرکت 

)از پنـج برنامه ریـزی صـورت  گرفتـه( در سـال 1400 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد گردید.

مطالعات بازار محصوالت فوالدی در   

داخل کشور و تدوین نقشه راه تکنولوژی

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شـرکت فوالد مبارکه با اشـاره به به روزرسـانی سـند 

تدویـن  مبارکـه،  فـوالد  گـروه  چشـم انداز  جامـع 

اسـتراتژی رشـد و سرپرسـتی گـروه فـوالد مبارکـه 

متذکـر شـد: بـه دنبـال پیاده سـازی نظام حاکمیت 

شرکتی در شرکت های گروه، آموزش و توانمندسازی 

اعضـای هیئت مدیـره شـرکت های گـروه و انجـام 

ارزیابـی عملکـرد آن هـا، همسوسـازی و پیاده سـازی 

سیاسـت های کالن فـوالد مبارکـه در شـرکت های 

گروه در حوزه های مختلف، ازجمله منابع انسانی، 

خرید، فروش و فناوری اطالعات هستیم.

وی عنوان کرد: ورودی های تدوین طرح جامع 

نیز در وهله اول مطالعات بازار محصوالت فوالدی 

در داخـل کشـور و نقشـه راه تکنولـوژی اسـت؛ در 

نقشه راه تکنولوژی، به  طور خاص محصوالتی که 

بـا امکانـات موجـود قابـل تولیـد نیسـتند، مـورد 

تکنولوژی هـای  و سـپس  قـرار می گیـرد  ارزیابـی 

مربوطه و نحوه اکتساب آن ها بررسی و پروژه های 

جدیـد در قالـب بهینه سـازی خطـوط موجـود و یـا 

ایجـاد خطـوط جدیـد و کسـب دانـش فنـی در این 

زمینــــه تعریـف می  شــــود. عالوه برایــــن، تولیـد 

محصوالت با ارزش افزوده باال و متنوع سازی سبد 

محصوالت نیز یکی از استراتژی های اساسی طرح 

جامـع شـرکت اسـت کـه در ایـن راسـتا نیـز تامیـن 

مناسـب و هدفمنـد بـازار محصـوالت فـوالدی در 

دستور کار قرار می گیرد. به  عنوان نمونه می توان 

به طرح نورد گرم شماره دو شرکت اشاره کرد که 

پس از بهره برداری، نیاز بسیاری از صنایع ازجمله 

خودروســـــازی، کشتی ســــازی،  گــــاز،  و  نفــــت 

ماشین سـازی، لوله و پروفیل، سـازه ها و سـاختمان 

می تـوان  بنابرایـن  داد؛  خواهـد  پوشـش  را  و... 

این گونـــــه جمـــع بنــــدی کــــرد کــــه بـــه  صــــورت 

در  داخـــــــل  بـــــازار  تامیـــــن  سیستمـــاتیــــک، 

سـرمایه گذاری های توسـعه ای گـروه بـه  صـورت 

کامل مدنظر قرار می گیرد.

ابراز امیدواری از برداشته شدن موانع   

سرمایه گذاری در دولت جدید

انجـام  بـه  منظـور  طاهـری خاطرنشـان کـرد: 

ارزیــــابی  بایــــد  درســـت،  سرمایه گذاری هــــای 

طرح هــــای  بــــودن  اقتصــــادی  از  صحیحـــــی 

سرمایه گـذاری صورت پذیرد و زمانی این ارزیابی 

قابل  اتکا اسـت که بتوان شـرایط و چشـم اندازهای 

آتی را به درستی پیش بینی کرد.

وی در پایـان ضمـن ابـراز امیدواری از برداشـته 

شدن موانع سرمایه گذاری در دولت جدید اظهار 

کـرد: وجـود ثبـات اقتصـادی در عواملـی همچون 

ثبـات بـازار ارز، کنتـرل نـرخ تـورم، عـدم  تغییـر 

قوانیـن و مقـررات و دسـتورالعمل های دولـت در 

انجـام  مجوزهـای  صادراتـی،  عـوارض  خصـوص 

طرح های توسـعه در رشـد سـرمایه گذاری بسـیار 

تاثیرگـذار اسـت کـه پیش بینـی می شـود دولـت 

از  حمایـت  بـرای  مطمئـن  بسـترهای  جدیـد 

وضــــع  طریــــق  از  را  داخلــــی  تولیدکننـــدگان 

دستورالعمل های شفاف و کارشناسی شده ایجاد 

خواهد کرد.

به دنبال اعمال مدیریت بر 
شرکت های گروه از طریق 

پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی 
و هدایت شرکت ها تحت الگوی 

سرپرستی مناسب در راستای نیل 
به چشم انداز و استراتژی گروه و 

ارزیابی عملکرد آن ها هستیم
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

سـید رضـا فاطمـی امیـن در نشسـت سراسـری 

مدیـران ارشـد وزارت صمـت در دولـت سـیزدهم 

کـه بـا هـدف تشـریح برنامه هـای ایـن وزارتخانـه 

برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: باید 

نوع نگاه ما به موضوعات مرتبط با بخش صنعت، 

معـدن و تجـارت تغییـر کنـد و از بنـگاه داری بـه 

سـمت حکمرانی و سیاسـت گذاری برویم تا چتر 

حمایتی بر سر این بخش باشیم.

چهار اولویت مهم برای تحقق حکمرانی   

بخش صمت

وی در ادامه به چهار موضوع برای حکمرانی 

بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت اشـاره کـرد و 

گفت: تعیین اولویت ها و مشخص کردن آن ها در 

زیرمجموعه هـا، تنظیـــم گری، تسهیـــل گری و 

نظارت چهار عامل هستند که اگر پیاده شوند به 

سمت حکمرانی خواهیم رفت.

باید شرایطی فراهم شود تا کسب وکارها   

به سمت اولویت ها حرکت کنند

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در خصـوص 

تنظیم گـری، گفـت: بایـد شـرایطی فراهـم شـود تا 

کسـب وکارها بـه سـمت اولویت هـا حرکت کنند، 

وقتـی مسـیر  تسـهیل گری  همچنیـن در حـوزه 

قطعـی شـــــد حرکــــت کسب وکارهـــا بـه سمـــت 

اولویت ها تسهیل خواهد شد.

هم راسـتا شـدن منافع کسـب و کارها با منافع 

جامعه ضرورت دارد

فاطمی امین همچنین تصریح کرد: تمام هنر 

مـا بایـد ایـن باشـد کـه منافـع کسـب وکارها را بـا 

منافـع کالن کشـور هم راسـتا کنیـم تـا منافـع کل 

جامعه تامین شود.

وی همچنین تاکید کرد: روان سازی و تسهیل 

بـا  کـه  اسـت  راسـتا مهـم  ایـن  کسـب وکارها در 

اولویت گذاری باید انجام گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این 

اولویت گذاری هـا بیـان کـرد: به عنوان نمونه رتبه 

پیچیدگی اقتصادی ما باید افزایش یابد و صادرات 

باید صادرات اشتغال باشد نه صادرات مواد خام، 

ایــــن یـک مسیـــر  آب، سرمایــــه نهفتــــه، کــــه 

اولویت گذاری است.

ایجاد نظم مدیریتی با ساماندهی   

فعالیت ها در قالب فرایندها و پروژه ها

فاطمـی امیـن در بخـش دوم سـخنان خـود بـا 

بیان اینکه کل امورات در سه دسته فرآیندها )که 

اسـتمرار دارنـد(، پروژه هـا )کـه خروجـی دارنـد( و 

اقدامـات جـاری خالصـه می شـود، گفـت: در حد 

پروژه هـا  و  فراینـد  قالـب  در  فعالیت هـا  امـکان 

نظـم  تـا  می شـوند  سـازماندهی  و  سـاماندهی 

مدیریتی ایجاد شود.

تجمیع 40 برنامه  عملیاتی ابالغی وزیر   

صمت قبلی با 36 پروژه ارائه شده به مجلس

وی با اشاره به اینکه 40 برنامه عملیاتی تدوین 

شده که وزیر صمت قبلی آن را ابالغ کرده است 

و به قوت خود باقی است، افزود: این 40 برنامه با 

36 پـروژه کـه در روز رای اعتمـاد بـه مجلـس ارائـه 

شده است، هم پوشانی دارد و باید تجمیع گردند 

و به نسخه نهایی تبدیل شود و هر سه ماه یک بار 

گزارش آن ها به مجلس ارائه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان 

کـرد: بـرای هـر پـروژه یـک مدیـر پـروژه انتخـاب 

می شـود تـا قابـل پیگیـری باشـد. پروژه هـا زمـان، 

شـروع، پایان و پایش دارند که این پروژه ها تا پایان 

شهریور ماه فعال خواهند شد.

فاطمی امین، همچنین در خصوص موضوع 

رویکـرد  دو  داد:  ادامـه  خـود  مباحـث  سـوم  

وظیفه گرا و فرایندگرا در سازماندهی فعالیت ها 

وجـود دارد کـه سـاختار وزارت صمـت وظیفـه 

انعطاف پذیـری  بـرای محیط هـای  امـا  گراسـت 

این رویکرد کارایی ندارد.

باید به سمت سازماندهی فعالیت ها به   

صورت فرآیندگرایی برویم

وی در ادامه عنوان کرد: اگر به دنبال تناسب 

بـا مخاطـب و پویایـی هسـتیم، بایـد بـه سـمت 

سـازماندهی فعالیت هـا بـه صـورت فرآیندگرایـی 

برویـم، تعییـن امـورات مربـوط بـه یک خدمـت در 

بـا  و رضایـت مخاطـب  ارتبـاط  بـرای  دفتـر  یـک 

اسـتفاده از پنجره هـای واحـد بایـد بـا مسـئولیت 

وزیـر صنعـت، معدن و تجارت گفت: باید به سـرعت به سـمت حکمرانی هوشـمند پیـش برویـم و وزارت صمت در دولت سـیزدهم 
پیشران حکمرانی هوشمند خواهد شد.

وزارت صمت در دولت سیزدهم پیشران حکمرانی 
هوشمند خواهد شد

وزیر صمت در نشست سراسری مدیران ارشد وزارت صمت در دولت سیزدهم:
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همـان دفتـر انجـام گیـرد و حتـی اگـر موضوعـی 

مستقیم به اختیارات یک دفتر مربوط نیست اما 

همان دفتر مسئول پیگیری خواهد بود.

پنجره واحد برای پیشبرد امور و   

فعالیت ها تدوین خواهد شد

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تصریـح کـرد: 

دفاتر تخصصی با این نگاه که تمام کارهای مرتبط 

با خود را باید پاسخگو باشند، جلو خواهند رفت. 

پیش نویـس ایجـاد یـک پنجـره واحـد هـم تدویـن 

خواهد شد تا مسیر شفاف شود.

برنامـــه ریــــزی،  گفــــت:  امیــــن  فاطمـــــی 

بـازار،  تنظیـم  توانمندسـازی،  اولویت گـذاری، 

صـادرات و واردات، سـتاد تسـهیل، تولیـد و دیگـر 

امـورات مربـوط بـه یک حـوزه در آن حوزه با اختیار 

انجام خواهد شد.

وزارت صمت در دولت سیزدهم پیشران   

حکمرانی هوشمند خواهد شد

وی در ادامـه اظهـار کـرد: در دولـت سـیزدهم 

وزارت صمت در حکمرانی هوشـمند باید پیشـرو 

باشـد کـه ظرفیت هـای ایـن مهـم وجـود دارد و 

امکان پذیر است.

وزیر صمت افزود: به عنوان نمونه در سامانه 

جامع تجارت داده های فرایندهای کسـب و کار را 

رصـد می کنیـم امـا در ایـن نـوع نـگاه مـا میـدان 

قـرار  رصـد  مـورد  را  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

خواهیم داد.

فاطمی امین در بخش بعدی سخنان خود به 

موضـوع آمایـش سـرزمینی بـه عنـوان چهارمیـن 

محـور سـخنان خـود اشـاره کـرد و گفـت: اضافـه 

شـدن دو میلیـون شـغل و افزایـش صـادرات کافـی 

نیسـت، بلکـه آمایـش سـرزمینی آن هـا نیـز بایـد 

مدنظر قرار بگیرد.

در راستای آمایش سرزمینی برای 450   

شهرستان برنامه عملیاتی داریم

بـرای 450 شهرسـتان برنامـه  وی ادامـه داد: 

و  چالش هـا  کـه  باشـیم  داشـته  بایـد  عملیاتـی 

آن هـــــا  بـا  و متناســــب  را رصـــــد  آن  مشـکالت 

هدف گـذاری انجـام و شـاخص های پروژه هـا در 

کنار شاخص های فرایندها مالک عمل واقع شود 

که این موضوع مشارکت همگان را می طلبد.

بـا  برنامـه  ایـن  کـرد:  تصریـح  صمـت  وزیـر 

مشورت نمایندگان مجلس جلو خواهد، نمایندگان 

دغدغـه حوزه هـای انتخابی خـود را دارند و ما به 

عنوان نمایندگان مردم به آن ها نگاه می کنیم.

همسو شدن انرژی نمایندگان مجلس با   

مجموعه وزارت صمت در تحقق اهداف 

آمایش سرزمینی

فاطمـی امیـن تاکید کرد: همسـو شـدن انرژی 

مـا بـا نماینـدگان در ایـن راسـتا انجـام می گیـرد و 

محور کارها می شـود و هر سـه ماه یک بار پایش و 

گزارش خواهد شد.

وی در ادامه اذعان کرد: همسو شدن انرژی و 

متعاقب آن توزیع عادالنه منابع و ثروت ها  در این 

مسـیر اتفـاق خواهـد افتـاد و کشـور بـرای آینـده 

ریل گذاری خواهد شد.

اهمیت موضوع پایش در برنامه های   

وزارت صمت

وزیـر صمـت موضـوع پنجم سـخنان خـود را 

موضـوع پایـش عنـوان کرد و افـزود: چهار محور 

فرایندهـا،  پروژه هـا،  داریـم؛  شـاخص  و  اصلـی 

بـرای  کـه  اقدامـات  سـایر  و  سـرزمینی  آمایـش 

برخـی پایـش بـه صـورت سـه مـاه یک بـار بـرای 

برخـی ماهانـه، فصلـی و سـاالنه انجـام خواهـد 

شـد و تمـام سـعی خـود را خواهـم داشـت تـا در 

تمام جلسات پایش شرکت کنم.

فاطمـی امیـن همچنیـن تصریـح کـرد: دفاتر 

صمـت  سـازمان های  وزارت،  سـتاد  تخصصـی، 

پایـش  منظـم  و  مـداوم  صـورت  بـه  اسـتان ها 

خواهنـد شـد و موضـوع پایـش بـرای مـن بسـیار 

مهم خواهد بود.

مدیران مجموعه صمت باید از چالش های   

آینده بر آوردهای الزم را داشته باشند

یـادآوری  پایـش  وی همچنیـن در خصـوص 

و  داریـم  آینده نگـر  و  گذشـته نگر  پایـش  کـرد: 

مدیران مجموع وزارت صمت باید از چالش های 

داشـته  را  الزم  آوردهـای  بـر  آینـده  مـاه  چنـد 

باشـند. بـه امیـد خـدا پایـش را از مهـر مـاه بـا 

قـدرت شـروع خواهیـم کـرد و در دو یـا سـه مـاه 

آینده تکمیل خواهد شد.

وزیر صمت همچنین گفت: گزارش وضعیت 

کنونی بخش صنعت، معدن و تجارت تدوین و به 

رئیس جمهور ارسال می شود.

ظرفیت تحقق چشم انداز 1404 را داریم  

فاطمی امین همچنین با بیان اینکه باید برای 

تحقق چشم انداز 1404 تالش کنیم گفت: تحقق 

این برنامه راهبردی امکان پذیر است، ما می توانیم 

و ظرفیت هـای الزم را هـم داریـم، اگر نیت خـود را 

خالص کنیم خدا هم کمک می کند.

برای ارتقای شاخص های معیشتی مردم   

باید تالش کنیم

وی همچنین اظهار کرد: وضعیت موجود نیز 

ناراحت کننده است که باید همگان با تمام تالش 

بـرای عبـور از ایـن وضعیـت و ارتقـا شـاخص ها بـه 

خصوص معیشت مردم تالش کنیم.

وزیر صمت همچنین بیان کرد: مسئولیت ما 

بسـیار سـنگین اسـت، وزارت صمـت مهم تریـن 

و  توسـعه  تولیـد،  اشـتغال،  لحـاظ  بـه  وزارتخانـه 

معیشت مردم می باشد، آگاهانه این مسئولیت را 

قبول کرده و به این وزارتخانه آمده ام.

گفتنـی اسـت کـه در ایـن نشسـت مدیـران 

ارشـد، مسـئوالن سـازمان های صمـت و شـرکت 

شـهرک های صنعتـی اسـتان ها بـه بیـان مهم تریـن 

حوزه هـای  در  خـود  نظـرات  نقطـه  و  دغدغه هـا 

مختلـف پرداختنـد و برنامـه ای پیشـنهادی وزیـر 

صمت نیز مورد ارائه قرار گرفت.

رتبه پیچیدگی اقتصادی ما باید 
افزایش یابد و صادرات باید 

صادرات اشتغال باشد نه صادرات 
مواد خام، آب، سرمایه نهفته، که 

این یک مسیر اولویت گذاری است
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

فوالد مبارکه، علیرضا مولوی زاده با اعالم این خبر 

اظهار داشـت: طراحی و تولید محصوالت جدید 

در راسـتای تکمیـل سـبد محصـوالت در فـوالد 

مبارکه صورت می گیرد.

مدیـر متالـورژی و روش هـای تولیـد شـرکت 

نیـاز  تامیـن  منظـور  بـه   افـزود:  مبارکـه  فـوالد 

حوزه هـای مختلـف در مصـارف داخلـی فـوالد 

و  بررسـی  مشـتریان،  نیـاز  رفـع  نیـز  و  مبارکـه 

درخواسـتی  گریدهـای  تولیـد  امکان سـنجی 

صـورت می گیـرد و پـس از تعییـن پارامترهـای 

تولیـدی و شـرایط تسـت و کنتـرل و اطمینـان از 

عملکرد، ورق ها مورد مصرف قرار می گیرند.

وی خاطرنشـان کـرد: گریـد ST52 مقـاوم بـه 

خسـتگی از خـارج از کشـور تامیـن می شـد و در 

برخی شرایط به دلیل عدم امکان تامین، از گرید 

ST52 معمولـی بـه  جـای آن اسـتفاده می شـد کـه 

عملکرد مطلوب را نداشت. در همین راستا گرید 

فوق به  منظور استفاده در قطعاتی که تحت تنش 

متناوب قرار دارند طراحی و تولید شد.

مدیر متالورژی و روش های تولید در ادامه از 

حمایت هـای معاون بهره بـرداری و زحمات کلیه 

نواحـی  پـروژه شـامل  ایـن  واحدهـای درگیـر در 

فوالدسـازی، نورد گرم، آزمایشـگاه و واحد فروش 

پشـتیبانی  واحدهـای  سـایر  و  برنامه ریـزی  و 

قدردانی کرد.

کارشـناس متالورژی شـرکت فوالد مبارکه نیز 

در خصـوص تولیـد ایـن محصـول جدیـد گفـت: 

خسـتگی یکی از خطرناک ترین انواع شکسـت در 

تنش هـای  فلـز در  اسـت. در خسـتگی،  فلـزات 

پایین تر از تنش تسلیم شکسته می شود و از این  رو 

پیش بینـی زمـان و شـرایط تنشـی تخریـب قطعـه 

بسـیار مشـکل اسـت و می توانـد بـا خسـارت های 

زیـاد و گاه فاجعه بـار در صنعـت همـراه باشـد. 

تنش هـای  وقـوع  هنـگام  فلـزات  در  خسـتگی 

متناوب رخ می دهد و شامل سه مرحله است.

کرمـی افـزود: مرحلـه اول شـروع تـرک اسـت. 

بعد از یک تعداد سیکل مشخص ریزترک ها شروع 

به شکل گیری می کنند. ریزترک ها در نقاطی که 

تمرکـز تنـش بیشـتر اسـت، ماننـد لبه هـای تیـز، 

سـطوح خـش دار و اطـراف ناخالصی هـا و حفـرات 

تشـکیل می شـوند. تنـش الزم بـرای تشـکیل ایـن 

ریزترک هـا به مراتـب کمتـر از اسـتحکام نهایـی و 

اسـتحکام تسـلیم فلـز اسـت. مرحلـه دوم رشـد 

ریزترک ها در اثر ادامه تنش های سـیکلی اسـت و 

در نهایـت مرحلـه سـوم رشـد ریزتـرک تـا جایی که 

تمرکـز تنـش در نـوک تـرک باعـث انتشـار تـرک و 

شکست قطعه شود.

وی در ادامـه بیـان کـرد: به  منظور مشـخص 

شـدن اسـتحکام خسـتگی فلزات نمونه هایی از 

تحـت  مشـخص  سـایزهای  و  اشـکال  بـا  آن هـا 

تنش هـای سـیکلی قـرار گرفتـه و تعـداد سـیکل 

الزم برای شکسـت قطعه در تنش های مختلف 

 SN نمـودار  عنـوان  تحـت  نمـوداری  روی  بـر 

ترسیم می شود.

رئیس تروپرسـس شـرکت فوالد مبارکه هم در 

خصـوص طراحـی و تولیـد ایـن گرید عنـوان کرد: 

قالب هـای  اتومبیـل،  تعلیـق  قطعـات  پل هـا، 

شـکل دهی فلـزات، سـرندها و قطعات بـا ارتعاش 

بـاال مثال هایـی از اجـزای در معـرض خسـتگی بـه 

شمار می آیند.

شـهریاری خاطرنشـان کرد: برای جلوگیری از 

راه وجـود  از خسـتگی دو  ناشـی  شکسـت های 

دارد: اول باز طراحی قطعه شامل حذف نقاط با 

تمرکـز تنـش بـاال و لبه هـای تیـز و دوم بـا بهبـود 

ریزسـاختار ماده به  نحوی  که مقاومت بیشـتری 

بـه همت تالشـگران و متخصصان شـرکت فوالد مبارکه طراحـی و تولید گرید FATIGUE-ST52 مقاوم به خسـتگی در این شـرکت 
با موفقیت انجام شد.

فوالد مبارکه گرید FATIGUE-ST52  مقاوم به خستگی 
را طراحی و تولید کرد
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در برابـر شـکل گیری و رشـد ترک هـای خسـتگی 

داشته باشد.

وی بیان کرد: در شرکت فوالد مبارکه با توجه 

بـه نیـاز واحـد احیـا مسـتقیم جهـت افزایـش طول 

 FATIGUE -ST52 عمر سرندهای این واحد، پروژه

گرفتـه  صـورت   بررسـی های  بـا  و  خـورد  کلیـد 

مشـخص شـد بـا توجـه بـه وجـود بـار سـیکلی در 

سرندها، بحث خستگی و سایش وجود دارد.

رئیـس تروپرسـس شـرکت فـوالد مبارکه افـزود: 

در ایـن پـروژه بـا طراحـی آنالیـز شـیمیایی و تغییـر 

مکانیسم های استحکام  بخشی در واحد متالورژی 

و روش هـای تولیـد گریـد جدیـدی بـا تمرکـز بـر 

میـزان  کاهـش  و  رسـوبات  شـکل  بهینه سـازی 

ناخالصی در واحد فوالدسازی و ریخته گری تولید 

شـد. سـپس در واحـد نوردگـرم بـا هـدف نـورد در 

ناحیه عدم تبلور مجدد آستنیت و کاهش میزان 

باندینـگ عملیـات نـورد انجـام شـد. پـس از مـورد 

پذیـرش قـرار گرفتن تسـت های خواص مکانیکی، 

نمونه هایـی از ایـن گریـد و ST52 معمولـی جهـت 

از  یکــــی  بــــه  خستگــــی  تست هــــای  انجـــام 

آزمایشـگاه های معتبر ارسـال گردید. نمونه سـازی 

مطابـق بـا اسـتاندارد ASTME466 انجـام و تسـت 

در تنش های 350 و 400 مگاپاسکال انجام شد.

شـهریاری در پایـان خاطرنشـان کـرد: تعـداد 

سـیکل الزم بـرای شکسـت Fat-ST52 در تنـش 

350مگاپاسـکال بیش از چهاربرابر تعداد سـیکل 

بـود.  معمــــولی   ST52 شکســـت  بــــرای  الزم 

 Fat-ST52 ،همچنیـن در تنـش 400 مگاپاسـکال

 ST52 بـه  نسـبت  برابـر  دو  حداقـل  اسـتحکام 

معمولی نشان داد.

رئیـس گـروه فنـی فوالدسـازی و ریخته گـری 

مـداوم فـوالد مبارکـه نیـز در ایـن زمینـه گفـت: 

نقـش  مـداوم  و ریخته گـری  فراینـد فوالدسـازی 

مهمـی در موفقیت آمیز بـودن تولید گرید مقاوم 

به خستگی FAT-ST52 داشته است.

شـفیعی افـزود: ازجملـه مـوارد مهـم، کنتـرل 

میـزان سـولفور بـه  عنوان یک عنصر ناخواسـته در 

شـارژ  رژیـم  رعایـت  بـا  کـه  اسـت  مـذاب  فـوالد 

مناسـب در کوره قوس و سـولفورزدایی در فرایند 

فوالدسـازی ایـن مهـم حاصل شـده اسـت. ازجمله 

نکات مهم دیگر در تولید این گرید کاهش میزان 

ناخالصی هـای غیرفلـزی در تختـال اسـت کـه بـا 

طـی  تمیـــز  فــــوالد  دستورالعمل هــــای  اجــــرای 

فرایندهای متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم، 

میزان این ناخالصی ها به حداقل رسیده است.

وی تصریح کرد: تنظیم دقیق عنصر نیوبیوم 

در فـوالد مـذاب بـه  عنـوان یـک عنصـر کلیـدی با 

و  آن  اسـتاندارد  رنـج  بـودن  محـدود  بـه  توجـه 

سـاختاری  و  شـکلی  عیـوب  کنتـرل  همچنیـن 

ایـن  زیـاد روی  بـه حساسـیت  توجـه  بـا  تختـال 

محصول، ازجمله موارد مهم دیگر بوده است که 

و  فوالدسـازی  ناحیـه  در  همـکاران  تـالش  بـا 

ریخته گری مداوم و واحدهای پشتیبانی کننده 

حاصل شده است.

در  نیـز  گـرم  نـورد  ناحیـه  فراینـد  مهنـدس 

خصوص تولید این محصول جدید اظهار داشت: 

بـر اسـاس اهـداف مبتنـی بـر تولیـد ایـن محصـول 

جدیـد و در راسـتای تامیـن خـواص ویـژه به عنـوان 

فوالد مقاوم به تنش های خستگی و شکست های 

ناشـی از آن، ابتـدا آنالیـز و مشـخصات فنـی ایـن 

محصـول در گـروه فنـی ناحیـه نـورد گـرم مـورد 

بررسـی و ارزیابی قرار گرفت و پس از شبیه سـازی 

و اطمینـان از امکان پذیـری تولیـد آن، نسـبت بـه 

تهیه دسـتورالعمل و روش تولید با در نظر گرفتن 

تامین خواص مکانیکی مورد انتظار، اقدام گردید.

تولیـد  ادامـه  افـزود: در  سـید محمودمانـی 

محصـول بـا ابعـاد 1250* 8 میلی متـر در دسـتور 

کار قـرار گرفـت و نهایتـا ایـن محصـول بـا رعایـت 

الزاماتـی نظیـر چگونگـی تامیـن پروفیـل دمـا در 

طـول خـط نـورد گـرم، نیروهـای قفسـه های نـورد 

پارامترهـای  سـایر  و  فنـی  مشـخصات  مطابـق 

فراینـدی، در سـایه تـالش و تجربـه همـکاران نورد 

گـرم بـا موفقیـت در خط نورد گـرم فوالد مبارکه 

تولیـد گردیـد. در ایـن رابطـه تسـت های نهایـی 

محصـول تولیـد شـده، تامیـن خـواص مکانیکـی 

مورد انتظار را نیز به  خوبی تایید کردند.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با تولید 

نتایـج  دریافـت  و  محصـول  ایـن  موفقیت آمیـز 

ویژگی های مورد انتظار مشتریان، واحد نوردگرم 

ایـن امـکان را دارد کـه سـایر سفارشـات حـاوی ایـن 

نـوع محصـول را در تناژهـای متناسـب دریافـت، 

برنامه ریزی و تولید کند.

 گرید ST52 مقاوم به خستگی از 
خارج از کشور تامین می شد و در 
برخی شرایط به دلیل عدم امکان 
تامین، از گرید ST52 معمولی به  

جای آن استفاده می شد که عملکرد 
مطلوب را نداشت



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

76
é 1400  شهریورماه é 181  شماره 

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملـو، در پی بروز 

مشـکالت ناشـی از افزایـش قیمـت ارز، تشـدید 

صنعتـی  گـروه  اولیـه،  مـواد  نبـود  و  تحریم هـا 

دیـواری،  شـوفاژ  پکیـج  تولیدکننـده  ایسـاتیس 

رادیاتورهای پانلی و حوله ای و کولرگازی اسپلیت 

از حـدود دو سـال پیـش قـادر بـه ادامـه فعالیـت 

نشـد و در نتیجه با توقف تولید عمال این واحد 

نوپا و مدرن صنعتی در یزد که از تکنولوژی روز 

و  ورشکسـتگی  مـرز  بـه  اسـت  برخـوردار  دنیـا 

تعطیلـی کامـل کشـیده شـد امـا ایـن مجموعـه 

صنعتی با مشـارکت و سـرمایه گذاری چادرملو، 

شـرکت آسـفالت طوس و شـرکت شـهداب یزد از 

خطـر تعطیلـی و بیـکاری حـدود 450 نیـروی کار 

رها شد.

در مراسـم واگـذاری گروه صنعتی ایسـاتیس 

به سهامداران جدید، مدیر عامل شرکت معدنی 

و صنعتـی چادرملـو با اشـاره به ضـرورت عمل به 

فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 

از تولیـد و حرکـت بـه سـمت اقتصـاد مقاومتـی 

گفـت: چادرملـو یکـی از شـرکت های موفـق در 

عرصه اقتصادی کشور است و ما مکلف هستیم 

نـه تنهـا از سـرمایه های سـهامداران حقیقـی و 

حقوقـی خـود صیانـت کنیم، بلکه نهایـت تالش 

چرخ هـای  درآوردن  گـردش  بـه  بـرای  را  خـود 

بـه عمـل  رونـق کسـب وکارها  و  اقتصـاد کشـور 

آوریـم. بـر ایـن اسـاس بـا درخواسـت مقامـات و 

صنعتـی  گـروه  شـدیم  آن  بـر  اسـتان  مسـئوالن 

ایساتیس را مجددا احیا کنیم.

تقـی زاده در ادامـه افـزود: بـا این اقـدام عالوه 

در  ارزش  ایجـاد  اسـتراتژی  سـاختن  محقـق  بـر 

چادرملو گامی عملی در مسیر رونق اقتصادی و 

اشتغال زایی برداشتیم.

وی یـادآور شـد: در حـال حاضـر، اجـرای ده ها 

پـروژه صنعتـی و زیربنایـی را بـه ارزش 700 هـزار 

انتظـار  و  داریـم  کار  دسـتور  در  ریـال  میلیـارد 

مـی رود بـا همـکاری دسـتگاه های اجـرای اسـتان 

کـه تاکنـون نیـز بسـیار ارزنـده بـوده اسـت ایـن 

طرح ها در استان یزد به اجرا درآید.

شـرکت چادرملـو که همـواره در پی ایجـاد ارزش افـزوده در روند فعالیت هـای معدنی و صنعتی خود اسـت، با ارائـه چندین طرح 
صنایـع پایین دسـتی فـوالد و اخـذ مجوزهـای الزم ازجملـه کارخانـه تولید ورقه هـای آلیـاژی، اکنـون گام را فراتر گذاشـت و با 

مشارکت در خرید یک واحد تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی، حلقه ای دیگر به زنجیره تولیدات خود افزود.

حلقه ای دیگر به زنجیره تولید چادرملو افزوده شد

ــــ

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: تا پایان امسال، حدود 30 طرح در بخش معدن و صنایع معدنی سراسر کشور افتتاح می شود.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

اللـه جعفـری  روابـط عمومـی ایمیـدرو، وجیـه 

اظهار داشـت: پیش بینی شـده تا پایان اسـفند 

مـاه، طرح هـای توسـعه ای  مختلفـی در حـوزه 

طـال،  نفلیــــن،  روی،  و  سـرب  مــــس،  فــــوالد، 

بـه  غیـره  و  زیرسـاختی  فروکـروم،  آنتیمـوان، 

بهره برداری برسند.

ایـن  سـرمایه گذاری  مجمـوع  افـزود:  وی 

هـزار  یـک   ( دالر  میلیـارد  دو  مـرز  بـه  طرح هـا، 

ومیلیارد دالر( می رسد و برای بیش از چهار هزار 

می کنـد.  ایجـاد  مسـتقیم  اشـتغال  نفـر   700 و 

همچنین با احتسـاب اشـتغال غیرمسـتقیم این 

و  هـزار   18 از  بیـش  امسـال  پایـان  تـا  طرح هـا، 

600شغل ایجاد خواهد شد.

جزئیات طرح های افتتاحی سال 1400  

بـه  اشـاره  بـا  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

جزئیات طرح های قابل افتتاح تا پایان سـال 1400، 

تصریـح کـرد: ازجملـه ایـن طرح هـا، واحـد احیـای 

فـوالد  بریکت سـازی  واحـد  قائنـات،  مسـتقیم 

شـادگان، کنسـانتره فوالد شـرق کاوه، فاز نخسـت 

تجهیـز معـدن و احـداث کارخانـه سـرب و روی 

مهدی آباد، معدن مس ایجو و فاز سـه کنسـانتره 

گهر زمین است.

از  دیگـری  بخـش  داد:  ادامـه  جعفـری 

طرح هـای مذکـور، کارخانـه طـالی هیـرد، تولیـد 

تولیــــد  طــــرح  الیگــــودرز،  سـنگ  از  کاغـــــذ 

معـدن  توسـعه  معـدن،  تجهیـز  سـیلیکومتال، 

سرچشـمه، راه انـدازی سـه پسـت اسـکله بنـدر 

پارسـیان، کارخانـه فلوتاسـیون مـس سرچشـمه، 

دره  طـالی  معـدن  چادرملـو،  فـوالدی  کالف 

اشکی و تولید کود فسفاته است.

در  دیگـری  کـرد: طرح هـای  خاطرنشـان  وی 

بخش هـای فروکـروم، آهـک هیدراته و زیرسـاختی 

)تامین آب، برق، جاده، تسهیل صادرات و غیره( تا 

پایان امسال افتتاح می شوند.

افتتاح 30 طرح معدن و صنایع معدنی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد:
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مهـدی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

صادقـی نیارکی اظهار داشـت: پروژه »سـاخت 

داخـل«، نـه از روی اجبـار، بلکـه بـه عنـوان یـک 

بـه  اعتقـاد  بـا  الـزام  یـک  و  غالـب  پارادایـم 

ظرفیت هـای درونـی، تـوان فنـی و مهندسـی، 

نیـروی انسـانی نخبـه کشـور، فارغ التحصیالن 

دانشـگاهی در سـال های گذشته در وزارتخانه 

پیگیری شد.

بـه گفتـه وی، در اجـرای این پـروژه هر چند 

از الزام هایـی همچـون قانـون حداکثر اسـتفاده 

از تـوان تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایت از 

اختیاراتـی  کـه  شـد  اسـتفاده  ایرانـی  کاالی 

همچون استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 

ملـی و ضمانـت منابـع مربـوط بـه تبصـره 18 را 

بـه همـراه داشـت، امـا نـگاه  بـه ایـن پـروژه یـک 

نگاه ترویجی-ترغیبی بود.

صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 

اجرایـی  کـرد:  خاطرنشـان   تجـارت  و  معـدن 

شـدن ایـن پـروژه در ابتـدا بـا برگـزاری میزهای 

سـاخت داخـل آغاز شـد و در ادامـه، به برنامه 

اسـتان ها بـرای تشـکیل و ترغیـب بـه سـاخت 

داخل ادامه یافت.

صادقـی  نیارکـی تصریـح کـرد: در ادامه اقالم 

گلوگاهـی در بیـن اقالمی که باید سـاخت داخل 

نهادهـای  دسـتگاه ها،  بـه  و  شناسـایی  می شـد 

انقـالب اسـالمی و همـه سـرمایه گذاران عرضه و 

سهم هر استان نیز مشخص شد.

وی در ادامـه بیـان کـرد: در کنـار آن اعـالم 

کردیـم کـه هـر نـوع منابـع ملـی می توانـد بـه 

سـمت و سـوی اجرای پروژه های سـاخت داخل 

هدایـت شـود، یعنـی بـه  جـای اینکـه در کشـور 

کورکورانه سرمایه گذاری کنیم، منابع موجود 

بـه  تـا  شـود  هدایـت  پروژه هـا  ایـن  سـمت  بـه 

سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تبدیل شود.

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معدن 

و تجارت عنوان کرد:  امسـال پروژه های توسـعه 

سـاخت داخـل را بـه تامیـن مالـی مجهـز کردیم 

نیـز  وزارتخانـه  برنامـه  و  طـرح  معاونـت  از  و 

خواستار پیگیری موضوع شدیم.

صادقـی  نیارکـی اظهـار کـرد: در ادامـه بـه 

دنبـال شناسـایی پروژه هـای سـاخت داخـل از 

طریـق صندوق هـای پـروژه کـه تامیـن مالـی از 

طریـق بـورس اسـت هسـتیم، زیرا بـازار تضمین  

شده ای دارند.

وی در ادامـه اذعـان کـرد: به  طور مثال اگر 

کسـی امـروزه بـه تولیـد یـک میلیـون دسـتگاه 

گیربکـس اتوماتیـک خـودرو یـا تایـر خودروهای 

شـده ای  تضمیـن   بـازار  کنـد،  اقـدام  سـنگین 

خواهد داشـت و مردم می توانند سـرمایه های 

خرد خود را به این سمت هدایت کنند.

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معدن 

و تجـارت در پایـان تاکیـد کـرد:  بـه ایـن طریـق 

بـزرگ  پروژه هـای  بـرای  تکمیلـی  کار  می تـوان 

جایگزینـی واردات انجـام داد و اجـرای چنیـن 

طرح هــــا و پروژه هــــایی بایــــد در دستــــور کار 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  و  جدیـد  دولـت 

تجـارت باشـد، زیـرا می توانـد عایـدی زیادی به 

دنبال داشته باشد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، سـال گذشـته 

تعمیـق  و  توسـعه  بـرای  دالر  میلیـارد   3.2

سـاخت داخـل توسـط اسـتان ها هدف گـذاری 

بـا توجـه بـه اقدام هـای انجـام  شـده بـود کـه 

شـده، ایـن میـزان به بیـش از 3.5 میلیارد دالر 

افزایش یافت.

معـاون امـور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای امسـال برنامه سـاخت داخل به میزان سـه میلیـارد و 400 میلیون دالر 
در نظر گرفته شده است که دستگاه ها هر سه ماه یک بار به ارائه گزارشی از میزان تحقق برنامه خواهند پرداخت.

برنامه ریزی برای 3.4 میلیارد دالر ساخت داخل در سال 1400

معاون امور صنایع وزارت صنعت خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

ایـن  اکسـین خوزسـتان،  فـوالد  عمومـی شـرکت 

شـرکت از آنجـا کـه اخـذ گواهینامه انطباق معیار 

الـزام  مصـرف  پـر  صنایـع  بـرای  انـرژی  مصـرف 

می باشـد و سـاالنه از طـرف اداره اسـتاندارد ایـران 

فـوالد  قـرار می گیـرد، در شـرکت  ارزیابـی  مـورد 

اکسین خوزستان نیز پیگیری ها و مستندات الزم 

برای سـال 99 در حال بررسـی، تکمیل و ارسـال به 

اداره اسـتاندارد ایـران می باشـد، ایـن رونـد بـرای 

سـال های آتـی نیـز انجام می گیرد تا شـاخص های 

مصـرف در حـد اسـتاندارد آهـن و فـوالد بـه شـماره 

9653 باشد.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات و دغدغه 

سـازمان های انتفاعـی و غیـر انتفاعـی در جهـان 

موضـوع انـرژی و گرمایش زمین ناشـی از مصرف 

سـوخت های فسـیلی اسـت که توجه زیادی را در 

کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسعه به خود 

جلب کرده است.

در ایران نیز موضوع اهمیت مصرف انرژی از 

سـایر کشـورهای جهان مسـتثنی نبوده و یکی از 

دغدغه هـای اصلی دولتمـردان و صاحبان صنایع 

می باشـد در این راسـتا از سـال 89 قوانینی در این 

حوزه توسـط مجلس شـورای اسـالمی با نام قانون 

و  تدویـن  بنـد   75 در  مصـرف  الگـوی  اصـالح 

الزم االجـرا گردیـد در راسـتای ایـن قانـون، سـازمان 

ملی اسـتاندارد ایران، در صنایع پرمصرفی مانند 

صنایـع فـوالدی، مسـتنداتی را تدویـن و تحـت 

عنوان استانداردهای معیار مصرف )برای صنعت 

فوالد ISIRI 9653( منتشر شد.

الزم بـه ذکـر اسـت این اسـتانداردها بـه صورت 

ساالنه توسط شرکت های ذیصالح در صنایع بررسی 

می شـود و در صـورت عـدم انطبـاق مصـرف انرژی 

سـازمان بـا معیارهـای تعییـن شـده در اسـتاندارد، 

جرائم سنگین و در شرایط حاد تعطیلی واحد صنفی 

توسط قانون گذار به مرحله عمل در می آید.

خوشـبختانه بـا همـکاری واحدهـای مختلـف 

شرکت فوالد اکسین و پروژه های بهبود اجرا شده 

در شرکت از سال 91 تا 98 علی رغم سخت گیرانه 

بودن معیارهای مذبور، این استاندارها به صورت 

کامل رعایت شده و با پیگیری واحد بهینه سازی 

مصـرف انـرژی سـایر الزامـات مطابـق برنامه ریـزی 

مـدون، در حـال اجـرا و گزارش دهـی بـه ذینفعـان 

مربوطه  است.

در راسـتای اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی توسـط شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان پیگیری ها در حال انجام و مسـتندات 
الزم به سازمان ملی استاندارد ارسال شد.

پیگیری برای اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی توسط 
شرکت فوالد اکسین
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