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سـرمایه های انسـانی بـه عنـوان یکـی از ارکان اساسـی اقتصـاد کشـورها 

محسوب می شوند و در هر کشور، همواره برای بهره گیری این سرمایه ها در 

جهـت رشـد اقتصـادی و افزایـش رفاه عمومـی، برنامه ریزی صـورت می گیرد. 

ایـن برنامه ریـزی در همـه ابعـاد انجـام می شـود؛ از آمـوزش پایـه بـرای یادگیـری 

الفبـای کار بـه صـورت علمـی بـه ویژه بـرای صنعت تـا آموزش های حرفـه ای و 

بـه صـورت  اجـرای دوره هـای عملـی در کارگاه هـا و کارخانه هـای صنعتـی 

کارآموزی و نیمه حرفه ای دنبال می شود تا در نهایت، نیروی آموزش دیده وارد 

بازار کار شود.

ایـران یکـی از کشـورهای نسـبتا جـوان بـا نیـروی کار فـراوان اسـت و ایـن امـر، 

پتانسیل عظیمی در جهت بهره گیری از این نیروها در جهت رشد اقتصادی به 

صورت هـای گوناگـون خواهد بود. با این که شـعارهای زیـادی برای به کارگیری 

نیروی انسانی و ایجاد اشتغال داده می شود اما عمال بسیاری از شعارها محقق 

نشده و متاسفانه از جنبه های گوناگون، نیروی انسانی کشور نتوانسته آن گونه 

کـه بایـد و شـاید در جهـت رشـد اقتصـادی بـه کار بیایـد زیـرا از یـک طـرف، 

ارتباط صنایع بزرگ کشور با دانشگاه مطلوب نبوده و از طرف دیگر، دانشگاه 

نتوانسـته اسـت نیـروی مطلـوب صنعـت را تربیـت کنـد. عـدم تربیـت نیـروی 

انسانی برای بازار کار نه تنها از جهت فنی و اقتصادی صورت نگرفت؛ بلکه به 

فرهنگ کار و تالش در میان جوانان و نیروی تحصیل کرده نیز توجه نشـد. این 

یعنی نه تنها در خصوص ابعاد اقتصادی و فنی نیروی کار و تحصیل کرده های 

دانشگاهی نتوانست آن گونه که باید و شاید پرورش یابد، بلکه کار و کارآفرینی از 

نظر نیروهای جدید به دلیل عدم تربیت و پرورش صحیح، ارزش تلقی نشده و 

نوعی سرخوردگی میان آن ها پدید آمده است. این یعنی فرهنگ کار و کارآفرینی 

در کشور ما به تدریج کمرنگ تر شده و جای خود را به ثروت اندوزی از راه های 

غیر متعارف داده است. ضمن اینکه کار با زحمت که روزگاری در کشور ارزش 

محسـوب می شـد، بـه تدریـج بـه ضـد ارزش تبدیـل شـده اسـت و اکثـر جوانـان 

جویـای کار ترجیـح می دهنـد در یـک اداره دولتـی یـا سـازمانی، پشـت میـز 

بنشینند و کمتر وارد صنعت و مشاغل پرزحمت شوند.

در گذشـته به دلیل تورم نیروی انسـانی بیکار در کشـور، برخی مقامات 

اسـتانی در نقـاط مختلـف کشـور بـرای اشـتغال زایی اقـدام بـه تحمیـل نیروی 

انسـانی بـه بنگاه هـای بـزرگ کشـور کردنـد و حتـی باعـث شـدند برخـی از این 

بنگاه هـای اقتصـادی تا آسـتانه فروپاشـی نیز پیش بروند. نکته قابـل توجه این 

است که برخالف تصور، اغلب بنگاه های کوچک هستند که بار کارآفرینی، 

ارزش افزوده اشتغال را بر دوش می کشند و دقیقا در نقطه مقابل بنگاه های 

بزرگ، شرکت ها و کارگاه های کوچک عمدتا از نبود نیروی انسانی متخصص 

یا حتی غیر متخصص رنج می برند. بخشی از دلیل این موضوع نیز همان طور 

که گفته شـد به فرهنگ و نوع تربیت نیروی انسـانی بازمی گردد اما شـرایط 

اقتصادی که طی چند سـال اخیر در کشـور به وجود آمد نیز در این موضوع 

دخیـل بـوده اسـت. از سـویی، جذابیـت بازارهـای غیر مولـد و مخرب اقتصاد 

کشـور همچون ارز، طال، داللی مسـکن، سـودهای سرشـار بانکی و حتی اخیرا 

رمزارزهـا باعـث وسوسـه بسـیاری از افـراد جامعه بـرای سـرمایه گذاری در این 

حوزه هـا شـده اسـت و از سـوی دیگـر، ثروت انـدوزی برخـی از افـراد جامعـه از 

طرق یاد شده نیز بر طبل بی هویتی کار و کارآفرینی کوبیده است و بسیاری 

از کارگاه هـا و کارخانه هـای کوچـک و بـزرگ بـه جـای اینکـه محلـی بـرای رونـق 

تولید باشند، با وسوسه نیروهای انسانی برای حضور در بازارهای غیرمولد به 

ویژه رمزارزها، هر روز خالی تر از روز قبل می شوند. البته شرایط اقتصادی نیز 

بـه ایـن موضـوع دامـن زده اسـت. در حالـی کـه حقوق و دسـتمزد سـاالنه 20 تا 

40درصد طی چند سال اخیر افزایش یافته اما قیمت برخی کاالهای اساسی 

و سرمایه در هر سال بیش از دو برابر شده و به فاصله میان حقوق و دستمزد 

و هزینه هـا دامـن زده اسـت. بـه طـور مثال، اگر حقوق ماهانه کارگر را در سـال 

جـاری بـه طـور میانگیـن سـه تا چهار میلیون تومـان در نظر بگیریم و میانگین 

قیمـت مسـکن در تهـران نیـز حـدود 30 تا 40 میلیون تومـان برای هر متر مربع 

باشد، این یعنی هر فرد باید حقوق 10 ماه خود را باید برای خرید یک متر مربع 

خانه پس انداز کند. در مورد خودرو نیز همین موضوع تقریبا صادق است. با 

این حساب، یک کارگر هرگز نمی تواند با حقوق کارگری در عمر خود موفق به 

خرید خانه یا خودرو شود. بنابراین ممکن است به حضور در بازارهای موازی 

تشویق شود و از فضای کار و کارگری فاصله بگیرد.

مهم تریـن اقدامـی کـه می تـوان در خصـوص وضعیـت نیـروی انسـانی 

صـورت داد، بهبـود شـرایط اقتصـادی جامعـه بـا تـورم افسارگسـیخته اسـت؛ 

چراکـه سـرعت تـورم از سـرعت درآمـد جامعـه بیشـتر شـده اسـت و نیـروی 

انسـانی روز به روز سـرخورده تر از کار و کارآفرینی می  شـود؛ یکی از بهترین 

راهکارهـا بـرای حفـظ اشـتغال، بهبود فضای کسـب و کار به جهت اطمینان 

یافتن کارفرما و صاحبان مشاغل از آینده کاری است زیرا تا اطمینان شغلی 

برای کارفرما و کارکنان وجود نداشته باشد، خطر از بین رفتن اشتغال وجود 

دارد. نکته مهم دیگر، بازنگری در قانون کار برای حمایت از کارفرما و کارگر 

اسـت. کارفرمـا و کارگـر هـر دو بـه قانـون کار نیـاز دارنـد و اگـر چتـر حمایتی 

قانـون را بـاالی سـر خـود ببیننـد، نسـبت بـه شـغل خـود احسـاس رضایـت 

بیشتری خواهند داشت و بنابراین اشتغال حفظ خواهد شد. در گام بعدی 

باید آموزش نیروی انسانی با توجه به نیاز جامعه صورت گیرد و به فرهنگ 

کار و کارآفرینی بیش از گذشته توجه شود. کارگاه ها و کارخانه های کوچک 

ممکن اسـت که از نظر درآمدی با کارخانه های بزرگ قابل مقایسـه نباشـند 

امـا از نظـر سـرمایه گذاری هزینـه پایینـی دارنـد و می تواننـد ارزش آفرینـی 

زیادی را برای جامعه به همراه داشته باشند.

کارخانه بدون کارگر! 
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معامـات ورق فـوالدی در بـورس کاال از دو سـال گذشـته بـه صـورت نقـدی انجام می شـود و همین امر موجب شـده اسـت تا 
بسـیاری از شـرکت ها که نقدینگی و سـرمایه در گـردش کمتری دارند، نتوانند مـواد اولیه خود را به موقع از بـورس خریداری کنند. 
ضمـن اینکـه زمـان تحویـل ایـن ورق هـا نیـز دو مـاه یا سـه مـاه پـس از انجـام معامله اسـت. به همیـن دلیـل، میـزان خرید 
مصرف کننـدگان ورق بـه ویـژه حـوزه لولـه و پروفیـل نسـبت به گذشـته که اغلـب معامات بـه صورت اعتبـاری انجام می شـد، 
کاهـش یافته اسـت. بـه طوری که ظرفیت فعـال تولیدکنندگان لوله و پروفیل به کمتر از 30 درصد ظرفیت اسـمی رسـیده اسـت. 
ضمن اینکه در گذشـته شـرکت ها می توانسـتند سـهمیه اختصاصی داشـته باشـند اما دولت عرضه کنندگان را مجبور کرده تمام 
محصـوالت خـود را در بـورس عرضـه کننـد. در ایـن رابطـه، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنایـن« با امیر قدسـی، 

مدیرعامل شرکت فوالد آذر خاورمیانه به گپ وگفت نشسته که شرح آن را در ادامه آمده است:

امیر قدسی، مدیرعامل شرکت 

فوالد آذر خاورمیانه در گفت وگو با 

»فلزات آنالین«:

معامالت نقدی، 
تامین ماده اولیه 

را دچار 
چالش کرد 

نیمی از محصوالت را صادر می کنیم  
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شـرکت  ◄ فعالیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فوالد آذر خاورمیانه و شرکت  های زیرمجموعه و 

ظرفیت آن ها بفرمایید.

شـرکت فـوالد آذر خاورمیانـه حـدود 25 سـال 

اسـت کـه در زمینـه تولیـد محصـوالت فـوالدی 

ایـن  کارخانـه  نخسـتین  می کنـد.  فعالیـت 

مجموعه، تولید لوله و پروفیل را بر عهده داشت 

و اکنون دو طرح را در دست اقدام دارد که یکی 

تولیـد  بـرای  نـورد  واحـد  یـک  احـداث  آن هـا،  از 

میلگـرد بـوده و دیگری تولید شـمش های فوالدی 

و آلیاژی است.

شـرکت فـوالد آذر خاورمیانـه شـرکت اصلـی 

اسـت و چندیـن شـرکت زیرمجموعـه دارد و هـم 

اینکـه فعالیـت بازرگانـی انجام می دهد. شـرکت 

فوالد آذر خاورمیانه، تامین مقاطعی که در سبد 

تولید وجود ندارد را انجام می دهد. این شـرکت 

در همه حوزه های فوالدی مانند شـمش، اسـلب، 

بیلت، میلگرد و... فعالیت می کند. 

یکـی از شـرکت های فعال زیرمجموعـه، نورد 

لولـه خاورمیانـه نـام دارد کـه فعالیـت اصلـی آن، 

تولیـد لوله هـای اسـپیرال قطور انتقـال آب با قطر 

20 اینچ تا 120 اینچ یا به عبارتی از 500 میلی متر 

تا سه هزار میلی متر است. 

و  گاز  »لولـه  زیرمجموعـه،  شـرکت  دیگـر 

گالوانیـزه چی چسـت« اسـت کـه می توانـد انواع 

گاردریـل کنـار جـاده را تولید کند. همچنین این 

شـرکت قـادر بـه تولیـد انـواع چارچوب هـای در و 

پنجره، پروفیل Z سوله ها و لوله های مبلی است. 

در ایـن شـرکت، در حـال پیاده سـازی یـک اسـتخر 

مـذاب روی بـرای گالوانیـزه کـردن محصـوالت 

هسـتیم تـا بتوانیـم در زمینـه تولیـد محصـول بـه 

طور کامل خودکفا شویم. 

شـرکت سوله سـازی درنـا نیـز بـه عنـوان دیگـر 

خاورمیانـه،  آذر  فـوالد  زیرمجموعـه  شـرکت 

سوله سـازی را انجام می دهد. این شـرکت سـابقه 

30 سـاله در صنعت فوالد و سـاخت سـوله فوالدی 

دارد و تمامی سازه های فوالدی هلدینگ را شرکت 

صنعتی درنا ساخته است. در حال حاضر نیز این 

قبیـل  از  سـاز  و  سـاخت  پـروژه  چندیـن  شـرکت 

بیمارستان و ساختمان را در دست اقدام دارد.

ظرفیـت تولیـد لولـه و پروفیل گـروه فـوالد آذر 

خاورمیانـه در سـال 1376 حـدود 500 هـزار تن در 

سـال بـود و ایـن ظرفیـت در سـال 1385 بـه 700 تـا 

800 هزار تن افزایش یافت. البته در طرح کلی و 

چشم انداز بلندمدت در نظر داشتیم به ظرفیت 

چهـار میلیون تن تولید انواع محصـوالت فوالدی 

برسیم. هر چند که دو طرح توسعه ای را با توجه 

بـه شـرایط کنونـی متوقـف کرده ایـم زیـرا اجـرای 

ایـن طرح ها به سـرمایه بسـیار زیـادی نیـاز دارد و 

بنابرایـن فعـال اجـرای ایـن طرح هـا از دسـتور کار 

خارج شده اند.

ظرفیت تولید »شرکت نورد لوله خاورمیانه«، 

گالوانیـزه  و  گاز  »لولـه  سـال،  در  تـن  هـزار   125

تـن در سـال و »لولـه و  چی چسـت«، 120 هـزار 

پروفیل ارومیه«، 500 هزار تن در سال است. 

تامیـن مـواد  ◄ بـا  چـه چالش هایـی در رابطـه 

اولیه دارید؟

تولیدکنندگان لوله و پروفیل طی دو سـه سـال 

گذشته همواره با مشکل تامین مواد اولیه مواجه 

بوده انـد. همیـن امـر هـم موجـب شـده اسـت تـا 

میـزان تولیـد آن هـا بسـیار کمتر از ظرفیت اسـمی 

باشـد. به طور مشـخص تامین مواد اولیه تا اوایل 

سـال 1399 چندان مشـکلی نداشـت زیرا تا قبل از 

آن، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، ورق فوالدی را به 

صـورت اعتبـاری در بـورس کاال عرضـه می کـرد و 

مصرف کننـدگان نیز قـادر به خریـد آن بودند. این 

یعنی خریداران می توانستند تنها با پرداخت 10 تا 

20 درصد از قیمت معامله، ورق مورد نیاز خود را 

به صورت دو ماهه و سه ماهه خرید کنند. ضمن 

اینکـه بخشـی از ورق بـه صـورت اختصاصـی و بـه 

میزان سهمیه تعیین شده در اختیار شرکت های 

خریدار قرار می گرفت.

متاسفانه از ابتدای سال 1399 معامالت ورق 

بـرای جلوگیـری از التهابـات به وجـود آمده تماما 

نقـدی شـد. ضمـن اینکـه تمـام عرضه هـا هـم بـه 

بورس انتقال یافت و شـرایط برای خرید از بورس 

دشـوار شـد. در سـال جاری نیز با توجه به قطعی 

بـرق واحدهـای فوالدسـازی در تیـر مـاه و مـرداد 

انجـام  را  بـورس  از  اینکـه خریـد  بـا وجـود  مـاه، 

دادیـم، هنـوز مـواد اولیـه خریـداری شـده در آن 

زمـان کـه تحویـل آن در مهر ماه ذکر شـده بود، با 

شرکت فوالد آذر خاورمیانه حدود 
25 سال است که در زمینه تولید 

محصوالت فوالدی فعالیت می کند. 
نخستین کارخانه این مجموعه، 
تولید لوله و پروفیل را بر عهده 

داشت و اکنون دو طرح را در دست 
اقدام دارد که یکی از آن ها، احداث 

یک واحد نورد برای تولید میلگرد 
بوده و دیگری تولید شمش های 

فوالدی و آلیاژی است
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تابسـتان همـه  مـا رسـید. در  بـه دسـت  تاخیـر 

صنایـع فـوالدی کشـور بـا قطعـی و محدودیـت 

اسـتفاده از بـرق بـرای برقـراری تعـادل در شـبکه 

تعطیل شـدند و همین امر باعث شـد مواد اولیه 

در موعـد مقـرر عرضـه و تحویـل داده نشـود. در 

حـال حاضـر کـه بـرق صنایـع فـوالد مجـددا وصـل 

شـده اسـت، انتظـار داریـم بـار دیگـر عرضه هـا و 

تحویـل مـواد اولیه به صورت منظم انجام شـود. 

در صورتـی کـه مـواد اولیـه بـه موقع تحویـل داده 

شـود، می تـوان مطابـق بـا آن برنامه ریـزی و تولیـد 

کـرد امـا هنـوز خریدهـای نقدی ابتدای تابسـتان 

تحویل داده نشده است. 

الزم به ذکر است که شرکت های زیرمجموعه، 

انـواع ورق هـا فـوالدی را برای تولید لوله و پروفیل 

دریافـت می کننـد؛ بـه طـوری کـه ضخامـت ایـن 

ورق هـا از 0.7 میلی متـر بـرای ورق هـای سـرد و 

روغنـی تـا 25.4 میلی متـر بـرای ورق هـای گـرم 

قابل دریافت است و شرکت های زیرمجموعه با 

مـواد اولیـه یـاد شـده قـادر بـه تولیـد محصـوالت 

لولـه و پروفیـل و سـازه های فـوالدی هسـتند. در 

این رابطه، شـرکت نورد لوله خاورمیانه می تواند 

از ورق هایـی بـا ضخامـت هشـت تـا 10 میلی متـر 

بـرای تولیـد لوله های بسـیار قطور فـوالدی جهت 

انتقـال آب اسـتفاده کنـد. همچنیـن دو شـرکت 

»لولـه و پروفیـل ارومیـه« و »لولـه گاز و گالوانیـزه 

تـا  نـازک  ورق هـای  می تواننـد  چی چسـت« 

ضخامت 6 میلی متر را برای تولید لوله و پروفیل 

به کار ببرند.

چندین تولیدکننده ورق به جز فوالد مبارکه  ◄

در کشـور فعالیت می کنند. آیا از این شـرکت ها 

نیز مواد اولیه خود را تامین می کنید؟

قطعا تولیدکنندگان لوله و پروفیل با توجه به 

سـفارش مشـتریان می تواننـد از تامین کننـدگان 

امـا  کننـد  خریـداری  را  خـود  ورق  متعـددی 

تولیدکننـدگان ورق نیـز باید اسـتانداردهای الزم 

یـک ورق را بـا توجه به مصرف کنندگان نهایی به 

ویژه سازمان های دولتی مانند سازمان آب و گاز 

مـا  زیرمجموعـه  شـرکت های  مشـتریان  از  کـه 

هستند، مدنظر داشته باشند. باید توجه داشت 

کنونـی  شـرایط  در  نهایـی  مصرف کننـده  کـه 

همـواره بـه دنبـال کیفیـت اسـت. در صورتی که 

محصـول از کیفیـت مطلـوب برخـوردار نباشـد، 

مصرف کننـده بـه دنبال تولیدکننـده آن نخواهد 

ناچـار  نیـز  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان  بـود. 

هسـتند نیازهـای مصرف کنندگان نهایی خـود را 

بـرای  ویـژه  بـه  موضـوع  ایـن  بگیرنـد.  نظـر  در 

محصوالت صادراتی بیشتر به چشم می خورد و 

مشتریان صادراتی کیفیت محصول را بیشتر در 

نظـر می گیرنـد. بـه طـوری کـه مصرف کننـدگان 

نهایی سفارش محصول را با استفاده از ورق های 

یک تولیدکننده خاص می دهند. 

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در گذشـته تولیـد 

لولـه و پروفیـل بـا ورق همـه تولیدکننـدگان آن، 

از  برخـی  البتـه  داشـت.  اقتصـادی  صرفـه 

و  نمی کننـد  تولیـد  رول  ورق،  تولیدکننـدگان 

انجـام نمی شـود.  از آن هـا  تامیـن ورق  بنابرایـن 

برخـی از شـرکت ها نیـز قـادر بـه تولیـد ورق هـای 

نـازک و مـورد نیـاز صنایـع لولـه و پروفیـل سـبک 

نیسـتند و در نتیجـه در لیسـت تامین کننـدگان 

از  دیگـر  یکـی  نمی گیرنـد.  قـرار  حـوزه  ایـن 

بـا  را  خـود  ورق  قبـال  نیـز  ورق  تامین کننـدگان 

قیمتـی کمتـر از بقیـه در بورس عرضـه می  کرد و 

تحویـل ورق آن سـریع  بـود؛ بنابرایـن خریـد از آن، 

نیـز  مشـتریان  داشـت.  اقتصـادی  صرفـه 

می پذیرفتنـد کـه بـا توجـه بـه قیمـت کمتـر آن، 

خرید لوله و پروفیل را با قیمت کمتر و استاندارد 

کمـی پایین تـر انجـام دهنـد. اکنـون این شـرکت، 

ورق خـود را در بـورس عرضـه می کنـد و قیمـت 

نیـز  آن  تحویـل  و  داده  افزایـش  را  خـود  فـروش 

بلندمدت شـده اسـت. بنابراین صرفه اقتصادی 

خریـد ایـن ورق نسـبت بـه ورق بـا کیفیـت فـوالد 

نتیجـه،  در  اسـت.  شـده  یکـی  تقریبـا  مبارکـه 

مشـتریان ترجیـح می دهنـد لولـه و پروفیـل تولید 

شده با ورق مبارکه را سفارش دهند.

وضعیـت فـروش محصـوالت این شـرکت در  ◄

بازار داخلی یا صادراتی چگونه است؟

بـه طـور معمـول 50 درصـد از محصـوالت در 

بـازار داخلـی و 50 درصـد در بـازار صادراتـی بـه 

فـروش مـی رود. البتـه فـروش داخلـی در حجـم 

حجـم  کـه  حالـی  در  می شـود؛  انجـام  پاییـن 

سفارش های صادراتی باالتر است. 

صادرات یکی از برنامه های اصلی شـرکت ما 

اسـت. از آنجایـی کـه شـرکت مـادر، یـک شـرکت 
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بازرگانی است و تامین و فروش را انجام می دهد، 

صـادرات را بـه صـورت جدی پیگیری می کنیم و 

و  عـراق  ارمنسـتان،  همچـون  کشـورهایی  بـه 

آذربایجان صادرات داریم.

و  لولـه  تولیدکننـده  نیـز  داخلـی  بـازار  در 

حـوزه  ایـن  در  رقابـت  و  زیـاد  بسـیار  پروفیـل 

فـروش  اصلـی  مانـور  بنابرایـن  اسـت.  سـنگین 

غـرب  شـمال  در  بیشـتر  شـرکت،  محصـوالت 

کشـور اسـت و صادرات به کشـورهای همسـایه 

در این حوزه نیز پیگیری می شـود زیرا در سـایر 

فعالیـت  دیگـری  تولیدکننـدگان  کشـور،  نقـاط 

می کننـد کـه اگـر بخواهیـم محصـول خـود را به 

دیگـر نقـاط کشـور ارسـال کنیـم، این امر بـا زیان 

همـراه خواهـد بـود. در نتیجه، ترجیح می دهیم 

فـروش  بـه  شـرکت  جغرافیایـی  محـدوده  در 

محصول بپردازیم. البته این رویکرد به معنای آن 

نیست که در دیگر نقاط کشور مشتری نداریم، 

بلکه مشـتریانی از گذشـته در دیگر نقاط کشـور 

داریـم و ضمـن حفـظ مشـتریان سـابق، بـه دنبـال 

کشـور  غـرب  شـمال  در  خـود  بـازار  گسـترش 

هسـتیم. بنابراین گسـترش فروش در دیگر نقاط 

دیگـر  بـازار  کـردن  خـراب  نوعـی  بـه  را  کشـور 

تولیدکنندگان لوله و پروفیل می دانیم.

آیا محصول خاصی دارید که برای تولید آن  ◄

مزیت رقابتی داشته باشید؟ چه تکنولوژی  هایی 

را برای تولید به کار می برید؟

قبـال محصوالتـی تولیـد می کردیـم کـه تنهـا 

غـرب  شـمال  در  ویـژه  بـه  آن هـا  تولیدکننـده 

کشـور، شـرکت مـا بود امـا در حـال حاضر تعداد 

این محصوالت کمتر شـده اسـت. در این رابطه 

می توانسـتیم بـه تولید برخـی از لوله های خاص 

اشـاره کـرد. بـا ایـن وجـود تعـداد تولیدکننـدگان 

زیـاد شـده  انـدازه ای  بـه  پروفیـل  و  لولـه  حـوزه 

و  متنـوع  خطـوط  بـودن  دارا  بـا  کـه  اسـت 

تکنولوژی هـای جدیـد، همـه محصـوالت دارای 

مزیت را تولید می کنند. 

تکنولوژی هـای شـرکت های زیرمجموعـه مـا 

و  بـوده  دنیـا  تکنولوژی هـای  به روزتریـن  از  نیـز 

توانسـتیم همـه خطـوط تولیـدی را از کشـورهای 

اروپای غربی همچون آلمان و ایتالیا تامین کنیم. 

ضمـن اینکـه جوش هـای شـرکت ها نیـز متعلق به 

کشورهای انگلستان و آمریکا هستند. حتی تیغه 

اره هـای بـرش نیـز بـه طـور کامـل از کشـورهای 

مطرح اروپایی تامین شده است. 

با چه ظرفیتی هم اکنون فعالیت می کنید؟ ◄

در کشور ما به جز چهار یا پنج کارخانه، هیچ 

کارخانـه ای در حـوزه لولـه و پروفیـل بـه میـزان 

ظرفیـت اسـمی خـود فعالیـت نمی کنـد. البتـه 

فعالیت شـرکت ما در دو شـیفت هشـت سـاعته 

یعنی 16 سـاعت در شـبانه روز اسـت و با توجه به 

مسـائلی که بیان شـد، تنها با 30 درصد ظرفیت 

اسمی فعالیت می کنیم. 

تامین مالی به چه صورت انجام می شود؟ ◄

خوشبختانه با بانک ها رابطه خوبی داریم و با 

توجـه بـه اعتبـاری که از گذشـته تا کنون کسـب 

کرده ایـم، می توانیـم در موقع لزوم سـرمایه مورد 

صـدور  کـه  طـوری  بـه  کنیـم.  تامیـن  را  نیـاز 

ضمانتنامه و ال سی در هنگام خرید برای شرکت 

ما مقدور است. 

مهم تریـن چالش هـای تولیدکننـدگان را چـه  ◄

مواردی می دانید؟

تولیدکننده، یک بنگاه اقتصادی دارد که باید 

از آن منفعـت اقتصـادی کسـب کنـد. ایـن بنـگاه 

اقتصـادی هـم بـه صـورت مسـتقیم و هـم غیـر 

همـه  می کنـد.  ایجـاد  اشـتغال  مسـتقیم 

تولیدکننـدگان بـه نوعـی به این امـر اذعـان دارند 

کـه بـه نوعـی از سـوی دولـت آن گونـه کـه بایـد و 

شاید حمایت نمی شوند. دولت باید به گونه ای 

بـرای  تولیدکننـده  کـه  کنـد  حمایـت  تولیـد  از 

فعالیـت اقتصـادی، اختیـار عمـل داشـته باشـد و 

بتوانـد همـواره فازهـای بعـدی توسـعه ای خـود را 

صـورت  حمایـت  ایـن  متاسـفانه  کنـد.  دنبـال 

نمی گیرد و همه تولیدکنندگان ناراضی هستند.

چه طرح های توسعه ای در دست اقدام دارید؟ ◄

خوشبختانه طرح توسعه شرکت ما در لوله و 

پروفیل ارومیه تکمیل شده است. با این حال، در 

شرکت نورد لوله خاورمیانه تولید لوله های بدون 

درز را پیگیـری می کنیـم. در ایـن رابطـه، با یکی از 

شـرکت های مطـرح اروپایـی بـرای تامیـن خطـوط 

تولیـدی قبـال مذاکـره کرده و یک پیش قـرارداد نیز 

امضـا کـرده بودیـم امـا اجرایـی نشـد. بـا ایـن حـال، 

دوبـاره بـرای اجـرای ایـن طـرح در حـال مذاکـره 

هستیم. همچنین برای شرکت لوله گاز و گالوانیزه 

چی چست نیز قصد داریم با افزایش سایز لوله ها، 

سبد محصوالت را گسترش دهیم. همچنین برای 

این شرکت، احداث یک استخر گالوانیزه را در نظر 

گرفتیم. در نهایت اینکه طرح احداث محصوالت 

نـورد فـوالدی همچـون میلگـرد و تیرآهـن را به طور 

جدی پیگیری می کنیم.
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نگاه به آن سوی مرزها

افزایش قیمت مواد اولیه، غیر قابل تصور است
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد پخـش  جهان گفـت: نوسـان قیمت مـواد اولیـه، کاما غیرعـادی اسـت و افزایش چنـد برابـری و حتی 
100درصدی قیمت در این زمینه به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان نیست.

مدیرعامل شرکت فوالد پخش جهان:

افزایش قیمت مواد اولیه، غیر قابل تصور است

عبدالمحمد لیلی زاده در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فـوالد پخـش جهـان در سـال 1384 و بـه 

منظور تولید میلگردهای کروم دار و لوازم جانبی 

جک راه اندازی شـده اسـت. این شـرکت در جاده 

شهریار قرار دارد و 10 نیروی فعال به صورت تک 

شیفت در این مجموعه مشغول به کار هستند.

وی در خصـوص فراینـد تولید محصـوالت در 

ایـن شـرکت، بیـان کرد: میلگرد خـام پـس از ورود 

بـه کارخانـه، سنگ تراشـی و پولیـش کاری شـده و 

در نهایـت آبـکاری کروم روی محصول به دسـت 

آمده در وان های مخصوص صورت می پذیرد.

لیلـی زاده افـزود: ظرفیـت تولیـد شـرکت در 

حـدود 150 تـن در سـال بـوده و عمده محصوالت 

تولیدی، جک های هیدرولیک به منظور استفاده 

در خودروهـای سـنگین همچـون جرثقیـل، لـودر، 

همچنیـن  اسـت.  گریـدر  و  بولـدوزر  لیفتـراک، 

تزریـق  دسـتگاه های  در  تولیـدی  جک هـای 

مـورد  سـنگین  فرمـان خودروهـای  و  پالسـتیک 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. برخـی لـوازم یدکـی ایـن 

خودروهـا نظیـر پیسـتون و در جـک نیـز توسـط 

مجموعه تولید می شود.

در  جهـان  پخـش  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

زمینـه تامیـن مـواد اولیـه، اذعان کـرد: میلگرد به 

عنوان مهم ترین ماده اولیه از طریق شـرکت های 

تولیـد قطعـات فـوالدی کشـور تهیـه می شـود اما 

تهیـه کـروم مـورد نیـاز از طریـق واردات از کشـور 

صـورت  آفریقایـی  کشـورهای  برخـی  و  ترکیـه 

می پذیرد. برخی از مواد اولیه مورد استفاده نیز 

به صورت ریختگی هستند و عملیات تراشکاری 

به وسـیله دسـتگاه CNC در داخل شـرکت انجام 

می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه گریـد میلگـرد 

فوالدی مورد استفاده نیز CK45 است.

لیلـی زاده در ادامـه به چالش های موجـود در 

زمینـه تامیـن مـواد اولیـه اشـاره کـرد و گفـت: در 

فراوانـی وجـود دارد کـه  ایـن زمینـه مشـکالت 

هرکـدام بـه نحـوی قابـل پیگیـری و بحـث اسـت. 

بـرای مثـال، تولیدکننده در جهت تامین میلگرد 

بـه عنـوان مهم تریـن مـاده اولیـه همـواره با چالش 

مواجـه اسـت. میلگـرد یـک روز در بـازار موجـود 

بوده و ممکن است روزهای دیگر تهیه آن ممکن 

نباشـد. جالـب اینکـه در صـورت تامیـن نیـز بـا 

نوسـان،  ایـن  روبـه رو می شـویم.  قیمـت  نوسـان 

افزایـش چنـد  و گاهـی  اسـت  کامـال غیرعـادی 

برابـری و حتـی 100 درصـدی قیمـت در زمینـه 

تامیـن مـواد مـواد اولیـه رخ می دهـد کـه بـه هیچ 

وجه به نفع تولیدکنندگان نیست.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه خبری 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه دلیـل واردات 

اذعـان کـرد: کـروم  بـه کشـور چیسـت،  کـروم 

ماده اولیه ای اسـت که تحت هیچ شـرایطی در 

داخـل کشـور تولیـد نمی شـود و ایـن در حالـی 

اسـت کـه در ایـران معـادن کروم بسـیاری وجود 

تولیـد  بـه  اقـدام  مجموعـه ای  هیـچ  امـا  دارد 

اسـت.  نکـرده  فلـزی  کـروم  یـا  کـروم  سـولفات 

بنابرایـن کـروم مـورد نیـاز واحدهـای تولیـدی از 

خارج کشور وارد می شود.

مدیرعامل شرکت فوالدپخش جهان در پایان 

ضمـن اشـاره بـه برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه 

در ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: در در نظـر داریـم تـا 

را  خـود  محصـوالت  سـبد  آینـده،  سـال  یـک 

گسـترده تر کنیـم و بتوانیـم لوله هـای سـیلندری 

نیز تولید کنیم. البته این امر بسـتگی به شـرایط 

موجود در بازار دارد و اگر مشکل خاصی در این 

انجـام  محصـول  ایـن  تولیـد  ندهـد،  رخ  زمینـه 

خواهد شد.
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مدیرعامل مجتمع فوالد آذر آبادگان ارس با اشـاره به نوسـانات قیمت فوالد و نرخ ارز در کشـور، گفت: در زمینه تامین قراضه فوالدی 
و همچنین صادرات شمش، در حوزه تجارت بین المللی فعال هستیم و در نظر داریم فعالیت خود را در این زمینه گسترش دهیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد آذر آبادگان ارس مطرح کرد:مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد آذر آبادگان ارس مطرح کرد:

نگاه به آن سوی مرزهانگاه به آن سوی مرزها

عبداله عزیزی نیاری در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: عملیـات اجرایـی شـرکت مجتمـع فوالد 

بـه  زمینـی  در   1391 سـال  در  ارس  آذرآبـادگان 

مسـاحت 35 هکتـار آغـاز شـد و بعـد از پیشـرفت 

نسـبی اولیـه، متاسـفانه بـه دلیـل مشـکالت بـه  

بـه   زمـان، حـدود سـه سـال  آن  آمـده در  وجـود 

صورت نیمه تعطیل باقی ماند.

وی ادامـه داد: خوشـبختانه بـا رفع مشـکالت 

این شرکت، فاز اول تکمیل شد و در تابستان سال 

١٣٩٧ شـروع بـه تولیـد کـرد. بـا راه انـدازی فـاز دوم 

فـوالد ارس، در حـال حاضـر با ظرفیـت 140 هزار تن 

در سال مشغول به تولید محصول هستیم.

مدیرعامل مجتمع فوالد آذر آبادگان ارس در 

ادامـه مطـرح کـرد: در حـال حاضـر ایـن مجتمـع، 

شـمش فـوالدی بـا گریدهـای داخلـی و خارجـی 

تولید می کند. در واقع، با توجه به نیاز بازارهای 

داخلـی و خارجـی، در ایـن شـرکت، شـمش های 

فـوالدی بـه طـول 12 متر و ابعـاد 150 میلی متر در 

150 میلی متر تولید می شود.

تامین ماده اولیه از ارمنستان  

عزیـزی در پاسـخ بـه این سـوال که مـواد اولیه 

شرکت را از چه منابعی تامین می کنید، تصریح 

کـرد: اصلی تریـن مـاده اولیـه شـرکت فـوالد آذر 

آبـادگان ارس، آهـن اسـفنجی اسـت کـه آن را از 

منابـع داخلـی تهیـه می کنیـم. در حقیقـت آهـن 

اسفنجی، نزدیک 80 درصد از مواد اولیه کارخانه 

را تشـکیل می دهـد و در کنـار آن، ضایعـات مورد 

نیاز هم از داخل کشـور و هم از طریق واردات از 

کشورهـــــای همسایـــــه تامیــــن می شـــود. مــواد 

افــــزودنی )فروآلیــــاژ( نیــــز از خــــارج از کشــــور 

خریداری می شود.

وی در ادامـه افـزود: ضمنـا بـا بـه  کارگیـری 

برخـی از کارکنـان ایـن شـرکت و بهره بـرداری از 

کارخانه ای در کشور ارمنستان به منظور تبدیل 

ضایعات به مواد ریخته گری شده قابل حمل که 

منـع قانونی کشـور میزبان را پوشـش دهـد، مواد 

اولیه وارداتی از این طریق تامین می شود.

عرضه محصول در بورس کاال و بازارهای   

داخلی و خارجی

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد آذر آبـادگان ارس 

شـرکت  ایـن  محصـوالت  فـروش  نحـوه  دربـاره 

توضیحاتـی را مطـرح کـرد و گفـت: نحـوه فـروش 

و  ایـران  کاالی  بـورس  طریـق  از  محصـوالت 

همچنین بازاریابی توسط واحد بازرگانی شرکت 

بـه صورت مسـتقیم به کارخانجات نـورد داخلی 

و خارجی انجام می شود.

کمبود زیرساخت های تولید در منطقه   

آزاد ارس

عزیـزی در خصـوص عمده تریـن مشـکالت 

مجتمع در نیمه سال 1400، گفت: این شرکت در 

فصـل تابسـتان سـال جـاری بـه دلیـل تصمیمـات 

صنایـع  بـرق  مصـرف  خصـوص  در  نیـرو  وزارت 

کشور که به قطع برق صنعت فوالد انجامید، به 

مـدت سـه مـاه بـه صورت نیمه فعـال به فعالیت 

حاضـر  حـال  در  عالوه برایـن،  پرداخـت.  خـود 

و  وعده هـا  بـه  عمـل  عـدم  دلیـل  بـه  متاسـفانه 

تعهـدات، منطقـه آزاد ارس فاقـد آب بـه میـزان 

مورد نیاز، جاده و دسترسی مناسب است. الزم 

به ذکر اسـت که این شـرکت به تمامی تعهدات 

مالی و اجرایی در چهارچوب تفاهم نامه فی مابین 

اقـدام کـرده ولـی اقـدام متقابـل از جانـب دولـت 

صورت نپذیرفته است.

توجه به بازارهای صادراتی  

را  ارز  نـرخ  و  فـوالد  قیمـت  نوسـانات  وی، 

علـت اصلـی تغییـر عمده مشـتریان این شـرکت 

در زمان  هـای مختلـف عنـوان کـرد و افـزود: در 

حـال حاضـر، بخـش عمـده ای از محصـوالت این 

شـرکت بـه کشـورهای ترکیـه و چیـن، صـادر و 

بخشی نیز به مشتریان داخلی عرضه می شود. 

خـود  بلندمـدت  برنامـه  در  شـرکت  همچنیـن 

بـا  تجـاری  ارتباطـات  تقویـت  بـا  دارد  قصـد 

در  را  صـادرات  افزایـش  خارجـی،  شـرکت های 

پیـش داشـته باشـد زیـرا بـا توجـه بـه نوسـانات 

قیمـت فـوالد و نـرخ ارز، صـادرات مطلوب تـر از 

فروش داخلی به نظر می رسد.

طرح های توسعه  

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد آذر آبـادگان ارس در 

پایـان ایـن گفت وگـو دربـاره مهم تریـن برنامه هـا و 

اولویت هایی که شرکت برای مدت باقی مانده از 

سال جاری در نظر گرفته  است، تصریح کرد: یکی 

نگـرش  ایـن شـرکت،  اولویت  هـا در  از مهم تریـن 

زیسـت محیطی اسـت کـه در ایـن راسـتا، پـروژه 

راه انـدازی سیسـتم غبارگیـر در دسـتور کار قـرار 

گرفـت و مراحـل پایانـی خـود را سـپری می کنـد. 

عالوه برایـن، بـا توجه بـه راه اندازی سـت دوم کوره 

25 تنـی، مجتمـع فـوالد آذر آبـادگان ارس در نظـر 

دارد میزان تولید خود را افزایش دهد.
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جایگاه مطلوب صنعت سیم و کابل کشور
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مدیرعامل شـرکت ماهان کابل امیر گفت: صنعت سـیم و کابل کشـور از نظر تکنولوژی در جایگاه بسـیار مطلوبی قرار گرفته اسـت و 
توانایـی رقابـت بـا سـایر کشـورها را دارد امـا صادرات محصـوالت این صنعت، باید توسـط دولت تسـهیل شـود تـا بتوانیم حضور 

پررنگ تری در بازارهای جهانی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ماهان کابل امیر عنوان کرد:

جایگاه مطلوب صنعت سیم و کابل کشور

همچـون نوسـان قیمـت، سیاسـت هایی را ماننـد 

بـه موقـع  بـه موقـع مـواد اولیـه و فـروش  خریـد 

نوعـی  بـه  و  گرفته ایـم  کار  بـه  را  محصـوالت 

نوسان گیری کرده ایم. ضمن اینکه برای جلوگیری 

از بـه وجـود آمـدن ضعـف در نقدینگـی شـرکت، 

تمـام محصـوالت خـود را بـه صـورت نقـدی بـه 

مشتریان خود می فروشیم.

صادقی در خصوص مشتریان شرکت کابل امیر، 

عنوان کرد: عمده مشتریان این شرکت از صنایع 

نفـت، گاز، پتروشـیمی و شـرکت های توزیـع بـرق 

هستند. با شرکت های دولتی به این علت که در 

پرداخـت  عـدم  یـا  و  تاخیـر  خـود،  پرداخت هـای 

داشته اند، تاکنون وارد معامله نشده ایم.

ضررها را خنثی کردیم  

مدیرعامل شرکت ماهان کابل امیر در خصوص 

اینکه نوسان جهانی قیمت آلومینیوم چه تاثیری 

روی رونـد فعالیـت ایـن شـرکت گذاشـته اسـت، 

بیان کرد: اکثر تولیدکنندگان ازجمله شرکت ما، 

بـه علـت بـاال رفتن قیمت جهانی آلومینیـوم، هم 

شـامل سـود و هم ضرر شـدیم. البته سـعی کردیم 

میـزان ضرردهـی خـود را کنترل کنیم و تولیـد را با 

شرایط تطبیق دهیم تا بتوانیم بدون مانع فعالیت 

خـود را پیـش ببریـم. هـر چالشـی کـه بـرای سـایر 

تولیدکنندگان در صنایع مختلف ازجمله صنعت 

سـیم و کابل به وجود آمده اسـت را تجربه کردیم 

امـا توانسـتیم بـا برنامه ریزی درسـت، چالـش را به 

را  خـود  فعالیـت  رونـد  و  کنیـم  تبدیـل  فرصـت 

متوقف نکنیم.

از تکنولوژی روز بهره مند هستیم  

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل بـا اشـاره بـه 

تکنولـوژی بـه کار گرفتـه شـده در خطـوط تولیـد 

شـرکت ماهـان کابـل امیـر، تاکیـد کـرد: عملیـات 

کشـش سـرد برای تبدیل راد به کابل آلومینیوم و 

توسـط  شـرکت  ایـن  در  تابنـده  دسـتگاه های 

دستگاه های ایرانی و خارجی با دانش فنی متعلق 

به کشورهایی نظیر چین و آلمان انجام می شوند. 

در خصوص ماشین آالت و تجهیزات خارجی، اگر 

قطعه ای از کار بیفتد، برای تامین آن تاکنون دچار 

چالشی نشدیم؛ چراکه در بازار داخلی وجود دارد 

و نیازی به واردات آن از کشورهای دیگر نیست.

علیرضا صادقی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شـرکت ماهـان کابـل امیـر از سـال 1389 در زمینـه 

زمینـی  آلومینیومـی  کابل هـای  انـواع  تولیـد 

500*1)یـک رشـته بـه سـطح مقطـع 500 میلی متـر 

از  و هوایـی در سـطوح مقطـع مختلـف  مربـع( 

25+25+70+70*3 بـا تاییدیـه شـرکت توانیـر در 

حال فعالیت اسـت و به تازگی کابل آلومینیومی 

ACSR )مینک( را که تقریبا یک هفته از تایید آن 

توسـط شـرکت توانیـر می گـذرد، در دسـتور کار 

تولید این شرکت قرار داده ایم.

مـورد  اولیـه  مـواد  خصـوص  در  افـزود:  وی 

اسـتفاده، ماهانـه نزدیـک بـه 200 تـن آلومینیـوم 

مصــــرف و بــــه کابل هــــای آلومینیـــومی تبدیـــل 

 XLPE و PVC می کنیـم. همچنین 220 تـا 230 تـن

بـرای تولیـد روکـش انـواع کابـل وارد خطوط 

تولیـد می شـود. مـاده اولیــــه آلومینیــــومی، راد 

9.5میلی متـری اسـت کـه آن را از شرکت هــــای 

مختلفی مانند سیم راد سما و قم آلیاژ خریداری 

می کنیـم و بـرای روکـش کـردن کابل هـا، پنـج تـا 

6منبـع تامیـن مختلف نظیـر شـرکت های صنایع 

توسعه رضا، کیمیا پلیمر کوشا، آمیزه های پلیمری 

ابهر و کیمیا جاوید سپاهان داریم.

خرید و فروش به موقع  

ایـن تولیدکننده سـیم و کابـل در ادامه گفت: 

در تامیـن مـواد اولیـه، ماننـد سـایر تولیدکننـدگان 

سـیم و کابـل بـا نوسـان  قیمت هـا در بـازار مواجهه 

داریم که در تامین مواد اولیه، کمی چالش ایجاد 

کرده است اما با این معضل کنار آمده ایم و تولید 

محصوالت خود را ادامه داده ایم. برای رفع مانعی 
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ثبات قیمت، عامل اصلی گرایش   

تولیدکنندگان به خرید از بازار آزاد

وی در ادامـه در خصـوص خریـد مـواد اولیـه 

اظهـار کـرد: مـواد اولیـه خـود را هم از بـورس کاال و 

هم از بازار آزاد خریداری می کنیم اما در خرید از 

بازار آزاد راحت تر هستیم. دلیل تمایل بسیاری از 

تولیدکننـدگان بـه خرید مـواد اولیـه از بـازار آزاد به 

جــــای بــــورس کاال آن اســــت کــــه ثبـات قیمتـی 

بیشتری در بازار آزاد وجود دارد. بعضا همان مواد 

اولیه با کیفیتی که مد نظر تولیدکننده است، در 

بـازار آزاد بـه قیمـت پایین تـر بـه فـروش می رسـد. 

همچنیـن نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در بـازار آزاد 

شـرایط پرداختی برای شـرکت ها بسـیار سـهل تر از 

بورس کاال اسـت و خریداران به راحتی می توانند 

بـدون  نقدینگـی کـه در دسـترس دارنـد  بـا هـر 

محدودیت ماده اولیه تهیه کنند.

اهمیت کیفیت در صنعت سیم و کابل  

صادقـی در تشـریح مراحـل تولیـد محصـوالت 

شرکت ماهان کابل امیر، مطرح کرد: همه مراحل 

از ابتـدای خریـد مـواد اولیـه تـا انجـام عملیـات، 

کشـش سـرد، تابیـدن راد بـرای تبدیـل بـه کابـل، 

روکـش و... بـه صـورت اختصاصـی در داخـل خود 

شـرکت و تحـت نظر مهندسـین بـا تجربـه و دارای 

دانش فنی انجام می شود. برای تولید انواع سیم 

و کابل، اسـتانداردهایی تعیین شـده اسـت که به 

صـورت کامـل بایـد رعایـت شـود تـا محصـوالت 

تولیـد شـده از لحـاظ کیفیـت، توانایـی رقابـت بـا 

بـه دلیـل  نمونه هـای خارجـی را داشـته باشـند. 

رعایت کردن تمام استانداردهای تولید، موفق به 

کسب گواهی از سوی شرکت توانیر نیز شدیم.

درصد دریافت مالیات از تولیدکننده   

باید کاهش یابد

ایـن تولیدکننـده کابـل آلومینیومـی در مـورد 

توقـع تولیدکننـدگان از دولت، اذعان کرد: شـرایط 

در صنعت کشور به سمتی سوق پیدا کرده است 

کـه تولیدکننـدگان توقـع کمـک و یـاری از سـوی 

دولـت و مسـئولین ندارنـد و تنهـا خواسـتار ایـن 

هستند که در خصوص اخذ مالیات از واحدهای 

تولیـدی از سـوی سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، 

تخفیف هایـی اعمـال شـود و میـزان مالیـات بـر 

درآمد کمتر شود.

وی اضافه کرد: همچنین متاسـفانه این تفکر 

اشتباه برای سازمان امور مالیاتی کشور به وجود 

آمـده اسـت کـه تمـام تولیدکننـدگان در خصـوص 

میزان درآمد خود، آمار صحیحی ارائه نمی کنند 

و بـه دنبـال کسـب مالیـات بـا درصـد بیشـتری 

هستند و هیچ اعتمادی به اظهارنامه های مالیاتی 

ندارنـد. مـا تمـام مـدارک کافـی و اظهارنامه هـای 

مالیاتی و همچنین اسناد مرتبط با حسابرسی های 

شـرکت را بـه ایـن سـازمان ارائـه کردیـم امـا تصـور 

آن هـا بـر ایـن اسـت کـه بنـا بـر ظواهـر موجـود، یک 

کارخانــــه بایــــد میــــزانی کـه بــــه نظـر بازرسـان 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور می رسـد، تولیـد و 

درآمـد داشـته باشـد؛ نـه اعـداد و ارقامـی کـه در 

اظهارنامه ها و اسناد حسابرسی ثبت شده اند. این 

تصـورات اشـتباه کار را بـرای تولیدکنندگانـی کـه 

آمار حقیقی ارائه کرده اند، دشوار می کند.

صادرات غیر مستقیم کاال  

مدیرعامل شـرکت ماهان کابل امیر در پاسـخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

می کنیـد،  صـادر  محصـول  کشـورهای  چـه  بـه 

خاطرنشان کرد: به کشورهای افغانستان و عراق 

محصـول صادر می کنیم که البتـه این صادرات 

به شکل غیــر مستقیــم و از طریق مشتریان تاجر 

صـورت می گیــــرد. از کشورهـــــای دیگــــر بـــــه 

کارخانـه رجـوع می کننـد، خریـد خـود را انجـام 

از پرداخـت هزینـه مربوطـه،  پـس  و  می دهنـد 

کاالهـا را صـادر می کننـد. بنابرایـن هیـچ گاه مـا 

دچـار مشـکالتی نظیـر بازگشـت ارز حالـص از 

صادرات محصول نمی شویم.

صادقـی در ارتبـاط بـا جایـگاه صنعـت سـیم و 

کابـل کشـور در دنیـا بـه لحـاظ تکنولـوژی کـه در 

اختیــــار کارخانجــــات اســـت، اظهـــار کــــرد: در 

کارخانجات ساخت محصوالت سیم و کابلی، از 

تکنولوژی هـای بـه روز و مـدرن در دنیا بهره گرفته 

شده است اما مشکل اصلی اینجا است که امکان 

صادرات مستقیم محصول را با توجه به شرایطی 

که در زمینه بازگرداندن ارز و در بحث ضمانتنامه 

بانکی وجود دارد، نداریم.

عملیات کشش سرد برای تبدیل 
راد به کابل آلومینیوم و دستگاه های 

تابنده در این شرکت توسط 
دستگاه های ایرانی و خارجی با 

دانش فنی متعلق به کشورهایی 
نظیر چین و آلمان انجام می شوند
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سود تولید در دست مشتریان باقی می ماند!
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مدیرعامـل شـرکت میـل  ایـران گفت: هزینـه حاصـل از فروش محصـوالت بـا تاخیر بسـیار زیادی توسـط مشـتریان پرداخت 
می شـود کـه بـا توجه بـه افزایـش روزافزون قیمـت فلـزات، این امـر تولیدکننـده را در خریـد مواد اولیـه دچار مشـکات جدی 

می سازد؛ چراکه عموم تولیدکنندگان با ضعف نقدینگی مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت میل  ایران:

سود تولید در دست مشتریان باقی می ماند!

قاسـم حاج حسـینی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: بالـغ بر 30 سـال 

اسـت که در این شـرکت شـمش های مس و روی 

وارد خطــــوط تولیــــد شـــده و بعـــد از ذوب و 

شکل گیری به حالت پروفیل، به مقاطـــع برنجی 

با شکل هـــای متفـــاوت بستـــه بــه نوع سفــارش 

مشتریان تولید و برش داده می شود. هم اکنون، 

بـا 20 درصـد ظرفیـت تولید خود در حال فعالیت 

هسـتیم کـه بنـا داریـم بـا مذاکراتـی کـه بـا یـک 

سرمایه گذار انجام دادیم، میزان تولید محصول 

را افزایـش دهیـم. بـه صـورت کلی، توانایی تولید 

روزانـه پنـج تـن محصـول را داریـم کـه ایـن امـر در 

شـرایط مطلـوب و وجـود نقدینگـی کافـی مسـیر 

خواهد بود.

ابتـدای سـال 1400 معضـالت  از  افـزود:  وی 

متعـددی در صنایـع بـه وجـود آمـد کـه بـه معنی 

اسـت؛  شکسـته  را  تولیدکننـده  کمـر  واقعـی 

قطعی هـای پی درپـی آب، بـرق، گاز، اوج گیـری 

کرونـــا و... باعـث شــــد تـا اکثــــر شرکت هــــای 

تولیدکننده ازجملـــه این شرکــت، بــــا کاهـــش و 

توقـف مقطعـی تولیـد مواجـه شـوند کـه تاکنـون 

هـم خسـاراتی کـه از ایـن اتفاقـات بـه بـار آمـده، 

بـرای هیـچ یـک از تولیدکننـدگان بـه طـور کامـل 

جبران نشده است.

عـدم پرداخـت به موقـع مطالبـات از   

سوی مشـتریان

ادامـه  در  برنجـی  مقاطـع  تولیدکننـده  ایـن 

عنـوان کـرد: در حـال حاضـر، شـرایط بـه صورتـی 

بـه  فـروش محصـول  از  بعـد  کـه  مـی رود  پیـش 

مشـتریان، وجهـی کـه در قبـال این خریـد باید به 

حسـاب شـرکت واریز شـود، مشـمول مدت زمان 

ایـن عـدم پرداخـت هزینـه  طوالنـی می شـود و 

خریـد محصـول، سـبب می شـود تا هـم در تامین 

مـواد اولیـه دچـار مشـکل شـویم و هـم تولیـد از 

برنامه خود عقب بماند.

وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت 

مـس، بـه غیـر از فعالیـت در زمینـه تولیـد مقاطـع 

برنجـی، بـه تولیـد مقاطـع آلومینیومـی نیـز روی 

آوردیـم تـا بتوانیـم از ایـن طریـق تولید خود را سـرپا 

نگـه داریـم و مجبـور بـه تعطیلـی شـرکت خـود 

برنجـی  از  آلومینیومـی  مقاطـع  تولیـد  نشـویم. 

کم هزینه تـر و پرکاربردتـر اسـت و بهتـر می توانیـم 

فـروش محصـول داشـته باشـیم. بـه عنـوان مثـال، 

برنجـی،  محصـول  تـن  یـک  شـده  تمـام  قیمـت 

160میلیون تومان است و برای تولید روزانه پنج تن 

محصـول برنجـی بـه نقدینگـی قابل توجهی بـرای 

تامین مواد اولیه و تولید محصول احتیاج داریم.

نوسان قیمت، برنامه  تولید را به چالش کشید  

مدیرعامل شرکت میل  ایران اذعان کرد: البته 

باید توجه داشـت که از بانک ها تسـهیالت تولید 

وارد  ایــــن سرمایــــه  امــــا  می کنیــــم  دریافــــت 

سـرمایه درگردش شـرکت شده و در نهایت تبدیل 

فـروش  بـه  بـازار  در  کـه  می شـود  محصـول  بـه 

می رسد. نکته حائز اهمیت اینجا است که درآمد 

حاصـل از فـروش محصوالت تا مدت زمـان زیادی 

در دسـت خریـداران باقـی می مانـد و ایـن سـبب 

تـرس تولیدکننـده بـرای اقـدام بـه تولیـد مجـدد 

محصول می  شـود. به علت عدم پایداری و ثبات 

شرایط در اقتصاد و به تبع آن، بازار محصوالت که 

اسـت،  انجامیـده  قیمت هـا  بـودن  متغیـر  بـه 

نمی توان برنامه ریزی مناسبی برای تولید داشت.
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بومی سازی ماشین آالت  

حاج حسـینی مطرح کرد: از تکنولوژی تولید 

استاندارد و به روز بهره مند هستیم. دستگاه های 

اکستروژن مستقر در کارخانه، ساخت مهندسین 

ایـن شـرکت اسـت. میل ایـران، در سـال های قبل، 

سـازنده ماشـین آالت و تجهیـزات تولیـد قطعات 

برنجی بود و بعد از آن، به حوزه تولید محصوالت 

برنجـی وارد شـد و اخیـرا هـم مقاطع آلومینیومی 

بـه سـبد محصـوالت ایـن شـرکت افـزوده شـده 

اسـت. بـر خـالف تصـور، تولیـد قطعـه از تولیـد 

ماشین آالت بسیار چالش برانگیزتر است.

سردرگمی تولید پس از گذشت بیش از   

هفت ماه

تولیـد  برنامـه  خصـوص  در  همچنیـن  وی 

ماه های آتی سـال 1400، بیان کرد: متاسـفانه در 

در  پاکدشـت،  شهرسـتان  خاتون آبـاد  منطقـه 

عـدم  دلیـل  بـه  تولیـدی  واحدهـای  90درصـد 

وجـود نقدینگـی کافـی برای تامین مـواد اولیه و 

تولیـد متوقـف شـده  تولیـد محصـول، خطـوط 

انجـام  شـرکت ها  ایـن  در  فعالیتـی  و  اسـت 

از گذشـت  بعـد  ایـن معضـل هنـوز  نمی شـود. 

حـدود هشـت مـاه و برخـالف شـعار سـال مبنـی 

نـه  بـر »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا«، 

تنهـا پشـتیبانی صـورت نگرفته بلکه بسـیاری از 

موانـع ایجـاد شـده هـم هنـوز رفـع نشـده و حتـی 

مسئولین امر کوچک ترین اقدامی برای بررسی 

آن ها و راه حل ارائه نکرده اند. برای ادامه فعالیت 

خود و تولید مقرون به صرفه تر، با یک سرمایه گذار 

بتوانیـم سـرمایه  تـا  داده ایـم  انجـام  مذاکراتـی 

جدیـد بـه خـط تولیـد تزریـق کنیـم و بتوانیـم بـه 

درآمد مطلوب برسیم.

تولید برنج استاندارد  

این تولیدکننده مقاطع برنجی در مورد مواد 

اولیـه مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد، تاکیـد کـرد: 

محصوالتـی کـه تولیـد می کنیـم آلیاژی هسـتند 

که برای تولید آن ها 60 درصد از شمش مس و 40 

درصد هم از روی اسـتفاده می شـود که البته در 

ایـن 40 درصـد روی کـه قـرار اسـت ذوب شـود، 

مقـدار کمـی از سـرب هـم اسـتفاده می شـود تـا 

بـه قطعـه  استانداردسـازی شـده سـپس تبدیـل 

برنجـی بـه طـول و اندازه مورد سـفارش مشـتریان 

تبدیل شود. مس مورد نیاز را نیز از شرکت هایی 

چـون مجتمـع مـس سرچشـمه تهیـه می کنیـم. 

عالوه برایـن، از بـازار آزاد نیـز سـفاله و ضایعـات 

کـه  می کنیـم  خریـداری  هـم  مسـی  و  برنجـی 

متاسـفانه در بازار آزاد نوسـان قیمت بسـیاری را 

شاهد هستیم.

بروکراسی اداری، قاتل زمان  

مدیرعامل شرکت میل  ایران در پاسخ به سوال 

اینکـه چـه  بـر  آنالیـن« مبنـی  خبرنـگار »فلـزات 

چالش هایی در مسیر دریافت تسهیالت از بانک 

وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین معضلی که در 

و  زمـان  رفتـن  بیـن  از  آمـده،  وجـود  بـه  راه  ایـن 

بازبینـی اسـناد و  وقفه هـای طوالنـی در مسـیر 

مـدارک اسـت؛ چراکـه هـر بـار بهانه های مختلفی 

بانـک از انجـام امـور محولـه سـر بـاز می زنـد و تـا 

و  باشـد  وام  دریافـت  دنبـال  بـه  تولیدکننـده 

کاغذبازی های اداری به مراحل آخر برسند، وقت 

طالیـی تولیـد را از دسـت داده اسـت. کشـورهای 

اروپایـی تنهـا پنـج روز تعطیلـی دارنـد و کارهـای 

اداری با سـرعت و بدون مانع پیش می رود اما در 

کشـور مـا ایـن امـر کامـال برعکـس اسـت. ادارات 

بیمـه در سرتاسـر دنیـا به شـیوه ای عمل می کنند 

کـه واحدهـای تولیدی بتوانند بر تعـداد نیروهای 

انسانی خود اضافه کنند نه اینکه در یک شرکت، 

به عنوان مثال، از 160 تن نیروی انسانی، تنها 6نفر 

باقـی مانده انـد. مالیاتی کـه از کارفرما در کشـور 

اخـذ می شـود 30 درصـد اسـت در حالـی کـه در 

سایر کشورها، از آن ها تنها 4 تا 4.5 درصد مالیات 

دریافت می شود.

نبود تخصص و دانش کافی در میان   

مسئوالن دولتی

حاج حسینی در ادامه گفت: ریشه معضالت 

تولید، روی کار آمدن مسئولینی است که دانش 

کافـی را در خصـوص بررسـی موانـع تولیـد و رفـع 

آن هـا ندارنـد. افرای که تخصص کافـی را ندارند، 

به مقام ها و سـمت های دولتی دسـت یافته اند 

از  دور  جایگاه هایـی  در  متخصـص  افـراد  ولـی 

انتظـار مشـغول بـه گـذران وقـت خـود هسـتند. 

به کارگیری غیر متخصص ها در سـمت هایی که 

نیاز به بررسی دقیق و ارائه راهکار منطقی وجود 

دارد، بزرگ ترین صدمه ای است که هم به تولید 

و هـم بـه سـایر بخش های صنایع مختلف کشـور 

وارد آمده است.

معضل تامین سوخت مورد نیاز  

ایـن تولیدکننـده مقاطـع برنجـی اظهـار کـرد: 

عالوه بر چالش های یاد شده، در فصول مختلف 

سـال ماننـد زمسـتان بـه نقـت یـا گازوئیـل بـرای 

تامین سوخت دستگاه های خطوط تولید و حتی 

کـه  داریـم  احتیـاج  گرمایشـی  دسـتگاه های 

متاسـفانه برای تامین آن به شـدت دچار مشـکل 

هستیم و به ازای هر لیتر باید یک هزار و 500 تومان 

بـه صـورت آزاد هزینـه بپردازیم. زیرسـاخت های 

تـا  باشـد  فراهـم  بایـد  تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد 

تولیدکننده بدون دغدغه محصوالت خود را در 

بازار عرضه و به فروش برسـاند و کسـب درآمد و 

سود مطلوبی داشته باشد.

وی در ارتباط با ارزیابی شرایط حاکم بر تامین 

نقدینگی نسبت به سال های گذشته، خاطرنشان 

کرد: متاسفانه شرایط به صورت لحظه ای در حال 

دیـده  رشـدی  نقطـه  هیـچ  و  اسـت  پس رفـت 

نمی شود؛ تولیدکنندگان برای تامین سرمایه مورد 

نیاز برای تامین مواد اولیه نیاز به دریافت به موقع 

وجـه حاصـل از فـروش محصـوالت خـود دارنـد که 

بـه واقـع پرداخـت وجـوه توسـط مشـتریان، زمان بر 

شده است و به دفعات به تاخیر می افتد. در این 

شرایط، باید بتوانیم به صورت کارمزدی محصول 

تولید کنیم تا خود مشتری مواد اولیه مورد نیاز را 

تامیـن کنـد و بـه عبـارت دیگـر، بـا بـازار رویارویـی 

مستقیم داشته باشد.

درآمد حاصل از فروش محصوالت 
تا مدت زمان زیادی در دست 

خریداران باقی می ماند و این سبب 
ترس تولیدکننده برای اقدام به 

تولید مجدد محصول می  شود



سرب و روی

هفتهنامه

26
é 1400  آبان ماه é 190  شماره 

سرب و روی



سرب و روی

هفتهنامه

27
 é شماره  é 190 آبان ماه 1400

لزوم بازنگری در سهمیه های دریافت خاک معدنی
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ظرفیـت نصـب شـده در کارخانجات روی کشـور با میزان تولید آن هـا همخوانی ندارد کـه علت آن کمبود خاک اکسـیدی و توزیع 
ناعادالنـه آن عنـوان می شـود. ایـن در حالـی اسـت چالش هـای متعـددی نیـز در زمینـه واردات خاک محتـوی روی وجـود دارد. 
پیرامـون ایـن موضوع، با حسـن حسـینقلی، رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان فرآورده هـای صنایع و معـادن سـرب و روی ایران 

گفت وگو شده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران:

لزوم بازنگری در سهمیه های دریافت خاک معدنی
میزان تولید واحدها بررسی شود  

بـرای  ◄ روی  و  سـرب  خـاک  سـهمیه بندی 

واحدهای مصرف کننده بر چه اساسی است؟ 

در سـال های گذشـته کـه مجتمـع سـرب و 

روی انگـوران آغـاز بـه فعالیــــت کـرد و صنعـت 

سـرب و روی کشـور شـکل گرفت، بر اسـاس تناژ 

تولیــــد منــــدرج در پروانــــه بهره بـرداری، بـرای 

واحدهـای ذوب سـهمیه در نظـر گرفته می شـد 

امـا حـاال ایـن سـهمیه ها کاهـش یافته اسـت و به 

عبارت دیگر، ظرفیت درج شـده در پروانه های 

بهره بـرداری تفاوتـی نـدارد کـه حقیقـی باشـد یـا 

غیـر واقعـی؛ چراکـه خـاک مطابـق نظـر شـرکت 

تامین کننده، عرضه می شـود. مهم ترن معضلی 

بـه واحدهـای  ایـن زمینـه وجـود دارد،  کـه در 

ایـن  در  برمی گـردد.  فلوتاسـیون  یـا  فـرآوری 

واحدهـا، ابتـدا عرضـه خـاک بـر اسـاس ظرفیـت 

تولیـد درج شـده در پروانـه بهره بـرداری صـورت 

بـا  تولیـدی  پروانه هـای  عـده ای  امـا  می گرفـت 

ظرفیـت غیـر واقعـی از وزارت صمـت دریافـت 

کردند. به همین علت پیشنهادهایی به وزارت 

صمـت ارائـه کردیـم مبنـی بـر اینکـه بـا اعـزام 

کارشناسانی به این واحدهای ذوب و بررسی و 

تولیـد،  توانایـی  و  تولیـد  میـزان  راسـتی آزمایی 

سـهمیه را بـه انـدازه و نیـاز واقعـی ایـن واحدهـا 

تعیین کنند که متاسفانه هیچ اقدامی از جانب 

هیچ مسئولی صورت نپذیرفت.

از حدود 20 سال گذشته تاکنون، سهمیه بندی 

متعـدد  پروانه هـای  طبـق  روی  و  سـرب  خـاک 

موجود، انجام می شد اما رفته رفته سهمیه برخی 

شـرکت ها افزایـش و طبیعتـا سـهمیه برخـی دیگـر 

کاهـش یافـت. بـه طـور مثـال، سـهم شـرکت های 

کالسـیمین و توسـعه معـادن روی ایـران از معـدن 

انگـوران بـه شـرکت دیگـری کـه ظرفیـت واقعـی 

تولید آن، 150 هزار تن در سال بود تعلق گرفت که 

اعـالم کـرده بود توانایی تولید 290 تـا 295 هزار تن 

کنسانتره در سال را دارد. به همین ترتیب، شرایط 

ضـرر  بـه  و  تولیـدی  واحدهـای  برخـی  نفـع  بـه 

باالیـی  تولیـد واقعـی  شـرکت هایی کـه ظرفیـت 

داشـتند، پیـش رفـت و سـهمیه دریافتـی شـرکتی 

ماننـد کالسـیمین که ظرفیت تولیـد 300 هـزار تن 

کنسـانتره را دارد، کاهـش پیـدا کـرده و بـه شـرکت 

مذکور اضافه شـده اسـت. به صورت کلی، قانون 

توزیع خاک بر اساس سهمیه برای همه شرکت ها 

یکسان نیست و خاک معدن انگوران به نحوی که 

خـود افـراد توزیع کننـده بخواهنـد، بـه واحدهـای 

فرآوری داده می شود.

دسـتوالعملی کـه در حـال حاضـر بـرای عرضـه 

خـاک معدنـی بـه واحدهـای فـرآوری وجـود دارد، 

این اسـت که از 700 هزار تن خاک معدنی، میزان 

500 هـزار تـن خـاک کـه دارای عیـار سـرب پایینـی 

اسـت بـه واحدهـای تولیدکننـده شـمش سـرب و 

200هزار تن باقی مانده را به واحدهای فلوتاسیون 

می دهند و نکته قابل ذکر این است که 500 هزار 

تن یاد شده دقیقا بر اساس ظرفیت  تولید مندرج 

عرضـه  تولیدکننـده  بـه  بهره بـرداری  پروانـه  در 
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می شـود و 200 هـزار تـن دیگـر نیـز بـر اسـاس اعداد 

غیـر واقعی ثبـت شـده در پروانه های بهره بـرداری 

به فلوتاسیونی ها تعلق می گیرد که متاسفانه این 

عـدم تطابـق میـزان ظرفیـت تولیـد با میـزان تولید 

واقعـی، بی عدالتـی نسـبت بـه سـایر واحدهایـی 

اسـت کـه ظرفیت تولیـد باالیی دارند اما سـهمیه 

کمتری دریافت می کنند.

آیـا در کشـور، بـازار سـیاه خـاک روی وجـود  ◄

دارد؟ دلیل آن چیست؟

برخـی بـر ایـن اعتقـاد اسـتوار هسـتند کـه در 

کشور بازار سیاه خاک روی وجود دارد اما اینطور 

نیسـت؛ عـده ای از کشـور ترکیـه خـاک روی بـرای 

مصرف وارد می کنند و همچنین در ایران معادن 

مختلفی که دارای ذخایر روی هستند، وجود دارد 

و تولیدکنندگان هر دو کشور با هم معامالتی در 

همین راستا انجام می  دهند و خاک معدنی مورد 

نیاز خود را تامین می کنند و بازار سیاهی در این 

زمینه وجود ندارد.

موضـوع مـورد بحـث ایـن اسـت کـه میـزان 

خاک روی در دسـترس برای تولید کم اسـت؛ در 

حـال حاضـر، ظرفیـت نصـب شـده کارخانجـات 

روی کشـور 475 هـزار تـن اسـت امـا بـه صـورت 

کلـی، 200 هـزار تـن شـمش روی تولیـد می شـود؛ 

چراکه مواد اولیه مورد نیاز در دسترس نیست و 

به همین علت از کشور ترکیه خاک معدنی وارد 

می شود اما باید در نظر داشت که اگر برای یک 

تولیدکننده در امر تولید، صرفه اقتصادی وجود 

نداشته باشد، تولید انجام نمی دهد. هر واحدی 

که تولید را مقرون به صرفه ببیند، با قیمت فعلی 

خـاک روی موجـود در بـازار، بـه فعالیـت خـود 

ادامه می دهد.

خـاک  ◄ توزیـع  کاهـش  دلیـل  شـما،  نظـر  بـه 

معدنی انگوران در میان کارخانه داران چیست؟

متاسـفانه اصرارها بر این اسـت که این خاک 

معدنی در بورس کاال عرضه شود تا عرضه  کنندگان 

بتوانند با قیمت باالتری آن را به فروش برسانند. 

خاک معدن انگوران از ابتدای بهره برداری از این 

معـدن، بـه صـورت سـهمیه بندی بـه واحدهـای 

فرآوری و فلوتاسیون عرضه می شد اما از دو سال 

اخیـر تاکنون، شـرکت تهیه و تولیـد مواد معدنی 

ایـــــران خــــاک معــــدنی کــــه بــــرای هــــر واحـــد 

سـهمیه بندی شـده اسـت را عرضـه نمی کنـد تـا 

آن ها مجبور شوند به بورس کاال مراجعه کنند و 

خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود را بـا قیمـت باالتر 

خریداری کنند.

ایـن ادعـا مبنـی بـر صـادرات خـاک روی بـه 

خـارج از کشـور نیـز کامـال بی اسـاس اسـت زیـرا 

صـادرات خـاک اکسـیده و کربناته از سـوی ایران 

انجام نمی شود و صرفا کنسانتره سولفوره صادر 

کشـور،  داخـل  کارخانجـات  در  کـه  می شـود 

مصرف ندارد.

با وجود اعتراضات صورت  گرفته در خصوص  ◄

توزیـع ناعادالنـه خـاک معـدن انگـوران، دولـت چـه 

تصمیمـی بـرای رفـع معضـل و سـامان دهی بـه ایـن 

اوضاع اتخاذ کرده است؟

متاسـفانه دولـت تاکنـون کاری انجـام نـداده 

اسـت؛ معضالت بزرگ تری وجود دارد که مانع از 

حل و فصل چالش ها شده و تولید را وارد سیاست 

کـرده اسـت. اگـر بـه عنـوان مثـال، معـاون وزیـر 

صمـت از تمـام واحدهـای فـرآوری و فلوتاسـیون 

درخواسـت کنـد تـا پروانه های بهره برداری خـود را 

به این وزارتخانه ارائه کنند و با اعزام کارشناسانانی 

از انجمـن سـرب و روی ایـران بـه هـر یـک از ایـن 

واحدها، راسـتی آزمایی و اعتبارسـنجی ظرفیت و 

میزان تولید آن ها را انجام دهد و طی بازدیدهایی 

کـه بـه عمـل می آورنـد، ظرفیـت تولیـد واحدهـا 

صحت سـنجی شـود، خـاک معدنـی بـه صـورت 

عادالنه بین همه تولیدکنندگان شمش و همچنین 

واحدهـای فلوتاسـیون عرضـه می شـود اما تاکنون 

چنیـن اقـدام مثبتـی از سـوی وزارتخانـه صـورت 

نپذیرفته است.

معیار خاک معدنی غنی چیست؟ ◄

در این خصوص، دو بخش مورد بحث اسـت 

کـه نخسـت ذخایـر معدنـی روبـاز و دوم ذخایـر 

 Cutoff زیرزمینی است که هر کدام باید دارای

Grade مطلوب باشند؛ یعنی ذخایر دارای عیار 

زیـر 5 درصـد نبایـد اسـتخراج انجـام شـود امـا 

شـرایط بـه گونـه ای اسـت کـه عیارهـای کمتـر از 

شرایط به نفع برخی واحدهای 
تولیدی و به ضرر شرکت هایی که 

ظرفیت تولید واقعی باالیی داشتند، 
پیش رفت و سهمیه دریافتی 

شرکتی مانند کالسیمین که ظرفیت 
تولید 300 هزار تن کنسانتره را 

دارد، کاهش پیدا کرده و به شرکت 
مذکور اضافه شده است
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4درصـد نیـز، اسـتخراج و با خاک معدنی با عیار 

15 تا 20 درصد فلز محتوی، مخلوط می شـوند و 

به فروش می رسند.

شرکت  تامین کننده با مخلوط کردن خاک های 

کم عیـار بـا پرعیـار، مدعـی اسـت کـه 700 هـزار تـن 

خاک معدنی به واحدهای فرآوری و فلوتاسیون در 

کشور عرضه شده است. این در صورتی است که 

بـه  محتـوی  فلـز  میـزان  چـه  شـود  عنـوان  بایـد 

واحدهـای فـرآوری و یـا فلوتاسـیون عرضـه شـده 

است؛ نه میزان خاک. چراکه اعالم شده است که 

از ذخایر معادن زیرزمینی 120 هزار تن خاک معدنی 

استخراج می شود که دارای 40درصد فلز محتوی 

اسـت. بنابرایـن معیـار فلـز داخـل اسـت نـه میـزان 

خاکی که توسط تامین کننده به مصرف کنندگان 

عرضـه می شـود. متاسـفانه بـه ایـن نکتـه حائـز 

اهمیت توجه نمی شود.

چه شرکت هایی تکنولوژی استفاده از خاک   ◄

سولفیدی را دارند؟

به طور مشخص، شرکت های معادن سرمک و 

ذوب و روی بافق تکنولوژی استفاده از خاک های 

سولفیدی انگوران را دارا هستند اما ظرفیت تولید 

پایینی دارند؛ بنابراین مازاد خاک سولفیدی باید 

صـادرات شـود امـا در زمینـه خـاک اکسـیدی بـا 

کمبـود مواجـه هسـتیم زیـرا از سـال های گذشـته 

همـه خاک هـای معـادن سـرب و روی کشـور بـه 

خصوص معدن انگوران که در واحدهای فرآوری و 

فلوتاسـیون مـورد مصـرف قـرار گرفتند، اکسـیدی 

بودنـد و بـه تازگـی خاک هـای سـولفیدی از ایـن 

معـدن، اسـتخراج می شـود کـه بـرای مصـرف ایـن 

خاک نیز، کارخانه باید دارای واحد تشویه باشد. 

به غیر از نوسانات ارزی، چه مشکالت دیگری  ◄

در زمینه تامین خاک از طریق واردات وجود دارد؟

سـازمان گمـرک، بانک مرکـزی و وزارت صمت 

قادر به تعامل و هماهنگی با یکدیگر در این زمینه 

نیسـتند کـه خـاک معدنـی کـه بـه صـورت ورود 

موقـت کاال، وارد کشـور می شـود، نبایـد مشـمول 

قانـون برگشـت ارز بـه کشـور شـود و چالش هـای 

حـوزه ارز و گمـرک را داشـته باشـد. طبـق مـاده 12، 

خـاک معدنـی از یـک تامین کننـده خارجـی وارد 

می شود و در ازای پرداخت وجه نقد، شمش روی 

به آن شـرکت فروخته می شـود و ارزی در این بین 

رد و بـدل نمی شـود امـا هیـچ یـک از سـه نهـاد، ایـن 

فراینـد را بـه نوعـی قبـول ندارنـد و حتـی قانـون را 

نقـض می کننـد. تاکنـون بانـک مرکـزی همـکاری 

الزم را در این خصوص نداشته و وزارت صمت هم 

تصمیم گیری درستی در این زمینه نداشته است 

ضمـن ایـن کـه سـازمان گمـرک بـرای ترخیـص کاال 

وجه نقد طلب می کند. هرچه تولیدکنندگان در 

تـا ایـن موانـع را از سـر راه خـود  تـالش هسـتند 

بردارند، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

این ادعا مبنی بر صادرات خاک روی 
به خارج از کشور نیز کاما بی اساس 

است زیرا صادرات خاک اکسیده 
و کربناته از سوی ایران انجام 

نمی شود و صرفا کنسانتره سولفوره 
صادر می شود که در کارخانجات 

داخل کشور، مصرف ندارد
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برنامه های بلندمدت »ومعادن« برای اکتشاف و افزایش ذخایر معدنی
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اکثـر ذخایـر معدنی کشـور در مناطـق دورافتـاده و محروم واقع شـده اند و با توجـه به کوچک مقیاس بـودن، کمتر مـورد توجه قرار 
گرفته انـد. در ایـن میـان، ذخایر بسـیار بزرگی نیز که بـه بهره برداری رسـیده اند، صنایع معدنی چنـدان بزرگی در کنار آن ها شـکل 
نگرفتـه اسـت. با افزایش سـوددهی شـرکت های بزرگ معدنـی، به ویژه هلدینگ هـای سـرمایه گذاری، می توان این سـرمایه ها را 
بـه سـمت اکتشـاف ذخایـر جدید در مناطـق محـروم و بهره برداری از معادن کشـف شـده به خوبی هدایـت کرد؛ اتفاقـی که اخیرا 
در کشـور آغاز شـده اسـت و چندین منطقه بزرگ کشـور توسـط کنسرسـیومی از شـرکت  های بزرگ معدنی مورد اکتشـاف قرار 
گرفته انـد کـه ایـن امـر باید تداوم یابد تا عمده ذخایر کشـف شـده بـه معدن تبدیل شـوند. در ایـن زمینه، خبرنـگار پایگاه خبری 
و تحلیلـی »فلـزات آناین« با امین صفری، معاون توسـعه معدنی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات گفت وگو کرده 

که شرح آن در ادامه آمده است:

معاون توسعه معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:

به دنبال محرومیت زدایی با توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم  

برنامه های بلندمدت »ومعادن« برای اکتشاف 
و افزایش ذخایر معدنی

پیرامـون مراحـل مختلـف اکتشـاف از آغـاز شـامل 

شناسایی پهنه ها تا اقدامات تکمیلی نظیر حفاری 

بـر همیـن اسـاس، پهنه هـای جدیـدی  هسـتیم. 

توسـط معاونـت امـور صنایـع و معـادن سـازمان 

و  ◄ معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

فلزات در راستای حمایت از شرکت های معدنی 

و توسـعه معـادن کشـور، چـه برنامه هایـی را در 

دست اقدام دارد؟

اگـر بخواهیـم در چنـد محور مشـخص بـه این 

پرسـش پاسـخ دهیم، اکتشاف نخستین مقوله ای 

بـوده کـه در طـی سـالیان اخیـر مـورد توجـه الزم و 

کافی قرار نگرفته است. اگرچه اقداماتی از جانب 

ایمیـدرو، شـرکت صنایـع ملـی مـس ایـران و برخی 

شـرکت های بـزرگ معدنـی در دهـه اخیـر صـورت 

امـا  اسـت  یافتـه  بهبـود  کمـی  شـرایط  و  گرفتـه 

نتیجه ای که باید متناسب با ذخایر معدنی کشور 

و پهنه های موجود حاصل شود، به دست نیامده 

اسـت. شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات برنامه ریـزی دقیـق و گسـترده ای در زمینه 

اکتشـاف دارد و بـه همیـن منظـور، یـک شـرکت 

اکتشافی را تعریف کرده ایم و در حال برنامه ریزی 
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صنعت، معدن و تجارت در استان های مختلف 

شناسـایی و تعریـف شـده اسـت و تفاهم هایـی 

پیرامـون اکتشـاف در مناطقـی کـه هنـوز در آن ها 

اقدام خاصی انجام نشده، صورت پذیرفته است. 

در کنـار ایـن مـوارد، در حـال واردات تجهیـزات 

حفاری به داخل کشـور هسـتیم و تربیت حفار به 

همـراه تمامـی مـوارد مـورد نیـاز در ایـن زمینـه در 

حـال انجـام اسـت زیـرا در صورت عـدم انجام این 

مواجـه  خـوراک  کمبـود  بـا  آینـده  در  اقدامـات، 

خواهیم شد و از این رو، پیشران تمامی این مسائل، 

اکتشاف و ذخایر معدنی است.

در بخش توسعه نیز کشور را به چند بخش 

مجـزا تقسیــم کرده ایـــم؛ غـرب، جنـــوب شرق، 

مرکـز و شـرق کشــــور جـزو اولویت هـای شـرکت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قرار دارند. 

توسـعه در زمینه هـای  برنامـه  بخـش غـرب،  در 

مختلـف بویـژه فـوالد در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در 

فوالد کردسـتان اخیرا موفق به خرید سـهام سـایر 

شـرکت های سـهامدار ایـن پـروژه شـد و از ایـن رو با 

و  عظیـم  سـرمایه گذاری  طـرح،  ایـن  توسـعه 

گسترده ای در آینده در فوالد کردستان رخ خواهد 

داد. ذخایـر معدنـی سـنگ آهن شـرکت توسـعه 

صنعتـی و معدنـی صبانـور در غـرب کشـور نیز با 

اکتشـافات اخیـر ایـن مجموعـه بـه همـراه تولیـد 

کنسـانتره و گندلـه بـه شـدت در حـال افزایـش 

اسـت. فـوالد اردبیـل، طـرح توسـعه دیگـری اسـت 

که در بخش شـمال غرب تعریف شـده و در حال 

سـرمایه گذاری اسـت. این اقدامات در این بخش 

تاثیـر بسـزایی بـر مناطـق مختلـف کشـور بـه ویژه 

مرزنشینان غربی و به دنبال آن، محرومیت زدایی 

و تامین امنیت در این مناطق را به دنبال خواهد 

داشت و نتیجه آن را در آینده خواهیم دید.

در بخـش شـرق و جنـوب  شـرق نیـز بـا تعریـف 

پروژه های جدید در ابتدای راه هستیم. کنسرسیوم 

بزرگی به مدیریت شـرکت سـرمایه گذاری توسعه 

نظیـر  شـرکت هایی  حضـور  بـا  فلـزات  و  معـادن 

گل گهـر، چادرملـو و گهـر زمیـن بـه منظـور اجرای 

طرح های توسـعه ای تشکیل شـده است. بنابراین 

معـادن  از  بهره بـرداری  پـروژه  هسـتیم  امیـدوار 

مختلـف همچـون معـدن مـس جانجـا و معـادن 

مشـابه، همچنیـن پـروژه خـط انتقـال آب دریـای 

عمان توسط این کنسرسیوم انجام شود. مقدمات 

الزم جهـت محقـق شـدن بهره بـرداری از معـادن با 

فراخـوان و مزایـده انجـام شـده و در بخـش خـط 

انتقال آب دریای عمان نیز آماده سـرمایه گذاری 

است. اگرچه در بخش های دیگر نیز اقداماتی در 

حـال اجـرا اسـت ولـی مـوارد فـوق دارای اهمیـت 

بیشتری هستند.

در واقـع، تمامـی شـرکت های زیـر مجموعـه 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات دارای 

طرح های توسـعه مجزایی هسـتند که مجموعه 

مـا، نظـارت عالـی و جامع تـری بـر فعالیـت ایـن 

شـرکت ها بـه عنـوان سـهام دار دارد. همچنیـن 

مختلـف  شـرکت های  بیـن  مناسـب  همـکاری 

سـرمایه گذاری نظیـر توسـعه معـادن و فلـزات، 

غدیر و امید شـکل گرفته اسـت تا این شـرکت ها 

همسـو بـا یکدیگـر در راسـتای تحقـق اهـداف و 

طرح های توسعه پیش روند.

و  ◄ معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

سـرعت  راسـتای  در  برنامه هایـی  چـه  فلـزات 

بخشـیدن به بهره برداری از معادن و برداشـت از 

ذخایر معدنی اندیشیده است؟

و  اسـتخراج  مسـائل  از  عمـده ای  بخـش 

بهره بـرداری از معـادن در داخـل کشـور مرتبـط بـا 

بحـث سیاسـت گذاری اسـت. بخشـی از معـادن 

کشور بلوکه شده، مرتبط با سازمان انرژی اتمی و 

بخـش دیگـر، درگیـر مراحـل واگـذاری معـادن در 

صنعـت،  وزات  همچـون  ذی ربـط  دسـتگاه های 

معـدن و تجـارت اسـت. البتـه در ایـن خصـوص 

سـازمان های یـاد شـده چنـدان مقصـر نیسـتند و 

ممکن اسـت دسـتگاه های نظارتی برای واگذاری 

پهنه ها و معادن حساسیت به خرج دهند.

واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه ماهیـت بخـش 

معـدن، متفـاوت از سـایر بخش هـا نظیـر صنعـت، 

خـودرو و مسـکن اسـت؛ چراکـه معـدن ماهیتـی 

اکتشافی دارد و بهره برداری از آن، دارای ریسک و 

زمان بر است و شرایط خاص خود را دارد. همچنین 

این بخش تفاوت هایی را در واگذاری، بهره برداری 

و مدیریت پیمانی نسـبت به سـایر بخش ها دارد 

که این وجوه تمایز باید در جامعه تفهیم شود و از 

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات برنامه ریزی دقیق 

و گسترده ای در زمینه اکتشاف 
دارد و به همین منظور، یک شرکت 

اکتشافی را تعریف کرده ایم و در 
حال برنامه ریزی پیرامون مراحل 

مختلف اکتشاف از آغاز شامل 
شناسایی پهنه ها تا اقدامات تکمیلی 

نظیر حفاری هستیم
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ایـن رو نیـاز اسـت بـه یـک زبـان مشـترک در ایـن 

زمینه دسـت یافت اما چون این زبان مشـترک در 

جامعـه وجـود نـدارد، نتیجـه مطلـوب و دلخـواه 

حاصل نمی  شود.

در حال حاضر، پهنه های معدنی بسیاری در 

کشور وجود دارد که سازمان هایی نظیر ایمیدرو، 

زمین شناسـی و تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی در آن 

مشغول به فعالیت شده اند. این سازمان ها میل و 

اشـتیاق فراوانـی در راسـتای همـکاری بـا بخـش 

خصوصــــی و شرکت هـــای  بورســــی بـه منظــــور 

بهره بـرداری از پروانـه اکتشـــاف صـــادر شــــده و 

استفاده از ظرفیت و توان باالی مالی و فنی آن ها 

دارنــــد امـــا بـــا محدودیت هـای بسـیاری نظیـر 

محدودیـت بروکراسـی، قانونـی و نظارتـی مواجـه 

شـکل  همـکاری  ایـن  نتیجـه  در  و  اسـت  شـده 

داخـل  در  بسـیاری  معـادن  بنابرایـن  نمی گیـرد. 

کشور بلوکه باقی می مانند. به نظر می رسد باید 

تصمیم جدی در این زمینــــه گرفتــــه شود و الزم 

اسـت جلسـه ای بـا حضـور معاونـت امـور معدنـی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه ایمیدرو 

دسـتگاه های  کنـار  در  زمین شناسـی  سـازمان  و 

نظارتی نظیر سازمان بازرسی کشور تشکیل شود 

تـا بـه یـک تفاهـم جدیـد دربـاره ماهیـت معـدن و 

روش واگذاری دست یافته و مدل سازی جدید در 

این زمینه صورت پذیرد زیرا اصل بر این است که 

از تـوان مالـی و فنـی بخش خصوصی قدرتمند به 

بهترین نحو ممکن اسـتفاده شـود و باید راهکاری 

در راستای تحقق این امر به دست آید.

بخش دیگر مرتبط با عدم بهره برداری صحیح 

از معـادن، انتخـاب شـرکت های خصوصـی غیـر 

توانمند است؛ چراکه این شرکت ها پای به عرصه 

معدن می گذارند و فعالیت خود را آغاز می کنند 

ادامـه فعالیـت  بـه  قـادر  بـا گذشـت زمـان  ولـی 

نیسـتند و دچـار مشـکل می شـوند. نکتـه جالـب 

اینکه حتی برخی از این شرکت ها از ابتدا با نیت 

عدم انجام فعالیت مرتبط با بخش معدن وارد این 

و  اعتبـارات  امکانـات،  از  تـا  می شـوند  عرصـه 

تسـهیالت موجـود در ایـن زمینـه اسـتفاده کنند. 

بنابرایـن بایـد برنامه ریزی هـای الزم در ایـن زمینـه 

صورت پذیرد که مرتبط با همان سیاسـت گذاری 

اولیه است.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  پیشـنهاد 

معادن و فلزات و سایر شرکت های سرمایه گذاری 

توانایـی  و  از ظرفیـت  اسـتفاده  زمینـه،  ایـن  در 

شـرکت های بزرگ بورسـی اسـت. به این معنا که 

شـرکت های  بـه  زمینـه  ایـن  در  مربوطـه  امـور 

عمومـی کـه عمدتـا دارای قـدرت تامیـن بـاالی 

اینکـه  دلیـل  بـه  شـود؛  واگـذار  هسـتند،  مالـی 

قـــــدرت  از  بورســـــی،  بــــزرگ  شرکت هــــای 

ریسک پذیری باالیی در زمینه اکتشاف برخوردار 

هسـتند و می تواننـد سـرمایه گذاری بلندمـدت 

در ایـن زمینـه داشـته باشـند. نمونـه شـاخص در 

ایـن زمینـه، واگذاری پـروژه خط انتقال آب خلیج 

فـارس بـه شـرکت های گل گهـر، چادرملـو و ملـی 

مس اسـت که این شـرکت ها با همکاری یکدیگر 

موفـق بـه انجـام آن شـدند. در حالـی کـه اگـر این 

پـروژه بـه یـک شـرکت کوچـک واگـذار می شـد، 

اجـرای آن سـال ها بـه تعویق می افتـاد اما با اتخاذ 

یک تصمیم صحیح و سیاست گذاری منطقی به 

بهترین شـکل ممکن اجرا شـد.

برنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن  ◄

و فلـزات جهـت تحقـق تسـریع در بهره بـرداری از 

ذخایر در حال اکتشاف چیست؟

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

در حـال اجـرای برنامه هـای خـود در ایـن زمینـه 

اســــت. در حــــوزه اکتشــــاف، آمــــادگی کامـــــل 

سـرمایه گذاری را از لحـاظ مالـی و اجرایـی دارا 

هستیم که تحقق یافتن این امر نیازمند آزادسازی 

پهنه های معدنی است. در واقع، هزینه مورد نیاز 

این امر، از طریق شرکت  های سودده زیرمجموعه 

توسـعه معـادن و فلـزات تامیـن می شـود و مـا بـه 

دنبال قرار گرفتن منابع مالی حاصل از این اتقاق 

در اختیـار بخش هـای اکتشـافی کشـور هسـتیم. 

همچنیـن آماده آزادسـازی پهنه های معدنـی و در 

اختیار قرار دادن این پهنه ها به شرکت ها از طریق 

مراجع ذی ربط هستیم تا در زمان مشخص، کار را 

تحویل دهیم. در همین راستا، با برخی از استان ها 

بـه نتیجـه مطلـوب رسـیده ایم و در حـال تعریـف 

و  هسـتیم  ایمیـدرو  بـا  جدیـد  مدل هـای  برخـی 

پیشـنهاداتی ارائـه کرده ایـم کـه در گـذر زمـان بـه 

نتیجه نهایی خواهد رسید.

تمامی شرکت های زیر مجموعه 
سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات دارای طرح های توسعه 

مجزایی هستند که مجموعه ما، 
نظارت عالی و جامع تری بر فعالیت 

این شرکت ها به عنوان سهام دار 
دارد. همچنین همکاری مناسب بین 
شرکت های مختلف سرمایه گذاری 

نظیر توسعه معادن و فلزات، غدیر و 
امید شکل گرفته است
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درآمد »هرمز« 119 درصد افزایش یافت

»فنوال« 86 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
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گـروه کارخانه هـای تولیدی نـورد آلومینیوم در مهر ماه سـال جاری، از فـروش حدود یک 
هـزار و 286 تـن انواع محصـوالت آلومینیومی، 864 میلیـارد و 183 میلیون ریـال درآمد 

کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 75 درصد رشد داشته است.

»فنوال« 86 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد

در مهر ماه 1400؛

به گزارش خبرنگار »فلزات آنالین«، بررسـی 

عملکـرد شـرکت نـورد آلومینیـوم در مهـر مـاه 

1400، نشـان می دهـد ایـن شـرکت در تولیـد و 

فروش کویل آلومینیومی در مقایسه با شهریور 

ماه موفق عمل کرده است.

افت 45.7 درصدی تولید ورق آلومینیومی  

مـاه 1400،  مهـر  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

320تن ورق آلومینیومی تولید کرده است که در 

مقایسه با ماه قبل از آن، شاهد افت 45.7درصدی 

تولید این محصول هسـتیم. »فنوال« در شـهریور 

ماه امسال، 589 تن ورق آلومینیومی تولید کرده 

بود. میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد 

بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 

حکایـت از رشـد 1.1 درصـدی دارد؛ شـرکت نـورد 

ایـن  از  مـاه 1399، 317تـن  مهـر  در  آلومینیـوم 

محصول را تولید کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در مهـر مـاه 1400، می تـوان بـه افـت 

39.1 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 333 تـن ورق 

ایـن در حالـی  بـه فـروش رسـاند.  آلومینیومـی 

ایـن  جـاری،  سـال  مـاه  شـهریور  در  کـه  اسـت 

شـرکت 546 تـن از ایـن محصـول را فروخته بود. 

همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  بررسـی  مـورد 

گذشـته، نشـان از افزایش 59.7 درصدی فروش 

دارد. در مهـر مـاه 1399، »فنـوال« 317 تـن ورق 

آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شرکت نورد 

آلومینیوم در مهـــر مــــاه 1400 نسبت به ماه قبل 

از آن، رونـــــد رو بـــــه رشـــــدی داشتـــــه اســـــت؛ 

از  درصـدی   13.9 افزایـش  بـا  کـه  به گونـه ای 

75هـزار و 368 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 

85 هـزار و 874 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

ماه مورد بررسـی رسـیده اسـت. مقایسه نسبت 

نـرخ فـروش این محصـول آلومینیومـی »فنوال« 

در مهـر مـاه امسـال بـا مدت مشـابه سـال 1399، 

بیانگر رشـد 31.5 درصدی اسـت؛ قیمت فروش 

ورق آلومینیومـی ایـن شـرکت در مهـر مـاه سـال 
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گذشتــــه، 65 هـــــزار و 286 تومــــان به ازای هـــر 

کیلوگرم بود.

تولید و فروش کویل آلومینیومی با رشد   

همراه شد

مـورد  مـاه  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت   

بررسـی، 340 تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد 

که در مقایسه میزان تولید این محصول در ماه 

قبل از آن که 134 تن کویل آلومینیومی در این 

توجـه  قابـل  رشـد  بـود،  شـده  تولیـد  شـرکت 

میـزان  ایـن  154.9درصـدی مالحظـه می شـود. 

تولید در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که 

میـزان تولیـد کویـل آلومینیومـی 106 تـن بـود، 

نشان از رشد 220.7 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنـوال« در 

مهـر مـاه سـال جـاری، حاکـی از آن بـوده کـه ایـن 

شـرکت در ایـن زمینـه نیـز رشـد فـروش را تجربـه 

کرده اسـت؛ به گونه ای که در ماه مورد بررسـی، 

ایـن شـرکت توانسـت 317 تـن کویل آلومینیومی 

به فروش برساند که نسبت به مرداد ماه که این 

فـروش  بـه  را  ایـن محصـول  از  تـن  شـرکت، 162 

رسـانده بـود، رشـد 95.3درصـدی حاصـل شـده 

اسـت. مقایسـه میزان فروش کویل آلومینیومی 

در مهـر مـاه 1400 بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

حکایـت از افزایـش 278.7 درصـدی فـروش ایـن 

محصـول دارد. شـرکت نـورد آلومینیـوم در مهـر 

مـاه 1399، 84تـن از ایـن محصـول را بـه فـروش 

رسانده بود.

نرخ فروش کویل »فنوال« در مهر ماه 1400، 

رشـد  آن  از  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت  درصـد   9.7

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از 77 هـزار و 124 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 84 هـزار و 573 تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن 

نرخ فروش کویل در مهر ماه امسـال نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 

55 هزار و 531 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، 

52.3 درصد رشد را نمایان می کند.

میزان فروش تسمه آلومینیومی 36.8 درصد   

کاهش یافت

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در مهـر مـاه 

سـال جاری، 142 تن بود که نسـبت به ماه قبل 

تـن   182 محصـول،  ایـن  تولیـد  میـزان  کـه  آن 

می شـود.  مشـاهده  22.1درصـدی  افـت  بـود، 

همچنیـن میـزان تولیـد تسـمه نسـبت به مدت 

زمان مشـابه در سـال 1399، حدود 34.8درصد 

افـت داشـته اسـت؛ بـه گونه ای که این شـرکت 

در مهـر مـاه سـال گذشـته 218 تـن تسـمه تولید 

کرده بود.

میزان فروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در مـاه مـورد بررسـی، 119 تـن بـود کـه نسـبت به 

مرداد ماه که این شرکت 188 تن تسمه فروخته 

بود، 36.8 درصد افت داشـته اسـت. این میزان 

فــــروش نسبــــت به مــــدت زمـــــان مشابــــه در 

سال 1399، حــــدود 44 درصـــــد کاهش را نشان 

می دهد. »فنوال« در مهــــر مـــــاه ســــال قبـــــل،  

213تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

مهـر مـاه سـال جـاری، 82 هـزار و 904 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبـت رسـید که نسـبت به 

بـه  سـال 1399،  مـاه  مهـر  و  مـاه 1400  شـهریور 

ترتیـب 9.9 درصـد و 55.4 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. نرخ فروش این محصول در شـهریور ماه 

1400، 75 هزار و 421 تومان به ازای هر کیلوگرم 

و در مهـر مـاه 1399، 53 هـزار و 360 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

افت  تولید و فروش کلد آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مهـر مـاه 1400، 

28تـن کلـد آلومینیومی تولید کـرد. میزان تولید 

کلد در مقایسه با ماه قبل از آن که 446 تن تولید 

شـده بـود، 93.6 درصـد افـت را نشـان می دهـد. 

در شـهریور مـاه 1400 و همچنیـن مـدت مشـابه 

سال 1399، به ترتیب 446 تن و 172 تن کلد تولید 

شـده بود که بیانگر کاهش 93.6 درصدی تولید 

این محصول در مهر ماه نسبت به ماه قبل از آن 

و همچنین افت 83.5درصدی مدت مشابه ماه 

سال قبل است.

میـزان  نیـز  امسـال  مـاه  مهـر  در  »فنـوال« 

28تـن کلـد فروخـت که نسـبت به شـهریور ماه 

با میزان فروش 444 تن و همچنین در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته بـا میـزان فـروش 

میزان فروش ورق آلومینیومی در 
مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، نشان از افزایش 
59.7 درصدی فروش دارد. در مهر 
ماه 1399، »فنوال« 317 تن ورق 

آلومینیومی فروخته بود
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و  درصـدی   93.6 افـت  ترتیـب،  بـه  152تـن، 

81.5درصدی مالحظه می شود.

نـرخ فـروش کلـد شـرکت نورد آلومینیـوم در 

ماه مورد بررسـی، نسـبت به شـهریور ماه، رشـد 

چشمگیر 154.5 درصدی داشت و از 39 هزار و 

224 تومان به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه 

به 99 هزار و 820 تومان به ازای هر کیلوگرم در 

ایـن  فـروش  نـرخ  همچنیـن  رسـید.  مـاه  مهـر 

محصـول در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مدت 

مشابه سال 1399 با قیمت 75 هزار و 156تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم، 32.8 درصـد افزایـش را 

نشان می دهد.

تولید و فروش مطلوب محصوالت کارمزدی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مهـر مـاه 1400 بـا 

تولیـد 487 تنـی محصـوالت کارمزدی توانسـت 

رشـد 6.2 درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال 1399 کـه 458 تـن محصـوالت کارمـزدی 

تولیـد کـرده بـود، نشـان دهـد. در شـهریور مـاه 

هیـچ محصـول کارمـزدی در این شـرکت تولید و 

فروخته نشد.

»فنـوال« در مهـر مـاه، 487 تـن محصـوالت 

کارمـزدی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

افزایـش  درصـد   6.2 گذشـته،  سـال  مـاه  مهـر 

بـه طـوری کـه در مـدت زمـان  فـروش داشـت 

مشابه سال 1399، این شرکت 458 تن محصوالت 

کارمزدی فروخته بود. 

فـروش محصـوالت کارمـزدی شـرکت  نـرخ 

بـه  آلومینیـوم در مهـر مـاه 1400 نسـبت  نـورد 

رشـد  درصـد   57.5 قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت 

داشته است؛ به گونه ای که از 18 هزار و 190 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 28 هـزار و 67تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم رسیده است.

عملکرد »فنوال« در نخستین ماه پاییز 1400  

اسـت،  آمـده  نمـودار 2  در  کـه  همان گونـه 

گـروه کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در 

مهـر مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 

آلومینیومـی  نـورد  محصـوالت  انـواع  تـن   318

تولیـد کـرد. مجمـوع تولیـد ایـن شـرکت در ایـن 

مـاه، نسـبت بـه ماه پیـش از آن، 2.5 درصد افت 

و نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، 3.7 درصـد 

رشد داشته است.

مـاه  نخسـتین  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

پاییـز سـال جاری، در مجموع حـدود یک هزار و 

286 تـن انـواع محصـوالت آلومینیومـی فروخت 

که 49 تن از آن، مربوط به محصوالت صادراتی 

بـود. کل فـروش ایـن شـرکت در این ماه، نسـبت 

بـه مـاه پیـش از آن، 7.5 درصـد کاهش و نسـبت 

بـه دوره مشـابه سـال 1399، 15.3 درصـد رشـد 

داشته است.

مجمـوع  در   ،1400 مـاه  مهـر  در  »فنـوال« 

از  ریـال  میلیـون   183 و  میلیـارد   864 حـدود 

آلومینیومـی درآمـد  محـل فـروش محصـوالت 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  کسـب 

3.1درصـد کاهـش داشـته امـا نسـبت بـه دوره 

پیـدا  رشـد  درصـد   75 گذشـته،  سـال  مشـابه 

کرده است.

شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه 
سال 1400، 340 تن کویل 
آلومینیومی تولید کرد که در 

مقایسه میزان تولید این محصول 
در ماه قبل از آن که 134 تن 

کویل آلومینیومی در این شرکت 
تولید شده بود، رشد قابل توجه 
154.9درصدی ماحظه می شود
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شـرکت فـوالد هرمزگان توانسـت از فـروش 806 هـزار تن محصول طی هفت ماه سـال جـاری، 117 هـزار و 727 میلیارد ریـال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد رشد 119 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

درآمد »هرمز« 119 درصد افزایش یافت

توانسته است در هفت ماه سال 1400، 765 هزار و 

200 تـن تختـال فوالدی تولید کند. این شـرکت در 

هفـت مـاه سـال 1399، 819 هـزار و 567تـن تختـال 

تولید کرده بود.

»هرمـز« در هفـت مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

تولیـد 128 هـزار و 89 تـن سـایر محصـوالت فوالدی 

شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

رشـد 4 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت در 

هفت ماه سـال گذشـته، 122 هزار و 875 تن سـایر 

محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد هرمـزگان در هفـت مـاه 

سـال 1400، بـه 893 هـزار و 289 تـن رسـید. ایـن 

شـرکت در مدت مشـابه سـال 1399، توانسـته بود 

942 هزار و 442 تن محصول تولید کند.

فروش 747 هزار تنی تختال  

نمـودار 2 حاکـی از آن بوده که شـرکت فوالد 
هرمـزگان در هفـت مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با برداشته شدن محدودیت های 

مصرف برق برای صنعت فوالد در مهر ماه، فوالد 

هرمـزگان توانسـت بـاز هـم بـه رونـد خـوب خـود 

بازگـردد و رکوردهـای تـازه ای را در زمینـه تولیـد 

تختـال فـوالدی ثبـت کنـد. بـه  گونـه ای کـه ایـن 

شـرکت در مهـر مـاه بـا تولیـد 146 هـزار و 106 تـن 

تختال، رکورد تولید ماهیانه تختال در تاریخ خود 

را جابه جا کرد.

تولید 765 هزار تن تختال  

نمودار1نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 
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747 هزار و 537 تن تختال فوالدی خود را در بازار 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در هفت ماه 

سـال گذشـته، موفق به فروش 780 هزار و 428 تن 

تختال در بازار داخلی شده بود.

»هرمـز« در هفـت ماه سـال جاری، 58 هـزار و 

625 تن سایر محصوالت فوالدی را در بازار داخلی 

بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   165 قبـل،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

توانسـته بـود 22 هـزار و 78 تـن سـایر محصـوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

مجمـوع فـروش داخلـی فـوالد هرمـزگان در 

هفـت مـاه سـال 1400، بـه 806 هزار و 162 تن رسـید 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 

بیانگر 0.4 درصد رشد است. این شرکت در هفت 

ماه سـال 1399 توانسـت بود در مجموع 802 هزار 

و 506 تن محصول در بازار داخلی بفروشد.

رشد 113 درصدی درآمد حاصل از فروش تختال  

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
هرمزگان در هفت ماه سال جاری توانسته است 

ریـال  و 446 میلیـون  و 724 میلیـارد  هـزار   113

درآمد از فروش تختال کسب کند که این میزان 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

113درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

توانسته بود در هفت ماه سال گذشته، 53 هزار 

و 311 میلیارد و 319 میلیون ریال درآمد از فروش 

تختال کسب کند.

»هرمـز« در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

کسب درآمد چهار هزار و دو میلیارد و 771میلیون 

ریالی از فروش سـایر محصوالت فوالدی شـود که 

ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیـش، با 

رشـد 800 درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت 

در هفت ماه سال 1399 توانسته بود  444میلیارد 

و 725 میلیـون ریـال درآمـد از فروش داخلی سـایر 

محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

هفـت مـاه سـال 1400 بـه 117 هـزار و 727 میلیـارد و 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون   217

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، 119 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شرکت در هفت ماه سال 

و  هـزار   53 مجمـوع،  در  بـود  توانسـته   1399

756میلیارد و 44 میلیون ریال درآمد کسب کند.

همان طـور کـه در نمودار 4 مشـخص اسـت، 

نرخ تختال شرکت فوالد هرمزگان طی هفت ماه 

امسـال بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه طـوری که 

تختـال ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه بـه قیمـت 

تـن  ازای هـر  بـه  137میلیـون و 929 هـزار ریـال 

قیمت گـذاری شـد امـا در مهـر مـاه، قیمـت ایـن 

محصول نسبت به شهریور ماه با کاهش قیمت 

روبـه رو شـد و بـه 162 میلیـون و 908 هـزار ریـال به 

ازای هـر تـن رسـید. میانگیـن نـرخ فـروش تختـال 

نیـز  امسـال  مـاه  هفـت  در  هرمـزگان  فـوالد 

150میلیـون و 599 هـزار ریـال به ازای هر تن ثبت 

شده است.
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مدیران صنعت فوالد درباره چالش ها چه گفتند؟

رونق معامالت محصوالت میانی؛ کاهش تقاضا برای محصوالت نهایی
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هشـتمین کنفرانس بین المللی اسـتیل پرایـس با موضوع »فـوالد، مواد اولیـه و چالش های پیـش رو« و با حضور مدیران شـرکت های 
بزرگ معدنی و فوالدی کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

مدیران صنعت فوالد درباره چالش ها چه گفتند؟
گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از هشتمین کنفرانس استیل پرایس؛

به گزارش خبرنگار »فلزات آنالین«، 9 آبان ماه، 

هشـتمین کنفرانـس بین المللـی اسـتیل پرایـس با 

موضوع »فوالد، مواد اولیه و چالش های پیش رو« 

با حضور گسترده مدیران عامل شرکت های فوالد 

خوزستان، فوالد خراسان، فوالد مبارکه، ذوب آهن 

اصفهـان، فـوالد هرمـزگان، چادرملـو، شـرکت ملی 

فوالد، ملی صنایع مس ایران، رئیس هیئت عامل 

و جمعی از مدیران ایمیدرو، مدیران و کارشناسان 

شـرکت های مطـرح فـوالدی و جمعـی از فعـاالن 

صنعت فوالد کشور در هتل المپیک برگزار شد.

لزوم واردات سنگ آهن برای تامین مواد اولیه  

در ابتـدای ایـن کنفرانـس، کیـوان جعفـری 

طهرانی، دبیر هشتمین کنفرانس استیل پرایس 

طـی سـخنانی اظهـار داشـت: تهدیـد صنعـت 

فـوالد کشـور توسـط کشـورهای همسـایه مـورد 

غفلت واقع شده است.

وی افزود: خط لوله گاز افغانستان به پاکستان 

و بعد هند خطر بزرگی برای صنعت فوالد کشـور 

خواهـد بـود. زیـرا کشـورهای یـاد شـده در صـورت 

دسترسـی بـه گاز بـه دنبـال توسـعه صنعت فـوالد 

خود از تولید آهن اسفنجی خواهند بود.

جعفری طهرانی خاطرنشان کرد: خط لوله گاز 

قطـر بـه عمـان هم بـه دنبال احـداث خـط لوله گاز 

خواهنـد بـود و بـا توجـه بـه ظرفیـت بـاالی بنـدر 

صحـار ایـن کشـور در بارگیری کشـتی های بـزرگ، 

قطعا صنعت فوالد کشور تهدید خواهد شد.

دبیر هشتمین کنفرانس استیل پرایس تصریح 

از  پاکسـتان  و  عمـان  قطـر،  عربسـتان،  کـرد: 

جدیدتریـن تکنولوژی هـای نویـن بـرای تولیـد آهن 

اسـتفاده  تـن  میلیـون  بـه ظرفیـت 12  اسـفنجی 

کرده اند. اگر این کشورها طرح های خود را به ثمر 

برسـانند، بازارهـای صادراتـی کشـورهای همسـایه 

مورد واقع تهدید می شوند.

وی عنـوان کـرد: تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای 

جنـوب کشـور مشـخص نیسـت از چـه طریقـی 

تامین می شود و فرصت های زیادی برای واردات 

سنگ آهن به ویژه حاجی گک را از دست دادیم.

جعفـری طهرانـی ادامـه داد: در اسـترالیا نیـز 

بـا مشـارکت  معـدن »یوگـی« مطـرح اسـت کـه 

گل گهر، چادرملو و شرکت فکور صنعت خریداری 

شـده اسـت اما یکی از معضالت اساسـی آن حمل 

کنسانتره در آینده خواهد بود.

حرکت به سمت یکپارچگی معدن و صنعت  

در ادامـه، وجیه الـه جعفـری، رئیـس هیئـت 

عامل ایمیدرو طی سخنانی اظهار داشت: تقویت 

زنجیـره پایین دسـتی این صنعت به عنـوان بخش 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

49
 é شماره  é 190 آبان ماه 1400

پیشـران، بـا هـدف حفـظ حـوزه باالدسـتی فـوالد 

انجام می شود. آنچه که ایمیدرو به همراه وزارت 

صنعـت معـدن و تجـارت در حال انجام آن اسـت، 

نـگاه یکپارچـه از »معـدن تـا صنعـت« اسـت. در 

همیـن راسـتا در حـال ایجـاد افزایش ارتبـاط اجزای 

مختلف زنجیره فوالد هستیم.

کشـور  فـوالد  تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

امسال از 30 میلیون تن و ظرفیت نصب شده از 

پایـان سـال  تـا  تـن خواهـد گذشـت.  40میلیـون 

جـاری هفـت میلیـون تن بـه ظرفیت تولیـد فوالد 

کشـور افزوده شـود. زنجیره در حوزه پایین دست 

در حـال تکمیـل اسـت امـا در بخـش باالدسـت 

مشکالتی وجود دارد.

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو خاطرنشـان کرد: 

در 30 استان کشور و در 132 پهنه، در حال انجام 

فعالیت های اکتشافی در 650 هزار کیلومتر مربع 

از مساحت کشور هستیم. با توجه به نیاز صنایع 

کشـور بـه مـواد خـام، برنامـه اکتشـاف در عمـق و 

فعال سازی عمیق را اجرایی کنیم. این امر نیازمند 

دانـش بـه روز و همـکاری شـرکت های توانمنـد در 

این حوزه است.

جعفری عنوان کرد: صنعت فوالد در دنیا در 

حوزه هـای مختلـف در حـال پیشـرفت اسـت و 

کاهش وزن محصوالت فوالدی نشانه این موضوع 

اسـت. پیش بینـی می شـود بـه ظرفیـت تولیـد 

55 میلیون تن فوالد دست خواهیم یافت.

وی ادامه داد: نخستین گلوگاه صنعت فوالد، 

تامیـن مـواد اولیـه اسـت. در حـال حاضـر، ذخیـره 

قطعی 2.7 میلیارد تن سنگ آهن داریم که به این 

میزان، یک میلیارد تن دیگر اضافه شده است. در 

این رابطه نیازمند حرکت به سمت بهره برداری از 

ذخایـر زیرزمینـی و واردات سـنگ آهن از طریـق 

سرمایه گذاری هستیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: دومین 

گلوگاه صنعت فوالد، تامین زیرسـاخت اسـت که 

خـط انتقـال آب خلیـج فـارس یکـی از کمک هـای 

شـرکت های معدنـی بـه زیرسـاخت ها اسـت. در 

خلیـج فـارس، روزانـه 26 میلیـون مترمکعـب آب 

شیریـــن می شــــود کـه سهــــم ایــــران 600 هـــزار 

مترمکعـب یعنـی 2.5 درصـد اسـت و بایـد ایـن 

موضوع مورد توجه قرار گیرد.

جعفـری تصریـح کـرد: مصـرف بـرق فوالدی ها 

متاسـفانه در  کـه  اسـت  مـگاوات  و 500  6هـزار 

تابسـتان بـا قطعـی بـرق مواجه شـدیم و با توجه به 

عقد قرارداد احداث نیروگاه، امیدوار هستیم این 

چالش برطرف شود.

وی مطرح کرد: سطح بلوغ شرکت های بزرگ 

فوالدی مطلوب اسـت اما باید به سـمت اسـتفاده 

از تکنولوژی هـای جدیـد برویم تا بهـره وری حاصل 

شود و محصوالت جدید تولید کنیم.

کـرد:  اذعـان  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

ایمیـدرو در حـد قابـل قبولـی در زنجیره فـوالد کار 

کرده اما در طرح های پیشران و تبدیلی مانند ورق 

فوالدی هنوز جای کار داریم.

و  شفاف سـازی  بـرای  کـرد:  اضافـه  جعفـری 

اتصال همه زنجیره تالش می کنیم تا همه زنجیره 

بـه جـز خودمصرفی هـا در بـورس عرضـه شـود و 

نگرانی های تامین مواد اولیه برطرف شود.

وی خاطرنشـان کـرد: دنیـا در بحـث مسـائل 

زیسـت محیطی بـه سـمت آلودگـی کمتـر و کربن 

صفر حرکت کرده است و ما نیز باید به تدریج به 

این سو حرکت کنیم.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در پایـان اظهـار 

کرد: ایمیدرو از فعاالن صنعت فوالد در خواسـت 

می کنـد کـه پیشـنهادهای خـود را به این سـازمان 

مطرح کنند تا بتوانیم برای برایند این پیشنهادات 

سیاست گذاری کنیم.

تغییر تکنیک صنعت فوالد  

شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی،  اردشـیر 

ملـی صنایـع مـس ایران دیگر سـخنران هشـتمین 

کنفرانـس اسـتیل پرایـس بـود و در ایـن کنفرانـس 

اظهـار داشـت: چیـن بزرگ تریـن تولیدکننـده و 

بـا  همزمـان  و  بـوده  دنیـا  فـوالد  مصرف کننـده 

هـم  کشـور  ایـن  فـوالد  مصـرف  تولیـد،  افزایـش 

افزایش یافته اسـت. در کشـور ما هم باید عالوه 

سـمت  بـه  فـوالد،  تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی  بـر 

افزایش مصرف برویم.

وی افزود: باید بیش از 60 درصد فوالد کشور در 

داخل مصرف شود و در صورتی مازاد داشته باشیم، 

ناچار هسـتیم محصـول خـود را با نازل ترین قیمت 

صادر کنیم. باید بازارهای مصرف و واردکنندگان 

فوالد دنیا را شناسایی و بازارسازی کنیم.

ایـران  مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس 

خاطرنشـان کـرد: در تجمیـع شـرکت های بـزرگ 

فـوالدی می تــــوان قــــدرت رقابــت در بازارهـای 

صادراتی ایجاد کرد و با واحدهای فوالدی کوچک 

نمی توان در بازارهای صادراتی به جایی رسید.

انسـانی  نیـروی  کـرد:  اذعـان  سـعدمحمدی 

شـرکت های فوالدی در ایران نسـبت به دنیا بسیار 

باالست و در فوالد مازاد نیروی انسانی وجود دارد.

سـمت  بـه  فـوالد  صنعـت  کـرد:  تاکیـد  وی 

کیفیـت و تغییـر تکنیـک رفتـه اسـت و ورق هـای 

فوالدی در دنیا وزن بسیار کمی به جهت کاهش 

مصرف انرژی دارند.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

تصریح کرد: مصرف سـرانه فوالد کشـور در حال 

از دسـت  را  بـازار داخلـی  اگـر  و  کاهـش اسـت 

بدهیـم، قطعـا در بازارهـای صادراتـی بـه مشـکل 

خواهیم خورد.

احـداث  توجـه  بـا  بیـان کـرد:  سـعدمحمدی 

واحدهـای فـوالدی جدید در خاورمیانـه، بازارهای 

صادراتـی کشـور مـا تهدیـد می شـود و نیازمنـد 

برنامه ریزی برای این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی امسال فوالدی ها 

بـا مشـکل قطعـی بـرق مواجـه شـدند و احتمـاال بـا 

قطعی گاز هم مواجه خواهند شد. دولت باید به 

سمت احداث زیرساخت ها برود زیرا حمل و نقل 

در ایـران گـران اسـت و نیازمنـد سـرمایه گذاری 

عظیـم در ایـن حـوزه هسـتیم. ریـل در ذوب آهـن 

تولید می شود و با توجه به این موضوع باید تمام 

خطوط ریلی کشور دو خطه شوند.

در استرالیا معدن »یوگی« مطرح 
بوده که با مشارکت گل گهر، چادرملو 

و شرکت فکور صنعت خریداری 
شده است اما یکی از معضات 

اساسی آن حمل کنسانتره در آینده 
خواهد بود
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ایـران  مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس 

عنـوان کـرد: با توجه به کمبـود مواد اولیه، باید به 

سمت اکتشافات نوین با استفاده از تکنیک های 

نویـن  روش هـای  از  همچنیـن  و  برویـم  جدیـد 

استخراج از معادن به ویژه معادن عمقی استفاده 

کنیم. برای همه این مسائل باید برنامه ریزی کنیم 

تا از رقابت های روز دنیا عقب نمانیم.

سعدمحمدی مطرح کرد: در کشور ما عناصر 

آلیاژی خوبی وجود دارد و ضروری است که برای 

تولیـد فوالدهـای آلیـاژی نیـز برنامه ریـزی کنیـم. 

قطعـا بـا توجـه بـه ذخایـر خـوب عناصـر آلیـاژی 

می توانیـم به هاب تولیـد فوالدهای آلیاژی تبدیل 

شـویم. اگـر بتوانیم فوالدهای آلیـاژی خاص تولید 

کنیـم، قطعـا در سـاخت تجهیـزات و بومی سـازی 

آن ها موفق خواهیم بود.

لزوم تشکیل کنسرسیوم اکتشافی   

شرکت های بزرگ

دیگـر سـخنران هشـتمین کنفرانـس اسـتیل 

پرایس، ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و 

صنعتـی چادرملـو بـود کـه طـی سـخنانی اظهـار 

داشت: شخصا اعتقاد دارم در کویر مرکزی ایران 

بالغ بر چندین میلیارد تن ذخیره وجود دارد.

وی افزود: پیشنهاد این است که کنسرسیومی 

از شـرکت های بزرگ معدنی تشـکیل شـود و کویر 

تـا  گیـرد  قـرار  اکتشـاف  مـورد  ایـران  مرکـزی 

پتانسیل های این خطه شناسایی شود.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

اذعـان کـرد: تـا زمانـی کـه سـوخت ارزان باشـد، 

معـادن گورسـتان ماشـین  آالت معدنـی خواهنـد 

بود. یک تفاهمنامه با تیسن کروپ منعقد کردیم 

تـا بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن بهره بـرداری از 

تـا 60 درصـد  معـادن ، هزینه هـای معدنـکاری را 

کاهش دهیم.

تقـی زاده خاطرنشـان کـرد: همـکاری بـا مراکـز 

علمـی و دانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن 

شاخص ها برای بهره گیری از فناوری های نوین در 

این صنعت در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکیـد کـرد: بایـد بـه دنبـال تولیـد فـوالد 

آلیـاژی باشـیم تا از کشـورهای منطقـه در صنعت 

فـوالد جلو بیفتیم.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

چادرملـو تصریـح کـرد: اصـول اخالقـی، دینـی و 

انسـانی بـه مـا تکلیـف می کنـد به مناطـق حوزه 

فعالیـت خـود نیـز توجـه کنیـم و فقـط بـه فکـر 

درآمدزایـی نباشـیم. شـرکت های بـزرگ بایـد بـا 

مشـوق های دولـت بـه سـمت محرومیت زدایـی 

در مناطق دورافتاده بروند.

آمادگی ساخت یک میلیون مسکن در   

سال را داریم

در ادامه هشـتمین کنفرانس استیل پرایس، 

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

بـا شـرایط  افـق 1404  در  اظهـار داشـت: حتمـا 

خواهیـم  مواجـه  سـنگ آهن  کمبـود  بـا  کنونـی 

معدنـی  بـزرگ  شـرکت های  حـال  ایـن  بـا  شـد. 

گام های خوبی برای اکتشاف برداشتند.

دلیـل  بـه  میدکـو  و  آهـن  ذوب  افـزود:  وی 

اسـتفاده از کـوره بلنـد دغدغه های مشـترکی در 

تامیـن مواد اولیـه دارند. در داخل امید چندانی 

زیـرا  نداریـم  آهـن  اولیـه ذوب  مـواد  تامیـن  بـه 

شرکت های معدنی به سمت توسعه پایین دست 

بـرای واردات  بایـد  ایـن رو  از  و فـوالد رفته انـد. 

سنگ آهن برنامه ریزی کنیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن خاطرنشان کرد: 

بـا  سیاسـی  و  تجـاری  مشـکالت  دیگـر  ریسـک 

سـرمایه گذاری  اسـت.  همسـایه  کشـورهای 

کشـورهای همسـایه در فـوالد هـم فرصت اسـت و 

هـم تهدیـد. فرصـت از ایـن جهـت خواهـد بـود بـه 

باید به سـمت تولید محصـوالت خاص برویـم و از 

محصوالت سنتی فاصله بگیریم.

از  یکـی  ادغـام  کـرد:  تصریـح  یـزدی زاده 

راهکارهـای مناسـب بـرای توسـعه اسـت و بایـد به 

دور از تعصـب انجـام شـود. صرفـه مقیـاس بایـد 

صنعـت فـوالد را بـه سـمت ادغام هـای عمـودی و 

افقی ببرد.

وی بیان کرد: سـاخت یک میلیون مسـکن در 

سـال امکان پذیـر اسـت زیـرا مـواد اولیـه در کشـور 

تولیـد می شـود و تنهـا بروکراسـی های اداری مانـع 

ایـن کار اسـت. ذوب آهـن آمادگـی خـود را جهـت 

همکاری با این پروژه بزرگ اعالم می کند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اذعان کرد: در 

همـه زمینه هـای زیرسـاختی نتوانسـتیم توسـعه 

همگون داشته باشیم. در حالی که همه شرایط 
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یعنـی مـواد اولیـه و نیـروی انسـانی در کشـور 

فراهم است.

سوق دادن صنعت فوالد به سواحل جنوبی  

بهرام شـکوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق 

اسـتیل  کنفرانـس  هشـتمین  ادامـه  در  ایـران 

پرایـس بـه سـخنرانی پرداخـت و اظهـار داشـت: 

مهم تریـن مشـکل زنجیـره فوالد کشـور مدیریت 

اسـت زیـرا در افـق 1404 بـه 55 میلیون تن فوالد 

خواهیم رسید اما تعادل در زنجیره برقرار نشده 

زنجیـره  چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت. 

فـوالد کمبـود مـواد اولیـه اسـت و تـا چنـد سـال 

آینده ذخایر تمام می شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه سـناریوهای مختلـف 

برای مصرف داخلی و صادرات، باید استراتژی های 

مختلفی را در پیش گیریم. واردات سـنگ آهن از 

اسـترالیا  از  واردات  امـا  نیسـت  مقـدور  برزیـل 

امکان پذیر است که باید روی آن برنامه ریزی کرد.

عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ایـران 

خاطرنشـان کـرد: اقـدام دیگـر ایجـاد یـک انقـالب 

معدنـی بـرای اکتشـاف ذخایـر جدیـد و بـه ویـژه 

استفاده از پتانسیل ذخایر هماتیتی است.

شـکوری تاکیـد کـرد: نیـاز اسـت واحدهـای 

جدیـد فـوالدی هـم بـرای واردات مـواد اولیـه و 

فـارس  خلیـج  سـواحل  بـه  صـادرات  بـرای  هـم 

منتقل شوند.

وی تصریـح کـرد: چالـش مهم صنعت کمبود 

آب اسـت و باید ظرفیت های جدید را به سـواحل 

از  کـه 22 درصـد  جنوبـی سـوق داد؛ در حالـی 

ظرفیت ها به سواحل انتقال یافته است.

عضـو هیئـت نمایندگان اتـاق بازرگانـی ایران 

مطرح کرد: مصرف آب در زنجیره در افق 1404 

زنجیـره فـوالد بـه 253 میلیـون مترمکعـب در 

سال خواهیم رسید. 20 درصد از مصرف آب در 

فـوالد تـا گندلـه اسـت و می تـوان گندلـه را بـه 

فوالدی ها حمل کرد.

کمبود مواد اولیه با توسعه عمودی معدنی ها  

دیگـر سـخنران هشـتمین کنفرانـس اسـتیل 

پرایس بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد بـود که به صورت آنالین سـخنرانی می کرد 

و طی صحبت های خود اظهار داشت: امسال به 

30 میلیـون تـن فـوالد خواهیـم رسـید و اگـر قطعی 

برق نبود، میزان تولید از این بیشتر می شد.

وی افزود: معادن به جای اینکه توسـعه افقی 

را دنبال کنند، به سمت توسعه عمودی رفتند و 

فوالدسازی احداث کردند. بنابراین فوالدسازان با 

چالش کمبود مواد اولیه مواجه شدند.

ایـران  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  رئیـس 

خاطرنشـان کـرد: پراکندگـی واحدهـای فـوالدی، 

ظرفیـت پاییـن تولید واحدهـا و حمل و نقل باعث 

عدم بهره برداری از همه ظرفیت ها شده است.

سـرمایه گذاری  بـا  کـرد:  تصریـح  سـبحانی 

می تـوان ظرفیـت 55 میلیـون تـن فـوالد را احداث 

کرد اما نمی توان با توجه به محدودیت ها به ویژه 

برق و گاز از این ظرفیت ها بهره برداری کرد.

ریسک دیگر مشکات تجاری 
و سیاسی با کشورهای همسایه 
است. سرمایه گذاری کشورهای 

همسایه در فوالد هم فرصت 
است و هم تهدید. فرصت از این 
جهت خواهد بود به باید به سمت 
تولید محصوالت خاص برویم و از 

محصوالت سنتی فاصله بگیریم
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وی بیان کرد: هر سال کمبود برق داشتیم اما 

امسـال بسـیار حـاد شـد. بـا ایـن حـال کمبـود گاز 

باعـث کمبـود بـرق شـد و در زمسـتان احتماال هم 

کمبـود گاز و هـم کمبـود بـرق خواهیـم داشـت. 

حتی با سـرمایه گذاری های شـرکت ها در احداث 

بـرق، حداقـل تـا سـه سـال آینـده نمی تـوان انتظـار 

بهبود شرایط را داشت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان 

کـرد: فـوالد ایـران در تحریـم اسـت و بـا توجـه بـه 

دشواری های صادرات به ویژه عدم انتقال پول به 

صـورت معمـول، نباید برای صـادرات محدودیت 

ایجـاد کـرد. البتـه بایـد از صـادرات محصـوالت 

نهایی استقبال کرد.

عدم النفع فوالدی ها بابت قطعی برق  

بهمـن تجلـی زاده، معـاون فـروش و بازاریابـی 

هشـتمین  ادامـه  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

کنفرانـس اسـتیل پرایـس اظهـار داشـت: مصرف 

فـوالد چیـن 690 کیلوگـرم بـه ازای هـر نفر اسـت. 

در حالـی کـه هنـد بـا بیـش از 1.4 میلیـارد نفـر 

سـرانه مصرف 64 کیلوگرم به ازای هر نفر دارد. 

بنابراین نگرانی بابت بازار فوالد دنیا نباید داشته 

باشیم. ضمن اینکه چین و دیگر کشورها در حال 

توسعه هستند.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد فوالد کشـور در افق 

1404 بـه 63 میلیـون تـن خواهـد رسـید و از برنامـه 

عبـور خواهیـم کـرد. امـا اینکه به ایـن میزان تولید 

کنیـم یـا نـه، جـای سـوال اسـت و احتمـاال بـه ایـن 

میزان تولید نخواهیم رسید.

فـوالد  شـرکت  بازاریابـی  و  فـروش  معـاون 

خوزسـتان خاطرنشـان کـرد: بـا برداشـت ذخایـر به 

میـزان کنونـی، تـا 17 سـال آینـده ذخیـره خواهیـم 

داشـت. اگـر بـه سـمت اسـتفاده از قراضـه برویـم 

نگرانی هـا کمتـر خواهـد شـد امـا در قراضـه هـم 

کمبود داریم.

تجلی زاده تصریح کرد: قیمت انرژی ظاهرا در 

ایـران ارزان اسـت امـا هزینه هـای جانبـی مصـرف 

هزینه هـای  اخیـر  قطعی هـای  ویـژه  بـه  بـرق 

فوالدسازان را به مراتب افزایش داده است و فوالد 

خوزستان امسال دچار 30 درصد افزایش هزینه به 

دلیل عدم تولید ناشی از قطعی برق شده است.

در بخـش دوم هشـتمین کنفرانـس اسـتیل 

پرایـس، پنـل تخصصـی چالش هـای تامیـن مـواد 

اولیـه صنایـع فوالدی در کنفرانس اسـتیل پرایس 

با حضور کیوان جعفری طهرانی دبیر کنفرانس، 

امیـر صبـاغ مدیـر سـرمایه گذاری ایمیـدرو، رضـا 

عظیمـی مجـری طـرح احیـا و فعال سـازی معادن 

کوچک مقیـاس و مهـرداد اکبریـان رئیـس انجمن 

سنگ آهن برگزار شد.

در این کنفرانس عظیمی گفت: طرح احیای 

معادن کوچک مقیاس از سال 1398 کلید خورد و 

کوچـک  معـادن  توانسـتیم  تاکنـون  زمـان  آن  از 

متعددی را به چرخه تولید بازگردانیم. هر چند که 

نتایج مطابق انتظار رضایتبخش نبوده است.

بـرای  کلینیکـی  راهـکار  ارائـه  افـزود:  وی 

فعال سـازی معـادن کوچـک دیگـر اقدامـی بود که 

و  مسـائل  از  برخـی  توانسـتیم  و  دادیـم  انجـام 

چالش های معادن کوچک را عارضه یابی کنیم.

صبـاغ نیـز طـی سـخنانی در ایـن پنـل اظهـار 

مهم ترین مشکل زنجیره فوالد 
کشور مدیریت است زیرا در 
افق 1404 به 55 میلیون تن 

فوالد خواهیم رسید اما تعادل در 
زنجیره برقرار نشده است. یکی از 

مهم ترین چالش های زنجیره فوالد 
کمبود مواد اولیه است و تا چند سال 

آینده ذخایر تمام می شود

داشت: صنعت چین تا دو سه ماه گذشته بدون 

وقفـه در حـال افزایـش تولیـد بـود؛ بـه طـوری کـه 

فـوالد ایـن کشـور رشـد 15 درصـدی داشـت امـا به 

دالیـل مالحظـات زیسـت محیطی دولـت چیـن 

ترمز صنایع را کشید.

وی اضافـه کـرد: در هنـگام رشـد صنعـت و 

تقاضـا، قیمـت  افزایـش  بـه دلیـل  اقتصـاد چیـن 

بسیاری از کامودیتی ها به طور سرسام آور افزایش 

یافـت و رکوردهـای تاریخـی ثبت شـد. اما حرکت 

بـه موقـع دولـت چین در کشـیدن ترمز صنایع به 

ویژه فوالد، کاهش قیمت ها را رقم زد و از آن زمان 

تا کنون قیمت ها کاهشی بوده است.

مدیر سرمایه گذاری ایمیدرو خاطرنشان کرد: 

تـا  انتظـار مـی رود کاهـش قیمـت کامودیتی هـا 

یک ماه آینده به بازار ایران نیز سرایت کند و شاهد 

کاهش قیمت فلزات باشیم.

اکبریـان نیـز در این پنل بیان کرد: اکتشـافات 

یک کار کالن و ملی است؛ زمانی که از مطالعات 

اکتشاف صحبت می کنیم، این یک کار هزینه بر 

و پرریسک است و اطالعات و امکانات مطالعات 

اکتشـاف در دسـت دولت هـا اسـت کـه دولت هـا 

اختیـار  در  اطالعـات  آمـدن  دسـت  بـه  از  بعـد 

مکتشفان قرار می دهند.

وی ادامه داد: در سال های اخیر این اطالعات 

که در اختیار مکتشفان قرار گرفته خیلی مطلوب 

نظـر  اکتشـاف  بـا  ارتباطـات  در  اسـت.  نبـوده 

کارشناسـان ایـن اسـت کـه کسـانی وارد ایـن حوزه 

شوند که اهل معدن هستند و توان مواجهه با این 

ریسک را دارند.
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در هفتـه منتهـی بـه 14 آبان مـاه، محصوالت میانی فوالد تقاضای نسـبتا خوبی داشـتند و حجم قابـل توجهی از آن ها معامله شـد. در 
حالی که محصوالت نهایی همچون میلگرد در بورس کاال رونق چندانی نداشت و در این حوزه شاهد تقاضای بسیار ضعیفی بودیم.

رونق معامالت محصوالت میانی؛
کاهش تقاضا برای محصوالت نهایی

فـوالدی شـرکت های آهـن و فـوالد ارفـع، چادرملـو، 

فوالد خوزستان و فوالد خراسان، تختال شرکت های 

فـوالد هرمـزگان و فـوالد خوزسـتان، ورق گالوانیـزه 

شرکت ورق خودر چهارمحال و بختیاری و میلگرد 

شرکت فوالد خراسان مورد معامله قرار گرفتند.

معامله 71 هزار تنی »فخوز«  

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی بـه 

14آبان توانست 40 هزار تن شمش فوالدی، 30هزار 

تـن تختـال فـوالدی و یـک هـزار و 500 تـن شـمش 

آلیاژی خود را مورد معامله قرار دهد.

شـنبه هشـتم آبان ماه، شرکت فوالد خوزستان 

توانسـت یـک هـزار و 500 تـن شـمش بلـوم آلیـاژی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 14 آبـان، بر 

اسـاس بررسـی معامـالت شـرکت های منتخـب، 

شـمش آلیـاژی شـرکت فـوالد خوزسـتان، شـمش 
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همان طـور نمـودار 1 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خوزستان، شنبه هشتم آبان ماه پنج هزار تن 

شمش بلوم فوالدی با گرید RST34-2 را در بورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای یک هزار و 500 تنی 

مواجه شد و به همین میزان نیز به فروش رفت.

»فخوز«، شـمش آلیاژی را به قیمت 145 هزار 

و 499 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

کـه معاملـه بـا همیـن قیمـت صـورت گرفـت. این 

و  میلیـارد   21 شـده،  انجـام  معاملـه  از  شـرکت 

824میلیون تومان درآمد کسب کرد.

سه شـنبه 11 آبـان مـاه، شـرکت فوالد خوزسـتان 

70 هـزار تـن محصـول فـوالدی شـامل 30 هـزار تـن 

تختـال و 40 هـزار تـن شـمش فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

می دهـد  نشـان   2 نمـودار  کـه  همان طـور 

شرکت فوالد خوزستان، سه شنبه چهارم آبان ماه، 

40 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 43 هزار و 60 تنی مواجه 

شد و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 139 هزار 

و 73 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معامله به 139 هـزار و 77 ریال بـه ازای 

هر کیلوگرم افزایش یافت. این شـرکت از معامله 

انجـام شـده، 556 میلیـارد و 307 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

فـوالد  نمـودار 3، شـرکت  همچنیـن طبـق 

خوزسـتان، سه شـنبه 11 آبان ماه 40 هزار تن تختال 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

9 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان نیـز 

معامله صورت گرفت. این شرکت باقی محصول 

خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد که توانسـت 

21هـزار تـن دیگـر را معامله کند تا جمع معامالت 

تختال را به 30 هزار تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

153 هـزار و 567 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کرده بود که قیمت معامله تغییری نداشت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 460 میلیـارد و 

701میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 12 هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شـنبه 

11آبان ماه توانست 12 هزار تن انواع شمش فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سه شنبه 

چهـارم آبـان مـاه 30 هـزار تـن انـواع شـمش بلـوم 

و   3SP  )150*150(  ،5SP گریدهـای  بـا  فـوالدی 

)3SP )130*130 هر یک به میزان 10 هزار تن را در 

نشـان  نمـودار 4  بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

می دهد 10 هزار تن شـمش بلوم 5SP این شـرکت 

با تقاضای 30 هزار و 800 تنی مواجه و این شرکت 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

»کچـاد«، شـمش فـوالدی 5SP را بـه قیمـت 

139هـزار و 73 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 
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کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـا توجـه بـه رقابـت 

صـورت گرفتـه به 140 هـزار و 888 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجـام شـده، 140 میلیـارد و 888 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 5 نشـان می دهد سه شـنبه 

11 آبـان مـاه، چادرملـو 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

)3SP )150*150 را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 800 تنـی مواجـه و بـه همیـن 

میزان معامله شد. این شرکت باقی شمش مذکور 

را به تاالر مچینگ برد و توانسـت یکهزار و 200 تن 

معامـالت شـمش  تـا جمـع  کنـد  معاملـه  دیگـر 

)3SP )150*150 این شرکت به دو هزار تن برسد.

»کچـاد«، شـمش فـوالدی )3SP )150*150 را 

به قیمت 139 هزار و 73 ریال به ازای هر کیلوگرم 

عرضـه کـرد کـه قیمت معامله تغییـری نداشـت. 

شرکت فوالد هرمزگان 30هزار تن 
تختال فوالدی خود را در بورس 

کاال عرضه کرد که در مقابل آن 48 
هزار و 700 تن تقاضا وجود داشت 
و فوالد هرمزگان به میزان 28 هزار 

و 700 تن، محصول خود را مورد 
معامله قرار داد

این شرکت از معامله صورت گرفته، 27 میلیارد و 

814 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« 30 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 11 آبـان مـاه، 

توانسـت 30 هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نشـان می دهـد،  نمـودار 6  کـه  همان طـور 

هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مـاه،  آبـان  سه شـنبه 11 

30هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال 

عرضه کرد که در مقابل آن 48 هزار و 700 تن تقاضا 

وجود داشت و فوالد هرمزگان به میزان 28 هزار و 

700 تـن، محصـول خـود را مـورد معاملـه قـرار داد. 

ایـن شـرکت باقـی تختـال خـود را بـه تـاالر مچینگ 

بـرد و توانسـت یـک هـزار و 300 تـن دیگـر را معامله 

کند تا جمع معامالت آن به 30 هزار تن برسد.

قیمت تختال عرضه شده »هرمز«، 153 هزار و 

567 ریال به ازای هر کیلوگرم بود که معامله بدون 
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ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
139 هزار و 73 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود اما قیمت 
معامله به دلیل رقابت به 141 هزار 

و 975ریال به ازای هر کیلوگرم 
رسید. این شرکت از معامله انجام 
شده، 212 میلیارد و 962 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد

رقابت در قیمت صورت گرفت. فوالد هرمزگان 

از معاملـه تختـال در بـورس کاال، 460میلیـارد و 

701میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله یک هزار تنی ورق خودرو  

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شـنبه 11 آبـان مـاه موفـق شـد یـک هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 7 نشـان می دهد شـرکت ورق خودرو 
مـاه،  آبـان  چهارمحـال و بختیـاری، سه شـنبه 11 

یک هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بورس کاال عرضه 

کرد که با تقاضای دو هزار و 950 تنی مواجه شـد 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  را  گالوانیـزه  ورق  خـودرو  ورق 

273هـزار و 345 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 293  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

187ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم افزایـش یافت. این 

و  میلیـارد  شـده، 29  انجـام  معاملـه  از  شـرکت 

318میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 15 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 11 آبان ماه، شـرکت آهن و فوالد ارفع 

موفـق شـد 15 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت آهن و فوالد 
ارفع، سه شنبه 11 آبان ماه 15 هزار تن شمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

34 هـزار و 700 تنـی مواجـه شـد و به میزان عرضه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 139 هـزار و 

73 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود اما 

قیمـت معاملـه بـه دلیـل رقابـت بـه 141 هـزار و 

975ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

از معامله انجام شـده، 212 میلیارد و 962 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.
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معامله هفت هزار تنی »فخاس« در بورس کاال  

در هفتـه منتهـی بـه 14 آبان ماه، شـرکت فوالد 

خراسان توانست هفت هزار تن شمش فوالد خود 

را در بـورس کاال بـه فـروش برسـاند امـا میلگرد این 

شـرکت در ایـن هفتـه تقاضـای بسـیار ضعیفـی 

داشت و تنها 88 تن از آن به فروش رفت.

سه شـنبه 11 آبـان مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شد هفت هزار تن شمش بلوم فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   9 نمـودار 
آبـان مـاه هفـت هـزار تـن  خراسـان، سه شـنبه 11 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه بـا تقاضـای 15 هـزار و 400 تنی مواجه شـد و به 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 135هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمت معامله به 138 هزار و 914 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجـام شـده، 97 میلیـارد و 239 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

چهارشـنبه 12 آبان ماه، شـرکت فوالد خراسـان 

موفق شد 88 تن میلگرد فوالدی خود را در بورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نشـان می دهـد شـرکت فـوالد  نمـودار 10 
خراسـان چهارشـنبه 12 آبـان مـاه 10 هـزار و 32 تـن 

میلگرد را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

110 تنـی مواجـه شـد و ایـن شـرکت توانسـت تنهـا 

66تـن از آن را بـه فـروش برسـاند. فـوالد خراسـان 

باقی میلگرد خود را به تاالر مچینگ برد و در این 

تـاالر نیـز 22 تـن از میلگـرد معاملـه شـد تـا جمـع 

معامالت میلگرد این شرکت به 88 تن برسد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 151هزار 

و 87 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معامله صورت گرفته، یک میلیارد و 322 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به 
قیمت 151هزار و 87 ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 
قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

شرکت از معامله صورت گرفته، یک 
میلیارد و 322 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد
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احیا و فعال سازی محدوده های معدنی لیتیم کلید خورد

تولید جهانی فوالد خام از یک میلیارد و 400 تن گذشت

فعال شدن کنسرسیوم فوالد خراسان در پهنه معدنی سنگان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خراسان، کسری غفوری در 

آیین انعقاد این تفاهم نامه چهارجانبه که در دفتر 

وی برگزار شد، با بیان اینکه تامین مواد اولیه یکی 

از دغدغه هـای جـدی فوالدسـازان کشـور اسـت، 

اظهـار داشـت: از آن جـا کـه بـا اسـتحصال سـهم 

خراسان از غنی ترین پهنه معدنی سنگ آهن شرق 

کشـور، دغدغـه تامیـن کنسـانتره بـرای صنعـت 

فـوالد اسـتان مرتفـع می شـود، از ابتـدای شـروع 

مسـئولیت خود همواره بر لزوم فعال شـدن پروژه 

کنسـانتره سـنگان )خـواف( کـه متاسـفانه سـال ها 

متوقـف شـده بـود، بـه عنـوان یکـی از ثروت هـای 

طبیعی خراسان تاکید داشته ایم.

مدیرعامـل فـوالد خراسـان بـا بیـان اینکـه »بـا 

تزریـق منابـع مالی مـورد نیاز، انجام این پـروژه از 

سـرعت بیشـتری برخوردار خواهد شـد«، افزود: 

تامین مالی پروژه واجد برخی الزامات حقوقی و 

مالی بود و سـعی شـد که با رعایت همه موازین 

و در عیـن حـال، لحـاظ حقـوق و منافـع طرفیـن، 

تفاهم نامـه اخیـر را بـرای سـرعت بخشـیدن بـه 

احداث این پروژه بزرگ منعقد کردیم.

پـروژه،  ایـن  اجـرای  بـا  اینکـه  اعـالم  بـا  وی 

از دغدغـه  کمبـود کنسـانتره  بخـش عظیمـی 

مرتفـع می شـود، اظهـار امیـدواری کـرد: فـوالد 

تـوان  از  اولیـه  مـواد  بـه  بـا دسـتیابی  خراسـان 

بیشـتری بـرای تولیـد فـوالد و اشـتغال زایی در 

منطقه برخوردار شود.

غفوری با بیان اینکه خراسـان به حق قطب 

سـوم تولیـد فـوالد کشـور نـام گرفتـه، گفـت: با 

توجـه بـه حمایتـی که از توسـعه معدنی اسـتان 

از سوی مسئوالن خراسان رضوی در همه سطوح 

حاکمیتـی وجـود دارد، حق واقعی خراسـانی ها 

از ایـن ثـروت خـدادادی کـه در عرصـه اسـتان 

کنسـانتره  کارخانـه  احـداث  بـا  دارد،  وجـود 

»فوالد خراسان« استیفا شود.

کاهش زمان اجرای پروژه به کمتر از 24 ماه  

مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی »ایریتک« 

در نشسـت امضـای تفاهم نامـه، با اشـاره به اینکه 

پروژه با توجه به وجود برخی مشکالت به نتیجه 

مطلوبـی نرسـیده بـود، افـزود: در ایـن جلسـه بـا 

دریافـت  محـض  بـه  و  تفاهم نامـه  ایـن  امضـای 

پیش پرداخـت، قرارداد خرید تجهیزات با شـرکت 

NCP آفریقای  جنوبی منعقد خواهد شد.

عملیـات  کـرد:  خاطرنشـان  اشـجع  بابـک 

اجرایی شـامل سـاخت، حمل و نصب تجهیزات 

این پروژه در کمتر از 24 ماه به سرانجام برسد.

وی با اعالم اینکه در حال حاضر، همکاران 

مـا در شـرکت ایریتـک در حـال مذاکره و نهایی  

 NCP شـرکت  مدیرعامـل  بـا  قـرارداد  کـردن 

هسـتند، گفت: بسـیاری از ارکان پروژه اجرایی 

شـده و ادامـه کار نیـز قابلیـت اجـرای سـریع  را 

دارد. بخـش پیچیـده پـروژه، خرید چند تجهیز 

خـاص اسـت کـه امیدواریـم بـا عقـد قـرارداد بـا 

خریــــد  کارفرمــــا،  همـکاری  و   NCP شرکـــت

تجهیـزات آغـاز و مابقـی کارهـا نیـز با موفقیت 

به سرانجام برسد.

تضمین 25 ساله تامین خوراک فوالد خراسان   

شـرکت  مدیرعامـل  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

»ایمپادکـو« نیـز در سـخنانی اظهـار کـرد: معـادن 

»سنگان« جزو ذخایر قابل اطمینان کشور است و 

فوالد خراسان با اجرای این پروژه، قیمت تمام  شده 

تولیدات خود را کاهش و این اطمینان نسبی را به 

سـهامداران خـود خواهـد داد کـه خـوراک 25سـال 

آینده مجتمع از این محل تامین شود.

از  تقدیـــر  بـا  ذبیحی حصــــاری،  ابوالفضــــل 

فـوالد  شـرکت های  مدیران عامـل  تالش هـای 

خراسان، ایریتک و دیگر افرادی که در انجام این 

پـروژه سـهیم هسـتند، افـزود: اجـرای ایـن گونـه 

پروژه ها دست کم 36 ماه زمان می برد که گاه تا 

50 مـاه نیـز بـه  طـول می انجامـد، امـا اینکـه فوالد 

با حضور مدیرعامل »مجتمع فوالد خراسـان«، تفاهم نامه تسـریع در عملیات اجرایی سـاخت کارخانه 2.5 میلیون تنی کنسـانتره  
سـنگ آهن میان شـرکت های »تهیه و تولید مواد  اولیه شـرق فوالد خراسـان«، »ایریتک« و »ایمپادکو« )وابسـته به فوالدخراسـان( 

با حضور مدیران عامل شرکت های یاد شده به امضا رسید. 

فعال شدن کنسرسیوم فوالد خراسان در پهنه معدنی سنگان

ـــ
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت ذوب آهن، مهدی نصر در ادامه 

اظهـار داشـت: در ایـن طـرح ضمـن بازسـازی و 

افزایـش تـوان تجهیـزات و ظرفیـت گرمایی کوره 

پاتیلی شماره یک، با احداث کوره پاتیلی شماره 

3 بـا ظرفیـت 130 تـن، دمـای مـورد نیـاز جهـت 

ارسال فوالد مذاب توسط پاتیل  به ریخته گری ها 

فراهـم می آیـد. در ایـن فراینـد افـت دمـا در زمان  

توقف پاتیل ها بعد از عملیات کنورتورها جبران 

می شـود و توقـف کنورتورهـا و ذوب هـای تخلیـه 

شـده از آن ها در کارگاه ریخته گری کاهش یافته 

و در نتیجـه سـرعت و ظرفیـت تولیـد افزایـش 

پیشـرفت  بـا  هم اکنـون  طـرح  ایـن  می یابـد. 

30درصدی در مرحله تامین و ساخت تجهیزات 

و اجرای فعالیت های سیویل است.

وی بـا اشـــاره بـــه حجـــم بالــــغ بـر 600 تنـی 

پیشـرفت  و  طـرح  فلـزی  اسـکلت  و  تجهیـزات 

مطـرح  سـاختمانی  فعالیت هـای  36درصـدی 

کـرد: عمده تجهیزات اصلی و حسـاس پـروژه از 

ترانسـفورماتور،  هیدرولیـک،  سیسـتم  قبیـل 

بـازوی الکتـرود، تجهیزات پسـت 63 کیلوولت، 

تابلوهـای اصلـی  سیسـتم PFC و ریداندانـت، 

اتـاق کنتـرل و تجهیـزات ابـزار دقیـق حسـاس بـا 

تامین کنندگان خارجی و داخلی سفارش گذاری 

همچنیـن  اسـت.  سـاخت  مرحلـه  در  و  شـده 

سـاخت اسـکلت فلـزی، تابلو هـای بـرق و... در 

کارگاه هـای سـاخت پیمانـکار در حـال تکمیـل و 

ارسال به سایت پروژه است.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ذوب 

متالـورژی  کـرد: عملیـات  بیـان  پایـان  آهـن در 

ثانویه بیش از 95 درصد از فوالد مذاب تولیدی 

بخـش فوالدسـازی، تولیـد فوالدهای کیفی نظیر 

فـوالد ریـل و فوالدهای کم آلیاژ با اسـتحکام باال 

)HSLA( و کاهـش توقفـات و افزایـش ظرفیـت 

تولیـد بخـش فوالدسـازی از نـکات برجسـته ایـن 

طرح است.

معـاون برنامه ریزی و توسـعه شـرکت ذوب آهـن درخصوص پروژه احداث کـوره پاتیلی شـماره LF3( 3(  و بازسـازی کوره پاتیلی 
شـماره یـک )LF1( اظهار داشـت: به منظـور افزایش ظرفیـت تولید در بخـش فوالدسـازی و همچنین ضرورت تولیـد فوالدهای 
کیفـی بـه خصـوص تولیـد فوالد ریـل و با توجه بـه ظرفیت گرمایـی پایین و اتـاف انـرژی و زمان در کـوره پاتیلی شـماره یک،  
بـه صـورت EPC بـا همکاری شـرکت مهندسـی بین المللی فـوالد تکنیک بـه تعریف و اجـرای پروژه احـداث کـوره پاتیلی جدید 

شماره 3 و بازسازی کوره پاتیلی شماره یک اقدام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

افزایش نرخ تولید، ارتقای بهره وری و 
توسعه تولید محصوالت صنعتی

خراسـان با مدیریت کسـری غفوری در تالش اند 

تـا ایـن پـروژه را در کمتـر از 24 مـاه بـه فرجـام 

برسانند، واقعا بایسته قدردانی است.

وی بـا تشـریح فعالیت هـای شـرکت تحـت 

مسـئولیت خـود، عنـوان کـرد: »ایمپادکـو« در 

حــــال حاضــــر بـــه  عنـــوان یکی از شرکت هـــای 

زیرمجموعه فوالد خراسـان، تولید 800 هزار تن 

آهن  اسفنجی را نیز بر عهده دارد و امیدواریم 

بـا تـالش هیئـت  مدیـره، مسـاعدت مدیریـت 

آینـده  در  ایریتـک،  شـرکت  و  خراسـان  فـوالد 

نزدیـک شـاهد نهایـی  شـدن قـرارداد توسـعه از 

800 هزار به 1.2 میلیون تن و ساخت و بهره برداری 

طرح توسعه در 15 ماه باشیم.

مدیرعامل شـرکت ایمپادکـو در پایان، پروژه 

سـاخت کارخانـه کنسـانتره را یـک حرکـت ملی 

توصیـف و اظهـار امیـدواری کـرد کـه منطقـه 

خراسان رضوی با حمایت همه  جانبه مسئوالن 

شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر باشد.
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  بـه گـزارش »فلـزات 

روابــــط عمــــومی سازمـــان توسعـــه و نوسـازی 

)ایمیـدرو(،  ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

میـزان تولیـد فـوالد خـام 64 کشـور فوالدسـاز 

جهـان از ابتـدای ژانویـه تـا پایان سـپتامبر سـال 

جاری میالدی با رشـد 7.8 درصدی نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه یـک میلیـارد و 

در  ایـن  رسـید.  تـن  هـزار   200 و  میلیـون   461

حالی است که میزان تولید جهانی این محصول 

نیـز طـی سـپتامبر 2021 میـالدی 144میلیـون و 

400هـزار تـن اعـالم شـده کـه حاکـی از کاهـش 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  8.9درصـدی 

گذشته است.

همچنیـن تولیـد فـوالد خـام ایـران طـی 9 ماهه 

نخسـت سـال جاری میالدی با افت 8.6 درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 19.3میلیون 

تن کاهش یافت. با این حال، ایران در رتبه نهمین 

فوالدسـاز برتر جهان جای گرفته اسـت. در همین 

حـال، ترکیـه و آلمـان به سـبب تولید برابـر طی ماه 

سپتامبر و دوره 9 ماه سال جاری میالدی، در رتبه 

هفتم ایستادند.

طی سپتامبر 2021 میالدی میزان تولید این 

محصول در ایران حدود یک میلیون و 300 هزار 

تـن بـه ثبت رسـید کـه افت 51 درصدی نسـبت 

به سپتامبر 2020 میالدی نشان می دهد.

انجمـن جهانی فوالد اعـالم کرد: طی 9 ماهه 

تولیـد  بـا  چیـن  میـالدی،   2021 سـال  نخسـت 

805میلیون و 900 هزار تن فوالد خام همچنان در 

صـدر فوالدسـازان جهـان قـرار دارد. پـس از آن، 

هنـد و ژاپـن بـا تولید 87 میلیـون و 300 هـزار تن و 

72 میلیـون و 100 هـزار تـن به ترتیـب در رتبه های 

دوم و سوم ایستادند.

ایـاالت  شـده،  یـاد  مـدت  طـی  همچنیـن 

متحـده آمریـکا بـا تولیـد 64 میلیـون و 400 هـزار 

تن، روسـیه با تولید 56 میلیون و 400 هزار تن و 

کـره جنوبـی بـا تولیـد 52 میلیـون و 900 هـزار تـن 

بـه ترتیـب در رتبه هـای چهـارم تـا ششـم قـرار 

گرفتنـــد. آلمـــان و ترکیـــه هـر کـدام بـا تولیـــد 

29میلیـون و 900 هـزار تـن بـه طـور مشـترک در 

رتبـه هفتـم ایسـتادند. از سـوی دیگـر، برزیـل بـا 

تولیـد 27 میلیـون و 200 هـزار تـن جایـگاه هشـتم 

تولید جهانی فوالد را به خود اختصاص داد.

تولیـد جهانـی فـوالد خـام طی 9 ماهه نخسـت سـال 2021 میادی به بیـش از یک میلیـارد و 460 تن رسـید و ایـران با تولید 
19.3 میلیون تن فوالد، جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.

تولید جهانی فوالد خام از یک میلیارد و 400 تن گذشت
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آمـار تولیـد انـواع خودروها نشـان می دهد کـه علی رغم اینکه هر سـاله بر میزان تقاضـای خودرو افزوده می شـود امـا در مجموع 
6 ماهه نخسـت امسـال، تعداد سـواری های تولیدی تنها 3.4 درصد بیشـتر از میزان تولید آن ها در مدت مشـابه سـال گذشـته 
اسـت؛ این در حالی اسـت که در مقایسـه آمار تولید 6 ماهه نخسـت سـال های 1399 و 1400 تولید کامیون، کامیونت و کشـنده 

رشد بالغ بر 66 درصدی را تجربه کرده است.

آیا امکان تولید یک میلیون و 600 هزار 
دستگاه خودرو در 1401 وجود دارد؟

بـه گزارش »فلزات آنالین«، طبق آمـار وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، طـی 6 مـاه نخسـت 

امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته به 

کشـنده  و  کامیونـت  کامیـون،  تولیـد  ترتیـب 

66.4درصـد بیشـترین افزایـش تولیـد را در میـان 

تولیـد انـواع خودروهـا ثبـت کـرده و پـس از آن 

کمبایــــن )ماشین هــــای برداشـــت محصـــوالت 

دانه دار کشاورزی( و انواع اتوبوس، مینی بوس و 

ون بـه ترتیـب در جایـگاه دوم و سـوم قـرار دارند. 

تولیـد  افزایـش  میـزان  کمتریـن  سـواری  انـواع 

)3.4درصـد( را بـه خـود اختصـاص داده و تولیـد 

وانت ها کاهشی شده است.

از 6 نوع خودرو تولیدی نیمه نخست امسال 

مورد بررسـی، تنها دو نوع خودرو رشـد به نسبت 

درصـد   10 زیـر  الباقـی  و  داشـته  توجهـی  قابـل 

بـه  باتوجـه  سـواری ها  اینکـه  مهم تـر  هسـتند. 

اینکه همیشه پرتقاضا و پرتیراژ هستند، کمترین 

رشـد تولیـد را داشـته اند. ایـن در حالیسـت کـه 

هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت قول 

داد تـا پایـان سـال بالـغ بر 100 هزار دسـتگاه خـودرو 

بیش از هدف گذاری تعیین شده به مرحله تولید 

خواهد رسید. بر این اساس تولید خودرو در سال 

آینده به یک  میلیون و 600 دستگاه هم می رسد و 

بدین ترتیب دیگر قرعه کشی نخواهیم داشت.

اینجاسـت کـه چنانچـه همیـن روال  سـوال 

افزایش نهایتا زیر 5 درصدی ادامه داشته باشد، 

و 600 دسـتگاه  میلیـون  یـک  تولیـد  بـه  چگونـه 

آیـا  و  رسـید  خواهیـم  آینـده  سـال  در  خـودرو 

قرعه کشـی حذف خواهد شـد؟ یا قرار اسـت چه 

اتفاق شگفت انگیزی در نیمه دوم سال رخ دهد 

کـه تولیـد آن طـور کـه وزیـر صمـت انتظـار دارد، 

افزایشی شود؟

تـا پایـان  طبـق آمـار، از ابتـدای سـال جـاری 

شـهریور مـاه 441 هـزار و 400 دسـتگاه از انـواع 

خـودرو سـواری تولیـد شـده که نسـبت بـه تعداد 

دسـتگاه سـواری تولیـد شـده در نیمـه ابتدایـی 

سـال گذشـته کـه برابـر 426 هـزار و 700 دسـتگاه 

بـوده اسـت، 3.4 درصـد افزایـش یافتـه اسـت که 

کمتریـن میزان افزایش تولیـد انـواع خودروها در 

نیمه نخست امسال است.

در مقابل اما بیشترین افزایش تولید خودرو 

در 6 ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشـته، متعلـق بـه خودروهـای سـنگین بـاری 

است که 66.4 درصد افزایش یافته است. آمار 

تولید کامیون، کامیونت و کشنده از دو هزار و 

497 دسـتگاه در مدت مذکور سـال گذشـته به 

چهارهــــزار و 155 دستگـــاه در 6 ماهـــــه 1400 

رسیـده است.

پس از آن، تولید کمباین  با رشد 17.5درصدی 

در مجمـوع 6 ماهـه نخسـت امسـال نسـبت بـه 

335دسـتگاه  بـه  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت 

رسیده است. طی 6 ماهه ابتدایی سال گذشته 

285 دستگاه کمباین تولید شده بود.

تولیـد انـواع اتوبـوس، مینی بـوس و ون نیـز بـا 

امسـال  ماهـه  در 6  تولیـد  افزایـش  9.9 درصـد 

نسبــــت بــــه 6 ماهـــه 1399، از 828 دستگـــاه در 

6ماهـه نخسـت سـال گذشـته بـه 910 دسـتگاه 

رسیده است.

تولیـد  ایسـنا، میـزان  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

وانت هـا در مجمـوع 6 ماهـه امسـال تنهـا آمـار 

کاهشـی میـزان تولید انـواع خودروهـا در 6 ماهه 

نیمـه  در  حالیکـه  در  اسـت.  امسـال  نخسـت 

ابتدایی سال 1399 حدود 39 هزار و 521 دستگاه 

وانـت تولیـد شـده بـود، میـزان تولیـد آن در نیمـه 

نخست امسال به 34 هزار و 510 دستگاه رسیده 

اسـت کـه بیانگـر کاهـش 12.7 درصـدی تولیـد 

وانت هااست.
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مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از احیا و فعال سازی محدوده های معدنی لیتیم خبر داد.

احیا و فعال سازی محدوده های معدنی لیتیم کلید خورد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

سـید رضـا عظیمـی بـا بیـان ایـن مطلـب، اظهـار 

داشـت: پـس از هماهنگـی الزم در جلسـه های 

حضـوری بـا سـرمایه گذار چینـی و دارنـده مجـوز 

محـدوده لیتیـم، بازدیـد توسـط سـرمایه گذار و 

سرمایه پذیر بخش خصوصی به همراه کارشناسان 

طــــرح احیــــا، فعال ســــازی و توسعــــه معــــادن 

کوچک مقیـاس از یـک محـدوده اکتشـافی لیتیم 

استان همدان صورت گرفت.

از  طرفیـن  نماینـدگان  حضـور  بـا  افـزود:  وی 

محـدوده مذکـور نمونه برداری هـای الزم صـورت 

گرفت و از آنجایی که سرمایه گذار بخش خصوصی 

از کشور چین است و تامین تجهیزات و دانش فنی 

را تامین خواهد کرد،  پس از انجام آنالیز نمونه ها در 

آن کشـور )بـه دلیـل حساسـیت در دقـت آنالیـز و 

اسـتفاده از تجربیـات آن هـا در فـرآوری لیتیـم( در 

خصوص نحوه سرمایه گذاری و مشارکت بررسی 

و تصمیم گیری نهایی اقدام خواهد کرد.

مدیـر اجرایـی طـرح احیـا و فعال سـازی معادن 

کوچک مقیـاس خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضر 

در کشور دو محدوده اکتشافی در استان همدان 

و پنـج محـدوده در اسـتان خراسـان رضـوی وجـود 

دارد که شـامل سـه محدوده اکتشـافی فعال و دو 

محدوده اکتشافی مزایده ای است.

عظیمی هدف از این اقدام را حضور مجموعه ای 

بـا تجربـه در زمینـه فـرآوری لیتیـم دانسـت و ابراز 

کـرد: خوشـبختانه ایـن سـرمایه گذار در دو زمینه 

فـرآوری و اسـتحصال لیتیـم از شـورابه ها و منابـع 

سنگی  تجارب بسیاری دارد.

وی ضمن اشـاره به کاربردهای این فلز سـبک 

وزن در باتری هـای قابـل شـارژ، تصریـح کـرد: در 

تلفن های همراه، رایانه های دسـتی، اتومبیل های 

برقـی و در صنایـع هواپیماسـازی آلیـاژی از لیتیـم 

آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیـر اجرایـی طـرح احیـا و فعال سـازی معادن 

کوچک مقیـاس در ادامـه بیـان کـرد: خـواص ایـن 

آلیـاژ سـبک، قابـل انعطـاف بـودن و نیـز محکـم و 

مقـاوم بـودن آن اسـت و از فوایـد عنصـر لیتیـم، 

نیـروی کششـی زیـاد آن بـوده و به دلیـل دارا بودن 

وزن کـم، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای باتری هـای 

کم وزن و پر انرژی است.

عظیمی در پایان تاکید کرد: امیدوار هستیم 

بـا ایـن ارتبـاط و شبکه سـازی، توسـعه و راه انـدازی 

معادن لیتیم در کشور تقویت و اجرایی شود.

در نیمه نخست امسال رقم خورد؛

ـــ

افزایش 19 درصدی تولید معدن سرب و روی انگوران
در نیمه نخست 1400 رخ داد؛

مجتمـع سـرب و روی انگـوران از ابتـدای ماه های فروردیـن تا پایان شـهریور، 562 هـزار و 327 تن ماده معدنـی تولید کرد که 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 473 هزار و 325 تن بود.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، میـزان تولیـد 6 ماهـه 

حـدود  تـن(،  هـزار   300( برنامـه  بـه  نسـبت 

187درصد رشد یافت.

میـزان ارسـال مـاده معدنـی مجتمـع انگـوران 

به شرکت های داخلی طی نیمه نخست امسال، 

381 هـزار و 721 تـن بـود کـه در مقایسـه بـا رقـم 

مدت مشابه سال گذشته )477 هزار و 662 تن(، 

20 درصد کاهش را نشان می دهد.

مجتمـع سـرب و روی انگـوران در شـهریور 

ماه، 109 هزار و 690 تن ماده معدنی تولید و 88 

بـه رقـم  تـن ارسـال کـرد کـه نسـبت  هـزار و 6 

ارسـالی شـهریور مـاه سـال گذشـته )88 هـزار و 

720 تـن تولیـد و 83 هـزار و 328 تـن ارسـال مـاده 

درصـد   6 و  درصـد   24 ترتیـب  بـه  معدنـی(، 

افزایش پیدا کرد.
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مدیرعامـل گـروه ملی صنعتی فوالد ایران توضیحاتی را درباره وضعیت ظرفیت نصب شـده و عملکرد تولید سـال 1399 کارخانجات 
نوردی تولیدکننده محصوالت طویل فوالدی )میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و سایر( مطرح کرد.

عملکرد تولید سال 1۳99 واحدهای نوردی 
تولیدکننده محصوالت طویل فوالدی

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از گروه 

در  کـه  همان طـور  ایـران،  فـوالد  صنعتـی  ملـی 

آمـار  بـر اسـاس  جـدول زیـر مالحظـه می شـود، 

اسـتخراج شـده از کتاب سـال 1400 انجمن فوالد 

ایـران، از کل ظرفیـت نصـب شـده کارخانجـات 

تولیدکننـده میلگـرد کشـور تنهـا 39.68 درصـد 

بــــرای  اسـت.  شــــده  استفـــاده  سـال 1399  در 

کارخانجات تولید تیرآهن، این عدد 34.5درصد 

و برای کارخانجات تولید نبشی، ناودانی و سایر 

معـادل 32.50 درصـد بـوده اسـت. بـه عبـارت 

دیگـر، 60 درصـد ظرفیـت کارخانجـات میلگـرد 

کشور،  64 درصد ظرفیت کارخانجات تیرآهن و 

68درصـد ظرفیـت کارخانجـات نبشـی، ناودانی 

و... بالاستفاده بوده است.

شایان ذکر است به دلیل قطعی مکرر برق و 

راه انــــدازی  و  شمــــش  تولیــــد  امـکان  عــــدم 

تابستــــان امسـال،  فــــوالدی طـی  کارخانجــات 

بـه مراتـب  نـوردی  عملکـرد تولیـد شـرکت های 

بدتـر از سـال گذشـته بـوده اسـت و پیش بینـی 

می شـود با شـروع فصل سـرما و افت فشـار گاز، 

شـاهد توقـف مجـدد خطـوط تولیـد شـرکت های 

فوالدی نیز باشیم.  

در جهت استفاده بهینه از سرمایه گذاری های 

عظیم ملی صورت پذیرفته، افزایش تولید ناخالص 

ملی، تثبیت و توسعه اشتغال و تزریق روحیه کار، 

تـالش و امیـد در صنعـت نـورد کشـور، ضـروری 

است مدیران و تصمیم گیران کالن صنعت فوالد 

کشـور بـا جدیـت در ایـن خصـوص برنامه ریـزی و 

چاره اندیشی کند.
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سرپرسـت خدمـات فنی و تولید مدیریت مهندسـی نـورد گفت: تیرآهن بال نیم پهن سـبک I7 سـایز 200 میلی متر با طـول 12 متر 
در ذوب آهن اصفهان تولید شد.

تولید تیرآهن بال نیم پهن سبک در ذوب آهن

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، علیرضـا مهرابـی بـا 

بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  خبـر  ایـن  اعـالم 

گسـترش  منظـور  بـه  شـده  تعریـف  دورنمـای 

روزافزون سبد محصوالت در مدیریت مهندسی 

نورد ذوب آهن اصفهان و تالش این مجموعه در 

راستای رشد و تعالی روزافزون کارخانه، با همت 

تیم کارشناسی، فنی، خدماتی، تولیدی،طراحی 

 I7 و تـراش غلتـک، تیرآهـن بـال نیـم پهـن سـبک

سـایز 200 میلی متـر بـا طـول 12 متـر بـر اسـاس 

اسـتاندارد ملـی 16348 در ذوب آهـن اصفهـان با 

موفقیت تولید شد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـمش مـورد نیـاز ایـن 

بخـش  در   St37_2 فـوالد  گریـد  بـا  محصـول 

فوالدسازی ذوب آهن در 30 مهرماه جاری تولید 

شـد، افـزود: محصـول تیرآهـن جدیـد در ردیـف 

محصـوالت صادراتی ذوب آهن قـرار دارد و ارزش 

باالیی رقم می زند.

سرپرسـت خدمـات فنـی و تولیـد مدیریـت 

مهندسـی نـورد تصریـح کـرد: وزن یـک شـاخه 

12متری تیرآهن IPE200 به میزان 224 کیلوگرم 

کـه ایـن وزن در تیرآهـن I7 بـا همیـن سـایز بـه 

مقدار 206 کیلوگرم اسن که نهایتا صرفه جویی 

10 درصـدی در مصـرف فلـز بـرای اسـتفاده در 

صنعت سـاختمان مهم ترین ویژگی شـاخص آن 

به شمار می رود.

مهرابی خاطرنشـان کرد: سـابقه تولید تیرآهن 

در ذوب آهن اصفهان به سال 1352 بر می گردد و 

طی سال های مختلف تولیدات انواع جدیدی از 

مدیریـت  تالشـگران  همـت  بـه  محصـول  ایـن 

مهندسـی نورد و سـایر بخش های کارخانه انجام 

گرفته است. ازجمله مزایای این تولیدات می توان 

بـه سبک سـازی در صنعـت سـاختمان و حفـظ 

استحکام بنا اشاره کرد.

محصـول  نـوع   20 حـدود  کـرد:  بیـان  وی 

تیرآهن نیم بال پهن و بال پهن )H ( و IPN و I7 در 

ذوب آهـن اصفهـان تولیـد شـده اسـت و قابلیت 

اسـاس  بـر  اسـتاندارد  ردیف هـای  سـایر  تولیـد 

درخواست وجود دارد.

جانشـین سرپرسـت نـورد 350 نیـز از رکـورد 

شـیفتی کالف 5.5 در ایـن بخـش خبـر داد و 

گفت: این رکورد در تناژ 290 تن در شیفت و در 

29 مهـر مـاه 1400 در گـروه یـک محقـق شـد که از 

شـاخ های آن می تـوان بـه افزایـش سـرعت خـط 

تولیـد و ادغـام کـردن بررسـی و توقفـات خـط و 

همچنین بهینه کردن تجهیرات خط در راستای 

کاهش زمان توقفات اشاره کرد.

حسین مشکین افزود: تولید کالف در کارگاه 

نـورد 350 بـا توجـه بـه تغییـرات خـط نـورد در سـال 

1374 و با استفاده از خط جدید منو بلوک متحول 

شـد و انواع محصوالت به صورت سـیم و خاموت 

در سـبد تولیـدی ایـن کارگاه قـرار گرفـت که البته 

تولیـد در خـط سیم سـازی با توجه به تغییر مقطع 

محصـول، تکنولـوژی تولیـد و سـرعت تولیـد آن 

متفاوت است.

وی تصریـح کرد: محصوالت تولیـدی با مارک 

فـوالدی SAE1008 هسـتند و در گـروه فوالدهـای 

کم کربـن قـرار می گیرنـد کـه عمدتـا در مصـرف 

صنعتـی کاربـرد دارنـد و قابلیـت کشـش آن هـا تـا 

سطح مقطع زیر دو میلی متر است.

جانشـین سرپرسـت نـورد 350 عنـوان کـرد: با 

توجـه بـه کـم شـدن سـطح مقطـع فلـز در پروسـه 

کشـش و حسـاس بـودن آن، کالف هـای تولیـدی 

باید از نظر آنالیز شیمیایی و دقت ابعادی بسیار 

دقیـق باشـند. بـه ایـن دلیـل چنیـن محصوالتـی 

صادراتـی تلقـی می شـوند و بعد از ریـل در درجه 

دوم اهمیت قرار می گیرند.

شـایان ذکر اسـت تولید 19 هزار و 200 تن انواع 

محصـوالت کالف )5.5 و 7 و 7.5 و 10 و 12( در 

شهریور ماه سال جاری در تاریخ 25 ساله خط منو 

بلوک مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان 

بی سابقه است.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشـاره به ضرورت اصاح سـاختار مالی شـرکت های خودروسـازی ایران خودرو و سـاپیا، از موج جدید 
افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده خبر داد.

گام جدی وزارت صمت در راستای اصالح 
ساختار مالی خودروسازان

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

سـیدرضا فاطمـی  امیـن در حاشـیه نشسـت بـا 

اسـالمی،  اصـل 90 مجلـس شـورای  کمیسـیون 

اظهـار داشـت: سـاماندهی صنعـت خـودرو بـه 

دلیـل کیفیـت، قیمت و تحویل به موقـع خودرو 

ایـن  بـوده و از طرفـی  بـرای مـردم بسـیار مهـم 

صنعت به دلیل اشتغال زایی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.

وی افـزود: از سـوی دیگـر، صنعـت خـودرو 

در حـال حاضـر دچـار مشـکالت بسـیار حـادی 

بوده و اگر رها شـود، عوارض ناگواری به همراه 

خواهد داشت.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت تصریـح کرد: 

در جلسه با کمیسیون اصل نود، 9 پروژه تعریف 

ایـن  از  یکـی  اسـت.  اجـرا  حـال  در  کـه  کردیـم 

تعاملـی  سـاختار  اصـالح  خصـوص  در  پروژه هـا 

قطعه سـازان و خودروسـازان است؛ چراکه در این 

حوزه ضعف های زیادی داریم.

فاطمی  امین بیان کرد: در محلی به خودروساز 

ظلم شده و در جای دیگر به قطعه ساز و بیش از 

اینکـه بـه افـراد مرتبط باشـد، به نوع روابط و سـاز 

و کار میان آن ها ربط دارد.

وی بـا بیـان اینکـه یکـی از پروژه هـای دیگـر 

اصالح سـاختار مالی ایران خودرو و سـایپا اسـت، 

سـاختمانی  شـرکت  ایران خـودرو  کـرد:  تاکیـد 

داشته که هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی 

نـدارد. همچنیـن ایـن خودروسـازان دارایی هایـی 

دارنـد کـه الزامـی بـرای حفـظ و نگهـداری آن هـا 

وجود ندارد؛ از این رو شـرکت های مذکور را باید 

بـه لحـاظ سـاختار مالـی اصالح کنیم کـه این امر 

بسیار موثر خواهد بود

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه 

اینکـه افزایـش تولیـد خـودرو را از امسـال شـاهد 

خواهیم بود، تصریح کرد: برنامه هفتگی افزایش 

شـده  دریافـت  سـاپیا  و  ایران خـودرو  از  تولیـد 

است. اگر از شرکت های ایران خودرو و ساپیا نام 

می  بـرم، بدیـن علـت اسـت کـه بـا وجود بیـش از 

10شرکت خودروسازی، بیش از 90 درصد تولیدات 

خودرو و بازار را در اختیار دارند.

فاطمـی امیـن اظهـار کرد: بـرای آنکه مطمئن 

صبـر  می شـود،  انجـام  دسـتی  بـه  کار  شـویم 

نمی کنیـم تـا در انتهـای سـال ببینیـم چـه تعـداد 

خـودرو تولیـد می شـود و لـذا ایـن موضـوع را بـه 

صـورت هفتگـی کنترل می کنیم. از ایـن رو موج 

جدیـد افرایـش تولیـدات خـودرو را از دو هفتـه 

آینده شاهد خواهیم بود.

وی عنـوان کـرد: ایـن امـر یـک شـبه نبـوده و 

بـرای ایـن موضـوع حدود دو ماه وقت گذاشـتیم 

را  تولیـد  افزایـش  زیرسـاخت ها  خوشـبختانه  و 

فراهم کرده و مقررات آن آماده شده است.

پایـان  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

خاطرنشـان کـرد: جلسـات زیـادی را همـکاران بـا 

کردنـد.  برگـزار  خصـوص  ایـن  در  خودروسـازان 

رفتـه و  پیـش  برنامه هـای طراحـی شـده خـوب 

امیـدوار هسـتیم قول هایـی کـه مبنی بـر افزایش 

تولیـد خـودرو داده ایـم، در امسـال و سـال آینـده 

محقق شود.

وزیر صمت عنوان کرد:
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معـاون اول رئیـس جمهـور ضمـن تاکید بـر اینکه دولـت مصمم اسـت از تولیدکننـدگان داخلـی به طور جـدی حمایت کنـد، گفت: 
توانمنـدی، ظرفیـت و دانـش تولیدکننـدگان ایرانی بـه  ویژه در بخـش تولید لوازم خانگی بسـیار باال اسـت و ایـن ظرفیت ها ایجاب 

می کند که محصوالت ایرانی جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی منطقه پیدا کنند.

صنعت لوازم خانگی ایرانی باید جایگاه خود 
در منطقه را پیدا کند

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، محمد مخبر در 

جلسه ای که مدیران عامل 15 تولیدکننده اصلی 

بازار لوازم خانگی و تعدادی از مدیران صنفی و 

دولتی حضور داشتند، اظهار داشت: حمایت از 

بخش تولید با هدف منتفع شدن مردم صورت 

می گیـرد. بنابرایـن تولیدکننـدگان بایـد افزایـش 

کیفیـت و کاهـش قیمـت را بـه صـورت همزمان 

مدنظر قرار دهند.

شـرکت های  عامـل  مدیـران  از  افـزود:  وی 

تولیدکننـده لـوازم خانگـی درخواسـت می کنیم 

نیازهـا، انتظـارات و مطالبـات خـود از دولـت را 

احصـا و ارائـه کنند تـا دولت بتواند حمایت های 

الزم از ایـن صنعـت را در دسـتور کار خـود قـرار 

دهد تا شاهد تقویت تولید این محصوالت و در 

عین حال کاهش قیمت، بهبود کیفیت و به تبع 

آن رضایت مندی مردم باشیم.

کـرد:  عنـوان  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 

شـرکت های  کـه  اسـت  ایـن  دولـت  خواسـته 

تولیدکننـده لـوازم خانگـی بتواننـد ضمـن توجـه 

منطقـه  در سـطح  اهمیـت صـادرات،  بـه  ویـژه 

شـاخص باشـند و برندهـای ایرانـی ظـرف مـدت 

چند سال، عالوه بر تامین نیازهای داخلی، بازار 

کشورهای همسایه را نیز در اختیار بگیرند.

رقابـت  کـه  صنعتـی  اینکـه  بیـان  بـا  مخبـر 

نداشته باشد محکوم به شکست است، تصریح 

کرد: صنعت تولید لوازم خانگی باید خود را در 

معـرض رقابـت داخلـی و خارجـی قـرار دهـد؛ چرا 

که ارتقا و رشد از طریق رقابت ایجاد می شود.

وی بیـان کـرد: از وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت نیز خواسته ایم تا ساز و کار و برنامه ریزی 

دقیقی برای تسـهیل صادرات محصـوالت لوازم 

خانگی را تدوین و بسترهای الزم را برای توسعه 

صادرات این محصوالت فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به 

توانمندی دانشگاه های کشور در تولید قطعات و 

مواد اولیه مورد نیاز صنایع، اظهار کرد: باید رابطه 

صنعت و دانشگاه گسترده تر شود تا مواد اولیه و 

قطعات مورد نیاز صنایع و به ویژه لوازم خانگی با 

اتکا به توانمندی داخلی تامین شود.

مخبـر سـرمایه گذاری بـرای بهبـود کیفیـت و 

افزایـش تولیـد را الزمه حضور صنعت تولید لوازم 

خانگی در بازارهای بین المللی دانست و خاطرنشان 

کرد: شرکت های تولید لوازم خانگی باید با اتکا به 

اعتمادی که مردم به برندهای آن ها دارند، مردم 

را در سـرمایه گذاری مشـارکت داده و بـا هدایـت 

نقدینگـی موجـود در جامعـه، خـط تولیـد خـود را 

گسـترش دهنـد و دولـت نیـز بـا جدیـت از ایـن 

سرمایه گذاری حمایت خواهد کرد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، در این جلسه که 

مدیرعامـل  و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

نیـز حضـور داشـتند،  مدیـران عامـل اصلی تریـن 

شرکت های تولیدی لوازم خانگی کشور گزارشی 

ارائـه  از ظرفیـت تولیـد و تعـداد کارگـران خـود 

کردند و به تشریح مهم ترین دغدغه ها و نیازهای 

خـود نظیـر مسـائل مرتبـط بـا مالیـات، افزایـش 

قیمت مواد اولیه، ورود کاالهای قاچاق به داخل 

کشـور و مقـررات دسـت و پـا گیـر و بروکراسـی 

اداری پرداختند.

همچنین در این جلسه پس از بحث و تبادل 

نظـر در خصـوص برنامه هـای کمـک بـه تقویـت 

تولیـد لـوازم خانگـی، مقـرر شـد مدیـران عامـل 

شـرکت های تولیـد کننده لـوازم خانگـی نیازها و 

انتظارات خود را برای کاهش قیمت ها و افزایش 

کیفیـت بـه دولت ارائه دهند تا تصمیمـات الزم 

برای کمک به این صنعت اتخاذ شود.

معاون اول رئیس جمهور:
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مدیـرکل صنایـع فلـزی و لـوازم خانگـی وزارت صمت از بررسـی موضوعات دیر رسـیدن کاال بـه خرده فروشـان، دخالت نکردن 
تولیـد کننـدگان در بحث توزیع، موضوع صادرات و پایین آوردن قیمت تمام شـده، در جلسـه اخیر ایـن وزارتخانه با تولیدکنندگان 
و توزیع کننـدگان خبـر داد و گفـت کـه برای اولین  بار تعرفه واردات ورق های فوالدی به کشـور صفر شـده و کسـری ورق فوالدی 

در صنعت لوازم خانگی برطرف شده است.

تعرفه واردات ورق فوالدی صفر شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، کیـوان گـردان، 

درباره جزئیات جلسه تولیدکنندگان لوازم خانگی 

با مخبر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: 

در بازدیـدی کـه چنـد روز پیـش مخبـر از بـازار 

لوازم خانگی امین حضور داشـتند مشـکالتی از 

سـوی کسـبه و جوانـان ایـن صنـف مطـرح شـده 

بود که این جلسه نیز این مسائل طرح و پیگیری 

شـد. دیر رسـیدن کاال به خرده فروشـان، دخالت 

نکـردن تولیدکننـدگان در بحـث توزیـع، موضوع 

شـده،  تمـام  قیمـت  آوردن  پاییـن  و  صـادرات 

مهم ترین موضوعاتی بود که در این جلسه به آن 

پرداخته شد.

وی دربـاره وضعیـت تامیـن ورق فـوالدی و 

نیـز گفـت:  ایـن صنعـت  مـواد پتروشـیمی در 

بیشـترین ورق فـوالدی مـورد نیاز صنعـت لوازم 

ایـن  خانگـی، ورق فـوالدی سـرد اسـت کـه در 

زمینـه بـرای اولیـن  بـار عرضـه اختصاصـی ایـن 

نوع ورق به صنعت خودروسازی و لوازم خانگی 

صـورت گرفتـه و بـه ایـن ترتیـب رقابـت قیمتـی 

بـرای ورق هـای فـوالدی نیـز از بیـن رفتـه اسـت. 

در مورد تامین مواد پتروشیمی به ویژه ای بی اس 

تامیـن  کارخانه هـا  تولیـد  تیـراژ  اسـاس  بـر  نیـز 

می شـود که هر سـه ماه یک بار سـهمیه واحدها 

به پتروشیمی ها اعالم می شود.

همچنیـن بـه گفتـه مدیـرکل صنایـع فلـزی و 

لـوازم خانگـی وزارت صمت بـرای اولین  بار تعرفه 

واردات ورق هـای فـوالدی بـه کشـور صفـر شـده و 

کسـری ورق فـوالدی در صنعـت لـوازم خانگـی 

برطرف شده است.

گردان در ادامه وعده داد که از آخر امسال 

کـه ظرفیت هـای جدیـد تولیـد لـوازم خانگی در 

کشـور فعال می شـوند، کیفیت این محصوالت 

نیز بهتر شوند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه رشـد کیفیـت الزمـه 

صادرات است، تصریح کرد: در حال حاضر حجم 

واردات لوازم خانگی کشورهای همسایه ایران به 

37 میلیـارد دالر می رسـد کـه طبـق برنامه ریـزی 

انجام شده امیدواریم طی پنج سال بتوانیم سهم 

خـود را بـه یـک میلیـارد دالر از ایـن رقـم برسـانیم. 

صـادرات لـوازم خانگی سـال گذشـته 150 میلیون 

دالر بـوده و ایـن رقـم برای امسـال 200 میلیـون دالر 

پیش بینی شده است.

مشکالت تامین ورق و پتروشیمی   

همچنان پابرجا

در ادامـه ایـن برنامـه رئیـس انجمـن صنفـی 

تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی اظهـار کـرد: بحـث 

تولیدکننـدگان ایـن اسـت کـه مـواد اولیـه داخلـی 

بـا  را  پتروشـیمی  مـواد  و  فـوالدی  ورق  ازجملـه 

باالتریـن نرخ هـای جهانـی بـا نـرخ ارز روز و نـرخ 

رقابتـی در بـورس تامین می کنند. البته همه این 

مـواد هـم بـه تولیدکنندگان نمی رسـد و بخشـی را 

باید در نهایت از دالالن و به نرخ آزاد تهیه کنند. 

این موضوعات در جلسـه مطرح و پیشـنهاد شـد 

قیمت مواد اولیه در زنجیره کنترل شود. همچنین 

درخواست کردیم که دولت این اطمینان خاطر را 

بـا  کـه  بدهـد  خانگـی  لـوازم  تولیدکننـدگان  بـه 

ایـن  در  از سـرمایه گذاری  بلندمـدت  برنامـه ای 

صنعت حمایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی کاالهای 

عرضه شده در کشور به اروپا نیز صادر می شوند، 

گفت: مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان این است 

کـه بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری باالیـی کـه انجام 

شــــده، ناگهــــان تحــــت فشـــار مافیـای واردات 

سیاسـت دولـت تغییـر نکنـد و راه را دوبـاره برای 

شـرکت هایی کـه خـود از ایـران رفتنـد، بـاز کنـد. 

مسـلما یک شـبه هیچ تولید کننده ای نمی تواند 

ماننـد شـرکت های میلیـارد دالری قابـل رقابت با 

جهـان شـود و ایـن موضـوع نیـاز بـه بسـتر دارد. 

البتـه در ایـن جلسـه، تولیدکننـدگان قـول دادند، 

خدمـات پـس از فـروش خـود را بهبـود دهنـد و 

افزایش قیمت نداشته باشند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، دیانـی در پایان با 

اشاره به اینکه در حال حاضر 1.5 میلیون دستگاه 

لـوازم خانگـی در بـازار وجـود دارد کـه هنـوز بـه 

فـروش نرسـیده اسـت، در مـورد افزایـش قیمـت 

لـوازم خانگـی نیـز گفـت: پنـج یـا 10 شـرکت از 100 

شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در کشور، قیمت 

تولیـدات را افزایـش دادنـد کـه سـهم عمـده ای در 

بازار ندارند. البته ما از مردم می خواهیم به کاالی 

ایرانـی اطمینـان کنند و برخی تولیدکنندگان نیز 

حاال این تعهد را دادند که تا یک ماه پس از خرید 

کاال امکان مرجوع شدن آن وجود داشته باشد.
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مدیرعامـل شـرکت صبـا فوالد خلیـج فارس گفـت: افزایش شـفافیت در خریـد و فروش طـی 18 ماه گذشـته منجر بـه افزایش 
سودآوری در شرکت شد و در این مدت موفق شدیم نزدیک به 200 میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته باشیم.

صبا فوالد خلیج فارس در آستانه ثبت رکورد 
کم نظیر سه هزار میلیارد تومان سود

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس، ایـن 

روزهـا خبرهـای خوبـی مبنـی بـر افزایـش تولید و 

سـودآوری از شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس بـه 

گوش می رسـد، همین موضوع باعث شـد تا در 

ادامـه بـه گفت وگـو با »سـعید بزرگـی مدیرعامل 

این شرکت« پرداخته شود:

بیش از یک سال و نیم از حضور شما در   

مجموعه صبا فوالد می گذرد، در این مدت چه 

دست آوردهایی برای این شرکت داشته اید و آیا 

از عملکرد خود در این مدت رضایت دارید؟

گزارشی از عملکرد این مدت در شرکت صبا 

همـه  و  شـما  خدمـت  را  فـارس  خلیـج  فـوالد 

سهامداران عزیز و ارزشمند صندوق بازنشستگی 

کشوری عرض می کنیم.

در ابتدا الزم اسـت بر یک نکته تاکید کنیم 

کـه آنچـه در صبا فوالد خلیج فـارس اتفاق افتاده 

حاصـل تـالش جمعی از بهترین های صنعت این 

یـک  بتوانیـم  آن کـه  بـرای  اسـت.  بـوده  کشـور 

سیسـتم را بـه شـکل دقیـق مـورد ارزیابـی قـرار 

دهیم باید ابتدا تصویری از شـرایط اولیه داشـته 

باشـیم تـا بدانیـم کـه از کجـا شـروع کرده ایـم و 

اکنون در کجا ایستاده ایم.

افزایش 18 برابری دپوی گندله نسبت به روز اول  

در زمـان شـروع بـه کار تیـم جدیـد، پلنـت در 

وضعیت خاموش و با 12 هزار تن موجودی گندله، 

مرکـزی،  بانـک  در  نشـده  انجـام  ارزی  تعهـدات 

برون سپاری بخشی از فعالیت های اصلی سازمان، 

بدون وجود واحد نگهداری تعمیرات با فرایندهای 

تنظیـم شـده، قرار داشـت. حقوق پرسـنل بـا وجود 

عدم هماهنگی در مبالغ معموال در هفته دوم هر 

مـاه پرداخـت و بـرای شـات دان در کارخانه پـاداش 

پرداخـت می شـد و بـه تبـع آن سـازمان بـه متوقـف 

بـودن پلنـت عـادت کرده بود. وضعیـت موجودی 

انبـار قطعـات یدکـی بسـیار ضعیـف و اطالعـات 

بسیار محدودی از قطعات یدکی مورد نیاز وجود 

داشـت. بخشـی از آب مصرفی کارخانه با تانکر 

تامیـن می شـد و بـه طـور متوسـط 42 هـزار تـن 

تولیـد ماهیانـه صـورت می پذیرفـت. بـا داشـتن 

کنتـرل  سیسـتم  بـدون  و  متعـدد  انبارهـای 

قطعـات  بـرای  نامعلومـی  موجـودی سرنوشـت 

یدکـی و برخـی از کاالهـا وجود داشـت و در تمام 

سیسـتم حتی یک نفر مسـلط به دانش تولید به 

روش میدرکس حضور کامل نداشت.

چارت سازمانی مدونی در اختیار نداشتیم و 

از سـاختار سـازمانی شـرکت تعریـف درسـتی در 

دسـت نبود. این ها تنها بخشـی از شـرایط شرکت 

در زمان حضور تیم فعلی در کارخانه بود و اکنون 

پس از گذشت 17 ماه کارخانه در شرایط متفاوتی 

قـرار دارد، بـا دپـو بیـش از 220 هـزار تـن گندلـه و 

موجـودی ریالـی ارزی بسـیار مناسـب، تعهـدات 

ارزی در سـامانه بانک مرکزی از منفی 27 درصد 

به مثبت 189 درصد رسیده است و موفق شدیم 

در ایـن مـدت نزدیـک به 200 میلیـون دالر ارزآوری 

برای کشـور داشـته باشـیم. این در شرایطی است 

کـه تمامـی ارز حاصـل از صـادرات بـه کشـور وارد 

شده و در اختیار سامانه نیما قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس خبر داد:
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منظم شدن پرداخت حقوق پرسنل و   

کارگران در اول هر ماه

بـا  پرداخـت حقـوق در اولیـن روز هـر مـاه و 

پیاده سـازی طـرح طبقه بنـدی مشـاغل در حـال 

انجام است. پاداش تولید جایگزین پاداش توقفات 

شد و چارت سازمانی و ساختار سازمانی شرکت با 

مشـاوره دانشـگاه تهران ایجاد و به روزرسـانی شد. 

یکی از قوی ترین تیم های فنی در حوزه تولید ) به 

روش میدرکـس ( در ایـران، در شـرکت حضور پیدا 

کردند و ضمن انجام امور به تربیت تعداد بسیاری 

از نیروهـای بومـی پرداختنـد. توقفـات خـارج از 

برنامه به حداقل ممکن رسید و بعضا زمان توقفات 

برنامه ریـزی شـده، تـا یـک پنجـم کاهـش یافـت. 

واحـد نگهـداری و تعمیـرات و بسـیاری واحدهای 

دیگر ایجاد شد و برخی از عملیات های نگهداری 

تعمیـرات بـا رکوردهـای قابـل ثبـت در کشـور بـه 

انجـام رسـید. وضعیـت انبارهـا سـاماندهی شـد. 

همچنیـن دسـتورالعمل های کاملـی بـرای تمامی 

عملیـات انبـار ایجـاد و سیسـتم کنترل موجـودی 

پیاده سازی شد. تامین آب از طریق خطوط لوله به 

انجام رسید و با کاهش بیش از 20 میلیون دالر نیاز 

ارزی، بخـش بزرگـی از نیازهـای شـرکت از طریـق 

بومی سازی و در داخل کشور تهیه و تامین شد.

کسب رتبه اول شرکت صبا فوالد خلیج فارس   

در وزارت کار و صندوق بازنشستگی

مجموعـه ایـن فعالیت هـا باعـث شـد، شـرکت 

رتبه بنـدی  در  کـه  فـارس  خلیـج  فـوالد  صبـا 

شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری یکی از 

20 شـرکت اول به حسـاب می آمد هم اکنون یکی 

از دو شـرکت اول صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری 

باشـد. ثبـت نزدیـک بـه 20 رکـورد در حـوزه تولیـد 

باعث شد، فروردین طالیی صبا فوالد خلیج فارس 

با ثبت هفت رکورد تولید در یک ماه جشن گرفته 

شـود. میزان تولید از متوسـطه 42 هزار تن در ماه 

بـه بیـش از 90 هـزار تـن رسـید و سـود شـرکت از 110 

میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مالی 99 به 

بیـش از یـک هـزار و 200 میلیـارد تومـان افزایـش 

یافـت. در حقیقـت بودجـه از منفـی 72 درصـد 

انحـراف بـه مثبـت 50 درصـد رسـید. فروش هایی 

کـه بـه صـورت ریالـی انجام می پذیرفت و سـپس 

بـه  را  خـود  جـای  می گرفـت،  صـادرات  مجـوز 

مزایده هـای فـروش کامـال شـفاف و بـا حضور همه 

خریداران داد و محدوده خریداران از چند نفر به 

چند ده نفر رسید. فروش کارمزدی متوقف شود 

و تمامی توان تولیدی شرکت در اختیار مواد اولیه 

خریـداری شـده خـود شـرکت قـرار گرفـت. رشـد 

صـادرات بـه میـزان 223 درصد، باعث شـد که در 

سـال گذشـته شـرکت صبـا فـوالد خلیـج فـارس بـه 

عنوان پیشروترین شرکت در حوزه صادرات فوالد 

در کشور شناخته شود.

ایجاد فرصت برابر برای همه   

تامین کنندگان

در حوزه خرید مواد اولیه شرکت های تولیدی 

و بازرگانـی از کمتـر از پنـج شـرکت بـه بیـش از 30 

شـرکت رسـیدند و فرصـت همـکاری بـا مجموعـه 

صبـا فـوالد بـرای همـه تامین کننـدگان کشـور بـاز 

شـد. بـا همـه ایـن تمهیـدات موفق شـدیم بـه طور 

متوسـط در خریـد و فـروش مـواد اولیـه یکـی از 

بهترین عملکردها را در کشور داشته باشیم

دلیل اصلی اینکه به این رکوردها دست   

یافتید چیست؟

آنچـه در صبـا فـوالد بـه دسـت آمـده حاصـل 

همدلـی، سـخت کوشـی، صداقـت، پاکدسـتی و 

احتـرام بـه حقوق صاحبان سـهام بـوده اسـت و در 

کنـار آن می تـوان بـه حضـور دانایـی و تخصـص در 

واحدهـای مختلـف سـازمان اشـاره کرد. عـالوه بر 

افزایش کمی و کیفی تولید به میزان چشمگیر و 

روش هـای  بهتریـن  از  اسـتفاده  مالحظـه،  قابـل 

بازرگانـی در خریـد و فـروش باعـث شـد تـا شـرکت 

صبا فوالد بتواند در مقایسـه با دیگر شـرکت های 

تولیـدی در کشـور مـواد اولیـه خود را با پایین ترین 

قیمت و در زمان مناسب خریداری کند و کاالی 

تولیدی خود را به باالترین نرخ و بهترین شرایط و 

در زمان درست به فروش برساند. در برخی موارد 

قیمـت فـروش محصـوالت صبـا فـوالد از محصول 

مشـابه خـود در ایتالیـا نیـز بیشـتر بـود و اکنـون بـا 

توجـه بـه کاهش شـدید قیمت هـا در بـازار جهانی 

شـاید رکـورد قیمـت فـروش بریکـت در دنیـا در 

اختیار صبا فوالد باشد.

رشد صادرات به میزان 223 
درصد، باعث شد که در سال 

گذشته شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس به عنوان پیشروترین 

شرکت در حوزه صادرات فوالد در 
کشور شناخته شود
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افزایش شفافیت حداکثری و دست یابی   

به سوددهی بیشتر

در حوزه خرید تالش شـد تا با تنوع بخشـی و 

تکثـر تامین کننـدگان، ضمـن پایـداری و شـفافیت 

بیشـتر در تامیـن مـواد اولیـه، نرخ هـای رقابتـی به 

دسـت آمـده و فشـار مالـی کمتـری نیـز بـر روی 

همـه  بـرای  برابـر  فرصـت  و  گیـرد  قـرار  شـرکت 

تامین کنندگان برای حضور در شرکت فراهم شد. 

صبافوالد همواره از در اختیار نداشتن سرمایه در 

گردش رنج برده است. در حوزه فروش نیز همانند 

حوزه خرید ایجاد شـفافیت حداکثری و باز شـدن 

درب شرکت برای ورود همه فعاالن صنعت باعث 

شـد، بهتریـن نرخ هـا بـرای صبـا فـوالد اسـتحصال 

دانـش  و  تخصـص  پاکدسـتی،  صداقـت،  شـود. 

موجود در این مجموعه باعث شـد، روند افزایش 

سوددهی شرکت در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان 

فـوالد در کشـور کـه از شـرایط مشـابه بـا صبـا فوالد 

برخوردار بودند افزایش چشمگیری داشته باشد.

با توجه به تغییرات انجام شده در بدنه   

مدیریتی کشور و حضور دکتر اسکندری در 

صندوق بازنشستگی، آیا این حضور را مثبت 

قلمداد می کنید و آیا امسال هم باید در 

انتظار اخبار خوب از صبا فوالد باشیم؟

در زمینـه شـنیدن اخبـار خـوب از شـرکت 

صبا فوالد خلیج فارس قطعا انتظار شما بی پاسخ 

نخواهد بود. در مورد اسکندری که به تازگی در 

مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مسئولیت 

خطیـر اداره ایـن مجموعه بـزرگ را پذیرفتند باید 

در  وی  بـا  همـکاری  افتخـار  چـون  شـود،  بیـان 

گذشـته را نداشـته ایم و مدت کوتاهی اسـت که 

در خدمت دکتر اسکندری در مجموعه صندوق 

بازنشستگی کشوری هستیم، نمی توانیم به طور 

دکتـر  امـا  باشـیم،  سـوال  پاسـخگوی  دقیـق 

اسـکندری در جلسـات متعـددی کـه در همیـن 

زمـان کوتـاه بـا هیئـت مدیـره و مدیـران صبافوالد 

داشـتند، نشـان دادند که ضمن تسـلط و آشنایی 

بـا تولیـد، شـناخت کاملـی از حـوزه بنـگاه داری و 

شـناخت  و  آشـنایی  ضمـن  دارنـد.  آن  الزامـات 

مکفـی از اعـداد و ارقـام، حافظـه خوبـی در بـه 

یادسـپاری دارنـد. توجـه و قدردانـی از عملکـرد 

مدیران شـرکت در جلسـات حضوری انرژی الزم 

را بـه مجموعـه تزریـق کـرده و باعـث شـد تـالش 

مدیران صبا فوالد دو چندان شود.

دست یابی به سه هزار میلیارد تومان سود   

در سال مالی

امـا خبـر خـوب از صبـا فوالد، پس از دسـتیابی 

قبلـی،  مالـی  فـراوان در سـال  بـه موفقیت هـای 

»افتخـاری ریاسـت قبلـی صنـدوق بازنشسـتگی 

کشـوری«، افزایـش بیـش از 260 درصـدی را بـرای 

بودجـه 1400 در صبـا فـوالد اعمـال داشـتند کـه در 

ابتدا با اعتراض بسـیاری مواجه شـد. زیرا به طور 

معمـول شـرکت ها پـس از یـک رشـد سـریع، مدتی 

نیاز به دوره تثبیت به منظور ایجاد آمادگی برای 

انجـام رشـدهای بعـدی دارنـد. اکنون که گـزارش 

عملکرد 9 ماهه شرکت استحصال شد و بر اساس 

فروش هـای انجـام گرفتـه کـه در سـه ماهی پایانی 

سال در سیستم مالی ثبت خواهد شد، می توانیم 

مـژده قابـل توجهـی را به سـهامداران معزز شـرکت 

صبـا فـوالد خلیـج فـارس داشـته باشـم. بـر اسـاس 

شـده  انجـام  فروش هـای  و  ماهـه   9 عملکـرد 

پیش بینـی می شـود امسـال صبـا فـوالد بتواننـد تا 

پایـان آذر مـاه بـا رشـد 2.4 برابـری نسـبت بـه سـال 

قبل ) در مقایسه با بودجه سال گذشته با رشدی 

معـادل 3.7 برابـر ( بـه سـود نزدیـک بـه سـه هـزار 

میلیارد تومانی دست خواهد یافت.

آنچـه بـه دسـت آمـده حاصـل تـالش جمعـی 

اسـت که بیانیه گام دوم انقالب را به جد و به 

نشـان  تـا  دادنـد  قـرار  سـرلوحه  عملـی  صـورت 

بـرای  زیبـا  جملـه ای  می توانیـم«  »مـا  دهنـد 

سـخنرانی در مجالـس وضـع و خطابـه نیسـت، 

بلکـه عملیاتـی اسـت از جنـس تولیـد، بازرگانی، 

جوان گرایـی،  نوگرایـی،  پاکدسـتی،  سـودآوری، 

شفافیت و روشمندی.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

75
 é شماره  é 190 آبان ماه 1400

ـــ

عملکـرد پیمانـکاران گـروه )الف( و )ب( سـنگان طی 6 ماهه نخسـت امسـال نشـان می دهد میزان اسـتخراج سـنگ آهن در مجتمع 
سنگ آهن سنگان به 8.7 میلیون رسیده است.

استخراج 8.7 میلیون تن سنگ آهن در سنگان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، طـی 6 ماهـه نخسـت امسـال، 

توسـط  باطله بـرداری  تـن  هـزار  و 700  12میلیـون 

پیمانکاران سنگان انجام شده است.

طبـق اعـالم مجتمـع سـنگان، میـزان تحویـل 

بـه سـرمایه گذاران طـی  ایـن مجموعـه  کلوخـه 

یـاد شـده 4.8 میلیـون تـن بـوده اسـت.  مـدت 

اصالح برنامه ها برای تامین کلوخه سرمایه گذاران 

اجـرای  بـه منظـور تسـریع در  مجتمـع سـنگان 

طرح هـای  اصـالح  موانـع،  رفـع  و  برنامه هـا 

کوتاه مدت سه ماهه معادن و ابالغ به پیمانکاران 

جهت تامین کلوخه مورد نیاز سرمایه گذاران را 

در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، طی برگزاری مناقصه ای، 

بخـش خصوصـی بـرای دوره پنـج سـاله عملیـات 

اسـتخراج و باطله بـرداری از معـادن سـنگان را در 

قالب گروه الف و ب در اختیار گرفت.

با آغاز به کار پیمانکاران عملیات استخراج 

و باطله بـرداری گروه هـای )الـف و ب( سـنگان، 

جهــــت تامیـــن پایـــدار خـــوراک کارخانه هـــای 

کنسانتــــره و گندلـــــه به طــــور منظــــم در حال 

انجام است.

سرمایه گذاری بزرگ عربستان برای استخراج لیتیوم و نیکل

شـرکت دولتـی معـدن عربسـتان در نظر دارد ظـرف دو دهه آینـده سـرمایه گذاری عظیمی در اکتشـاف معادن لیتیـوم و نیکل در 
عربستان سعودی انجام دهد.

عبدالعزیـز  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

الحربی اظهار داشـت: این شـرکت در نظر دارد 

ظرف دو دهه آینده سرمایه گذاری عظیمی در 

اکتشـاف معـادن لیتیـوم و نیـکل در عربسـتان 

سعودی انجام دهد.

مدیرعامـل شـرکت دولتـی معـدن عربسـتان 

)معـادن(  بیـان کـرد: در 10 تـا 20 سـال آینـده مـا 

مقادیـر عظیمـی از پـول خـود را بـرای اکتشـاف 

این فلزات کلیدی در عربسـتان سـعودی هزینه 

خواهیم کرد.

بـه ایـن ترتیـب بزرگ تریـن صادرکننـده نفت 

خـام جهـان بـر روی فلـزات کلیـدی در صنعـت 

باتـری حسـاب ویـژه بـاز کـرده اسـت. تقاضـای 

ایـن فلـزات با گرایش جهانی به انرژی های نو به 

شکل خیره کننده ای در حال رشد است.

تقاضـا  افزایـش  بـا  امسـال  لیتیـوم  قیمـت 

بـرای تولیـد باتری هـای بـا ظرفیـت بـاال کـه در 

خودروهـای الکتریکـی اسـتفاده می شـوند، بـه 

شـدت جهـش کـرد و تحلیل گـران پیش بینـی 

می کننـد قیمـت لیتیـوم در سـال های آینـده 

فقط رشد کند.

آژانـس  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

بـا  انـرژی در گـزارش جدیـد خـود  بین المللـی 

کلیـدی  معدنـی  مـواد  ایـن  نقـش  بـه  اشـاره 

گفـت: برنامه هـای امـروز دولت هـا بـرای تولید 

و سـرمایه گذاری در تولیـد مـواد معدنـی مـورد 

اسـتفاده در باتری هـا بسـیار کمتـر از مقـداری 

اسـت کـه بـرای تحـول بخـش انـرژی الزم اسـت 

و این ریسـک تغییر با تاخیر و یا بسـیار گران تر 

این بخش را باال برده است.
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معـاون بهره بـرداری و عضـو هیئـت مدیـره ذوب آهـن اصفهـان گفت: بـر اسـاس توافق صـورت گرفته با افغانسـتان مقرر شـد 
محمولـه ای از ریـل را بـه این کشـور صـادر کنیم که بـه رغم دریافـت وجـه آن، به دلیـل دخالت های آمریـکا، موفق به ارسـال این 

محموله نشدیم.

دخالت  آمریکا،  مانع ارسال محموله ریل ذوب  آهن به 
افغانستان شد

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مهـرداد توالییان 

اظهار داشت: نخستین قرارداد صادرات ریل به 

افغانسـتان بـه ارزش چهـار میلیـون و 332 هـزار 

دالر به ثبت رسید.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا ایـن قـرارداد امـکان 

دریـای  بـه  ایـران  طریـق  از  افغانسـتان  اتصـال 

عمـان و خلیـج فـارس و از سـمت غـرب بـه اروپـا 

نهایی می شود.

معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره ذوب 

آهـن اصفهـان تصریـح کـرد: از ایـن طریـق شـاهد 

بـه  افزایـش حجـم مبـادالت تجـاری و ترانزیتـی 

افغانسـتان و ارتقا سـطح مـراودات تجاری ایـران با 

این کشـور می شـدیم، اما با رسانه ای شدن ماجرا، 

اجازه ورود محموله ما به افغانستان داده نشد.

توسـعه  حجــــم  افـزود:  همچنیـن  توالییـان 

ریلـــــی در کشـــــور زیــــاد اســـت و هــم اکنـــون 

تقاضاهـای فراوانـی بـرای احـداث راه آهـن  در 

کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین ریل داخل کشور 

اولویت ما است و پس از آن به تعهدات خود در 

خـارج از کشـور عمـل خواهیـم کـرد، ادامـه داد: 

درخواسـت های متعـددی از کشـورهای منطقـه 

آن هـا  نیـاز  مـورد  ریـل  صـادرات  و  تولیـد  بـرای 

دریافت کرده ایم.

ذوب آهن اصفهان به صنایع نظامی   

خدمات نمی دهد

مدیـره  هیئـت  عضـو  و  بهره بـرداری  معـاون 

ذوب  آهـن اصفهـان  گفـت: در دوران جنـگ و 

متناسـب بـا تقاضـا آن زمـان ناظر به تعـداد اندک 

تولیدکننـدگان فـوالد در کشـور، ذوب  آهـن در 

سـاخت برخـی از قطعـات و محصـوالت نظامـی 

خدمـات  دیگـر  امـروزه  امـا  داشـت  مشـارکت 

ویژه ای به صنایع نظامی نمی دهد و تمام توان و 

ریلـی  محصـوالت  تولیـد  روی  را  خـود  تمرکـز 

گذاشته است.

توالییـان اظهـار کرد: در این مسـیر، نیـاز بازار 

را مطالعـه و اقـدام بـه تولیـد ریـل بـرای داخـل 

کردیم و برای کشـورهای خاورمیانه هم ظرفیت 

تولید ریل داریم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان  عنوان 

کرد: بیشـتر خریـداران محصـوالت ذوب  آهـن در 

بـازار بـورس، بازرگانـان بزرگـی هسـتند کـه شـبکه 

توزیع فوالد در دست آنهاست و بین آهن فروشان 

و مصرف کننده نهایی معامله می کنند.

فزونی تقاضا برای تولید تیرآهن 30 به باال   

وی بـا بیـان اینکـه ذوب  آهـن تـوان تامیـن و 

تولید میلگرد و تیرآهن برای ساخت یک میلیون 

امـروزه  افـزود:  دارد،  کشـور  در  را  مسـکن 

ساختمان ها با روش بُتنی و اسکلت فلزی ساخته 

می شـود و در ایـن زمینـه مـا قـادر بـه رفـع هرگونه 

تقاضا هستیم.

توالییـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تولیـد 

تیرآهن هـای شـماره 30 و 50 عامـل برج سـازی در 

تولیـد  بـه  اقـدام  چـرا  و  اسـت  شـده  کشـور 

مهاجـرت  تـا  نمی کنیـد  سـبک تر  تیرآهن هـای 

معکـوس از کالنشـهرها رخ دهـد، گفـت: ذوب  

اسـاس  بـر  و  اسـت  اقتصـادی  بنـگاه  یـک  آهـن 

سـفارش بـازار اقـدام بـه تولید می کنـد و در زمان 

حاضـر نیـز بـازار خریـد و فـروش میلگـرد و تیرآهن 

راکد است.

وی با اشـاره به دوران رکود این شـرکت در 

سـال های 92 و 93 یـادآور شـد: در سـال های 

اخیر اجرای پروژه عمرانی بزرگی را در کشـور 

شـاهد نبودیـم و بطـور طبیعـی بعـد از چهـار 

سـال، اگـر طـرح سـاخت یـک میلیـون مسـکن 

در کشــــور شـکل بگیـــرد، ذوب  آهــــن نیـز از 
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پسـت 400 بـه 33 کیلوولـت حدید کـه یکی از طرح های مهم و زیربنایی شـرکت توسـعه آهـن و فوالد گل گهر اسـت، با تاش 
شبانه روزی نیروهای متخصص مجموعه، برق دار و وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.

پست حدید شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در مدار قرار گرفت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، 

پسـت 400 بـه 33 کیلوولـت حدیـد در زمینـی بـه 

سـایت  در  مترمربـع  و 680  هـزار  مسـاحت 49 

مجموعـه بـا پنـج بی خـط 400 کیلوولـت و پنـج 

دسـتگاه ترانسـفورماتور MWA 270 بـا اعتبـاری 

بالـغ  بـر 40 میلیـون یـورو و 40 میلیـارد ریال توسـط 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر احداث شد.

احـداث ایـن طـرح از اواخـر سـال 98 مراحـل فنی 

خود را آغاز کرده و حاال آماده بهره برداری است.

پسـت حدیـد یکـی از پروژه هـای زیرسـاختی 

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر اسـت کـه 

ولتـاژ  افـت  کاهـش  شـبکه،  پایـداری  افزایـش 

بـه  برق رسـانی  قابلیـت  افزایـش  کارخانجـات، 

مصرفـی  دیمانـد  تامیـن  نیـز  و  کارخانجـات 

کارخانجـات و مصـارف صنعتـی و تاسیسـات 

جانبی را بر عهده دارد.

بـه  پـروژه می تـوان  ایـن  بـارز  نقـاط  از دیگـر 

تامیـن تجهیـزات پسـت از سـازندگان داخلی به  

منظـور حمایـت از صنایـع داخلی اشـاره کرد که 

می توانـد گامـی موثـر و مفیـد از سـوی شـرکت 

توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر در جهـت تامیـن 

بـرق مـورد نیـاز کارخانجات و تسـریع پروژه های 

در دست  اقدام به شمار آید.

حالت رکود خارج خواهد شد.

عضـو هیئـت مدیـره ذوب  آهـن اصفهـان بـا 

اشـاره به اینکه در دوران رکود، بیشـترین تمرکز 

سـال های  در  گفـت:  بـود،  صـادرات  روی  مـا 

گذشـته، محصـوالت زیـادی در انبـار ذوب آهن 

ذخیـره بـود امـا بـازار بـه سـمتی پیـش رفـت کـه 

اکنـون مـا بـر اسـاس سفارشـات اقـدام بـه تولیـد 

محصول می کنیم.

وی افـزود: بـا وجـودی داشـتن کارگاه تولیـد 

میلگـرد، اکنـون از تولیـد آن کاسـته ایم تـا بتوانیم 

زیـان انباشـت شـده از اوایـل دهـه 90 را جبـران 

کنیم، به همین دلیل به سمت تولید محصوالت 

با ارزش افزوده باالتر مثل تولید ریل رفته ایم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، شـروع پـروژه خـط 

تولیـد ریـل ملـی بـا اعتبـار 28.2 میلیـون یـورو و 

570میلیارد ریال از شـهریور سـال 93 آغاز شـد و 

در شهریور سال 95 به بهره برداری رسید.

این خط تولید که ظرفیت تولید 400 هزار تن 

انـواع ریـل در سـال را دارد، بخشـی از ریـل مـورد 

قطـار  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  راه آهـن  نیـاز 

شهری را تولید می کند.

آهـن اصفهـان نخسـتین و بزرگ تریـن  ذوب  

کارخانـه تولیدکننـده فوالد سـاختمانی و ریل در 

ایـران و بزرگ تریـن تولیدکننده محصوالت طویل 

در خاورمیانه اسـت که با ظرفیت سـه میلیون و 

600 هزار تن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی 

و صنعتی را تولید می کند.

کارخانه ذوب  آهن اصفهان در سـال 1350 به 

بهره برداری رسید، این کارخانه در 45 کیلومتری 

جنوب غربی اصفهان قرار دارد.
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مدیرعامل شـرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات گفت: شـرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات، اولین شـرکت پروژه محور سـهامی 
عام، قرار است حلقه ای برای اتصال سهامداران حقیقی و پروژه های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

دوم آذر ماه، سهام تجلی در دسترس عموم مردم خواهد بود
مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات، تاسـیس 

این شرکت، با توجه به ماهیت پروژه محور بودن 

آن، فصـل جدیـدی را بـرای بـازار بـورس ایـران رقـم 

ایجـاد  باعـث  نیـز  نـوآوری  همیـن  و  زد  خواهـد 

آیین نامه ها و بخش نامه های جدیدی در سـازمان 

مثـال  عنـوان  بـه  اسـت؛  شـده  دولـت  و  بـورس 

می توانیم به بخشـنامه جدید دولت اشـاره کنیم 

واگـذاری معـادن و  اولویـت در  اسـت  قـرار  کـه 

پروژه های جدید، با شرکت های پروژه محور باشد 

و این امر می تواند خارج از مزایده صورت گیرد.

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت تجلـی توسـعه 

معادن و فلزات، در شرایطی که به دلیل مشکالت 

و افـت و خیزهـای قیمتـی، اقبـال عمومـی بـرای 

وضعیـت  از  سـرمایه  بـازار  در  سـرمایه گذاری 

مسـاعدی برخوردار نیسـت، موضوع شکل گیری 

شـرکت های پروژه محور سـهامی عام می تواند با 

تزریق مستقیم نقدینگی به جریان تولید، از یکسو 

حرکت چرخ های توسـعه صنایع را تسـریع کرده و 

بـرای  را  قبولـی  قابـل  بازدهـی  دیگـر  سـوی  از 

سهامداران این شرکت ها به ارمغان آورد.

علـی اکبـری بـا اشـاره بـه سـه سـهامدار عمـده 

بـازار سـرمایه  از خوشـنام های  کـه  ایـن شـرکت 

هسـتند، بیان کرد: شـرکت تجلی تحت حمایت 

سـه شـرکت بزرگ بورسـی اسـت که طی 25 سـال 

اخیـر، بـرای سـهامداران حقیقـی شـناخته شـده و 

جز 20 شرکت برتر بازار سرمایه هستند؛ 51 درصد 

از سـهام ایـن شـرکت متعلـق بـه »ومعـادن«، 17 

درصد آن متعلق به »کچاد« و 17 درصد آن متعلق 

به »کگل« اسـت و قرار اسـت 15 درصد آن در دو 

آذر، در بـورس پذیره نویسـی شـود؛ همچنیـن بـه 

جهـت پاسـداری از اعتمـاد مـردم، تجلـی کار را بـا 

بهترین و سودآورترین پروژه های معدنی آغاز کرده 

اسـت و بـه تبـع همیـن رونـد را ادامـه خواهـد داد؛ 

چـرا کـه تنهـا پروژه هایـی برای اجـرا در این شـرکت 

پذیرفته می شوند که توجیه اقتصادی داشته و از 

نظارت  سازمان بورس و… سربلند بیرون آمده اند. 

این پروژه ها صرفا بر روی کاغذ نیسـتند و همگی 

دارای پیشرفت فیزیکی هستند.

وی افـزود: مـا وقتـی از پروژه هـای صنعتـی، 

صنایـع  و  معـدن  بخـش  پروژه هـای  خصوصـا 

معدنـی صحبـت می کنیـم، توجه به طـول زمان 

بـه سـرانجام رسـیدن پـروژه و بهره بـرداری از آن 

نیـاز بـه توجـه ویـژه دارد؛ چـرا کـه حداقـل زمـان 

متوسـط  پـروژه  یـک  اجـرای  بـرای  نیـاز  مـورد 

معدنی چیزی حدود سـه تا پنج سـال اسـت که 

پیشـرفت  درصـد  بـه  توجـه  بـا  پروژه هـا،  ایـن 

طـول  سـال  سـه  تـا  یـک  حـدود  آن هـا  فیزیکـی 

خواهد کشید؛ تامین مالی از روش های معمول 

همواره با موانعی مواجه بوده که باعث کاهش 

سـرعت پیشرفت پروژه ها شـده است؛ به عنوان 

مثال تامین مالی از بازار پول رایج، یعنی گرفتن 

وام های کالن از بانک ها و فروش اوراق از طریق 

روی  پیـش  را  دشـواری  مسـیر  سـرمایه  بـازار 

شـرکت های پروژه محور که دارای سـود سالیانه 

از  تسـهیالت  اخـذ  اسـت؛  داده  قـرار  نیسـتند 

بانک هـا ملـزم بـه پرداخـت سـود سـنگین بانکی 
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در بازه های زمانی مثال سـه یا شـش ماهه اسـت 

و همچنین تسهیالت به صورت کوتاه مدت در 

اختیـار شـرکت ها قـرار می گیـرد کـه ایـن امـر بـا 

رونـد طوالنـی بـه بهـره بـرداری رسـیدن پروژه هـا 

را  شـرکت ها  نیـز  اوراق  فـروش  دارد.  منافـات 

ملـزم می کنـد کـه طـی مـدت زمـان کوتـاه چند 

ماهـه، سـود خریداران ایـن اوراق را بپردازند؛ در 

حالـی کـه منابـع مالـی بایـد در فراینـد اجـرای 

کوتـاه  سـود  پرداخـت  و  شـود  صـرف  پروژه هـا 

مـدت توجـه و تمرکـز را از اجـرای موثـر پروژه هـا 

منحرف و به پرداخت سود معطوف می کند.

مدیرعامـل شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و 

فلزات گفت: برای اولین بار در کشـور قرار اسـت 

سـهامداران حقیقـی بـه طـور مسـتقیم در اجـرای 

پروژه های معدنی و فلزی مشارکت کنند؛ خرید و 

فـروش سـهام تجلـی هماننـد سـایر معامـالت در 

بسـتر معمـول بازار سـرمایه صـورت می گیـرد، اما 

تفاوت مهم و قابل توجه در اینجاسـت که تغییر 

ارزش سـهام ایـن شـرکت ها تنهـا در گرو پیشـرفت 

فیزیکی پروژه است. برای اینکه سهامداران بالقوه 

بـا ورود به سـهامداری شـرکت های پروژه محـور از 

منافع آن بهره مند شوند، باید با دید درستی وارد 

این سـرمایه گذاری شـوند؛ اوال پروژه های صنعتی 

هرچند که بسیار سودآور و توسعه دهنده هستند، 

زمانی برای به بهره برداری رسیدن آن نیاز است و 

بـرای چیـدن میوه هـای ایـن پروژه هـا بایـد صبـر و 

حوصله زیادی به خرج داد؛ عمال خریداران سهام 

سـرمایه گذاری  پورتفویـی  در  تجلـی  شـرکت 

می کننـد کـه فعـال در زنجیـره فـوالد از معـدن تـا 

محصول نهایی است. ثانیا تغییر قیمت سهام این 

شرکت ها با روش های معمول بازار سرمایه تفاوت 

دارد و پیشرفت فیزیکی پروژه شرط الزم آن است. 

با این حال سهامداران خرد می توانند هر زمان که 

خواستند سهامی را که خریده اند، بفروشند و به 

آن  منافـع  از  پـروژه  فیزیکـی  پیشـرفت  تناسـب 

بهره مند شوند.

تاکیـد کـرد: هدایـت  اکبـری  مرتضـی علـی 

نقدینگـی بـه سـمت تولیـد، مهم تریـن رسـالت 

شـرکت های پروژه محور اسـت؛ این یک بازی دو 

سـر بـرد اسـت. سـرمایه گـذاران بالقـوه بـه دنبـال 

از  و  پرسـودترین روش سـرمایه گذاری هسـتند 

سـوی دیگـر، کشـور بـا اجـرای پروژه هـای متعـدد 

مـی دارد.  بـر  گام  توسـعه  مسـیر  در  صنعتـی 

در  حقیقـی  سـهامداران  مسـتقیم  مشـارکت 

پروژه هـا، وقتـی بـا دیـد درسـت و معقـول صورت 

گیـرد، هـم می توانـد خـود را بـه سـود قابـل توجـه 

برساند و هم باعث رونق اقتصادی کشور شود و 

همچنین تا حد زیادی استفاده از سایر روش های 

تامین مالی را کاهش دهد.

وی ادامـه داد: اشـتغال زایی نتیجـه بدیهـی 

اجرای پروژه های متعدد در صنایع مختلف کشور 

است. وقتی منابع مالی کافی برای اجرای پروژه ها 

فراهم باشد، نیروی کار متخصص به تعداد کافی 

در ایـن زنجیـره وجـود دارد کـه در نتیجـه اجـرای 

موفق پروژه ها را خواهیم داشت.

علی اکبری با اشاره به تجربه موفق کشورهای 

دیگر در این زمینه، افزود: در حال حاضر در برخی 

کشورها صرفا با طرح ایده های خود و بدون ورود 

به مرحله اجرا، با این روش تامین مالی می کنند و 

نتیجه بسـیار مطلوب بوده اسـت، اما در شـرکت 

تجلـی ایـن صرفـا یـک طـرح روی کاغـذ نیسـت و 

پروژه ها به لحاظ فیزیکی درصد مهمی از پیشرفت 

را طی کرده اند.

وی افزود: به عنوان مثال تونل مانش که از آن 

به عنوان بزرگ ترین و پر هزینه ترین پروژه عمرانی 

در اروپـا یـاد می شـود، مجموعـه ای از تونل هـای 

راه آهن و تاسیسات و امداد است که با 52کیلومتر 

طول، فرانسه و انگلستان را از مسیری در زیر دریا، 

بـه یکدیگـر متصـل می کنـد؛ بخـش اعظـم تامیـن 

مالی این پروژه زیربنایی از طریق مشارکت مردمی 

صورت گرفته است.

مدیرعامل تجلی در پایان گفت: بنا بر گزارش 

بانـک مرکـزی، حجم نقدینگی در پایان خـرداد ماه 

1400 بـه حـدود سـه هـزار و 700 هزار میلیارد تومان 

رسیده است که نسبت به پایان سال 1399 معادل 

6.6 درصد رشد نشان می دهد؛ با هدایت درست 

ایـن سـیل عظیـم نقدینگـی، نه تنهـا امکان اجـرای 

پروژه های متعدد سودآور معدنی فراهم می شود، 

بلکـه می تـوان بسـیاری از پروژه هـای عمرانـی و 

زیرسـاختی مـورد نیـاز کشـور در صنایـع مختلـف 

اعم از حمل و نقل، سـاختمانی و گردشـگری را نیز 

تامین مالی کرد.

شرکت تجلی تحت حمایت سه 
شرکت بزرگ بورسی است که طی 

25 سال اخیر، برای سهامداران 
حقیقی شناخته شده و جز 20 

شرکت برتر بازار سرمایه هستند؛ 
51 درصد از سهام این شرکت 

متعلق به »ومعادن«، 17 درصد آن 
متعلق به »کچاد« و 17 درصد آن 

متعلق به »کگل« است و قرار است 
15 درصد آن در دو آذر، در بورس 

پذیره نویسی شود
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