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کل ذخایـر روی موجـود در جهـان در سـال 2020، معـادل 250 میلیـون تـن 

برآورد شده است که در این بین، استرالیا 30 درصد، چین 19 درصد و مکزیک 

10 درصـد از ایـن ذخایـر را در اختیـار دارنـد. سـهم ایـران از ذخایـر روی دنیـا، 

9درصد است که همین امر سبب شده است تا از دیگر کشورها عقب نماند 

و سالیانه 200 هزار تن شمش روی تولید کند.

اکثر کشـورهای معتبر دنیا در زمینه صنعت روی، برنامه ریزی دقیق و 

منظمـی جهـت تامیـن مـواد اولیـه خـود چـه از طریـق واردات خـاک و چـه از 

طریـق برداشـت درازمـدت از ذخایـر دارنـد و از ایـن رو، بـا تکیـه بـر همیـن 

برنامه ریـزی و اسـتراتژی، همـواره خـوراک مـورد نیـاز شـرکت هـای معدنـی و 

صنعتـی خـود را تامیـن می کننـد. موضوعـی کـه متاسـفانه در کشـور مـا بـه 

دالیل مختلف به صورت دقیق بررسی و کارشناسی نشده و هم اکنون عدم 

تامین مواد اولیه به موقع بسـیاری از واحدهای تولیدکننده شـمش سـرب و 

روی را به مرز تعطیلی کشانده است. 

ظرفیت تولید معدن انگوران که یکی از بزرگ ترین معادن خاورمیانه و از 

پرعیارتریـن کانسـارهای روی و سـرب جهـان بـه حسـاب می آمـد، سـاالنه بـه 

850هزار تن اکسید سرب و روی و مخلوط سولفوره سرب و روی می رسید. 

در واقـع، انگـوران روزگاری مهم تریـن منبـع تامین کننـده خـاک روی بـرای 

صنعتگـران کشـور بـه شـمار می رفت امـا این معدن تقریبا بـه روزهای پایانی 

فعالیت خود رسیده است. هر چند زمانی صنعت روی کشور با وجود این 

معدن توانسـت شـکل و شـمایل مطلوبی به خود بگیرد، با این حال، ضروری 

بـود مسـئوالن امـر از همـان ابتـدا برنامه ریـزی جامـع و مدونـی را در زمینـه 

تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت می دادند تا منابع این معدن به 

هدر نرود و همچنین منبع جایگزینی برای آن وجود داشته باشد تا صنعت 

سرب و روی را به مرز تعطیلی نکشاند.

در واقـع، ایـن بـاور در میـان مسـئوالن و صنعتگـران وجـود داشـت کـه بـا 

بهره برداری از معدن انگوران، خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی کوچک و 

بزرگ تامین می شود و دیگر مشکلی از این نظر نخواهیم داشت. متاسفانه 

بـر پایـه همیـن دیـدگاه، بسـیاری از فعـاالن صنعـت سـرب و روی، دلخوش به 

ذخایر این معدن فعالیت خود را آغاز کردند و حتی گسـترش دادند. غافل 

از اینکـه همزمـان بـا ایـن اتفاق، میزان ذخیره انگـوران روند نزولی را طی کرد 

و اکنـون تولیدکننـدگان بـرای حفظ حیـات خود باید به دنبـال واردات خاک 

معدنـی باشـند و یـا با سـهمیه انـدک و ناچیزی که دولت بـه آن ها اختصاص 

داده اسـت، خـاک مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد. واردات خـاک روی بـه 

کشـور آن هـم در شـرایط سـخت تحریمـی و مشـکالتی کـه بانـک مرکـزی و 

اغلـب  بـرای  یقینـا  کرده انـد،  ایجـاد  خـاک  واردکننـدگان  بـرای  گمـرک 

تولیدکننـدگان به صرفـه نخواهـد بـود و تاکنـون بـه جـز تعـداد معـدودی از 

شرکت ها، دیگر واحدها موفق به واردات خاک نشده اند.

حاال که معدن اسـتثنایی انگوران را تقریبا از دسـت داده ایم و صحبت از 

بهره برداری از معدن مهم مهدی آباد شـده اسـت، باید از تجربه تلخ گذشـته 

بیشترین استفاده را برد تا بتوانیم بهترین استفاده را از این معدن مهم ببریم. 

پروانـه بهره بـرداری معـدن مهدی آبـاد متعلـق بـه ایمیـدرو اسـت و این سـازمان 

پنج سـال پیـش در فراخـوان مزایـده، طـی قـراردادی بـه مـدت 24 سـال حـق 

بهره برداری معدن را به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت واگذار کرد. قرار 

بود این کنسرسیوم تا پایان سال 1401، 800 هزار تن کنسانتره روی تولید کند. 

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز نخست مجتمع مهدی آباد با 

حـدود یـک سـال تاخیـر، تـا پایان سـال جاری تکمیـل و با راه انـدازی آن، بیـش از 

2درصد فلز روی جهان در مهدی آباد تولید خواهد شد اما به نظر می رسد تا 

تحقـق تولیـد 800 هـزار تـن کنسـانتره روی و تامیـن مـواد اولیـه 450 هـزار تـن 

ظرفیت واحدهای شمش روی کشور همچنان راه درازی در پیش باشد. یقینا 

بهره برداری از معدن مهدی آباد، باعث توسعه و پیشرفت صنعت سرب و روی 

خواهد شد اما باید توجه داشت که تنها بهره برداری از این معدن مهم نیست 

و اقدامات پس از آن همچون استراتژی تامین خوراک واحدهای تولیدی و نیز 

صادرات در صورت تامین نیاز داخلی باید در کانون تفکر و توجه مسـئولین 

مرتبـط قـرار گیـرد. البتـه معـدن مهـدی آبـاد از همیـن حـاال دسـتخوش برخـی 

حالـت  از  معـدن  فعالیـت  مدتـی،  از  پـس  چراکـه  اسـت.  شـده  حواشـی 

کنسرسـیومی، خـارج و بـه نوعـی بـه یـک شـرکت خصوصـی تبدیـل شـد و در 

نهایت، برخی از سهامداران نسبت به شرایط به وجود آمده معترض شدند. 

بنابرایـن امیـد اسـت پیـش از بهره بـرداری از فـاز نخسـت ایـن معـدن، نتیجـه 

مطلوب در این زمینه نیز حاصل شود.

گـذر از بحـران کرونـا و رسـیدن بـه یک ثبات نسـبی اقتصـادی در کشـور و 

دریافـت می شـود، می توانـد  معـدن مهدی آبـاد  از  کـه  مثبتـی  پالس هـای 

نویدبخش روزهای خوب صنعت سرب و روی که این روزها دچار رکود شده 

اسـت، باشـد. چراکـه تامیـن مواد اولیه، مهم تریـن دغدغه ایـن روزهای فعاالن 

ایـن صنعـت اسـت و تـا بهره بـرداری از معـدن مهدی آبـاد، مشـخص نیسـت 

کشورهای همسایه همچون ترکیه چه تصمیمی در قبال صادرات خاک سرب 

و روی داشته باشند. بنابراین نیاز است مسئوالن و سیاست گذاران کشور در 

وزارت صمت و نیز ایمیدرو، جلساتی را با فعاالن صنعت سرب و روی برگزار 

کنند و پای سخن و مشکالت آن ها بنشینند تا بتوان چاره ای برای احیای این 

صنعت مهم و پردرآمد اندیشید و شاهد آینده و افقی روشن برای آن بود.

نقطه سر خط...
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صنعـت فـوالد کشـور بـا حضـور شـرکت های توانمنـد و دارای تکنولـوژی منحصربه فرد توانسـته اسـت به 
موفقیت هـای بسـیار خوبـی در سـال های اخیـر دسـت یابـد؛ بـه طـوری کـه ایـن شـرکت ها، گـره یکی از 
بزرگ تریـن پروژه هـای حوزه نفـت و گاز کشـور را باز کردنـد. زمانی کـه تامین کننده خارجی نتوانسـت ورق 
مـورد نیـاز پـروژه گـوره به جاسـک را به موقـع تامین کنـد و بعدتر بـه دلیل تحریم هـا از پروژه کنار کشـید، 
شـرکت های داخلـی بـه ایـن باور رسـیدند کـه می توانند بـا اسـتفاده از توانمندی های خـود، عالوه بـر اینکه 
نیازهـای صنایـع خاص و اسـتراتژیک کشـور ازجمله نفـت، گاز و پتروشـیمی را برطرف کنند، صـادرات را نیز 
در دسـتور کار قـرار دهنـد. در این رابطه، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با امین آسـیابان، 

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین گفت وگو کرده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

امین آسیابان، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

فوالد اکسین، از تکنولوژی خاص و کم نظیری 
بهره مند است
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توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت کنونـی  ◄

شرکت فوالد اکسین و توانایی های آن بفرمایید.

بـه   1388 سـال  در  اکسـین  فـوالد  شـرکت 

منظور رفع نیاز صنایع استراتژی و خاص کشور 

ازجملـه صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی احداث 

گـروه  چنـد  تولیـد  بـه  قـادر  شـرکت  ایـن  شـد. 

ورق هـای فـوالدی اسـت کـه در صنایـع ماننـد 

کشتی سـازی،  پتروشـیمی،  و  گاز  نفـت، 

سـاختمانی و سـازه های فلـزی و معـدن و صنایـع 

معدنـی بـه کار برده می شـوند. به عبارت بهتر، 

کـه  گران بهـا  اسـت  گوهـری  اکسـین،  فـوالد 

توانایی الزم جهت رفع نیاز صنایع خاص کشور 

سـرآمد  خـود،  خـاص  تکنولـوژی  بـا  و  دارد  را 

صنعت فوالد در غرب آسیا شده است.

فـوالد  پتروشـیمی  و  گاز  نفـت،  محصـوالت 

اکسـین یعنـی ورق هـای فـوالدی عریـض API و 

آلیـاژی کـه بـا فرایندهـای خـاص در ایـن شـرکت 

تولیـد می شـوند، بـرای سـاخت لوله هـای انتقـال 

نفـت و گاز در سراسـر کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرنـد. همچنیـن بخشـی از محصـوالت ایـن 

شـرکت در سـاخت مخـازن ذخیـره نفـت و گاز و 

مخازن تحت فشار به کار می روند. به محصوالت 

یـاد شـده، بایـد ورق  هـای سـاختمانی را نیـز اضافـه 

کـرد کـه در تولیـد سـازه های فلـزی کاربـرد دارنـد. 

این گروه ورق های فوالدی اکسین هم در صنعت 

سـاختمان و هـم در سـازه های فلـزی بسـیار بـزرگ 

استفاده می شوند.

گـروه دیگـری از محصـوالت فـوالد اکسـین، 

تنهـا در  ورق هـای بسـیار خاصـی هسـتند کـه 

صنایـع محـدودی بـه کار می رونـد. ازجملـه این 

صنایـع می تـوان بـه صنعـت معدنـکاری بـه ویژه 

بخش اسـتخراج از معادن، ماشـین آالت معدنی 

و یا تجهیزات مورد استفاده در نقل و انتقاالت 

مـورد  ورق هـای  کـرد.  اشـاره  معدنـی  مـواد 

اسـتفاده در ایـن صنایـع، با عنـوان ورق های ضد 

سـایش شـناخته می شـوند. پیـش از ایـن، تولیـد 

ورق های یاد شـده در انحصار کشـور سـوئد بود 

ورق  نـام  بـا  را  خـود  ورق هـای  کشـور  ایـن  و 

هاردوکـس به دیگر کشـورها ازجملـه ایران صادر 

توانسـته  اکسـین  فـوالد  خوشـبختانه  می کـرد. 

اسـت تکنولـوژی سـاخت ورق هاردوکـس را بـه 

نوعـی بومی سـازی کنـد کـه این امر، بـا توجه به 

دانش فنی کسـب شـده و تجهیزات در اختیار، 

اسـت.  شـده  حاصـل  فعالیـت  سـال های  طـی 

مکمـل  روز،  تجهیـزات  و  فنـی  دانـش  چراکـه 

یکدیگـر اسـت و در صـورت نبـود یکـی از آن هـا، 

فرایند تولید کامل نخواهد شد.

شـرکت فوالد اکسـین در زمینه تکنولوژی، از 

نظر راندمان تولید و ابعاد و خواص متالوژیکی و 

مکانیکـی محصـول، جـزو 10 کارخانـه برتـر دنیـا 

کشـورهای  اسـت  ممکـن  می شـود.  محسـوب 

زیـادی بـه تولیـد ورق فوالدی بپردازند اما ابعاد و 

خـواص  نظـر  از  آن هـا  تولیـدی  محصـول  نـوع 

اکسـین  فـوالد  بـا  مطابـق  شـیمیایی  و  فیزیکـی 

نیست و کیفیت و تنوع تولید آن ها به مراتب از 

محصـوالت ایـن شـرکت کمتـر اسـت. بـه عبارت 

دیگر، تنها 10شرکت در دنیا مانند فوالد اکسین 

بـوده کـه سـبد تولیـدی آن هـا ماننـد شـرکت مـا 

و  محصـول  نـوع  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  اسـت. 

اسـتراتژیک بودن آن در صنایع مختلف، شـرکت 

فوالد اکسـین در ایران یک شـرکت بسیار خاص و 

منحصربه فـرد اسـت کـه بـا توجـه بـه تنـوع تولید 

خـود می توانـد هـم نیـاز داخـل را پوشـش دهـد و 

فـروش  باشـد.  فعـال  صـادرات  بخـش  در  هـم 

صادراتـی مطلـوب بـه شـرطی انجـام خواهـد شـد 

که از سوی مسئوالن به آن توجه شود.

چـه  ◄ بـه  شـرکت  ایـن  صـادرات  وضعیـت 

صورت است؟

شرکت فوالد اکسین در ابتدا نیاز داخل را به 

انـواع ورق هـا فوالدی برطرف می کند؛ پـس از آن، 

بـه صـادرات بـرای تامیـن ارز مـورد نیـاز در تامین 

قطعـات یدکـی اسـتراتژیک مـورد نیـاز می پـردازد 

زیـرا همان طـور کـه گفتـه شـد، تکنولـوژی خـط 

تولیـد فـوالد اکسـین بسـیار خـاص بـوده و از آنجـا 

که به طور کامل توسط شرکت های بسیار مطرح 

تمـام  بنابرایـن  اسـت،  شـده  سـاخته  اروپایـی 

الکترونیکـی، همچنیـن  و  مکانیکـی  تجهیـزات 

انحصـار شـرکت های  اتوماسـیون در  تجهیـزات 

اروپایـی اسـت و بـه ناچـار بایـد قطعـات خـود را 

همانند بسیاری از صنایع دیگر از طریق واردات 

تامیـن کنـد. در نتیجـه، برای تامیـن این قطعات 

به ارز نیاز بوده و تامین ارز در شرایط کنونی تنها 

از طریـق صـادرات امکان پذیـر اسـت. البتـه در 
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گذشـته، صـادرات محصـوالت فـوالد اکسـین از 

طریـق دیگـر شـرکت ها بـه میـزان محـدود انجـام 

می شد؛ اما برای نخستین بار پس از گذشت سه 

سال ، شرکت فوالد اکسین توانست از خرداد ماه 

سـال جاری، فروش صادراتی را از سـر بگیرد. این 

صـادرات بـه طـور مسـتقیم توسـط شـرکت فـوالد 

نـام  بـا  انجـام شـد و همـه محصـوالت  اکسـین 

شرکت به دیگر کشورها صادر شدند. 

علت اهمیت صادرات به صورت مستقیم، 

آن اسـت که اگر محصوالت با نام فوالد اکسـین 

مزایـای  از  می توانـد  شـرکت  ایـن  شـود،  صـادر 

یـا  مالیاتـی  معافیت هـای  ویـژه  بـه  صـادرات 

مالیـات بـر ارزش افـزوده برخـوردار شـود که این 

امر در گذشته اتفاق نمی افتاد زیرا شرکت های 

صـادر  را  اکسـین  فـوالد  محصـوالت  دیگـری 

می کردنـد. در سـال جـاری تـالش کردیـم موانـع 

صادراتـی فـوالد اکسـین را بـه هـر طریـق ممکـن 

آنجـا کـه سـال جـاری، سـال  از  برطـرف کنیـم. 

نـام  مانع زدایی هـا«  و  پشـتیبانی ها  »تولیـد، 

گرفته اسـت، پیگیری هایی در این زمینه انجام 

شد که خوشبختانه به نتیجه رسید. 

برنامـه سـال جـاری شـرکت فـوالد اکسـین آن 

از  تـن  هـزار   70 میـزان  بـه  بتوانـد  کـه  اسـت 

محصـوالت خـود را صادر کنـد. این میزان حدود 

10 تا 12 درصد از کل محصوالت شـرکت در سـال 

صـادرات،  میـزان  ایـن  بـا  بـود.  خواهـد  جـاری 

می تـوان منابـع مالـی مـورد نیـاز جهـت تامیـن 

چراکـه  کـرد؛  فراهـم  را  تجهیـزات  و  قطعـات 

محصوالت شرکت ارزش زیادی دارند و صادرات 

آن هـا، پشـتوانه ارزی مناسـبی بـرای شـرکت در 

سـال آتـی خواهـد بـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

قیمـت صـادرات در مقایسـه بـا فـروش داخلـی 

چندان متفاوت نیسـت اما با توجه به نرخ ارز و 

داریـم  تمایـل  فـوالد،  جهانـی  بـازار  وضعیـت 

صادرات انجام شود.

فعالیـت صادراتی فوالد اکسـین، از خـرداد ماه 

حـدود  کنـون  تـا  و  شـد  گرفتـه  سـر  از  امسـال 

13هـزار تـن از محصـوالت شـرکت روانـه بازارهـای 

جهانـی یعنـی اسـپانیا شـده اسـت. عالوه برایـن، 

دیگـر  مقاصـد  بـه  نیـز  دیگـری  درخواسـت های 

کشـورها نیـز وجـود دارد کـه برخـی از آن هـا نهایی 

شـده اند. انشـالله این مسـیر را تا پایان سـال جاری 

ادامه خواهیم داد تا بتوانیم از منابع مالی جدید 

جهت رفع نیازها استفاده کنیم.

چـه برنامه هایـی را بـرای سـودآوری در سـال  ◄

جاری در نظر گرفته اید؟

شرکت فوالد اکسین دو سهامدار عمده دارد؛ 

60 درصد از سـهام شـرکت متعلق به وزارت رفاه، 

39.5 درصـد سـهام آن بـه بانـک ملـی و 0.5 درصد 

دیگر سهام ترجیحی پرسنل شرکت است. از نظر 

سـودآوری و منابـع حاصـل از آن، 60 درصـد سـود 

حاصـل شـرکت بـه قشـر کم درآمـد جامعـه یعنـی 

عموما بازنشسـتگان تامین اجتماعی و 40 درصد 

دیگر به بانک ملی می رسد.

شـرکت فـوالد اکسـین تا پیـش از اجـرای پروژه 

دلیـل  بـه  بـه جاسـک،  گـوره  نفـت  انتقـال  خـط 

کم توجهـی از سـوی مشـتریان اصلـی، نتوانسـت 

قابلیت هـای خـود را آن گونـه کـه بایـد و شـاید بـه 

نمایـش بگـذارد؛ بـه نوعـی می تـوان گفـت ایـن 

شـرکت در صنعـت فـوالد کشـور ناشـناخته بـود. 

هـر چنـد کـه احـداث ایـن شـرکت بـه دلیـل رفـع 

نیازهـای صنایـع خاصـی همچـون نفـت، گاز و 

پتروشـیمی صـورت گرفـت امـا در شـروع بـه کار 

این شـرکت، پتانسـیل های آن چندان مورد توجه 

قـرار نگرفـت و بـا شـروع پروژه گوره به جاسـک به 

ویژه آنکه دسـتور اجرای این پروژه از سـوی مقام 

معظـم رهبـری و وزیـر نفـت صـادر شـد و طی این 

پروژه، اسـتفاده از سـاخت داخل مورد تاکید قرار 

گرفت، نوع نگاه ها به شرکت فوالد اکسین تغییر 

کـرد و بـه نوعـی در کانـون توجهـات قـرار گرفت. 

ایـن شـرکت طـی فرایندهـای آزمایشـی و قطعـی 

مختلف توانست استانداردهای تولید محصول 

خـود را بـرای مسـئوالن امـر و مصرف کننـدگان به 

اثبات برساند.

بـا اجـرای پـروژه گوره-جاسـک، فـوالد اکسـین 

توانست هم پروژه بسیار مهمی را به پایان برساند 

و بـه تعهـدات خـود در آن عمـل کنـد و هـم اینکـه 

بتوانـد محصـوالت صنایع دیگـر را تولید کند و به 

آن هـا تحویـل دهـد. بـه طـوری کـه در سـال 1399 

توانسـتیم بالـغ بـر یک هـزار و 800 میلیـارد تومـان 

سودآوری داشته باشیم. بنابراین فوالد اکسین به 

فوالد اکسین، گوهری است 
گران بها که توانایی الزم جهت 
رفع نیاز صنایع خاص کشور را 
دارد و با تکنولوژی خاص خود، 

سرآمد صنعت فوالد در غرب 
آسیا شده است
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محـل درآمـد بـرای قشـر کم درآمـد جامعـه یعنـی 

بازنشسـتگان تبدیـل شـده اسـت. بودجـه ای کـه 

برای سال جاری در نظر گرفتیم 30 درصد بیشتر 

از سـال 1399 بوده اسـت که امیدوار هسـتیم آن را 

محقق کنیم. 

چالش قطعی برق چه مشکالتی را برای فوالد  ◄

اکسین به وجود آورد؟

کـه  جـاری  سـال  مـرداد  و  تیـر  ماه هـای  در 

مصـرف بـرق در کشـور افزایـش یافـت، صنایـع 

فـوالدی ملـزم بـه کاهـش مصـرف بـرق بـه میزان 

10 درصـد دیمانـد خـود شـدند کـه ایـن امـر بـه 

در  فـوالدی  شـرکت های  از  بسـیاری  تعطیلـی 

سراسـر کشـور انجامید. البته توانسـتیم در این 

فرصـت  از  تولیـدی،  فعالیـت  جـای  بـه  مـدت 

اسـتفاده کنیم و توانسـتیم به تعمیرات اساسـی 

بپردازیـم.  شـرکت  اورهـال  و  تولیـدی  خطـوط 

بـه  توجـه  بـا  سـال  ادامـه  در  هسـتیم  امیـدوار 

بـه  برداشـته شـدن محدودیت هـای تولیـدی و 

پایـان رسـیدن قطعـی بـرق، تولید از دسـت رفته 

را جبران کنیم یا اینکه به پیش بینی های انجام 

شده نزدیک شویم.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه دلیـل خـاص بـودن 

ورق هـای تولیدی شـرکت، این محصـوالت ارزش 

بسیار زیادی نسبت به دیگر محصوالت فوالدی 

مرسوم بازار دارند و در همه جای دنیا فوالدهای 

خاص از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند. با 

اینکه فوالد اکسـین در حلقه های میانی صنعت 

ایـن  کـه  فعالیتـی  امـا  می   کنـد  فعالیـت  فـوالد 

شـرکت بـه دلیـل تکنولـوژی منحصربه فـرد خـود 

ایـن  و  اسـت  خـاص  بسـیار  می دهـد،  انجـام 

تکنولـوژی بـه همـراه دانـش فنـی بسـیار خـوب 

کارکنـان، بـه ایجـاد ارزش افـزوده بسـیار بـاال در 

محصوالت منجر شـده  اسـت. سـودآوری بسـیار 

مطلـوب سـال های اخیـر بـه ویـژه سـال گذشـته، 

اسـاس،  همیـن  بـر  و  بـود  موضـوع  ایـن  حاصـل 

برنامه ریـزی سـال جـاری نیـز در راسـتای افزایـش 

خوشـبختانه  اسـت.  گرفتـه  صـورت  سـودآوری 

عملکرد سه ماه نخست امسال نیز به طور کامل 

کـه  میزانـی  آن  بـه  و  بـوده  بودجـه  بـا  منطبـق 

پیش بینـی کـرده بودیـم، عملکـرد شـرکت حاصل 

شـده اسـت. با این حال، در سـه ماه دوم سـال به 

دلیـل قطعـی بـرق و توقـف تولیـد، برنامـه محقـق 

سـال  ادامـه  در  کـرد  خواهیـم  تـالش  امـا  نشـد 

کاستی های ایجاد شده را جبران کنیم.

برنامـه هـای توسـعه فـوالد اکسـین در چـه  ◄

اجـرا  زمانـی  چـه  طـی  و  دارنـد  قـرار  وضعیتـی 

خواهند شد؟

از آنجا که شرکت فوالد اکسین، تولیدکننده 

محصـوالت اسـتراتژیک یعنـی ورق هـای خـاص 

فـوالدی اسـت، بـه مـواد اولیـه خاصـی نیـاز دارد. 

کشـور  در  حاضـر  حـال  در  کـه  فوالدسـازانی 

تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  می تواننـد 

ورق هـای فـوالد اکسـین را تامیـن کننـد، بسـیار 

محـدود هسـتند. بـه طـور مثـال، شـرکت فـوالد 

نقـش  اکسـین  فـوالد  مبارکـه اصفهـان در کنـار 

بسـزایی را در اجـرای خـط لولـه نفت خام از پایانه 

فـوالد  ایفـا کـرد.  بنـدر جاسـک  بـه  نفتـی گـوره 

مبارکه، تامین کننده مواد اولیه ورق یعنی اسلب 

نفت و گاز ترش بوده، ورق آن در فوالد اکسین و 

لوله سـازی  یـاد شـده در شـرکت های  لولـه خـط 

اهواز، لوله سازی صفا و لوله سازی ماهشهر تولید 

شد. اکنون این خط به طور کامل اجرایی شده و 

جریـان انتقـال نفـت در آن بـه طـور کامـل برقـرار 

اسـت. طبعـا رسـالت اصلـی فـوالد اکسـین نیـز 

پاسـخ بـه نیازهای این صنایع عظیـم و پروژه های 

بسیار بزرگ ملی در جهت جلوگیری از واردات 

و خروج ارز از کشور است. در این همین راستا، 

به دنبال توسعه و تکمیل زنجیره تولید و عرضه 

توسـعه ای  برنامه هـای  فـوالدی،  محصـوالت 

ازجمله احداث واحد فوالدسـازی و ریخته گری 

افـزوده  ارزش  ایجـاد  باعـث  خـود  کـه  هسـتیم 

تبدیـل  شـرکتی  بـه  اکسـین  فـوالد  و  می شـود 

خواهـد شـد کـه صفـر تا صـد محصـوالت را خود 

تهیه و تولید می کند.

اجـرای ایـن طرح هـای توسـعه ای چـه مزایایی  ◄

برای فوالد اکسین به همراه خواهند داشت؟

برنامه هـای  بلندمـدت،  در  نیـاز  رفـع  بـرای 

توسـعه ای در نظـر گرفته ایـم کـه ایـن امـر نیـز بـا 

ارزش افـزوده همـراه خواهـد بـود. احـداث واحـد 
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احیـا  آن  کنـار  در  و  ریخته گـری  و  فوالدسـازی 

مستقیم به این امر منجر خواهد شد که شرکت 

فوالد اکسین دیگر نیازی به خرید اسلب و مواد 

اولیـه خـود از دیگـر فوالدسـازان کشـور نخواهـد 

داشـت. بـه ایـن ترتیـب، مجموعـه فوالد اکسـین 

به مجموعه فوالدی کاملی شامل احیا مستقیم، 

ریخته گـری و فوالدسـازی و نـورد ورق و تولیـد 

محصـول نهایـی تبدیـل خواهـد شـد. البتـه در 

کوتاه مـدت و میان مـدت باید مـواد اولیه خود را 

از  امـکان  صـورت  در  و  داخلـی  فوالدسـازان  از 

طریق واردات تامین کنیم. سهامداران و مدیران 

فـوالد اکسـین، حامـی ایـن برنامـه توسـعه ای ایـن 

شـرکت هسـتند که به زودی فاز اجرایی آن آغاز 

خواهد شد و امیدوار هستیم بتوانیم کلنگ آغاز 

ایـن پـروژه را توسـط مقامـات عالی کشـور بزنیم. 

پیش بینی شـده اسـت پروژه یاد شـده تا سه سال 

بتوانـد  فـوالد اکسـین  اتمـام برسـد و  بـه  آینـده 

زنجیـره تولیـد را از مـواد اولیـه تـا محصول نهایی 

کامـل سـازد. همچنیـن اجـرای ایـن طـرح از نظـر 

صرفه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای فوالد 

اکسـین بسـیار فوق العـاده خواهد بـود زیرا دیگر 

تامیـن  شـرکت  خـارج  از  اولیـه  مـواد  و  اسـلب 

نخواهـد شـد. ناگفتـه نمانـد کـه هم اکنـون بایـد 

اسـلب ورودی را در مرحله پیش گرم قرار دهیم 

درجـه   250 و  هـزار  یـک  دمـای  بـه  را  آن  تـا 

سـانتی گراد و مناسـب برای نوردکاری برسـانیم. 

مطابـق بـا طرحی کـه هم اکنـون در دسـت اقدام 

داریـم، بـه جـای اینکـه اسـلب بـا دمـای معمولی 

بـه کـوره پیش گـرم وارد شـود، قرار اسـت اسـلب 

ریخته گری شـده به طور مسـتقیم با دمای 650 

درجـه سـانتی گراد بـه کوره هـای پیش گـرم نـورد 

وارد شـود. این طرح چندین مزیت برای شـرکت 

فوالد اکسـین به وجود خواهد آورد. چراکه برای 

پیش گـرم کـردن کـوره بـه گاز نیـاز داریـم؛ در 

حالی که یکی از معضالت بزرگ ما در زمسـتان 

بـا قطعـی گاز اتفـاق می افتـد. در نتیجـه، طـرح 

نظـر مصـرف گاز  از  و فوالدسـازی  ریخته گـری 

صرفه جویـی بـه همـراه خواهـد داشـت و ارزش 

افـزوده بیشـتری ایجـاد می کنـد. ضمـن اینکـه 

مصـرف بـرق بـا اجـرای ایـن پـروژه در حـوزه نـورد 

کاهـش می یابـد. عـالوه بـر مزیت های یاد شـده، 

اجرای طرح ریخته گری و اسلب باعث می شود 

مشـکالتی از قبیـل حمـل و نقـل مـواد اولیـه و 

در  باشـیم.  نداشـته  جـاده ای  ترافیـک  ایجـاد 

صورتی که نیاز به تامین مواد اولیه باشـد، برای 

بخش احیا خواهد بود که این امر، به طور کامل 

از طریـق خطـوط ریلـی انجـام خواهـد شـد. بـه 

گونـه ای کـه حمـل و نقـل جـاده ای بـرای فـوالد 

اکسـین تقریبـا بـه حداقـل خواهد رسـید. بـه این 

و  مسـتقیم  احیـا  طرح  هـای  اجـرای  بـا  ترتیـب، 

ریخته گری، بسـیاری از هزینه ها کاهش خواهد 

یافت که این امر، در زنجیره ارزش فوالد اکسین 

خواهـد  بسـزایی  تاثیـر  افـزوده  ارزش  ایجـاد  و 

داشـت. بنابرایـن اجـرای سـریع تر طرح های احیا 

اکسـین  فـوالد  شـرکت  فوالدسـازی  و  مسـتقیم 

ضروری به نظر می رسد.

از آنجا که شرکت فوالد 
اکسین، تولیدکننده محصوالت 

استراتژیک یعنی ورق های خاص 
فوالدی است، به مواد اولیه 

خاصی نیاز دارد. فوالدسازانی که 
در حال حاضر در کشور می توانند 

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
ورق های فوالد اکسین را تامین 

کنند، بسیار محدود هستند
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رشد 30 درصدی حمل مواد اولیه

کنترل زمان، اولویت اصلی در مدیریت پروژه است

استراتژی های مشترک 20 شرکت بزرگ و برتر فوالدی جهان
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نـادر جعفریوسـفی در مقاله ای بیان کرد: با بررسـی دقیق کسـب و کار 20 شـرکت 
برتـر و موفـق فـوالدی دنیـا از زمـان تاسـیس آن هـا تـا سـال 2020، اجـرای 11 
اسـتراتژی مشـترک در 20 شـرکت موفق فوالدی جهان، به تشکیل ابرهلدینگ های 

قوی و بزرگ فوالدی و مرتبط با چرخه فوالد منجر شده است.

مقاله ای از مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران؛

استراتژی های مشترک 20 شرکت بزرگ 
و برتر فوالدی جهان

آهن با حذف اکسـیژن و سـایر ناخالصی ها از 

سـنگ آهن سـاخته می شـود، هنگامـی کـه آهن با 

بازیافـت شـده و مقـدار کمـی از  کربـن، فـوالد 

عناصر دیگر ترکیب شـود، فوالد تولید می شـود. 

فـوالد آلیـاژی از آهـن و کربـن اسـت کـه حـاوی 

کمتـر از 2 درصـد کربـن و یـک درصـد منگنـز و 

مقادیر کمی سیلیکون، فسفر، گوگرد و اکسیژن 

اسـت ساخته می شـود. فوالد یک محصول واحد 

نیسـت بیـش از سـه هـزار و 500 گریـد مختلـف 

فـوالد بـا خـواص فیزیکـی، شـیمیایی و محیطـی 

متفاوت وجود دارد.

فوالد مهم ترین مصالح مهندسی و ساختمانی 

جهـان اسـت کـه در همـه جنبه هـای زندگـی مـا 

محصـوالت  و  خودروهـا  در  می شـود؛  اسـتفاده 

بـاری،  کشـتی های  خانگـی،  لـوازم  سـاختمانی، 

تجهیزات نظامی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

بـا  پل هـا و چاقـوی جراحـی. خودروهـای مـدرن 

فوالدهای جدید سـاخته شـده اند که قوی تر اما تا 

35 درصـد سـبک تـر از گذشـته هسـتند. تقریبـا 

75درصـد فوالدهـای مـدرن در 20 سـال گذشـته 

توسـعه یافته انـد. اگـر قـرار بـود بـرج ایفـل امـروز 

بازسازی شود، مهندسان فقط به یک سوم فوالدی 

که در ابتدا استفاده می شد، احتیاج داشتند.

اسـتفاده  فـوالد  سـاخت  بـرای  روش  دو  از 

پایـه  بلنـد اکسـیژن  می شـود، روش اول کـوره 

کـه  الکتریکـی  کـوره  دوم  روش  و   )BF-BOF(

القایـی  کـوره  و   )EAF( الکتریکـی قـوس  شـامل 

روش هـای  بیـن  اصلـی  تفـاوت  اسـت.   )IMF(

سـاخت فوالد در نوع مواد اولیه آن ها اسـت. در 

روش BF-BOF عمدتا از سـنگ آهن، زغال سـنگ 

و فوالد بازیافتی اسـتفاده می شـود، در حالی که 

در روش های )EAF( و )IMF( با استفاده از فوالد 

بـه  بسـته  می گیـرد.  انجـام  بـرق  و  بازیافتـی 

پیکربنـدی کارخانـه و در دسـترس بـودن فـوالد 

بازیافت شـده، سـایر منابع آهن فلزی مانند آهن 

اسـفنجی )DRI( یـا فلـز داغ نیـز می تواننـد در 

مسیر EAF استفاده شوند.

در مجمـوع 70.7 درصـد فـوالد بـا اسـتفاده از 

سـنگ  ابتـدا  می شـود.  تولیـد    BF-BOFروش

معـدن بـه آهـن تبدیـل و سـپس آهـن در BOF بـه 

فوالد تبدیل می شود. پس از ریخته گری و نورد، 

فـوالد به صورت میلگـرد، تیرآهن، کالف، صفحه 

و سایر مقاطع تحویل می شود.

 مراحل فرایند پایین دستی، مانند ریخته گری، 

گرمایـش مجـدد و نـورد در روش EAF شـبیه بـه 

یافـت   BF-BOF در مسـیر کـه  اسـت  مـواردی 

می شـود. حـدود 28.9 درصـد از فـوالد از طریـق 

مسیر EAF تولید می شود.

جـدا از ایـن دو روش از یـک روش دیگـر نیـز 

برای تولید فوالد وجود دارد که به آن کوره منفذ 

بـاز  )OHF(گفتـه می شـود کـه حـدود 0.4 درصـد 

از تولید جهانی فوالد را تشکیل می دهد. فرایند 

OHF بسـیار انرژی بـر بـوده و بـه دلیـل معایـب 

زیست محیطی و اقتصادی در حال افول است.

فوالد، کامال قابل بازیافت بوده، از دوام باالیی 

برخـوردار اسـت و در مقایسـه بـا سـایر مصالـح، بـه 

مقـدار نسـبتا کمـی انـرژی بـرای تولیـد نیـاز دارد. 

فوالدهـای سـبک نوآورانـه )ماننـد آن هایـی کـه در 

خودروهـا اسـتفاده می شـود( بـه صرفه جویـی در 

فـوالد  انـرژی و منابـع کمـک می کنـد. صنعـت 

تالش های زیادی برای محدود کردن آلودگی های 

تولیـد  گذشـته.  دهه هـای  در  زیسـت محیطی 

انـرژی  از  تنهـا 40درصـد  امـروزه  فـوالد  یکتـن 
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مـورد نیـاز در سـال 1960 را نیـاز دارد. انتشـار 

گرد و غبار حتی بیشتر کاهش یافته است.

امروزه تخمین زده می شود که صنعت فوالد 

جهانـی حـدود دو میلیـارد تـن سـنگ آهن، یـک 

میلیارد تن ذغال سنگ متالورژی و 575 میلیون 

تن ضایعات فوالدی برای تولید حدود 1.8میلیارد 

فـوالد  اسـت.  کـرده  اسـتفاده  خـام  فـوالد  تـن 

بازیافتـی کـه فـوالد قراضـه نیـز نامیـده می شـود، 

یکی از مهم ترین مواد اولیه صنعت فوالد است. 

هر کارخانه فوالد همچنین یک کارخانه بازیافت 

ضایعـات  از  فـوالد  تولیـدات  تمـام  در  و  اسـت 

اسـتفاده می شـود، تـا 100 درصـد در کـوره قـوس 

الکتریکـی )EAF( و تـا 30 درصـد در مسـیر کـوره 

شـده،  جمـع آوری  ضایعـات  تمـام   )BF( بلنـد 

حـدود  امـروزه  بازیافـت  کلـی  نـرخ  و  بازیافـت 

85درصد تخمین زده می شـود. این سـطح باالی 

بازیافت به این معنی است که فضای محدودی 

نقـش  ضایعـات  دارد.  وجـود  پیشـرفت  بـرای 

اساسـی در کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و 

مصرف منابع دارد. هر تن قراضه مورد اسـتفاده 

برای تولید فوالد از انتشار 1.5 تن دی اکسیدکربن 

کیلوگـرم   740 سـنگ آهن،  تـن   1.4 مصـرف  و 

زغال سنگ و 120 کیلوگرم سنگ آهک جلوگیری 

بـر  فـوالد مبتنـی  تولیـد  آتـی  توسـعه  می کنـد. 

ضایعات به در دسترس بودن ضایعات درجه باال 

بسـتگی دارد. در حالـی کـه عرضـه سـنگ آهن 

می توانـد بـا تقاضـا منعطـف شـود، در دسـترس 

بـودن ضایعـات جهانـی تابعی از تقاضای فـوالد و 

ایجـاد ضایعـات در پایـان عمـر محصـوالت حاوی 

فوالد اسـت. ظرفیت جهانی فوالدسـازی از اوایل 

امروزه تخمین زده می شود که 
صنعت فوالد جهانی حدود دو 

میلیارد تن سنگ آهن، یک میلیارد 
تن ذغال سنگ متالورژی و 575 
میلیون تن ضایعات فوالدی برای 
تولید حدود 1.8میلیارد تن فوالد 

خام استفاده کرده است
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دهه 2000 یک مرحله رشد انفجاری را تجربه کرد 

که عمدتا با سرمایه گذاری در ظرفیت جدید در 

متوسـط  عمـر  طـول  بـا  شـد.  تقویـت  چیـن 

محصـوالت فـوالدی 40 سـال، ایـن فـوالد در دهـه 

آینده وارد بازار قراضه شده و باعث کاهش قابل 

توجه انتشار گازهای فوالدی می شود.

برترین شرکت های تولیدکننده فوالد در   

سال 2020

در ایـن مطلـب، بـه 20 شـرکت بـزرگ و برتـر 

تولید کننده فوالد در جهان پرداخته شده است 

که برگرفته از لیسـت رتبه بندی 50 شـرکت برتر 

تولیـد کننـده فـوالد 2020 انجمـن جهانـی فـوالد 

)World Steel Association )worldsteelاست. 

این لیست از نظر حجم تولید فوالد به میلیون تن و 

بـدون در نظـر گرفتن گردش مالی شـرکت ها در 

اوایل ماه ژوئن هر سال به روز می شود.

ترکیب 20 شرکت برتر فوالدی بر اساس کشورها  

از 20 شرکت برتر فوالدی جهان در سال 2020، 

12 شـرکت از کشـور چیـن، دو شـرکت از کشـور 

ژاپن، یک شرکت از کشور سوییس، دو شرکت از 

کشـور کـره جنوبـی، یـک شـرکت از کشـور هنـد، 

یـک  و  )ایمیـدرو(  ایـران  کشـور  از  شـرکت  یـک 

شرکت از کشور آمریکا است. جدول 1 بزرگ ترین 

تولیدکنندگان فوالد دنیا را نشان می دهد.

اولین و بیستمین شرکت برتر  

گـروه بائـو اسـتیل از کشـور چیـن بـا تولیـد 

115.3میلیون تن فوالد اولین تولید کننده فوالد 

 Liuzhou Iron جهـان در سـال 2020 و شـرکت

and Steel از کشور چین با تولید 16.91 میلیون 

تن فوالد بیسـتمین تولید کننده فوالد جهان در 

سال 2020 بوده است. در نمودار 3، میزان تولید 

بائـو اسـتیل و نمـودار چـار میـزان تولیـد لیـژون 

نشان داده شده است.

جایگاه ایمیدرو تنها شرکت ایرانی در   

فوالدسازان برتر جهان

در این میان، ایمیدرو )IMIDRO( تنها سازمان 

ایرانـی کـه بـر اسـاس بررسـی های انجمـن جهانـی 

فـوالد World Steel Association بـا تولیـدی کـه 

حاصـل از تنـاژ ترکیبـی شـرکت های فـوالد مبارکه، 

ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان و شرکت ملی 

فـوالد ایـران اسـت، در میـان 20شـرکت برتـر جهـان 

قرار دارد. با تولید 18.90میلیون تن فوالد، ایمیدرو 

هجدهمین تولیدکننده فوالد جهان در سال 2020 

بوده است.

شـرکت های برتـر بـه ترتیـب میـزان تولیـد در 

سـال 2020 گـروه Baowu Steel از کشـور چیـن بـا 

تولید 115.29 میلیون تن فوالد اولین تولیدکننده 

فـوالد جهـان، شـرکت ArcelorMittal از کشـور 

لوکزامبـورگ بـا تولیـد 78.46 میلیـون تـن فـوالد 

گروه بائو استیل از کشور چین با 
تولید 115.3میلیون تن فوالد اولین 

تولید کننده فوالد جهان در سال 
 Liuzhou Iron 2020 و شرکت
and Steel از کشور چین با تولید 

16.91 میلیون تن فوالد بیستمین 
تولید کننده فوالد جهان در سال 

2020 بوده است
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 HBIS دومیـن تولیدکننـده فـوالد جهـان، شـرکت

Group از کشور چین با تولید 43.76 میلیون تن 

فـوالد سـومین تولیدکننـده فـوالد جهـان، گـروه 

تولیـد  بـا  چیـن  کشـور  از   Jiangsu Shagang

41.59 میلیـون تـن فـوالد چهارمیـن تولیدکننـده 

 Nippon Steel شـرکت  جهـان،  فـوالد 

تولیـد  بـا  ژاپـن  کشـور  از   Corporation

تولیدکننـده  پنجمیـن  فـوالد  تـن  41.58میلیـون 

کـره  کشـور  از   POSCO شـرکت جهـان،  فـوالد 

جنوبی با تولید 40.58 میلیون تن فوالد ششمین 

 Ansteel شـرکت  جهـان،  فـوالد  کننـده  تولیـد 

Group از کشور چین با تولید 38.19 میلیون تن 

فوالد هفتمین تولید کننده فوالد جهان، شـرکت 

تولیـد  بـا  چیـن  کشـور  از   Jianlong Group

36.47میلیـون تـن فـوالد هشـتمین تولیدکننـده 

از   Shougang Group شـرکت  جهـان،  فـوالد 

کشـور چین با تولید 34 میلیون تن فوالد نهمین 

 Shandong تولیـد کننـده فـوالد جهـان، شـرکت

Steel Group از کشور چین با تولید 31.11میلیون 

تن فوالد دهمین تولیدکننده فوالد جهان، شرکت 

Delong Steel Group از کشـور چیـن بـا تولیـد 

28.26 میلیـون تـن فـوالد یازدهمیـن تولیدکننـده 

از   Tata Steel Group شـرکت  جهـان،  فـوالد 

کشـور هنـد بـا تولیـد 28.07 میلیـون تـن فـوالد 

فـوالد جهـان، شـرکت  تولیدکننـده  دوازدهمیـن 

تولیـد  بـا  چیـن  کشـور  از   Valin Group

26.78میلیـون تن فوالد سـیزدهمین تولیدکننده 

فـوالد جهـان، شـرکت JFE Steel از کشـور ژاپـن بـا 

چهاردهمیـن  فـوالد  تـن  میلیـون   24.36 تولیـد 

 Nucor شـرکت  جهـان،  فـوالد  تولیدکننـده 

تولیـد  بـا  آمریـکا  کشـور  از   Corporation

22.69میلیـون تـن فـوالد پانزدهمیـن تولیدکننـده 

فـوالد جهـان، شـرکت Hyundai Steel از کشـور 

تـن فـوالد  بـا تولیـد 19.81 میلیـون  کـره جنوبـی 

شـانزدهمین تولیدکننـده فـوالد جهـان، شـرکت 

تولیـد  بـا  چیـن  کشـور  از   Fangda Steel

19.60میلیـون تـن فـوالد هفدهمیـن تولیدکننـده 

فوالد جهان، شـرکت IMIDRO از کشـور ایران با 

هجدهمیـن  فـوالد  تـن  میلیـون   18.90 تولیـد 

 Benxi Steel تولیدکننـده فـوالد جهـان، شـرکت

Group از کشور چین با تولید 17.36 میلیون تن 

فوالد نوزدهمین تولیدکننده فوالد جهان، شرکت 

بـا  از کشـور چیـن   Liuzhou Iron and Steel

بیسـتمین  فـوالد  تـن  میلیـون   16.91 تولیـد 

تولیدکننده فوالد جهان.

استراتژی های مشترک 20 شرکت موفق   

و برتر فوالدی دنیا با رویکرد تشکیل ابر 

هلدینگ های فوالدی

مشـترک  اسـتراتژی های  بررسـی  از  قبـل 

20شـرکت موفـق و برتـر فـوالدی دنیـا در سـال 

2020 میالدی، ابتدا به تعریف استراتژی از نگاه 

برخی دانشمندان این حوزه خواهیم پرداخت و 

اسـتراتژی های  و  رویکردهـا  بیـان  بـه  سـپس 

وضعیـت  تحلیـل  و  بررسـی  بـا  کـه  مشـترکی 
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شـرکت   20 آتـی  برنامه هـای  و  فعلـی  گذشـته، 

اطالعـات  طریـق  از  کـه  فـوالدی  برتـر  و  موفـق 

اسـتخراجی از انجمـن جهانـی فـوالد و اطالعات 

ارائـه شـده توسـط شـرکت ها و سـایر تحلیلگـران 

ارائه شده، خواهیم پرداخت.

تعریف استراتژی  

اسـتراتژی  تعریـف  در  دیویـد«  آر  »فـرد 

کـه سـازمان  اسـت  ابـزاری  اسـتراتژی  می گویـد 

می توانـد بـدان وسـیله به هدف هـای بلند مدت 

خود دست یابد. »آنسوف«، تعریف استراتژی را 

»قواعد تصمیم گیری« می داند. از نظر »چندلر«، 

اسـتراتژی تعییـن اهـداف بلندمـدت شـرکت و 

مجموعـه ای از اقدامـات و تخصیـص منابـع الزم 

نظـر  از  اسـت.  اهـداف  آن  بـه  دسـتیابی  بـرای 

»پورتر«، استراتژی خلق موقعیتی منحصربه فرد 

از  متفـاوت  مجموعـه ای  کـه  اسـت  متمایـز  و 

فعالیت هـا را در برمی گیـرد. فعالیت هـا در ایـن 

مورد باید به  صورت سیستمی سازگار با یکدیگر 

تناسب داشته باشند. »مینتزبرگ«، استراتژی را 

بـه  عنـوان یـک برنامـه، الگـو، موقعیـت، دورنمـا و 

حیله تعریف می کند.

11 استراتژی مشترک در 20 شرکت برتر و   

موفق فوالدی جهان

با بررسـی دقیق کسـب و کار 20 شـرکت برتر 

و موفـق فـوالدی دنیـا از زمـان تاسـیس آن هـا تـا 

سـال 2020 و بررسـی رویکردهـا و اسـتراتژی های 

آن هـا، تقریبـا اتخـاذ 11 اسـتراتژی کالن مشـترک 

زیـر  شـرح  بـه  آن هـا  توسـعه  و  رشـد  رونـد  در 

مشاهده شده است. شایان ذکر است اکثر این 

اسـتراتژی ها منتـج بـه تشـکیل ابـر هلدینگ های 

فوالدی شده است.

استراتژیمشـارکت: یـک یـا دو شـرکت در 
چرخـه فـوالد یـک مجموعـه جداگانـه را تشـکیل 

می دهند تا به هدفهای مشترک در حوزه چرخه 

ابـر  تشـکیل  هـدف  )بـا  یابنـد  دسـت  فـوالد 

هلدینگ های فوالدی(.

استراتژیادغامها: ازجمله اسـتراتژی  های 
بسـیار متـداول شـرکت های فـوالدی، ادغـام دو 

شـرکت چرخـه فـوالد در یکدیگـر و یا یک شـرکت 

سهام شرکت دیگری در چرخه فوالد را می خرد. 

در ایـن اسـتراتژی یـک شـرکت بـزرگ در چرخـه 

خریـداری  را  کوچکتـر  شـرکت  سـهام  فـوالد 

ابـر  تشـکیل  هـدف  )بـا  بالعکـس  یـا  و  می کنـد 

هلدینگ های فوالدی(.

 اسـتراتژییکپارچگیعمومیبهباال: به 
بـر  کنتـرل  افزایـش  یـا  مالکیـت  آوردن  دسـت 

عرضه  کنندگان مواد اولیه چرخه فوالد )با هدف 

تشکیل ابر هلدینگ های فوالدی(.

اسـتراتژییکپارچگیعمومـیبهپایین:
بـه دسـت آوردن مالکیـت یـا افزایـش کنتـرل بـر 

تولید کنندگان محصوالت نهایی چرخه فوالد )با 

هدف تشکیل ابر هلدینگ های فوالدی(.

استراتژییکپارچگیافقــی:به دســت 
بـــــر  کنتــــرل  افزایــــش  یــــا  مالکیــــت  آوردن 

شرکت  هـــای رقیــب )در راستـــای تشکیل ابــــر 

هلدینگ های فوالدی(.

عرضـه  بـازار:  توسـعه اسـتراتژی
محصـوالت فـوالدی تولیـدی و یـا مرتبط با چرخه 

فـوالد بـه مناطـق جغرافیایـی جدیـد )حضـور در 

بازارهای منطقه ای و بین المللی(.

ارتقـای  محصـول:  توسـعه اسـتراتژی
نـوع  عرضـه  یـا  و  کنونـی  فـوالدی  محصـوالت 

جدیدی از محصوالت فوالدی.

اسـتراتژیرسـوخدربازار: باال بردن سـهم 
شـرکت در بـازار صنعـت فـوالد بـرای محصـوالت 

کنونی از طریق تمرکز بر بازاریابی.

افـزودن  همگـون: تنـوع اسـتراتژی
محصوالت جدید و مرتبط با چرخه صنعت فوالد.

اسـتراتژیمتمایزسـازیمحصـوالتو
شـرکت  اسـتراتژی  ایـن  اسـاس  بـر  خدمـات: 
محصـوالت مرتبـط بـا چرخـه فـوالد را بـه نحـوی 

عرضـه می کنـد کـه در ایـن صنعـت بـه عنـوان 

محصول منحصربه فرد تلقی می شود.

اسـتراتژیفروشیاواگذاری: فـروش یک 
واحد مستقل یا بخشی از شرکت فوالدی.

اجـرای  می شـود،  مالحظـه  کـه  همان طـور 

اکثـر 11 اسـتراتژی مشـترک در 20 شـرکت موفـق 

فـوالدی جهـان، تشـکیل ابرهلدینگ هـای قـوی و 

را در  فـوالد  بـا چرخـه  و مرتبـط  فـوالدی  بـزرگ 

برداشته است.

فوالد مهم ترین مصالح مهندسی 
و ساختمانی جهان است که در 

همه جنبه های زندگی ما استفاده 
می شود؛ در خودروها و محصوالت 

ساختمانی، لوازم خانگی، کشتی های 
باری، تجهیزات نظامی، صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی، پل ها و 

چاقوی جراحی. خودروهای مدرن با 
فوالدهای جدید ساخته شده اند که 
قوی تر اما تا 35 درصد سبک تر از 

گذشته هستند
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مدیرعامل شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک گفت: شـرکت فوالد لجسـتیک از ابتدای سـال جاری تا پایان شـهریور ماه موفق 
بیـش از چهـار میلیون تن کاال به شـرکت فوالد خوزسـتان و دیگر شـرکت ها شـد که این میـزان حمل، باالترین رکورد ثبت شـده 

در 11 سال اخیر بوده است.

مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک مطرح کرد:

رشد 30 درصدی حمل مواد اولیه
در زمینه حمل مواد اولیه رکوردشکنی کردیم  

علـی قبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری بهتریـن عملکـرد 

چند سال اخیر در زمینه حمل مواد اولیه چه در 

حـوزه حمـل ریلـی و چـه حمـل جـاده ای اتفـاق 

افتاده است.

وی افزود: علت افزایش میزان حمل جاده ای 

در 6 ماه نخسـت امسـال نیز به ایجاد هماهنگی 

الزمه با معاون خرید و معاون بهره برداری شرکت 

فوالد خوزستان بازمی گردد. عالوه براین، در سال 

جاری، الکترونیکی کردن سیستم بارنامه صورت 

گرفـت و توانسـتیم از ایـن طریـق رکـورد حاصله را 

به ثبت برسانیم. به این ترتیب، بیشترین میزان 

حمـل صـورت گرفـت از زمـان احـداث شـرکت 

فوالد لجستیک به دست آمده است.

مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک 

خاطرنشـان کرد: شـرکت ما بیشـتر در حوزه حمل 

مواد اولیه فعالیت می کند و از این رو، بیشـترین 

میزان حمل شرکت به سنگ آهن و کنسانتره تعلق 

معـادن  از  بیشـتر  اولیـه  مـواد  ایـن  کـه  داشـت 

سـنگ آهن سـنگان در اسـتان خراسـان بـه مقصـد 

فوالد خوزستان حمل شدند. پس از آن مواد اولیه 

از استان های کرمان، اصفهان و زنجان نیز به فوالد 

خوزستان انتقال یافتند. البته بخشی از فعالیت 

شـرکت فـوالد لجسـتیک به صـادرات محصـوالت 

فـوالدی شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه صـورت ریلی 

بازمی گردد که خوشبختانه در سال جاری افزایش 

قابل مالحظه ای داشته است.

قبـادی تاکیـد کـرد: علی رغم همه مشـکالت 

موجـود آمارهـا نشـان می دهد میـزان حمل و نقل 

در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری بیـش از 30 درصـد 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 

نشان می دهد. در سال های اخیر هم تحریم ها و 

هم شـیوع ویروس کرونا مشـکالت اساسـی برای 

بخـش حمـل و نقـل کشـور به وجـود آورده اسـت. 

تحریم هـا بـه ویـژه بخـش تامیـن قطعـات حمـل 

ریلـی را نشـان گرفتـه اسـت. چراکـه شـرکت راه 

آهـن در تامیـن قطعات ریلی با مشـکالت زیادی 

مواجـه بـود. عـالوه بـر ایـن، بـا توجه بـه تحریم ها، 

دیزل های راه آهن مشکل داشتند.

وی تصریـح کـرد: در سـال جـاری همـکاری 

شـرکت فـوالد خوزسـتان با شـرکت چنـد وجهی 

فـوالد لجسـتیک بیـش از گذشـته شـد و در ایـن 

شـبانه روزی  تـالش  و  برنامه ریـزی  بـا  رابطـه 

ارشـد  مدیـران  کـه  حمایت هایـی  و  پرسـنل 

فـوالد  شـرکت  از  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

بـه  شـد  باعـث  دادنـد،  صـورت  لجسـتیک 

رکوردهای جدیدی دست یابیم.

فـوالد  وجهـی  چنـد  شـرکت  مدیرعامـل 

لجستیک عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت 

گرفته توانستیم آماده به کاری واگن ها را افزایش 

دهیـم؛ بـه طـوری کـه نسـبت بـه سـال گذشـته، 

چشـمگیری  رشـد  از  واگن هـا  کاری  بـه  آمـاده 

برخـوردار بـود و حـدود 35 درصـد افزایش یافت. 

بـا توجـه بـه اینکـه توانسـتیم در حـوزه تعمیـرات 

اساسی، تغییراتی ایجاد کنیم، تعمیرات خطوط 

در سـال جاری نسـبت به سـال گذشته به مراتب 

کمتر شد. در نتیجه تعداد واگن های تعمیری را 

به طور چشمگیری کاهش دادیم تا بتوانیم حجم 

بیشـتری از مواد اولیه را جابه جا کنیم. همه این 

تـا ضمـن  بـه دسـت هـم دادنـد  عوامـل دسـت 

شکسته شدن رکورد حمل و نقل ریلی در 11 سال 

میـزان  فعالیـت شـرکت، رشـد 30 درصـدی در 

حمل نسبت به سال گذشته حاصل شود.
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شـرکت ها و بـه  ویـژه تولیدکننـدگان بـرای بقای خود در بـازار و نیـز رقابت با دیگر شـرکت ها نیاز بـه اجرای طرح های توسـعه ای 
دارنـد و ایـن طرح هـا نیز توسـط شـرکت های پیمانـکاری توانمند به اجـرا در می آیـد. در این میان، هر شـرکتی که بتواند پـروژه را 
در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـه اجـرا درآورد و به بهره بـرداری برسـاند، عالوه بر اینکـه خود آن شـرکت به عنوان پیمانـکار درجه 
یـک معرفی خواهد شـد، طبعا بهتریـن انتخاب برای دیگر شـرکت ها جهت اجـرای پروژه های بزرگ تـر خواهد بود. در این راسـتا، 
خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با علی یوسـفی، مدیر پروژه بردسـیر مجتمع جهان فوالد سـیرجان به گفت وگو 

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

مدیر پروژه بردسیر مجتمع جهان فوالد سیرجان:

کنترل زمان، اولویت اصلی در مدیریت پروژه است
منابع انسانی، بزرگ ترین سرمایه هر سازمان  

توضیحاتـی را در خصـوص پروژه هایـی کـه  ◄

شـرکت کانـی مـس در جهـان فـوالد سـیرجان بـه 

اجرا در آورده یا در دست اجرا است، بفرمایید.

همـکاری شـرکت کانـی مـس از بـدو تاسـیس 

شـرکت جهـان فـوالد سـیرجان در حـوزه خدمـات 

مدیریـت و مشـاور آغـاز شـده اسـت؛ در فـاز اول 

همکاری، 6 پروژه های انجام شده و به بهره برداری 

رسیده است؛ ازجمله کارخانه نورد میلگرد که در 

شـهر بردسـیر بـه همـراه کلیه یوتیلیتی  هـا اعـم از، 

آب، برق، گاز، جاده و... با ظرفیت تولید 500هزار 

تـن به بهره برداری  رسـید. همچنیـن کارخانه احیا 

مستقیم شماره یک در شهر سیرجان و در مجتمع 

جهان فوالد سیرجان با ظرفیت تولید یک میلیون 

قـرار  آهـن اسـفنجی در سـال مـورد بهره بـرداری 

و  ذوب  کارخانـه  حـال،  همیـن  در  گرفـت. 

ریخته گـری شـماره یـک در مجتمـع جهـان فـوالد 

سیرجان با ظرفیت تولید یک میلیون تن بیلت در 

سال به سوددهی رسید. عالوه بر موارد یاد شده، 

کارخانـه اکسـیژن شـماره یـک بـا ظرفیـت تولیـد 

سـاعتی 10 هـزار متـر مکعـب گاز اکسـیژن در 

مجتمـــــع جهــــان فـــوالد سیرجــــان و همچنیـن 

احداث پسـت شـماره یک پسـت 400 در مجتمع 

و  یوتیلیتی هـا  کلیـه  و  سـیرجان  فـوالد  جهـان 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز جهـت بهره بـرداری از 

دو  همـکاری  تعامـالت  در  کارخانه هـا  اول  فـاز 

جانبه دو شرکت انجام شد.

با توجه به طرح های توسـعه ای تعریف شـده 

از سـوی مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان، قـرارداد 

خدمـات مدیریـت طـرح و مشـاوره شـرکت کانی 

مـس بـرای فـاز دو نیـز فی مابیـن ایـن دو شـرکت 

منعقـد شـد کـه در مـورد 6 سـرفصل اصلـی آن 

کارخانـه  آنکـه  نخسـت  توافـق صـورت گرفـت؛ 

فـوالد آلیـاژی بردسـیر بـا ظرفیـت تولیـد 500 هزار 

کلیـه  و  سـال  در  کم کربـن  آلیـاژی  فـوالد  تـن 

یوتیلیتی  ها و زیرساخت های الزم به بهره برداری 

رسید. عالوه براین، کارخانه خط کالف بردسیر با 

ظرفیت تولید 500 هزار تن در سال که به  صورت 

اکستنشـن بـر طـرح کارخانـه نـورد میلگـرد فعلی 

کارخانـه  حـال،  همیـن  در  شـد.  خواهـد  انجـام 

بـا  سـیرجان  فـوالد  جهـان  مجتمـع  مگامـدول 
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ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 700 هزار تن 

آهـن اسـفنجی و کارخانـه ذوب و ریخته گـری 

شماره دو با ظرفیت تولید یک میلیون تن بیلت 

یـا اسـلب در سـال یکـی از بندهـای ایـن قـرارداد 

اسـت. همچنیـن کارخانـه احیـای شـماره دو در 

مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان بـا ظرفیـت تولیـد 

بـه  سـال  در  اسـفنجی  آهـن  تـن  میلیـون  یـک 

بهره بـرداری خواهـد رسـید. در آخـر نیـز کارخانـه 

اکسـیژن شـماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان 

با ظرفیت تولید 18 هزار متر گاز مکعب اکسیژن 

یوتیلیتی هـا  کلیـه  همچنیـن  و  سـاعت  در 

از  بهره بـرداری  جهـت  الزم  زیرسـاخت های 

پروژه هـای فـاز دوم انجـام می شـود. در واقع، این 

پروژه ها هر کدام در فازهای مطالعاتی و فازهای 

بـا  قـرارداد  انعقـاد  جهـت  اولیـه  شـده  تعریـف 

اجـرای  مسـیر  ادامـه  در  مختلـف  پیمانـکاران 

پروژه ها خواهد بود.

توضیحاتی در خصوص مدیریت طرح ارائه  ◄

دهید و بفرمایید چه تاثیری در پیشبرد اهداف 

پروژه دارد؟

بـه  صـورت کلـی هـر پروژه ایـی بـا مولفه هـای 

گوناگونـی اعـم از زمان، هزینه، کیفیت، ریسـک 

و... مواجـه اسـت کـه کلیـه ارکان درگیـر در یـک 

پـروژه همـواره تمامـی تـالش خـود را در جهـت 

بهینه سـازی هـر مولفـه بـه کار می بـرد. طبیعـا 

برخی از این پارامترها در تناسب و تنازل مطلق با 

یکدیگـر بـوده اسـت و اثربخشـی بـر آن می توانـد 

تاثیـرات مخـرب و یا سـازنده ای بر سـایر مولفه ها 

داشته باشد.

در  ایـده آل  طـرح  یـک  در  مثـال،  عنـوان  بـه 

مدیریت و کنترل پروژه، ذی نفعان اصلی پروژه و 

افزایـش  درصـدد  همـواره  همـکار  گروه هـای 

بهره وری منابع در جهت افزایش کیفیت و توان 

طبعـا  و  ریسـک  زمـان،  کاهـش  بـا  طـرح  فنـی 

هزینه هـا خواهنـد بـود. ایـن الگـو و مـدل بهینـه 

نیازمنـد تعییـن اسـتراتژی و برنامه ریـزی اصولـی 

مهم تریـن  عنـوان  بـه  آن  از  می تـوان  کـه  اسـت 

شـاخه مدیـر طـرح یـاد کـرد. در فراینـد مدیریـت 

شـامل  کـه  دارد  وجـود  کلـی  اصـل  پنـج  طـرح 

مـواردی همچـون آغـاز یعنـی درج اطالعاتـی کـه 

بایـد به صـورت دقیـق ذکـر شـود؛ برنامه ریـزی بـه 

بـه طـور دقیـق  معنـای دربـاره نحـوه انجـام آن 

تصمیم گیـری شـود؛ اجـرا بـه ایـن صـورت کـه آن 

طرح را به مرحله اجرا برساند؛ کنترل به گونه ای 

کـه مطمئـن شـود دقیقـا انجـام شـده اسـت و در 

آخـر نیـز اختتام اسـت کـه باید تایید نهایـی آن را 

بگیرد، است.

بـه طـور کلـی می تـوان پنـج وظیفـه مدیریـت 

مدیریـت صحیـح  پروژه هـا،  اجـرای  در  را  طـرح 

منابـع، در جهـت اثربخشـی حداکثـری و تحقـق 

اهداف عالی پروژه و سـازمان دانسـت که در این 

از  کـدام  هـر  بـرای  مناسـب  ابـزار  بـه  راسـتا 

سـرفصل های یـاد شـده نیـاز اسـت؛ آغـاز یعنـی 

تعریـف درسـت و اصولـی از یـک پـروژه بـه همـراه 

ترسـیم کلیـه پیش نیازهـا، درآمـد و هزینـه طـرح، 

گام اول و نیـز مهـم اسـت کـه دیـدگاه درسـتی از 

آنچه باید انجام دهد، به دست آورد.

دومین ابزار، برنامه ریزی است که در یکی از 

ایـن بخـش  مهم تریـن خدمـات مدیـر طـرح در 

خالصه می شـود. یعنی جایی که بر اسـاس آنچه 

نیـاز یـا خواسـت پـروژه خواهـد بـود، می بایسـت 

کلیه منابع اعم از مالی، انسـانی، ماشـین آالت با 

در نظر گرفتن کلیه ریسک ها، ادغام شده و افق 

شـود.  روشـن  ذی نفعـان  کلیـه  بـرای  پیـش روی 

همچنیـن عملکـرد صحیـح مدیـر طـرح در ایـن 

بخـش می توانـد چـراغ روشـنی به وجـود آورد تا با 

تخصیـص دقیـق و بـه موقـع منابـع از بحران هـا و 

خسـارت های آتـی جلوگیـری کنـد. سـومین ابـزار 

مناسـب اجـرا بـوده کـه در ایـن زمینـه ارائـه اجـرا، 

عملکرد اجرایی صحیح و فنی زمینه ساز عملیات 

درست و به موقع خواهد بود.

ابـزار مهـم بعدی کنترل اسـت؛ قطعـا هر نوع 

برنامه  ریـزی و هدف گـذاری بـا کنتـرل و پایـش 

مستمر، مثمر ثمر و سودمند خواهد بود، جایی 

که مدیر طرح باید با استفاده از اعمال ابزارهای 

مطابـق  و  موقـع  بـه  انجـام  از  خـود،  کنترلـی 

اسـتاندارد فعالیت هـا اطمینـان حاصـل کنـد، بـه 

تاخیـرات  کـه  کنتـرل  فراینـد  در  مثـال،  عنـوان 

زمانـی یـک پـروژه متجلـی می شـود، می تـوان بـا 

اقدامات جبرانی، پوشش های مناسب را در نظر 

برنامـه  پایـش  و  تدویـن  رو،  ایـن  از  گرفـت. 

 پنج وظیفه مدیریت طرح را در 
اجرای پروژه ها، مدیریت صحیح 

منابع، در جهت اثربخشی حداکثری 
و تحقق اهداف عالی پروژه و 

سازمان دانست که در این راستا 
به ابزار مناسب برای هر کدام از 
سرفصل های یاد شده نیاز است
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اگر بتوان در شرکتی همچون کانی 
مس که به  صورت پروژه محور 

عمل می کند، به خوبی بتوان 
پروژه ها را مدیریت کرد و به مرحله 

اجرا درآورد، برندسازی و اعتبار 
مطلوب ایجاد شده که به طور قطع 

پروژه های بعدی ناخودآگاه به سمت 
این شرکت سوق پیدا می کنند

زمان بنـدی ابـزاری در جهـت کنتـرل زمـان پـروژه 

است که با توجه به ارتباط مستقیم، مولفه زمان 

و هزینـه و از طرفـی، سـودآوری هـر چـه سـریع تر 

کارخانـه، می تـوان از آن بـه عنـوان اولویت اصلی 

مدیر پروژه یاد کرد.

نحوه تبیین فرهنگ سازمانی در شرکت های  ◄

پیمانکاری نظیر کانی مس به چه صورتی است؟

شـرکت های  و  سـازمان ها  نهایـی  هـدف 

پیمانکاری ازجمله شرکت کانی مس که از محل 

پروژه ها منتفع می شـود، همواره انجام صحیح و 

بـا کیفیـت پروژه هـا در کوتاه تریـن زمـان ممکن با 

باالتریـن سـود اسـت. در واقـع، فرهنگ سـازمانی 

در سـازمان های پـروژه محـور بـر پایـه ایـن اصل بنا 

گذاشـته می شود. همچنین سـازمان هایی موفق 

و قادر به ادامه بقای خود در بازار رقابت هستند 

کـه بتواننـد در ایـن زمینـه موفـق عمـل کننـد. از 

ایـن رو بـا توجـه به تجربیات گذشـته و مشـارکت 

تیمـی در کنـار رهبـری قدرتمنـد و قابـل اعتمـاد، 

ترکیب ایده آل برای رسیدن به موفقیت را فراهم 

مـی آورد کـه در این خصوص ما در تیم های پروژه 

و نیز تیم های ستادی ارزش های مانند، همکاری، 

همدلـی، گفت وگـو در فضـای صمیمـی و آرام را 

جهت ابراز مشـکالت و اتخاذ راهکار مناسـب به 

عنـوان اسـتراتژیک خـود بـرای فرهنـگ سـازمانی 

مجموعه در دستور کار خود قرار دادیم.

بـه صـورت کلـی هر سـازمانی و شـرکتی که به 

طور قطع شـرکت کانی مس نیز به عنوان شـرکت 

پروژه محور از این قاعده مسـتثنا نیسـت، باید در 

فرهنـگ سـازمانی این موضـوع را نهادینه کند که 

به هر حال، بقای هر سازمان در گرو این است که 

پروژه هـا بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجـام شـود. در 

واقع، از نظر استاندارد فنی و کیفی، پروژه ها باید 

سـطح قابـل قبولـی را بـا کمتریـن ریسـک ممکـن 

داشته باشند و از همه مهم تر، در اجرای یک پروژه 

دو المـان بسـیار مهـم مثـل هزینـه و زمـان وجـود 

دارد. پـس اگـر بتوانیـم بـه نحـوی پروژه هـا را در 

کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله اجرا در بیاوریم، 

طبیعتـا بـه باالترین سـودآوری ممکن دسـت پیدا 

خواهیم کرد که در نهایت سازمان می تواند از این 

سـودآوری در جهت ارتقای پرسـنل خود اسـتفاده 

کنـد. بنابرایـن ایـن یـک »طـرح بـرد، بـرد« اسـت، 

یعنـی هـم بـرای سـازمان و هـم بـرای پرسـنل خـود 

سـازمان، منتفـع و سـودمند خواهـد بـود، در واقـع 

طـرح  ایـن  سـودآوری  ایـن  بـا  مجموعـه  پرسـنل 

می توانند جایگاه خود را ارتقا دهد.

نظیـر  شـرکت هایی  در  سـازمانی  فرهنـگ 

کانـی مـس بایـد بـه فرهنـگ تعامـل مطلـق میـان 

واحدهای سـتادی و تیم های پروژه تبدیل شـود، 

بـه ایـن مفهـوم کـه در مواقعـی کـه بـرای تیـم 

سـتادی کاری تعریـف می  شـود، نبایـد بـه ایـن 

مسائل فکر کند که این موضوع در حوزه کاری 

آن هـا وجـود دارد یـا نـه، بلکه باید به پروژه مانند 

ایـن  در  اگـر  نگریسـته شـود.  امـدادی  دویـدن 

چرخـه هـر کـدام از ایـن دونده هـا کار خـود را بـه 

درسـتی انجـام ندهنـد و تـا ایسـتگاه بعـدی، در 

زمـان مقـرر بـه مقصـد نرسـند، عمـال سـازمان از 

چرخـه رقابت خارج می شـوند. بنابراین فرهنگ 

سـازمانی در هـر شـرکتی بـا توجـه به سـازوکارها، 

سهامداران و ذی نفعان آن باید تببین شود.
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فرهنـگ سـازمانی چـه نقشـی را در اهـداف  ◄

توسعه ای شرکت کانی مس بازی می کند؟

اگر بتوان در شرکتی همچون کانی مس که به  

صورت پروژه محور عمل می کند، به خوبی بتوان 

پروژه هـا را مدیریـت کـرد و بـه مرحلـه اجـرا درآورد، 

برندسازی و اعتبار مطلوب ایجاد شده که به طور 

قطـع پروژه هـای بعـدی ناخـودآگاه بـه سـمت ایـن 

شـرکت سـوق پیدا می کنند، بنابراین یک سازمان 

در شـرایط فعلـی، طرح هـای توسـعه و آینده نگـری 

خود به تک تک پرسنل مجموعه وابسته است.

زمانـی کـه گفتـه می شـود، منابـع انسـانی، 

حسـاب  بـه  سـازمان  بـرای  سـرمایه  بزرگ تریـن 

گذشـته  سـالیان  در  نیسـت.  شـعار  می آیـد، 

شـرکت های مطـرح و بـا اعتبـاری وجـود داشـتند 

کـه رفتـه رفتـه از اعتبـار حقوقـی شـرکت کاسـته 

شـد و در حال حاضر نیز همچون گذشـته سـابق 

چـه  نمی شـود.  دیـده  آن هـا  فعالیـت  از  خبـری 

آیـا  اسـت؟  افتـاده  شـرکت ها  ایـن  بـرای  اتفاقـی 

فضای شـرکت ها و سـازمان ها تغییر یافته اسـت؟ 

قطعـا خیـر؛ زیـرا هیـچ اتفاقـی جـز تغییـر نیـروی 

اسـت. در  نـداده  ایـن مجموعه هـا رخ  انسـانی 

واقـع، افـرادی کـه آن سـطح کیفـی مطلـوب را بـه 

وجـود می آوردند، تغییـر کرده اند و یا دیگر در آن 

مجموعه فعالیت نمی کنند، پس اگر این اصل را 

بـه عنـوان مهم تریـن شـاخصه خـود مـد نظـر قـرار 

سـرمایه  بزرگ تریـن  انسـانی،  منابـع  کـه  دهیـم 

شرکت به حساب می آید و باید تکریم و قدردانی 

از آنـان را بـه جـا بیاوریـم و موقعیـت آن هـا را نیـز 

ارتقا دهیم، دیگر چنین موضوعی پیش نخواهد 

آمـد. در واقـع، منابـع انسـانی، گروه هایـی تحـت 

عنوان تیم های پروژه و تیم های ستادی را تشکیل 

می دهنـد کـه نیـروی انسـانی چـرخ دنده هـای 

سـازمان را کنـار یکدیگـر بـه حرکـت می اندازنـد و 

حتـی سـرعت و کیفیـت ماشـین را کـه ارتبـاط 

مسـتقیم با پرسـنل مجموعه دارد را مدنظر خود 

دارد، اما در نهایت تعامل بین ارکان می تواند هم 

و  توسـعه  طرح هـای  بـرای  هـم  پروژه هـا  بـرای 

دیدگاه هـای بلنـد مدتـی کـه سـازمان می توانـد 

داشته باشد، راهگشا باشد.

جهت ارتقای فرهنگ سـازمانی یک شرکت،  ◄

چه فرایندها و راهکارهایی را مناسب می دانید؟

شرکت در نظر دارد تا با تبدیل فضای کاری 

و سـازمانی بـه فضـای خـالق بـرای کارمنـدان بـه 

گونه ای که میزان نواوری افزایش یافته تا عالوه 

بر ارتقای فردی و سازمانی پرسنل، شاهد ارتقای 

کیفـی سـطح سـازمان نیـز باشـیم. عـالوه بـر ایـن 

تقویت، افزایش میزان اختیارات پرسنل سازمان 

و  یادگیـری  بـرای  مـکان  و  فرصـت  ایجـاد  و 

پیاده سـازی سیسـتم مدیریـت دانـش و افزایـش 

سـطح علمـی پرسـنل سـازمان را در دسـتور کار 

خـود دارد. همچنیـن برگـزاری کارگروه هـا جهت 

اسـتفاده و مشـارکت بیشـتر پرسـنل و نیز سـهیم 

کـردن کارمنـدان در بهبود فرایندهای سـازمانی 

شـرکت  راهکارهایـی  از  دوره ای  ممیزی هـای  و 

برای ارتقای فرهنگ سازمانی یک شرکت است.

پـروژه  مدیـران  پـروژه،  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا 

همـواره در حـال بررسـی و یافتـن راهـکار مناسـب 

در خصوص چالش های پیش  رو در پروژه هستند. 

از ایـن رو انتشـار دانـش و دسـتیابی بـه اطالعـات 

پیشـین سـایر همـکاران در سـایر تیم هـا، دریافـت 

نقطـه نظـرات تیـم، مشـارکت در تصمیم سـازی 

می توانـد کامـال در ایـن مسـیر راهگشـا باشـد کـه 

منجر به افزایش مشارکت تیم و در نهایت بهبود 

کیفیـت تصمیم گیـری خواهـد شـد و همچنیـن 

بـه سیسـتم  رایـج  بوروکراتیـک  تبدیـل سیسـتم 

همـکاری و مشـارکت تیمـی شـده کـه عـالوه بـر 

ارتقـای دانـش و تجریـه و تخصص پرسـنل، سـطح 

کیفـی کار و طبیعتـا سـطح کیفـی سـازمان را نیز 

و  جمـع آوری  بنابرایـن  داد.  خواهـد  افزایـش 

مستندسـازی مداوم مسـیر انجام پروژه با کمک 

تیـم پـروژه همـواره در دسـتور کار تیم خواهد بود 

انتهـای  در  دانـش  پایـگاه  ایجـاد  بـه  منجـر  کـه 

فعالیت ها می شود.

 اگر بتوانیم به نحوی پروژه ها را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله 

اجرا در بیاوریم، طبیعتا به باالترین 
سودآوری ممکن دست پیدا خواهیم 
کرد که در نهایت سازمان می تواند 
از این سودآوری در جهت ارتقای 

پرسنل خود استفاده کند
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دولت، راه خام فروشی را سد کند
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قیمـت کامودیتی ها در جهـان روند افزایشـی را طی می کند؛ بـه گونه ای 
کـه به عقیـده بسـیاری از کارشناسـان، شـاهد ابرچرخه در ایـن زمینه 
هسـتیم. قیمت فلزاتی نظیر آلومینیوم در بازار داخلـی، به نرخ ارز و قیمت 
آن فلـز در بـورس فلـزات لندن وابسـته اسـت؛ بنابراین با رشـد قیمت 
آلومینیـوم در جهان، شـاهد افزایش قیمت آن در بـازار داخلی نیز خواهیم 
بود. این امر، در شـرایطی نمود بیشـتری پیدا می کند که قیمت آلومینیوم 
تولیـد داخـل به قیمـت آلومینیـوم وارداتی نزدیک شـده اسـت و در این 
میـان، صنایـع باالدسـتی، با محـدود کردن عرضه هـای خـود در بورس 
کاال، تمرکـز خـود را بـر صـادرات گذاشـته اند. از سـوی دیگـر، صنایـع 
پایین دسـتی آلومینیـوم که دیگـر واردات شـمش و بیلـت آلومینیومی را 
به صرفـه نمی داننـد، بـه صـادرات آلومینیـوم به صـورت خـام، معترض 
هسـتند. در ایـن راسـتا، با محمود حکیمـی، عضو هیئت مدیره شـرکت 

آکپا ایران گفت وگو شده که مشروح آن را در ادامه آمده است:

عضو هیئت مدیره شرکت آکپا ایران؛

دولت، راه خام فروشی را سد کند

شـرکت  ◄ فعالیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

آکپا ایران بفرمایید.

آکپا ایران، اولین شرکت در صنعت آلومینیوم 

اسـت کـه بـا مشـارکت شـریک خارجـی در ایـران 

محصول تولید می کند. این شرکت از سال 1388 

فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و طـی هشـت سـال 

متوالی، عنوان برند برتر را به دسـت آورده اسـت. 

عالوه برایــــن، شرکــــت آکپــــا، گواهینامــــه مرکـــز 

تحقیقات ساختمان از کشورهای آلمان و انگلیس، 

مجـوز CE، تمامـی ایزوهـا و صـادرات اروپـا را دارا 

اسـت. از لحـاظ تکنولـوژی به کار رفتـه در خطوط 

تولیـد کارخانـه، باالتریـن و بهترین سیسـتم تولید 

پروفیـل آلومینیـوم در سـطح ایـران و خاورمیانـه 

متعلـق بـه ایـن شـرکت اسـت. در اوایـل شـروع 

فعالیت، به میزان تقریبی 300 تا 400 تن محصول، 

تولیـد و بـه بـازار عرضـه کردیم و اکنـون این میزان، 

یـک هـزار و 100 تـن افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه 

قصـد داریـم تـا سـه ماه آینـده، به تولید یک هـزار و 

800 تن پروفیل آلومینیومی دست پیدا کنیم.

در حال حاضر در شرکت آکپا چه محصوالتی  ◄

تولید می شود؟

بـه صـورت مشـخص در ایـن شـرکت، پروفیـل 

آلومینیومی و تمامی مقاطع صنعتی و ساختمانی 

تولیـد می شـود. سیاسـت آکپا، این اسـت کـه در 

زمینه تولید پروفیل فعالیت داشته باشد اما در 

کنـار این محصـول، کارخانه تولید یـراق آالت نیز 

مـا،  اسـت. Fabricator هـای  فعالیـت  در حـال 

بـه صـورت  شـرکت های زیرمجموعـه هسـتند؛ 

مستقیم در مقوله ساخت در و پنجره ورود پیدا 

نکردیـم کـه این، یکـی از برگ های برنـده برای این 

شـرکت محسـوب می شـود. شـرکت های همـکار 

 A+، در زمینـه سـاخت در و پنجـره، به گریدهـای

A، B و C تقسـیم شـده و بر اسـاس توانمندی هر 

سـازنده، گریـد مخصوصـی بـه آن تعلـق گرفتـه 

اسـت کـه مشـتری نهایـی نیـز بـر اسـاس گریـد 

سازنده ها، نیاز خود را تامین می کند.

چـه انواعـی از پروفیـل آلومینیومـی توسـط  ◄

شرکت آکپا ایران تولید می شود؟

بـه صـورت کلـی، بالغ بر سـه هـزار نوع قالب 

تولیـد پروفیـل آلومینیومی در دنیا وجـود دارد و 

این عدد یعنی بیش از 120 تا 130 سیستم پنجره 

ایرانـی ممکـن  بیـن شـرکت های  در  کـه  داریـم 

اسـت، از ایـن تعـداد تنـوع محصولـی، در نهایت 
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توانایـی تولیـد 10 سیسـتم در و پنجـره را داشـته 

باشند. میزان تنوع پروفیل های آلومینیومی که 

در شـرکت آکپـا ایـران تولیـد می شـود، از 10 نـوع 

بیشتر است که یک مزیت محسوب می شود.

تولیـد پروفیـل آلومینیومـی، بایـد بـه بهتریـن 

حالـت و کیفیـت ممکـن انجـام شـود که ایـن امر، 

بسـتگی بـه پارامترهایـی ماننـد کیفیـت بیلـت 

آلومینیومی مصرفی، قالبی که بیلت ذوب شده 

از آن خـارج می شـود و رنـگ پوششـی کـه روی 

پروفیـل بـه کار مـی رود، دارد. بـه عنـوان مثـال، 

سـختی آلومینیوم محصوالت شـرکت آکپا ایران، 

بیـن 10 تـا 14 درجـه وبسـتر اسـت کـه ایـن عـدد 

استاندارد جهانی بوده و بیلتی که مورد استفاده 

قرار می گیرد، 6063 استاندارد است. آنالیز بیلت 

مصرفـی، توسـط ایـن شـرکت مـورد بررسـی قـرار 

کـه  زمانـی  تـا  شـده  موجـب  ایـن  کـه  می  گیـرد 

محصـول وارد مرحلـه آنودایزینـگ می شـود، در 

نهایـت، سـطحی یکدسـت و صـاف و بـدون خـط 

اکسـترود و گرافیـت داشـته باشـد. بـا توجـه بـه 

نکاتی که بر آن تاکید شد، توانسته ایم پروفیل های 

آلومینیومـی خـود را بـرای 99 سـال، گارانتـی رنـگ 

کنیـم. بیلـت مصرفـی بـرای تولیـد پروفیـل را در 

سـال های قبـل از کشـور ترکیـه خریـداری و وارد 

کشـور می کردیم اما اکنون در فکر این هسـتیم تا 

خط ریخته گری بیلت آلومینیومی در شرکت آکپا 

راه اندازی شـود تا این شـرکت به صورت کامل، از 

پروفیلـی  تولیـد  زنجیـره  تامیـن  صـد  تـا  صفـر 

آلومینیومی را در خود داشته باشد.

علـت واردات بیلـت آلومینیومـی بـا وجـود  ◄

نمونه های داخلی این ماده اولیه، چیست؟

در حال حاضر، یک شرکت داخلی، بیلت های 

آلومینیومـی مـورد نیـاز آکپـا ایـران را طبـق فرمول 

مخصوصـی کـه بـه آن  داده شـده اسـت، تولیـد 

می کنـد. دلیـل واردات بیلـت آلومینیومـی ایـن 

بـود کـه کیفیتـی کـه در ایـن بیلت هـای خارجی 

وجـود دارد، هنـوز در کارخانه هـای داخلی بزرگ 

البتـه  نـدارد.  وجـود  نیـز  ایرالکـو  ماننـد 

تولیدکنندگان ایرانی در تالش هستند تا بتوانند 

بـه  را  آلومینیومـی  بیلت هـای  کیفـی  سـطح 

نمونه های خارجی برسانند.

شرکت های همکار در زمینه 
ساخت در و پنجره، به گریدهای 

A+، A، B و C تقسیم شده و 
بر اساس توانمندی هر سازنده، 

گرید مخصوصی به آن تعلق 
گرفته است که مشتری نهایی نیز 

بر اساس گرید سازنده ها، نیاز 
خود را تامین می کند

ضمـن اینکـه متاسـفانه در ایـران خام فروشـی 

هنـوز هـم صـورت می گیـرد و قیمـت آلومینیـوم 

درسـت ماننـد قیمـت سـکه طـال، بـه ازای هـر 

سـاعت افزایـش پیـدا می کنـد. در دولـت قبـل، 

جلـوی خام فروشـی گرفتـه شـده بـود و صـادرات 

شـمش و بیلـت ممنـوع بود اما هم اکنـون دوباره 

طرفـی،  از  اسـت.  شـده  آغـاز  کار  ایـن  انجـام 

تجربـه  را  شـدیدی  رشـد  جهانـی،  قیمت هـای 

می کند و از سوی دیگر، در داخل کشور کمبود 

شـمش و بیلـت آلومینیومـی را شـاهد هسـتیم؛ 

و  سـالکو  ایرالکـو،  ماننـد  شـرکت هایی  چراکـه 

المهـدی عرضه هـای خـود را محـدود کرده انـد و 

اقـدام بـه صـادرات می کننـد و تمایلـی به عرضه 

در بـازار داخلـی ندارنـد. ایـن امـر باعـث شـده تـا 

قیمـت تمـام شـده محصـول در داخـل کشـور بـه 

نارضایتـی  باعـث  و  کنـد  پیـدا  افزایـش  شـدت 

مصرف کننـدگان نهایـی شـود. در حـال حاضـر، 

شـمش آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را از بـورس 

کاال خریداری می کنیم.

به جز حالت های پادرکوتینگ و آنوادایزینگ،  ◄

روش رنگ پروفیل دیگری هم وجود دارد؟

رنـگ کاری آلومینیـوم بـه سـه روش صـورت 

آنودایزینـگ،  از  اسـت  عبـارت  کـه  می گیـرد 

پادرکوتینـگ و دکـورال که در رنـگ کاری به روش 

دکـورال، روی پروفیـل آلومینیومـی بـه جـای رنگ 

سـاده، طـرح چـوب نقـش می بنـدد. ضمـن اینکه 

هر کدام از روش های رنگ، مزایای مختص خود 

را دارد کـه در ایـن بیـن، مانـدگاری رنـگ کاری بـه 

روش آنودایز بسـیار بیشـتر از رنگ پودری است. 

رنـگ پـودری ماننـد رنـگ روی بدنه خودرو اسـت 

کـه بعـد از 10 تـا 20 سـال قـرار گرفتـن در معـرض 

تابـش نـور خورشـید، به مرور زمـان از بین می رود 

امـا رنـگ آنودایـز شـده بـه هیچ عنـوان تغییر پیدا 

نخواهد کرد؛ چراکه به خورد پروفیل می رود.

آیـا علت صادرات شـمش توسـط اسـملترها،  ◄

تامین آلومینا به صورت تهاتری است؟

این ادعا اشـتباه اسـت که برای تهاتر و تامین 

اسـملتر  شـرکت های  نیـاز،  مـورد  آلومینـای 

شمش های تولید شده را صادر می کنند؛ چراکه 
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ایـن امـر صرفا برای ارزآوری صورت می گیرد و به 

دریافـت  ارز  بیلـت،  و  شـمش  صـادرات  ازای 

می شـود نـه آلومینـا. در خصـوص قیمـت مـواد 

خـام آلومینیومـی نیـز بایـد گفـت کـه اگر قیمت 

بیلت آلومینیومی در بازار داخلی 50 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، قیمت بیلـت وارداتی 

از ترکیـه، بـه 40 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

بیلـت  قیمـت  اکنـون  متاسـفانه  می رسـید؛ 

آلومینیومـی در کشـور ترکیـه حـدود 107 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت و قیمـت ایـن 

محصول در بازار داخلی تقریبا 90 هزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم شـده اسـت و شـرایط کامـال 

قیمـت  اینکـه  ضمـن  مـی رود.  پیـش  برعکـس 

آلومینیـوم در بـازار داخلـی بـاز هـم افزایـش پیـدا 

خواهـد کـرد. قیمـت ایـن فلـز در بـازار ایـران بـر 

اسـاس فرمولـی که سـندیکای صنایـع آلومینیوم 

ایـران تنظیـم کـرده  اسـت، تعییـن می شـود که به 

پارامترهایـی ماننـد بـورس فلـزات لنـدن و قیمت 

دالر در سامانه ارزی نیما بستگی دارد و با تغییر 

هر کدام از این موارد، نوسان پیدا می کند.

در حـال حاضـر، وضعیـت بـازار محصـوالت  ◄

شرکت آکپا ایران چه تغییراتی کرده است؟

در حـال حاضـر، صنعت آلومینیـوم در ایران، 

ارزان ترین صنعت در دنیا به حساب می آید که 

بـا ایـن وجـود، می توانیـم سـهم مطلوبـی از بـازار 

اختصـاص  آلومینیـوم  صنعـت  بـه  را  صـادرات 

دهیـم. یعنـی حتی در بـازار داخلی هم اگر رکود 

بـه  خوبـی  صـادرات  می توانیـم  باشـد،  حاکـم 

کشورهای مختلف داشته باشیم و هم اکنون از 

نداشـتیم  درخواسـت  تاکنـون  کـه  کشـورهایی 

ماننـد ترکیـه کـه قلـب پروفیل هـای آلومینیومی 

اسـت، آلمـان، کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس، 

دریافـت  پروفیـل  سـفارش  افغانسـتان  و  عـراق 

کرده ایـم. البتـه بـا تغییـر دولـت افغانسـتان، در 

حال حاضر، به این کشور صادرات نداریم.

کشـورهای  از  درخواسـت  حاضـر،  حـال  در 

مختلـف بـرای خریـد از شـرکت مـا، بسـیار زیـاد 

است اما چون انجام این کار نارضایتی مشتریان 

داخلـی را بـه دنبـال دارد، درصـد محـدودی از 

داریـم.  نظـر  در  صـادرات  بـرای  را  محصـوالت 

عالوه برایـن بـه دلیـل چالش هـای صادراتـی کـه 

وجـود دارد، از نظـر زمانـی بـه نحـوی در تحویـل 

محصـول بدقـول هسـتیم؛ بنابرایـن بـه خاطـر این 

موضـوع، سـعی داریـم تـا تمـام تمرکـز خـود را بـر 

حوزه صادرات معطوف نکنیم. اگرچه سودآوری 

صـادرات بـرای مـا بیشـتر از فـروش محصـول در 

بـازار داخلـی اسـت اما بازار داخلی برای شـرکت 

آکپا ارجحیت دارد. همچنین در بحث واردات 

ارز نیـز مشـکالتی وجـود دارد کـه تقریبـا بـرای 

همـه تولیدکننـدگان یکسـان بـوده و بیشـتر بـه 

علت تحریم ها این معضل به وجود آمده است.

سخن آخر... ◄

بایـد  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 

بی رویـه  خام فروشـی  از  تـا  کنـد  برنامه ریـزی 

جلوگیـری کننـد. اگـر این توقع مـی رود حمایت 

از تولیـد داخلـی محقـق شـود و مصرف کننـده 

نهایی راضی باشد، باید جلوگیری از خام  فروشی 

جلوگیـری شـود؛ چراکـه در حـال حاضـر صنعـت 

نـه  دارد؛  بیلـت  و  شـمش  بـه  نیـاز  آلومینیـوم 

صادرات این محصوالت. عرضه شمش و بیلت 

آلومینیومـی اخیـرا کاهـش چشـمگیری داشـته 

انجـام  چندانـی  معاملـه  مچینـگ  در  و  اسـت 

نمی  شـود کـه ایـن یـک سیاسـت غلـط اسـت کـه 

باید اصالح شود.

بیلت مصرفی برای تولید پروفیل 
را در سال های قبل از کشور ترکیه 
خریداری و وارد کشور می کردیم 

اما اکنون در فکر این هستیم تا 
خط ریخته گری بیلت آلومینیومی 
در شرکت آکپا راه اندازی شود تا 

این شرکت به صورت کامل، از 
صفر تا صد تامین زنجیره تولید 

پروفیلی آلومینیومی را در خود 
داشته باشد
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کیفیت سیم و کابل، نقش حیاتی در ساختمان ها دارد
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قائم مقام مدیرعامل شـرکت کابل لوشـان گفت: بعضی از شـرکت ها برای تولید سـیم و کابل از ضایعات مسـی اسـتفاده می کنند 
کـه ایـن امر موجب کاهش کیفیت محصول نهایی می شـود و اسـتفاده از این سـیم و کابل ها در سـاختمان، ممکن اسـت در هنگام 

نوسان جریان برق، موجب آتش سوزی شود و در نهایت، خطرات جانی و مالی را به همراه داشته باشد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت کابل لوشان:

کیفیت سیم و کابل، نقش حیاتی در ساختمان ها دارد

 علـی آتشـک در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شرکت کابل لوشان در سال 1372 فعالیت خود را 

در زمینه تولید سیم و کابل و گرانول آغاز کرد. در 

حـال حاضـر نیـز خـط تولیـد هادی هـای مسـی را 

راه اندازی کردیم. ماده اولیه تمام محصوالت این 

شـرکت مفتـول مسـی اسـت امـا قصـد داریـم در 

بـه سـمت تولیـد سـیم و کابـل و هـادی  آینـده، 

آلومینیومـی نیـز برویـم؛ چراکـه بـا افزایـش قیمت 

مـس، قـدرت خریـد مصرف کننـده کاهـش پیـدا 

هادی هـای  بتوانیـم  بایـد  بنابرایـن  اسـت.  کـرده 

آلومینیومی را به سبد محصوالت اضافه کنیم و 

تمرکز اصلی تولید را بر آن بگذاریم.

وی افـزود: در شـرکت کابـل لوشـان، مقاطـع 

می شـود؛  تولیـد  کابـل  و  سـیم  از  گوناگونـی 

سیم  های، سازمانی )NYCY(، مخابراتی، کابل های 

جـوش و جریـان بـرق یـک تـا 6 کیلوولـت و 300 تـا 

500 کیلوولـت، ازجملـه محصـوالت تولیـدی ایـن 

شرکت هستند.

استفاده از مواد اولیه مرغوب در خطوط تولید  

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در خصـوص 

ظرفیـت تولیـد و میـزان تولیـد واقعـی و همچنیـن 

منبـع تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن شـرکت، 

گفـت: از سـال گذشـته و بـا واردات دسـتگاه های 

بـه روز دنیـا  و اضافـه کردن آن به خطوط تولید این 

شرکت، توانستیم تناژ ظرفیت تولید ماهانه را به 

تـا قبـل از آغـاز  تـا 400 تـن برسـانیم.  میـزان 300 

تحریم ها علیه کشور، مواد اولیه برای روکش سیم 

و کابل ها را از کشورهای همسایه و همچنین کره 

جنوبـی تامیـن می کردیم اما در حال حاضـر، پودر 

PVC گرید 65 و 70 را از شرکت های داخلی نظیر 

پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( تهیه می کنیم 

مفتـول  هسـتند.  مرغوبـی  کیفیـت  دارای  کـه 

مرغوب مورد نیاز خود را نیز از شرکت هایی نظیر 

دنیای مس کاشان و گیل راد شمال تهیه می کنیم. 

الزم به ذکر است بعضی از شرکت ها هستند که 

برای تولید سیم و کابل از ضایعات مسی استفاده 

نهایـی  محصـول  کیفیـت  در  کـه  می کننـد 

تاثیرگذاری منفی دارد اما شـرکت کابل لوشـان از 

مواد اولیه با کیفیت استفاده می کند.

قائـم مقـام مدیرعامل شـرکت کابل لوشـان در 
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ادامـه عنـوان کـرد: خرید مفتول مسـی را از طریق 

بورس کاال انجام می دهیم؛ مشکالتی هم پیرامون 

تهیـه آن و قیمت گـذاری داریـم کـه در گـذر زمـان 

شـاهد رفـع آن هـا خواهیـم بـود و تاکنـون بخـش 

عمـده ای از چالش هـای موجـود در ایـن زمینه نیز 

در حال برطرف شدن است.

به امید فروش صادراتی مطلوب  

محصـوالت  مشـتریان  خصـوص  در  آتشـک 

تولیـد شـده در ایـن شـرکت، اذعـان کـرد: عمـده 

مشـتریان سـیم وکابل هـای لوشـان، انبوه سـازان و 

شـرکت های دولتـی اعـم از گـروه پروژه سازه سـیم 

که دسـته های سـیم و کابل تولید می کند، ایران 

تبریـز هسـتند.  تراکتورسـازی  و  خـودرو، سـایپا 

نحـوه فـروش محصوالت نیز به صورت مسـتقیم 

و بدون واسطه از خود شرکت است. در بازار آزاد 

نیـز عرضـه محصـول انجـام می دهیـم که هـم در 

خیابـان اللـه زار تهران و هم در شـهرهای مختلف 

سـال  سـه  تـا  داریـم.  فـروش  نمایندگـی  کشـور 

گذشـته، بــه شهـــر اربیـــل واقـع در کشـور عـراق 

صـادرات داشـتیم و همچنیـن بـه افغانسـتان نیز 

محصـول صـادر می کردیـم کـه بـا توجـه بـه تغییر 

حکومـت و سیاسـت های ایـن کشـور، مـراودات 

تجاری با این کشور دچار چالش شد.

وی تاکیـد کـرد: علـت قطعـی روابط تجـاری با 

اربیـل عـراق و توقـف صـادرات محصـول بـه ایـن 

کشور نیز کیفیت محصوالت سفارش شده بود؛ 

چراکـــه مشتریــــان عراقـــی، سیـــم و کابل هـــای 

بی کیفیت تـر بـا قیمـــت تمـام شـــده کمتـــری را 

مدنظر داشتند اما ما به عنوان تولیدکننده وظیفه 

داریم محصول استاندارد تحویل بدهیم نه دقیقا 

چیزی که مشتری بدون در نظر داشتن کیفیت و 

انـدازه سـیم و کابـل مـورد نیاز خـود، سـفارش داده 

است. امیدوار هستیم تغییرات مثبتی در قوانین 

وضـع شـده در صـادرات رخ دهـد و بتوانیم فروش 

صادراتی را دوباره از سر بگیریم.

افزایش قیمت مس، بازار محصوالت   

بی کیفیت را رونق داده است

این فعال صنعت سـیم و کابل مس در پاسـخ 

به این سوال که جهش قیمتی مس چه تاثیراتی 

بـر صنعـت محصـوالت مسـی کشـور گذاشـته و 

شرکت لوشان را با چه چالش هایی در این زمینه 

مواجه کرده است، تصریح کرد: بالطبع، افزایش 

قیمـت مـس برای مصرف کننده نهایی که سـیم 

و کاال را خریداری می کند، به شـدت محسـوس 

اسـت زیـرا بایـد نقدینگـی کافی داشـته باشـد تا 

نیـاز خـود را تامیـن کنـد و در غیر این صورت، به 

خرید سیم های متفرقه روی می آورد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نزدیک به 

70 درصد تولیدکنندگان کشـور، اسـتانداردی که 

بـرای تولیـد محصـول بـه آن هـا ارائـه شـده اسـت را 

رعایـت نمی کننـد؛ بـه طـوری کـه در محصـوالت 

آن ها، سـطوح مقطع سـیم وکابلی که تولید شـده، 

استاندارد نیست یا PVCها و روکش های کار شده 

روی آن ها، درست انجام نشده  است. تنها چیزی 

کـه بـرای این تولیدکنندگان اهمیت دارد، کسـب 

کیفیـت  بنابرایـن  اسـت؛  بـاال  سـود  و  درآمـد 

و  توجـه  مـورد  آن  کارایـی  میـزان  و  محصـوالت 

اهمیت واقع نشده است.

آتشـک اذعـان کـرد: سـیم و کابـل، بخشـی از 

ساختمان را تشکیل می دهد که با جان انسان سر 

و کار دارد و زمانی که این محصول، دارای کیفیت 

و استانداردهای الزم نباشد، با نوسان جریان برق، 

ساختمان دچار آتش  سوزی خواهد شد. متاسفانه 

آن طور که باید و شاید از سوی مسئولین مربوطه، 

پیگیری های الزم جهت جلوگیری از تولید و توزیع 

محصوالت بی کیفیت تاکنون انجام نشده است.

کیفیـت محصـوالت به مشـتری ثابت   

شده است

قائـم مقـام مدیرعامل شـرکت کابل لوشـان در 

مـورد اینکـه چـه مزیت هایـی توسـط ایـن شـرکت 

خریـد  جـای  بـه  مصرف کننـده  تـا  شـده  ایجـاد 

محصـوالت بی کیفیـت، از شـرکت کابـل لوشـان، 

خریـد انجـام دهـد، عنـوان کـرد: بـه مشـتریان و 

نفراتـی کـه بـه دنبـال کاالی بـا کیفیت هسـتند و 

قصـد دارنـد بـا اصول درسـت و صحیـح پروژه های 

سـاختمانی را تکمیـل کننـد، کیفیـت مرغـوب 

ثابـت  را  شـرکت  ایـن  شـده  تولیـد  محصـوالت 

کرده ایم. همیشه سیم و کابل هایی که قرار است 

بـه مشـتری بفروشـیم را در حضـور شـخص، بـه 

اصطالح غالف مرجوعی می کنیم تا تصمیم گیری 

برای آن ها راحت باشد و بتوانند با اطمینان خاطر 

سـیم و کابـل مـورد نیـاز خـود را خریـداری کننـد. 

سیم و کابل های تولید شده از مواد اولیه ضایعات 

مسی در بازار به وفور یافت می شوند و رشته های 

مسـی کـه در آن هـا وجود دارد، رنگ تیـره ای دارند 

و مرتـب و منظـم کنـار هـم تنیـده نشـده اند امـا 

رشـته های مسـی درون سـیم و کابل شـرکت کابل 

لوشـان، مرتب و منظم تابیده و کشـش داده شـده 

اسـت و مس هـا رنـگ طالیـی و شـفافی دارنـد کـه 

نشانه استاندارد بودن محصول تولید شده است.

بهره مندی از تکنولوژی به روز دنیا  

بـه سـوال خبـرگار »فلـزات  پاسـخ  آتشـک در 

آنالین« مبنی بر اینکه ماشین آالت و دستگاه های 

به روزی که وارد خطوط تولید شرکت سیم و کابل 

لوشـان شـده اند، متعلق به کدام کشـور هسـتند، 

خاطرنشان کرد: دستگاه کشش مفتول متعلق به 

سـایر  و  بـوده  آلمـان  کشـور   Niehoff Group

دسـتگاه ها نیز متعلق به کشـورهای آلمان، ایتالیا 

و... هستند و برخی از ماشین آالت خطوط تولید 

نیز ایرانی هستند. در شرایط تحریمی که صنایع 

کشور بعضا با کمبود قطعه یدکی و بروز خرابی در 

برخـی قطعـات، مواجـه هسـتند، مـا نیـز بـا چالش 

مواجه هستیم.

از سال گذشته و با واردات 
دستگاه های به روز دنیا  و اضافه 

کردن آن به خطوط تولید این 
شرکت، توانستیم تناژ ظرفیت تولید 
ماهانه را به میزان 300 تا 400 تن 

برسانیم. تا قبل از آغاز تحریم ها 
علیه کشور، مواد اولیه برای روکش 

سیم و کابل ها را از کشورهای 
همسایه و همچنین کره جنوبی 

تامین می کردیم



مـــس

هفتهنامه

36
é 1400  مهرماه é 185  شماره 



مـــس

هفتهنامه

37
 é شماره  é 185 مهرماه 1400



سرب و روی

هفتهنامه

38
é 1400  مهرماه é 185  شماره 

سرب و روی



سرب و روی

هفتهنامه

39
 é شماره  é 185 مهرماه 1400

خام فروشی در روز روشن!
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مدیرعامـل کارخانـه ریخته گـری صادقی نـژاد گفـت: عـالوه بـر اینکـه ذخایـر معـدن بـزرگ انگـوران بـه انتها رسـیده و دسـت 
تولیدکنندگان از آن کوتاه اسـت، شـاهد صادرات خاک معدنی و کنسـانتره سـرب و روی هسـتیم؛ در حالی این امر در دوره ای ممنوع 

اعالم شده بود.

مدیرعامل کارخانه ریخته گری صادقی نژاد:

خام فروشی در روز روشن!

حمیدرضا صادقی نژاد در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« پیرامون 

مشـکالت صنعـت سـرب کشـور و موانعـی که بر 

سـر راه تولیدکننـدگان قـرار گرفتـه اسـت، اظهـار 

ایـن  در  فراوانـی  معضـالت  متاسـفانه  داشـت: 

صنعت به مرور به وجود آمده و باعث شده است 

حتی در تامین مواد اولیه نیز اختالالتی وارد شود 

و تولیدکننـدگان قـادر بـه تامیـن بـدون مانـع مـواد 

نباشند. اولیه 

کنــــونی،  معضـــل  بزرگ تریــــن  افـــزود:  وی 

خام فــروشی توسـط معادن بزرگ کشـور بوده که 

همــه تولیدکنندگان را درگیر خود کــرده اســـت. 

ایـــن واحـدهــــای معـــدنی، بـه جــــای اینکــــه بـه 

واحدهـای تولیـــدی شـمش سـرب و روی، مـاده 

اولیه عرضه کنند، کنسانتره های سرب و روی را 

بـــه صــــورت خــــام بـه کشورهــــای دیگـر صـادر 

می کنند. معادن بزرگ یاد شـده، کمتر از میزان 

سهمیـــه شرکت هـــا، کنسانتـــره بـه آن هـا عرضـه 

می کننـد. خام   فروشـی سـرب و روی در دولـــت 

قبلـی تــــا یـک برهـه زمانـی ممنـوع اعـالم شـــد و 

وضعیـت بـرای تولیدکننــــدگان کمـی در حــــال 

دوامـی  شـرایط  ایـن  متاسـفانه  کـه  بـود  بهبـود 

نداشت و مجددا خام فروشی شروع شد.

سودهای کالن خام فروشی  

ایــــن تولیدکننــــده شمــــش ســـرب گفــــت: 

خام فروشی طبیعتا برای تامین کنندگان سودهای 

فراوانـی دارد و بـه همیـن دلیـل نیز اگر هم تمایل 

سـهمیه  از  بیشـتر  معدنـی  خـاک  عرضـه  بـه 

شرکت ها در بازار داشته باشند، به قیمتی گزاف 

حاضـر بـه فـروش می شـوند. ایـن افزایـش بی رویه 

قیمــــت سبــــب می شـــود تـا تولیدکننـده ای کـه 

نقـــدینگی کافـی در دســـت نــــدارد، نتوانـد بـه 

راحتـی مـواد اولیـه خـود را تامین کنـد و به تولید 

ادامه دهد؛ بنابراین در نهایت، اقدام به تعطیلی 

واحد تولیدی خود می کند.

خـاک معدنـی سـهمیه ای، گران تـر از   

بازار آزاد

صادقی نژاد در تکمیل صحبت خود، اضافه 

کـرد: در حـال حاضـر، اکثر تولیدکنندگانی که در 

شهرک صنعتی زنجان در حال فعالیت هستند، از 

شـرکت های تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

کالسـیمین و سـرب و روی ایران که وظیفه تامین 

نیـاز داخـل را بـه عهـده دارنـد، بـه میـزان سـهمیه 

خـود خـاک معدنـی دریافـت نمی کننـد؛ چراکـه 

سـرب و روی کنسـانتره های فلوته شده توسط این 

تامین کننـدگان بـه صورت خـام  و به قیمت پایین 

بـه کشـورهای خارجـی صـادر می شـود. قیمـت 

کنسانتره سربی که از شرکت کالسیمین دریافت 

کردیم، بدون هزینه حمل و نقل 36 هزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـود امـا خـاک معدنی با همین 

کیفیـت در بـازار آزاد بـه قیمـت 23 هـزار تومـان 
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به ازای هر کیلوگرم به راحتی در دسـترس اسـت. 

سوال مهمی که مطرح می شود این است که چرا 

بایـد قیمـت مـواد اولیـه  کـه توسـط خـود شـرکت 

تامین کننـده به صورت مسـتقیم توزیع می شـود 

بـه جـای اینکـه مقرون به صرفـه باشـد، از بـازار آزاد 

گران تر است؟

تغییر محل کارخانه  

مدیرعامل کارخانه ریخته گری صادقی نژاد در 

ادامـه بیـان کـرد: افـرادی کـه در شـهرک صنعتـی 

زنجان مسـتقر هسـتند و وظیفه بررسی وضعیت 

کارخانه ها از لحاظ زیست محیطی و بهره مندی از 

سیسـتم های فیلتراسـیون مناسـب را بـر عهـده 

دارند، دانش کافی را در زمینه شـرایط اسـتاندارد 

یـک کارخانـه بـرای تولیـد سـرب و روی ندارنـد و 

بدون فکر، یک موضوع بی اهمیت را مهم قلمداد 

می کننـد و توسـط همـان، کارخانـه را بـه تعطیلـی 

می کشـانند. بـه عنـوان مثـال، کارخانـه ای کـه در 

اختیار داشـتیم، یک هکتار وسـعت داشـت و یک 

کارشـناس در بازدیـد از کارخانـه، اصـرار بر این امر 

داشـت کـه کل محوطـه بایـد بتن ریـزی شـود تـا 

بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و هیچ توجهی 

مبنی بر اینکه ضایعات مصرفی ما، اسید ندارند و 

بـرای محیـط زیسـت آسـیب زا نیسـتند، نکـرده و  

اقـدام بـه ایجـاد مانـع در برابـر فعالیـت تولیـدی 

کردنـد. بـه همیـن علـت مجبـور بـه نقـل مـکان 

شدیم. اکنون در یک کارگاه، عالوه بر ذوب فلزات 

رنگین، شمش سرب نیز تولید می کنیم.

فروش کارخانه تجهیز شده  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصـوص 

تکنولوژی تولید مورد استفاده در کارخانه قبلی 

خود، عنوان کرد: سیسـتم فیلتراسـیون آفالین با 

دانـــش فنــــی کشـــور اروپـــا یکـی از به روزتریـن 

سیسـتم ها اسـت کـه مهندسـین ایـن کارخانـه بـا 

خریداری نقشـه های سـاخت دسـتگاه و استفاده 

از مهـارت خـود، موفـق بـه سـاخت نمونـه داخلی 

آن شـده بودنـد. عالوه برایـن، کـوره گردان سـه تن 

و 6 تن  و همچنین دستگاه های سنگ شکن و... 

نیـز در ایـن کارخانـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 

بودند که متاسـفانه به علت موانع مختلفی که 

از جانب محیط زیست استان زنجان برای ادامه 

فعالیت ما ایجاد شد، تمام تجهیزات را به همراه 

کارخانه با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی 

به فروش رساندیم.

فراهم نبودن زیرساخت های تولید  

مدیرعامـل کارخانـه ریخته گـری صادقی نـژاد 

همچنین در ارتباط با عدم تامین زیرساخت های 

مـورد نیـاز تولیـد ماننـد فراهم بـودن منابع انـرژی، 

اظهـار کـرد: فعالیـت ایـن واحـد تولیـدی از سـال 

1393 کلیـد خـورد و توسـط خـود مسـئولین وعـده 

داده شـده بـود کـه گازکشـی واحـد بـه سـهولت 

انجام می شود و نیازی نیست از این بابت نگرانی 

داشـته باشـیم اما دو تا سـه سـال ابتدایی فعالیت 

خود را با مصرف سوخت گازوئیل جلو بردیم و به 

صـورت تک شـیفت و 17 روز کار در مـاه، محصـول 

تولیـد می کردیـم. بعـد از طـی این مدت، سـهمیه 

گاز بـه ایـن واحـد تعلق گرفت. پس از آن، قرار شـد 

به تولیدکنندگان با توجه به میزان ظرفیت تولید 

پروانه هـای بهره بـرداری، سـهمیه خاک معدنی به 

میـزان مـورد نیـاز عرضـه شـود امـا ایـن امـر محقـق 

نشد و به مقدار بسیار کمی خاک معدنی آن هم 

بـا قیمـت باالتـر از بـازار، عرضـه شـد. ایـن اتفـاق 

باعث شد تا تولید برای ما مقرون به صرفه نباشد. 

بهترین معدن خاورمیانه، معدن انگوران است اما 

تاکنـون از تامیـن کامـل نیاز تولیدکنندگان توسـط 

این معدن، خودداری شده است.

سود نجومی وام بانکی  

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه تامین مالی از بانک ها و موسسات 

مالـی و اعتبـاری را چگونـه ارزیابـی می کنیـــد، 

مطـــرح کـرد: هم اکنـون، دریافـت وام در تمــــام 

تولیدکننـــده صرفــــه  بـرای  کشـور،  اسـتان های 

اقتصـــادی نـــدارد. ســـودی کــه بــــرای بازپرداخت 

وام ها در نظر گرفته شـده، از درآمد تولیدکننده 

خیلی بیشتر است. ضمن اینکه به عنوان مثال، 

بـا دریافـت وام یـک میلیارد تومانـی، حتی 30 تن 

کنسانتره که خوراک یک هفته کوره های ذوب و 

بـه صـورت کار روزانـه تک شـیفت اسـت را نیـز 

نمی توان خریداری کرد.

خام فروشی طبیعتا برای 
تامین کنندگان سودهای فراوانی 
دارد و به همین دلیل نیز اگر هم 

تمایل به عرضه خاک معدنی بیشتر 
از سهمیه شرکت ها در بازار داشته 

باشند، به قیمتی گزاف حاضر به 
فروش می شوند
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درآمد »فخاس« 89 درصد رشد یافت

»فایرا« رشد 48.1 درصدی درآمد را تجربه کرد
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شـرکت فوالد خراسـان با فـروش 424 هزار تن محصول طی 6 ماه ابتدایی امسـال، توانسـت 52 هـزار و 313 میلیـارد ریال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 89 درصد افزایش یافته است.

درآمد »فخاس« 89 درصد رشد یافت
در نیمه نخست 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در شـهریور مـاه امسـال تولیـد 

فوالد در شرکت فوالد خراسان کمی رونق یافت و 

تولیـد شـمش  از کاسـتی  توانسـت  ایـن شـرکت 

فـوالدی خـود کـه در ماه هـای تیـر و مـرداد به دلیل 

قطعـی بـرق با کنـدی مواجه شـده بـود، جلوگیری 

کند. طی 6 ماه ابتدایی سال جاری، فوالد خراسان 

در زمینـه تولیـد محصـوالت سـبک سـاختمانی 

عملکـرد بسـیار خوبـی داشـت و بـا وجـود قطعـی 

بـرق، ایـن حـوزه تولیـد بیشـتری را نسـبت به سـال 

قبل تجربه کرد.

رشد 5 درصدی تولید محصوالت سبک   

ساختمانی

شـرکت فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال 

1400 توانسـت 665 هـزار و 626 تـن گندلـه تولیـد 

سـال 1399  نخسـت  مـاه  در 6  کنـد. »فخـاس« 

حدودا 831 هزار و 812 تن گندله تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 552 هـزار و 29 تـن آهن اسـفنجی 

شـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال پیـش 

توانسـته بـود 623 هـزار و 908 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »فخـاس« 

151هـزار و 874 تـن شـمش فـوالدی تولید کرد. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 در حـدود 

222هزار و 189 تن شمش داخلی تولید کرده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال 

1400 توانسـت 273 هـزار و 724 تـن محصـوالت 

سـبک سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 5 درصـد افزایـش یافته 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل، 

260هـزار و 511 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه 

نخسـت امسـال بـه یـک میلیـون و 643 هـزار و 

253تن رسـید. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سال 

پیش توانسته بود یک میلیون و 938 هزار و 420 تن 

محصول تولید کند.

صادرات شمش فوالد خراسان 166 درصد   

رشد یافت

شـرکت فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال 

1400 توانست 33 هزار و 364 تن آهن اسفنجی در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مدت مشابه سال پیش، 462 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شـرکت در 6 ماه نخست سـال 1399 

توانسته بود پنج هزار و 931 تن آهن اسفنجی را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، 

موفـق بـه فـروش 79 هـزار و 700 تـن شـمش فوالدی 

در بازارهـای داخلـی شـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

نخسـت سـال گذشـته، 128 هزار و 716 تن شـمش 

فوالدی در بازار داخلی فروخته بود.

»فخاس« در 6 ماه نخست سال 1400، توانست 

186 هـزار و 115 تـن محصوالت سـبک سـاختمانی 

در بازارهـای داخلـی به فروش رسـاند. این شـرکت 

بـود  توانسـته  سـال گذشـته  نخسـت  مـاه  در 6 

257هزار و 98 تن محصوالت سبک ساختمانی در 

بازار داخلی بفروشد.

جمـع فـروش داخلی شـرکت فوالد خراسـان در 

6مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 299 هـزار و 179 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال پیـش، 

391 هـزار و 745 تـن محصـول در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت سـال 

جاری توانست 79 هزار و 979 تن شمش فوالدی را 

در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 166درصد 
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کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش یـک هـزار و 451 درصـد افزایـش نشـان 

مـاه نخسـت سـال  ایـن شـرکت در 6  می دهـد. 

گذشته 171 میلیارد و 958 میلیون ریال درآمد از 

فروش آهن اسفنجی کسب کرده بود.

فوالد خراسان در 6 ماه نخست امسال 9 هزار 

از  ریـال درآمـد  میلیـون  و 263  میلیـارد  و 425 

فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبل، 19 درصد رشـد را نمایان می کند. این 

شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 توانسته بود 

هفـت هـزار و 904 میلیـارد و 640 میلیـون ریـال 

درآمـد از محـل فـروش شـمش فـوالدی در بـازار 

داخلی داشته باشد.

»فخاس« در 6 ماه نخست سال 1400 موفق به 

کسـب 24 هـزار و 701 میلیـارد و 804 میلیـون ریال 

درآمد از فروش محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی شـد که این میزان در مقایسـه با 

ایـن شـرکت در 6 مـاه  رشـد را نشـان می دهـد. 

نخسـت سـال قبل توانسـته بود 29 هزار و 998 تن 

شـمش فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی به فروش 

برساند.

همچنیـن فـوالد خراسـان در 6 مـاه نخسـت 

تـن  و 809  هـزار  بـه صـادرات 45  امسـال موفـق 

محصـوالت سـبک سـاختمانی شـد که این میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، یـک هـزار و 

244درصد رشد داشته است. این شرکت در 6ماه 

نخست سال پیش توانسته بود سه هزار و 407 تن 

محصوالت سبک ساختمانی صادر کند.

جمع صادرات شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه 

نخسـت امسـال بـه 125 هـزار و 788 تـن رسـید کـه 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش 276 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت 

و  هـزار   33 گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه   6 در 

405محصول صادر کرده بود.

در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، شـرکت فـوالد 

خراسـان 159 هـزار و 679 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند که 

در هم سـنجی بـا سـال پیـش، 0.6 درصـد رشـد را 

تجربـه کـرد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 

گذشـته، 158 هـزار و 714 تـن شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

جمـع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

سـبک سـاختمانی شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه 

نخست سال جاری، 231 هزار و 924 تن رسید. این 

حـدود   1399 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  شـرکت 

260هـزار و 505 تـن محصوالت سـبک سـاختمانی 

در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه نخسـت سـال 

1400، در مجموع 424 هزار و 967 تن محصول در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسـاند. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل، در مجمـوع 

425 هزار و 150 تن محصول فروخته بود.

رشد 19 درصدی درآمد حاصل از فروش   

شمش فوالدی در بازار داخلی

شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه نخسـت سـال 

1400 توانست دو هزار و 667 میلیارد و 878میلیون 

بـازار داخلـی  ریـال از فـروش آهـن اسـفنجی در 

مجموع تولید شرکت فوالد 
خراسان در 6 ماه نخست امسال 

به یک میلیون و 643 هزار و 
253تن رسید. این شرکت در 6 

ماه نخست سال پیش توانسته بود 
یک میلیون و 938 هزار و 420 تن 

محصول تولید کند
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مـدت مشـابه سـال پیـش 40 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399، 

17هـزار و 543 میلیـارد و 573 میلیون ریال درآمد 

از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار 

داخلی داشت.

جمع درآمد شـرکت فوالد خراسـان از فروش در 

بازار داخلی طی 6 ماه نخست امسال به 36 هزار و 

794 میلیـارد و 945 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

هم سنجی با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 

43 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سال پیش 25 هزار و 620 میلیارد و 171 میلیون ریال 

درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فوالد خراسان در 6 ماه نخست امسال، 9 هزار 

و 704 میلیارد و 609 میلیون ریال درآمد از فروش 

شـمش فـوالدی در بـازار صادراتـی کسـب کـرد که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 

441 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

سال گذشته یک هزار و 791 میلیارد و 902 میلیون 

ریال درآمد از صادرات شمش فوالد داشت.

»فخـاس« در 6 مـاه نخسـت امسـال موفـق بـه 

کسـب پنج هزار و 814 میلیارد و 48 میلیون ریال 

درآمـد از صـادرات محصوالت سـبک سـاختمانی 

شـده اسـت که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش دو هـزار و 206 درصـد افزایـش یافتـه 

درآمـد  گذشـته  سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

صـادرات  از  ریالـی  میلیـون   26 و  252میلیـارد 

محصوالت سبک ساختمانی داشت.

درآمـد فـروش صادراتی شـرکت فوالد خراسـان 

در 6 ماه نخست امسال، 15 هزار و 518 میلیارد و 

657 میلیـون ریـال بـود که در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال گذشـته، بیانگـر 659 درصـد رشـد 

و  هـزار  دو  قبـل  سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

43میلیـارد و 928 میلیـون ریـال درآمـد صادراتـی 

ناشی از فروش محصول داشت.

میزان درآمد حاصل از فروش شـمش فوالدی 

شـرکت فوالد خراسـان در 6 ماه نخسـت امسـال، 

19 هزار و 129 میلیارد و 872 میلیون ریال بود که 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

نشـان دهنده 97 درصد رشـد اسـت. این شـرکت 

در 6 ماه نخست سال پیش، 9 هزار و 696میلیارد 

شـمش  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 542 

کسب کرده بود.

در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، شـرکت فـوالد 

و  میلیـارد   515 و  هـزار   30 توانسـت  خراسـان 

فـروش  از  ناشـی  درآمـد  ریـال  852میلیـون 

محصوالت سبک ساختمانی در بازارهای داخلی 

و صادراتـی داشـته باشـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیـش 71 رشـد دارد. ایـن شـرکت در 

6ماه نخست سال گذشته 17 هزار و 795 میلیارد 

و 599 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی به دست آورده بود.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در 6 مـاه 

نخست سال 1400، حدود 52 هزار و 313 میلیارد و 

602 میلیون ریال بود که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال پیش، 89 درصد رشـد را نشـان 

مـاه نخسـت سـال  ایـن شـرکت در 6  می دهـد. 

گذشته، 27 هزار و 664 میلیارد و 99 میلیون ریال 

درآمد کسب کرده بود.

شرکت فوالد خراسان در 6 ماه 
نخست سال 1400، در مجموع 
424 هزار و 967 تن محصول 

در بازارهای داخلی و صادراتی به 
فروش رساند. این شرکت در 6 
ماه نخست سال قبل، در مجموع 

425 هزار و 150 تن محصول 
فروخته بود
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شـرکت آلومینیـوم ایران در شـهریور ماه سـال جاری از فـروش 13 هـزار و 176 تن محصول آلومینیومی، توانسـت هشـت هزار و 
458 میلیـارد و 652 میلیـون ریـال در آمـد کسـب کند که بیانگـر افزایش 20.1 درصدی درآمد نسـبت بـه ماه قبل از آن اسـت و در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 48.1 درصد رشد درآمد را نمایان می کند.

»فایرا« رشد 48.1 درصدی درآمد را تجربه کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، نمودار 1 عملکرد شـرکت ایرالکو 

در شهریور ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به 

ماه قبل از آن و شهریور ماه 1399 را نشان می دهد. 

بـر اسـاس ایـن نمـودار، میـزان فـروش محصـوالت 

آلومینیومـی ایـن شـرکت نسـبت بـه مـاه گذشـته 

دارای رشد بوده است.

رشد چشمگیر تولید بیلت آلومینیومی  

در شهریور ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران 

دو هـزار و 277 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی 

تولید کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از 

آن کـه تولیـد ایـن محصـول بـه میـزان دو هـزار و 

314تـن بـود، 1.6 درصـد افـت داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در مقایسـه با مدت زمان مشـابه در سال 

1399 کـه تنهـا 80 تـن بیلـت آلومینیومـی تولیـد 

کرده بود، رشـد چشـمگیر 2746.3 درصدی را به 

ثبت رسانده است.

»فایـرا« در آخریـن ماه تابسـتان 1400، به میزان 

875 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه 

بیانگـر رشـد 136.5 درصـدی فـروش ایـن محصول 

ایـن  فـروش  کـه  امسـال  مـاه  مـرداد  بـه  نسـبت 

محصول 370 تن بود، است. مقایسه میزان فروش 

بیلت در شهریور ماه امسال با مدت مشابه سال 

می دهـد.  نشـان  را  درصـدی   29.9 افـت   ،1399

ایرالکـو در شـهریور مـاه 1399، یـک هـزار و 249 تـن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فروش بیلت آلومینیومـی »فایـرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 66 هـزار و 676 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم ثبـت شـده کـه این میزان نسـبت به ماه 

قبل از آن، 17.4 درصد افزایش داشـته اسـت. نرخ 

فـروش ایـن محصول در مرداد مـاه 1400، 56 هزار و 

805 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. در حالی که 

نرخ فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو در شـهریور 

ماه نسبت به مدت مشابه سال 1399 که 42 هزار 

و 989 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، حاکـی از 

رشد قابل توجه 55.1 درصدی است.

افت تولید شمش آلومینیومی  

شـرکت آلومینیـوم ایران در شـهریور مـاه 1400، 

12هزار و 119 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که 

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن، 

3.7درصـد افـت داشـته اسـت. میـزان تولیـد ایـن 

محصول در مرداد ماه 1400، 12 هزار و 579 تن بود. 

مقایسـه میـزان تولیـد شـمش آلومینیومـی در ماه 

مورد بررسـی با ماه مشـابه در سـال 1399، حکایت 

از کاهـش 2.6 درصـدی تولیـد ایـن محصـول دارد. 

ایـن شـرکت در شـهریور مـاه سـال 1399، 12 هـزار و 
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افزایش درآمد ایرالکو در شهریور ماه 1400  

آمـده اسـت،  نمـودار 2  همان طـور کـه در 

شـرکت ایرالکـو در شـهریور مـاه 1400، در مجمـوع 

14هزار و 396 تن محصول آلومینیومی تولید کرده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 

3.3درصد کاهش و نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشته، 1.5درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در شـهریور ماه سـال 

تـــن محصــــول  جـاری، حـــدود 13 هــــزار و 176 

آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش 

از آن، 9.1 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 8.4 درصد افت داشته است.

ایرالکـو در آخریـن مـاه تابسـتان 1400، بـا کسـب 

درآمـد هشـت هـزار و 458 میلیـارد و 652 میلیـون 

آلومینیومـی،  فـروش محصـوالت  محـل  از  ریـال 

افزایش 20.1 درصدی درآمد را نسبت به ماه قبل از 

آن، بـه ثبـت رسـانده اسـت و در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل، 48.1 درصد رشد را نشان می دهد.

439 تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

»فایـرا« در آخریـن مـاه فصـل تابسـتان 1400، 

در  را  آلومینیومـی  شـمش  تـن   141 و  12هـزار 

بازارهـای داخلـی و صادراتی به فروش رسـاند که 

 ،1400 سـال  مـاه  مـرداد  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن 

3.7درصـد رشـد را نشـان می دهد. میـزان فروش 

این محصول در مرداد ماه 1400، 11 هزار و 710 تن 

بود. میزان فروش شمش آلومینیومی ایرالکو در 

شـهریور ماه امسـال، در مقایسـه با ماه مشابه در 

1399 و فـروش 12 هـزار و 292 تنـی، 1.2 درصـد 

کاهش را نشـان می دهد. میزان صادرات شـمش 

آلومینیومی این شـرکت در ماه مورد بررسـی نیز 

یک هزار و 850 تن بوده است.

شـرکت  آلومینیومـی  شـمش  فـروش  نـرخ 

ایرالکـو از 58 هـزار و 328 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـــرم در مـــرداد مــــاه 1400 بــــه 64 هــــزار و 

50تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در شـهریور مـاه 

سـال 1400 رسیـــد کــــه بــــه ایـن ترتیـب، رشــــد 

9.8درصـدی در ایـن زمینـه مشـاهده  می شـود. 

همچنین نرخ فروش شمش آلومینیومی نسبت 

بـه مـدت زمان مشـابه در سـال 1399، 62 درصد 

رشـد داشـته اسـت. نرخ فروش این محصول در 

مـرداد مـاه سـال گذشـته، 39 هـزار و 535 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

عدم تولید شمش آلیاژی  

در شـهریور مـاه سـال 1400، »فایـرا« ماننـد مـاه 

قبل از آن شمش آلیاژی تولید نکرد. این در حالی 

است که این شرکت در شهریور ماه 1399، دوهزار 

و 96 تن شمش آلیاژی تولید کرده بود.

گفتنـی اسـت ایرالکـو در شـهریور مـاه 1400، 

160تن شمش آلیاژی را توانست به فروش برساند. 

ایـن  بـرای  فروشـی  مـاه  مـرداد  در  شـرکت  ایـن 

محصـول ثبـت نکـرد ولـی در شـهریور مـاه 1399 

موفق به فروش 843 تن شمش آلیاژی شده بود.

نــــرخ فـــروش شمـــش آلیـاژی در مـــاه مـــورد 

بررسـی، 61 هـــــزار و 836 تومــــان بــــه ازای هــــر 

مـدت  در  شـرکت  ایـن  شـد.  تعییـن  کیلوگـرم 

مشابـــه ســـال 1399، شمش هــــای آلیـاژی را بـه 

قیمت 37 هزار و 520تومان به ازای هر کیلوگرم 

به فروش رسانده بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی 
»فایرا« در ماه مورد بررسی، 66 

هزار و 676 تومان به ازای هر 
کیلوگرم ثبت شده که این میزان 

نسبت به ماه قبل از آن، 17.4 
درصد افزایش داشته است
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هفته ای متفاوت در بازار فوالد بورس کاال
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفته منتهی بـه 9 مهر ماه، 

خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت های  فـوالدی  شـمش 

فوالد خراسان، چادرملو، تختال فوالد هرمزگان و 

میلگرد فوالد خراسان معامله شدند.

چادرملو، 10 هزار تن شمش فوالدی   

معامله کرد

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

6 مهر ماه توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالد خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 1 نشـان می دهد شـرکت معدنـی و 
صنعتی چادرملو، سه شنبه 6 مهر ماه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 13 هـزار تنی مواجه و این شـرکت 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

»کچاد«، شمش فوالدی را به قیمت 131هزار 

و 740 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت 

از معامله صورت گرفته 131 میلیارد و 740میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« پنج هزار و 700 تن تختال فوالدی   

فروخت

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 6 مهـر ماه، 

توانسـت پنـج هـزار 700 تـن تختـال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

در هفتـه منتهـی بـه 9 مهـر ماه، بـازار دو روی متفاوت بـه خود دید. از یک سـو، برخی محصـوالت فوالدی با تقاضـای قابل توجهی 
مواجـه شـدند و از سـوی دیگـر، تقاضا بـرای برخی محصوالت بسـیار کم بـود. در حالی که هفته پیـش از آن، عکـس این موضوع 
اتفـاق افتـاد. در هفتـه منتهی بـه 9 مهر، تقاضا بـرای محصوالت میانی به ویژه شـمش و تختال بسـیار کم رمق بـود و چنگی به دل 

نزد اما بازار محصوالت طویل با رونق کم نظیری مواجه شد و تقریبا بسیاری از محصوالت طویل معامله شدند.

هفته ای متفاوت در بازار فوالد بورس کاال

نشـان می دهـد،  همان طـور کـه نمـودار 2 

فـوالد هرمـزگان  مـاه، شـرکت  مهـر  سه شـنبه 6 

40هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن پنـج هـزار و 700 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و فـوالد هرمـزگان بـه همین 

میزان عرضه خود را مورد معامله قرار داد.

هرمـزگان،  فـوالد  تختـال  عرضـه  قیمـت 

155هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 
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»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 
131هزار و 446 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود که معامله 
با همین قیمت صورت گرفت. این 

شرکت از معامله صورت گرفته، 
65میلیارد و 723 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد

صـورت  قیمـت  در  رقابـت  بـدون  معاملـه 

گرفـت. فـوالد هرمـزگان از معاملـه تختـال در 

بـورس کاال، 88 میلیـارد و 350 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

معامله پنج هزار تنی شمش فوالدی »فخوز«  

سه شـنبه 6 مهر ماه، شـرکت فوالد خوزسـتان 

توانست پنج هزار تن شمش بلوم فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
خوزستان، سه شنبه 6 مهر ماه 40 هزار تن شمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 6 هـزار تنـی مواجه شـد اما پنـج هزار تن 

شمش فوالدی به فروش رفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 131هزار 

و 446 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه بـا همین قیمت صـورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 65 میلیـارد و 

723 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شـنبه  خوزسـتان  فـوالد  کـه  اسـت  گفتنـی 

سـوم مهـر مـاه پنـج هـزار تـن شـمش فـوالدی بـا 

گریـد RST34-2 و سه شـنبه 6 مهـر مـاه، 40 هزار 

تـن تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرده 

بـود کـه بـدون متقاضی و معاملـه، رینگ بورس 

را ترک کرد.

هفت هزار تن شمش »فخاس« معامله شد  

سه شـنبه 6 مهـر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفـق شـد هفـت هزار تن شـمش فـوالدی خـود را 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  صنعتـی  رینـگ  در 

معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 
خراسـان، سه شـنبه 6 مهـر مـاه هفـت هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای پنـج هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

همیـن میـزان معامله انجام شـد. »فخاس« باقی 
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»فخاس«، شمش فوالدی را به 
قیمت 124هزار و 296 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 

این شرکت از معامله صورت 
گرفته 87 میلیارد و هفت میلیون 

تومان درآمد کسب کرد

شـمش خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد کـه در ایـن 

تـاالر دو هـزار تـن دیگـر از شـمش ایـن شـرکت بـه 

فـروش رفـت و بـه ایـن ترتیـب بـه میـزان عرضـه 

معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

124هـزار و 296 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 87 میلیارد و 

هفت میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 15 هزار تن میلگرد فوالد خراسان   

در بورس کاال

فـوالد  مـاه، شـرکت  مهـر  هفتـم  چهارشـنبه 

میلگـرد  تـن  و 4  هـزار  شـد 15  موفـق  خراسـان 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی 

معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   5 نمـودار 
خراسان، چهارشنبه هفتم مهر ماه 15 هزار و 4تن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 34 هـزار و 650 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

134هـزار و 410 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـا توجـه بـه رقابت 

صورت گرفته به 138 هزار و 228 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت 

گرفتـه 207 میلیـارد و 397 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

ناگفته نماند که شرکت فوالد خراسان شنبه 

سـوم مهـر مـاه 400 تـن شـمش بلـوم طـول کوتـاه 

)150*150( بـا گریـد ST60-2، یـک هـزار و 700 تـن 

شمش بلوم معمولی با گرید  ST60-2، همچنین 

روز سه شنبه 6 مهر دو هزار و 200 تن شمش بلوم 

طـول کوتـاه )150*150( بـا گریـد 5SP  در بـورس 

بـدون  آن هـا  همـه  کـه  بـود  کـرده  عرضـه  کاال 

متقاضی و معامله ماندند.
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کارخانه شمش چدن خوسف فعال شد

مالیات بر ارزش افزوده صادرات مسترد می شود

باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان ثبت شد
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، مجیـد وفایی فـرد ضمـن بیان 

تحقیقـات  مرکـز  داشـت:  اظهـار  مطلـب،  ایـن 

فرآوری مواد معدنی ایران طی 6 ماهه گذشته، 

بـا نقش آفرینـی در فراینـد اکتشـاف پهنه هـای 

بـازوی خدمـات  بـه عنـوان  اکتشـافی ایمیـدرو 

بـه  آنالیـز  خدمـات  ارائـه  نیـز  و  آزمایشـگاهی 

معدنـکاران، بیـش از هفـت هـزار نمونه خدمات 

 ICP-Mass آنالیز شامل خردایش، نرمایش، آنالیز

و ICP-OES، آنالیز طال، مطالعات کانی شناسی، 

XRF ،XRD، شیـــمی تـــر و گوگــــرد و غیــــره را 

انجام داد.

وی افزود: این مرکز همچنین طی مدت یاد 

شده، 75 پروژه تحقیقاتی و خدماتی آزمایشگاهی 

و 11 پـروژه تحقیقاتـی نیمـه صنعتـی در حـوزه 

فرآوری را اجرایی کرد.

انعقـاد چهـار تفاهم نامه و قرارداد   

همکاری پژوهشی

مدیـر مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنی 

ایران با اشاره به انعقاد چهار تفاهم نامه همکاری 

منتج به قرارداد با مراکز تحقیقاتی، موسسات، 

نهادهـا و غیـره، تصریـح کـرد: ایـن تفاهم   نامه هـا 

و  اقتصـادی  فنـی  تحقیقاتـی  خدمـات  شـامل 

مطالعـات آزمایشـگاهی، نیمــــه صنعتـــی، ارائـه 

گـزارش و تفسـیر نتایج احداث کارخانـه فرآوری 

سیدریت و بازفرآوری هماتیت کم عیار مجتمع 

سنگ آهن سنگان و غیره است.

وی ادامـه داد: تفاهم نامه هـا و قرارداد هـای 

در  مشـترک  همکاری هـای  موضـوع  بـا  دیگـر 

دانش بنیـان،  پژوهشـی،  آموزشـی،  زمینه هـای 

خدمـات فنـی آزمایشـگاهی و غیـره بـا شـرکت 

معنـا  هلدینـگ  مبارکـه،  فـوالد   ،»  MMTE«

)معـدن، نـوآوری و اندیشـه( در راسـتای توسـعه 

زیسـت بوم نـوآوری در معـادن و صنایـع معدنـی 

منعقد شد.

اجرای طرح های جدید تحقیقات فرآوری  

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با 

اشـاره بـه طـرح های تحقیقات فـرآوری این مرکز 

گفـت: ایـن طـرح هـا شـامل تحقیقـات فـرآوری 

بـرای احـداث کارخانـه سـرباره مـس خاتـون آباد، 

احـداث کارخانـه خـط دو فلوتاسـیون میـدوک 

شـرکت بابـک مـس ایرانیـان، معـدن شـماره پنـج 

گل گهـر و طـرح آزمایش هـای فـرآوری سـنگ آهن 

معادن سنگان شرکت اپال پارسیان است.

وی افـزود: طـرح هـای پژوهشـی اسـتحصال 

تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه 

ارزیابـی  پایـه،  مقیـاس  در  جاجـرم  بوکسـیت 

مخاطـرات مواجهـه کارگـران بـا سـیلیس موجـود 

تحـت  منتخـب  معـادن  کار  هـوای محیـط  در 

پوشش ایمیدرو و نظارت بر پروژه های پژوهشی 

ایمیـدرو و بـرای 30 پـروژه تحقیقاتـی و غیـره نیـز 

در قالب تبادل موافقت نامه با ایمیدرو در حال 

انجام است.

وفایی فرد خاطرنشان کرد: سه طرح استحصال 

و  فـرآوری  کهنـوج،  تیتانیـوم  مجتمـع  وانادیـوم 

کاهـش گوگـرد زغـال سـنگ ناحیـه پـروده چهـار 

طبـس و طـرح فراینـد ممیـزی آب در 53 واحـد 

تابعه ایمیدرو نیز اخیرا به اتمام رسیده است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با 

اشـاره به اقدامات دیگر مرکز تحقیقات فرآوری 

مواد معدنی ایران در نیمه نخست امسال گفت: 

راه انـدازی شـعبه آزمایشـگاه مرکـز در مجتمـع 

دسـتگاه  دو  بومی سـازی  سـیرجان،  سـنگ آهن 

اسکرابر و میز نرمه موزلی و نیز اخذ دو گواهی 

ثبـت اختـراع جدید از دسـتاوردهای پژوهشـی و 

فناورانـه مرکـز، ازجمله اقدامات انجام شـده در 

6 ماهه نخست 1400 است.

امکان سـنجی  پروژه هـای  داد:  ادامـه  وی 

اسـتحصال وانادیـم از سـرباره  های فوالدسـازی 

در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، پروژه 

 FTPامکان سـنجی فـرآوری اقتصـادی غبارهای

از  مبارکـه،  فـوالد  آالیندگی هـای  پایـش  نیـز  و 

دیگـر طرح هـای در حـال اجـرا اسـت کـه مراحل 

امسـال  پایـان  تـا  و  اسـت  گذرانـده  را  پایانـی 

تکمیل خواهد شد.

مدیـر مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنی ایـران اعالم کـرد: این مرکـز طی نیمـه نخسـت 1400، بیـش از 20 هـزار آنالیز از 
نمونه های اکتشافی و معدنی کشور را به انجام رساند.

انجام بیش از 20 هزار آنالیز معدنی در مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی ایران
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی شـرکت فوالد مبارکه، محمدرضا 

چنگانـی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: بـا 

برنامه ریزی و پیگیری های انجام شـده طی یک 

همـکاری چنـد جانبـه بیـن ذوب آهـن اصفهـان، 

بنـدر شـهید رجایـی، گمـرک شـهید رجایـی و 

اداره کل راه آهـن هرمـزگان، بـرای اولیـن مرتبـه 

بارگیری مستقیم مواد فله از کشتی به واگن و 

آهـن  بـه مقصـد ذوب  بنـدر شـهید رجایـی  از 

اصفهان انجام گرفت. 

واگـن   90 تعـــداد  اینکــه  بـــه  اشـاره  بـا  وی 

بارگیری مسـتقیم شده اسـت، افزود: این اقدام 

در کاهـش هزینه هـا و همچنیـن تسـریع فراینـد 

انتقـال مـواد اولیـه بـه مقصـد کارخانـه اهمیـت 

بسـیار زیـادی دارد و لـذا واسـطه های بسـیاری 

در این بین حذف می شوند.

معـاون خریـد ذوب آهـن اصفهـان نیـز گفـت: 

حمـل سـریع و بـدون وقفـه مـواد اولیـه، تاثیـر بـه 

سـزایی در کاهـش هزینه هایی مانند اجـاره زمین، 

جلوگیـری از پـرت و بادبردگـی، حفـظ کیفیـت، 

افزایش سـرعت بارگیری و سـیر مواد اولیه، تخلیه 

روزانـه 6 هـزار و 400 تـن مـواد فله برای اولین بار در 

مصـرف  در  صرفه جویـی  رجایـی،  شـهید  بنـدر 

گازوییل به علت حذف کامیون از عملیات حمل 

مـواد اولیـه  را در پـی دارد. بـه همین منظور حمل 

یکسره مواد اولیه وارداتی به صورت ریلی،همزمان 

با تخلیه از کشـتی در دسـتور کار معاونت خرید 

ذوب آهن اصفهان قرار گرفت.

محمد جعفر صالحی در ادامه بیان کرد: در 

این راستا پس از انجام مقدمات الزم و هماهنگی 

با بندر شهید رجایی، اداره کل راه آهن هرمزگان 

و شـرکت پدیـدآوران امیـد پـارس ایـن اقـدام مهـم 

عملیاتـی شــــد و تعـداد 90 واگــــن بــــه صـــورت 

مستقیم بارگیری شد.

معاون خرید شرکت تصریح کرد: برای تداوم 

ایـن مهـم کـه به  عنوان یک رکورد بـرای اولین بار، 

در بندر شهید رجایی به ثبت رسیده است الزم 

است تمهیداتی اندیشیده شود که با عارضه یابی 

و تجربیـات بـه دسـت آمـده، بـا همکاری شـرکت 

پدیـدآوران امیـد پـارس، اداره امـور بنـدری بنـدر 

شهید رجایی و راه آهن ناحیه هرمزگان، مشکالت 

مرتفع خواهد شد. 

وی در پایان از تالش و مساعدت همه عزیزانی 

کـه در جهـت اجرایـی شـدن ایـن مهـم همراهـی و 

همکاری داشتند تشکر و قدردانی کرد.

بـا توجـه به نقش حیاتـی مواد اولیـه در خط تولید کارخانه هـا و اهمیت تسـریع در عملیات انتقـال، برای اولیـن مرتبه بارگیری 
مواد فله از کشتی به واگن و ارسال از بندر شهید رجایی به مقصد ذوب آهن اصفهان انجام گرفت.

بارگیری مواد فله از کشتی به واگن
 و ارسال به ذوب آهن اصفهان

برای اولین بار انجام شد؛



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

60
é 1400  مهرماه é 185  شماره 

معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان زنجان گفـت: نوسـانات قیمت مـس و در نتیجه مفتول مسـی و 
سهمیه بندی این ماده اولیه، از مشکالت صنایع برق و الکترونیک در زنجان است.

نوسانات قیمت مس، مشکل صنایع برق 
و الکترونیک در زنجان

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، علی کالنتری با 

و  الکترونیـک  بـرق،  ترکیـب صنعـت  بـه  اشـاره 

اظهـار  زنجـان،  اسـتان  در  اطالعـات  فنـاوری 

داشـت: تولیـد انـواع سـیم و کابـل، صنایـع بـرق 

قدرت و انواع کنتورها و تابلوهای برق، از عمده 

محصوالت صادراتی استان است.

واحـد   18 دارای  زنجـان  اسـتان  افـزود:  وی 

صنعتـی در زمینـه تولیـد انـواع سـیم و کابـل بـا 

بـا حجـم  تـن و  ظرفیـت اسـمی 111 هـزار و 900 

سـرمایه گذاری 11 هـزار میلیـارد ریـال و اشـتغال 

در  پیشـرو  اسـتان های  از  یکـی  نفـر  هـزار  یـک 

صنعت سیم و کابل است.

این مقام مسئول ادامه داد: حدود 30درصد 

از سیم کابل کشور در این استان تولید می شود 

و از محصـوالت صادراتـی اسـتان نیـز بـه شـمار 

می رود. میزان صادرات این محصول استراتژیک 

در سـال  جاری در حدود 1.9 میلیون دالر بوده و 

برتریـن  از  یکـی  ابهـر  کابـل  و  سـیم  شـرکت 

صادرکنندگان در بین تولیدکنندگان سیم و کابل 

کشور است.

معـاون امـور صنایع سـازمان صنعت، معدن 

و تجـارت اسـتان زنجـان بـا اشـاره بـه مشـکالت 

واحدهـای تولیـدی بـرق و الکترونیـک، تصریـح 

در  ارز  تخصیـص  فراینـد  بـودن  کـرد: طوالنـی 

بانک برای تامین مواد اولیه وارداتی، نوسـانات 

و  مسـی  مفتـول  نتیجـه  در  و  مـس  قیمـت 

نکـردن  ارائـه  و  اولیـه  مـاده  ایـن  سـهمیه بندی 

و  تولیـدی  واحدهـای  بـرای  کامـل  سـهمیه 

نوسـانات قیمـت انـواع گرانـول و سـهمیه بندی 

ایـن مـاده اولیـه و ارائـه نکـردن سـهمیه کامـل 

بـرای واحدهـای تولیدی، ازجمله مشـکالت این 

صنایع است.

از  ناشـی  مشـکالت  شـد:  یـادآور  کالنتـری 

کمبـود نقدینگـی شـامل نوسـانات قیمـت ارز و 

و  تولیـد  محصـوالت  قیمـت  آن  واسـطه  بـه 

واسـطه  بـه  واحدهـا  از  برخـی  بـودن  بسـتانکار 

مشـتریان دولتـی، از دیگـر مشـکالت واحدهای 

زنجـان  اسـتان  در  الکترونیـک  و  بـرق  تولیـدی 

است که می تواند بر فرایند تولید اثر گذارد.

ایـن مسـئول  ایسـنا،  از  بـر اسـاس گزارشـی 

خاطرنشـان کـرد: تولیـد ورق هسـته ترانـس بـه 

شـرط صـادرات دارای توجیـه اقتصـادی و تولیـد 

مفتـول مسـی بـه عنـوان مـاده اولیـه در تولیـد 

سیم و کابل و تولید و مونتاژ لوازم خانگی برقی 

بـا برندهـای معتبـر بـه عنـوان الگـوی پیشـرو و 

موفق بخش خصوصی از طریق ایجاد توانمندی  

اولویت هـای  از  فنـی،  و  علمـی  قابلیت هـای  و 

کـه  اسـت  صنایـع  ایـن  در  سـرمایه گذاری 

کشـور  چشـم انداز  بـه  دسـتیابی  در  می توانـد 

ایفای نقش کند.

معاون امور صنایع سازمان صمت استان زنجان عنوان کرد:
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صرفه جویی ناشـی از بومی سـازی شـرکت های بزرگ بخـش معدن و صنایع معدنی وابسـته به ایمیـدرو، از ابتدای سـال 99 تا پایان 
1400، به مرز 1.3 میلیارد دالر می  رسد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، این سـازمان از ابتدای سـال 99، 

سیاسـت بومی سـازی و توسـعه سـاخت داخـل را 

ابـالغ کـرد و طـی ایـن مـدت، اهـداف عملیاتـی از 

شـرکت های زیرمجموعـه و وابسـته را پیگیـری و 

پایش می کند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در این زمینه، 

طـی امسـال، شـرکت های بـزرگ بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی شـامل گل گهر و گهـر زمین، ملی 

خوزسـتان،  فـوالد  مبارکـه،  فـوالد  مـس،  صنایـع 

فـوالد  معدنـی،  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  چادرملـو، 

هرمـزگان، فـوالد خراسـان، آلومینـای ایـران و غیره، 

681 میلیـون و 290 هـزار دالر صرفه جویـی ارزی 

می کننـد. طـی سـال 99 نیـز به رغـم برنامه ریـزی 

حـدود 500 میلیـون دالری ناشـی از بومی سـازی 

قطعـات و تجهیزات، شـرکت های مذکور بیـش از 

617 میلیون دالر صرفه جویی ارزی کردند.

ایـن در حالـی اسـت کـه عالوه بر رقم فـوق، در 

طرح ها نیز شاهد بومی سازی و صرفه جویی ارزی 

بوده ایم. بنا به این گزارش، بومی سازی قطعات و 

تجهیـزات مـورد نیـاز صنایع بـزرگ و پایین دسـتی 

طـی سـال های گذشـته و بـه ویـژه 16 ماه گذشـته، 

موجـب شـد تـا خطـوط تولیـد در شـرایط تحریم به  

دلیل تامین به موقع قطعات، دچار وقفه نشوند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، حمیـد مالنوری 

در بازدید از کارخانه شمش چدن خوسف اظهار 

داشـت: ایـن واحـد تولیـدی بـه دالیلـی تعطیـل 

شـده بود و تعداد قابل توجهی از نیروی کارگری 

مجموعه تعدیل شده و بیکار شده بودند.

وی ادامــــه داد: طـــی یـک ســـال گذشتـــه 

پیگیری هایی صورت گرفت تا مشکالت کارخانه 

مرتفـع شـود و سـرمایه گذار چینـی برگـردد و ایـن 

واحد دوباره فعال شود.

اسـتاندار خراسـان جنوبی یادآور شـد: با ارائه 

راهکارهـای الزم، حـدود یـک هفتـه اسـت که این 

واحد به چرخه تولید برگشته و شروع به فعالیت 

مجدد کرده است.

مالنـوری بـا اشـاره بـه برنامـه سـرمایه گذار 

بـرای اجـرای طـرح توسـعه ایـن کارخانـه، عنـوان 

بـا  کارخانـه  ایـن  فـوالد  تولیـد  واحـد  کـرد: 

سـرمایه گذاری یـک هـزار و 300 میلیـارد تومـان 

به زودی راه اندازی می شود.

بـرای رفـع موانـع موجـود در  ادامـه  وی در 

مسـیر تامیـن آب، بـرق و اینترنـت مجموعـه قول 

مساعد داد.

استاندار خراسان جنوبی به صورت سرزده از 

کارخانه تولید شـمش چدن خوسـف بازدید کرد 

و ایـن بازدیـد بـا هـــدف بررسـی شـرایط موجـود و 

تحقق مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

استان صورت گرفت.

مشـکالت  پـاره ای  بـرای  کارخانـه  ایـن 

غیرفعال شده بود که با مصوبه کارگروه تسهیل 

تولیـد  بـه چرخـه  اسـتان،  تولیـد  موانـع  رفـع  و 

برگشـت و کارگران تعدیل شـده نیز، دعوت به 

کار شدند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، معاون هماهنگی 

امـور عمرانـی اسـتاندار، جمعـی از مدیـران کل 

فرمانـدار  و  جمعـه  امـام  اسـتانی،  و  سـتادی 

شهرستان خوسف در این بازدید حضور داشتند.

صرفه جویی 1.3 میلیارد دالری ایمیدرو

اسـتاندار خراسـان جنوبـی گفـت: با فعال شـدن دوباره کارخانه شـمش چدن خوسـف، 260 نیروی تعدیل شـده بـه محل کار 
خود برگشتند.

کارخانه شمش چدن خوسف فعال شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

ایـران، کـورش شـعبانی،  انجمـن مـس  عمومـی 

نایب رئیس انجمن مس ایران با تاکید بر اهمیت 

طرح جامع مس اظهار داشت: طی بیست سال 

گذشـته، چنـد طـرح بـرای صنعـت مـس نوشـته 

شـد اما برنامه  منسـجم و اجرایی برای آینده این 

صنعـت تعریـف نشـده و عمـال هیـچ کـدام از 

طرح ها به مرحله اجرا درنیامده است.

افـزود:  ایـران  مـس  انجمـن  رئیـس  نایـب 

صنعـت مـس در کشـور کامـال بومـی شـده و بـا 

بـا تجهیـزات  قدمتـی در حـدود 50-60 سـاله 

ایـن  بـا وجـود  بـه کار اسـت.  بـه روز، مشـغول 

صنعـت کشـور قابلیـت تبدیـل شـدن بـه قطـب 

مـس در خاورمیانـه را دارد. مـا در کشـور از 

اکتشـاف گرفتـه تـا تولیـد محصـوالت مسـی به 

بـرای  تنهـا  و  رسـیده ایم  کامـل  خودکفایـی 

واردات  بـه  مـدرن  ماشـین آالت  و  تجهیـزات 

نیازمندیـم. مـا در انجمـن مـس خواهـان توجـه، 

حمایـت و همراهـی بیشـتری از جانـب شـرکت 

ملی مس نیز هستیم تا با همکاری هم بتوانیم 

این هدف را به نتیجه برسـانیم؛ چراکه شـرکت 

ملـی مـس ایـران از اعضـای اصلـی انجمـن مـس 

کشـور اسـت و بایـد بـرای رفـع دغدغـه فعـاالن 

این حوزه نقش داشته باشد.

نایـب رئیـس انجمـن مس ایران گفـت: تدوین برنامه هـا و طرح های جامـع در جهت توسـعه بخش های مختلف معـدن، ازجمله 
مسـائلی اسـت کـه همـواره تا امـروز مطالبـه جدی فعـاالن معدنی بـوده و البتـه اقداماتـی مبنی بر تدوین شـدن طـرح جامع و 
سـند های توسـعه ای برخـی حوزه هـای معدنـی انجـام شـده اسـت؛ از ایـن رو توجـه بـه طرح هـای تدویـن شـده و همچنین 
حوزه هـای مغفـول مانـده در ایـن برنامه ریـزی، حائـز اهمیت بـوده و انجمن مس ایـران در تالش اسـت تا به طور مشـخص در 

حوزه مس، این طرح پایش، ارتقا یابد و اجرایی شود.

برای جایگزینی معدن به جای نفت، باید آن را 
از شعار خارج کنیم

نایب رئیس انجمن مس ایران:

شعبانی خاطرنشان کرد: در طرح جامع مس، 

حضور انجمن مس الزامی است و در این خصوص 

جلسات متعددی برگزار شده تا هسته مرکزی این 

طـرح مشـخص شـود. در ایـن جلسـات، اهـداف 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و بـه صـورت 

اهداف طرح با ایمیدرو هماهنگی اولیه انجام شد 

کـه بـا انجـام مناقصـه مشـاور بـرای ایـن طـرح نیـز 

مشخص شد. از ایمیدرو خواسته شد انجمن مس 

حتما به عنوان یکی از ارکان تهیه این طرح حضور 

داشـته باشـد؛ چراکه این انجمن نیازهای صنعت 

مـس را بـه خوبـی می شناسـد و در مجمـوع در 

کشور به اجرای این طرح نیاز داریم. در حوزه های 

مختلـف برنامه هـا و طرح هـای مختلفـی نوشـته 

شـده و بـه صـورت یـک کتابچـه منتشـر شـده و 

متاسفانه بالاستفاده مانده است، صنعت مس به 

طرح هایـی نیـاز دارد کـه اجرایـی هسـتند که حال 

صنعت و اقتصاد را بهبود می بخشند.

نایـب رئیـس انجمـن مس تشـریح کـرد: بعد 

از تهیه طرح جامع مس، تعیین برنامه 20سـاله 

بایـد در اولویـت قـرار گیـرد. در ایـن طـرح بایـد 

ایجـاد  را در صنایـع معدنـی  آمایـش سـرزمین 

کنیـم. در حـوزه مـس معـادن کوچـک بسـیاری 

در سراسـر کشـور بـه صـورت فعـال و غیرفعـال 

وجـود دارنـد کـه می تـوان بـا یـک برنامه ریـزی 
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مدیرعامـل شـرکت فوالد سـنگان گفت: پوالد مردان فوالد سـنگان، ثابت کردند دسـتیابی به رکـورد تولید با تـوکل، تالش و همت 
میسر و شدنی است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد سـنگان، علی امرایی اظهار 

داشـت: تالشـگران با غیرت و حماسه سـاز شرکت 

فوالدسـنگان، ایـن بـار در هفتـه ای کـه متعلـق بـه 

قهرمانـان واقعـی ملـت ایران اسـت، ثابـت کردند 

هنـور هـم ادامـه دهنـده ایـن عزیـران در جبهـه 

اقتصـادی و صنعتـی کشـور هسـتند و باالتریـن 

رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید 465 هزار تن 

در شهریور ماه ثبت کردند.

وی بـا ارزشـمند دانسـتن ایـن رکـورد، اضافـه 

کرد: این رکورد تولید باالترین میزان تولید ماهیانه 

در این شرکت از ابتدای راه اندازی تاکنون بوده و 

ایـن درحالـی اسـت کـه  در ایـن روزهـا اخبـاری 

امیدوارکننـده از واکسیناسـیون سراسـری ملـت 

ایران با تالش کادر درمان به گوش می رسـد و در 

ایـن راسـتا کارکنـان فـوالد سـنگان نیـز نوبـت اول 

واکسـن کرونـا را دریافـت و بـا امیـد و انگیزشـی 

مثال زدنی و با ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله در 

عسـلویه معدنـی شـرق کشـور، ثابـت کردنـد بـا 

همت و تالش،  می توانند از قله های توانستن نیز 

فراتر بروند.

امرایـی خاطرنشـان کـرد: تولیـد 465 هـزار تـن 

گندله در شهریور ماه در حالی به دست آمد که 

در 6 ماهه نخست سال جاری ، توانستیم با غلبه 

بر موانع تولید، پشتیبانی مطمئن در تولید مستمر 

مـواد اولیـه کارخانجـات فـوالدی کشـور با گـذر از 

تولید بیش از دو میلیون تن گندله باشیم.

مدیرعامل فوالد سنگان عوامل متعددی را در 

کسـب ایـن مهـم دخیـل دانسـت و عنـوان کـرد: 

بی شـک روح و نظـام قاعده گـرا و سـاختار منـد 

شمول یافته در اجزای فوالد سنگان به عنوان یک 

تیم، مهم ترین رمز پیروزی این شـرکت در نیل به 

اهـداف اسـت و در ایـن بیـن افزایـش بهـره وری، 

کاهش توقفات، بهبود مستمر فرایندهای تولید، 

تامیـن بـه موقـع قطعـات و تـالش مثال زدنی کلیه 

همـکاران در فـوالد سـنگان، نقشـی کلیـدی در 

دستیابی به اهداف دارد.

فوالد سنگان، دارای کارخانجات تولید گندله 

و کنسانتره، با ظرفیت تولید سالیانه  10 میلیون تن 

در سال بوده که نقشی موثر و راهبردی در تامین 

فوالدسـاز  عظیم تریـن  نیـاز  مـورد  مـوارد  پایـدار 

خاورمیانه یعنی فوالد مبارکه دارد.

باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان ثبت شد
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان:

صحیـح ایـن معـادن را به تولید رسـاند. در حال 

حاضـر، ایـن طـرح نوشـته شـده و نیازسـنجی ها 

انجـام شـده کـه در نهایـت بـه یک طـرح تبدیل 

شـد مـا هنـوز بـه مرحلـه اجـرا نرسـیده اسـت. با 

از  بعضـی  در  می تـوان  برنامـه ای  چنیـن 

اسـتان های بـی آب وکـم آب، معـدن را جایگزیـن 

در  خوشـبختانه  کـرد.  کشـاورزی  از  بخشـی 

بـه  مـس  معـادن  مـرزی،  و  کـم آب  اسـتان های 

صـورت پراکنـده وجـود دارنـد. بـه طـور کلـی 

ویـژه  بـه  صنایـع  تمـام  نیـاز  سـرزمین  آمایـش 

صنعـت مـس اسـت و بایـد در طـرح جامـع مس 

نیـز لحـاظ شـود. از میـزان پیشـرفت ایـن طـرح 

کرونـا  موضـوع  زیـرا  نداریـم،  چندانـی  اطـالع 

اسـت.  آن شـده  اجرایـی شـدن  از  مانـع  قطعـا 

انتظـار انجمـن مـس این اسـت که هـر مرحله از 

طـرح جامـع تهیـه شـد در اختیـار انجمـن مـس 

قرار گیرد تا بررسـی های الزم نیز انجام شـود و 

در صـورت نیـاز بـه اصالح و تکمیل آن پرداخته 

شـود و هرچـه سـریع تر ایـن طرح بـه مرحله اجرا 

برسـد. اگـر بخواهیـم معـدن را جایگزیـن نفـت 

کنیـم بایـد آن را از یـک جملـه و شـعار خـارج 

کنیـم، امـا ایـن جایگزینـی نیـاز بـه برنامه ریـزی 

ایـن  بـه  مـا در حـوزه مـس همچنـان  دارد کـه 

برنامه ریزی دست نیافته  ایم.
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به گزارش »فلزات آنالین«، حسن حسینقلی 

اظهـار داشـت: اجـرای این طـرح در کنار افزایش 

سـرمایه ای کـه بـا ارزش بسـیار بـاال انجـام شـد، 

باعث شـده اسـت عده ای که سـرمایه جدید در 

اختیـار نداشـتند، از عضویـت در معـدن کنـار 

بروند و این مسئله، شائبه ای شد تا این احتمال 

داده شـود کـه عمـدا موضـوع افزایش سـرمایه را 

کنـار  را  خـرد  سـهامداران  تـا  کرده انـد  مطـرح 

بگذارنـد، در حالـی کـه برخـی از این سـهامداران 

ماننـد انجمـن سـرب و روی شـاکله اصلـی ایـن 

کنسرسیوم بودند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت باید 

تـالش کنـد کـه معـدن مهدی آبـاد بـه وضعیـت 

قبلـی خـود یعنـی کنسرسـیوم برگـردد، افـزود: 

وقتـی کـه اعضـای قبلی کنسرسـیوم مهدی آباد 

از تخصص کافی برخوردار هسـتند، چرا ترکیب 

آن باید تغییر کند و از طرف دیگر، این معدن با 

هدف تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی 

راه انـدازی شـده اسـت و نمی تـوان وارد فـراوری 

محصولی شـد که در کشـور به آن نیاز نیسـت و 

نسـبت بـه ظرفیت هـای خالـی صنایـع معدنـی 

سرب و روی بی توجه بود.

حسینقلی ادامه داد: اگر قرار باشد محصولی 

تولیـد شـود کـه مـازاد بـر نیـاز داخلـی اسـت و 

استفاده ای در داخل نداشته باشد، به طور قطع 

با صادرات آن هم مخالفت خواهد شد، زیرا در 

شـرایط فعلـی کشـور بـه مـواد اولیـه ای نیـاز دارد 

که باید توسط این معدن تولید شود.

وی تصریـح کـرد: اگـر معـدن مهدی آبـاد بـار 

دیگـر بـه قالـب کنسرسـیوم برگـردد، مشـکالت 

اتفاقـی کـه در  ایـن  برطـرف می شـود. هرچنـد 

واگـذاری رخ داده از نظـر حقوقـی قابـل بررسـی 

اسـت و دسـتگاه های نظارتـی بـه ایـن موضـوع 

ورود کرده انـد کـه چطـور یـک معـدن حاکمیتـی 

به یک نفر واگذار شده است.

این فعال صنعت سـرب و روی کشـور تاکید 

کـرد: بایـد نـگاه حاکمیتـی و مطابـق بـا منافـع 

آن،  مبنـای  بـر  و  باشـد  داشـته  وجـود  کشـور 

فعالیت های این معدن سیاست گذاری شود.

بررسی وضعیت معدن مهدی آباد در مجلس  

محمـد صالـح جوکار، نماینده مجلس شـورای 

حسـن حسـینقلی گفت: یکی از مشـکالتی که پـروژه معدن مهدی آباد داشـته، ورود بـدون صالح دید برخی اعضای کنسرسـیوم 
به طرح باطله برداری معدن بوده است که این کار را با هزینه سنگینی شروع کردند.

معدن مهدی آباد به کنسرسیوم قبلی برگردد
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور خواستار شد؛

اسـالمی نیـز در ایـن مـورد با اشـاره به اینکه معدن 

مهدی آبـاد یـک سـرمایه ملـی اسـت کـه اهمیـت 

زیـادی در اشـتغال منطقـه دارد، گفـت: بـه طـور 

قطـع، فراکسـیون معـدن مجلـس در صورتـی کـه 

مسئله ای در مالکیت و انحرافات احتمالی معدن 

مهدی  آبـاد مشکل سـاز شـده باشـد، ورود خواهـد 

پـروژه خصوصـی  ایـن موضـوع تنهـا یـک  کـرد و 

نیسـت و پروانـه آن متعلـق بـه دولـت اسـت که به 

همین دلیل باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بهره برداری از معدن سرب 

و روی مهدی آبـاد بـه دلیـل نیـاز کشـور بـه ایـن 

باالیـی  آن اهمیـت  مـازاد  محصـول و صـادرات 

یـک  بـــــه  مهـــدی آبــــاد  معــــدن  افـــــزود:  دارد، 

کنسرسـیوم واگـذار شـده و در شـرایط کنـــونی 

هــــم بایـد بـه همـان وضعیت مزایـده برگـردد. به 

همین دلیل باید بررسی حقوقی الزم انجام شود 

و دسـتگاه های نظارتـی و مجلـس بـه ایـن قضیـه 

ورود کنند.

بر اساس گزارشی از فارس، پروانه بهره برداری 

معـدن مهدی آبـاد متعلـق بـه سـازمان توسـعه و 

نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی اسـت و ایـن 

سازمان چند سال پیش در فراخوان مزایده، طی 

بـه مـدت 24 سـال حـق بهره بـرداری  قـراردادی 

معـدن را بـه کنسرسـیومی متشـکل از 6 شـرکت 

نیـاز صنایـع  مـورد  اولیـه  مـواد  تـا  کـرد  واگـذار 

پایین دستی را تامین کند.

چند ماه بعد از عقد قرارداد و زمانی که قرار 

بـود نتیجـه واگـذاری بـه ثمـر بنشـیند، فعالیـت 

معدن از حالت کنسرسـیوم خارج شـد و به یک 

از  برخـی  کـه  شـد  تبدیـل  خصوصـی  شـرکت 

سـهامداران نسـبت بـه شـرایط بـه وجـود آمـده 

معترض شدند.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

65
 é شماره  é 185 مهرماه 1400

ـــ

تولیـد معـادن نیکل در جهان طی سـال 2021 میالدی، شـاهد رشـد 6.8 درصـدی خواهد بـود؛ اگرچه تولید این فلـز در آفریقای 
جنوبی و روسیه با کاهش همراه خواهد شد.

تولید جهانی نیکل 6.8 درصد افزایش می یابد

لزوم اصالح ساختاری مشکالت صنعت و معدن
وزیر صمت مطرح کرد:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، میـزان تولید 

نیـکل معـادن جهـان طـی سـال 2021 میـالدی بـا 

رشـد 6.8 درصـدی بـه دو میلیـون و 427 هـزار و 

400 تـن خواهـد رسـید. ایـن در حالـی اســـت که 

تولید نیکل طی سـال 2020 میــــالدی به  دلیــــل 

گسـترش  از  ناشـی  قرنطینـه  محدودیت هـای 

بـه  درصـدی   4.2 افـت  بـا  کرونـا،  ویـروس 

دومیلیون و 272 هزار تن کاهش یافت.

بـا  فیلیپیــــن  درصــــد،   16.3 بـا  اندونـــــزی 

5.1درصــد و برزیل با 24 درصــد رشد بیشترین 

سـهم را در افزایـش تولیـد سـال 2021 میـالدی 

میـزان  می شـود  پیش بینـی  داشـت.  خواهنـد 

تولید این کشورها از یک میلیون و 160 هزار تن 

در سال 2020 میالدی به یک میلیون و 316هزار 

و 800 تـن در سـال جـاری میـالدی افزایـش یابـد 

که رشد 13.8 درصدی را نشان می دهد.

علت این افزایش تولید را می توان گسـترش 

صنعـت نیـکل در اندونـزی، از سـرگیری تولیـد 

کار  بـه  آغـاز  و  فیلیپیـن  در  مختلـف  معـادن 

مجدد معدن سانتاریتا )SantaRita( در برزیل 

عنوان کرد.

هنـوز  فیلیپیـن  و  اندونـزی  کـه  حالـی  در 

بزرگ ترین تولیدکنندگان نیکل جهان هستند این 

کشـورها همـراه بـا روسـیه کالدونیـای جدیـد و 

استرالیا )پنج کشور تولیدکننده برتر نیکل جهان( 

تقریبا یک سوم از نیکل جهان را تامین می کنند.

بـا ایـن وجـود، انتظـار مـی رود کـه تولیـد ایـن 

مــــاده معــــدنی طــــی سـال جـــاری میـالدی در 

شـاهد  ترتیـب  بـه  جنوبـی  آفریقـای  و  روسـیه 

کاهش 13.8 درصدی و 15.8 درصدی باشد.

میانگین رشد تولید 3 درصدی تا سال 2025  

همچنیـن پیش بینـی می شـود میـزان تولیـد 

نیـکل در معـادن جهـان با میانگین رشـد سـاالنه 

3درصـدی تـا سـال 2025 میـالدی به دو میلیون 

و 730 هزار تن افزایش یابد.

مجموع تولید کشـورهای اندونزی، روسـیه، 

فیلیپین و کانادا که بیشـترین سـهم رشـد تولید 

را دارنـد تـا سـال 2025 میـالدی به یک میلیون و 

818 هزار تن خواهد رسید.

وزیـر صمـت گفـت: با بررسـی های صـورت گرفته نزدیک بـه 30 درصد از مسـائل و مشـکالت واحدهـای تعطیل بـه  دلیل عدم 
اهلیت و توان اجرایی سرمایه گذار مربوط است.

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

سـید رضـا فاطمـی امیـن در جلسـه تشـکل های 

 غیردولتی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان 

ایالم به در خواسـت های فعاالن اقتصادی پاسـخ 

داد و اظهــــار داشـــت: در بحـــث صـــادرات بـه  

صـورت ویــــژه مقــــررات تسهیــــل کننده ای در 

دستور کار است.

وی ادامه داد: با بررسـی های صورت گرفته، 

مشـکالت  و  مسـائل  از  درصـد   30 بـه  نزدیـک 

واحدهـای تعطیـل بـه  دلیـل عـدم اهلیـت و تـوان 

اجرایی سرمایه گذار مربوط است.

مرتفع شدن بسیاری از مشکالت   

پیش روی فعاالن با اصالح ساختاری در 

حوزه های مورد نظر

وزیـر صمـت در پایـان بیـان کـرد: بـا ایجـاد 

اصالحـات سـاختاری تـا پایان سـال بسـیاری از 

فعـاالن  پیـش روی  مشـکالت  و  دغدغه هـا 

مرتفع می شود.

گفتنی است وزیر صمت در آخرین برنامه 

کــــاری سفــــر بــــه استــــان ایلــــام در جلســــه 

تشـکل های غیردولتـی حـوزه صمـت در محـل 

کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 

ایالم حضور یافت.
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نماینـده مـردم شهرسـتان های قائنـات و زیرکـوه در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: مجتمـع بـزرگ فـوالد قائنات، بـا تولید 
نخستین آهن اسفنجی، یک گام به تولید فوالد در کشور نزدیک شد.

تولید اولین آهن اسفنجی در مجتمع فوالد قائنات
نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس خبر داد:

هدف گذاری ایمیدرو در راستای افزایش حفاری ها در کشور

به گزارش »فلزات آنالین«، سلمان اسحاقی، 

اظهـار داشـت: تولیـد اولیـن آهـن اسـفنجی در 

مجتمـــع بـــزرگ فـوالد قائنـات پـس از سـال ها 

انتظار، شـاهد تولید نخستیـــن آهـــن اسـفنجی 

در مجتمـع بـزرگ فـوالد قائنـات بودیـم کـه ایـن 

محصـول پـس از تولیـد آزمایشـی، نویـد بخـش 

راه اندازی کامل این مجتمع است.

وی افـزود: راه انـدازی مجتمـع فـوالد قائنـات 

نقش اساسی و تاثیرگذاری در پویایی اقتصاد ایران 

به ویژه شرق کشور و خراسان جنوبی دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، نماینـده مـردم 

مجلـس  در  زیرکـوه  و  قائنـات  شهرسـتان های 

بـا پیگیری هـای  شـورای اسـالمی اذعـان کـرد: 

ویـژه، پـس از راه انـدازی واحـد احیـا، تا یک سـال 

دیگـر نیــــز واحــــد فوالدســــازی مجتمـع فـوالد 

قائنات راه اندازی شود.

واحـد  راه انـدازی  داد:  ادامـه  اسـحاقی 

فوالدسـازی بـا ظرفیـت سـاالنه یـک میلیـون تـن 

شمش فوالد می تواند کمک بزرگی به تامین فوالد 

مورد نیاز کشور کند و موجب شکوفایی اقتصاد 

شرق کشور به ویژه خراسان جنوبی شود.

وی در پایـان یـادآور شـد: بـا راه انـدازی کامل 

مجتمـع بـزرگ فوالد قائنات ،حدود دو هزار نفر 

بـه صـورت مسـتقیم صاحـب شـغل می شـوند و 

پنـج هـزار راننـده کامیـون و تریلـر نیـز از مزایـای 

آن بهره مند می شوند.

ایمیدرو در راستای ایفای نقش توسعه ای، افزایش حفاری ها تا دو میلیون متر را طی سه سال آینده هدف گذاری کرده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، حمایت از پیمانکاران حفاری و 

تهیـه فهرسـت بهـای پیمانـکاران در دسـتور کار 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران قرار دارد. از دیگر برنامه های این سازمان در 

حوزه اکتشـاف می توان به توسـعه و ارتقای بانک 

اطالعاتی مکان محور GIS بر اساس استانداردهای 

جهانی، اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق با استفاده 

از روش هـای نویـن و آمـوزش نیـروی انسـانی مورد 

نیاز، اشاره کرد.

اکتشـاف و فـرآوری عناصـر کمیـاب و نـادر 

خاکـی بـا تکنولوژی هـای ویژه، کمک به تجهیز و 

به روزرسـانی نـاوگان حفـاری بـا کمـک صنـدوق 

معــــدنی،  فعالیت هـای  سـرمایه گذاری  بیمــــه 

برنامه ریــــزی جهـت حمایــــت و ارتقــــای سـطح 

علمـی، فنـی مشـاوران حـوزه اکتشـاف و اجـرای  

معـادن  کلیـه  در  تکمیلـی  اکتشـاف  عملیـــات 

از دیگـر  تنـاژ ذخایـر  بـردن  بـاال  موجـود جهـت 

برنامه های ایمیدرو است.

ایـن گـزارش می افزایـد جلب مشـارکت بخش 

خصوصـی در فعالیت هـای اکتشـافی، رویکـردی 

حـوزه  برنامه هـای  در  سـازمان  ایـن  کـه  اسـت 

اکتشاف، گنجانده است.
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رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران گفـت: بـا پیگیری هـای صـورت گرفته از سـوی ایـن کنفدراسـیون، اسـترداد مالیـات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان مرتبط با صادرات فصل زمستان سال 99 به سرانجام رسید.

مالیات بر ارزش افزوده صادرات مسترد می شود

81 هزار تن پودر آلومینیوم جاجرم در بورس فروخته شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محمـد الهوتی 

اظهار داشت: پیرو اعتراضات صورت گرفته از 

سـوی صادرکننـدگان مبنـی بـر عـدم اسـترداد 

و  سـال 99  صـادرات  ارزش افـزوده  بـر  مالیـات 

صـورت  پیگیری هـای  و   1400 سـال  اول  نیمـه 

گرفتـه از سـوی کنفدراسـیون صـادرات ایـران و 

تعامل صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی، 

سـامانه جامع تجارت و وزارت ارتباطات، مشـکل 

اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده صادرکننـدگان 

مربوط به فصل زمستان سال 99 رفع شد.

اسـترداد  اسـاس،  ایـن  بـر  کـرد:  اضافـه  وی 

مالیـات بـر ارزش افـزوده فصل زمسـتان سـال 99 

صادرکننـدگان ظـرف یـک هفتـه آینـده از سـوی 

تمامی حوزه های مالیاتی انجام خواهد شد.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران در ادامـه 

بـر  مالیـات  اسـترداد  موضـوع  کـرد:  تصریـح 

ارزش افـزوده مربـوط بـه سـال 1400 صادرکننـدگان 

به دلیـل ابهـام در ابالغیـه بودجـه سـال 1400، در 

شـرایط کنونی قابل اسـترداد نیسـت که به این 

ایـن  ایـران،  صـادرات  کنفدراسـیون  منظـور، 

پیگیـری  مشـکل،  کامـل  رفـع  تـا  را  موضـوع 

خواهد کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، الهوتـی عنـوان 

بـا بخشـنامه های صـادر شـده از  کـرد: مطابـق 

سوی دولت و بانک مرکزی، استرداد مالیات بر 

آن  بـه  مربـوط  صرفـا  صـادرات،  ارزش افـزوده 

دسـته از صادرکنندگانـی خواهـد بود که مطابق 

بانـک  از سـوی  تعییـن شـده  زمانـی  بـا مهلـت 

مرکزی، به رفع تعهد ارزی خود اقدام کرده اند.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایران در شهرسـتان جاجرم گفت: امسـال 81 هـزار تن پودر آلومینیـوم با باالتریـن درجه خلوص 
تولیدی این مجتمع در بازار اصلی بورس کاالی ایران، عرضه و به طور کامل فروخته شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایمیـدرو، تـورج زارع بـا بیـان اینکـه اکنـون چهـار 

شرکت در کشور آلومینیوم تولید می کنند، اظهار 

داشـت: یکـی از مزیت هـای مجتمـع آلومینـای 

ایران، تولید پودر آلومینا به عنوان ماده اولیه این 

محصول است و این شرکت تنها تولیدکننده پودر 

آلومینا در کشـور اسـت که سـاالنه 240 هزار تن از 

این محصول را تولید می کند.

وی در ادمـه افـزود: سـال گذشـته به دلیـل 

مشـکالت ناشـی از قطـع گاز در فصـل زمسـتان 

میـزان تولیـد در ایـن کارخانـه افزایـش نداشـت و 

امسـال تمـام برنامه ریزی هـای الزم بـرای فصـل 

زمستان انجام شده است که امیدوار هستیم به 

آلومینیـوم  پـودر  تولیـد  از  قبولـی  قابـل  میـزان 

دست یابیم.

در  ایـران  آلومینـای  شـرکت  مدیرعامـل 

شهرسـتان جاجرم عنوان کرد: سـاالنه در حدود 

80 هـزار تـن از پـودر آلومینـا تولیـدی در کارخانـه 

و  می رسـد  مصـرف  بـه  آلومینیـوم  فلـز  تولیـد 

160هزار تن نیز از طریق بورس به سایر کارخانه های 

ایـران ازجملـه ایرالکـو، المهـدی و سـالکو فروختـه 

می شـود. پـودر آلومینـا یـا اکسـید آلومینیـوم بـا 

فرمـول شـیمیایی Al2O3 یـک ترکیـب شـیمیایی 

بسـیار معـروف اسـت کـه بیشـتر به خاطـر تولید 

فلـز آلومینیـوم شـناخته می شـود. پـودر آلومینـا 

عالوه بر اینکه ماده اصلی در تولید فلز آلومینیوم 

است با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود 

در صـورت اکسـیدی نیـز کاربردهـای متنوعـی 

تفـاوت  آلومینـا  فازهـای  مشـخصات  و  دارد 

چندانی با یکدیگر ندارند.
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصـر تقـی زاده اظهـار داشـت: بـا رسـیدن آب 

بـه مجتمـع صنعتـی چادرملـو و  خلیـج فـارس 

شروع برداشت از این منبع، ساالنه به میزان دو 

میلیـون و 100 هـزار مترمکعـب کاهش برداشـت 

آب از منابـع فعلـی را در بـر خواهـد داشـت کـه 

اسـتان  بیشـتر محیـط زیسـت  باعـث صیانـت 

می شـود. بـا تکمیـل زیرسـاخت های خـط انتقال 

آب خلیج فارس به مرور زمان با کمک و حمایت 

دولتمردان و دسـت اندرکاران اسـتان و همکاری 

صنایـع، روز بـه روز برداشـت آب از خـط انتقـال 

از دیگـر  افزایـش و برداشـت آب  فـارس  خلیـج 

خطـوط انتقالـی اسـتان و علی الخصـوص چاه هـا 

)هرچنــــد کـــه قانونــــا مالـک منــابع آب فعلـی 

هستیم( کاهش یابد تا باعث افزایش سطح رفاه 

مـردم اسـتان و افزایـش کارایـی و اشـتغال زایی 

صنایع استان شود.

 وی ادامـه داد: هم اکنـون شـرکت آهـن و فوالد 

ارفع نیز 50 درصد از نیاز آبی خود را به میزان یک 

میلیـون متـر مکعـب، از طریـق ایـن خـط تامیـن 

آب  از  درصـد   15 تنهـا  مقادیـر  ایـن  می کنـد. 

تخصیصــــی شرکــــت چادرملــــو ) 20 میلیــــون 

مترمکعب در سال( از فاز اول آب شیرین کن پروژه 

عظیـم انتقـال آب خلیـج فـارس اسـت. 70 درصـد 

ظرفیـت مـازاد ایـن آب کـه 17 میلیون مترمکعب 

در سال است، می تواند راهگشای نیاز آبی مابقی 

صنایع در استان صنعتی یزد باشد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

تاکیـد کـرد: ظرفیـت ایـن خـط انتقـال بـه مراتـب 

بیشتر بوده و با تکمیل دو فاز آتی آب شیرین کن، 

ورود 60 میلیـون متـر مکعـب آب در سـال بـه 

اسـتان یزد میسـر می شـود و به پشـتوانه این خط 

انتقال، در تابسـتان امسـال 300 هزار مترمکعب 

در راستای کاهش تنش آبی شهرستان اردکان به 

سـهمیه  از  داوطلبانـه  صـورت  بـه  اردکان  آبفـا 

مجتمع صنعتی چادرملو از خط انتقال اصفهان 

اختصاص یافت.

بـر اسـاس  تقـی زاده بیـان کـرد: در کشـور 

اطالعـات موجـود در مصـرف بهینـه آب نیـز از 

شرکت هــــای دیگـــر فــــوالدی، برتریـــن شـرکت 

هستیم. تولید فوالد ما از خاک معدن تا شمش 

بـه ازای هـر تـن فـوالد کمتـر از 1.2 مترمکعـب 

اسـت کـه بـا هدف گـذاری انجـام شـده بـه زیـر 

یک مترمکعب بر تن شمش خواهیم رسید.

مدیرعامـل شـرکت چادرملـو در پایـان عنـوان 

کرد: به روش اسمز معکوس پساب های صنعتی 

مجـددا بـه چرخـه تولیـد بـاز می گردنـد و زیـرآب 

حاصله از این سیسـتم نیز بخشـی جهت آبیاری 

فضـای سـبز و بخـش دیگـر جهـت خنک سـازی 

سـرباره مورد اسـتفاده قرار می گیرد؛ لذا شـرکت 

چادرملو کوچک ترین دورریز آبی ندارد.

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو گفت: بر اسـاس اطالعات موجـود، در مصرف بهینه آب برترین شـرکت فـوالدی در 
کشور هستیم.

برترین شرکت فوالدی کشور در مصرف آب
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کارگروه تنظیم بازار تمدید مجوزهای صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی را به مدت دو ماه )تا اول آذر 1400( تمدید کرد.

مصوبـه  در  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بـازار آمـده اسـت: درخواسـت  کارگـروه تنظیـم 

در  معدنـی  صنایـع  و  معـاون  امـور  معاونـت 

خصوص جلوگیری از صادرات واحدهای فوالدی 

کـه اکثـر آن هـا کـف عرضـه 70 درصـدی تولیـد را 

رعایـت نکرده انـد و در صـورت اعمـال آن بیش از 

از لیسـت صادراتـی خـارج  70 درصـد واحدهـا 

خواهنـد شـد، در جلسـه مطـرح و مقـرر شـد بـه 

تولیدکننـده  واحدهـای  از  حمایـت  منظـور 

محصوالت فوالدی و جلوگیری از توقف صادرات 

و از دسـت دادن بازارهـای صادراتـی پیشـنهاد 

معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی در مـورد 

صادرات این محصوالت به مدت دو ماه تا زمان 

تصمیم گیـری و برنامه ریـزی در خصـوص زنجیره 

فـوالد مـورد تاییـد قرار گرفت تـا با رعایت ضوابط 

و مقررات مربوطه ادامه یابد.

بر اساس گزارشی از مهر، همچنین در این 

جلسه مصوب شد در راستای تسریع شفافیت 

سـامانه  در  بورسـی  کاالهـای  تامیـن  زنجیـره 

جامـع تجـارت و رصدپذیـر کـــردن ایـن کاالهـا 

مقـرر شـد عـالوه بـر داشتــــن کـد بورسـی، ارائه 

کـد نقــــش در سامانــــه جامـع تجـارت الزامـی 

شـود، در غیـر این صـورت موضوع عرضه خارج 

از شـبکه تلقـی و از طریـق مجـاری ذیربـط مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت.

مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

گسـترش برنامه هـای فنـی مهندسـی مدیریـت نورد باعث شـد میلگـرد آلیـاژی 30 نیز در یـک ماه گذشـته به عنوان سـومین 
محصول تولیدی به سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان اضافه شود.

میلگرد آلیاژی 30 به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن اضافه شد

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، علیرضا مهرابی 

تـالش شـبانه روزی  و  بـا همـت  اظهـار داشـت: 

کارکنان نورد 300 و خدمات فنی تولید، ملیگرد 

30 آلیاژی با گرید Cr702 برای اولین بار در مادر 

صنعت فوالد ایران تولید شد.

سرپرسـت خدمـات فنـی و تولیـد مدیریـت 

مهندسی نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان در 

ایـن  مصـرف  زمینـه  بیشـترین  افـزود:  ادامـه 

اسـباب  گلوله هـای  فـوالدی  جدیـد  محصـول 

بـا  کـه  اسـت  شـده  فـورچ  رول  یـا  سـیمان 

بـاال  تنـاژ  در  و  خصوصـی  بخـش  درخواسـت 

تولید می شود.

وی در ادامـه گفـت: تمـام مراحل مطالعاتی، 

طراحـی و تـراش غلتـک و طراحـی هـادی آن در 

مجموعه خدمات فنی و تولید نورد محقق شد.

مهرابی بیان کرد: میلگرد جدید تولید شده 

بـا رعایـت اسـتاندارد 10060 و به ویـژه کیفیـت 

عالی کمتر از 0.3 تولید شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، میلگـرد بـا قطر 

30 آلیـازی سـومین محصول جدیـد این کارخانه 

پـس از تولیـد آرک TH36 و ریل متـرو UIC54، در 

شهریور امسال است.
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مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مس ایران گفت: فروش شـرکت ملـی صنایع مس ایران طی 6 ماهه منتهی به شـهریور ماه سـال  
جاری، با افزایش 116 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 34 هزار و 981 میلیارد تومان رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از مس 

پـرس، اردشـیر سـعدمحمدی بـا بیـان این مطلب 

اظهـار داشـت: شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

فـروش  از  جـاری  سـال  ابتدایـی  ماهـه   6 طـی 

محصـوالت خـود 34 هـزار و 981 میلیـارد تومـان 

درآمد کسب کرد.

در  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 

ادامـه افـزود: فـروش »فملـی« در شـهریور مـاه 

1400 به هشت هزار و 674 میلیارد تومان رسید 

کـه مبلـغ فـروش ایـن شـرکت طـی مـدت مذکور 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 102 درصد 

رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در نیمه اول امسـال ماهانه 

بـه طـور متوسـط پنـج هـزار و 830 میلیـارد تومـان 

فـروش ثبـت شـده اسـت، گفـت: همچنیـن در 

شـهریور مـاه با فروش هشـت هـزار و 700 میلیارد 

تومانـی رکـورد فـروش ماهانـه تاریـخ شـرکت مس 

شکسته شد.

ثبت رکورد فروش 35 هزار میلیارد تومانی »فملی« در نیمه  اول امسال
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

معـاون وزیـر صمـت گفـت: در پنج ماه ابتدایی امسـال، بـا بهره بـرداری از واحدهـای صنعتی بیـش از 64 هزار اشـتغال صنعتی 
ایجاد شده که در هم سنجی با پارسال نزدیک به 26 درصد رشد داشته است.

رشد 26 درصدی اشتغال صنعتی
معاون وزیر صمت اعالم کرد:

بـه گـــــزارش »فلــــزات آنالیـــــن«، مهـــدی 

صادقی نیارکی اظهار داشت: تا ابتدای شهریور 

بهره بـرداری،  پروانه هـای  بـا صـدور  امسـال  مـاه 

بیـش از دو هـزار و 600 واحـد صنعتـی بـه چرخـه 

تولیـد اضافـه شـد کـه با رشـد حـدود 4 درصدی 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل همـراه 

بوده است.

سـرمایه گذاری  درصـدی   173 رشـد  از  وی 

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری خبر 

داد و گفت: طبق گزارش معاونت طرح و برنامه 

وزارت صنعت، واحدهای تولیدی به بهره برداری 

رسـیده از ابتدای امسـال تا ابتدای شـهریور ماه، 

سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد   107 از  بیـش 

ایـن  از  بخشـی  کـه  داده انـد  انجـام  صنعتـی 

سـرمایه گذاری ها مربوط به طرح های توسـعه ای 

بوده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین با 

اشـاره بـه وضعیـت تولیـد محصـوالت منتخـب 

تولیـد  وضعیـت  کـرد:  خاطرنشـان   صنعتـی 

24محصـول منتخـب صنعتـی به طـور مسـتمر 

ایـن  تولیـد  رونـد  مـاه  هـر  و  می شـود  بررسـی 

محصوالت مورد واکاوی قرار می گیرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، صادقی  نیارکی  

بیـان  کـرد: در پنـج مـاه نخسـت امسـال از بیـن 

24محصول منتخب صنعتی، تولید 11محصول 

از رشـد مناسـبی برخوردار بوده است که روند 

تولیــــد کامیـــــون، کامیونــــت و کشنـــــده بــــا 

رشـد حدود 60 درصدی و ماشـین لباس شـویی 

بـا رشـد 37درصـدی در صـدر ایـن محصـوالت 

قرار دارد.
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در نامـه جدیـد مدیـر پذیـرش و بازاریابی بـورس کاالی 
ایـران بـه شـرکت های کارگـزاری آمـده اسـت کـه کلیه 
خریـداران محصـوالت فـوالدی از 10 مهـر مـاه، ملزم به 
داشـتن کد نقـش و ثبـت اطالعـات معامالت در سـامانه 

جامع تجارت هستند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در ایـن نامه ضمن اشـاره به نامه شـماره 

2620/400/370، 29 شهریور ماه سال 1400 سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان مبنی بر الزام کلیه عرضه کنندگان و خریداران عمده و 

خرده محصوالت فوالدی به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت 

کـد نقـش آمـده اسـت: کلیه خریداران محصـوالت فـوالدی از 10 مهر ماه 

ملـزم بـه داشـتن کـد نقـش و ثبت اطالعـات معامالت در سـامانه جامع 

تجارت هستند.

لزوم ثبت اطالعات محصوالت فوالدی در سامانه جامع تجارت

آمارهـای رسـمی منتشـر شـده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نشـان از تولیـد دو میلیون و 610 هزار دسـتگاه لـوازم  خانگی 
بزرگ شامل انواع تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی و کولر آبی می دهد.

تولید بیش از 2.6 میلیون دستگاه لوازم  خانگی بزرگ
در پنج ماهه نخست امسال رقم خورد؛

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، براسـاس آمارها ی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مدت مشابه 

پارسال دو میلیون و 400 هزار و 300 دستگاه از این 

محصـوالت تولیـد شـده  بـود. بـر این اسـاس تولید 

محصـوالت یـاد شـده بـا رشـد 8.7 درصـدی در 

مقایسه با پنج ماهه پارسال مواجه شده  است.

دسـتگاه   700 و  هـزار   858 مـدت  ایـن  در 

یخچال و فریزر توسـط شـرکت های ایرانی تولید 

رشـدی  پارسـال  بـا  هم سـنجی  در  کـه  شـد 

11.9درصدی داشته است.

کارخانجـات داخلـی در پنـج ماهـه نخسـت 

امسـال 753 هـزار و 700 دسـتگاه کولـر آبـی تولیـد 

بـا مـدت مشـابه  ایـن آمـار در مقایسـه  کردنـد. 

پارسال حاکی از رشد 4.1 درصدی است.

برپایه گزارشی از ایرنا، بیشترین رشد تولید در 

بـا  لباس شـویی  ماشـین  بـه  مربـوط  مـدت  ایـن 

36.8درصـد اسـت و کارخانجـات موفـق شـدند 

549هزار و 900 دستگاه از این محصول تولید کنند.

در مـدت یـاد شـده، امـا تولیـد تلویزیـون بـا 

447هزار و 700 دستگاه، رشد منفی 11.7 درصدی 

ثبت کرد.

بـه گفتـه کارشناسـان، بحـران کمبـود جهانـی 

میکروچیپ ها و به ویژه میکروپروسسورها که مغز 

مـی رود،  شـمار  بـه  تلویزیـون  مرکـزی  سیسـتم 

تعطیـالت دو مرحلـه ای کرونایی به مـدت حدود 

بـرق، از جملـه  یـک مـاه و قطعی هـای مقطعـی 

عواملـی اسـت کـه کاهـش تولیـد تلویزیـون را در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم زد. 

الزم به ذکر است سال گذشته بیش از 15میلیون 

دستگاه لوازم  خانگی در کشور تولید شد.

کارشناسـان اشـتغال مسـتقیم در این حوزه 

در  سـالیانه  مالـی  گـردش  و  نفـر  هـزار   300 را 

صنعـت لـوازم  خانگـی کشـورمان را 6 میلیـارد 

دالر عنوان می کنند.

با وجود رشد تولید لوازم خانگی، اما به اذعان 

اتحادیـه  و  بازاری هـا  تولیدکننـدگان،  همـه 

فروشندگان و توزیع کنندگان لوازم  خانگی، اکنون 

بیـن 30 تـا 35 درصـد کاالهـای موجـود در بـازار را 

اجناس قاچاق تشکیل می دهد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، علی جدی در مورد 

طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان به 

مجلـس عـودت داده  شـد، اظهـار داشـت: یکـی از 

ایراداتـی کـه شـورای  نگهبـان بـه مصوبـه مجلـس 

مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 وارد می دانست، 

مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد 

و بایـد توضیـح داده شـود کـه قطعـا در کمیسـیون 

مطرح شده و شفاف خواهد شد.

معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

مجلـس افـزود: منظـور مـا از ارز بـدون منشـاء، 

تعهـدی  مرکـزی  بانـک  بـه  کـه  اسـت  ارزهایـی 

ندارنـد یـا اینکـه شـخص صادراتـی داشـته کـه 

بخشـی از ایـن ارزهـا را تعهـد داده و بخشـی از 

اسـت؛  بـوده  شـخصی  و  تعهـد  بـدون  ارزهـا 

همچنیـن یـک ایرانـی مقیـم خـارج از کشـور ارز 

دارد و بـا ایـن ارزهـا می خواهـد واردات انجـام 

و  قطعـه  صـادرات  محـل  از  همچنیـن  دهـد. 

خـودرو تجهیـزات مربوطـه نیز می تـوان واردات 

انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه سازان 

ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می کنند.

وی ادامـه داد: مـورد دیگـر ایـن بود که طبق 

طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت 

سـپرده شـده بـود کـه گفتنـد حـد ایـن مقـررات 

مشـخص نیسـت و بایـد شـفاف تر شـود؛ منظـور 

مـا از ایـن بنـد ایـن بـود کـه وزارت صمـت آییـن 

نامه ای برای اجرای این قانون تهیه کند.

جدی گفت: ایراد سوم هم این بود که گفتند 

ایـن مصوبـه بـا سیاسـت های عالـی نظـام مغایرت 

دارد و بایـد در ایـن مـورد توضیـح داده شـود کـه ما 

توضیح الزم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان 

اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام 

می کنیم، اظهار کرد: در مورد شورای نگهبان هم 

این طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد 

بلکه با قانون آن را می سنجند و باید شفاف باشد 

اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاسـت های 

کلی نظام باید با آن ها ارتباط بگیریم و با تعامل و 

دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.

واردات  در  انحصـار  ایجـاد  مـورد  در  وی 

در  انحصـار  طـرح  ایـن  بـا  مـا  گفـت:  خـودرو، 

واردات را می شکنیم زیرا مشخص کرده ایم که 

»هـر فـرد حقیقـی و حقوقـی« بـا ارزهـای بـدون 

منشـاء می توانـد خـودرو وارد کنـد در حالـی که 

دسـت  در  واردات  انحصـار  ایـن  از  پیـش 

نمایندگی ها بود.

ریزش 20 تا 30 درصدی قیمت   

خودروهای داخلی

وی بـا بیـان اینکـه خودروی دسـت دوم وارد 

ممنوعیـت  دلیـل  بـه  افـزود:  شـد،  نخواهـد 

نائـب رئیـس کمیسـیون صنایع مجلس بـا بیان اینکه با طـرح مجلس، انحصـاری در واردات خـودرو ایجاد نمی شـود، گفت: قیمت 
خودروهای  خارجی واقعی می شود و داخلی ها نیز بین 20 تا 30 درصد ریزش قیمت خواهند داشت.

ریزش 20 تا 30 درصدی
 قیمت خودروهای  داخلی 

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داد:
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واردات قیمت های بازار غیرواقعی شده است؛ 

خودروهـای خارجـی تـا هفت برابر قیمت اصلی 

نمونـه  عنـوان  بـه  می رسـند،  فـروش  بـه  خـود 

خودرویـی کـه یـک میلیـارد تومـان قیمـت دارد 

در بـازار هفـت میلیارد تومان فروخته می شـود. 

تـا   20 بیـن  نیـز  داخلـی  خودروهـای  همچنیـن 

30درصـد ریـزش قیمـت خواهند داشـت. البته 

قیمـت در کارخانـه شـاید کمتـر نشـود امـا بـازار 

قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.

معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

مجلـس در مـورد نظـر خودروسـازان نیـز گفـت: 

قطعا واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست 

اما موافق واردات هستند؛ چراکه ما قرار نیست 

در این طرح تولید داخل را زمین بزنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، جـدی تصریـح 

کـرد: مقـرر شـده بـه انـدازه نیـاز بـازار واردات 

انجـام شـود، بـه عنـوان مثـال، نیـاز بـازار اگـر دو 

میلیون خودرو باشـد و تولیدکننده 1.5 میلیون 

بـه  مجـاز  واردکننـدگان  کنـد،  تولیـد  خـودرو 

واردات 500 هزار خودرو هستند تا بین عرضه و 

تقاضا تعادلی ایجاد شود.

ــ

بـر اسـاس آخریـن آمـار ارائه شـده از سـوی وزارت صنعت، معدن و تجـارت، از ابتدای سـال جاری تـا پایان مرداد مـاه در مجموع 
یـک هـزار و 786 نفر برای بهره برداری معدنی مشـغول شـدند کـه 19.3 معادل 426 نفر، کمتر از افراد مشـغول شـده در پنج ماهه 

ابتدایی سال گذشته بوده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، از ابتـدای سـال 

جـاری تـا مـرداد مـاه، در مجمـوع میـزان صـدور 

در  اشـتغال  میـزان  و  معدنـی  همـه مجوزهـای 

معـادن بـه واسـطه پروانـه بهره بـرداری نسـبت بـه 

 پنج ماهه نخست سال 1399 کاهشی بوده و تنها 

هزینـه صـرف شـده بـه جهت عملیات اکتشـاف 

افزایشی ثبت شده است.

در مجمـوع پنـج ماهـه ابتدایـی سـال 1400، 

معادل 353 فقره پروانه اکتشاف صادر شده که 

نسبت به 384 فقره صدور پروانه اکتشاف صادر 

کاهـش  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  در  شـده 

8.1درصدی داشته است.

جـاری  سـال  مذکـور  مـدت  طـی  همچنیـن 

172فقـره گواهـی کشـف معـادن صـادر شـده کـه 

14 فقره کمتر از تعداد مجوزهای صادر شده در 

پنـج ماهـه ابتدایی سـال 1399 برای همین مجوز 

است و به این ترتیب، 7.5 درصد کاهش صدور 

این مجوز دیده می شود.

طبـق آمـار وزارت صمـت، در صـدور پروانـه 

بهره بـرداری تـا پایـان مرداد ماه امسـال نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل بیشـترین افـت صـدور 

مجـوز مربـوط بـه پروانـه بهره بـرداری اسـت که با 

کاهـش 28.4 درصـدی از 261 فقـره بـه 187 فقـره 

رسیده است.

بـر  عـالوه  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

مجوزهـای معدنـی، میـزان اشـتغال بـه واسـطه 

صـدور پروانه هـای بهره بـرداری اسـت که نسـبت 

به مدت مشابه سال گذشته افت 19.3 درصدی 

داشـته اسـت. در حالی کـه در مجمـوع پنـج مـاه 

نخست سال گذشته، دو هزار و 212 نفر مشغول 

شدند، این میزان در مدت مشابه سال جاری به 

یک هزار و 786 نفر رسیده است.

بـرای  شـده  صـرف  سـرمایه  امـا  مقابـل  در 

عملیـات اکتشـاف طـی پنـج مـاه ابتدایی امسـال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100.1 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. سـرمایه مجوزهـای صـادره 

بـرای گواهـی کشـف معـادن کـه معـادل هزینـه 

صـرف شـده بـرای عملیات اکتشـاف بوده اسـت، 

در مـدت مذکـور سـال جـاری 815 میلیـارد ریـال 

اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه در مـدت مشـابه 

سال گذشته 407 میلیارد ریال صرف شده بود.

کاهش تعداد شاغالن معدنی کشور
طی پنج ماه نخست امسال رخ داد؛
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معاون اکتشـاف سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی بـا تاکید بر اینکـه شـرکت های دانش بنیـان در زمینه های مختلف 
حـوزه اکتشـافات معدنـی مانند تولیـد نرم افزارهـا، ابزارهای دورسـنجی و پـردازش داده ها حضـور مفیدی دارند، بـر همکاری 
آن هـا در ایـن بخـش تاکیـد کرد و گفـت: این در حالی اسـت که اکتشـافات تحت االرضی کم انجام شـده و یکـی از مهم ترین 
ابزارهـای آن مطالعـات ژئوفیزیـک هوایی اسـت که تاکنـون کمتر از 700 هـزار کیلومتر خطی انجام شـده و نیاز بـه دو میلیون 

و750 هزار کیلومتر خطی داریم.

نقش دانش بنیان ها در شکوفایی صنعت

اسـتخراج آن، مراحـل بسـیاری بایـد طـی شـود، 

پی جویـی،  شناسـایی،  چـون  مراحلـی  افـزود: 

اکتشاف عمومی و تفصیلی دارای مقیاس کاری 

خاصی مانند »یک صدهزارم«، »بیست هزارم«، 

»دو هـزارم« و »پانصـدم« هسـتند، ضمـن اینکـه 

هـر کـدام از ایـن مراحـل ابزارهـا و وسـایل خـاص 

خود را می طلبد.

وقتـی  مثـال  عنـوان  بـه  کـرد:  اضافـه  وی 

مکتشفی برای شناسایی یک ماده معدنی اقدام 

زمین شناسـی  نقشـه   ، ابـزار  اولیـن  می کنـد، 

مناسب است تا بر اساس آن دریابد که الیه های 

سـنگ و سـازندهای مختلف، در چه زمانی و در 

چه مکانی، چگونه گسـترده شـده  اسـت؛ چرا که 

نـوع سـنگ و زمـان آن بیانگـر مسـتعد بـودن آن 

مـکان بـرای دارا بـودن یک ماده معدنی به شـمار 

مـی رود. ایـن مرحلـه بـا عنـوان مرحلـه شناسـایی 

نام گذاری شده است.

دری، ادامـه داد: بعـد از آنکـه بـرآورد اولیـه 

دربـاره نـوع مـاده معدنـی در محـل مـورد نظـر 

انجام شد، ضمن بازدید از منطقه، نمونه برداری 

از مناطق مستعد انجام خواهد شد و در صورتی 

کـه در ایـن مرحلـه بـا منطقـه امیدبخـش برخورد 

شـد، اقـدام بـه پی جویـی می شـود کـه طـی آن 

عالوه بر بررسـی نقشـه های یک صدهزار منطقه، 

بـا اسـتفاده از داده هـای ماهـواره ای و داده هـای 

زمین شناسـی  داده هـای  هوایـی،  ژئوفیزیـک 

اقتصـادی و ژئوشـیمی پردازشـی پـردازش انجـام 

خواهد شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حـدود 68 نـوع 

ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشـف شـده 

و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه موجب شده است 

تا ایران در سـال 2014 در میان 15 قدرت معدنی 

جهان قرار گیرد و کشـوری با سـابقه حدود چهار 

هزار ساله معدنکاری، کار اکتشافات سطحی در 

آن بسـیار انجام شـده و بسـیاری از مواد معدنی 

قابل  شناسایی، شناسایی شده است.

و  زمین شناسـی  سـازمان  اکتشـاف  معـاون 

اکتشافات معدنی معتقد است که مواد معدنی 

سـطحی همچنـان وجـود دارد و کشـور همچنـان 

جـا بـرای مطالعـات بیشـتر بـرای شناسـایی مـواد 

معدنی سطحی دارد و بر تغییر مقیاس مطالعات 

در این حوزه تاکید دارد.

وی بـر ضـرورت دسـتیابی بـه اطالعـات در 

تاکیـد دارد و  اکتشـافات تحت االرضـی  زمینـه 

یادآور می شـود که رفع موانع، انجام اکتشـافات 

تحـت االرضـی، توجـه به فرآوری و رفع مشـکالت 

آزمایشـگاهی می تواند در شـکوفایی این صنعت 

تاثیر شگرفی داشته باشد.

ما هنوز اطالعات زیادی از اکتشافات   

تحت االرضی نداریم

محمدباقـر دری، معـاون اکتشـاف سـازمان 

زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی با بیان اینکه 

از روزی که فکر پیدا کردن ماده معدنی به ذهن 

مکتشـف وارد می شـود تـا رسـیدن بـه معـدن و 
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و  زمین شناسـی  سـازمان  اکتشـاف  معـاون 

اکتشـافات  معدنـی بـا تاکیـد بـر اینکـه برخـی از 

مـواد معدنـی دیـداری اسـت و قادر به دیـدن آثار 

آن بـر سـطح زمیـن هسـتیم و برخـی دیگـر غیـر 

دیـداری اسـت، خاطـر نشـان کـرد: بهتریـن ابـزار 

دیـداری،  غیـر  معدنـی  مـواد  شناسـایی  بـرای 

اکتشـافات ژئوشـیمیایی اسـت؛ چـرا کـه در ایـن 

روش، بـر اسـاس رخنمون  هـای سـنگ و آبراه هـا، 

اقـدام بـه نمونه گیـری خواهـد شـد و زمانـی کـه 

اثـری از مـاده معدنـی در نمونه ها مشـاهده شـد، 

معدنـی  نظـر  از  آنومـال  یـا  مسـتعد  منطقـه  آن 

معرفی خواهد شد.

آن  مطالعـات،  ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

مناطقی که از نظر ژئوشیمیایی مستعدتر باشد، 

خواهـد  صـورت  نمونه گیـری  بیشـتری  تعـداد 

گرفت، عنوان کرد: در این مطالعات در صورتی 

که وجود منطقه مستعد به اثبات رسید، مقیاس 

کار بزرگ تـر خواهـد شـد و تعـداد نمونه گیری هـا 

اثـر معدنـی  یـک  نهایـت  بیشـتر می شـود و در 

کشف خواهد شد.

دری، با بیان اینکه همه مناطقی که برای بار 

اول، مـاده معدنـی یافـت شـود، بـه عنـوان یـک 

پتانسیل معدنی معرفی می شوند، اظهار کرد: با 

مناطـق  در  راسـتی آزمایی،  تسـت های  انجـام 

مستعد بررسی بیشتری با استفاده از تهیه نقشه 

و حفریـات  ژئوفیزیـک زمینـی  بزرگ مقیاس تـر، 

انجام خواهد شد.

و  زمین شناسـی  سـازمان  اکتشـاف  معـاون 

سـابقه  بـا  ایـران  در  افـزود:  اکتشـافات معدنی 

حـدود چهـار هـزار سـال سـابقه معدنـکاری، کار 

اکتشافات سطحی بسیار انجام شده و بسیاری 

از مـواد معدنـی قابـل شناسـایی، شناسـایی شـده 

اسـت؛ ولی به این صورت نیسـت که دیگر مواد 

معدنـی در سـطح وجـود نداشـته باشـد بلکـه در 

کشـور همچنـان جـا بـرای مطالعـات بیشـتر برای 

شناسـایی مواد معدنی سـطحی وجود دارد؛ چرا 

اسـاس نقشـه های  بـر  کـه در کشـور مطالعـات 

یک صـد هـزار و در روش ژئوشـیمیایی با نواقصی 

در سـطح یک صـد هـزار انجـام شـده و نیـاز اسـت 

کـه مقیـاس مطالعـات در سـطح تغییر کنـد و در 

مقیاس هـای یک پنجـاه هـزار کـه در دسـت کار 

سازمان زمین شناسی قرار دارد، اجرایی شود.

هنـوز  مـا  آن،  بـر  عـالوه  شـد:  یـادآور  وی 

اطالعـات زیـادی از عمـق نداریـم و اکتشـافات 

از  یکـی  اسـت.  شـده  انجـام  کـم  تحت الرضـی 

بزرگ ترین و مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در 

مطالعات تحت االرضی، مطالعات ژئوفیزیک هوا 

اسـت. ایـن مطالعـات چندین سـال  اسـت کـه در 

کشـور آغـاز شـده بـه طـوری کـه تاکنـون کمتـر از 

700 هزار کیلومتر خطی انجام شده، ولی حداقل 

نیاز کشور بالغ بر دو میلیون و 750 هزار کیلومتر 

خطی است.

به گفته این مقام مسـئول، وسـعت زیادی از 

ایـن  تحـت  کشـور  معدنـی  مسـتعد  مناطـق 

در  رو  ایـن  از  اسـت؛  نگرفتـه  قـرار  مطالعـات 

مطالعـات  اجـرای  سـازمان،  آتـی  برنامه هـای 

ژئوفیزیک هوایی قرار داده شده است. البته در 

ایـن امـر از روش هـای مختلـف ژئوفیزیک زمینی 

استفاده می شود.

ضرورت توجه به اکتشافات عمقی زمین  

سـمت  بـه  بایـد  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  دری 

اکتشـافات معدنی در عمق زمین حرکت کنیم، 

ایـن کار در وهلـه اول  ابـزار  خاطـر نشـان کـرد: 

از  بایـد  آن  از  بعـد  و  اسـت  هوایـی  ژئوفیزیـک 

روش هـای ژئوفیزیـک زمینـی و حفـاری بهره منـد 

اکتشـاف گر و  ایـن مراحـل  تمامـی  و در  شـویم 

زمین شناس باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی اختصاص بودجه الزم برای اجرای مراحل 

اکتشـاف مـواد معدنـی را از دیگـر ضروریـات این 

حـوزه نـام بـرد و اضافـه کـرد: عالوه برایـن، نیـاز 

اسـت در قوانین و مقررات تغییراتی ایجاد شـود 

تـا بخـش خصوصـی، عالقه منـد به حضـور در این 

اکتشـاف  زمینـه  در  بتوانـد  و  شـده  حـوزه 

سرمایه گذاری کند و از عواید آن بهره مند شود.

و  زمین شناسـی  سـازمان  اکتشـاف  معـاون 

اکتشـافات معدنی تاکیـد کـرد: تحقـق ایـن امـر 

مسـتلزم آن اسـت کـه وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت و همچنیـن مجلس شـورای اسـالمی نیز 

سـازمان  بیشـتر  فعالیـت  بـرای  را  مسـیر  ایـن 

زمین شناسـی و مشـارکت بخـش خصوصـی در 

عرضـه معـدن همـوار کند تـا بتواننـد وارد میدان 

مواد معدنی سطحی همچنان وجود 
دارد و کشور همچنان جا برای 

مطالعات بیشتر برای شناسایی 
مواد معدنی سطحی دارد
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شـوند. خوشـبختانه در سـال جاری با هماهنگی 

و  زمین شناسـی  سـازمان  بیـن  توافـق  و  خـوب 

اکتشـافات معدنـی، سـازمان توسـعه و نوسـازی 

صنایع معدنی و معاونت معدنی وزارت صمت 

قدم های خوبی برداشته شده است.

بـه گفتـه دری، انجـام عملیـات ژئوشـیمی و 

تهیـه نقشـه های زمین شناسـی کوچک مقیـاس، 

فرایند پرهزینه  و وظیفه حاکمیتی هسـت که از 

سـوی سـازمان زمین شناسـی انجام می شـود ولی 

بخـش خصوصـی بـرای آنکه بتوانـد در این عرصه 

وارد شود، باید سود آن نیز تامین شود.

امـور  انجـام  اینکـه  از  تاسـف  ابـراز  بـا  وی 

اکتشـاف در مرحله اکتشـاف عمومی وتفصیلی 

با موانع اداری دست وپا گیر همراه است، یادآور 

شد: اگر در نقطه ای ماده معدنی یافت شود، هر 

کـدام از ایـن مـواد مشـکالت خاص خـود را دارند 

منابـع  و  سـازمان جنگل هـا  از سـوی  موانعـی  و 

طبیعـی، سـازمان محیـط زیسـت، سـازمان آب، 

سازمان میراث فرهنگی، معارضان محلی و سایر 

ارگان هـا ایجـاد خواهـد شـد، بـه طـوری کـه گاه 

امکان فعالیت وجود ندارد و سرمایه گذار از کار 

خود بهره نمی برد.

دری با بیان نقش شرکت های دانش بنیان در 

این زمینه، گفت: قطعا شـرکت های دانش بنیان 

در ایـن زمینـه موثـر هسـتند، چـرا کـه امـروزه در 

زمینه هـای مختلـف ایـن حـوزه چـون نرم افزارها، 

برداشـت،  روش هـای  دورسـنجی،  ابزارهـای 

ایـن  حفـاری،  و  داده هـا  پـردازش  کانه آرایـی، 

شرکت ها حضور مفیدی دارند و ما در بخش هایی 

به آن ها نیازمندیم.

اولویت بندی برای اکتشافات معدنی  

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـرای توسـعه 

اکتشـافات معدنـی اولویـت با کـدام یـک از مواد 

معدنی است، توضیح داد: اولویت بندی در این 

زمینه بسته به نیاز صنعت و کشور است، بر این 

اسـاس تهیـه خـوراک بـرای صنایـع ذوب آهـن از 

جملـه آن هـا اسـت و غالـب اکتشـافاتی کـه بـرای 

آهن انجام داده ایم، در سـطح زمین بوده اسـت و 

بـه نظـر می رسـد کـه مـا تـا چند سـال آینـده دچار 

کمبود سنگ آهن خواهیم شد.

از دیگـر زمینه هـای  را  دری، اکتشـاف طـال 

اولویت دار در بخش اکتشافات معدنی نام برد و 

اظهـار کـرد: مـا در ایـن زمینـه جـای کار بسـیاری 

داریم، عالوه براین، ایران در زمینه امالح تبخیری 

از نظر گسترش سازندهای تبخیری و گنبدهای 

نمکی، یکی از کشـورهای نمونه دنیا اسـت، ولی 

در زمینـه اکتشـاف و بهره بـرداری از ایـن ذخیـره، 

عقب هسـتیم. موادی چون بوکسـیت، فسفات، 

عناصـر نـادر خاکـی، کرومیـت، سـرب و روی و 

مس از اهمیت خاص برخوردارند.

و  زمین شناسـی  سـازمان  اکتشـاف  معـاون 

اکتشافات  معدنی خاطرنشان کرد: در آینده نیز 

لیتیوم می تواند به یک عنصر استراتژیک تبدیل 

شود که این منبع احتماال در کشور هست، ولی 

یـک اکتشـاف اصولـی و علمـی بـرای ایـن مـاده 

معدنی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: ما برای اکتشافات مواد غیر 

فلـزی اقـدام زیـادی انجـام نداده ایـم، در صورتـی 

کـه به مراتب اکتشـافات غیر فلـزی و فـراوری آن 

از صنعت آن سودآورتر است.

دری بـا تاکیـد بـر اینکـه ایران کشـوری وسـیع 

اسـت و زمینه کاری در حوزه معدن بسـیار زیاد، 

گفـت: مـا بـه عنـوان سـازمان زمین شناسـی در 

گام  هـزارم  یک پنجـاه  نقشـه های  تهیـه  شـروع 

برداشتیم و اگر نقشه های اکتشافی سیستماتیک 

نهایـی شـود، سرنوشـت بسـیاری از مـواد معدنی 

در کشور تغییر خواهد کرد و تحول بسیار بزرگی 

صورت خواهد پذیرفت.

بر اسـاس گزارشـی از  ایسـنا، معاون اکتشاف 

سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنـی بـا 

اشـاره به وضعیت فرونشسـت بر ذخایر معدنی، 

تاکیـد کـرد: پدیده فرونشسـت بـر روی بعضی از 

مـواد معدنـی از قبیـل شـورابه ها، سـطح آب در 

معـادن زیرزمینـی و پایـداری تونل هـا می توانـد 

اثرگذار باشد.

شـده،  ذکـر  موانـع  رفـع  کـرد:  تاکیـد  وی 

اکتشـافات تحت االرضـی، توجه بـه فـراوری، رفع 

مشـکالت آزمایشـگاهی، حـذف دوبـاره کاری و 

موازی کاری و حمایت از فعالین عرصه اکتشاف 

می تواند در شـکوفایی این صنعت تاثیر شـگرفی 

داشته باشد.

بهترین ابزار برای شناسایی 
مواد معدنی غیر دیداری، 

اکتشافات ژئوشیمیایی است؛ 
چرا که در این روش، بر اساس 

رخنمون  های سنگ و آبراه ها، 
اقدام به نمونه گیری خواهد شد و 
زمانی که اثری از ماده معدنی در 
نمونه ها مشاهده شد، آن منطقه 
مستعد یا آنومال از نظر معدنی 

معرفی خواهد شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« در نیمـه نخسـت 

امسال حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس 

کاالی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب 55 و 110 درصد رشد کرد و بیش از 26میلیون 

تن انواع کاال به ارزش بالغ بر 246 هــــزار میلیـــــارد 

تومــــان در ایــن بازار داد و ستد شد.

در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حجم 

و  رشـد 165  بـا  ترتیـب  بـه  معامـالت  ارزش  و 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  110درصـدی 

گذشـته مواجـه شـد و 16.7 میلیـون تـن کاال بـه 

تـاالر  ایـن  در  تومـان  میلیـارد  هـزار  ارزش 133 

مـورد معاملـه قـرار گرفـت. در تـاالر محصـوالت 

پتروشـیمی نیـز 2.6 میلیـون تـن کاال بـه ارزش 

64هـزار میلیـارد تومـان و در تـاالر فرآورده هـای 

نفتـی نیـز 6.5 میلیـون تـن انـواع کاال بـه ارزش  

46 هزار میلیارد تومان معامله شد. 

عملکـرد بـازار مشـتقه بـورس کاالی ایران نیز 

در نیمه نخست امسال نشان می دهد که حجم 

و ارزش معامـالت ایـن بـازار با کاهش مواجه شـد 

و در مجمـوع سـه میلیـون و 461 هـزار قـرارداد 

مشـتقه بـه ارزشـی بالـغ بـر 6 هـزار و 76میلیـارد 

تومـان رسـید. در ایـن مدت 3.4 میلیون قـرارداد 

آتـی بـه ارزش پنـج هـزار میلیـارد تومـان و بالـغ بـر 

18هـزار قـرارداد اختیـار معاملـه بـه ارزش هـزار 

میلیارد تومان دست به دست شد.

ماهـه  در 6  کاالخبـر  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

نخسـت امسـال در بـازار مالـی بورس کاال بیـش از 

مـوازی  سـلف  شـامل  قـرارداد  میلیـون   789

صنـدوق  و  کاالیـی  سـپرده  گواهـی  اسـتاندارد، 

سـرمایه گذاری بـه ارزش 6.3 هـزار میلیـارد تومان 

داد و ستد شد. 

مـوازی  سـلف  بـازار  در  ترتیـب،  ایـن  بـه 

ارزش  بـه  قـرارداد  میلیـون   7.8 اسـتاندارد 

734هزار میلیارد تومان، در بازار گواهی سپرده 

کاالیی بیش از 50 میلیون قرارداد به ارزش بالغ 

بر 3.5 هزار میلیارد تومان و 730 میلیون واحد 

صندوق هـای سـرمایه گذاری بـه ارزش دو هـزار 

میلیارد تومان معامله شد. 

در تـاالر مناقصـه نیـز 62 هـزار و 506 عـدد 

کنتـور بـرق بـه ارزش 25.5 میلیـارد تومان مورد 

معامله قرار گرفت.

بررسـی رونـد معامـالت بـورس کاالی ایران در نیمه نخسـت امسـال نشـان می دهد کـه ارزش کل معامـالت این بورس در سـه 
بخش بازار فیزیکی، مشـتقه و مالی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته با رشـد 87 درصدی مواجه شـد و به بیش از 258 هزار 

میلیارد تومان رسید تا رکوردی جدید از ابتدای تاسیس بورس کاال تاکنون به ثبت برسد.

ارزش معامالت بورس کاال از 250 هزار 
میلیارد تومان عبور کرد

پنج رکوردشکنی در بازار فیزیکی  
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