
شماره  184 / مهرماه  1400 تحلیلی خبری،  پایگاه  الکترونیکی  هفته نامه 

سریع تر از امروز، فردا را خلق کنید ...

::MMEMME بهزاد سلطانی، استاد دانشگاه و مدیر دفتر ایران شرکت بهزاد سلطانی، استاد دانشگاه و مدیر دفتر ایران شرکت
رشد زنجیره ارزش با تکیه بر دانش

علیرضا مهرمنش، معاون اداری و مالی شرکت احیا استیل فوالد بافت:علیرضا مهرمنش، معاون اداری و مالی شرکت احیا استیل فوالد بافت:
صنعت فوالد هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است

وحید ایزدپناه، عضو هیئت عامل شرکت صنایع استیل البرز:وحید ایزدپناه، عضو هیئت عامل شرکت صنایع استیل البرز:
از واردات ورق  سرد ضد زنگ بی نیاز خواهیم شد

مهدی بهرامی
مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان:

سیاست گذاری  ها 
در جهت حمایت 

از تولید نیست

سیاست گذاری  ها 
در جهت حمایت 

از تولید نیست





مدیر مسئول: 
اتابک خلیلی

سردبیـر: 
پوریا رنجبر

طراح گرافیک:
مهری باقری

نشانی:
تهران | خیابان شریعتی | باالتر از تقاطع سمیه 

پالک  114 | واحد یک

فهرست

هفته نامه
شماره 184، 1400/07/03

021-77653834

 Info@felezatonline.ir

 www.felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

021-77653707

سرمقاله
4 ................................................................................................... وارونگی یک شعار

گفت وگوی ویژه
سیاست گذاری  ها در جهت حمایت از تولید نیست................................................................ 6

فــوالد
رشد زنجیره ارزش با تکیه بر دانش................................................................................. 14

صنعت فوالد هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است.............................................................. 18

20 ................................................................. از واردات ورق  سرد ضد زنگ بی نیاز خواهیم شد

آلومینیـوم
28 ................................................................................. رقابت سخت در بازار سیم و کابل

مــس
34 .................................................................................. خودتحریمی، آفت بزرگ صنعت

سرب و روی
شمارش معکوس برای تعطیلی واحدهای کوچک................................................................. 38

40 ....................................................................... شریان های تامین مواد اولیه خشکیده است

تحلیــل
44................................................................. درآمد گل گهر به مرز 20 هزار میلیارد تومان رسید

مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
کاهش قیمت پایه، متقاضیان را کمی مشتاق تر کرد............................................................... 50

سایر رسانه ها
58 ....................................... شمش سنگین ۹5 تن فوالدی در مجتمع صنعتی اسفراین ریخته گری شد

بازگشایی معدن آق دربند سرخس................................................................................ 5۹

5۹ .......................................................... انتقال 20 واحد ریخته گری البرز به شهرک های صنعتی

موفقیت فوالد خراسان در نصب و راه اندازی فوالدبر )لدلکار( دوم در فوالدسازی شماره دو...................... 60

80 میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل ذوب آهن ملکان اختصاص یافت........................................ 61

61 ............................................................ تسریع در اجرای طرح های توسعه ای زغال سنگ طبس

معافیت گمرکی ماشین آالت مستعمل بیش از دو برابر شد........................................................ 62

کاهش تولید فوالد چین............................................................................................ 63

انتقال ترانسفورماتور غول پیکر به پروژه روی مهدی آباد در مهر ماه............................................... 63

اتکا به توانمندی مهندسان داخلی برای بومی سازی تجهیزات در منطقه ویژه خلیج فارس.......................64

تمدید و اخذ گواهینامه های جهانی استاندارد.................................................................... 65

تولید ذوب  آهن 10 درصد رشد را تجربه کرد...................................................................... 66

حرکت »ومعادن« بر مدار توسعه................................................................................... 68

نصب توربین ایرانی در بلوک دوم نیروگاه گل گهر................................................................. 70

برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان جهت دریافت مجدد گواهینامه موسسه  CARES انگلستان.................... 71

71 ............................................... آغاز عملیات اجرایی سه طرح توسعه ای در شرکت فوالد خوزستان

72 ..................................................... لزوم حمایت دولت از طرح 25 ساله تولید آلومینا در سراب

سهم تولید فوالد خوزستان در کشور از 25 به 12.5 درصد رسیده است.......................................... 74

آسیا و اقیانوسیه در بازار لیتیوم پیشتاز خواهند بود.............................................................. 76



é 1400  مهرماه é 184  شماره 

طی یک دهه گذشته، در سطوح عالی سیاست گذاری کلی کشور در به 

تولید داخلی تاکید شـده اسـت. دولت هایی که در این یکی دو دهه در راس 

امور اجرایی و مرتبط با تولید قرار داشتند، نیز کم و بیش در شعارهای خود به 

نوعـی حمایـت از تولیـد را مطـرح کردنـد و ابرپروژه هایـی نیـز بـه خصـوص در 

بخش معدن و صنایع معدنی افتتاح شد؛ اما عملکرد کلی این بخش در مدت 

یاد شده، واقعیت های دیگری را نمایان می سازد.

ممکن اسـت شـعارها و برنامه ها در جهت حمایت از تولید باشـند اما دو 

معضـل کلـی در ایـن زمینـه بـه حـوزه تولیـد آسـیب رسـانده و باعـث شـده ایـن 

بخـش هرگـز نتوانـد توانایی هـای خـود را مطابـق بـا پتانسـیل ها شـکوفا کنـد. 

نخستین چالش، وجود بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات متعدد 

و بعضـا بی ارتبـاط بـا تولیـد اسـت کـه هماننـد کالفـی سـردرگم، ابتـدا، انتهـا و 

فرایندهای اجرای آن مشخص نیست. ضمن اینکه برخی از این بخشنامه ها 

نیز با یکدیگر متناقض اسـت و این تناقض عالوه بر اینکه موجب سـرگردانی 

تولیدکنندگان و خود مسئوالن می شود، می تواند زمینه را برای سوءاستفاده های 

احتمالـی و تبعیـض میـان تولیدکننـدگان فراهـم آورد. نمونـه ایـن موضـوع را 

می تـوان در صـادرات برخـی از محصوالت کشـور مشـاهده کـرد. در حالی که 

تاکیـد مسـئوالن کشـور بـر دوری از خام فروشـی و رفتـن بـه سـمت صـادرات 

محصـوالت دارای ارزش افـزوده اسـت، بیشـترین میـزان صـادرات در زنجیـره 

معـدن و صنایـع معدنـی، طـی پنـج مـاه نخسـت امسـال، بـه محصـوالت نیمه 

نهایی تعلق داشت. اگر یک تولیدکننده کوچک قصد صادرات این محصوالت 

را داشته باشد به بهانه جلوگیری از خام فروشی از آن ممانعت به عمل می آید؛ 

حـال اگـر همیـن محصول را یک تولیدکننده بـزرگ دولتی صادر کنـد، از آن به 

عنـوان یـک موفقیـت یـاد می شـود. در حالی این شـرکت ها بعضا برای توسـعه 

خطوط خود و تکمیل زنجیره با موانع متعددی مواجه هستند.

معضل قابل توجه دیگر، حمایت از تولید یک محصول خاص در شرایطی 

اسـت کـه بعضـا تولیـد آن صرفـه اقتصـادی نـدارد یـا اینکـه بـا اشـکاالت زیـادی 

همراه است. نمونه بارز این موضوع در حمایت از خودروسازانی که هم اکنون 

بیـش از 80 هـزار میلیـارد تومـان بدهـی انباشـته دارنـد و با تولید هر محصول، 

بدهـی بیشـتری بـه بـار می آورنـد، قابـل مشـاهده اسـت. عالوه برایـن، بحـث 

حمایت از تولیدکنندگان ورشکسته نظیر »هپکو« مطرح شده است که عالوه 

بر دارا بودن بدهی زیاد، مالکیت آن  مشـخص نیسـت و صرف ادعا مبنی بر 

توانایی تولید، موجب شده بسیاری از معدنکاران نتوانند ماشین آالت مورد 

نیـاز خـود را وارد کننـد و بسـیاری از طرح هـای توسـعه معدنـکاری را بـه بهانـه 

حمایت از این شرکت، معطل گذاشته اند و مجوز واردات ماشین آالت معدنی 

را صـادر نمی کننـد. متاسـفانه تجربـه نشـان داده کـه برخـی حمایت هـای 

کارشناسی نشده و غیر اقتصادی، همیشه نتیجه معکوس داشته است.

یکی دیگر از تناقض ها در زمینه حمایت از تولید، جانمایی های غلط برخی 

واحدهای تولیدی و دخالت مسئوالن منطقه ای در خصوص راه اندازی آن ها 

بـوده اسـت. بـه طـوری کـه برخـی از ایـن واحدهـای تولیـدی بیـش از 15 سـال 

دوران ساخت آن ها به طول انجامیده است. همچنین دایره دخالت مسئوالن 

در امر تولید از این موضوع نیز فراتر رفته و بعضا در برخی از برهه های زمانی 

بـا سـفارش و حتـی بـا تهدیـد، در خصوص عملکـرد بنگاه های بـزرگ اقتصادی 

دخالت داشته اند. نمونه این دخالت را می توان به وضوح در صنایع معدنی 

مانند فوالد مشاهده کرد. جایی که بیش از ده ها هزار نیروی انسانی مازاد به 

بنگاه های فوالدی تحمیل شده تا ایران از نظر نیروی انسانی در این صنعت، 

یکـی از بدتریـن رتبه هـای دنیـا را داشـته باشـد. هم اکنـون میـزان تولیـد فـوالد 

کشور ساالنه 30 میلیون تن است و تعداد شاغالن در سه واحد بزرگ فوالدی 

کشـور در مجموع به حدود 30 هزار نفر می رسـد که این امر، از اسـتانداردها 

و متوسـط جهانـی یـک شـرکت خـارج اسـت. جمـع تولیـد ایـن سـه شـرکت 

15میلیـون تـن اسـت؛ در حالـی کـه شـرکت پوسـکو در کـره جنوبـی بـا حـدود 

2۹هـزار نفـر نیـروی انسـانی، بیـش از 42 میلیـون تـن فوالد تولید می کنـد. این 

یعنی دخالت برخی افراد که بدون ضابطه و تنها با اعمال نفوذ، نیروی انسانی 

را به تولیدکنندگان تحمیل می کنند، حتی شرکت ها را تا مرز ورشکستگی و 

تعطیلی نیز پیش می برند.

اکنون نیز بسیاری از گلوگاه های تولید به این حوزه تعلق نداشته و بیشتر 

از قوانیـن و مقـررات و رفتارهـای فـردی مسـئوالن نشـأت می گیـرد. طرح های 

توسـعه ای در صنایـع فـوالد و مـس کشـور بـه جـای اینکـه بـه محلـی بـرای 

اشـتغال زایی، ایجـاد ارزش افـزوده و خلـق ثـروت بـرای کشـور تبدیـل شـود، بـه 

محلی برای کشـمکش قدرت های سیاسـی تبدیل شـده  و برخی از طرح های 

نسبتا ساده توسعه ای به همین دلیل، سال ها به طول انجامیده  است.

متاسـفانه سیاسـت گذاری و برنامه ریزی برای تولید در کشـور ما هیچ گاه 

توسط تولیدکنندگان و یا کارشناسان مرتبط با بخش تولید انجام نشده است 

و بسیاری از مسئوالنی که در رأس امور قرار دارند، به جای اینکه به مانع زدایی 

در مسیر تولید بپردازند، با اعمال نظرهای سلیقه ای و صدور بخشنامه های 

متعـدد، بیشـتر مانع تراشـی می کننـد. بهتـر اسـت دولـت جدیـد، غبـار از 

شعارهای حمایت از تولید بردارد و به یکپارچگی زنجیره  ارزش در جهت رشد 

و توسعه صنایع کمک کند.
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بـا اینکـه طی چند سـال گذشـته، بـر حمایت از تولید تاکید شـده اسـت، اما بـه اعتقـاد تولیدکننـدگان فاصله میان شـعار تا 
عمل از سـوی مسـئوالن بسـیار زیاد اسـت و در عمل به جای مانع زدایی و تسـهیل تولید، شـاهد مانع تراشـی از سـوی برخی 
سـازمان ها هسـتیم. بـه طـوری کـه بسـیاری از معدنـکاران فعـال در معـادن بـزرگ کشـور بـه دلیـل بخشـنامه ها در جهت 
حمایـت از تولیـد داخلـی، قـادر بـه وارد کـردن ماشـین آالت روز معدنـی نیسـتند و همیـن امـر موجـب شـده اسـت نتوانند 
برنامه هـای توسـعه ای خـود بـه ویـژه افزایش برداشـت از معـادن را به موقـع اجرا کننـد. تولیدکننـدگان انتظـار دارند برای 
افزایـش تولیـد و عملکـرد بهتـر خود، مسـئوالن به آن ها بـرای آزادی عمـل دهنـد و قوانین و مقررات دسـت و پاگیـر را رفع 
کننـد. در ایـن راسـتا، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با مهدی بهرامی، مدیرعامل شـرکت توسـعه فرآوری 

صنایع و معادن ماهان سیرجان به گفت وگو نشسته است که شرح کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

مهدی بهرامی، مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

سیاست گذاری  ها در جهت حمایت از تولید نیست
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شـرکت  ◄ معـادن  خصـوص  در  توضیحاتـی 

توسـعه فـرآوری صنایـع و معادن ماهان سـیرجان، 

ذخیره، عیار و میزان برداشت از آن بفرمایید.

ذخیـره معـدن شـماره 5 گل گهـر سـیرجان در 

حـال حاضـر حـدود 24 میلیـون تـن ثبـت شـده و 

ظرفیتی که برای استخراج و تولید ساالنه در نظر 

گرفتـه شـده، حـدود سـه میلیـون تـن اسـت. عیـار 

متوسط این معدن در حال حاضر حدود 53درصد 

تکمیلـی روی  اکتشـاف  اخیـرا عملیـات  اسـت. 

معـدن انجـام شـده و ذخیـره آن بـه 32 میلیـون تن 

افزایش یافته اسـت. از این میزان، شـرکت توسـعه 

فـرآوری صنایـع و معـادن ماهـان سـیرجان تاکنـون 

هفت میلیون تن آن را برداشت کرده است. البته 

در تالش هستیم که در هلدینگ ماهان، عملیات 

اکتشـافی را در بخش هایـی از کشـور و همچنیـن 

معـدن گل گهر انجام دهیم. برای این منظـور، در 

دارای  معـــــدنی  محدوده هــــای  مزایـــده هــــای 

سـنگ آهن شـرکت کرده ایـم و در محدوده هـای 

مختلف نیز اکتشـاف داریم. در معدن شـماره 5 

گل گهر تاکنون حدود ۹ هزار متر حفاری کرده ایم 

و در برنامـه داریـم کـه تا پایان سـال جـاری، حفاری 

اکتشـافی بیشـتری بـرای افزایش ذخیـره و افزایش 

عیار انجام دهیم. 

روش معـــدنکاری شرکـــت شمـــا بـــه چـــه  ◄

صورت است؟

معدنـکاری در معـادن سـنگ آهن بـزرگ ایـران 

عموما به صورت روباز است و طبیعتا شرکت ما 

نیز از این روش برای استخراج استفاده می کند. 

ایـن امـر بـا اسـتفاده از تراک هـای بـزرگ معدنی و 

بیل های مکانیکی انجام می شود. به این صورت 

کـه انفجـار بـه صـورت کنتـرل شـده در معـدن 

از  اسـتفاده  بـا  اسـتخراج  و  می گیـرد  صـورت 

دستگاه های یاد شده انجام می  شود.

مشـتریان سـنگ آهن شـما چه شـرکت هایی  ◄

هستند؟

مشـتری عمـده شـرکت مـا، شـرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر است. در یک قرارداد تهاتری با 

کلوخـه  صـورت  بـه  را  سـنگ آهن  شـرکت،  ایـن 

تحویـل می دهیـم و گندلـه دریافـت می  کنیـم؛ 

فـوالد  اختیـار شـرکت  را در  ایـن گندلـه  سـپس 

بافت، دیگر شرکت متعلق به هلدینگ ماهان که 

قـرار  اســــت  سهامــــدار  آن  در  نیـز  مـا  شـرکت 

می دهیـم. ایـن شـرکت نیـز با توجـه بـه دارا بودن 

یـک واحـد احیـای مسـتقیم، گندلـه را بـه آهـن 

اسفنجی تبدیل می کند.

بسـیاری از تولیدکنندگان سنگ آهن نسبت  ◄

اعتـراض  معدنـی  مـاده  ایـن  قیمت گـذاری  بـه 

دارند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

قیمت گـذاری سـنگ آهن، بزرگ تریـن چالـش 

معدنـکاران ایـن عرصـه اسـت کـه همـواره بـه آن 

اعتـراض دارنـد. قیمـت سـنگ آهن در کشـور مـا 

هیچ گاه با قیمت های جهانی همخوانی نداشته 

است. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی 

کـه معـدن خـود را از سـازمان توسـعه و نوسـازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( گرفتـه 

بودنـد، بـه ویژه معـادن شـماره 2، 4، و 5 گل گهر، 

ایمیـدرو دچـار مشـکل  بـا  قراردادهـای خـود  بـا 

شـدند زیـرا ایمیـدرو، قیمـت واگـذاری معـادن را 

مطابق با قیمت های جهانی و صادراتی و نرخ ارز 

بـازار آزاد محاسـبه می کـرد. در مقابـل، عـالوه بـر 

ممنوعیـت صـادرات سـنگ آهن، قیمت گـذاری 

این محصول معدنی در بازار داخلی بسیار پایین 

و ضریبـی از شـمش فـوالد خوزسـتان محاسـبه 

تولیدکننـده  خصوصـی  شـرکت های  می شـد. 

سـنگ آهن بیـش از همـه تولیدکننـدگان تحـت 

فشـار قـرار دارنـد. البتـه برخـی از تولیدکننـدگان 

سنگ آهن، خود مصرف کننده آن در زنجیره های 

بعـدی هسـتند و بنابرایـن مشـکلی بـا قیمــــت 

ندارنــــد. چراکــــه در محصــــوالت  سنگ آهــــن 

پایین دسـتی بـه ویـژه فـوالد بـه سـود اصلـی خـود 

خواهند رسید.

هر چند که قیمت گذاری دستوری و محاسبه 

قیمـت سـنگ آهن بـر اسـاس ضریبـی از شـمش 

فـوالدی تـا پایـان اسـفند مـاه سـال گذشـته بـود 

آسـیب های ناشـی از ایـن سیاسـت گذاری،  امـا 

هنـوز گریبـان معدنـکاران را رهـا نکـرده اسـت. 

ابتـدای سـال جـاری کـه دیگـر  از  اینکـه  ضمـن 

دولـت  و  نشـده  اعـالم  دسـتوری  قیمت هـای 

ماننـد  بـه  قیمت گـذاری  بـرای  بخشـنامه ای 

سـال های گذشـته ابـالغ نکـرده اسـت. بـا اینکـه 

قیمت محصوالت سنگ آهنی که در بورس کاال 
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سـابق  دسـتوری  قیمـت   بـا  می شـود،  عرضـه 

متفـاوت اسـت، امـا ایـن قیمت هـا همچنـان بـا 

قیمت های جهانی فاصله دارند.

ایمیـدرو در اسـفند مـاه بـرای شـرکت توسـعه 

فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان بهای هر 

تـن سـنگ آهن کلوخـه را دو میلیـون 800 هـزار 

تومـان فاکتـور کـرد تـا حقـوق دولتـی را محاسـبه 

کند. در حالی که یکی از شرکت های زیرمجموعه 

این سازمان همین سنگ آهن کلوخه را در تیر ماه 

در بـورس کاال حـدود ۹00 هـزار تومـان بـه ازای هر 

تـن عرضـه کـرد. ایـن یعنی تبعیض بسـیار زیادی 

میـان تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی و بخـش 

دولتی سنگ آهن وجود دارد.

آیا چالش قطعی برق به فعالیت شرکت شما  ◄

آسیب زد؟ به چه صورت؟

طـی  نیـرو  وزارت  کـه  زمانـی  از  متاسـفانه 

واحدهـای  بـرق  قطـع  بـه  تصمیـم  بخشـنامه ای 

فـوالدی گرفـت، تـوازن کل زنجیـره فـوالد بـه هـم 

خـورده اسـت و همـه تولیدکننـدگان ایـن حـوزه 

دچار مشـکل شده اند. ممکن اسـت در نگاه اول، 

تنها فوالدسازی ها یعنی بخش ذوب و ریخته گری 

تعطیل شده باشند اما واقعیت آن است که سایر 

بخش هـا بـه ویـژه تولیدکننـدگان مـواد اولیـه نیـز 

درگیر این موضوع بودند. چراکه با توقف تولید 

فوالد به نوعی تقاضا برای مواد اولیه نیز به صفر 

رسـید و بـازار بـه شـدت راکـد شـد. ایـن یعنـی 

توقـف تولیـد فـوالد بـه همـه حلقه هـای زنجیـره 

فـوالد حتـی بـه بخـش معـدن نیـز آسـیب جـدی 

رسانــــده اســــت. تولیــــدکنندگان بخـش معـدن 

وضعیت مناسبی ندارند و شرکت توسعه فرآوری 

ایـن  از  نیـز  سـیرجان  ماهـان  معـــادن  و  صنایـع 

وضعیت دچار مشکل شده است.

ناگفتــــه نمانــــد که انــــرژی مـــورد نیاز برای 

تولیــد فـــوالد، از طریـــق بـــرق تامیـــن می  شود و 

اگرچـه بخـش معـدن و تولیـد مـاده معدنـی بـه 

برق نیاز ندارد اما وقتی سفارش خرید محصول 

وجـود نداشـته باشـد، بـا توجـه بـه اینکه حلقه ها 

بـه ناچـار فعالیـت  اتصــــال دارنـد،  بـه یکدیگـر 

معدنی نیز کاهش می یابد و حتی ممکن است 

متوقف شود.

تامیـن ماشـین آالت معدنـی شـرکت توسـعه  ◄

فـرآوری صنایـع و معـادن ماهـان سـیرجان چگونـه 

انجام می شود؟

فعالیـــت معدنـکاری در معـــدن شمـــاره 5 

گل گهر سـیرجان به پیمانکار سـپرده شده است. 

خوشبختانه پیمانکار مشکلی در تامین و واردات 

ماشین آالت و تجهیزات برند و مطرح بین المللی 

همچون کوماتسو یا کاترپیالر برای معدنکاری و 

استخراج از معدن یاد شده را ندارد اما متاسفانه 

برخی سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی، سـد راه 

واردات ماشیــــن آالت و تجهیــــزات شده انــــد. 

به طوری کــــه وقتــــی پیمــــانکار قصــــد واردات 

ماشین آالت و تجهیزات را داشته، در پشت سد 

گمـرک بـرای ترخیـص و بـه ویـژه ثبـت سـفارش، 

دچـــار مشـکل شـــده اســـت. بنابرایـن مشـکل 

عمـده بـرای تامیـن تجهیـزات و ماشـین آالت از 

سیاست گذاری داخلی است؛ نه تحریم ها.

از  حمایـت  موضـوع  کـه  جـاری  سـال  در 

تولیدکنندگان داخلی توسـط ایمیدرو نیز مطرح 

شـد، حمایـت از شـرکت هپکـو در جهـت تولیـد 

تراک، در دسـتور کار این سـازمان قرار گرفت. به 

همین دلیل، پیمانکاران شرکت ما در بحث ثبت 

سـفارش واردات دچـار مشـکل شـده اند. چراکـه 

ایمیـدرو قصـد دارد شـرکت ها ماشـین آالت مورد 

نیـاز خـود را حتمـا از هپکـو خریـداری کننـد. در 

حالی که هپکو طی چند سال گذشته، مالکیت 

مشـخصی نداشـته و در حال حاضر نیز وضعیت 

این شرکت تعیین تکلیف نشده است. حتی در 

سابقه این شرکت، تولید تراک های بزرگ معدنی 

دیده نمی شود. ضمن اینکه هپکو هیچ برنامه ای 

هـم بـرای تولیـد تـراک نـدارد. در حـال حاضـر، 

نهادهـای دولتـی بـه پیمانـکاران معدنـی فشـار 

می آورنـد کـه حتمـا ماشـین آالت خـود را از هپکو 

خریداری کنند؛ در حالی که هپکو هنوز بسیاری 

از خطـوط تولیـد خـود را مجددا راه انـدازی نکرده 

اسـت. بنابراین عرصه برای فعالیت شـرکت های 

معدنی تنگ شده است.

انتظـار شـما بـه عنـوان یـک تولیدکننـده از  ◄

دولت جدید چیست؟

یکـی از مسـائلی کـه طـی چنـد سـال گذشـته، 

ذخیره معدن شماره 5 گل گهر 
سیرجان در حال حاضر حدود 24 

میلیون تن ثبت شده و ظرفیتی 
که برای استخراج و تولید ساالنه 

در نظر گرفته شده، حدود سه 
میلیون تن است. عیار متوسط 

این معدن در حال حاضر حدود 
53 درصد است
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همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، 

اهمیـت تولیـد و رفـع موانع آن اسـت و نام گـذاری 

سـال های اخیـر نیـز بـر اسـاس ایـن سیاسـت کلـی 

بـوده اسـت امـا متاسـفانه بـرای رفـع موانـع تولید، 

هیـچ اقدامـی صـورت نمی گیـرد. حتـی اگر بعضا 

تولیدکنندگان به حال خود رها شـوند، بهتر عمل 

می کننــــد. بـــه طـــوری کـــه بـــا ورود دولت به 

تولیـد، بـه ویـژه بـا صـدور بخشـنامه ها و  حـوزه 

دستورالعمل ها و قوانین دست و پاگیر، در مسیر 

تولیدکننـده سـنگ اندازی می کنـد. در حالـی که 

بـاور رسـیده اند کـه کمتریـن  ایـن  بـه  شـرکت ها 

و  اسـت  تحریم هـا  بـه  مربـوط  آن هـا  مشـکالت 

مانع سـازی هایی  بـه  آن هـا  معضـالت  بیشـترین 

برمی گـردد کـه توسـط دولـت صـورت می گیـرد. 

متاسفانه هیچ اقدام عملی برای رفع موانع تولید 

از سوی دولت انجام نمی  شود. 

تولیدکننـدگان از یـک سـو بـا تحریم هـا مقابله 

می کنند و از سـوی دیگر، با سـازمان های دولتی 

درگیر هستند؛ چراکه تولیدکنندگان باید همواره 

بخشـی از نیـروی خـود را بـرای اخـذ مجـوز یـا لغو 

بخشـنامه های مانع سـاز و بی پایـان سـازمان ها و 

نتیجـه  بـه  هیـچ گاه  کـه  کننـد  معطـل  دولـت 

نمی رسـد. اگـر همچنـان تنهـا شـعار داده شـود 

تولیدکنندگان با همان مشکالت همیشگی یعنی 

تحریم ها، موانع دولتی و مشکالت اقتصادی که 

خـود دولـت بـه وجـــود آورده، مواجــــه باشنـــد، 

هیچ وقت شعار مانع زدایی محقق نمی شود.

تولیدکننـدگان  اینکـه  جـای  بـه  اسـت  بهتـر 

جهت اخذ مجوز و رفع موانع، به دنبال مسئوالن 

باشـند، مسـئوالن بـه دنبـال تولیدکننـدگان بـرای 

تـا  اجـرای برنامه هـا و رفـع موانـع آن هـا باشـند. 

زمــــانی کــــه مسئـــوالن دولتی و سازمان ها در 

بدنـه تولیـــد قـــرار نگیرنـــد و در اتاق هـای خـود، 

دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های غیـر سـازنده را 

صـادر می کننـد و مدیـران شـرکت های تولیـدی 

بایـد بـرای اخـذ یـک مجـوز سـاده ماه ها در پشـت 

شـاهد  بماننـد،  معطـل  مسـئوالن  ایـن  اتـاق  در 

مانع زدایـی از تولیـد بـه صـورت واقعـی نخواهیم 

بود. اگر قرار اسـت به صورت عینی، شـاهد رفع 

موانـع تولیـد باشـیم، بهتـــر اســـت در ابتـدا همـه 

قوانیـن و مقـررات دسـت و پاگیـر لغـو شـوند و 

تولیدکننـــدگان در فعالیـــت خـود آزادی عمـل 

داشته باشند. 

شـعار  تنهـا  مدیـران  از  بسـیاری  متاسـفانه 

هیـچ  عمـل  در  و  می دهنـد  تولیـد  از  حمایـت 

اتفاقی نمی افتد؛ در حالــی که تولیدکنندگان با 

مشـکالت زیادی همچون کمبود زیرساخت ها، 

فرســودگی ماشیــــن آالت و تجهیــــزات مواجـه 

هستنـــد، برخـــی از مسئـــوالن بـدون اینکـه بـه 

زیرسـاخت های تولیـد توجـه کننـد، تنهـا شـعار 

بـه طـور مثـال،  از تولیـــد می دهنـــد.  حمایـت 

همان طـور کـه گفتـه شـد بـرای حمایـت از هپکو، 

مانع واردات بسیاری از ماشین آالت و تجهیزات 

ازجمله تراک های بزرگ معدنی شـده اند؛ چراکه 

هپکـو می توانـد  کـرده  ادعـا  از مسـئوالن  یکـی 

اینکـه  ضمـن  کنـد.  تولیـد  معدنـی  تـراک 

پیمانکاران و تولیدکنندگان نیز وادار به خرید از 

این شرکت شده اند. متاسفانه با اینکه پیمانکاران 

معدنـی قـادر بـه واردات بهتریـن و بـه روزتریـن 

تـراک معدنـی بـا قیمـت ۹50 هزار دالر هسـتند، 

طبق ادعای مسئوالن، تراک هپکو قرار است به 

قیمت یک میلیون و 400 هزار دالر به پیمانکاران 

معدنـی فروختـه شـود! ضمـن اینکـه تـراک یـاد 

از شـرکت های ورشکسـته  یکـی  شـده، مونتـاژ 

ایتالیایـی اسـت. قطعـا این گونـه حمایـت کردن 

بـر  در  نتیجـه ای  داخلـی  تولیدکننـدگان  از 

نخواهد داشت. 

چـه اسـتراتژی ها و برنامه هـای توسـعه ای را  ◄

برای زمان پیش رو در نظر گرفته اید؟

در حال حاضر، برای تولید در سـطح کنونی 

مشـکلی وجــــود نــــدارد و تولیـــد بـا تمـام تـوان 

می شـود.  انجـام  بهره بـرداری  پروانـه  مطابـق 

پیمانکاران نیز با توجه به ماشین آالت و تجهیزات 

موجـود، قـادر بـه انجام وظایف محوله هسـتند. 

در شرایط کنونی، تمرکز ما بیشتر روی تولید در 

ســــال جــــاری و توسعــــه معــــدنکاری اســــت. 

کارخانـه  یـک  احـداث  دنبـال  بـه  عالوه برایـن، 

کنسـانتره سـنگ آهن بـه ظرفیـت دو میلیـون تن 

هسـتیم کـه اقدامـات اولیـه بـرای احـداث ایـن 

کارخانه انجام شده است.
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رشد زنجیره ارزش با تکیه بر دانش

از واردات ورق  سرد ضد زنگ بی نیاز خواهیم شد

صنعت فوالد هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است
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یکـی از مهم تریـن دالیـل کندی عدم پیشـرفت بخش معدن و صنایع معدنی کشـور ، نبـود ارتباط مطلوب میان صنایـع بزرگ این 
حوزه با دانشـگاه اسـت. همچنین این ارتباط نامناسـب موجب شـده اسـت صنعـت نتواند کاالهای با کیفیت متناسـب بـا تقاضا و 
نیـز قابـل رقابـت در بازارهـای جهانـی تولید کنـد. در نتیجه، اقتصاد کشـور به نوعـی نبود ارتباط مناسـب میان صنعت و دانشـگاه 
آسـیب دیـده اسـت. در صورتی که ارتباط سـازمانی و مسـتمر میان صنعت و دانشـگاه ایجاد شـود، هـم صنعت و دانشـگاه از این 
موضوع سـود می برند و هم اینکه اقتصاد کشـور با رشـد زنجیره ارزش، به رشـد و بالندگی مناسـب خواهد رسـید. در این راسـتا، 
خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با بهزاد سـلطانی، اسـتاد دانشـگاه و مدیر دفتر ایران شـرکت MME به گفت وگو 

نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

:MME استاد دانشگاه و مدیر دفتر ایران شرکت

رشد زنجیره ارزش با تکیه بر دانش

ارزیابـی جنابعالـی از اهمیـت ایجـاد ارتبـاط  ◄

صنعت با دانشگاه چیست؟

و  صنعـت  در  کار  تجربـه  سـال ها  از  پـس 

همچنیـن فعالیـت به عنـوان عضو هیئت علمی 

دانشگاه و دانشیار رشته شیمی معدنی، همواره 

موضـوع ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه را بـه عنـوان 

یـک دغدغـه دنبـال کردم و در دانشـگاه نیز چند 

سال مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت بودم.

همـگان اذعـان دارنـد کـه در دنیـای امـروز، 

و  تکنولـوژی  توسـعه  بیـن  مسـتقیمی  رابطـه  

پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسـی هر کشـور برقرار است. تکنولوژی عامل 

توانایـی  و  دانایـی  ثـروت،  ایجـاد  بـرای  اساسـی 

کشـورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسـعه ملی 

به شمار می آید. تکنولوژی شامل نیروی انسانی، 

ماشـین آالت، سـازمان و اطالعـات و داده هـا کـه 

تعامـل آن هـا بـا یکدیگـر، موجـب رشـد و توسـعه 

اقتصـادی می شـوند. از میـان ایـن چهـار عامـل، 

نیـروی انسـانی نقـش محـوری و بنیـادی دارد و 

بهتریـن و مدرن تریـن ماشـین آالت  از  اسـتفاده 

بـدون نیـروی انسـانی متخصـص و ماهـر ممکـن 
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نیسـت. در ایـن میـان، سـوالی کـه پیـش می آیـد، 

ایـن اسـت کـه تربیـت ایـن نیـروی ماهـر بـر عهده 

چـه نهـادی اسـت؟ جـواب ایـن سـوال، اهمیـت 

دانشـگاه،  چراکـه  می کنـد؛  روشـن  را  دانشـگاه 

محـل تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و ماهـر 

اسـت و اگر این نیروی انسـانی متخصص بتواند 

دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت 

بـه کار ببـرد، موجـب پیشـرفت و تولیـد ثـروت 

خواهد شد.

بنابرایـن ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه در هـر 

کشـوری می توانـد تاثیـری تعیین  کننده در رشـد 

اقتصادی آنجا داشـته باشـد. حال چرا صنعت ما 

رویگـردان  دانشـگاهی  نیروهـای  از  اسـتفاده  از 

است؟ صنعت به دنبال ارزش افزوده است و هر 

جا افزایش ثروت باشـد، دنبال آن می رود که این 

رویکرد کامال طبیعی اسـت. پس یا دانشـگاه در 

تربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیاز صنعـت ناتوان 

اسـت یـا صنعـت خواسـته خـود را نمی توانـد بـه 

دانشـگاه منتقل کند. قبل از ورود به بحث باید 

وظایف هر دو طرف روشن شود.

معمـوال در راسـتای ایـن تعامل، وظیفه عمده 

ارتقـای  و  آمـوزش  از  دانشـگاه ها عبـارت اسـت 

بـرای  آن هـا  کـردن  آمـاده  و  دانشـجویان  دانـش 

حضـور در بـازار کار، شـناخت و برطـرف کـردن 

نیازهـای تحقیقاتـی بخـش صنعـت و بـه روز نگه 

داشـتن آن. از سـوی دیگـر، بخـش صنعـت هـم 

وظایفـی دارد؛ ازجملـه نتایجـی را کـه بـه کمـک 

تحقیقـات از حـوزه فنـاوری بـه دسـت آمـده در 

عملیات تولید محصول خود دخالت دهد و نیز 

بـرای جوانـان و  بـازار کار و اشـتغال زایی مفیـد 

افـرادی کـه آموزش هـای مرتبـط را در دانشـگاه ها 

گذرانده اند، فراهم آورد.

را درسـت  ◄ خـود  وظایـف  هـر دو طـرف  آیـا 

انجام می دهند؟

در حـال حاضـر، تاکیـد دانشـگاه های مـا بـه 

طـور عمـده بـر انتقـال دانـش اسـت. ایـن یعنـی 

دانشـگاه یـک سـری دانـش را از کشـورهای دیگـر 

می گیرد و به دانشجو انتقال می دهد؛ به طوری 

کـه تحصیـالت دانشـگاهی تنهـا نظـری اسـت و 

رویکردی مهارتی یا حرفه ای شدن ندارد و جالب 

اینکـه بسـیاری از دانش هـای اخذ شـده نیـز بدون 

بومی شدن در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. 

فارغ التحصیلـی  از  پـس  دانشـجویی  چنیـن  آیـا 

و  بخش هـای صنعـت  اسـتفاده  مـورد  می توانـد 

خدمـات جامعـه قـرار بگیـرد و باعـث پویایـی و 

منابـع  در  نیـاز صنعـت  شـود؟  آن هـا  پیشـرفت 

انسانی، پرورش صنعتگر ماهر به قصد انجام کار 

توسط دانشگاه است.

در کشـورهای توسـعه یافته، ارتباط مسـتمر و 

پویای صنعت و دانشگاه سیکل مثبتی را به وجود 

آورده که از طریق آن، این دو نهاد به توسعه و رشد 

همدیگـر کمک می کننـد؛ این در حالی اسـت که 

در کشـورهای توسـعه نیافتـه ایـن ارتبـاط وجـود 

ندارد و دانشگاه به طور عمده به انتقال دانش به 

دانشـجویان می پـردازد و صنعـت هـم کار خـود را 

انجـام مـی دهـد. ایـن یعنـی هر کدام سـاز خـود را 

می زنند. در این کشورها  با توجه  به  اینکه  صنعت  

و دانشـگاه  دو نهاد وارداتی  هسـتند، ایجاد ارتباط  

بین این  دو نهاد بسیار پیچیده تر است و مشکالت 

خاص خود را دارد.

اینکـه  از کل   بـر  صنعـت  و دانشـگاه  عـالوه  

جامعـه  و سیسـتم  جـدا هسـتند، بیـن  خـود نیـز 

ارتباطی  ندارند. از این رو جهت حل این مشـکل 

و  اسـت  شـده  عمـل  وارد  کـه  بـوده  دولـت  

نسـخه های دستوری می نویسـد. همچون دفاتر 

ارتباط با صنعت که زیاد موفق نبودند و یا قانون 

جدیـدی کـه مصوب شـده و اسـاتید را مجبور به 

گذرانـدن دوره در صنایـع می کند. اگر دانشـگاه 

دانشـگاه جـدا  از  اینکـه صنعـت  یـا  از صنعـت 

بیفتد، همین وضعیتی می شود که کشور ما به 

آن دچار شده و مثلث دولت، صنعت و دانشگاه 

برقـرار نشـده اسـت.  بررسـی  وضعیـت  صنعتی  و 

رابطـه   کـه   می دهـد  نشـان   کشـور  تحقیقاتـی  

محکمی میان  دولت، دانشگاه  و صنعت  آن طور 

کـه  بایـد و شـاید وجـود ندارد؛ به گونـه ای که یک 

اتحـاد مثلـث محکـم مشـاهده نمی شـود کـه این 

موضـوع هـم دالیلـی دارد؛ ازجملـه ایـن دالیـل، آن 

اسـت کـه پژوهش های  دانشـگاهی  نتوانسـته اند 

در جهـت  رفـع  معضـالت  صنعتـی  کشـور گام  

عمـده ای  بردارنـد کـه  دلیـل  آن ، عـدم توجـه  بـه  

نیازهای  تحقیقاتی  صنایع  بوده  و هسـت. کمتر 

همگان اذعان دارند که در دنیای 
امروز، رابطه  مستقیمی بین توسعه 

تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی هر کشور برقرار است. 
تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد 

ثروت، دانایی و توانایی کشورها 
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه 

ملی به شمار می آید
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اتفـاق می افتـد کـه یـک اسـتاد راهنمـا در یـک 

دانشـکده جهت پیشـنهاد موضوع تحقیقاتی یا 

پایان نامه به دانشجویان خود، ابتدا از صنعتگران 

آن هـا  تحقیقاتـی  نیازهـای  از  آگاهـی  جهـت 

استعالم کند.

در حـال حاضـر، اگـر از فارغ التحصیالنـی که 

در رشته های مرتبط با صنعت تحصیل کرده اند 

سـوال شـود کـه چنـد بـار در طـول دوران تحصیل 

بـرده  کارخانجـات صنعتـی  از  بازدیـد  بـه  خـود 

شـده اند، در خوش بینانه تریـن حالـت، از تعـداد 

انگشتان یک دست بیشتر نخواهد بود.

بـرای ارتبـاط بهتـر دانشـگاه بـا صنعـت، بایـد 

ابتـدا نیازهـای بخـش صنعت و معدن شناسـایی 

صـورت  بـه  موضوعـات  ایـن  سـپس  و  شـود 

بـه  آیـد کـه اگـر دانشـجویی  پروپوزال هایـی در 

دنبـال عنـوان پایان نامـه یـا کار تحقیقاتـی بـود، با 

توجـه بـه نیازهای صنعت و موضـوع مورد عالقه 

خود، شـروع به تحقیقات کند اما چرا این اتفاق 

نمی افتـد؟ دلیـل این اسـت دانشـگاه بودجـه را از 

دولت گرفته و نیازی به صنایع نداشته و بنابراین 

به دنبال صنعت نرفته است. از دیگر دالیل مهم 

می تـوان بـه تاثیر چاپ مقاله بـر پارامترهای ارتقا 

و رشـد اسـاتید اشـاره کـرد کـه در ایـن چنـد سـال 

اخیر به شـدت پررنگ تر شـده اسـت. وقتی یکی 

از مـوارد وتویـی و امتیـازآور چـاپ مقالـه اسـت، 

اسـتاد رغبتـی جهـت گرایـش بـه صنعـت نـدارد. 

پـروژه  روی  دکتـری  دانشـجوی  یـک  کـه  وقتـی 

صنعتـی چنـد سـال کار کند امـا نمی تواند مقاله 

چـاپ کنـد و امـکان نـدارد کـه فارغ التحصیـل 

شـود، بالطبـع انگیـزه ای بـرای کار بـر روی پـروژه 

صنعتـی نـدارد. اسـتاد راهنمـا و دانشـجو وقتـی 

روی یـک پـروژه صنعتـی کار می کننـد، بعـد از 

حداقل سه سال یک نیروی تحصیل کرده و البته 

ماهر و متخصص آن رشته تربیت خواهد شد که 

جهـت برطـرف کـردن آن مشـکل راهـکاری ارائـه 

بـه عنـوان  می شـود. همچنیـن شـخص محقـق 

متخصـص در برطـرف کـردن آن مشـکل خـاص 

شـناخته می شـود و به نوعی آینده شغلی خود را 

تضمیـن می کنـد. بایـد وزارت علـوم بـرای ایـن 

مورد چاره اندیشـی کند. ضمن اینکه باید صرف 

زمان و انرژی برای دانشـجو و نیز اسـتاد آورده ای 

داشته باشد که مشوقی برای اخذ پروژه صنعتی 

لحاظ شود.

در این زمینه، باید بتوانیم یک ارتباط طبیعی 

و غیـر اجبـاری بیـن دانشـگاه و صنعـت برقـرار 

کنیم؛ چراکه هر دو نهاد از ایجاد این رابطه سود 

و  اجبـاری  صـورت  بـه  رابطـه  ایجـاد  می برنـد. 

و  اسـت  صـوری  و  روبنایـی  کار  یـک  دسـتوری 

چندان هم موثر نیست. 

البتـه نمی تـوان فقط به دانشـگاه ایراد گرفت 

و فقط از آن انتظار داشـته باشـیم. صنعتگران ما 

نیـز عمدتـا همـکاری قابـل توجهـی بـا دانشـگاه 

ندارنـد. صنعـت  مـا در انتظـار افـراد مـدرک دار 

نیست  بلکه  نیازمند نیروهای  کاربردی  متخصص  

و تحول گـرا اسـت کـه ایـن ذات صنعـت اسـت؛ 

متخصصانی که  بتوانند ایده بدهند و ایده را به 

یـک محصـول و خدمـت نـو و رقابتـی و در نهایت 

بـه ثـروت تبدیـل کننـد. صنعـت مـا نیـز بنابـر 

مشـکالت خود هیچ وقت به فکر چند سـال بعد 

و نوآوری نیست؛ از این رو همیشه وقتی مشکل 

ایجـاد شـد سـریع از دانشـگاه انتظـار دارنـد کـه 

مشـکل را حل کنند که این امر نه تنها در ایران، 

نیـز  یافتـه ای  توسـعه  کشـور  هیـچ  در  بلکـه 

امکان پذیر نیسـت. صنعت باید برای چند سـال 

بعـد خـود برنامه ریـزی داشـته باشـد و بـا عقـد 

قرارداد از دانشـگاه خواسـته های خود را بخواهد 

تا دانشگاه بر اساس آن ها برنامه ریزی کند. 

حتـی شـخصا وقتـی در جلسـات بـا صنایـع 

اسـاتید  می کردنـد  عنـوان  داشـتم،  شـرکت 

دانشـگاه برای صنعت برنامه بدهند؛ در سـمت 

دیگـر، دانشـگاه هـم ادعـا می کـرد کـه صنعـت 

مشـکالت خـود را مطـرح کنـد تـا برنامه ریـزی 

سـردرگم  طـرف  دو  هـر  یعنـی  دهـد.  انجـام 

هسـتند؛ هـر دو نهـاد قصـد دارنـد باهـم ارتبـاط 

داشـته باشـند اما زبان مشـترک ندارند. در این 

بیـن، اشـتباه بزرگـی کـه صنایـع مرتکـب شـدند، 

تاسـیس دانشـگاه های کاربردی و تربیت نیروی 

انسـانی بـرای خـود و یـا تاسـیس مراکز پژوهشـی 

گوناگـون در بدنـه دولـت و یـا بخـش خصوصـی 

بودند که اغلب، نقش آن ها کمرنگ است.

بهتریـن روش ایـن بـود کـه صنعـت نیـاز خـود 

مثـال رشـته، تخصـص نیـروی مـورد نظـر و... را به 

در کشورهای توسعه یافته، ارتباط 
مستمر و پویای صنعت و دانشگاه 

سیکل مثبتی را به وجود آورده که از 
طریق آن، این دو نهاد به توسعه و 

رشد همدیگر کمک می کنند؛ این در 
حالی است که در کشورهای توسعه 

نیافته این ارتباط وجود ندارد و 
دانشگاه به طور عمده به انتقال دانش 

به دانشجویان می پردازد و صنعت 
هم کار خود را انجام می دهد
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دانشـگاه اعـالم کنـد تـا دانشـگاه بـر اسـاس آن 

انجـام  متاسـفانه  کـه  را صـورت دهـد  اقدامـی 

نگرفتـه اسـت. علـت  اصلـی  کـه باعـث افزایـش 

فاصله دانشگاه و صنعت از یکدیگر شده، تفاوت  

ماهیـت  ایـن  دو نهـاد بوده که  یکی  نهادی  علمی  

و دیگـری  نهـادی  اقتصـادی  اسـت . فاصلـه ای کـه 

بیـن دانشـگاه و صنعـت ایجـاد شـده در برخـی 

حوزه هـا بـه قـدری زیـاد اسـت  کـه  بعضـا ایـن دو 

بخش زبان  یکدیگر را نمی فهمند و در دو جهت 

مخالف هم حرکت می کنند.

اگرچـه اکثـر واحدهـای تولیـدی، امـروزه بـه 

نقـش تحقیقات در پیشـرفت کاری خـود اعتقاد 

دارنـد امـا واضـح اسـت کـه بنـگاه اقتصـادی بـه 

و  مالـی  منابـع  تمامـی  نمی توانـد  تنهایـی 

قابلیت های علمی مورد نیاز را خود تامین کند. 

از این رو سوق دادن واحدهای صنعتی به سمت 

و  حمایـت  بـه  نیـاز  تحقیقاتـی  فعالیت هـای 

سیاست گذاری دقیق در سطح ملی دارد .

مخلص کالم اینکه صنعت با برون سپاری حل 

مشکالت به دانشگاه ها مسائل خود را حل و فصل 

کرده و مسیر علمی توسعه را می یابد. این ارتباط 

موجب پیشرفت علم، صنعت و در ادامه کاهش 

هزینـه تولید می شـود و یـک رابطه برد-برد اسـت. 

صنعت برای توسـعه و کاهش هزینه های خود به 

دانش و دانشگاه وابسته است و دانشگاه نیز برای 

ادامه حیات خود، به بودجه صنعت نیاز دارد.

شـرکت MME چـه مکانیزم هایـی را بـرای  ◄

ایجاد ارتباط با دانشگاه تعریف کرده است؟

در شـرکت MME به دلیل اینکه یک شـرکت 

فنـی و مهندسـی اسـت، ارتبـاط بـا دانشـگاه نیـز 

بسـیار ملمـوس شـده اسـت. در اکثـر زمینه ها ما 

ارتباط دوسویه با دانشگاه داریم. سعی ما بر این 

اسـت تـا جایـی کـه قوانیـن اجـازه می دهنـد، بـا 

برون سـپاری و مشـاوره بـا اسـاتید خبـره در زمینه 

معدن و فوالد برنامه ریزی های بلندمدت داشته 

 ،MME باشـیم. بایـد توجـه داشـت کـه شـرکت

 )PERED( صاحـب تکنولـوژی احیا مسـتقیم پـرد

بـوده کـه چندیـن پـروژه هـم بـا ایـن تکنولـوژی بـا 

موفقیت به اتمام رسانده است. با پیشرفت هایی 

کـه اتفـاق افتـاده اسـت، نیـاز بـه توسـعه و بهبـود 

ایـن روش در سـطح مگامـدول احسـاس می شـد 

که با اسـتفاده از توان فنی و مهندسـی شـرکت و 

همـکاری دانشـگاه در حـال اتمـام روش پـرد در 

مقیاس مگا مدول هستیم. در این زمینه، انتظار 

از هلدینگ های بزرگ معدنی و فوالدی است که 

به ما اعتماد کرده و ارتباط خود را افزایش دهند. 

آمـاده  پـروژه  و  گلـوگاه  چندیـن  مـدت  ایـن  در 

تعریـف بـرای دانشـگاه را تهیـه کرده ایم کـه برای 

چند سال آتی این صنایع ضروری و مهم هستند.

بـا اتخـاذ چـه راهکارهایـی می تـوان ارتبـاط  ◄

صنعـت و دانشـگاه را برقـرار کـرد و چه نتایجی را 

به دنبال خواهد داشت؟

صنعـت  پایه هـای  می توانـد  معـدن  بخـش 

یـک کشـور را بـه حرکـت درآورد و در توسـعه 

زیرسـاخت ها نقـش مهمـی ایفـا کنـد؛ بنابرایـن 

امـری  دانشـگاه  و  معـدن  ارتبـاط  بـه  توجـه 

معـدن  از  اولیـه  مـاده  وقتـی  اسـت.  ضـروری 

اسـتخراج می شـود، یـک زنجیـره را طـی کرده تا 

بـه محصـول نهایـی تبدیـل می شـود. طراحـی و 

کنتـرل ایـن زنجیـره و بهره از علـوم در طول این 

زنجیره، نشـانگر این مهم اسـت که برای تولید 

روز  دانـش  از  بایـد  معدنـی  نهایـی  محصـول 

اسـتفاده کـرد. بـه جهـت تولیـد زیرسـاخت ها 

این دانش امروزه بیشـتر از گذشـته مهم اسـت 

و نیز در راسـتای سیاسـت های دولت که مانع 

خام فروشـی اسـت و برای افزایش ارزش افزوده 

زنجیـره تولیـد فـوالد و معـدن بایـد بـا همـکاری 

متخصصان دانشگاهی برنامه ریزی الزم انجام 

بـر  تکیـه  بـا  ارزش  یعنـی رشـد زنجیـره  گیـرد؛ 

کارگاه هـای  برپایـی  راسـتا،  ایـن   در  دانـش. 

اجـرای  و  صنعتـی  و  دانشـگاهی  مشـترک 

برگـزاری کارگاه  و  نمایـش  )فقـط  آن  مصوبـات 

ایجـاد  و  نشسـت ها  برگـزاری  نباشـد(،  هـدف 

اتاق فکر متعدد و مشترک، حذف بروکراسی های 

اداری، حـذف قوانیـن دسـت و پاگیـر، اعتمـاد 

بـه دانشـگاه راه را بـرای ارتقـای ایـن پیونـد پویـا 

باز خواهد کرد.
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معـاون اداری و مالـی شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافت گفت: بـا اینکه قطعی بـرق در صنعت فـوالد به اتمام رسـیده امـا زنجیره 
صنعت از قطعی برق آسیب زیادی دیده است و هنوز بسیاری از تولیدکنندگان به شرایط عادی بازنگشته اند.

معاون اداری و مالی شرکت احیا استیل فوالد بافت:

صنعت فوالد هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است
گاز برای فوالد بافت حیاتی است  

علیرضـا مهرمنـش در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

ابـالغ  دلیـل  بـه  فـوالدی  شـرکت های  داشـت: 

تاریـخ  از سـوی مسـئوالن کشـور در  بخشـنامه 

15تیـر مـاه سـال جـاری، ناچـار بـه توقـف کامـل 

فعالیت های خود شـدند. بر این اسـاس، شـرکت 

فـوالد بافـت نیـز در تاریخ یاد شـده، فعالیت های 

خـود را بـه طـور کامـل متوقـف کـرد و ایـن توقـف 

تولیـد تـا 27 روز پـس از آن ادامـه یافـت. توقـف 

تولید در این مدت حدود یک هزار و 700 میلیارد 

ریال به شرکت فوالد بافت زیان وارد کرد.

وی افـزود: در زنجیـره فـوالد، شـرکت فـوالد 

بافت تنها نیست و ضمن اینکه مواد اولیه خود 

تولیدکننـدگان گندلـه دریافـت می کنـد،  از  را 

مـواد اولیـه حلقـه بعـدی زنجیـره یعنـی ذوب و 

ریخته گری را نیز فراهم می سـازد. در مدتی که 

حلقـه آهـن اسـفنجی شـروع بـه فعالیـت و تولید 

شـمش  تولیـد  و  ذوب  بخـش  متاسـفانه  کـرد، 

حتـی  بـود.  مانـده  متوقـف  همچنـان  فـوالدی 

برخی از فوالدسـازان که شـروع به فعالیت کرده 

درصـد   20 از  اسـتفاده  بـه  مجـاز  تنهـا  بودنـد، 

دیمانـد بـرق خـود بودند و همین امر نیز موجب 

شـد تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی پـس از آغـاز 

فعالیت تولیدی نتوانند فروش مطلوبی داشـته 

باشند و به وضع سابق بازگردند.

تعطیلی در یک حلقه، به دیگر حلقه ها   

تسری می یابد

معـاون اداری و مالـی شـرکت احیـا اسـتیل 

فـوالد بافـت تاکیـد کـرد: هنگامـی کـه یکـی از 

حلقه هـای زنجیـره فـوالد دچـار مشـکل یـا توقـف 

تولیـد شـود، سـایر حلقه هـا نیـز تحـت تاثیـر قـرار 

بـا کاهـش فعالیـت فوالدسـازان در  می گیرنـد. 

حلقه ذوب و ریخته گری، فروش آهن اسـفنجی 

ایـن  تولیدکننـدگان  و  شـده  مشـکل  دچـار  نیـز 

محصـول بعضـا ناچـار بـه دپـوی محصـول خـود 

شـده اند. ضمـن اینکـه مبـادی تولیـد مـواد اولیه 

نیـز بـا توجـه به توقـف فروش از سـوی حلقه های 

فـوالد  بعـدی دچـار مشـکل می شـوند. شـرکت 

بافـت از دو تولیدکننـده بـزرگ گندلـه در کشـور 

یعنی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و میدکو 

دریافت می کردیم که با توجه به کاهش تولید، 

خریـد از ایـن دو شـرکت متوقـف شـد و پـس از 

تولیـد مجـدد، این امر با کندی صورت می گیرد 

زیـرا تـا زمانـی کـه تولیـد و فـروش انجـام نشـود، 

طبعا نقدینگی در اختیار شرکت ما نخواهد بود 

و نمی توانیـم مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنیـم. 

بنابراین بازار فوالد کشور از این وضعیت آسیب 

دیده و تعادل در بازار به هم خورده است.

مهرمنـش خاطرنشـان کـرد: نکتـه قابل توجه 

آن اسـت کـه عمـده توقف ها در زنجیـره فوالد به 

حوزه ذوب ختم شده و این امر موجب می شود 

حلقه هـای پیـش از آن بـه ویـژه آهـن اسـفنجی بـا 

عدم فروش و مازاد تولید مواجه شوند. هنگامی 

کـه بـرای یـک محصـول در بـازار عرضـه زیـاد و 

تقاضـا نسـبتا کـم باشـد، قطعـا کاهـش قیمـت 

اتفـاق می افتـد. در همیـن حـال، کاهـش قیمـت 

محصـول از یـک سـو و مـازاد تولید و عـدم فروش 

به موقع از سـوی دیگر، موجب رشـد بهای تمام 

شـده تولید شـده اسـت و شرکت فوالد بافت نیز 

بـه کاهـش قیمـت محصـول خـود شـده  ناچـار 

است تا بتواند آن را در بازار به فروش برساند.

وی اذعان کرد: افزایش بهای تمام شده و نیز 
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کاهـش قیمـت محصـول بـه نوعـی حاشـیه سـود 

شـرکت فـوالد بافـت را در این مدت کاهـش داده 

اسـت. میـزان این کاهش حاشـیه سـود حـدود 20 

تـا 30 درصـد کمتـر از شـرایط عـادی بـازار یعنـی 

زده  تخمیـن  فـوالد  صنعـت  تعطیلـی  از  پیـش 

می شـود. ایـن شـرایط نشـان می دهد قطعـی برق 

عـالوه بـر اینکـه موجـب توقـف تولیـد شـده بـود، 

حتـی پـس از وصـل شـدن نیـز تبعـات آن توسـط 

فوالدسازان به صورت ملموس احساس می شود. 

حتی در پایان شـهریور ماه که اکثر کارخانه های 

فـوالدی بـه چرخـه تولید بازگشـته اند، هنوز بـازار 

شکل واقعی خود را پیدا نکرده است.

8 درصد تولید از دست رفت  

معاون اداری و مالی شرکت احیا استیل فوالد 

بافـت در خصـوص زیان های کمی قطعی بـرق در 

صنعت فوالد برای این شرکت، عنوان کرد: میزان 

تولیـد شـرکت فـوالد بافت بـه طور متوسـط حدود 

دو هزار و 450 تن آهن اسـفنجی در روز اسـت و با 

احتسـاب 27 روز تعطیلـی، در خوشـبینانه ترین 

حالت حدود 66 هزار تن تولید معادل 8 درصد از 

تولیـد کل سـال از دسـت رفتـه اسـت. ایـن یعنـی 

نتوانسـته ایم حـدود 500 میلیـارد تومـان درآمـد و 

170میلیارد تومان سود کسب کنیم.

احداث نیروگاه برق اجباری است  

مهرمنـش بـا اشـاره بـه هدف گـذاری شـرکت 

فـوالد بافت برای سـال جـاری، بیان کرد: با توجه 

بـه قطعـی بـرق ناچـار بـه هدف گـذاری احـداث 

یک نیروگاه برق هسـتیم و با این اقدام به نوعی 

به چالش قطعی برق شرکت پایان دهیم تا بیش 

از این دچار زیان نشویم؛ چراکه به نظر می رسد 

قطعی برق در سال های بعدی نیز ادامه خواهد 

داشـت. بنابرایـن بایـد بـه گونـه ای برنامه ریـزی 

از  و  بـرق خودکفـا شـویم  تامیـن  در  کـه  کنیـم 

قطعـی بـرق جلوگیـری کنیم. هر چنـد که هزینه 

احـداث یـک نیـروگاه بـرای شـرکت فـوالد بافـت 

بسـیار سـنگین خواهـد بـود و بـه نوعـی صرفـه 

اقتصادی ندارد اما با توجه به اینکه پیش بینی ها 

حاکـی از ادامـه قطعـی بـرق برای چهار سـال آتی 

فعالیـت  ادامـه  بـرای  دارد  ضـرورت  اسـت، 

برویـم.  نیـروگاه  احـداث  سـمت  بـه  تولیـدی، 

بنابراین به نوعی احداث نیروگاه اجباری است.

وی ادامـه داد: عـالوه بـر چالـش تامیـن بـرق، 

بـر  هماننـد سـال گذشـته، زمزمه هایـی مبنـی 

کمبـود گاز و قطعـی آن در زمسـتان نیـز شـنیده 

باشـد در 6 مـاه دوم سـال  قـرار  اگـر  می شـود. 

شـاهد قطعی گاز باشـیم، باز هم ناچار به توقف 

تولیـد خواهیـم بـود زیـرا گاز بـرای شـرکت فـوالد 

بافـت کـه آهـن اسـفنجی تولیـد می کند، بسـیار 

حیاتی است و جزو مواد اولیه تولید این محصول 

احـداث  قصـد  اگـر  البتـه  می شـود.  محسـوب 

نیروگاه را هم داشته باشیم، برای تولید برق نیاز 

بـه گاز داریـم و بـاز هـم در ایـن زمینـه چالـش 

خواهیم داشت. این یعنی اگر کمبود گاز وجود 

داشـته باشـد، هـم تامیـن بـرق و هـم تولیـد آهـن 

اسفنجی متوقف خواهد شد. در حال حاضر به 

ریسـک های  کـه  هسـتیم  راهکارهایـی  دنبـال 

موجود را به حداقل برسانیم.

کندی طرح های توسعه  

معاون اداری و مالی شرکت احیا استیل فوالد 

بافت ابراز کرد: دو طرح توسعه در فوالد بافت در 

دست اقدام داریم که یکی از آن ها احداث واحد 

آهـن اسـفنجی 2 و دیگـری گندله سـازی اسـت. بـا 

این وجود، فازهای توسعه ای نیز به نوعی از قطعی 

برق و عدم تولید و فروش تاثیر گرفتند زیرا درآمد 

حاصل از فروش برای اجرای این طرح ها اختصاص 

می یافـت کـه بـا توجـه بـه عـدم فـروش و کسـب 

درآمد مناسب، عمال پیشرفت پروژه مطابق انتظار 

نبوده و با تاخیر مواجه شده است.

مهرمنـش در پایـان مطـرح کـرد: بـازار فـوالد 

کشور هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است و 

امـا  نیسـت  جـذاب  تولیـدی  فعالیـت  بـرای 

تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی ناچـار هسـتند بـه 

تولیـد خـود ادامـه دهنـد و بـا فـروش حداقلـی و 

حتـی قیمـت پاییـن محصـول خـود نقدینگـی بـه 

تـا  بافـت  فـوالد  یـادآور می شـود  آورنـد.  دسـت 

پیـش از قطعـی بـرق هرگز به انـدازه دو روز تولید 

خود، دپوی محصول نداشت و همواره محصول 

ایـن شـرکت پیش فـروش می شـد امـا اکنون بیش 

از این میزان دپو وجود دارد.

با کاهش فعالیت فوالدسازان در 
حلقه ذوب و ریخته گری، فروش 

آهن اسفنجی نیز دچار مشکل 
شده و تولیدکنندگان این محصول 
بعضا ناچار به دپوی محصول خود 
شده اند. ضمن اینکه مبادی تولید 

مواد اولیه نیز با توجه به توقف 
فروش از سوی حلقه های بعدی 

دچار مشکل می شوند
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صنعـت فـوالد کشـور بـا حضـور بخش خصوصی توانسـته اسـت عـالوه بـر اینکـه در تولید محصـوالت مختلـف خودکفا شـود، 
مصرف کننـدگان داخلـی را نیـز از نظـر حجـم و کیفیـت مـواد اولیـه تامین کنـد. به طـوری که ایران توانسـته اسـت از نظـر تولید 
بسـیاری از محصـوالت لـوازم خانگـی خودکفا شـود. البتـه هنوز در بخشـی از مـواد اولیه تولید این محصـوالت به ویـژه فوالد ضد 
زنـگ بـه تامین کننـدگان خارجی وابسـتگی وجـود دارد. در این میـان، روند صنعت فـوالد و طرح های در دسـت اقدام ایـن حوزه به 
ویـژه در بخـش خصوصـی نشـان می دهد کـه گام های مثبت و رو به جلویی برداشـته شـده اسـت. در ایـن زمینه، خبرنـگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا وحیـد ایزدپناه، عضـو هیئت عامـل شـرکت صنایع اسـتیل البـرز گفت وگو کرده اسـت که 

مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

وحید ایزدپناه، عضو هیئت عامل شرکت صنایع استیل البرز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

از واردات ورق  سرد ضد زنگ بی نیاز خواهیم شد

توضیحاتی در خصوص شرکت استیل البرز  ◄

و محصوالت آن بفرمایید.

شـرکت اسـتیل البـرز در حـوزه تولیـد لـوازم 

شـرکت  ایـن  محصـوالت  اسـت.  فعـال  خانگـی 

شـامل سـینک، هـود، اجـاق گاز، فـر، مایکرویـو و 

البـرز  اسـتیل  می شـود.  آشـپزخانه  شـیرآالت 

فعالیـت خـود را در اوایـل دهه 70 آغاز کرد؛ البته 

پیـش از ایـن زمـان، مجموعـه در حـوزه فلـزات و 

فـوالد بـه ویژه کشـش ورق های فـوالدی ضد زنگ 

فعالیت داشت.

نخستین محصول تولیدی در اوایل دهه 70، 

سـینک ظرفشـویی بود که در آن زمان با توجه به 

تکنولـوژی و مـواد اولیـه بـا نـام سـینک معمولـی 

شناخته می شد. فرایند تولید این محصوالت از 

طریق پرس های هیدرولیک و پرس های مکانیکال 

بـه وسـیله کشـش ورق هـای ضـد زنـگ صـورت 

می گرفـت. پـس از اسـتیل البـرز، مجموعـه خـرم 

صنعـت در اواخـر دهـه 70 راه اندازی شـد. تمرکز 

این شرکت نیز در آن زمان روی تولید سینک های 

ظرف شـویی بـود کـه امـروزه بـه آن سـینک های 

از  هـم  سـینک ها  ایـن  می شـود.  گفتـه  فانتـزی 

کشـش های  هـم  و  هیدرولیـک  کشـش  طریـق 

مکانیکـی بـرای ایجـاد سـینی و لگـن بـه صـورت 

مجـزا و سـپس اتصـال آن هـا بـه وسـیله جـوش و 
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تولیـد  نیـاز  مـورد  تمیزکاری هـای  و  پولیش هـا 

می شـدند کـه ایـن فرایندهـا بـه صـورت مکانیـزه 

اتفاق می افتادند.

در شـرکت خـرم صنعـت، جـدا از فعالیـت 

تولید سینک ها، تمامی قالب ها و اقالم مصرفی 

و بخشی از ماشین آالت که نیاز است در تولید 

اسـتفاده شـوند، تجهیـزات و کارگاه هایـی ایجاد 

کردیـم تـا ایـن قالب هـا و اقـالم تولید شـوند. این 

امر با توجه به پشتوانه مهندسی که در شرکت 

وجـود دارد، صـورت گرفـت؛ بـه ایـن صـورت که 

این قالب ها و اقالم با آنالیز دقیق مهندسـی به 

ایـن  در  می شـوند.  طراحـی  سـه بعدی  صـورت 

طراحی چگونگی رقم خوردن فشارها، کشش ها، 

و  نهایـی  محصـول  اندازه هـای  و  حالت هـا 

محصـول در جریـان تولید صورت می گیرد. این 

فراینـد متفـاوت از سـایر تولیدکننـدگان لـوازم 

خانگی است.

دیگر محصول مهم شـرکت اسـتیل البرز در 

زمینـه لـوازم خانگـی، اجاق گاز اسـت. بخشـی 

از فراینـد تولیـد ایـن محصـول بـه تولیـد رویـه 

بـه  توجـه  بـا  کـه  می شـود  محـدود  گاز  اجـاق 

پشـتوانه مهندسـی خـوب شـرکت، تجهیـزات 

کشش ورق فوالد ضد زنگ در بخش مهندسی 

تولیـد می شـود. اقـالم دیگر نیـز مانند لوله ها و 

سـایر قطعات جزئی برای اجاق گاز، یا در خود 

تامین کننـدگان  از  یـا  و  تولیـد شـده  مجموعـه 

در  می شـود.  خریـداری  خارجـی  مطـرح 

مجموعـه اسـتیل البـرز، محصـول اجـاق گاز بـا 

تولیـد  متناسـب  قیمـت  و  کیفیـت  بهتریـن 

می شـود و همـواره تـالش کرده ایـم، برندهایـی 

کـه در صنعـت لوازم خانگی فعالیت می کنند 

البـرز نشـانه خوبـی از لحـاظ  همچـون اسـتیل 

ایـن  در  قیمـت  و  رقابت پذیـری  کیفیـت، 

صنعـت باشـند تـا مصرف  کننـدگان نهایـی نیـز 

متناسب با نیاز خود کاالی با کیفیت و خوبی 

را دریافت کند.

کـه نخسـتین کارخانـه  اسـت  بـه ذکـر  الزم 

یعنـی  زمـان  آن  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  البـرز  اسـتیل 

دسترسی به بندر برای واردات مواد اولیه و بازار 

مصـرف، در شـهر شـیراز احـداث شـد. در همیـن 

حال، کارخانه دوم استیل البرز که تمرکز آن روی 

تولید محصوالت مرتبط با پخت و پز بود، نزدیک 

بـه  کارخانـه  ایـن  اسـت.  شـده  احـداث  تهـران 

کارخانـه هفـت المـاس در اسـتان قزویـن نزدیـک 

است. بنابراین می توانیم با توجه به فاصله نسبتا 

مناسـب، بخش عمـده ای از مواد اولیه خـود را از 

شرکت هفت الماس تامین کنیم.

البـرز  ◄ اسـتیل  کارخانـه  اولیـه  مـواد  تامیـن 

چگونه انجام می شود؟

یکی از نقاط قوت مجموعه های استیل البرز 

و خـرم صنعـت ایـن اسـت کـه بـا تامین کنندگان 

مختلفی از شـرکت های قوی همکاری و به آن ها 

دسترسی دارد. این تامین کنندگان با شرکت های 

مختلـف و رقبـای خارجـی مـا کـه در کشـورهای 

همـکاری  دارنـد،  حضـور  صنعـت  در  پیشـرفته 

داشـته و شـرکت اسـتیل البـرز نیـز طـی چندیـن 

دهه فعالیت خود با آن ها فعالیت می کند. نکته 

قابل توجه دیگر این است که تمامی ماشین آالت 

همیـن  از  نیـز  البـرز  اسـتیل  تولیـد  خـط  و 

تامین کنندگان قوی خریداری شده است. از این 

رو پشتوانه فنی و مهندسی شرکت استیل البرز 

نـه تنهـا در تعریف محصـوالت وجـود دارد، بلکه 

چشـم  بـه  نیـز  تولیـد  فرایندهـای  تعریـف  در 

می خـورد و ایـن موضـوع بـه تولیـد محصـول بـا 

کیفیت باالتر و رقابتی تر در بازار داخلی و حتی 

بازارهای بین المللی نیز کمک می کند.

واقعیت امر آن اسـت که شـرکت اسـتیل البرز 

حتـی در تامیـن ماشـین آالتی کـه از خـارج تامیـن 

کرده نیز پیش از سفارش گذاری و خرید، به فرایند 

تولید و طراحی و مهندسی آن نیز به دقت توجه 

می کنـد. بـه طوری که پیـش از مذاکره تمام ابعاد 

خط تولید از نظر مهندسی و فنی به ویژه طراحی 

تولید محصول را مد نظر قرار می دهیم. حتی در 

فرایند تولید نیز به گلوگاه ها و توانایی بخش های 

بـه  را  پیش نیازهایـی  تولیـد،  خـط  مختلـف 

تامین کننده اعالم می کنیم. از طریق همکاری با 

تامین کننده نسبت به تعیین مشخصات فنی و 

جزئـی ماشـین آالت و تجهیـزات اقـدام می کنیم. 

تامیـن  در  می تـوان  را  موضـوع  ایـن  بـارز  مثـال 

تجهیزات تولید سینک مشاهده کرد. در آن زمان 

کـه بـرای خریـد ماشـین آالت و تجهیـزات جـوش، 

نخستین محصول تولیدی در اوایل 
دهه 70، سینک ظرفشویی بود که 

در آن زمان با توجه به تکنولوژی 
و مواد اولیه با نام سینک معمولی 
شناخته می شد. فرایند تولید این 
محصوالت از طریق پرس های 

هیدرولیک و پرس های مکانیکال به 
وسیله کشش ورق های ضد زنگ 

صورت می گرفت
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گراینـت و پولیـش تولیـد سـینک اقـدام کردیـم، بـا 

کمک تامین کننده و مذاکره با کارشناسان فنی و 

فروش آن شرکت، حتی برای چیدمان ماشین آالت 

و جزئیات فنی آن ها نیز توافق انجام شد.

شـرکت های هفـت المـاس و اسـتیل البـرز بـا 

تامیـن  بـرای  مهندسـی  و  فنـی  کامـال  نـگاه 

تجهیـزات و تولیـد محصـوالت در صنعت فوالد 

صنعتگـران  از  بسـیاری  اسـت.  پیشـرو  کشـور 

ایـران  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  در  کشـور 

شرکت هفت الماس را به عنوان یک شرکت که 

دارای تیم بسیار قوی فنی و مهندسی و علمی 

اسـت، می شناسـند. عملکـرد دو شـرکت هفـت 

الماس و استیل البرز بر اساس باورهای علمی و 

فنـی تیـم ایـن شـرکت و ناشـی از عملکرد بسـیار 

انسـانی  نیروهـای  تربیـت  حـوزه  در  آن  خـوب 

اسـت. نیروهـای مجموعه هـای مـا همـواره در 

ماشـین آالت،  تامین کننـدگان  و  طراحـان  کنـار 

نقش بسزایی در تعریف فرایندهای ماشین آالت، 

جانمایی کارخانه و ماشین آالت و جزئیات فنی 

ایـن ماشـین ها دارند. ضمـن اینکه تغییر رویکرد 

برخـی از صنایـع بـزرگ کشـور در حـوزه تولیـد 

دیـدگاه  از  برگرفتـه  خانگـی  لـوازم  و  فـوالد 

شـرکت های هفـت المـاس و اسـتیل البـرز بـوده 

اسـت. ایـن تغییـر رویکرد ناشـی از ایجـاد ارتباط 

مثبـت میـان شـرکت های ما و دیگر شـرکت های 

فعـال در عرصـه صنعـت بـوده اسـت. بـه طـور 

مثـال، مجموعـه مـا بـا شـرکت فـوالد مبارکـه در 

طراحـی و سـاخت بخشـی از خطـوط فـوالدی در 

حـوزه نـورد سـرد ایـن شـرکت مشـارکت داشـته 

اسـت. البتـه ایـن همـکاری بـه صـورت دوطرفـه 

بـود و شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز بـا مـا همـکاری 

بسـیار خوبـی دارد زیـرا نـگاه شـرکت های بـزرگ 

فـوالدی فراتـر از بنـگاه اقتصـادی بـوده و بـه کل 

صنعـت بـرای ارتقـای دانش فنـی نگاه می کنیم 

تـا ایـن صنعـت با کمک شـرکت های بـزرگ فعال 

در این عرصه، رشد کند.

بـرای تولیـد لـوازم خانگی بیشـتر از چه مواد  ◄

اولیه ای استفاده می کنید و تامین کنندگان شما 

چه شرکت هایی هستند؟

مجموعـه  در  خانگـی  لـوازم  تولیـد  بـرای 

اسـتفاده  مختلفـی  فلـزات  از  البـرز  اسـتیل 

می کنیم. اغلب این مواد اولیه را فوالد تشکیل 

می دهـد زیـرا هـم در مـواد اولیـه و هـم در مـواد 

مصرفـی، فـوالد بیـش از هـر فلـز دیگـری کاربـرد 

دارد. هـر چنـد کـه از مـس نیـز بـه عنـوان المـان 

جـوش دو قطعـه در تولیـد لوازم خانگی و برخی 

دیگر از محصوالت استفاده می کنیم.

فـوالد  نـوع  دو  خانگـی،  لـوازم  تولیـد  بـرای 

مختلـف بـه کار بـرده می شـوند؛ یکـی از آن هـا 

فـوالد ضـد زنـگ اسـت کـه ایـن نـوع فوالدهـا نیـز 

خـود بـه دو گـروه مهـم تقسـیم بندی می شـوند؛ 

یک نوع از آن گرید 304 بوده و دیگری گرید 430 

اسـت. فـوالد ضـد زنـگ نـوع 304 بیشـتر بـرای 

مصارفی به کار می رود که بیشتر با آشپزی و به 

ویـژه آب و غـذا درگیـر هسـتند. البته برای تولید 

ایـن نـوع محصـوالت، فـوالد ضـد زنـگ سـری 300 

بـه کار مـی رود که بیشـترین مصرف به نـوع 304 

دیگـر  سـاخت  بـرای  همچنیـن  دارد.  تعلـق 

بخش هـای لـوازم خانگـی که کمتر با محیط های 

غذایی و مرطوب در ارتباط هستند، از فوالد ضد 

زنگ 430 استفاده می شود. ناگفته نماند که این 

نـوع فوالدهـا به صـورت کالف و کویل خریداری 

می شـوند. ضمـن اینکه برای تولید لـوازم خانگی 

بایـد عـالوه بـر ویژگی هـای ضد زنگ فـوالد به کار 

رفتـه، بایـد جوانـب ظاهـری و بصـری محصـول را 

بـرای مصرف کننـده نهایـی در نظـر بگیریـم. هر 

دو سـری 400 و سـری 300 فـوالد ضـد زنـگ، بـه 

طـور کامـل از تامین کنندگان خارجـی خریداری 

می شـوند زیـرا کشـور مـا تولیدکننده عمـده این 

دو نوع فوالد را برای تولید لوازم خانگی ندارد. 

ضمـن اینکـه قبـال ایـن نـوع فوالدهـا بیشـتر از 

تامین کنندگان اروپایی خریداری می شد اما به 

مرور زمان که کشورهای آسیایی همچون ژاپن، 

کـره جنوبـی، چیـن، تایـوان و... نیـز شـروع بـه 

تولیـد ایـن نـوع فوالدهـا کردنـد، شـرکت مـا نیـز 

فوالد مورد نیاز خود را از این کشورهای آسیایی 

تامین می کند.

تجهیزاتی در کارخانه استیل البرز وجود دارد 

بـر  را  شـده  خریـداری  ورق هـای  می  توانـد  کـه 

اسـاس نـوع مصـرف و محصـول تولیـدی، بـرش 

داده شـده و ورق هایـی بـا ابعـادی متناسـب بـا 

تجهیـزات  ایـن،  بـر  عـالوه  محصـول می شـوند. 

کشـش نیـز وجـود دارد کـه می توانـد بـا کشـش 

ورق های برش داده شـده، آن را برای به کارگیری 

در تولید محصول آماده کند.

عـالوه بـر مصرف فوالد ضـد زنگ، برای تولید 

لـوازم خانگـی از فوالدهـای کربنـی نیـز اسـتفاده 

می کنیـم کـه از ورق هـای روغنـی یـا ورق سـرد، 

ورق گالوانیزه، ورق گالوالوم، ورق گالوالوم رنگی 

و لولـه و پروفیل هـای مختلـف کـه هـم روغنـی و 

هـم گالوانیـزه هسـتند، تشـکیل می شـوند. همـه 

ایـن ورق هـا ازجملـه لولـه و پروفیـل را از شـرکت 

صنایـع هفـت المـاس تامیـن می کنیـم. الزم بـه 

تنهـا  المـاس  هفـت  شـرکت  کـه  اسـت  ذکـر 

تولیدکننـده در کشـور محسـوب می شـود کـه 

می تواند سبد بسیار متنوعی از محصوالت ورق 
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فوالدی را تولید کند و در حال حاضر هیچ یک از 

تولیدکنندگان فوالد کشور توان ارائه چنین سبد 

بـا  اینکـه  بـا  حتـی  ندارنـد.  را  متنوعـی  بسـیار 

از  خـارج  در  فـوالد  تامین کننـدگان  از  بسـیاری 

کشور در ارتباط هستیم، مشخص شده هیچ یک 

محصـوالت  از  تنوعـی  چنیـن  از  نیـز  آن هـا  از 

برخـوردار نیسـتند. چراکـه نمی توانیـم همـه ایـن 

نیازهـا را بـه صـورت یکجـا از یـک تامین کننـده 

خریداری کنیم.

ورق روغنـی یـا ورق سـرد از نـوردکاری ورق 

می شـود.  تولیـد  سـرد  نـورد  ناحیـه  در  گـرم 

عـالوه بـر اینکـه در فراینـد تولیـد ورق روغنـی 

کاهـش ضخامـت اتفـاق می افتـد، ویژگی هـای 

سـطحی و هم دانه بندی نوع محصول در ورق 

تلورانس هـای  اینکـه  ضمـن  می شـود.  پدیـدار 

فیزیکی نیز در ورق روغنی ایجاد می شـود که 

شـرایط شـکل پذیری ورق را بهتـر می سـازد. بـه 

انـواع  روغنـی  ورق  روی  می تـوان  کـه  طـوری 

فرایندهـا همچـون کشـش و فرم دهی بهتری را 

در  داد.  انجـام  ورق هـا  سـایر  بـا  مقایسـه  در 

همیـن حـال، یـک الیـه محافـظ روغـن روی ورق 

گذاشـته شـده تا از هر گونه زنگ زدگی تا زمان 

استفاده جلوگیری کند.

نکتـه قابـل توجـه دیگر این اسـت که شـرکت 

ورق  تولیدکننـده  تنهـا  و  اولیـن  المـاس  هفـت 

گالوالـوم در کشـور محسـوب می شـود. البتـه 

توانایـی  بـه  دیگـر شـرکت ها  کـه  اسـت  ممکـن 

تولید این محصول رسـیده باشـند. اما هیچ یک 

از آن هـا تولیـد مداوم و تجاری به صورت کیفی 

نداشـتند و تنهـا خـط تولیـد گالوالوم بـه صورت 

هفـت  بـه  متعلـق  هم اکنـون  کشـور  در  فعـال 

المـاس اسـت کـه بـه پشـتوانه ایـن خـط تولیـد، 

محصـول دیگـری در ایـن شـرکت تولید می شـود 

تولیـد  در  آن  از  و  بـوده  رنگـی  گالوالـوم  کـه 

محصوالت بسـیار خاص اسـتفاده می شـود. این 

محصـول نیـز در خـود اسـتیل البـرز بـرای تولیـد 

لوازم خانگی به کار می رود.

اخیرا هفت الماس اقدام به تولید فوالد ضد  ◄

زنگ کرده است؛ آیا این روند ادامه دارد؟

اولیـن  عنـوان  بـه  المـاس  هفـت  شـرکت 

تولیدکننـده ایرانـی به حوزه تولید ورق های سـرد 

ضـد زنـگ وارد شـده و حتی توانسـته اسـت برای 

نخستین بار سری 400 ورق های سرد ضد زنگ را 

سـبد  بـه  را  محصـول  ایـن  و  کنـد  تولیـد  نیـز 

اسـت.  کـرده  اضافـه  خـود  متنـوع  محصـوالت 

شرکت استیل البرز نیز با توجه به نیاز و مصرف 

بـرای  ورق  نـوع  ایـن  تسـت  بـه  نسـبت  خـود، 

محصـوالت خـود اقـدام کـرد. الزم بـه یـادآوری 

اسـت کـه پیـش از ورود هفـت المـاس بـه حـوزه 

تولیـد ورق ضـد زنـگ، این محصول به طور کامل 

هیـچ  و  می شـد  تامیـن  واردات  طریـق  از 

تولیدکننـده ای در ایـن زمینـه در کشـور وجـود 

نداشـت؛ حتی تولیدکننده مواد اولیه ورق سـرد 

ضـد زنـگ یعنـی ورق گـرم ضـد زنـگ در ایـران 

وجود ندارد. البته برای تولید ورق گرم نیز باید 

در مرحلـه ذوب و ریخته گـری، تختـال ضـد زنگ 

تولید کرد تا با نوردکاری گرم و سپس نوردکاری 

سـرد، ورق ضـد زنـگ مـورد نیـاز لـوازم خانگـی 

تولیـد شـود. بـا توجـه بـه تالش هایـی کـه شـرکت 

هفـت المـاس در ایـن زمینـه صـورت داده اسـت، 

بـه طـور حتـم اسـتیل البـرز بخشـی از مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را از شـرکت هفـت المـاس تامین 

خواهد کرد.

استراتــــژی شرکــــت استیـــل البـــرز بـــرای  ◄

آینده چیست؟

تنـوع در  ایجـاد  بـر  در حـال حاضـر، عـالوه 

بـه  توانسـته ایم  متنـوع،  سـبد  بـا  محصـوالت 

محصـوالت خـود عمـق ببخشـیم. بـه طور مثـال، 

در زمینـه هـود اکثر قطعات مصرفـی برای تولید 

این محصول در خود مجموعه استیل البرز تولید 

می شـوند. سیسـتم های کنترلـی، بـرد، سیسـتم 

قدرت و پنل، ورق و کشش و شکل دهی آن تماما 

توسـط اسـتیل البـرز تولیـد می شـوند. به تبـع این 

توانایی هـا، قـادر بـه خریـد برخـی از قطعـات از 

تامین کننـدگان خـوب داخلـی هسـتیم و تعامـل 

تامین کننـدگان  و  مـا  دوطرفـه ای میـان شـرکت 

شکل گرفته است. باور مجموعه استیل البرز به 

اسـت.  کشـور  در  افـزوده  ارزش  ایجـاد  تولیـد، 

همچنین در شرایط دشوار کنونی قادر به انجام 

صادرات هستیم و قصد ادامه این راه را داریم.

برای تولید لوازم خانگی در مجموعه 
استیل البرز از فلزات مختلفی 

استفاده می کنیم. اغلب این مواد 
اولیه را فوالد تشکیل می دهد زیرا 

هم در مواد اولیه و هم در مواد 
مصرفی، فوالد بیش از هر فلز 

دیگری کاربرد دارد
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رقابت سخت در بازار سیم و کابل
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مدیـر بازرگانی شـرکت سـیم و کابل دامغـان گفت: عالوه بر نوسـانات قیمتی که سـود تولیدکنندگان را به حداقل رسـانده اسـت، 
پیدایـش تولیدکننـدگان زیرزمینـی غیـر مجاز که کابل هـای غیراسـتاندارد و ارزان قیمـت تولید می کنند نیـز ضررهای زیـادی را به 

صنعت سیم و کابل کشور وارد کرده است و متاسفانه نظارت نتیجه بخشی در این زمینه صورت نمی گیرد.

مدیریت بازرگانی شرکت سیم و کابل دامغان عنوان کرد:

رقابت سخت در بازار سیم و کابل

محمد محمدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شرکت سیم و کابل دامغان از سال 13۹0، در زمینه 

تولیـد انـواع سـیم و کابـل آلومینیومـی و مسـی از 

سـطح مقطـع 0.5*1 تـا 240*1 در هـادی مسـی و 

0.5*1 تـا 150*1 در هـادی آلومینیومـی فعالیـت 

می کنـد. کابل هایـی کـه در ایـن شـرکت تولیـد 

می شوند، از نوع فشار متوسط هستند.

تولیـد  میـزان  بـا  کار،  اوایـل  در  افـزود:  وی 

پایین تـری شـروع بـه فعالیـت کردیـم و هم اکنـون 

بـه صـورت ماهانـه، 100 تـن آلومینیـوم و 100 تـن 

مـس را نـازک کـرده و در تولیـد سـیم و کابل مورد 

اسـتفاده قـرار می دهیـم. 250 تـن سـیم و کابـل 

مسـی را بـا توجـه بـه قـدرت کار ماشـین آالتی که 

در اختیار داریم، می توانیم تولید کنیم و ظرفیت 

تولیـد سـیم و کابـل آلومینیومـی هـم تقریبـا بـه 

همـان انـدازه اسـت. شـیفت کاری شـب تعطیـل 

اسـت و در دو شـیفت در روز، محصـول تولیـد 

می کنیـم. در واقـع، نصف ظرفیت اسـمی تولید 

کارخانه فعال است.

کابـل  و  سـیم  شـرکت  بازرگانـی  مدیریـت 

دامغـان در ادامـه بیـان کـرد: به صورت کلـی، در 

صنعـت سـیم و کابـل سـاختمانی، هر شـرکتی به 

تولید یک نوع محصول شـهرت دارد و بازار، این 

شـرکت را بیشـتر بـا عنـوان تولیدکننـده سـیم و 

کابـل آلومینیومـی می شناسـد. طـی یـک سـال 

گذشـته شـروع بـه گسـترش فعالیـت خـود در 

زمینـه تولیـد سـیم و کابـل مسـی نیـز کردیـم تـا 

و  سـیم  پـای  بـه  را  کیفیـت محصـوالت مسـی 

کابل هـای آلومینیومـی تولیـد شـده در شـرکت 

بـه اسـتقبال  بـا توجـه  ایـن زمینـه  برسـانیم. در 

مصرف کننـدگان بـرای خرید سـیم و کابل مسـی 

شـرکت دامغـان، عملکـرد قابـل قبولـی را از خـود 

تولیـد  نشـان دادیـم. ماشـین آالتی کـه در خـط 

شـرکت بـه کار گرفتـه شـده اند، عمدتـا متعلق به 

کشـور آلمـان اسـت و همچنیـن از ماشـین آالت 

چینی و ایرانی نیز بهره مند هستیم.

هادی های CCAM، بازار را به هم ریخته است  

محمـدی گفـت: عمده بحثی کـه در مصرف 

مـس و آلومینیـوم بـرای تولیـد سـیم و کابـل وجـود 

دارد، بحـث قیمـت آن هـا بـوده و موضوع دیگر بر 

سـر نحـوه کاربـرد ایـن دو فلـز اسـت. محصولی به 

نام سیم آلومینیومی وجود ندارد و زمانی که یک 

سـیم، افشـان می شـود، بایـد دارای مـس باشـد. 

هـادی افشـان آلومینیومـی فقـط در مـوارد غیـر 

قانونـی بـه روش CCAM تولیـد می شـود. وقتـی 

صحبـت از سـیم و کابـل آلومینیومـی بـه میـان 

می آیـد، بایـد بـه هـادی داری سـطح مقطـع بـاال بـا 

کاربـرد در انتقـال بـرق بین شـهری اشـاره کـرد؛ در 

حالی که مهم ترین کاربرد سیم و کابل مسی، در 

کابل هـای  تولیـد  در  اسـت.  صنعـت سـاختمان 
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CCAM در واقـع، آلومینیـوم فـراوری شـده اسـت 

در کنـار مـس مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه 

از 25 رشـته، 15 رشـته مسـی و  عبـارت دیگـر، 

10رشـته را آلومینیـوم تشـکیل می دهـد؛ بنابرایـن 

قیمت تمام شده محصول، سرشکن و در نهایت، 

بازار سیم و کابل های تمام مسی خراب می شود.

عدم توسعه صنایع مفتول های غیرآهنی  

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در خصـوص 

منابـع تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: مـس مـورد 

نیاز را از شرکت هایی نظیر گیل راد شمال و دنیای 

مـس کاشـان و آلومینیـوم را نیـز از شـرکت های قم 

آلیاژ، آلومینیوم کوهرنگ زاگرس و سـیم راد سـما 

تهیه می کنیم. این نکته را باید در نظر داشت که 

مفتول هـای  تامین کننـدگان  تعـداد  متاسـفانه 

آلومینیومـی و مسـی در کشـور کم اسـت کـه این 

یکی از ضعف های این صنایع است.

رشد قیمتی که مهارشدنی نیست  

محمدی به چالش های تامین مواد اولیه اشاره 

کـرد و گفـت: نوسـان قیمت،بزرگ تریـن معضلـی 

اسـت کـه گریبان گیـر تمـام صنایـع کشـور شـده 

اسـت. بـه طـور مثال، قیمت مفتـول آلومینیومی 

طی دو هفته، 12 هزار تومان افزایش را تجربه کرد؛ 

این جهش قیمتی به نوبه خود، هر تولیدکننده ای 

را فلج می کند. چراکه اختالف قیمت مواد اولیه 

با قیمت تمام شده محصول به گونه ای است که 

نمی تواند محصول تولید شـده را با قیمت روز به 

فروش رساند و اگر تولیدکننده قصد انجام این کار 

را داشته باشد، باید با سایر تولیدکنندگان رقابت 

کنـد و اگـر قصـد رقابـت را نداشـته باشـد، مجبور 

می شـود کاالی خـود را بـا قیمـت پایین تـری بـه 

فروش برساند و بعد از فروش محصول، باید برای 

تامیـن مجـدد مـواد اولیـه هزینـه بیشـتری صـرف 

کند. متاسفانه بین تولیدکنندگان، گرایش به این 

سو به وجود آمده که اگر مواد اولیه را خریداری و 

در انبـار دپـو کنیـم و تولیـدی صورت نگیرد، سـود 

مجموعـه بیشـتر از زمانـی خواهد بـود که تولید و 

فروش محصول داشته باشیم!

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه نسبت به 

کارکنان مجموعه تعهداتی داریم، تصمیم بر این 

گرفته ایـم کـه در شـرایط بحرانـی بـازار، تولیـد را 

متوقـف نکنیـم. بـه طـوری کـه هرچـه نوسـانات 

قیمتی هم بیشتر شود، به تولید ادامه خواهیم 

سـال  یـک  طـی  مـس  مثـال،  عنـوان  بـه  داد. 

گذشته، از 180 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، 

بـه حـدود 245 هـزار تومـان بـه ازای هر کیلوگرم 

رسـیده اسـت. جالب آن اسـت که محصولی که 

کامـال تولیـد داخلـی اسـت و وارداتـی نیسـت، 

دچـار نوسـان قیمـت این چنینی می شـود. این 

اتفـاق، دالیلـی دارد که مهم ترین آن، مرجعیت 

بـورس فلـزات لنـدن اسـت؛ به طوری که با رشـد 

قیمـت جهانـی مـس، قیمـت ایـن فلـز در بـازار 

داخلی با احتسـاب ارز نیما نیز افزایش می یابد. 

بایـد توجـه داشـت طـی چند سـال گذشـته، همه 

تولیدکننـدگان بـه علـت ایـن نوسـانات قیمتـی 

شـدید، در مسـیر تولیـد دچـار چالـش و سـختی 

شـدند و در خیلـی از برهه هـای زمانـی ضررهـای 

سنگینی را تجربه کردند.

بازار فروش کوچک تر شده است  

کابـل  و  سـیم  شـرکت  بازرگانـی  مدیریـت 

دامغـان در ارتبـاط بـا تاثیـر نوسـانات قیمتـی بـر 

بـازار فـروش سـیم و کابـل، تاکیـد کـرد: بـازار مـا 

رفتـن  بـاال  بـا  اسـت؛  شـده  محدودتـر  خیلـی 

مشـتری  کـه  مجموعه هایـی  تمـام  قیمت هـا، 

شـرکت سـیم و کابـل دامغـان هسـتند، بـه ایـن 

سـمت می رونـد کـه هزینه ها را کنتـرل کنند که 

در هر شرکتی برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر، 

انجـام ایـن امـر بدیهـی بـه نظـر می رسـد. افزایش 

قیمـت فلـزات باعـث شـده میـزان تولیـد شـرکت 

سـفارش   چراکـه  کنـد؛  پیـدا  افـت  نیـز  دامغـان 

مشتریان کاهش یافته است.

وی اضافـه کـرد: در یـک مقطـع زمانـی، وقتـی 

کاالیـی افزایـش قیمت پیـدا می کرد، همه افـراد با 

هجوم به بازار سعی در خرید کاال با همان قیمت 

بـاال، داشـتند حـال در چهـار پیـک گذشـته کـه 

افزایـش قیمـت را تجربـه کردیـم، چنیـن اتفاقـی 

مشـاهده نشـد و هیـچ افزایـش تقاضایـی هم بـرای 

خریـد محصـول بـه وجـود نیامـد و ایـن یعنی تمام 

مجموعه هـای تولیـدی ضربـه خورده انـد. هنـوز 

راهـکاری بـرای مقابلـه با این چالش یافت نشـده و 

به صورت کلی، در صنعت سیم 
و کابل ساختمانی، هر شرکتی به 
تولید یک نوع محصول شهرت 

دارد و بازار، این شرکت را بیشتر 
با عنوان تولیدکننده سیم و کابل 

آلومینیومی می شناسد
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اولیه خود را به صورت نقدی خریداری می کنیم 

را  امـر  ایـن  بـازار،  در  کابـل  و  سـیم  فـروش  امـا 

می طلبـد کـه بـه صـورت اعتبـاری انجـام شـود و 

مجبور هستیم تا به این طریق فروش محصول را 

انجام دهیم.

مدیـر بازرگانـی شـرکت سـیم و کابـل دامغـان 

تصریـح کـرد: بایـد بتوانیـم بـه رقابـت خـود ادامه 

دهیـم؛ بنابرایـن با توجه به تولیدکننـدگان زیادی 

که در صنعت سـیم و کابل مسـی و آلومینیومی 

وجـود دارنـد و همچنیـن پیدایـش تولیدکنندگان 

زیرزمینی غیر مجاز که کابل های غیراستاندارد 

و ارزان قیمـت تولیـد می کننـد، فاصلـه دو تـا سـه 

خریـد  از  وجـه حاصـل  پرداخـت  بـرای  را  ماهـه 

محصـول لحـاظ کرده ایـم. البتـه ایـن امـر، وجـود 

یـک منبـع سـرمایه قـوی پشـتیبان را می طلبـد تـا 

روند تولید در این شرایط حفظ شود.

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل تاکیـد کـرد: 

فـروش محصـوالت CCAM در برابـر محصوالتـی 

که ما تولید و عرضه می کنیم و کیفیت را مد نظر 

قـرار می دهیـم، باعـث ایجـاد چالش شـده اسـت و 

مجبور هسـتیم کاالی خود را به صورت اعتباری 

به فروش برسانیم. ارتباط با مشتریان برای فروش 

محصوالت، از طریق شرکت در مناقصه ها است. 

زمانـی کـه پروژه هـای بـزرگ صنعتـی و همچنیـن 

سازمان ها قصد تامین محصولی را داشته باشند، 

از طریـق مناقصـات ایـن کار را انجـام می دهنـد. 

برق اسـتان ها  توزیـع  ادارات  از  برخـی  همچنیـن 

مستقیم به شرکت ما رجوع می کنند.

تمام سعی ما بر این است تا مواد اولیه مورد نیاز 

خود را بهینه در راسـتای کنترل هزینه خریداری 

کنیـم، هزینه هـا را سرشـکن کنیـم و قیمـت تمـام 

شده کاال و همچنین هزینه سربار را کاهش دهیم 

تـا بتوانیـم رقابـت کنیـم. اگـر بخواهیم آمـار مالی 

ایـن  بازبینـی کنیـم، خواهیـم دیـد  را  مجموعـه 

شرکت، در مجموع با سودی پایین تر از انتظار به 

شـرایط  ایـن  در  و  می دهـد  ادامـه  خـود  حیـات 

بحرانی، چاره ای جز این نیست.

از بازار آزاد خرید می کنیم  

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در خصـوص 

بـه  کـرد:  خاطرنشـان  اولیـه  مـواد  تامیـن  روش 

صـورت مسـتقیم از خـود کارخانه ها خرید انجام 

می دهیـم و بـا اینکـه توانایـی و امـکان خریـد از 

بورس کاال و گشایش LC را داریم اما کمتر از آن 

خرید انجام می دهیم. همان طور که گفته شـد، 

بـرای اینکـه بتوانیـم قیمـت تمـام شـده را کاهش 

دهیـم، مجبور هسـتیم با جسـت وجو در بـازار به 

صورت مستقیم از خود تولیدکننده مواد اولیه را 

خریداری کنیم.

بازار فروش محصوالت سیم و کابل دامغان  

محمـدی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالین« مبنی بر اینکه در بحث فروش محصوالت 

بـه چـه صـورت اقدام می کنیـد، تاکید کـرد: برای 

فـروش محصـوالت خـود، دو بخـش داریـم کـه هر 

کـدام دارای زیرمجموعه هـای مختلف هسـتند؛ 

نخسـت بـازار و دوم سـازمان ها. در بخـش بـازار، 

پایین تر از انتظار هستیم؛ چراکه بازار ضعف دارد. 

سـازمان ها و قراردادهـای بـزرگ باعـث شـده اند 

سرپا بمانیم و تولید را ادامه دهیم اما بازار سیم 

نسـبت  بـه  کافـی  انـدازه  بـه  تهـران  کابـل  و 

سـازمان ها، قدرتمنـد نیسـت. بنابرایـن بـه دلیـل 

صنعتـی  کابل هـای  از  بیشـتر  سـازمان ها  اینکـه 

اسـتفاده می کننـد، در تولیـد کابل هـای صنعتـی 

بیش از پیش فعالیت داریم.

وی ادامه داد: عمده محصوالت ما، زیرشاخه 

صنعت ساختمان است که بازار فروش ضعیفی 

دارد. در فـروش محصـوالت یـک مشـکل بـزرگ 

وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه مـا تمـام مـواد 

فروش صادراتی را توسعه خواهیم داد  

کابـل  و  سـیم  شـرکت  بازرگانـی  مدیریـت 

ایـن سـوال کـه در بحـث  بـه  دامغـان در پاسـخ 

صادرات، با چه کشورهایی روابط تجاری دارید، 

قرقیزسـتان،  نظیـر  کشـورهایی  بـا  کـرد:  اذعـان 

تاجیکسـتان و روسـیه کـه مرکـز توزیـع کاال بـه 

کشـورهای دیگـر اوراسـیا اسـت، روابـط تجـاری 

برقـرار کردیـم و کمـاکان ایـن ارتباط پابرجا اسـت. 

در این بین، روی همکاری با کشور افغانستان نیز 

و  دیدارهـا  و  و  بودیـم  کـرده  سـرمایه گذاری 

مذاکرات الزم را توسـط نماینده شـرکت پیگیری 

کـرده بودیـم تـا زمینه سـازی تجـارت شـکل بگیرد 

که به علت بحث های اخیر در سیاست و دولت 

این کشـور، تمام سـرمایه گذاری ها سـوخت شد. 

هم اکنـون در نظـر داریم بر صـادرات محصول به 

کشـور عراق تمرکز کنیم و سـرمایه گذاری انجام 

دهیم که هنوز اقدام موثری در این زمینه انجام 

نداده ایم و صرفا کاالهای تولید شـده این شـرکت 

توسط نمایندگی های فروش به این کشور ارسال 

می شـود. بـه عبـارت دیگر، صـادرات ما بـه عراق 

به صورت مسقیم نیست.

وی در ادامـه بـه معضـالت موجـود در امـر 

صادرات اشاره کرد و گفت: باید به این نکته توجه 

شـود که ما ارز حاصل از صادرات محصوالتی که 

دریافـت می کنیـم، دالر اسـت و بـرای وارد کـردن 

ایـن ارز بـه کشـور بـه علـت وضـع تحریم هـا، بـا 

مشـکات جـدی مواجـه هسـتیم کـه یکـی از آن ها، 

اختالف قیمت بین ارز نیمایی و دولتی است.
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مدیرعامـل شـرکت آلیاژسـازان زنجان گفت: افزایش قیمـت انرژی، ممنوعیت های وارداتی و فشـارهای مالیاتـی بر صنعت، موجب 
فرار سرمایه ها از این بخش می شود که این امر، به مراتب از مخرب تر از تحریم های خارجی است.

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان عنوان کرد:

خودتحریمی، آفت بزرگ صنعت

روح الـه مـرادی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

در حال حاضر، محصوالت اصلی این شرکت، آند، 

کاتد و شـمش  مس، اکسـید روی، شمش سرب، و 

بازیافت فلزات گران بها مانند طال، نقره، پالتین و 

پاالدیوم اسـت. الزم به ذکر بوده که گرید شـمش 

مسی که در این شرکت تولید می شود، در حالت 

فعلـی ۹۹ درصـد اسـت. قصـد داریـم در ماه هـای 

آینده تنوع محصوالت خود را بیشتر کنیم.

متفـاوت  تولیـد  ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 

محصـوالت ایـن شـرکت، افـزود: ظرفیـت تولیـد 

سـاالنه شـمش مـس نزدیـک بـه 6 هزار تن، اکسـید 

روی هشـت هـزار تـن، شـمش سـرب 6 هـزار تـن، 

شمش طالی ۹۹.۹۹ درصد به میزان 500 کیلوگرم، 

درصـد  شـمش های ۹۹.۹۹  و  تـن  دو  نقـره  قـرص 

پالتین و پاالدیوم نیز هر کدام 100 کیلوگرم است. 

و  موانـع  برخـی  وجـود  علـت  بـه  اینکـه  ضمـن 

چالش هـای جدیـد سـال 1400، تنهـا بـا 20 درصـد 

ظرفیـت اسـمی، محصـول تولیـد می کنیـم و بـه 

فروش می رسانیم.

خام فروشی با وجود کمبود  

این تولیدکننده شـمش مس در ادامه به بیان 

معضل اصلی که صنعتگران در تولید با آن روبه رو 

هستند، گفت: مهم ترین چالشی که در سال 1400 

بیشتر خود را نمایان کرد و عمال تولید این شرکت 

را تحت تاثیر مستقیم خود قرار داد، کمبود مواد 

اولیـه و سـخت شـدن تامیـن آن اسـت. در سـال 

جدیـد بـا وجـود اینکـه صـادرات خام فروشـی مواد 

اولیه نباید انجام شود، شاهد این هستیم که این 

جملـه فقـط در حد شـعار باقی  مانده و تاکنـون در 

عمل، خالف این ادعا اثبات شده است.

واردات خاک به بن بست خورد  

مـرادی مطـرح کـرد: صنایع باالدسـتی صنعت 

فلزی کشور که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 

صنایع پایین دستی را تامین می کنند، با ایجاد رانت 

اولیـه،  بـرای خریـد مـاده  و شـرایط خـاص جدیـد 

تولیدکننـده را بـه دردسـر می اندازنـد. در صنایـع 

معدنی کشور، مافیا رخنه کرده و به قدرتی رسیده  

کـه حتـی خـود مدیـران عامـل شـرکت های بـزرگ 

تامین کننده نیز راه به جایی نمی برند و نمی توانند 

بـه سـادگی مسـئله تامیـن مـاده اولیـه را مدیریـت 

کنند. به همین علت برای تامین نیاز خود، از چند 

کشور همسایه خاک معدنی وارد کردیم اما بعد از 

آن، بـه دلیـل شـیوع موج هـای پی درپـی کرونـا، 

امکان واردات تا حدود زیادی از ما گرفته شد.

بحران کمبود نیروی انسانی  

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان زنجان در ادامه 

به معضل کمبود نیروی کار اشاره کرد و گفت: در 

کنار موضوع کمبود خاک معدنی، تورمی که در 

اقتصـاد کشـور بـه وجـود آمـده اسـت، هزینه هـای 

زندگـی را بـاال بـرده و ناخـودآگاه نیـروی انسـانی بـا 

شرایطی که دولت برای کار اعالم کرده، نمی تواند 

حداقلی ترین نیازهای زندگی خود را برطرف کنند 

و ایـن اتفـاق، نیـروی انسـانی را بی انگیـزه سـاخته 

اسـت؛ تـا جایـی کـه حتـی اگـر بهتریـن شـرایط هم 

بـرای آن هـا در واحدهـای تولیـدی در نظـر گرفتـه 

شـود، بـاز هـم شـاهد این هسـتیم که تمایلـی برای 

فعالیت نشان نمی دهند.
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صنعت دچار خودتحریمی است  

این تولیدکننده شمش مس اذعان کرد: تعیین 

بهای تمام شده محصوالت تولیدی نیز تبدیل به 

یـک معضـل شـده اسـت و علـت آن بـه نوسـانات 

قیمـــت مـواد اولیــــه و افزایــــش قیمــــت انـــرژی 

برمی گردد. در ســــال جدیــــد دولـــت تصمیم به 

اجـرای طـرح هدفمنـد کـردن بهـای سـوخت در 

واحدهـای صنعتـی کـرد و بهـای سـوخت مصـرف 

گاز به ازای هر 22 متر مکعب، هفت برابر افزایش 

پیـدا کـرد و از 100 هـزار تومـان بـه 700 هـزار تومـان 

رشـد یافت. با انجام این کار، این وعده داده شـد 

کـه قـرار اسـت در هزینـه تولیـد هم سـطح و برابـر 

کشورهای پیشرفته باشیم و رقابت ایجاد کنیم اما 

زمانی که واردات ممنوع شود و هزینه های انرژی  

نظیـر آب، بـرق و گاز را بیـش از حد افزایش دهند، 

فقـط بـه رونـد نابـودی واحدهـای تولیـدی کمـک 

می کنند و سرعت می بخشند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای منتشر شده، 

کشـور در سـال 1400، از نظـر تولیـد ناخالـص داخلی 

افـت داشـته و رتبـه اقتصـادی نیـز از عـدد 21 بـه 5۹ 

تنرل پیدا کرده است ولی تمام بحران ها به سادگی 

رفـع می شـوند؛ مشـروط بـر اینکـه بـه تولیدکننـده 

داخلی فضا داده شود نه اینکه خودتحریمی را در 

کشور بیش از پیش به عملی کنند.

بدون کمک دولت، عملکرد بهتری داریم  

مرادی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک 

تولیدکننده چه توقعاتی از دولت سیزدهم دارید، 

عنوان کرد: تنها خواهشی که داریم این است که 

بـه تولیدکننـده کاری نداشـته باشـند تـا از پـس 

مشکالت خود برآییم. متاسفانه هر دولت جدید 

که روی کار بیاید، قوانینی وضع می کند که هیچ 

کمکـی بـه بهبود شـرایط تولید کشـور نمی کنـد و 

نـدارد. در صورتـی کـه  ایـن زمینـه  فایـده ای در 

صنعتگران با تجربیات خود می توانند مشکالت را 

حـل کننـد و صـدور بخشـنامه های متعـدد تنهـا 

فعالیت بخش تولید را محدود می سازد.

افزایش تولید در دستور کار است  

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان در خصوص 

برنامـه توسـعه ای ایـن شـرکت، خاطرنشـان کـرد: به 

صـورت خالصـه در جمع بنـدی کـه در جلسـات 

راه  تنهـا  یافته ایـم،  آن دسـت  بـه  هیئـت  مدیـره 

پیشـرفت شـرکت، افزایـش میـزان تولیـد محصول 

اسـت؛ چراکـه بـا افزایـش تولیـد، بهـای تمـام شـده 

محصـوالت را می توانیـم کاهش دهیـم تا مارخانه 

ضـرر نکنـد و از ایـن رکـود تولیـد و فـروش رهایـی 

بیابیم. به عنوان مثال، در واردات خاک معدنی، 

قبال حاشیه سود خود در نظر می گرفتیم اما االن 

به این نتیجه رسیدیم که حتی اگر مجبور باشیم 

بـا هزینه هـای سربه سـر و بـدون در نظـر گرفتـن 

کوچک تریـن سـودآوری هـم تولید داشـته باشـیم. 

نباید بگذاریم واحد تولیدی تعطیل شـود؛ چراکه 

هـم تعطیلـی و هـم راه انـدازی مجـدد آن شـامل 

هزینه های سنگین خواهد شد.

جداسازی همزمان فلزات از خاک   

معدنی، برای نخستین بار

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان در ارتباط 

بـا فراینـد تولیـد و تکنولـوژی بـه کار گرفتـه شـده 

تاکیـد کـرد: عمـده فراینـد تولیـدی کـه در ایـن 

شـرکت وجـود دارد، روش پیرومتالـورژی بـوده و 

فعالیـت، روش  از  از گذشـت چنـد سـال  بعـد 

هیدرومتالـورژی را هـم بـه فراینـد تولیـد اضافـه 

در کشـور،  بـار  اولیـن  بـرای  اسـت  قـرار  کردیـم. 

عملیات جداسازی همزمان فلزهای مس، سرب و 

روی از یک خاک معدنی را انجام دهیم که البته 

نزدیـک بـه سـه سـال اسـت کـه منتظـر اجـرای ایـن 

طرح هستیم. استانداری وقت حمایت های کافی 

را در این خصوص نکرد و متولی صنعت و معدن 

استان نیز به دلیل مباحث سیاسی کامال منفعل 

عمل کرد که مجبور شدیم از طریق دیوان عدالت 

اداری شـکایت کنیـم و در رای را بـه نفـع خـود 

دریافت کنیم. بنابراین به زودی شاهد اجرای این 

طرح خواهیم بود.

تحریم های داخلی، آفت اصلی تولید  

مرادی در خصوص تاثیر تحریم ها، تاکید کرد: 

عقیده بیشـتر تولیدکننـدگان و صنعتگـران بر این 

اسـت کـه تحریم هـای خارجی باعـث از بین رفتن 

تولید شـده اما حقیقت این اسـت که تحریم های 

داخلــــی آفــــت اصلــــی تولیـــد اســــت. در واقــع، 

مسـئولینی کـه در پسـت های مختلـف منصوب 

شـده اند، تولیـد را تحریـم کردنـد زیـرا در غیـر ایـن 

صـورت، مـا بـه سـادگی در حـال انجـام فعالیـت 

هسـتیم و از لحاظ گردش مالی مشـکلی نداریم. 

زمانـی که مسـئولین بـرای طـرح تحول نظـام امور 

مالیاتـی، بـه صـورت مسـتقیم در گـردش مالـی 

کشـور تغییراتـی ایجـاد می کننـد کـه شـاید بـه 

صورت موقت مشکالت را حل کند اما ناخوداگاه 

باعث فرار سـرمایه از صنعت به بخش های دیگر 

خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: در توصیـف شـرایطی کـه در 

حـال حاضـر بـر کشـور حاکـم اسـت، می تـوان ادعـا 

کـرد کـه تحریم با وجود افزایش هزینه های تولید، 

فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است تا به توان 

داخلـی تکیـه کننـــد و افزایـش میـــزان و کیفیـت 

محصول را در دسـتور کار خود قرار دهند که این 

امر مستلزم عدم کارشکنی مسئولین است.

ایـن فعـال صنعـت مـس در پایـان اظهـار کـرد: 

شرایط روند رو به بهبود را پیدا خواهد کرد؛ چراکه 

هم ما به عنوان تولیدکننده هم دولت جدید، این 

واقعیـت را بـه دلخـواه و یـا به اجبار پذیرفته  ایم که 

اعتمـــاد شـــود.  تولیدکننـــده داخلـــی  بـه  بایــد 

خوشـبختانه بـا رویـه ای که دولت جدیـد در پیش 

گرفته است، به زودی بسیاری از مشکالت تولید 

رفع خواهند شد اما مهم ترین اصلی که باید اجرا 

شـود، این اسـت که باید فرهنگ حمایت از تولید 

داخلـی در همـگان نهادینـه شـود و باورهـا بـر ایـن 

باقی نماند که نمی توان تولید را از ریشه ساخت 

و مشکالت آن را حل کرد.

تورمی که در اقتصاد کشور به وجود 
آمده است، هزینه های زندگی را باال 

برده و ناخودآگاه نیروی انسانی با 
شرایطی که دولت برای کار اعالم 

کرده، نمی تواند حداقلی ترین نیازهای 
زندگی خود را برطرف کنند و این 
اتفاق، نیروی انسانی را بی انگیزه 

ساخته است
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شریان های تامین مواد اولیه خشکیده است

شمارش معکوس برای تعطیلی واحدهای کوچک
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نایـب رئیـس هیئت مدیره شـرکت روناک روی گسـتر گفـت: طی دو دهه اخیر، همزمان با شـکوفایی صنعت سـرب و روی کشـور 
و بهره بـرداری از معـدن انگـوران، واحدهـای تولیدی زیادی شـکل گرفتند کـه همگی از خاک ایـن معدن تغذیه می کردنـد اما حاال 
کـه خبری از سـهمیه های خاک معدنی نیسـت، حیات تولیدکننـدگان کوچک مقیاس به خطر افتاده اسـت و بسـیاری از آن ها، اقدام 
بـه تعطیلـی کارخانـه خود کرده اند اما شـرکت روناک روی گسـتر بـا در اختیار داشـتن معدنی در اسـتان کرمـان و همچنین تامین 
خـاک معدنـی از منابـع دیگر، توانسـته اسـت عالوه بر اینکه سـهم چشـمگیری از بـازار داخلی را بـه خود اختصاص دهد، توسـعه 

فروش صادراتی را نیز در برنامه داشته باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت روناک روی گستر عنوان کرد:

شمارش معکوس برای تعطیلی واحدهای کوچک
رقابت پذیری شرکت را افزایش خواهیم داد  

بهـرام بهـادری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

فلز روی به طور مسـتقیم با صنعت ساخت وسـاز 

کشـور ماننـد تولیـد یـراق آالت، صنایـع گالوانیـزه، 

دسـتگیره های در و... در ارتبـاط اسـت و ایـن امـر 

طبیعـی اسـت کـه تا صنعت ساخت وسـاز کشـور 

بخواهـد در دوران پسـاکرونا رونـق بگیـرد، قیمـت 

فلـزات و همچنیـن فلـز روی در بـازار داخلـی نیـز 

افزایـش پیـدا خواهـد کـرد. گفتنـی اسـت قیمـت 

روی در حـال حاضـر در بـورس فلـزات لنـدن، روی 

کانال قیمتی سه هزار تا سه هزار و 100 دالر نوسان 

دارد که محتمل است در آغاز سال 2022 میالدی، 

نزدیک به 100 دالر افزایش قیمت را تجربه کند.

مدیریت تامین ماده اولیه  

وی در ادامه گفت: مانند تمام شـرکت ها که 

خـط مشـی متناسـب بـا فعالیـت خـود را دنبـال 

می کنند، سیاست شرکت روناک روی گستر هم 

برای تولید شـمش روی، اسـتفاده از سهمیه خاک 

دولتی، خرید از بنگاه های فروش خاک معدنی و 

همچنین اسـتفاده از اکسـید روی معدنی که در 

اختیـار داریـم و در اسـتان کرمـان قـرار دارد، بـوده 

است. این شرکت تاکنون توانسته نیاز خط تولید 

را بـه خوبـی تامیـن کنـد و شـمش روی تولیـد و بـه 

فـروش برسـاند اما هسـتند واحدهـای تولیدی که 

صرفـا از سـهمیه دولتـی اسـتفاده می کردنـد و بـه 

علـت عـدم اعطـای بـه موقـع سـهمیه طـی چهـار 

سال اخیر و همچنین اتمام سهمیه در سال 13۹۹، 

مجبور به تعطیل کردن واحد تولیدی خود شدند.

وابستگی واحدهای کوچک به معدن انگوران  

این فعال صنعت روی در تشریح این ادعا که به 

علت باال بودن قیمت ها در بازار، نوسـان نرخ ارز و 

کمبـود مـواد اولیـه، تولیـد مقرون به صرفه نیسـت، 

اذعـان کـرد: واقعیـت ایـن اسـت کـه طـی 25سـال 

گذشـته، صنعـت روی پـا گرفـت و بهره بـرداری از 

معـدن انگـوران باعـث ظهـور واحدهـای فـرآوری و 

تولید روی شد اما این معدن در حال حاضر آخرین 

سـهمیه های خاک روی خود را عرضه می کند. در 

دنیـا خـاک معدنـی اکسـیده نداریـم کـه خریـد و 
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فـروش آن انجـام شـود و همـه واحدهـای تولیـدی 

داخل کشور از خاک معدنی انگوران بهره برده اند. 

اگـر در آینـده نیـز بـه سـمت بازارهای جهانی سـوق 

پیـدا کنیـم و آمـاده مبـادالت جهانـی شـویم، قطعـا 

تولیدکننـدگان واحدهـای کوچک مقیـاس طاقـت 

نخواهنـد آورد؛ چراکـه قیمت هـا در سـطح جهانی، 

توان رقابت از این واحدها را خواهد گرفت.

ناتوانی در رقابت جهانی  

وی تاکیـد کـرد: کوچک تریـن واحـد صنعتـی 

روی در دنیـا، معـادل 50 واحـد فـراوری روی در 

کشور ایران، شمش روی تولید می کند. واحدهای 

کوچک مقیاس در کشورهای دیگر، ساالنه نزدیک 

می کننـد.  تولیـد  روی  شـمش  تـن  هـزار  بـه 100 

بنابراین اگر هزینه ها اعم از دستمزد نیروی کار و 

قیمت هـای حامل هـای انـرژی، حمل ونقـل و مـواد 

اولیـه مطابـق نرخ هـای جهانـی تعییـن شـود و در 

از  رقابـت  توانایـی  کنـد،  پیـدا  افزایـش  واقـع، 

واحدهـای کوچک مقیـاس  داخلـی گرفتـه خواهد 

ایـن  عمـده  علـت،  همیـن  بـه  بنابرایـن  شـد. 

تولیدکنندگان تولیـد را مقرون به صرفه نمی دانند 

که نشان دهنده توان پایین آن ها در رقابت  است.

تولید بالغ بر 600 تن شمش روی در 6 ماه  

شـرکت  تولیـد  میـزان  خصـوص  در  بهـادری 

رونـاک روی گسـتر طـی 6 ماهـه نخسـت سـال 

جـاری، تصریـح کـرد: ایـن شـرکت تقریبـا در سـال، 

تولیـد  روی  شـمش  و 200  هـزار  یـک  بـه  نزدیـک 

می کنـد کـه طی 6 ماهه نخسـت سـال جـاری نیز 

600 تا 650 تن تولید شمش روی را به ثبت رساند. 

ظرفیت اسمی قید شده در پروانه بهره برداری این 

شـرکت، دو هـزار تـن در سـال اسـت که بـه صورت 

بالقوه، توانایی تولید روزانه هفت تن شمش روی 

و بالفعـل چهـار تـن را دارد. همچنیـن ایـن شـرکت 

شمش روی ۹۹.۹6 و ۹۹.۹7 درصد تولید می کند.

تاکنون تعدیل نیرو نداشتیم  

این فعال صنعت روی در خصوص تعداد نیرویی 

که در این واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند 

نیـز عنـوان کـرد: در حـال حاضـر، تعـداد نیروهـای 

مستقر در این واحد 37 نفر هست که تاکنون تعدیل 

نیرویی نداشتیم و طی 10 سال گذشته، نزدیک به 

10 درصد نیز افزایش نیرو داشته ایم.

در فکر افزایش صادرات محصول هستیم  

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت روناک روی 

گستر در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

چـه  سـال  دوم  ماهـه   6 بـرای  اینکـه  بـر  مبنـی 

برنامه هـای توسـعه ای در نظـر گرفته ایـد، عنـوان 

کـرد: ایـن شـرکت رویه عادی خـود را ادامه خواهد 

داد و بـه احتمـال بسـیار زیـاد در نیمـه دوم سـال 

افزایـش  را  محصـوالت  صـادرات  میـزان  جـاری، 

خواهیم داد. البته این نکته الزم به ذکر است که 

نزدیک به 50 درصد نیاز داخلی به شمش روی در 

بـازار تهـران توسـط شـرکت مـا پوشـش داده شـده 

می شـود؛ چراکـه بـه بازار مصرف نزدیک هسـتیم. 

همیـن میـزان فـروش داخلـی، سـهم صـادرات ایـن 

شرکت در نیمه دوم سال خواهد بود.

طی 25سال گذشته، صنعت روی 
پا گرفت و بهره برداری از معدن 

انگوران باعث ظهور واحدهای 
فرآوری و تولید روی شد اما این 

معدن در حال حاضر آخرین 
سهمیه های خاک روی خود را 

عرضه می کند
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مدیرعامل شـرکت سرب سـازان زنگان گفت: شـرکت های بزرگ تامین کننده مواد اولیه تولید سـرب، با دپوی کنسـانتره و سـرباره 
سـرب و فـروش آن در شـرایط مناسـب بازار، به دنبال کسـب سـودهای کالن هسـتند کـه این امـر بسـیاری از تولیدکنندگانی که 

نقدینگی ضعیفی دارند را از عرصه رقابت خارج کرده و موجب تعطیلی آن ها شده است.

مدیرعامل شرکت سرب سازان زنگان:

شریان های تامین مواد اولیه خشکیده است

حسین حسنی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

واحـد تولیـدی سرب سـازان زنـگان بـه دلیـل بروز 

مشکالت متعدد در مسیر تولید، دو سال پیش 

تولیـد شـمش  بـرای  ایـن شـرکت  شـد.  تعطیـل 

سـرب از سـرباره ها و همچنیـن کنسـانتره سـرب 

استفاده می کرد.

وی افزود: هر تولیدکننده ای به این نیاز دارد 

کـه بـدون نگرانـی بـا هـر میـزان نقدینگـی کـه در 

دسـت دارد، مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامین 

کنـد تـا بتوانـد به تولیـد خـود ادامه دهـد. میزان 

تولید یک واحد تولیدی سرب هم بر اساس عیار 

خاکـی اسـت کـه داخـل کـوره ریختـه می شـود. 

متاسـفانه بـا افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و دپـو 

شرکــــت  توســــط  ســــرب  کنسانتــــره  کـــــردن 

تامین کننده، نتوانستیم نیاز خود را تامین کنیم 

و بـه فعالیـت تولیدی خـود ادامه دهیم. بنابراین 

دو سال پیش، دست از کار کشیدیم و کارخانه را 

تعطیل کردیم.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب گفـت: نبایـد 

ایـن برداشـت اشـتباه صـورت بگیـرد کـه فقـط بـه 

ایـن واحـد تولیـدی مـواد اولیه عرضه نشـده بلکه 

بیشتر تولیدکنندگان شمش سرب نمی توانند به 

راحتـی مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را خریـداری 

کنند. وقتی قیمت به صورت دلخواه روی ماده 

اولیـه گذاشـته شـود و هـر تولیدکننـده مجبـور 

باشـد آن را بپردازد، تولید مقرون به صرفه به نظر 

نمی رسـد و ضـرر، چیـزی بـرای تولیدکننـده بـه 

همراه نخواهد داشت. اکنون نزدیک به 10 واحد 

تولیـدی یـا در حـال فعالیـت بـا نصـف ظرفیـت 

تولید هستند و یا به صورت کامل کارخانه خود 

را تعطیل کرده اند.

مدیرعامل شرکت سرب سازان زنگان در ادامه 

اضافـه کـرد: دالیـل مختلفـی بـرای عـدم عرضـه و 

توزیـع مـاده اولیـه توسـط ایـن شـرکت های بـزرگ 

تامین کننـده مـواد اولیـه تولیـد سـرب در میـان 

کـه  شـده  شـایع  صنعتگـران  و  تولیدکننـدگان 

کلیدی تریـن آن هـا، کسـب سـود کالن از طریـق 

دپـوی کنسـانتره و سـرباره سـرب و فـروش آن در 

شـرایط مناسـب بـازار اسـت زیـرا در حـال حاضـر 

طـی  را  صعـودی  رونـد  کامودیتی هـا  قیمـت 

می کنند. بنابراین فروش مواد اولیه به قیمت باال، 

دردی را از تولیدکننـدگان کوچـک کـه نقدینگـی 

کافی را در اختیار ندارند، دوا نمی کند.

حسـنی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا وضـع 

تحریم هـا نیـز یکـی از دالیـل تعطیلـی ایـن شـرکت 

اسـت یـا خیـر، اذعـان کرد: خیـر؛ با وضع تحریم ها 

علیـه کشـور، افزایش قیمـت دالر شـدت گرفت و 

ایـن رشـد قیمتـی به نفـع تولیدکننده شـد؛ چراکه 

باالتـری  قیمـت  از  تولیـد می شـود،  کـه  کاالیـی 

برخـوردار خواهـد بـود امـا با این تفاسـیر، اگـر ماده 

و  بـود  رسـیده  مـا  دسـت  بـه  موقـع  بـه  اولیـه 

می توانسـتیم ماننـد بقیـه تولیدکننـدگان حتی با 

نصف ظرفیت تولید خود، شـمش سـرب، تولید و 

قیمـت  رفتـن  بـاال  بـا  می کردیـم،  بـازار  روانـه 

تمام شـده محصول، می توانسـتیم سـود و درآمد 

مطلوبی کسب کنیم.

وی ادامـه داد: تـا قبـل از تعطیلـی کارخانـه، 

وضعیـت تولیـد و فروش این واحد تولیدی بسـیار 

مطلـوب بـود و از رونـد فـروش محصـول رضایـت 

داشـتیم امـا نشـد کـه ایـن رونـد مثبـت تولیـد و 

فروش ادامه پیدا کند.

ایـن فعـال صنعـت سـرب در خصـوص تامین 

اعتبـاری،  موسسـات  و  بانک هـا  از  نقدینگـی 

مطـرح کـرد: اوایـل آغـاز بـه کار شـرکت، کمـی در 

تامین نقدینگی دچار مشکل بودیم که با افزایش 

حجم تولید و فروش محصوالت، توانستیم میزان 

سـرمایه  را تقویـت کنیـم و نقدینگـی کافـی بـرای 

خرید مواد اولیه در دست داشته باشیم. بنابراین 

تاکنون از هیچ بانک و موسسـه مالی، درخواسـت 

تسـهیالت نداشـته ایم. در حال حاضر، با توجه به 

قوانیـن مختلفی کـه در زمینـه اعطـای وام بانکی 

اصـل  در  اسـت،  شـده   وضـع  تولیدکننـده  بـرای 

کمکی به تولیدکننده نشده و صرفا موانع مختلفی 

در مسـیر تولیـد ایجـاد شـده اسـت. بانک هـا بایـد 

شرایط آسان تری ایجاد کنند تا تولیدکننده بتواند 

بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد و اگـر وامـی از بانـک 

دریافت کرد، بتواند اقساط را به راحتی بپردازد و 

با جریمه های سنگین مواجه نشود؛ به طوری که 

در نهایـت، واحـد تولیـدی خـود را نیـز از دسـت 

بدهد و خانه نشین شود.
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درآمد گل گهر به مرز 20 هزار میلیارد تومان رسید
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شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر طی پنج ماه نخسـت امسـال موفق به کسـب 194 هـزار و 666 میلیـارد ریال درآمد شـد که این 
میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 178 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد گل گهر به مرز 20 هزار میلیارد تومان رسید
در پنج ماه نخست 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، بـا اینکـه در مـرداد مـاه امسـال 

کمـی از محدودیت هـای صنعـت بـرق کاسـته 

شـد و تولیدکننـدگان صنعـت فـوالد شـروع بـه 

فعالیت مجدد کردند اما به دلیل کاهش شدید 

تقاضـا، میـزان فـروش تولیدکننـدگان مـواد اولیـه 

فـوالدی نیـز تـا حـدود زیـادی کاهش یافـت و این 

تولیدکننـدگان منتظـر افزایـش تقاضـا هسـتند. 

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر هم در بخش 

تولیـد و هـم در بخـش فـروش طـی فصـل بهـار 

امـا  داشـت  خیره کننـده ای  عملکـرد  امسـال 

محدودیت های یاد شـده، به عنوان سـرعت گیر 

ایـن شـرکت عمـل کردنـد. بـا توجـه بـه افزایـش 

نسـبی فعالیت هـا در زنجیـره صنعت فـوالد، این 

شـرکت امیـدوار اسـت بتوانـد رکوردهای تـازه ای 

را از خود بر جای بگذارد.

رشد 3 درصدی تولید در گل گهر  

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در پنج ماه نخسـت سـال 1400، 

توانسـته چهـار میلیـون و ۹64 هـزار و 63۹ تـن 

مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن  کنـد.  تولیـد  گندلـه 

نخسـت سـال قبـل توانسـته بـود پنـج میلیـون و 

155 هزار و ۹77 تن گندله تولید کند.

گل گهـر طـی پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

6میلیـون و 810 هـزار و 272 تـن کنسـانتره تولیـد 

کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

۹درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در پنـج 

ماه نخسـت سـال 13۹۹، 6 میلیون و 232 هزار و 

251تن کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در پنـج مـاه نخسـت امسـال موفـق 

شد 47 هزار و 36۹ تن گندله ریزدانه تولید کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

پیـش 3 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت 

و  هـزار   45  ،13۹۹ سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در 

727تن گندله ریزدانه تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

بـه   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  گل گهـر 

11میلیـون و 822 هـزار و 280 تـن رسـید کـه ایـن 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان 

گذشـته 3 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال 13۹۹ موفق به 
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و  میلیـارد   5۹6 و  هـزار   160 داخلـی،  بازارهـای 

213میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 158درصد 

افزایـش را نشـان می دهـد. این شـرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال 13۹۹ توانسـت بود از فروش گندله 

و  7۹میلیـارد  و  62هـزار  داخلـی،  بازارهـای  در 

۹17میلیون ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهـر در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جــاری موفــــق بـه کســـب درآمــــد 31 هــــزار و 

۹88میلیــــارد و 542 میلیــــارد ریالـی از فـروش 

در  کـه  شـده  داخلـی  بازارهـای  در  کنسـانتره 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل، 3۹0درصد 

رشد یافته است. این شرکت در پنج ماه نخست 

سال گذشته 6 هزار و 521 میلیارد و 133 میلیون 

ریـال از محـل فـروش کنسـانتره درآمـد کسـب 

کرده بود.

»کگل« در پنج ماه نخسـت امسـال موفق به 

کسـب ۹2 میلیـارد و 803 میلیون ریـال درآمد از 

تولیـد 11 میلیـون و 433 هـزار و ۹55 تن محصول 

کرده بود.

فروش پنج میلیون و 58۹ هزار تنی »کگل«  

همان طـور کـه در نمودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در پنـج مـاه 

و  میلیـون  چهـار  توانسـت  سـال 1400،  نخسـت 

257هـزار و 188 تـن گندلـه سـنگ آهن را در بـازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند. این شـرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال گذشته توانسـته بود پنج میلیون و 

170 هزار و 550 تن گندله در بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جاری موفق به فروش یک میلیون و 258 هزار و 

188 تـن کنسـانتره سـنگ آهن در بـازار داخلـی 

شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، 56 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

پیش توانسته بود 803 هزار و 6۹6 تن کنسانتره 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جـاری، 1۹ هـزار و 872 تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. این شـرکت 

در پنج ماه نخست سال قبل، 58 هزار و 717 تن 

گندلـه ریزدانـه در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در پنـج مـاه 

نخسـت امسـال توانسـت 54 هـزار و 373 تـن 

گندله ریزدانه را نیز صادر کند. ضمن اینکه در 

سـال گذشـته هـم 6۹ هـزار و 4۹7 تـن کنسـانتره 

توسط گل گهر صادر شده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت معدنـی و صنعتـی 

بـه   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  گل گهـر 

پنج میلیـون و 58۹ هـزار و ۹67 تـن رسـید. ایـن 

شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته توانسته 

بود 6 میلیون و 102 هزار و ۹10 تن محصول را در 

بازار بفروشد.

رشد 3۹0 درصدی مبلغ فروش کنسانتره  

از آن اسـت کـه شـرکت  نمـودار 3 حاکـی 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در پنـج مـاه نخسـت 

فـروش گندلـه در  از  اسـت  توانسـته  سـال 1400 

مجموع تولید شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در پنج ماه نخست 
سال 1400، به 11میلیون و 822 

هزار و 280 تن رسید که این 
میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سال گذشته 3 درصد رشد را 
نشان می دهد
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فـروش گندلـه ریزدانـه در بازارهای داخلی شـده 

اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

گذشته 277 میلیارد و 835 میلیون ریال درآمد 

بـه  داخلـی  بـازار  در  ریزدانـه  گندلـه  فـروش  از 

دست آورده بود.

گفتنی است که گل گهر در پنج ماه نخست 

امسـال، یـک هـزار و ۹8۹ میلیـارد و 103 میلیـون 

ریـال درآمـد از صـادرات گندلـه ریزدانـه کسـب 

کـرد. ضمـن اینکـه گل گهـر در پنـج مـاه نخسـت 

و  میلیـارد   38 و  هـزار  یـک  گذشـته،  سـال 

415میلیون ریال درآمد از صادرات کنسانتره به 

دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در پنج ماه نخست سال جاری، 1۹4هزار 

و 666 میلیارد و 661 میلیون ریال بوده است که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، 178 درصد رشـد را تجربه کرده اسـت. 

پیـش  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود 6۹ هزار و ۹17 میلیارد و 300 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

رشد  نرخ فروش محصوالت گل گهر  

نمـودار 4 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهر در مـرداد ماه گندله 

خود را به نرخ 35 میلیون و 3۹5 هزار و 33ریال 

نـرخ  بـا  نیـز  را  کنسـانتره  و  تـن  هـر  ازای  بـه 

24میلیـون و 177 هـزار و ۹68 ریـال بـه ازای هـر 

تـن در بـازار داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت 

در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری گندلـه خـود را 

بـه طـور میانگیـن با نرخ 37 میلیـون و 723 هزار 

و 543 ریال به ازای هر تن و نیز کنسـانتره را به 

نـرخ 25 میلیـون و 417 هـزار و 305 ریـال به ازای 

هـر تـن بـه فـروش رسـاند. بنابرایـن در مـرداد ماه 

بـا توجـه بـه کاهـش نسـبی تقاضـا در صنعـت 

کاهـش  شـاهد  تعطیلی هـا،  دلیـل  بـه  فـوالد 

قیمت ها نیز بودیم.

مجموع فروش شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در پنج ماه نخست 

سال 1400، به پنج میلیون و 
589 هزار و 967 تن رسید. این 
شرکت در پنج ماه نخست سال 
گذشته توانسته بود 6 میلیون و 

102 هزار و 910 تن محصول را 
در بازار بفروشد
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کاهش قیمت پایه، متقاضیان را کمی مشتاق تر کرد
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه دوم مهـر 

مـاه، ورق گالوانیـزه، شـمش، تختـال و میلگـرد 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت های  توسـط 

بخنیـاری، فـوالد خوزسـتان، معدنـی و صنعتـی 

چادرملو، آهن و فوالد ارفع و فوالد خراسان عرضه 

و معامله شد.

معامله 53 هزار تنی شرکت فوالد خوزستان  

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی به 

تـن  هـزار  معاملـه 53  بـه  موفـق  مـاه  مهـر  دوم 

 ، RST34 -2 محصـول شـامل یـک هزار تـن شـمش

36 هزار و 500 تن شمش 5SP و 15 هزار و 500تن 

تختال را در بورس کاالی ایران معامله کرد.

شنبه 27 شهریور ماه، شرکت فوالد خوزستان 

توانسـت یـک هـزار تـن شـمش RST34 -2 را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 1 نشـان می دهد شـنبه 27 شهریور 
تـن  هـزار  پنـج  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مـاه، 

ایـران  کاالی  بـورس  در  را   RST34  -2 شـمش  

تـن  هـزار  یـک  آن،  مقابـل  در  کـه  کـرد  عرضـه 

تقاضـا وجـود داشـت و ایـن شـرکت توانسـت به 

همین میزان معامله انجام دهد. 

قیمـت عرضـه فـوالد خوزسـتان 137 هـزار و 

2۹7ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت توانست از 

معاملـه صـورت گرفته 13 میلیـارد و 72۹ میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

در هفتـه منتهـی بـه دوم مهـر ماه برخـالف هفته پیـش از آن، معامالت محصـوالت فوالدی کمـی بهتر پیش رفـت و تولیدکنندگان 
توانسـتند بسـیاری از عرضه هـای خـود را بـه فروش برسـانند. علـت اصلی انجـام این معامـالت را می تـوان کاهـش قیمت پایه 
بسـیاری از محصـوالت در هفتـه منتهـی به دوم مهر مـاه عنوان کـرد زیرا با توجه بـه اینکه در هفته پیـش از آن تقریبا بسـیاری از 
عرضه هـا بـدون متقاضـی و معاملـه ماند، طبیعتا قیمـت پایه عرضـه در زمان مورد بررسـی کاهش یافـت و این امر، مورد اسـتقبال 

متقاضیان واقع شد. 

کاهش قیمت پایه، متقاضیان را کمی مشتاق تر کرد
گزارشی از معامالت فوالدی هفته گذشته؛
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فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 159 هزار و 102 ریال به 
ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 
246 میلیارد و 608 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد

شرکت فوالد خوزستان سه شنبه 30 شهریور 

و  هـزار  شـامل 15  محصـول  تـن  هـزار  مـاه، 52 

500تـن تختـال و 36 هـزار و 500 تـن شـمش بلـوم 

فوالدی را در بورس کاالی ایران معامله کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه 30 شـهریور ماه 40 هزار تن 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای 3۹ هزار تنی مواجه شد و 33هزار 

و 500 تـن از آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. ایـن 

تـاالر  بـه  را  فـوالدی خـود  باقـی شـمش  شـرکت 

مچینـگ بـرد و توانسـت سـه هـزار تـن از آن را 

ایـن  شـمش  معامـالت  جمـع  تـا  کنـد  معاملـه 

شرکت به 36 هزار و 500 تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـوز«، 

12۹هـزار و 8۹2 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معامله بدون تغییـر ماند. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 474 میلیارد 

و 105 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه 30 شـهریور ماه 40 هزار تن 

تختال فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 15 هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان نیز معامله صورت گرفت.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمت 

15۹ هـزار و 102 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 246 میلیارد 

و 608 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت »ورق خودرو« 10 هزار و 800 تن   

محصول معامله کرد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

یکشـنبه 28 شـهریور مـاه موفـق شـد 10 هـزار تـن 

ورق گالوانیزه خودرویی و 800 تن ورق گالوانیزه 

لـوازم خانگـی در مجمـوع 10 هـزار و 800 تن ورق 
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شرکت ورق خودرو، ورق گالوانیزه 
لوازم خانگی را را به قیمت 262 

هزار و 815 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمت معامله تغییری نداشت. این 
شرکت از معامله صورت گرفته، 
21 میلیارد و 25 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد

بـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  گالوانیـزه 

فروش برساند.

نمودار 4 نشان می دهد شرکت ورق خودرو 
شـهریور  یکشـنبه 28  بختیـاری،  و  چهارمحـال 

10هـزار تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی را در بـورس 

و  تقاضـای چهـار هـزار  بـا  کاال عرضـه کـرد کـه 

550تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه 

صـورت گرفـت. این شـرکت، باقی محصول خود 

را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و توانسـت پنـج هـزار و 

500تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی خـود را در ایـن 

تـاالر بـه فـروش برسـاند تـا جمـع معامـالت بـرای 

محصول یاد شده به 10 هزار تن برسد.

گـــالوانیــــزه  ورق  خـــــودرو،  ورق  شرکــــت 

خودرویـی را بـه قیمـت 262 هـزار و 815 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت 

معامله تغییری نداشـت. این شـرکت از معامله 

میلیـون   815 و  میلیـارد   262 گرفتـه،  صـورت 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمودار 5 نشـان می دهد شـرکت 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، یکشـنبه 

28شـهریور یـک هـزار تـن ورق گالوانیـزه لـوازم 

بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  خانگـی 

تقاضـای 700 تنـی مواجـه شـد و بـه همین میزان 

باقـی  شـرکت،  ایـن  گرفـت.  صـورت  معاملـه 

توانسـت  و  بـرد  بـه مچینـگ  را  محصـول خـود 

100تـن ورق گالوانیـزه لـوازم خانگـی خـود را در 

ایـن تـاالر بـه فـروش برسـاند تـا جمـع معامـالت 

برای محصول یاد شده به 800 تن برسد.

لـوازم  گالوانیـزه  ورق  خـودرو،  ورق  شـرکت 

خانگی را را به قیمت 262 هزار و 815 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که قیمت معامله 

تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت 

گرفتـه، 21 میلیـارد و 25 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.
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رقابت برای خرید 10 هزار تن شمش   

فوالدی ارفع

سه شـنبه 30 شـهریور ماه، شـرکت آهن و فوالد 

ارفع توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالدی خود را با 

رقابت در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمودار 6 نشـان می دهد شـرکت آهن و فوالد 
ارفع، سه شـنبه 30 شـهریور ماه 10 هزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 24 هزار و 500 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 126 هـزار و 

554 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود اما 

قیمـت معاملـه بـه دلیـل رقابـت بـه 126 هـزار و 

888ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

از معامله صورت گرفته 126 میلیارد و 888 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 20 هزار تنی شمش فوالدی »کچاد«  

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شـنبه 

30 شـهریور ماه توانسـت 20 هزار تن شـمش فوالد 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 7 نشـان می دهد شـرکت معدنـی و 
مـاه  شـهریور   30 سه شـنبه  چادرملـو،  صنعتـی 

20هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 23 هـزار تنـی مواجـه 

شد اما 16 هزار تن از آن مورد معامله قرار گفت. 

چادرملـو باقی شـمش خـود را در مچینگ عرضه 

کـرد کـه تقاضـای چهـار هـزار تنـی داشـت و ایـن 

شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی عرضـه 

خود شد.

»کچاد«، شمش فوالدی را به قیمت 126 هزار 

و 554 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه صورت گرفته 253 میلیـارد و 108 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 330 تنی میلگرد فوالد خراسان در   

بورس کاال 

فـوالد  شـرکت  مـاه،  شـهریور   31 چهارشـنبه 

خراسان موفق شد 330 تن میلگرد فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

بـه فـروش رسـید تـا جمـع معامـالت میلگـرد ایـن 

شرکت به 330 تن برسد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 143هزار 

و 656 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معامله صورت گرفته چهار میلیارد و 740 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   8 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه 31 شـهریور مـاه 10 هـزار و 

32تن میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 638 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 

تـاال اصلـی بـورس بـه فـروش  308 تـن از آن در 

رفت. فوالد خراسان باقی میلگرد خود را به تاالر 

مچینـگ بـرد توانسـت 22 تـن از آن را در ایـن تاالر 
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کاهش تولید فوالد چین

تمدید و اخذ گواهینامه های جهانی استاندارد

انتقال 20 واحد ریخته گری البرز به شهرک های صنعتی
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمود نظام دوست 

اظهـار داشـت: در تولیـد ایـن شـمش به منظـور 

ارتقـای تـوان تکنولوژیکی مجتمع و بـرای اولین 

بار در ایران پس از شبیه سازی و طراحی کوکیل 

و متعلقات، تمامی مراحل مدل سازی، قالب گیری، 

ریخته گری و در نهایت ماشین کاری و عملیات 

حرارتی آن ها در مجتمع صنعتی اسفراین انجام 

شده است.

معاون مهندسی و کیفیت مجتمع صنعتی 

منظـور  بـه  ایـن روش  در  کـرد:  بیـان  اسـفراین 

ارتقـای کیفـی هـر چـه بیشـتر شـمش تولیـدی، 

ریخته گـری،  فراینـد  طـی  در  بـار  اولیـن  بـرای 

دمـش آرگـون از طریـق پرژیـن پـالک بـه داخـل 

پاتیل شماره دو انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از رعایت ملزومات 

فوالدسـازی و متالـورژی ثانویـه با توجه به اینکه 

تنـی   50 مجتمـع  پاتیل هـای  و  کـوره  ظرفیـت 

یـا  پاتیلـه  دو  تکنیـک  از  روش  ایـن  در  اسـت 

ریخته گری تحت خالء )VSD( اسـتفاده کردیم 

که کاری بسیار ارزشمند است و کارشناسان و 

مهندسـان این مجتمع تمامی مراحل سـاخت و 

طراحی قالب چدنی را انجام دادند.

نظام دوسـت با بیان اینکه در گذشـته نیز 

شمش فوق سنگین 110 تن در مجتمع صنعتی 

اسـفراین بـا اسـتفاده از کوکیل دو تکـه و دارای 

expantion تولیـد شـده اسـت افـزود: مزیـت 

روش جدید اسـتفاده از کوکیل یکپارچه اسـت 

چـه  هـر  کیفـی  ارتقـای  باعـث  روش  ایـن  کـه 

بیشتر شمش تولیدی می شود. 

معاون مهندسی و کیفیت مجتمع صنعتی 

اسـفراین تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه نیازمنـدی 

کشـور بـه قطعـات حجیـم مـورد اسـتفاده در 

رویکــــرد  بـا  همچنیــــن  و  استراتــــژیک  صنایــــع 

متنوع سـازی سـبد محصـوالت مجتمـع، برنامه 

ایـن  تولیـد  در دسـتور  تنـی  تولیـد شـمش ۹5 

مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت.

ایـن شـمش، نقطـه  تولیـد  وی اظهـار کـرد: 

عطفـی در صنعـت فوالدسـازی و شـمش ریزی 

قطعـات سـنگین در کشـور خواهـد بـود و نیـاز 

محصـوالت  واردات  بـه  کشـور  بـزرگ  صنایـع 

در  خصوصـا  مختلـف  صنایـع  در  اسـتراتژیک 

شـرایط تحریم موجود برطرف و از خروج مقدار 

قابل توجهی ارز جلوگیری خواهد شد. 

مجتمـع  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

زیـر  شـرکت های  از  اسـفراین  فـوالد  صنعتـی 

پوشـش سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 

و  قطعـات  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  و  ایـران 

مقاطـع فـوالد آلیـاژی در خاورمیانه اسـت که 

امـکان ساخـــــت بیــــش از 140 گریــــد فـوالد 

آلیاژی را دارد.

عنـوان  بـه  صنعتـی  عظیـم  مجتمـع  ایـن 

بزرگ ترین تولیدکننده قطعات و مقاطع فورج و 

ریخته گری سنگین و فوق سنگین فوالد آلیاژی، 

فنـاوری  و  توانمنـد  متخصصـان  داشـتن  بـا 

پیشـرفته، توانایی رفع نیازهای راهبردی صنایع 

کشـور در بخش هـای نفـت و گاز، نیروگاهـی، 

ریلـی و صنایـع  کشتی سـازی و ماشین سـازی، 

معدن و فوالد را دارد.

در  اسـفراین  نفـری  هـزار   120 شهرسـتان 

دارا  بـا  بجنـورد  شـرقی  جنـوب  60کیلومتـری 

بـودن صنایـع بـزرگ فـوالد و لولـه گسـتر قطـب 

صنعتی خراسان شمالی محسوب می شود.

معـاون مهندسـی و کیفیـت مجتمع صنعتی اسـفراین گفت: تولید شـمش فوق سـنگین 95 تن با اسـتفاده از کوکیـل یکپارچه و به 
روش ریخته گـری دو پاتیلـه بـرای نخسـتین بار در کشـور به همـت متخصصان داخلـی و با به کارگیـری دانش روز فوالدسـازی در 

این مجتمع ریخته گری شد.

شمش سنگین ۹۵ تن فوالدی در مجتمع صنعتی 
اسفراین ریخته گری شد
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معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان رضوی گفت: با توجـه به اتمام عملیـات احیا و رفع 
نواقص ایمنی معدن زغال سنگ آق دربند سرخس، این معدن با دستور سرپرست این سازمان بازگشایی شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد توکلـی 

اظهار داشـت: معدن آق دربند سـرخس از پنجم 

شهریور ماه سال ۹۹ به دلیل بروز برخی مشکالت 

ایمنی و جان باختن دو کارگر، بسته شده بود.

آق  معـدن  قطعـی  ذخیـره  کـرد:  بیـان  وی 

تولیـد سـاالنه آن، 22  تـن و  دربنـد 330 هـزار 

بـه  آن  تولیـدی  کل  کـه  اسـت  کک  تـن  هـزار 

عنـوان سـوخت در کارخانه های فـوالدی داخل 

و خارج از استان مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صنعـت، معدن و تجارت خراسـان رضـوی افزود: 

سـرمایه گذار ایـن معـدن از بخـش خصوصـی و 

شرکت زغال سنگ آق دربند است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، تا پایان سال ۹8 ذخایر 

قطعی شناخته شده معدنی در کشور 57 میلیارد 

تـن بـود کـه ارزش آن بـه بیـش از 40 هـزار میلیـارد 

تومـان می رسـد و ۹ هـزار و 541 واحـد مربـوط بـه 

صنایـع معدنـی کوچـک و بـزرگ بـا ظرفیت هـای 

مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.

کل  از  درصـد   2.۹ رضـوی  خراسـان  معـادن 

مساحت استان را در بر می گیرد که شاخص ترین 

معادن اسـتان، سـنگ آهن خواف اسـت که جزو 10 

معـدن بـزرگ سـنگ آهن دنیـا و بزرگ تریـن معـدن 

سنگ آهن ایران است.

به گزارش »فلزات آنالین«، فردین حکیمی در 

نخسـتین کارگـروه انتقـال صنایـع آالینـده هـوا در 

اجـرای مـاده 14 قانـون هـوای پـاک کـه بـا حضـور 

اعضای مربوطه در محل استانداری البرز تشکیل 

شـد، بر ضرورت رعایت الزامات زیسـت محیطی 

به  ویژه نصب سیستم های کنترلی در بخش هوا 

بـرای  تهدیـد  گونـه  هـر  از  پیشـگیری  هـدف  بـا 

سالمت شهروندان تاکید کرد.

وی در ادامـه افـزود: بـه همیـن منظور، ضمن 

بررسی و شناسایی صنایع آالینده هوا مستقر در 

حوزه هـای شـهری توسـط محیـط زیسـت اسـتان، 

تالش خواهد شد با همکاری شرکت شهرک های 

صنعتـی و سـازمان صنعـت و معـدن در اولویـت 

اول، روند انتقال بیش از 20 واحد ریخته گری به 

شهرک صنعتی اشتهارد و کوثر انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان البرز 

اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای رفع 

از  بهره گیـری  هـوا،  آالینـده  صنایـع  آالیندگـی 

سیسـتم فیلتراسـیون، عدم مصرف سوخت های 

فسـیلی و گازرسـانی به واحدهای صنعتی است 

کـه انتظـار می رود توسـط شـرکت گاز و همکاری 

سایر دستگاه ها این مهم تسریع و محقق شود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، با توجه به آیین نامه 

اجرایـی تبصـره مـاده 14 قانـون هوای پـاک، صنایع 

آالینده هوا ازجمله ریخته گری ها باید در خارج از 

محل سکونت گاهی ساماندهی شوند.

در اجرای این قانون، صنایع آالینده هوا که در 

مجـاورت سـکونت گاه ها واقـع شـده اند و به دلیـل 

بی توجهـی بـه الزامـات زیسـت محیطی و ایجـاد 

آلودگی سالمت شهروندان را به خطر می اندازند 

اخطاریه هـای  بـه  توجـه  عـدم  صـورت  در 

محیط زیست در جهت رفع آالیندگی و یا استفاده 

بـه  انتقـال  بـه  موظـف  نویـن،  فناوری هـای  از 

مجـاز  مکان هـای  یـا  صنعتـی  شـهرک های 

البـرز  اسـتان  بـود. در  محیط زیسـت خواهنـد 

حدود 25 واحد ریخته گری فعال می باشد.

بازگشایی معدن آق دربند سرخس

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان البرز گفـت: به منظـور کاهـش آلودگی هـوا بایـد بیـش از 20 واحـد ریخته گری به 
شهرک های صنعتی اشتهارد و کوثر در این استان منتقل شوند.

انتقال 20 واحد ریخته گری البرز به شهرک های صنعتی
مدیرکل محیط زیست البرز خبر داد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

60
é 1400  مهرماه é 184  شماره 

عملیات نصب و راه اندازی لدلکار )فوالدبر( دوم واحد LF فوالدسازی دو در فوالد خراسان با موفقیت تست و راه اندازی شد.

موفقیت فوالد خراسان در نصب و راه اندازی 
فوالدبر )لدلکار( دوم در فوالدسازی شماره دو

بـه گزارش»فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، علیرضا راسـتگو 

اظهار داشـت: این پروژه مهم فوالدسـازی شـامل 

عملیات توسـعه سـازه بتونی کانال LF، سـاخت 

لدلـکار دوم، انجـام تغییـرات برقی–مکانیکـی و 

اتوماسـیونی مربـوط بـه آن و تسـت و راه انـدازی 

این تجهیز بود.

بـه گفتـه مدیـر واحـد فوالدسـازی »مجتمـع 

و  دقـت  بـا  مراحـل  تمامـی   ، خراسـان«  فـوالد 

هماهنگـی کامل گروه هـای کاری مربوطه انجام 

و با موفقیت تست و راه اندازی شد. 

فـوالد  مجتمـع  ذوب  واحـد  تولیـد  رئیـس 

وظیفـه  فوالدبـر  اینکـه  بیـان  بـا  نیـز  خراسـان 

جابه جایـی پاتیل هـای فـوالد در محـدوده کـوره 

پاتیلـی را برعهـده دارد گفـت: پیـش از اجـرای 

بـا  فوالدبـر  دسـتگاه  یـک  بـا  فراینـد  ایـن  پـروژه، 

مشـکالت زیـادی در حـال انجـام بـوده اسـت. 

دلیلی افزایش زمان در دسترس برای آماده سازی 

ذوب هـا، کاهـش زمان توقف هـای پاتیل، کاهش 

آسـیب بـه پاتیل هـا و نسـوز آن هـا، پایـداری رونـد 

ریخته گری با تعداد ذوب باال در هر سـکوئنس، 

کمـک بـه کاهش اتالف انـرژی را ازجملـه مزایای 

اجرای این پروژه برشمرد.

شـاکری، رئیـس واحـد خدمـات مرکـزی فوالد 

خراسـان نیـز بـا اشـاره بـه پیچیدگی هـای اجرایـی 

سـازه بتونـی ایـن پـروژه، اجـرای همزمـان با تولید 

ایـن پـروژه را از ویژگی هـای اجرایـی آن دانسـت و 

افـرود: بـا توجـه بـه ایـن کـه محـل اجـرای پـروژه 

کامال در مسـیر عبور جرثقیل های سـقفی حمل 

ذوب و ناحیه ریخته گری است، هماهنگی های 

ایمنـی  الزامـات  رعایـت  بـا  هم زمـان  اجرایـی 

مربوطه بسیار مهم بود. 

در  ماشـین آالت  و  سـاختمان ها  سرپرسـت 

مـورد ویژگی هایـی بخـش سـازه بتونی این پـروژه، 

و  مهم تریـن  از  یکـی  را  آن  اجـرای  و  طراحـی 

شـرکت  در  شـده  اجـرا  سـازه های  خاص تریـن 

دانست و افزود: این سازه باید بارهای دینامیکی 

و استاتیکی تا 500 تن را تحمل کند، ضمن اینکه 

مقاومـت بـه حـرارت و قابلیـت تحمـل بارهـای 

جانبـی در شـرایط اضطـراری را بـدون آسـیب بـه 

سازه های مجاور داشته باشد. 

بـه گفتـه محروقـی تاسیسـات و تعارضـات 

موجود در زیر و اطراف سازه به همراه اصالحات 

مـورد نظـر واحـد تولیـد نیـز در فراینـد طراحـی و 

اجـرا مـورد توجـه قـرار گرفـت. بـرای اجـرای ایـن 

سازه جمعا  250متر مکعب خاکبرداری، 180 متر 

و  آرماتوربنـدی  تـن   27 از  بیـش  قالب بنـدی، 

بـه همـراه عملیـات  بتن ریـزی  115متـر مکعـب 

کاشـت بولـت، نصـب باکس هـای اسـتوپر، ریـل 

و... انجـام شـده و بـا صـرف حـدود پنـج هـزار نفر 

سـاعت نیـروی انسـانی، بـا رعایـت کلیـه اصـول 

اجرایی و فنی مربوطه، ساخته و تحویل شد.

گفتنـی اسـت در اجـرای ایـن پـروژه از طـرح تـا 

اجرا، واحدهای تولید ذوب، ساختمان، دفاتر فنی 

تعمیـرات  کارگاه  فنـی،  خدمـات  و  فوالدسـازی 

فوالدسازی، تعمیرگاه مرکزی، طرح و توسعه، نت 

بـرق و مکانیـک فوالدسـازی، اتوماسـیون، نسـوز، 

ایمنی و خرید مشارکت جدی داشتند و پروژه ای 

ماندگار و قابل توجه را به ثمر رساندند.
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نماینده مردم ملکان در مجلس شـورای اسـالمی از اختصاص 100 میلیارد تومان سـرمایه از سـوی سـرمایه گذار و بانک، برای تکمیل 
کارخانه ذوب آهن این شهرستان خبر داد.

به گزارش »فلزات آنالین«، سیدعلی موسوی 

در مراسـم تجلیـل از تعاونی هـای برتـر شهرسـتان 

ملـکان اظهـار داشـت: مبلـغ 80 میلیـارد تومـان از 

طریـق تسـهیالت بانکی تامیـن شـده و 20میلیارد 

تومـان هـم آورده سـرمایه گذار طـرح اسـت کـه در 

مجموع امسال 100 میلیارد تومان برای ذوب آهن 

ملکان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در مرحله نخسـت این طرح ابتدا 

واحد ذوب به بهره برداری خواهد رسید و سپس 

واحد نورد نیز راه اندازی خواهد شد.

نماینـــده مـــردم ملکـــان در مجلـــس شورای 

از 300 میلیـارد  بیـش  تاکنـون  اسـالمی گفـت: 

تومـــان توســـط بخـــش خصـــوصی در ایـن واحـد 

تولیدی سرمایه گذاری شده است.

موسـوی ادامـه داد: در مجمـوع، 70 درصـد 

بـه  از تسـهیالت دولتـی  اسـتفاده  بـدون  طـرح 

اتمام رسیده  و 30 درصد باقی مانده طرح نیز از 

طریق تسهیالت بانکی در حال تکمیل است.

وی تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی واحـد ذوب 

ایـن کارخانـه، بـرای 70 نفـر بـه طـور مسـتقیم و 

بـرای 420نفـر بـه طـور غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد 

خواهد شد.

نماینــــده مــــردم ملـکان در مجلـــس شـورای 

اسـالمی اضافــــه کــــرد: 

ظرفیـــت ایــــن کارخانـــه 

350هــــزار تــــن نــــورد و 

400هــــزار تـــــن ذوب در 

سال اســت و در صــورت 

تکمیـــل کل طـــرح بـرای 

یک هزار نفر اشتغال زایی 

خواهد شد.

بر اســـاس گزارشـــی 

از ایرنـا، کارخانـه ذوب آهـن ملـکان در سـال 85 

کلنگ زنی شـــد، امـــا بعـــد از 15 ســـال هنــوز بــه 

بهره بـرداری نرسـیده اسـت و تکمیـل آن گامـی 

بزرگ در رشد و شکوفایی صنعتی این شهرستان 

در پی خواهد داشت.

شهرستان ۹0 هزار نفری ملکان در 150کیلومتری 

جنوب تبریز واقع شده است.

فاطمـی  رضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

امیـن اظهـار داشـت: خراسـان جنوبـی بـه لحـاظ 

ذخایر معدنی وضعیت بسیار مناسبی دارد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان کـرد: 

حدود 11 درصد ذخایر قطعی معدنی کشـور در 

استان خراسان جنوبی است.

از  رئیـس جمهـور  بازدیـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 

معـدن زغال سـنگ پـرورده طبـس، گفـت: ایـن 

معدن بزرگ ترین معدن زغال سنگ کشور بوده 

و 75 درصـد ذخایـر زغال سـنگ کشـور در ایـن 

معدن است.

فاطمی امین با بیان اینکه مباحث اقتصادی 

و اشـتغال در اولویت کار دولت سـیزدهم اسـت، 

ادامه داد: رئیس جمهور صحبت های کارگران را 

شـنیدند و بـرای نـکات و مشـکالتی کـه کارگـران 

مطرح کردند، دستور ویژه دادند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت عنـوان کـرد: 

ذخایـر زغال سـنگ بسـیار خوبی در طبـس وجود 

دارد که بخش عمده ای از نیاز کشور را می تواند 

تامین کند.

توسـعه ای  طرح هـای  افـزود:  ادامـه  در  وی 

بـرای معـادن طبـس پیش بینـی شـده که بایـد در 

اجرای آن تسریع شود.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، بـه گفتـه فاطمی 

امیـن اجـرای ایـن طرح هـا اشـتغال را در کشـور و 

منطقـه ارتقـا خواهـد داد و واردات زغال سـنگ را 

پوشش می دهد.

۸0 میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل ذوب آهن ملکان اختصاص یافت

وزیـر صمـت گفـت: ذخایر زغال سـنگ طبـس، بخش عمـده ای از نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد و طرح های توسـعه ای برای 
این معادن در نظر گرفته شده است.

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای زغال سنگ طبس
وزیر صمت خبر داد:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، بر اسـاس ماده 

بیـن  تفاهم نامـه  و  گمرکـی  امـور  قانـون   11۹

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  و  گمـرک 

)صمـت(، واحدهـای تولیـدی مجـاز می تواننـد 

از  داخـل،  سـاخت  عـدم  تاییـد  صـورت  در 

معافیـت حقـوق ورودی ماشـین آالت اسـتفاده 

کـرده و در حداقـل زمـان ممکـن ماشـین آالت و 

گمـرک  از  را  خـود  تولیـد  خطـوط  تجهیـزات 

کـه  تعهـدی  براسـاس  البتـه  کننـد.  ترخیـص 

و  بایـد ماشـین آالت  ارائـه می کنـد،  متقاضـی 

مـواد اولیـه وارداتـی را در محـل واحـد صنعتی 

موضوع پروانه نصب کند.

ایـن در حالـی اسـت کـه انجمـن سـازندگان 

تجهیـزات صنعتـی ایـران )سـتصا( سـال گذشـته 

گفته بود بسیاری از شرکت ها بر اساس یکی از 

بندهـای قانـون امـور گمرکـی و بـدون پرداخـت 

ارزش افـزوده،  بـر  مالیـات  و  ورودی  حقـوق 

ماشین آالتی که در داخل ساخته می شود را هم 

به کشور وارد کرده اند.

در این میان، جدیدترین آمار منتشر شده از 

سـوی وزارت صنعـت،  معـدن و تجـارت )صمت( 

نشـان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد 

و در سـه ماهـه امسـال 726 فقـره مجـوز بـرای 

و 1۹4 ماشـین آالت  ماشـین آالت غیرمسـتعمل 

مسـتعمل مشـمول معافیت گمرکی صادر شـده 

کـه به ترتیـب نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 

بـه لحاظ تعـداد 8 درصـد و 173,2 درصد افزایش 

داشـته اسـت. یعنـی در مـدت مشـابه پارسـال بـه 

ماشـین آالت  بـرای  مجـوز  فقـره   672 ترتیـب 

غیرمستعمل و 71 ماشین آالت مستعمل مشمول 

معافیت گمرکی صادر شده است.

ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشین آالت 

غیـر مسـتعمل و ماشـین آالت مسـتعمل در ایـن 

مـدت نیـز بـه ترتیب 18,4 و 52,3 درصد نسـبت 

به سه ماهه اول پارسال افزایش یافته است.

همچنیـن در ایـن مـدت، 233 فقـره مجـوز 

مـواد اولیـه مشـمول معافیـت گمرکـی بـه ارزش 

22میلیـون و 440 هـزار دالر صـادر شـده کـه بـه 

لحاظ تعداد نسبت به صدور 174 فقره در مدت 

مشابه سال گذشته  33,۹ درصد کاهش داشته 

اسـت. ارزش ایـن مجوزهـا نسـبت بـه سـه ماهـه 

سال قبل 7,۹ درصد کاهش یافته است.

اعـالم  طبـق  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

سـازمان صمـت اسـتان تهـران، ایـن سـازمان از 

واحدهـای تولیـدی دارای مجـوز صنعتـی کـه از 

معافیت گمرکی ماشین آالت استفاده کرده اند، 

اسـتقرار  و در صـورت عـدم  بازرسـی می کنـد 

ماشـین آالتی کـه از معافیـت گمرکـی اسـتفاده 

پروانـه  موضـوع  مجـاز  محـل  در  کرده انـد، 

عنـوان  بـه  صنعتـی،  واحـد  عملکـرد  صنعتـی، 

قاچاق لحاظ می شود.

تعداد ماشـین آالت مسـتعمل و غیرمسـتعمل مشـمول معافیت گمرکی در سـه ماهه امسـال، به ترتیب نسـبت به مدت مشابه سال 
قبل 173.2 درصد و 8 درصد افزایش داشته است.

معافیت گمرکی ماشین آالت مستعمل بیش از دو برابر شد
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تولید فوالد چین طی سه ماه گذشته به دلیل اعمال محدودیت های کربن زدایی شاهد روند نزولی بوده است.

کاهش تولید فوالد چین

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

اعمـال  دلیـل  بـه  )ایمیـدرو(،  ایـران  معدنـی 

محدودیت های کربن زدایی در چین، تولید فوالد 

خـام ایـن کشـور طـی سـه ماهـه گذشـته میـالدی 

شـاهد تـداوم افـت تولیـد بـود. فوالدسـازان چیـن 

طی اوت 2021 میالدی 83 میلیون و 240 هزار تن 

فوالد خام تولید کردند که پایین ترین میزان تولید 

اسـت. طـی اوت 2020  مـارس 2020 میـالدی  از 

چیـن  در  محصـول  ایـن  تولیـد  میـزان  میـالدی 

۹4میلیون و 850 هزار تن به ثبت رسید.

ایـن در حالـی اسـت کـه میزان تولید مـاه اوت 

نسـبت بـه جـوالی 2021 میـالدی )86 میلیـون و 

بـود.  درصـدی   4.1 افـت  شـاهد  تـن(  7۹0هـزار 

همچنیـن طـی اوت 2021 میالدی میانگین تولید 

روزانه فوالدسازان چینی دو میلیون و 6۹0 هزار تن 

بـه ثبـت رسـید کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 

)دومیلیون و 800 هزار تن( شاهد افت تولید بود.

اگرچـه چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن فوالدسـاز 

جهان، از ابتدای ژانویه تا پایان اوت 2021 میالدی 

733 میلیون و 20 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 

حاکـی از رشـد 5.3 درصـدی نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال گذشته است.

فوالدسـازان جهان در سـال گذشـته میالدی با 

تولید یک میلیارد و 860 میلیون تن فوالد، بین 7 تا 

۹ درصـد از انتشـار گازهـای گلخانـه ای را بـه خـود 

اختصـاص دادنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه تولیـد 

دی اکسـید کربن صنعت فوالد در سـال گذشـته 

بیـش از سـه میلیـارد مترمکعـب اعـالم شـد کـه 

صنعـت فـوالد را بـه آالینده تریـن صنعـت جهـان 

تبدیل کرده است.

بنابرایـن سیاسـت های اقلیمـی در سرتاسـر 

را  کربـن  اکسـید  دی  گاز  انتشـار  کـه  جهـان 

تنظیـم می کنـد، می توانـد فوالدسـازان را بـرای 

اسـتفاده از این روش های متفاوت تولید فوالد 

ترغیب کند.

ـــ

سرپرست مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد گفت: ترانسفورماتور مذکور از نوع قدرت و یکی از بزرگ  ترین ترانسفورماتورهای 
ساخت داخل است که در نهایت تا مهر ماه 1400 به سایت پروژه مهدی آباد منتقل خواهد شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حمایـت  حمیدرضـا  ایمیـدرو،  عمومـی  روابـط 

اظهـار داشـت: ایـن ترانسـفورماتور کـه از نـوع 

وات آمپـر  تـوان 200  بـا  کیلوولـت  بـه 132   400

اسـت بـه طـور کامـل سـاخته شـده و در حـال 

حاضر مراحل تست های نهایی را طی می کند.

وی افـزود: پـروژه احـداث پسـت 400 بـه 132 

و انتقـال شـبکه بـرق به پـروژه مهدی آباد یکی از 

مهم تریـن فعالیت هـای زیرسـاختی و زیربنایـی 

مهدی آبـاد محسـوب می شـود کـه بـا پیشـرفت 

فیزیکی 40 درصدی توسط شرکت سرمایه گذار 

در حال انجام است

در این بازدید مسـئوالن شـرکت پیشگامان و 

مدیرعامل شـرکت مهندسـی مشـاوره مهسـاب 

و  روی  و  سـرب  مجتمـع  سرپرسـت  نیـز  نیـرو 

باریت مهدی آباد را همراهی می کردند.

کارخانه هـای  نخسـت  فـاز  حاضـر  حـال  در 

بـه عنـوان بزرگ تریـن  فـراوری روی مهدی آبـاد 

طـرح تولیـد کنسـانتره روی در ایـران به ظرفیت 

تولید 200 هزار تن در حال انجام است.

انتقال ترانسفورماتور غول پیکر به پروژه روی مهدی آباد در مهر ماه
در بازدید سرپرست مجتمع سرب و روی مهدی آباد از شرکت ایران ترانسفو اعالم شد:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، حسن خلج طهرانی ضمن بیان 

این مطلب اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی 

اقداماتـی  گذشـته،  سـال  طـی  فـارس  خلیـج  

همچـون جایگزینـی نوارهـای EP به جای مشـابه 

 WHEEL مجموعـه  نوسـازی  آن،  خارجـی 

اصـالح  مـواد،  برداشـت  آلمانـی  دسـتگاه های 

درام های مورد استفاده در خطوط )روکش زنی و 

اصالح شافت های آن(، انجام شد.

وی در ادامـه افـزود: اقـدام دیگـر، طراحی و 

سـاخت صفحه پرشـر پلیت مربوط به اسپالیس 

گرم )پخت محل اتصال( نوار نقاله با کیفیت تر 

از نوع آلمانی آن توسـط مهندسـان شـرکت بود 

داشـت.  همـــراه  بـه  ارزی  صرفــــه جویی  کــــه 

همچنیـن آمادگـی تامیـن نیـاز شـرکت ها بـه این 

محصول را داریم.

خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

فـارس بـا اشـاره بـه دیگر اقدامات انجام شـده در 

حوزه بومی سـازی گفت: خودکفایی در سـاخت 

6 دسـتگاه فیدر ویبراتوری با ظرفیت 500 تن بر 

سـاعت بـرای هدایـت مـواد معدنـی از هوپرهای 

اقتصـادی  نتیجـه صرفـه  در  و  نقالـه  نـوار  روی 

حـدود 300- 400 میلیـون تومانـی و نیـز سـاخت 

کامـل اسـتراکچر اصلـی، ریل هـا و چرخ دنـده ای 

دامپـر ایسـتگاه های تخلیـه واگـن، از اقدامـات 

دیگر بومی سازی است.

خلـج طهرانـی ادامـه داد: طراحـی، تغییـر و 

بهسـازی  در سـازه های خطوط انتقال و در نتیجه 

اسـتفاده از نوارهـای ای پـی )منجیـت دار( تولیـد 

داخل، تعمیر بوردها و کارت هایی PCL تجهیزات 

ابـزار دقیق، نوسـازی و بازسـازی رولیک هـای مورد 

اسـتفاده در خطـوط نـوار نقالـه در داخـل منطقـه 

قطعـات  کل  درصـدی  سـاخت 100  نیـز  و  ویـژه 

مکانیکـی موجود در ایسـتگاه های تخلیـه واگن و 

لکوموتیوهای موجود، طی پارسال انجام شد.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: همچنین طراحی 

فیدرهـای  و  هوبرهـا  کامـل  نوسـازی  و  مجـدد 

ایسـتگاه های تخلیـه واگـن در داخـل و سـاخت 

مجموعه کامل ترمز هیدرولیکی مورد استفاده 

در سیستــــم محــــرک WHEEL دستگاه هــــای 

دیگـر  اقدامـات  ازجملـه  مـواد،  برداشـت 

بومی سازی در این منطقه بوده است.

برنامه های بومی سازی امسال  

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به برنامه های 

بومی سـازی ایـن منطقـه در سـال جـاری، عنـوان 

کـرد: ازجملـه ایـن برنامه هـا، نوسـازی و بازسـازی 

اساسی سیستم محرک لوکوموتیوهای شانتینگ 

یـارد )تغییـر سیسـتم محـرک آن هـا( و جایگزینی یا 

حذف سیستم ایندکسر ایستگاه های تخلیه واگن 

)سیستم حمل واگن به دامپر( است.

خلج طهرانی افزود: طراحی و اجرای سیستم 

توزیـن دینامیکـی مناسـب بـا وضعیـت و شـرایط 

محوطه شانتینگ یارد منطقه ویژه )با دقت 0.25(، 

نوسـازی و بازسـازی انـواع تیغـه و ریـل پهلویـی 

مربـوط بـه خطـوط ریلـی و سـاخت سـیلندرهای 

هیدرولیکی بوم همراه با بلوک کنترل شتاب و 

دسـتگاه  بـه  مربـوط  آن  درون  روغــــن  جریــــان 

ریکالیمــــر از دیگــــر برنامه هــــای بومی ســـازی 

امسال است.

وی دربـاره دیگـر برنامه هـای ایـن منطقـه در 

زمینــــه بومی ســــازی، بیــــــــان کــــرد: ساخــــت 

دیمانسـیون  و  ابعـاد  بـا  مناسـب  ویبراتورهـای 

اسـتراکچر  در  تغییـر  واگـن،  تخلیـه  فیدرهـای 

 EP خطوط نوار نقاله ها برای استفاده از نوارهای

)نخی( تولید داخل به جای نوارهای استیل کورد 

خارجی، طراحی و اجرای سیستم کنترل و عالئم 

الکتریکـی خطـوط ریلـی متناسـب بـا تجهیـزات 

بـه روز و موجـود در کشـور، بخـش دیگـری از ایـن 

برنامه ها است.

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

معدنی و فلزی خلیج فارس در پایان اظهار کرد: 

همچنیـن اجـرای سیسـتم بی سـیم دسـتگاه های 

انباشـت و برداشـت بـا هـدف حـذف چهـار هـزار 

کابـل جمع کن هـا  و  کـر خارجـی  کابـل 40  متـر 

به دلیل استهالک زیاد، هزینه باال و تولید نشدن 

در داخـل، تعمیـر و بازسـازی انـواع کارت هـای 

گنتـری  گیربکس هـای  و  موتـور  سـاخت   ،PLC

دستگاه های انباشت و برداشت مواد معدنی در 

برنامه های مجموعه برای امسال قرار دارد.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلـزی خلیج فـارس گفت: این منطقـه با اتکا بـه توانمندی مهندسـان داخلی، 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید را در دوران تحریم بومی سازی کرد.

اتکا به توانمندی مهندسان داخلی برای بومی سازی 
تجهیزات در منطقه ویژه خلیج فارس
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از فـاز اول، بیـش از 250 شـغل مسـتقیم و بالـغ بـر 

یـک هـزار و 200 شـغل غیرمسـتقیم ایجـاد شـده 

اسـت. بـا برنامه ریـزی انجـام شـده هم زمـان بـا 

و  دو  شـماره  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه  احـداث 

گندله سـازی و تکمیـل بخشـی از زنجیـره فـوالد، 

توسعه اشتغال پایدار را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامـل فـوالد بافـت ادامـه داد: مجموعـه 

احیـا اسـتیل فـوالد بافت، عـالوه بر حوزه اشـتغال، 

مشارکت در رفع چالش ها و توسعه زیرساخت های 

منطقه را تنها بخشی از تعهدات خود به توسعه و 

آبادانی جامعه پیرامون دانسته و در این خصوص 

همواره متعهد و پیشگام بوده است.

به گفته وی، در دوران شـیوع ویروس کرونا، 

با هدف حمایت از جامعه از طریق مشارکت در 

تجهیز بیمارسـتان، توزیع بسـته های معیشتی و 

حمایـت از خانواده هـای نیازمنـد بـرای مقابلـه بـا 

این چالش جهانی اقدامات مداوم و گسترده ای 

صورت پذیرفته که ادامه دارد.

گـودرزی در ادامـه عنـوان کرد: همچنین به 

و  سـازمانی  فرایندهـای  مکانیزاسـیون  منظـور 

کاغـذ  بـدون  برنامـــه  مصـــرف،  بهینه ســــازی 

)paper Less ( در شرکت از ابتدای اردیبهشت 

ماه امسال، به طور کامل اجرایی شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از افـق، مدیرعامـل فـوالد 

بافت در پایان تصریح کرد: بخش دیگر، توسـعه 

زیرسـاخت های مکانیزه سـازمان اسـت که فوالد 

بافت زیرساخت های قدرتمند و بلندمدتی را در 

حوزه فناوری اطالعات در نظر گرفته است. این 

توسـعه  و  گسـترش  بـه  توجـه  بـا  زیرسـاخت ها 

فعالیت های سازمان مستلزم به روزرسانی است 

که ازجمله آن ها ارتقا پهنای باند اینترنت سایت 

راه انـدازی  مگابیـت،   400 بـه  مگابیـت   150 از 

فیبرنوری و ارتباطات )voip( و اینترنت ایستگاه 

پمپـاژ سـد مخزنـی بـا پهنـای بانـد 30 مگابیت بر 

ثانیـه و همچنیـن بازطراحـی و اصـالح طرح هـای 

اتوماسیون صنعتی فاز دو است.

مدیرعامـل شـرکت احیـا اسـتیل فوالد بافت اعالم کرد: شـرکت فـوالد بافت در سـال جاری موفق بـه تمدید و اخذ چنـد گواهینامه  
جهانی استاندارد شده که شاخص های مهمی برای پیشبرد اهداف سازمانی محسوب می شود.

تمدید و اخذ گواهینامه های جهانی استاندارد
مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت خبر داد:

بـه گزارش »فلـزات آنالین«، عطارد گودرزی 

اظهار داشت: فوالد بافت در خرداد ماه امسال 

موفـق بـه تمدیـد گواهینامـه سیسـتم مدیریـت 

کیفیـت مبتنـی بـر ISO9001:2015 و همچنیـن 

 ISO14001:2015 اخذ گواهینامه استانداردهای

و ISO45001:2018 در حوزه ایمنی، بهداشت و 

از شـرکت  سـالمت کارکنـان و محیـط زیسـت 

SGS شد.

وی در ادامـه افـزود: فـوالد بافـت در بحـث 

مهارت هـا و شایسـتگی کارکنـان هـم موفـق بـه 

 ISO10015:2019 پیاده سازی و دریافت استاندارد

مدیریـت توسـعه و شایسـتگی کارکنـان شـد کـه 

همچنیـن  و  گواهینامـه  دریافـت  پیاده سـازی، 

تمدیـد آن هـا می توانـد شـاخص های مهمـی برای 

پیشبرد اهداف سازمان باشد.

مدیرعامل شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت با 

بیان اینکه نیروهای انسـانی، سـرمایه های اصلی 

منابـع  حـوزه  در  داد:  ادامـه  هسـتند،  شـرکت 

آمـوزش، طـرح طبقه بنـدی مشـاغل،  انسـانی و 

به طـور کامـل در شـرکت اجرایـی شـد و بـا هـدف 

کارکنـان،  توانمندی هـای  و  مهارت هـا  توسـعه 

برنامه ریـزی مسـتقیمی بـرای حـوزه آمـوزش در 

الیه هـای آکادمیـک، تربیـت مربـی، کارگاه هـای 

آموزشی و مانند آن ها انجام شده است.

گـودرزی گفـت: توجـه بـه توسـعه پایـدار و 

راسـتای  در  شـرکت  نقـش  ایفـای  بـه  تعهـد 

اهـداف  از  همـواره  اجتماعـی،  مسـئولیت های 

فوالد بافت بوده است. بی شک مهم ترین هدف 

شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی، ایجاد 

اشتغال پایدار در منطقه است که در بهره برداری 
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به گزارش »فلزات آنالین«، مهرداد توالئیان، با 

اشاره به روند تولید ذوب آهن اصفهان با توجه به 

مشـکل شـدید بی آبی و خاموشـی ها و تاثیر آن بر 

روند تعهدات این شرکت در نیمه نخست امسال، 

اظهـار داشـت: ذوب آهـن اصفهـان طبـق برنامـه 

پیش بینی تولید بیشـتری را می توانسـت داشـته 

باشـد، امـا محدودیت هـای موجـود مـا را از برخـی 

پیش بینی ها عقب انداخت.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن از سال ها پیش 

تاکنون محدودیت های تامین مواد اولیه را یدک 

کشـیده اسـت، مطرح کرد: با توجه به وعده های 

مسـئوالن در تامیـن مـواد اولیـه، ذوب آهـن سـال 

گذشـته کـوره شـماره یـک را راه انـدازی کـرد و 

انتظـار داشـتیم سـال 1400 سـال بهتـری بـرای این 

شـرکت باشـد، امـا بحـران کم آبـی و بـه دنبـال آن 

قطعـی بـرق، بـه مشـکل تامیـن مـواد اولیـه ایـن 

شـرکت، اضافـه و موجـب شـد طبـق برنامـه پیش 

نرویم؛ هر چند از نظر تولید در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته تولید بیشتری داشتیم.

بـا  اصفهـان  آهـن  بهره بـرداری ذوب  معـاون 

بیان اینکه شـرایط ذوب آهن با سـایر شرکت های 

فـوالدی متفـاوت اسـت، بیـان کـرد: شـرکت های 

فوالدی نسـبت به ذوب آهن وابسـتگی بیشتری 

به برق دارند. بنابراین شدت آثار قطعی برق در 

ذوب آهن کمتر بود، اما محدودیت های آبی در 

نیمه نخست امسال موجب توقف نیروگاه های 

ذوب و کمبود برق این مجموعه شد.

توالئیان با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان 

بـا تمـام ایـن مشـکالت بـه دنبـال توسـعه سـبد 

بـا  محصـوالت  ایـن  اضافـه  و  محصـوالت 

ارزش افزوده بیشتر است، تصریح کرد: امسال با 

وجـود تمـام محدودیت هـا ذوب آهـن موفق شـد 

چند محصول جدید را به سـبد محصوالت خود 

اضافه کند و در شش ماه نخست امسال نسبت 

بـه مدت مشـابه پارسـال تولیـد ذوب آهن حدود 

10 درصد افزایش یافت.

اولویت ذوب آهن تامین ریل کشور است  

معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهـان در 

خصـوص تعهـدات ریلـی ذوب آهـن بـه عنـوان 

یکی از مهم ترین محصوالت این شرکت، گفت: 

همـواره از نظـر کشـوری، تعهـدات ریلـی ذوب 

آهـن بسـیار مهـم اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه ریـل 

جـزو محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال اسـت، ایـن 

شرکت تعهدات ریلی خود را انجام داده است و 

در این زمینه نگرانی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است تولید این 

شـرکت کاهـش یابد، محصوالت مهـم ذوب آهن 

همچون ریل را طبق تعهد خود تحویل می دهیم، 

عنـوان کـرد: ذوب آهـن طبـق تقاضـای راه آهـن 

جمهـوری اسـالمی، تولیـد ریـل دارد و آن را در 

موعد معین تحویل می دهد.

محولـه  تعهـد  دربـاره  همچنیـن  توالئیـان 

معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهـان گفـت: با وجـود محدودیت های آبـی و مشـکالت در تامین مـواد اولیه طی نیمه نخسـت 
امسال، میزان تولید ذوب آهن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 10 درصد افزایش یافت.

تولید ذوب  آهن ۱0 درصد رشد را تجربه کرد
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
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صادراتـی ریـل بـه افغاسـتان کـه سـال گذشـته 

مطـرح شـد بـا توجـه بـه تغییـر و تحـوالت و ورود 

طالبان به این کشـور، اظهار کرد: پیش از حضور 

طالبـان در افغانسـتان، از همـان سـال گذشـته بـا 

رسـانه ای شـدن ایـن خبـر، آمریکا به ایـن موضوع 

ورود کرد و به نوعی با ایجاد حساسیت، به جای 

ریـل محصـول دیگـری )میلگـرد و تیرآهن( تحویل 

افغانستان شد.

آهـن  ذوب  فنـی،  نظـر  از  کـرد:  تاکیـد  وی 

آمادگی صادرات ریل به کشورهای دیگر را دارد، 

البتـه همچنـان اولویـت ایـن شـرکت بـا توجـه بـه 

رونـد خـوب ریل گـذاری در کشـور، تامیـن نیـاز 

داخلی است.

صادرات، جزو اهداف ذوب آهن است  

اصفهـان  آهـن  ذوب  بهره بـرداری  معـاون 

همچنیـن درباره افزایش نـرخ ارز و جذابیت های 

صادراتـی و تاثیـر آن بـر افزایـش درآمدهـای ایـن 

صـادرات  قطـع،  طـور  بـه  کـرد:  بیـان  شـرکت، 

محصـوالت مختلـف بـا توجه بـه افزایش نـرخ ارز 

صرفـه اقتصـادی دارد، از سـوی دیگـر، در حـال 

حاضـر، بـازار داخلـی بـه شـدت در رکـود بـه سـر 

می برد و مشـتری در بازار داخل بسـیار کم اسـت 

و بـه نوعـی محصـوالت عرضه شـده در بـورس به 

فروش نمی رود؛ بنابراین کماکان اولویت و تمرکز 

ذوب آهن صادرات است.

توالئیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ذوب 

آهن نیاز به نقدینگی و مباحث ارزی و دالری را و 

بعضـا نیازهـای ریالـی خـود را از طریـق دالر تامیـن 

می کند و سیاست و تمرکز خود صادرات گذاشته 

است تا با توجه به رکود در بازار داخلی، بتواند به 

سودآوری و ارزآوری دست یابد.

وی دربـاره برنامـه صادراتـی ایـن شـرکت نیـز، 

بـه  توجـه  بـا  اصفهـان  آهـن  ذوب  کـرد:  اذعـان 

نیازسـنجی  بـا  همـواره  خـود،  تولیـد  ظرفیـت 

بازارهای خارجی بر صادرات متمرکز شده است 

درصـد   50 تـا   40 بیـن  حالـت  بهتریـن  در  و 

محصوالت خود را صادر خواهد کرد.

بهبود شرایط آبی صنعت در پاییز امسال   

معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهـان در 

ادامـه دربـاره پیش بینـی وضعیت بد شـرایط آبی 

اصفهان در پاییز امسـال و تاثیر آن بر روند تولید 

ذوب آهـن در نیمـه دوم سـال جـاری، گفـت: 100 

بـا  امسـال  دوم  نیمـه  در  آهـن  ذوب  درصـد 

چالش هایی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، با 

توجـه بـه اینکـه امـروز وضعیـت آب پشـت سـد 

زاینـده رود اصـال خـوب نیسـت، امـا اگـر همیـن 

میزان آب پشـت سـد به درسـتی مدیریت شـود، 

با توجه به کاهش مصارف در منطقه، در پاییز و 

زمستان قطعا مصرف آب کاهش خواهد یافت.

توالئیان با بیان اینکه مجموع نیاز آشامیدنی 

و صنعت استان حدود 12.5 مترمکعب در ثانیه 

اسـت، عنوان کرد: آبی که از سـد رها می شـود تا 

بـه سـد چـم آسـمان و تصفیه خانـه باباشـیخعلی 

برسـد، تقریبا دو برابر این عدد اسـت و این نشـان 

می دهـد کـه در باالدسـت و مسـیر جریـان آب 

برداشت های غیرمجاز داریم.

وی بـا بیـان اینکـه در عیـن حال امـروز آب کم 

اسـت، اظهـار کـرد: با توجه به کاهـش دمای هوا، 

اتمام آبیاری و برداشـت برخی کشـت ها، معتقد 

هستیم شرایط نسبت به تابستان برای صنعت و 

شرب بهتر خواهد شد.

وضعیت کمبود گاز برای ذوب آهن قابل   

مدیریت است

اصفهـان  آهـن  ذوب  بهره بـرداری  معـاون 

همچنین درباره پیش بینی کمبود گاز در زمستان 

امسـال و تاثیـر بـر تولیـد ذوب آهـن، تصریـح کـرد: 

ذوب آهن اصفهان طی یک دهه گذشته شاید به 

جز دو سـال، تقریبا در فصل سـرما مشـکل کمبود 

گاز داشـت. بنابرایـن برنامه ریـزی بـرای توقفـات 

برخی بخش ها که مصرف باالی گاز دارند، در این 

پیک انجام می شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، توالئیان با اشـاره 

در  آهـن  ذوب  گاز  مصـرف  میـزان  اینکـه  بـه 

شـبانه روز تقریبا دو میلیون مترمکعب و بسـیار 

پایین تر از فوالد مبارکه است، مطرح کرد: شرایط 

ذوب آهن برای تطبیق با قطعی گاز بهتر از فوالد 

مبارکـه اسـت و بـدون گاز می توانیـم بـا برخـی 

محدودیت هـا کار را پیـش ببریـم و بـه نوعـی ایـن 

وضعیت برای ما قابل مدیریت است.

همواره از نظر کشوری، تعهدات 
ریلی ذوب آهن بسیار مهم است و با 
توجه به اینکه ریل جزو محصوالت با 
ارزش افزوده باال است، این شرکت 

تعهدات ریلی خود را انجام داده 
است و در این زمینه نگرانی نداریم
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شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات یکی از 

ایـران  در  سـرمایه گذاری  بـزرگ  شـرکت  پنـج 

بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  کـه  اسـت 

اساسـی  فلـزات  و  فلـزی  کانی هـای  اسـتخراج 

معـادل ۹0 درصـد ترکیـب دارایی های شـرکت را 

در سـال گذشـته تشـکیل می دهند. این شرکت 

بـزرگ  مجموعه هـای  عمـده  سـهامداران  از 

شـرکت های  ازقبیـل  ایـران  فـوالدی  و  معدنـی 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر، معدنـی و صنعتـی 

ملـی  شـرکت  گهرزمیـن،  سـنگ آهن  چادرملـو، 

مـس، معدنـی و صنعتی صبانـور، مجتمع فوالد 

خراسان، آهن و فوالد ارفع است.

ایـن هلدینـگ بـزرگ معدنـی و صنعتـی طـی 

در  سـرمایه گذاری  بـه  ورود  بـا  اخیـر  سـالیان 

فلـزی  و  معدنـی  صنایـع  زیربنایـی  حوزه هـای 

بـرق،  تولیـد  حمل ونقـل،  اکتشـاف،  همچـون 

فناوری هـای نویـن و انتقـال آب توانسـته اسـت 

نقـش خـود را به عنـوان یـک مجموعـه پیشـرو و 

تاثیرگذار در صنعت و بازار سرمایه تثبیت کند.

»سعید صادقی، معاون برنامه ریزی و نظارت 

بـر شـرکت های هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات« در گفت وگویی به توضیحاتی 

دربـاره راه انـدازی اولین شـرکت پروژه محور بازار 

سرمایه توسط هلدینگ »ومعادن« با نام »تجلی 

توسـعه معـادن و فلـزات« و عرضـه قریب الوقـع 

بخشـی از سـهام آن در بـورس بـا نمـاد »تجلـی« 

پرداخته است که به شرح زیر است:

وضعیـت تـوازن تولیـد در زنجیـره فـوالد را  ◄

چگونه ارزیابی می کنید؟

بـا توجـه بـه سـند چشـم انداز صنعـت فـوالد 

1404 جهـت نیـل بـه تولیــــد 55 میلیــــون تـــن 

فوالد، در ابتـــدا کشـــور نیازمنـــد این اسـت که 

بتوانـد خـوراک ایـن صنعـت را تامیـن کنـد، امـا 

برخی سیاسـت ها و برنامه ریزی های اشـتباه در 

سال های گذشته، عالقه مندی به سرمایه گذاری 

بـه  را  سـنگ آهن  به خصـوص  معـدن  حـوزه  در 

شــــدت کاهــــش داده است؛ به عنــــوان مثــــال 

پیــــش بینی می شــــود گندلــه ســـازان در ســـال 

جــاری بـا کســـری سـه میلیـون تنـی مـواد اولیـه 

روبه رو باشند.

نکتـه مهمـی که همواره باید بـه آن توجه کرد 

ایـن اسـت کـه سـرمایه گذاری در زمینـه معـدن 

یـک فعالیـت دیربـازده محسـوب شـده و ریسـک 

فراوانی به ویژه در حوزه اکتشاف دارد. به همین 

بـرای  چندانـی  رغبـت  سـرمایه گذاران  دلیـل 

سـرمایه گذاری در آن را ندارنـد و ایـن روند نهایتا 

توازن تولید را در طول زنجیره مختل می کند.

معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر شـرکت های هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات گفت: شـرکت سـرمایه گذاری 
توسـعه معـادن و فلـزات بـا تحلیـل وضعیت موجـود و آگاهـی از مسـائل و چالش هـای پیـش رو، تالش کـرده اسـت به زعم خود 
اقداماتـی را جهـت تسـهیل سـرمایه گذاری در ایـن بخش هـا انجام دهـد؛ به گونه ای کـه هم منافع سـرمایه گذاران تامین شـده و 

هم آن ها انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه پیدا کنند.

حرکت »ومعادن« بر مدار توسعه
معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد:
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عکس العمـل فعـاالن تولیـد در ایـن خصـوص  ◄

چگونه بوده است؟

طی سـال های گذشـته شـرکت های فعال در 

ایـن صنعـت اقـدام بـه توسعــــه عمـــودی خـــود 

کرده انــــد؛ یعنــــی شرکت هــــای معــــدنی کــــه 

تامین کننـــده مــــواد اولیــــه ای مثل کنسانتره و 

سـنگ آهن برای شـرکت های فوالدی بودند خود 

اقـــــدام بـــــه سرمایــــه گـــذاری در بخش هــــای 

پایین دستی کرده اند که این موضوع نیز نشــان 

بخش هــــای  در  سرمــایــــــه گذاری  می دهـــــد 

زیربنایـی ازجملـه اکتشـاف از جذابیـت کافـی 

برخوردار نیست.

مجموعه »ومعادن« چه اقدامات و راهبردهایی  ◄

را در پیش گرفته است؟

و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

فلـزات بـا تحلیـل وضعیـت موجـود و آگاهـی از 

مسـائل و چالش هـای پیـش رو، تـالش کرده اسـت 

تسـهیل  جهـت  را  اقداماتـی  خـود  به زعـم 

سـرمایه گذاری در ایـن بخش هـا انجـام دهـد؛ بـه 

گونه ای که هم منافع سرمایه گذاران تامین شده 

و انگیـزه کافـی برای سـرمایه گذاری در این حوزه 

پیـدا کننـد و هـم بـه وظایـف خـود در سـطح ملی 

عمـل کنـد و بـا اقدامـات هوشـمندانه و موثـر، 

زمینه سـاز تحقـق تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد در 

چشم انداز 1404 باشد.

در مـورد نحـوه شـکل گیری شـرکت تجلـی  ◄

توسعه معادن و فلزات توضیح دهید

امروزه با توجه به اقبال مردم به بازار سرمایه، 

یک فرصت مناسب برای شرکت ها ایجاد شده تا 

طرح هــــای توسعــــه خــــود را دنبــــال کننـــد. بـــا 

برنامه ریـزی درسـت و اتخـاذ اسـتراتژی مناسـب 

می تــــوان این نقــــدینگی سرگردان را به درستــی 

مدیریـت کـرده و به سـمت فعالیت های تولیدی 

سـوق داد تـا ثمـره آن هـم بـه توسـعه کشـور منجر 

شـده و هم مردم از مزایای این سـرمایه گذاری ها 

برخوردار شوند.

و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

فلـزات بـا بهره گیـری از ایـن فرصـت اسـتثنایی بـا 

عرضـه اولیـه شـرکت تجلـی عالوه بـر تامین مالی 

پروژه های خود، یک روش نوین در تامین مالی را 

نیز به بازار سـرمایه ایران معرفی کرد. شـاید الزم 

بود اولین شرکت پروژه محور در ایران با پشتوانه 

سه شرکت بزرگ سرمایه گذاری توسعه معادن و 

بـا  تـا  شـود  ایجـاد  چادرملـو  و  گل گهـر  فلـزات، 

بهره گیـری از تجـارب و سـابقه ایـن شـرکت های 

خوشـنام در بـازار، ایـن روش نویـن تامین مالی به 

عنوان یک تجربه موفق در بازار مورد توجه سایر 

فعالیـن بـازار قـرار گیـرد. در واقـع ایـن شـرکت ها 

تاکنــــون پروژه هــــای موفــــق زیــــادی را اجرایـی 

ایـن منظـر جـز شـرکت های قابـل  از  کرده انـد و 

اعتمـاد بـازار سـرمایه محسـوب می شـوند. البته 

طبیعتـا فعالیـن بـازار سـرمایه بـا ایـن شـرکت و 

ماهیت آن آشنایی چندانی ندارند و بسیار مهم 

اسـت کـه مـردم اطالعات کافـی در این خصوص 

بـه دسـت آورنـد تـا بتوانند با آگاهی کامـل اقدام 

به سرمایه گذاری کنند.

تمایـز عملکـرد یک شـرکت پـروژه محور مثل  ◄

تجلی با سایر شرکت های بورسی 

شرکت تجلی همان طور که می دانید ماهیتا 

یک شرکتی است که چندین پروژه در حال اجرا 

را مدیریت می کند. بنابراین معیار سوداوری و 

آنچـه بـرای شـرکت های مرسـوم در بـازار بـورس 

کاربـردی  اینجـا  می گیـرد،  قـرار  تحلیـل  مـورد 

ندارد و باید معیار درصد پیشـرفت پروژه، مالک 

عمل قرار گیرد. در واقع عملکرد این شرکت در 

گـرو پیشـرفت فیزیکـی پروژه هـا اسـت و انتظـار 

پروژه هـا  فیزیکـی  پیشـرفت  افزایـش  بـا  مـی رود 

قیمت سـهام این شـرکت در بورس افزایش یابد. 

ضمن اینکه به محض تکمیل یک پروژه و رسیدن 

تحـت  جدیـدی  واحـد  بهره بـرداری،  مرحلـه  بـه 

عنـوان کنتـرل و بهره وری تولید شـکل می گیرد و 

سـتاد موقـت پـروژه منحـل و بـه پروژه هـای جدید 

منتقـل می شـود و ایـن فرایند دائما تکـرار خواهد 

شـرکت  ایـن  در  پـروژه  مدیریـت  واحـد  شـد. 

همیشـگی اسـت و بـا اتمـام پـروژه، پـروژه دیگـری 

فعال خواهد شد. این شرکت به جای سبد سهام، 

سـبد پروژه هـا را مدیریـت می کنـد و بـه مـرور 

بـا بهره بـرداری از پروژه هـا، هـر دو واحـد  زمـان 

فعال خواهد شد.

با توجه به سند چشم انداز صنعت 
فوالد 1404 جهت نیل به تولید 

55 میلیون تن فوالد، در ابتدا کشور 
نیازمند این است که بتواند خوراک 
این صنعت را تامین کند، اما برخی 

سیاست ها و برنامه ریزی های 
اشتباه در سال های گذشته، 

عالقه مندی به سرمایه گذاری در 
حوزه معدن به خصوص سنگ آهن 

را به شدت کاهش داده است
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مدیرعامـل گـروه مپنـا از نصـب توربین کامال ایرانـی  70mgt با قـدرت 546 مگاوات در بلـوک دوم نیروگاه سـیکل ترکیبی 
گل گهر خبر داد.

نصب توربین ایرانی در بلوک دوم نیروگاه گل گهر

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، عباس علی آبادی 

در آیین امضای قرارداد بلوک دوم نیروگاه سـیکل 

ترکیبی گل گهر با اشاره به اینکه این توربین کامال 

ایرانی از نسـل سـوم توربین های سـاخته شـده در 

ایران اسـت، اظهار داشـت: سـاخت و بومی سازی 

پشـتیبانی  و  تامیـن  بـرای  نگرانـی  توربیـن،  ایـن 

تجهیـزات آن را از بیـن بـرده اسـت، زیـرا عـالوه بـر 

تجهیزات، مواد اولیه سـاخت قطعات نیز ایرانی 

است و ما در این بخش کمترین میزان وابستگی 

را به شرکت های خارجی داریم.

وی بـا بیـان اینکـه سـاخت ایـن بلـوک شـرایط 

مناسـبی را بـرای بخـش تولیـد فراهـم می کنـد 

گفـت: صنعـت فـوالد از صنایـع بسـیار مهـم در 

بـرای  الزم  زیرسـاخت های  کـه  اسـت  کشـور 

تولیـد را دارد، البتـه بـرق از نیاز هـای جـدی ایـن 

صنعت است که باید تامین شود.

مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به اینکه در چند 

سـال اخیـر صنایـع تامین بخشـی از نیـاز بـرق را بر 

عهده گرفته اند، افزود: از 15 سال گذشته تاکنون 

مذاکراتـی را بـرای سـاخت نیـروگاه بـا مقامـات 

وزارت صمت انجام دادیم که گل گهر و چادرملو 

نتیجـه همیـن مذاکـرات اسـت؛ البتـه در دوره 

جدیـد نیـز بـا گروه هـای دیگـری در حـال مذاکـره 

هسـتیم کـه بـه سـاخت 1400 مـگاوات نیـروگاه در 

قالب دو تا سه پروژه ختم خواهد شد.

علی آبـادی بـا اشـاره بـه هدف گـذاری انجـام 

از 10 هـزار مـگاوات  بـرای سـاخت بیـش  شـده 

نیـروگاه توسـط بخـش صنایـع در کشـور ادامـه 

داد: گـروه مپنـا بـا امضـای قـرارداد بـا صنعـت 

آلومینیـوم المهدی و صنعت فـوالد، بیش از دو 

بـه  را  مـگاوات  هـزار   10 ایـن  از  مـگاوات  هـزار 

نتیجه خواهد رساند.

بـرای  صنایـع  اگـر  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

سـاخت  کننـد  اقـدام  زودتـر  نیـروگاه  سـاخت 

تجهیـزات ایـن مراکـز بـا قیمـت کمتـری محقـق 

خواهد شـد گفت: به تاخیر افتادن درخواسـت 

صنایـع بـرای سـاخت نیـروگاه عـالوه بـر سـخت 

کردن تدارک تجهیزات، هزینه ساخت آن را نیز 

افزایش می دهد.

مدیرعامـل گـروه مپنـا بـا بیـان اینکـه سـاخت 

بلوک دوم نیروگاه گل گهر قدم دیگری در افزایش 

تـوان تولیـد کشـور اسـت، افـزود: بـا وجـود اینکـه 

سرمایه گذاری های زیادی در تولید برق در کشور 

صـورت گرفتـه اسـت، امـا سـرمایه گذاری بـرای 

ایـن در  افزایـش بهـره وری ارزش بیشـتری دارد. 

حالـی اسـت کـه بیشـتر ظرفیـت نصـب شـده در 

کشور به  صورت غیربهره ور استفاده می شود.

علی آبـادی، کاهـش قیمـت بـرق را به دلیـل 

کم ارزش شـدن این کاال دانسـت و عنوان کرد: 

امیدوارم در صنایع برای استفاده بهینه از برق 

تالش هـای مناسـبی صورت گیرد کـه این کار با 

کاهش شدت انرژی انجام خواهد شد.

جبران عقب افتادگی صنعت برق، رسالت   

سرمایه گذاران بخش برق

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری نیـروگاه 

گل گهـر، جبـران عقب افتادگـی صنعـت بـرق را 

در شـرایط فعلـی رسـالت مهـم سـرمایه گذاران 

بخش برق در کشور اعالم کرد.

ایمان عتیقی با اشاره به همراهی گروه مپنا 

بـرای توسـعه کشـور در شـرایط مختلـف، اظهـار 

کـرد: هـر چنـد شـرایط اقتصـادی کشـور خـوب 

عقالنـی  مدیریـت  بـا  می تـوان  امـا  نیسـت، 

برنامه های توسعه  کشور را عملیاتی کرد.

وی بـا بیـان اینکـه همـه اقتصاددانـان کشـور 

بـه دنبـال رونق مملکت هسـتند گفـت: اقتصاد 

و بـازار سـرمایه حلقه هـای آخـر در زنجیره تولید 

هسـتند، بنابرایـن زمانـی کـه مـا در تولیـد رونـق 

کنیـم  برطـرف  را  مشـکالت  و  باشـیم  داشـته 

خواهـد  رونـق  خـودکار  به صـورت  نیـز  اقتصـاد 

معنـی  نیـز  سـرمایه  بـازار  و  سـرمایه  و  یافـت 

خودش را پیدا می کند.

بر اساس گزارشی از صدا و سیما، مدیرعامل 

شـرکت سـرمایه گذاری نیـروگاه گل گهـر در پایان 

افـزود: بـرق فقـط کاالی خدماتـی نیسـت و بایـد 

بخش عمده ای از آینده ما را روشن کند، بنابراین 

امروز رسـالت سـرمایه گذاران بخش برق، جبران 

عقب افتادگی این صنعت است.
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عملیـات اجرایـی سـه طـرح توسـعه ای شـامل »ماشـین ریخته گری اسـلب عریـض، کارخانه اکسـیژن چهـار و نیـروگاه 520 
مگاواتی« در شرکت فوالد خوزستان آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی سه طرح توسعه ای در 
شرکت فوالد خوزستان

بـه گزارش »فلـزات آنالین«، امین ابراهیمی 

طرح هـا  ایـن  اجرایـی  عملیـات  آغـاز  آییـن  در 

اظهار داشت: ماشین ریخته گری اسلب عریض 

نـوردی  شـرکت های  شـمش  تامیـن  هـدف  بـا 

راه انـدازی می شـود. بـا اجـرای ایـن طـرح عـالوه بر 

میـزان تولیـد فعلی شـمش،  سـاالنه یک میلیـون و 

200  هـزار تـن شـمش اسـلب عریـض بـا گریدهـای 

فـوالد  شـرکت  در  سـاختمانی  و  آلیـاژی  فـوالد 

خوزستان تولید خواهد شد.

خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

سـرمایه گذاری ایـن طـرح را 128 میلیـون یـورو و 

مـدت زمـان آن را 36 مـاه پیش بینـی کـرد و افزود: 

چهـار،  اکسـیژن  کارخانـه  راه انـدازی  از  هـدف 

و  سیسـتم  پایـداری  کیفیـت،  بهینه سـازی 

افزایش ظرفیت تولید است.

وی بـا بیـان اینکـه بـه منظـور تامیـن گازهـای 

صنعتی مـورد نیـاز طرح هـای توسـعه ای، احداث 

کارخانـه اکسـیژن چهـار در اولویـت قـرار گرفتـه 

است، خاطرنشان کرد: هزینه اجرای این طرح 26 

میلیون یورو است.

ابراهیمی همچنین عنـوان کرد: بـا راه انـدازی 

ایـن طـرح، 16 هـزار متـر مکعـب بـر سـاعت گاز 

اکسـیژن بـا درجـه خلـوص ۹۹.5 درصـد، یـک هزار 

مترمکعب در ساعت اکسیژن مایع، هشت هزار 

مکعـب  متـر   500 نیتـروژن،  گاز  مکعـب  متـر 

نیتـروژن مایـع و همچنیـن 560 متـر مکعـب بـر 

ساعت آرگون مایع تولید می شود.

خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

احـداث  اجرایـی  عملیـات  آغـاز  بـه  همچنیـن 

نیـروگاه اختصاصـی 520 مگاواتـی در شـرکت 

فـوالد خوزسـتان اشـاره کرد و گفـت: با احداث 

شـدن  برداشـته  بـر  عـالوه  نیـروگاه  ایـن 

شـرکت،  ایـن  برقـدر  مصـرف  محدودیت هـای 

پایداری تولید تضمین می  شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی در پایـان ابـراز 

کرد: در حال حاضر با توجه به کاهش تولید فوالد 

ناشـی از محدودیت هـای مصـرف بـرق، احـداث 

نیـروگاه 520 مگاواتـی با امکان توسـعه تـا یک هزار 

مگاوات در دستور کار قرار گرفت.

جلسـه مقدماتـی ممیزی محصول جهـت اخذ گواهینامـه CARES به صـورت ارتباط برخط با پالمـر و بهادیر از مدیران موسسـه 
CARES با حضور مدیران مرتبط شرکت در سالن جلسات معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان جهت دریافت مجدد گواهینامه 
موسسه  CARES انگلستان

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت ذوب آهـن، سیدحسـین دیباجـی، مدیـر 

کیفیـت فراگیـر شـرکت اظهار داشـت: پالمـر در 

ایـن جلسـه، بـه معرفـی موسسـه کـرز و دامنـه 

فعالیـت ایـن موسسـه و سـپس چگونگـی انجـام 

ممیزی جهت اخذ گواهینامه CARES پرداخت 

و در پایـان خواسـته های موسسـه کـرز از سـازمان 

در جریـان انجـام ممیـزی را اعـالم کـرد و در ایـن 

ارتباط استفاده از QR-CODE ثابت و دینامیک 

بـر روی پـالک محصـول تولیدی را برای ارسـال به 

کشـور انگلسـتان الزامـی دانسـت. همچنیـن در 

این جلسه جهت انجام ممیزی برنامه ریزی الزم 

انجام پذیرفت.

در ادامـه بهادیـر مـواردی را در مـورد نحـوه 

انجـام ممیـزی Sustainability کـه بـه تازگـی 

اخـذ  جهـت  ممیـزی  انجـام  الزامـات  جـزو 

گواهینامـه CARES اسـت را ارائـه کـرد و مقـرر 

شـد جلسـه هماهنگـی قبـل از جلسـه ممیـزی 

برنامه ریزی شود.

ذوب  سـهامی  شـرکت  اسـت  ذکـر  شـایان 

دارای   ۹8 سـال  تـا   ۹6 سـال  از  اصفهـان  آهـن 

 ۹8 سـال  از  کـه  بـوده   CARES گواهینامـه 

 CARES به دلیل تحریم های ظالمانه، موسسـه

بـه همیـن  ایـن گواهینامـه را تمدیـد نکـرده و 

علـت، در ایـن سـال مجددا ممیـزی جهت اخذ 

انجـام  مجـدد  صـدور  به صـورت  گواهینامـه 

خواهد شد.
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طـرح تولیـد آلومینا از معدن نفلین سـینیت شهرسـتان سـراب ازجمله طرح های راهبـردی معطل مانده حوزه معـدن آذربایجان 
شرقی در 25 سال گذشته بوده که تحقق تولید در آن، نیازمند اهتمام و توجه ویژه دولت سیزدهم است.

لزوم حمایت دولت از طرح 2۵ ساله تولید آلومینا در سراب

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عملیاتـی شـدن 

طرح بر زمین مانده تولید آلومینا از نفلین سینیت 

در شهرستان سراب در 130 کیلومتری شمال شرق 

سـاله  منفـی 25  تبریـز، ضمـن زدودن ذهنیـت 

مربوط به معطل ماندن آن، پس از تکمیل فازهای 

مختلـف، سـبب جلوگیـری از خـروج سـالیانه یـک 

میلیـارد دالر ارز بـرای تامیـن آلومینـای مـورد نیـاز 

کشور می شود.

نکتـه مهـم در ارتبـاط بـا آغـاز عملیـات اجرایی 

طـرح تولیـد آلومینـا از نفلین سـینیت سـراب، این 

اسـت کـه همـه زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای 

فعـال کـردن ایـن طـرح ملـی فراهـم بـوده و تاکنـون 

افزون بر 30 میلیارد تومان، با لحاظ دالر یک هزار و 

بـرای  تومانـی،   500 و  هـزار  سـه  تـا  تومانـی   200

بسترسازی آن هزینه شده است.

در واقـع، اجرایـی شـدن طـرح تولیـد آلومینـا از 

معدن نفلین سینیت در شهرستان سراب ازجمله 

مطالبات جدی آذربایجان شرقی است که سال ها 

به دالیلی، به مرحله استخراج و راه اندازی کارخانه 

منجـر نشـده بـود و خـرداد مـاه امسـال بـا امضـای 

قـرارداد احـداث واحـد 70 هـزار تنـی آن بـا ظرفیـت 

افزایـش بـه 200 هـزار تـن در سـال، آخریـن گام برای 

اجرایی شدن این طرح بر زمین مانده حوزه معدن 

کشور برداشته شده است. 

یکـی از مزیت هـای امضـای قـرارداد احـداث 

واحـد 70 هـزار تنـی تولید آلومینا در معدن نفلین 

سـینیت سـراب، مالحظـه مطالعـات و تحقیقـات 

گذشته و کار کارشناسی است و تغییر نرخ ارز به 

عنوان یکی از موانع اجرای آن در سال های گذشته 

نیز، در این قرارداد لحاظ شده است.

توافقنامـه سـاخت کارخانـه تولیـد آلومینـا از 

نفلیـن سـینیت سـراب، شـامل »سـاخت کارخانـه 

معدنـی  مـاده  تولیـد  و همچنیـن  آلومینـا  پـودر 

بوهمایت و نمک های صنعتی« است.

حال، مردم و مسئوالن آذربایجان شرقی انتظار 

دارند که کارگزاران دولت سـیزدهم با عمل گرایی 

در حـوزه کار جهـادی بـه عنـوان یکـی از تاکیـدات 

بـرای  سـاله  آرزوی 25  بـه  ریاسـت جمهـوری، 

تولیـد آلومینـا از نفلیـن سـینیت در شهرسـتان 

سراب جامه عمل بپوشانند. 

ظرفیت شناسایی شده معدن نفلین سینیت 

گفتـه  و  اسـت  تـن  میلیـارد  پنـج  حـدود  سـراب 

طـرف  از  شـده  اعمـال  تحریم هـای  می        شـود 

قدرت هـای جهانـی و ضعـف مدیریتـی، دو عامل 

اصلـی تاخیر طوالنی مـدت در اجرای پروژه  تولید 

آلومینا از این معدن در 25 سال اخیر بوده است.

بدیهـی اسـت کـه تـالش بـرای گذاشـتن نقطه 

پایان بر طرح تولید آلومینا از معدن نفلین سینیت 

سـراب، نیازمند پویایی، تحرک و رایزنی مسـئوالن 

ارشـد آذربایجـان شـرقی و نماینـدگان مـردم ایـن 

خطـه در مجلـس شـورای اسـالمی اسـت تـا انـگاره 

نقش بسته بر ذهنیت افکار عمومی استان مبنی 

بـر کارشـکنی در مسـیر اجـرای ایـن طـرح حیاتـی 

بخش معدن در 25 سال اخیر اصالح شود.

وعده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء برای   

تکمیل سریع پروژه نفلین سینیت سراب

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با 

اشـاره بـه اهمیـت معدن نفلین سـینیت سـراب و 

ضرورت افزایش تولید آلومینا در کشور به عنوان 

یـک مـاده راهبـردی اعالم کرد: با اسـتفاده از تمام 

ظرفیت ها پروژه 70 هزار تنی تولید پودر آلومینیوم 

از ماده معدنی نفلین سـینیت سـراب را زودتر از 

موعد مقرر تکمیل و تحویل خواهیم داد.

سـید حسـین هوش السـادات، اظهـار داشـت: 

ایـن پـروژه طبـق قـرارداد 48 ماهـه بایـد تکمیـل و 

تحویـل داده شـود و بـا تمـام تـالش خـود سـعی 

پـروژه صرفه جویـی الزم  می کنیـم کـه در زمـان 

انجام شود تا از این پروژه نیز سربلند بیرون آییم.

وی از اعتمـادی کـه به قرارگاه سـازندگی خاتم 

االنبیـاء )ص( در اجـرای ایـن پـروژه شـده اسـت، 

تقدیـر و تشـکر کـرد و گفـت: ایـن پـروژه نیـز مانند 
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دیگر پروژه های قرارگاه در جهت خودکفایی، قطع 

وابستگی و تامین نیاز داخل است که امیدواریم 

در اسرع وقت تکمیل شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با 

بیـان اینکـه در ایـن پـروژه از تکنولـوژی روز دنیـا 

اسـتفاده می کنیـم، اضافـه کرد: تجهیـزات اصلی 

بـا تمـام تـوان از  پـروژه شناسـایی شـده اسـت و 

ظرفیت های بومی منطقه حداکثر استفاده را در 

اجرای پروژه خواهیم کرد.

هوش السادات همچنین تصریح کرد: ظرفیت 

فاز اول این واحد 70 هزار تن پودر آلومینا از نفلین 

سـینیت بـوده کـه قابلیت ارتقـا تـا 200 هزار تـن در 

سال را نیز دارا است.

افزایش تولید آلومینا، مساوی با کاهش   

ارزبری برای صنعت آلومینیوم است 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 

هیئت عامل ایمیدرو نیز تاکید کرد: افزایش تولید 

آلومینـا در کشـور، کاهـش ارزبـری بـرای صنعـت 

آلومینیوم را به دنبال خواهد داشت.

وجیه اللـه جعفـری بیـان کـرد: در حـال حاضر، 

کشـور سـاالنه به 1.5 میلیون تن پودر آلومینا نیاز 

دارد کـه بخـش عمـده ای از آن از طریـق واردات 

تامین می شود.

قـرارگاه  بـا  قـرارداد  طبـق  داد:  ادامـه  وی 

خاتم االنبیـاء )ص( در فـاز نخسـت پـروژه سـاالنه 

70هـزار تـن پـودر آلومینـا از مـاده معدنـی نفلیـن 

سینیت در شهرستان سراب تولید می شود که تاثیر 

قابل مالحظه ای در خروج ارز از کشور می گذارد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو یـادآوری کـرد: 

تولید فعلی آلومینا در کشـور سـاالنه به 250 هزار 

تـن می رسـد، از ایـن رو ضـروری اسـت کـه زمینـه 

افزایش تولید این ماده فراهم شود.

جعفری ادامه داد: پیش بینی شده در صورت 

امکان، تولید آلومینا از نفلین در فازهای توسعه به 

200 هزار تن در سال افزایش یابد.

وی، ارزش فـاز نخسـت پـروژه را 137 میلیـون 

یورو اعالم کرد و گفت: طرح در مدت چهار سال 

اجرا و ساخته خواهد شد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

تولید آلومینا از نفلین عالوه بر کاهش وابسـتگی 

جانبـی  محصـوالت  احتسـاب  بـا  واردات،  بـه 

ارزش افزوده باالیی را ایجاد می کند.

اشتغال زایی 800 نفری طرح تولید آلومینا   

از نفلین سینیت در سراب

امـور  هماهنگـی  معـاون  حـال،  همیـن  در 

اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز از امضای 

قـرارداد احـداث واحـد 70 هـزار تنـی تولیـد پـودر 

آلومینا از ماده معدنی نفلین سینیت میان ایمیدرو 

و قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء )ع( در سـراب به 

عنوان یک خبر خوش برای مردم استان یاد کرد و 

گفت: پروژه تولید آلومینا از نفلین سینیت، یکی از 

پروژه های مهم استان است که در سال های اخیر 

از سـوی مسـئوالن استان به صورت جدی پیگیری 

شـده و در سـایه ایـن پیگیری هـا، قـرارداد احـداث 

واحد تولید آلومینا امضا شد.

علـی جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: طبـق ایـن 

قـرارداد، در فـاز نخسـت پـروژه، سـاالنه 70 هـزار 

تولیـد  سـراب  در شهرسـتان  آلومینـا  پـودر  تـن 

می شـود که تاثیر قابل مالحظه ای در خروج ارز 

از کشور می گذارد.

وی اضافـه کـرد: ارزش فـاز نخسـت ایـن پـروژه 

که در سطح 500 هکتار اجرا می شود، 137 میلیون 

یـورو بـوده و در مـدت چهـار سـال احـداث خواهـد 

شـد. همچنین با بهره  برداری از فاز نخسـت، برای 

800 نفـر بـه  طـور مسـتقیم و سـه هـزار و 500 نفر به  

طور غیرمستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

و  تالش هـا  از  همچنیـن  مسـئول  مقـام  ایـن 

پیگیری هـای نماینـده مـردم سـراب در مجلـس 

شـورای اسـالمی در پیشـرفت رونـد اجـرای پـروژه 

نفلین  سینیت قدردانی کرد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، احیای »طرح تولید 

آلومینیا از نفلین  سـینیت« در شهرسـتان سـراب 

اسـتاندار  کاری  اولویت هـای  نخسـتین  ازجملـه 

آذربایجان شرقی از زمان انتصاب وی بود که پس 

از پیگیری های متعدد، موافقت نامه آغاز عملیات 

اجرایی آن در آذر ماه سال ۹8 امضا شد.

به دنبال این موافقت  نامه، پیگیری برای اجرای 

مفـاد آن آغـاز و سـرانجام منجـر بـه امضـای قـرارداد 

احـداث واحـد 70 هـزار تنی تولید پودر آلومینا بین 

ایمیدرو و قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( شد.

ظرفیت شناسایی شده معدن نفلین 
سینیت سراب حدود پنج میلیارد تن 

است و گفته می        شود تحریم های 
اعمال شده از طرف قدرت های 

جهانی و ضعف مدیریتی، دو عامل 
اصلی تاخیر طوالنی مدت در اجرای 
پروژه  تولید آلومینا از این معدن در 

25 سال اخیر بوده است
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان گفت: در تابسـتان گذشـته به واسـطه چالش برق در اسـتان و کشـور، متاسـفانه تولید 
زیـادی را از دسـت دادیم؛ سـال گذشـته تولیـد یک میلیـون و 800 هزار تـن را در برنامه داشـتیم که یک میلیـون و 378 هزار 

تن محصول تولید شد.

سهم تولید فوالد خوزستان در کشور از 2۵ 
به ۱2.۵ درصد رسیده است

اسـاس اسـتانداردها نیسـت، از محدودیت های 

این شرکت است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هم اکنـون 14 هـزار و 

777 نفر در این شرکت به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم مشغول کار هستند، ادامه داد: در سال 

تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا هسـتیم امـا 

موانع تولید بسیار است و نبود ثبات سیاست ها، 

حمایـت نکـردن از تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه، 

حمایـت نکـردن از تولیـدات صـادرات محـور و 

نبود تناسـب بین سـوداوری و سرمایه گذاری در 

پیـش روی  در  تولیـد  موانـع  از  فـوالد،  زنجیـره 

صنعت فوالد است.

مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان گفـت: در حـوزه 

یـک  برنامـه سـال گذشـته  ایـن شـرکت،  فـروش 

میلیـون و 126 هـزار تـن بـود کـه 580 هـزار تـن 

ایـن شـرکت  قبـل  محقـق شـد. همچنیـن سـال 

640هـزار تـن صـادرات داشـت و امسـال تاکنـون 

یک میلیون و 100 هزار تن صادرات داشته ایم.

ابراهیمـی در خصـوص فروش به شـرکت های 

درون اسـتانی بـا توجـه به اسـتقرار هفت شـرکت 

نـوردی در خوزسـتان افـزود: از آغـاز سـال جدیـد 

تاکنون، 546 هزار تن فروش داخلی داشـتیم که 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، امیـن ابراهیمی 

در آیین آغاز سـه طرح توسـعه ای فوالد خوزستان 

عریـض،  اسـلب  ریخته گـری  »ماشـین  شـامل 

کارخانه اکسـیژن چهار و نیروگاه 520 مگاواتی«، 

از  ناشـی  رفتـه  دسـت  از  تنـاژ  داشـت:  اظهـار 

محدودیـت برقـی، 50۹ هـزار تن محصول بود که 

هـزار  معـادل 10  تولیـد،  شـدید  کاهـش  ایـن  در 

میلیارد تومان از محل فروش را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه روند رشد تولید فوالد در این 

شـرکت از 368 هـزار تـن در سـال 57 بـه 30میلیـون 

تـن در سـال ۹۹ رسـیده افـزود: در شـرکت فـوالد 

خوزستان در افق 1404، هدف 55میلیون تن تولید 

تعیین شده که قرار است با تحقق این هدف رتبه 

نخست را در منطقه داشته باشیم.

مدیرعامل فوالد خوزستان، ظرفیت تولید فوالد 

را در کشور 40 درصد اعالم کرد و گفت: 25 درصد 

ایـن ظرفیت متعلق به فـوالد مبارکـه، ۹.2درصـد آن 

مربـوط بـه فـوالد خوزسـتان و 8.7 درصـد مربـوط به 

ذوب آهن و سایر شرکت ها است.

ابراهیمی در خصوص فرصت ها و چالش های 

این شـرکت بیان کرد: دسترسـی آسـان به منابع 

گاز، آب، دانـش فنـی و اسـکله اختصاصـی در 

خوزسـتان، همجـواری بـا بازارهای خارجی و یک 

از فرصت هـای  آبـی  مـرز  و 800 کیلومتـر  هـزار 

زیرسـاخت  نبـود  امـا  اسـت  خوزسـتان  فـوالد 

مناسب حمل  ونقل و کیفیت گاز طبیعی که بر 
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412 هزار تن داخل استان بوده است.

فـوالد خوزسـتان در  ادامـه داد: شـرکت  وی 

ایفای تعهدات ارزی دو میلیارد و 108 میلیون یورو 

تعهد ارزی در سامانه ثبت کرده بود که 121درصد 

تعهـدات معادل دو میلیارد و 225 میلیون یـورو را 

تسویه کردیم و رتبه نخست را در کشور در حوزه 

بازگشت ارز به بانک مرکزی کسب کردیم.

مدیرعامـل فوالد خوزسـتان، آغـاز به کار طرح 

ماشین ریخته  گری اسلب عریض در این شرکت 

را نقطه  عطف توسعه فوالد خوزستان دانست و 

افـزود: تامیـن شـمش شـرکت های نوردی یکـی از 

اهـداف اصلـی فوالد خوزسـتان اسـت. مجـاورت 

شـرکت فـوالد اکسـین و لـزوم تامیـن اسـلب مورد 

نیاز این شرکت، باعث شد طرح احداث ماشین 

ریخته گـری اسـلب عریـض در دسـتور کار قـرار 

گیـرد. پـس از اجـرای کامـل طـرح عـالوه بر میزان 

تولید فعلی شمش،  ساالنه یک میلیون و 200 هزار 

فـوالد  گریدهـای  بـا  عریـض  اسـلب  شـمش  تـن 

آلیـاژی و سـاختمانی در شـرکت فـوالد خوزسـتان 

تولید می شود.

ابراهیمی در ادامه مطرح کرد: سرمایه گذاری 

ایـن طـرح، 128 میلیـون یورو و مدت زمـان اجرای 

آن 36 ماه برآورد شده است. با اجرایی شدن این 

فـوالد  جایـگاه  حفـظ  همچـون  مزایایـی  طـرح 

خوزستان در بازار داخلی و بین  المللی با توجه به 

تـوان تامیـن تولید شـمش اسـلب بـا تنوع ابعـاد و 

بیشـتر،  ارزش افـزوده  آلیـاژی،  فـوالد  گریدهـای 

حفـظ سـقف ظرفیـت تولیـد کنونـی در صـورت 

توقـف سـایر ماشـین های ریخته گـری بـه منظـور 

بهینه سـازی تجهیـزات بـرای فـوالد خوزسـتان بـه 

وجود خواهد آمد.

ایـن  اکسـیژن چهـار  وی در خصـوص طـرح 

شـرکت نیز بیان کرد: تزریق اکسـیژن، کیفیت و 

کمیـت آهـن اسـفنجی را افزایـش می  دهـد. بـه 

نیـاز  مـورد  صنعتـی  گازهـای  تامیـن  منظـور 

طرح  هـای توسـعه ای، احـداث کارخانـه اکسـیژن 

چهـار در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه زودی شـاهد 

آغـاز ایـن طـرح هسـتیم. هزینـه اجـرای طـرح 26 

میلیـون یـورو و مـدت زمـان اجـرای آن 36 مـاه 

پیش بینی شـده اسـت. هدف از اجرای کارخانه 

پایـداری  بهینه سـازی کیفیـت،  اکسـیژن چهـار 

سیستم و افزایش ظرفیت تولید است.

بـا  داد:  ادامـه  خوزسـتان  فـوالد  مدیرعامـل 

هـزار  تولیـد 16  ظرفیـت  طـرح،  ایـن  راه  انـدازی 

نرمـال متـر مکعـب بـر سـاعت گاز اکسـیژن بـا 

درجه خلوص ۹۹.5 درصد، یک هزار متر مکعب 

در ساعت اکسیژن مایع، هشت هزار نرمال متر 

مکعـب گاز نیتـروژن، 500 متـر مکعـب نیتـروژن 

مایـع و همچنیـن 560 متـر مکعـب بـر سـاعت 

آرگـون مایـع ایجـاد می شـود. ایـن میـزان تولیـد 

نیـاز  مـورد  صنعتـی  گازهـای  تامیـن  بـر  عـالوه 

آهـن  مگامـدول  و  ریخته گـری  جدیـد  خطـوط 

اسـفنجی )زمـزم سـه(، فرصـت و بسـتر الزم برای 

توسـعه های آینـده در شـرکت فـوالد خوزسـتان را 

نیز فراهم خواهد کرد.

اختصاصـی  نیـروگاه  احـداث  بـه  ابراهیمـی 

520مگاواتـی ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: بـا 

اجرای طرح احداث نیروگاه و در مدار قرار گرفتن 

آن عـالوه بـر برداشـته شـدن محدودیـت  برقـی، 

پایداری تولید تضمین می شود. هم اکنون با توجه 

بـه کاهـش تولیـد فـوالد ناشـی از محدودیـت  برق، 

احـداث نیـروگاه 520 مگاواتـی بـا امـکان توسـعه تا 

یک مگاوات در دستور کار قرار گرفت.

ابراهیمی درباره مهم ترین برنامه های عملیاتی 

و اهداف شرکت فوالد خوزستان بیان کرد: اجرای 

طرح های توسـعه و متوازن سـازی ظرفیت خطوط 

کامـل  احیـای  و  رسـاندن  ظرفیـت  بـه  تولیـدی، 

پروژه هـای  تکمیـل  شـادگان،  فـوالد  کارخانـه 

بـرای  الزم  زیرسـاخت های  تکمیـل  فوالدسـازی، 

تولید پنج میلیون تن کنسانتره در شرکت صنعتی 

و معدنـی توسـعه فراگیـر سـناباد و تکمیـل پـروژه 

گندله سـازی سـناباد، تکمیل پروژه مگامدول آهن 

اسـفنجی )زمـزم سـه( و اتمـام عملیـات اجرایـی 

از  بخشـی   400 بـرق  پسـت  پـروژه  بهره  بـرداری 

طرح  های توسـعه در دسـت اقدام شـرکت است و 

گام  نـوردی،  شـرکت های  تملـک  بـا  امیدواریـم 

بلندی در تکمیل زنجیره تولید خود برداریم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، سـه طـرح عظیـم 

کارخانـه  عریـض،  اسـلب  ریخته گـری  ماشـین 

اکسـیژن چهار و نیروگاه 520 مگاواتی در شـرکت 

فـوالد خوزسـتان بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن 

محلی آغاز شد.

 در شرکت فوالد خوزستان در 
افق 1404، هدف 55میلیون تن 

تولید تعیین شده که قرار است با 
تحقق این هدف رتبه نخست را 

در منطقه داشته باشیم
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پیش بینـی می شـود بـازار جهانـی لیتیوم طـی سـال های 2020 تـا 2025 میالدی شـاهد میانگین رشـد سـاالنه 26.3 درصد 
باشد؛ این در حالی است که سهم کشور استرالیا در تولید این فلز طی سال 2019 بیش از 50 درصد بوده است.

آسیا و اقیانوسیه
 در بازار لیتیوم پیشتاز خواهند بود

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایـع معدنی ایران )ایمیـدرو(، تقاضای جهانی 

بـرای اسـتخراج لیتیـوم بـه دلیـل عملکـرد خـوب 

فلـز، مقاومـت در برابـر حـرارت و ویژگـی سـبک 

وزن بودن، این فلز را برای استفاده در سفینه های 

ایمنـی  تجهیـزات  یـا  و  زیردریایی هـا  فضایـی، 

ایده آل می کند.

لیتیـوم، کاربـرد وسـیعی در رطوبت زدایـی، 

خنک کننده هـا و تهویه هـای هوای مورد نیـاز در 

بیمارستان ها و مجتمع های تجاری دارد.

بنـا بـر پیش بینـی موسسـه تحقیقـات بـازار 

Fairfield، انتظـار مـی رود بـازار جهانـی ایـن فلز 

شـاهد  میـالدی   2025 تـا   2020 سـال های  طـی 

میانگین رشد ساالنه 26.3 درصد باشد. همچنین 

و  82۹میلیـون  از  لیتیـوم  جهانـی  بـازار  ارزش 

730هـزار دالر در سـال 201۹ میـالدی، بـه میـزان 

یک میلیارد و 630میلیون و 300 هزار دالر آمریکا 

افزایش خواهد یافت.

آلودگـی شـدید هـوا در کشـورهای نوظهـور، 

و  الکتریکـی  خودروهـای  سـمت  بـه  حرکـت 

معدنـکاری لیتیـوم را افزایـش داده اسـت زیـرا 

باتری هـای  تولیـد  در  کلیـدی  نقـش  فلـز  ایـن 

لیتیومی دارد.

چالش های پیش رو در استخراج لیتیوم  

اسـتخراج لیتیـوم نیاز بـه آب فـراوان دارد؛ به 

طـوری کـه تولیـد هـر تـن از ایـن فلـز، بـه 500 هزار 

گالـن آب نیـاز دارد. ایـن امـر بـا انتشـار بوراکـس، 

پتاسـیم و منگنز در پسـاب تولید شـده در منابع 

آب محلی نیز همراه است.

 تاکنـون جوامـع مختلفـی از کمبـود آب و 

فعالیت هـای  از  ناشـی  معیشـتی  تهدیدهـای 

اسـتخراج لیتیـوم ابـراز نگرانـی کرده انـد. همـه 

ایجـاد مباحثـی در مـورد  ایـن عوامـل موجـب 

بـازار  رشـد  و  لیتیـوم شـده  معدنـکاری  تـداوم 

جهانـی اسـتخراج ایـن فلـز را بـا چالـش مواجـه 

کرده است.

بـازار  در  کلیـدی  نقـش  اقیانوسـیه  و  آسـیا 

معدنـکاری لیتیـم دارنـد؛ بـه طـوری کـه اسـترالیا 

سـال 201۹  لیتیـوم  تولیـد  از  درصـد  حـدود 50 

میالدی را به خود اختصاص داده است.

رشـد بـاالی اقتصـادی همـراه بـا آب و هـوای 

گرمسـیری، علـت تقاضـای بی سـابقه تهویـه هوا 

در کشورهای آسیایی است.
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