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هـر سـاله در اوایـل تابسـتان بـا توجـه به گرمای هـوا و افزایش مصـرف برق، 

صنایـع بـزرگ و انرژی بـر کشـور بـا محدودیت هایـی در تامیـن بـرق مواجـه 

می شوند و به همین دلیل معموال تعمیرات اساسی سالیانه خود را در تابستان 

انجام می دهند. همچنین مصرف کنندگان گاز نیز با توجه به سرمای هوا در 

زمستان، گاهی اوقات با قطعی و محدودیت تامین گاز روبه رو می شوند اما 

زمسـتان سـال 1399 و تابسـتان سـال 1400 به کام فوالدی ها بسـیار تلخ بود. در 

زمستان گذشته، واحدهای مصرف کننده گاز طبیعی به ویژه تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی از 30 تا 50 روز دچار قطعی گاز شدند. در تیر ماه سال 1400 اوج 

فاجعـه بـرای صنعـت فـوالد کشـور رقـم خـورد و صنایع فـوالدی با قطعی کامل 

برق مواجه شدند که این وضعیت تا نیمه های شهریور ماه هم ادامه یافت.

عدم توازن میان ظرفیت تولید و مصرف برق در کشور باعث شد به نوعی 

صنعـت فـوالد و سـیمان قربانـی ایـن نبـود توازن شـوند و متاسـفانه بـا توجه به 

ظرفیت کنونی تولید برق و گاز، در کوتاه مدت و احتماال میان مدت، صنایع 

فوالدی با کمبود انرژی هم برق و هم گاز مواجه خواهند بود. برای برون رفت 

از ایـن وضعیـت، سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 

)ایمیـدرو( بـه عنـوان متولـی صنایـع بزرگ معدنـی، شـرکت های بـزرگ را ملزم 

کـرده اسـت کـه نیـروگاه اختصاصـی احـداث کنند تا به گمـان آن هـا حداقل با 

قطعی برق مواجه نباشند اما اصل نگرانی برای همه صنایع مصرف کننده برق 

این بوده که تولید برق نیز نیازمند گاز به عنوان خوراک است و در زمینه این 

انرژی نیز دچار کمبود تولید هستیم. همان طور که در دو سرمقاله شماره 178 

و 176 در خصوص صنایع برق و گاز نیز عنوان شده بود، ساختار این دو صنعت 

و سیاست گذاری ها پیرامون تولید، عرضه و قیمت گذاری در آن ها به گونه ای 

بوده است که به تدریج آن ها را دچار زیان کرد و عمال سرمایه گذاری در این 

دو صنعت به ویژه احداث نیروگاه برق )مصرف کننده گاز و تولیدکننده برق( 

از صرفه اقتصادی خارج شد. این دو صنعت از چند سال گذشته متناسب با 

مصرف توسعه نیافتند. به همین دلیل به تدریج که مصرف به ویژه در حوزه 

صنعـت افزایـش یافـت، قطعـی بـرق و گاز، مهم ترین راهکاری بـود که به ذهن 

مسئوالن رسید و آن را عملی کردند. نکته قابل توجه در خصوص صنعت برق 

و گاز، دولتـی بـودن آن هـا اسـت و همیـن امـر بـه سیاسـت گذاری و درنهایـت 

قیمت گذاری اشـتباه آن ها انجامید. ضمن اینکه دولت هیچ تعهدی هم در 

قبـال عرضـه انـرژی و هـم در قبـال خسـارت های ناشـی از قطعـی بـرق و گاز 

نداشـت و همیـن امـر بـرای صنایـع دارای نیـروگاه گران تمام شـد؛ ضمن اینکه 

حتـی بـا احـداث نیـروگاه اختصاصـی و صـرف هزینه هـای فـراوان هـم هیـچ 

تضمینـی بـرای عرضـه آن بـه خـود شـرکت وجـود نـدارد؛ موضوعی که امسـال 

شـاهد آن بودیم.

بـا روی کار آمـدن دولـت جدیـد، راهکارهـای متعـددی بـرای برون رفـت از 

بن بسـت های آتـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه مهم تریـن آن تامیـن انـرژی 

صنایـع انرژی بـر از بـورس انـرژی اسـت و اسـتفاده از سـاز و کار بـورس به عنوان 

یک راهکار موقتی که بعدا می تواند به یک راهکار دائمی تبدیل شود، مطرح 

شده است. در ساز و کار بورس دیگر قیمت گذاری به صورت دستوری انجام 

نمی شود و تولیدکنندگان انرژی اعم از برق و گاز می توانند قیمت مورد نظر 

خود را که احتماال قیمت تمام شده به همراه سود است، در بورس پیشنهاد 

کنند و مصرف کننده نیز با توجه به تنوع عرضه کنندگان و قیمت های عرضه 

و محاسـبات اقتصـادی خـود اقـدام بـه خریـد خواهد کرد. هر چند کـه در این 

شـیوه ممکن اسـت قیمت خرید برق یا گاز نسـبت به قیمت کنونی افزایش 

یابد و مصرف کننده متحمل هزینه های بیشتری برای تامین انرژی خود شود 

اما راهی جز واقعی کردن قیمت انرژی و سودده بودن آن برای تولیدکنندگان 

وجـود نـدارد. نکتـه قابـل توجـه دیگر این اسـت که در عرضـه انـرژی در بورس، 

عرضه کننـده بایـد تضامیـن الزم را بـرای عرضـه محصـول خـود بـه نهادهـای 

نظارتی بورس بدهد و در صورتی که نتواند به موقع یا به میزان الزم انرژی را 

تحویل دهد، خریدار می تواند ضمن شکایت از عرضه کننده، خسارت ناشی 

از عدم دریافت انرژی را طلب کند؛ به همین جهت مصرف کننده می تواند 

انرژی مورد نیاز خود را با ضریب اطمینان نسبتا باالیی دریافت کند. ضمن 

اینکـه سـاز و کار عرضـه و تقاضـا در بـورس انـرژی باعث اقتصادی شـدن تولید 

انـرژی در کشـور شـده و می توانـد زمینـه را بـرای اجرای طرح های توسـعه ای و 

افزایش تولید فراهم کند. موضوعی که در کشور به شدت به آن نیاز داریم و 

باید با سرعت پیگیری شود. 

اسـتفاده از سـاز و کار بـورس می توانـد بـه عنـوان یـک راهـکار دائمـی نیـز 

مطـرح شـود زیـرا بـرای احـداث یـک نیـروگاه 500 مگاواتـی سـیکل ترکیبـی، بـه 

هفـت هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری نیـاز دارد و اگـر قـرار باشـد 10 هـزار 

مگاوات نیروگاه جدید احداث شود، احتماال صنایع بزرگ کشور باید 140 هزار 

میلیارد تومان برای احداث نیروگاه هزینه کنند؛ در حالی که صنایع اساسا با 

توجه به رسالت خود که تولید است، نباید به احداث زیرساخت ها روی آورند 

و هر صنعتی را بهر کاری ساخته اند. صنعت تنها باید در مسیر خود که همانا 

تولیـد اسـت، حرکـت کنـد و تحمیـل ایـن هزینه هـا بـه صنایـع تنهـا تحمیـل به 

سـهامداران آن ها و کشـور اسـت و می توان به جای سرمایه گذاری در نیروگاه، 

در افزایش تولید و تولید محصوالت دارای ارزش افزوده سرمایه گذاری کرد. 

بنابراین احداث نیروگاه را تنها باید به متولیان آن سپرد و بورس انرژی نیز به 

عنوان ساز و کار دائمی مطرح باشد.
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صنعـت مس کشـور یک از صنایع پیشـرو در اجرای طرح های توسـعه ای اسـت. چراکه ایران با داشـتن 
ذخایـر هفـت میلیارد تنی مـس و دارا بـودن 5 درصد از ذخایر مسـی دنیا، می توانـد عقب ماندگی تاریخی 
خـود را در ایـن حـوزه جبـران کند. شـرکت ملی صنایع مـس ایران به عنـوان متولی صنعت مس کشـور 
در حـوزه باالدسـت، اقدام بـه تعریف طرح های توسـعه ای متعددی، هـم در حوزه معدنـکاری و هم تولید 
کنسـانتره و کاتـد مس کرده اسـت که اجـرای این طرح ها می تواند منافع بسـیاری را نصیب سـهامداران 
ایـن شـرکت و صنایـع مصرف کننـده کشـور کنـد. در این خصـوص خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با اردشـیر سـعدمحمدی، مدیرعامل شـرکت ملـی صنایع مـس ایران گفت وگـو کرده 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شرکت ملی مس، جزو 10 شرکت برتر دنیا 
قرار خواهد گرفت
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جزئیاتـی در خصـوص طـرح سـرمایه گذاری  ◄

کالن توسـط شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران و 

هدف از انجام این اقدام، بفرمایید.

در اکتشافات جدیدی که توسط شرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در فاصلـه 4.5 کیلومتـری از 

معـدن سرچشـمه صورت گرفته اسـت، محـدوده 

از  بیـش  ذخیـره  بـا  سـریدون  نـام  بـه  جدیـدی 

دومیلیـارد تـن، اکتشـاف شـده کـه تا انتهای سـال 

جـاری و یـا در نهایـت اوایـل سـال 1401 بـه ذخایـر 

اساسـی شـرکت اضافـه می شـود. بنابرایـن تـالش 

خود را بر این گذاشتیم که کار جمع بندی ذخایر 

ایـن محـدوده جدیـد را بـه طـور دقیـق بـه اتمـام 

برسـانیم. طبیعـی اسـت کـه بـا توجه به اکتشـاف 

ایـن ذخایـر، بـه تجهیـزات و تکنولـوژی جدیـد و 

همچنین به حداقل سه کارخانه کنسانتره جدید 

150 هـزار تنـی بـا توجه به حجم ذخیره موجـود در 

ایـن محـدوده نیـاز خواهـد بـود. الزمـه تامیـن ایـن 

زیرسـاخت ها، سـرمایه گذاری جدیـد اسـت کـه 

سعی کردیم با برگزاری جلساتی، به صورت جدی 

بـرای تخصیـص دادن میـزان سـرمایه الزم بـه ایـن 

طـــــرح اکتشــــافی در صنعــــت مــــس کشــــور، 

شفاف سازی کنیم.

اخیـرا شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران اقدام  ◄

بـه افزایـش سـرمایه کـرده اسـت. این اقـدام برای 

چه منظور صورت گرفته و به چه میزان است؟

در  سـرمایه گذاری  بـه  کـه  اسـت  ضـروری 

صنعـت مـس بـه ویـژه در حـوزه باالدسـت وارد 

شـویم. چراکه در سـال 2050، میزان مصرف انرژی 

بـرق بـه عنوان یکی از منابع اصلی انـرژی در دنیا، 

از 19 درصد فعلی به 50 درصد افزایش پیدا خواهد 

کـرد و مهم تریـن عنصـر بـه دلیـل خاصیـت بـاالی 

هدایت الکتریکی در این استراتژی مس است. از 

آنجـا کـه در اقصـی نقاط کشـور ذخایر مـس وجود 

دارد، کشـور می تواند با توجه به میزان سـوددهی 

و همچنیــــن جایگاهـــی کــــه مــــس در بازارهـــای 

بین المللی دارد از رتبه باالیی بهره مند شود. پس 

بهتـر اسـت ایـن سـرمایه گذاری از محـل افزایـش 

سرمایه که خود نیز از محل سود انباشته است و 

هم هزینه کمتر و هم سرعت بهتری دارد، صورت 

بگیرد. شـرکت ملی صنایع مس ایران در راسـتای 

افزایـش بهره بـرداری از ذخایـر معدنـی و اجـرای 

طرح های توسـعه ای، در نظر دارد سـرمایه خود را 

از 10 هزار میلیارد تومان کنونی با افزایش 20 هزار 

میلیارد تومانی، به 30 هزار میلیارد تومان برساند. 

این افزایش سرمایه در تاریخ کشور بی سابقه بوده 

و بـا توجـه بـه میـزان جدیـد سـرمایه، شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران بـه بزرگ تریـن شـرکت بورسـی 

ایران تبدیل خواهد شد. این نکته را هم باید ذکر 

کـرد کـه بـرای افزایـش سـرعت مصـرف بـرای ایـن 

پول ها، باید یک سری قوانین بازنگری و موانع سر 

راه از بیـن بـرود تـا بتوانیـم سـرعت انجـام کار را 

افزایـش دهیـم. بـه همین منظـور نیـز گزارش های 

ایـن سـازمان  و  ارائـه شـده  ایـران  بـورس  بـه  الزم 

موافقت مشروط اولیه را اعالم کرده است. البته 

با توجه به اینکه یکی از سهامداران عمده شرکت، 

سـازمان خصوصی سـازی اسـت، بنابرایـن منتظـر 

هستیــــم تــــا ایـــن سازمــــان نیـز مجوزهـای الزم و 

موافقـت خـود را بـرای ایـن افزایش سـرمایه، اعالم 

کند. نهایتا باید افزایش سرمایه را به بورس اعالم 

کنیم و پس از آن بتوانیم با برگزاری مجمع عمومی 

و اخــــذ موافقـــت سهامــــداران، افزایش سرمایـــه 

200درصدی را  اعمال کنیم.  

طرح ذوب سونگون در چه وضعیتی قرار دارد؟ ◄

قـرارداد ذوب سـونگون ابـالغ شـده و در حـال 

حاضر عملیات اجرای این طرح آغاز شـده اسـت؛ 

به طوری که نیروها در حال تجهیز کارگاه هستند. 

برنامه ریزی هـا بـر ایـن اسـاس اسـت کـه در ایـن 

منطقـه بتوانیـم 120 هـزار تـن آنـد تولید کنیـم و به 

خواسـته دیرینـه مـردم آذربایجان مبنی بر تبدیل 

کنسـانتره بـه مـواد مـس کاتـدی را پـس از سـال ها 

جامه عمل بپوشانیم.

آیا امسال نیز شاهد شکستن رکوردها توسط  ◄

شرکت ملی صنایع مس ایران خواهیم بود؟

در هفـت ماهـه نخسـت سـال 1400، بخـش 

معدن و صنایع معدنی کشور با کمبود شدید برق 

در دو ماه ابتدایی تابسـتان مواجه شـده بود. این 

در حالی اسـت که شـرکت ملی صنایع مس ایران 

در هفـت مـاه امسـال رکوردهـای بسـیار خوبـی از 

نظر تولید و فروش برجای گذاشت. به طوری که 

تولید معدنی، کنسانتره و کاتد در 
هفت ماهه امسال با رشد همراه 

بوده است. به طوری که تولید کاتد 
در این مدت به 167 هزار تن 

رسید و حدود 3.5درصد بیشتر از 
مدت زمان مشابه در سال گذشته 

ثبت شد
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هـزار  از 40  مـدت  ایـن  در  مـس  فـروش شـرکت 

میلیـارد تومـان عبـور کـرد و معـادل 12 مـاه سـال 

گذشـته درآمـد کسـب کردیـم. همچنیـن تولیـد 

معدنی، کنسانتره و کاتد در هفت ماهه امسال با 

رشـد همـراه بـوده اسـت. به طـوری که تولید کاتد 

در ایـن مـدت بـه 167 هـزار تـن رسـید و حـدود 

3.5درصـد بیشـتر از مـدت زمـان مشـابه در سـال 

گذشـته ثبت شـد. همچنین تولید کنسـانتره در 

هفت ماه حدود حدود 718 هزار تن بود که رشـد 

1.5 درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه نشـان 

می دهـد. در صورتـی کـه مشـکالت مجـددا راه 

تولیـد را سـد نکننـد، تصمیـم گرفته ایـم در ادامـه 

سال بتوانیم در سال جاری رکوردهای مطلوبی در 

تولیـد و فـروش بـه دسـت بیاوریـم. در ارزیابـی 

شرایط تولید، فروش و سرمایه گذاری، روند مثبتی 

را شاهد بوده و در تالش هستیم تا با اکتشافات 

جدیـدی کـه در حـال شـکل گیری و انجـام اسـت، 

شرکت مسیر صعودی خوبی را طی کند.

آیــــا برنامــــه ای برای فعالیـــت در صنایــــع  ◄

پایین دست نیز در دستور کار خود قرار داده اید؟

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـا توجـه بـه 

رسـالت خود، عمدتا در حوزه باالدسـت فعالیت 

می کنــــد و در حــــال حاضــــر، بیـــش از 45 طرح 

جدیـد در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم کـه بـه 

زودی از صفـر تـا  100 همـه طرح هـا و تاثیـرات و 

نتایـج آن هـا از نظـر اقتصـادی بـر کشـور را بـه طور 

کامـل شـرح خواهیـم داد. هـدف نهایـی مـا ایـن 

اسـت کـه ظـرف چهـار سـال آینـده شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران جزو 10 شـرکت برتر دنیا از نظر 

تولید مس قرار بگیرد. 

از آنجا که ذخایر جدیدی در منطقه سیستان  ◄

و بلوچستان شناسایی شده است، آیا برای ذخایر 

مس این محدوده نیز برنامه ای دارید؟

در اکتشـافات صورت گرفته، ذخایر مناسبی 

بـا عیـار 0.3 درصـدی در ایـن محـدوده معدنـی 

شناسـایی شـده اسـت. در صورتـی قصـد داشـته 

باشیم از دیدگاه کارشناسی به موضوع واگذاری و 

اسـتخراج از ایـن ذخایـر بپردازیـم، بهتریـن کار این 

اسـت که ذخایر اکتشـاف شـده از طریق مناقصه، 

مزایـده و... بـه شـخص، شـرکت و یـا نهـادی داده 

شـود کـه بـه بهتریـن نحـو اسـتخراج و فـرآوری را 

انجام دهد.

در صنعـت مـس، یکـی از الزامات فعالیـت در 

حوزه های مختلف به ویژه معدنکاری، لزوم وجود 

توان فنی و تخصصی است که این امر در صنایع 

دیگـر کمتر به چشـم می خـورد. از ایـن رو، با توجه 

بـه عیـاری کـه ذکـر شـد، بـرای بهره بـرداری از ایـن 

ذخایر، متخصصین فنی که سال ها کسب تجربه 

کرده انـد بایـد اکتشـاف، اسـتخراج و فـرآوری ایـن 

محـدوده را در دسـت بگیرنـد و سرعت بخشـی و 

اقتصادی بودن طرح را تضمین کنند. 

تضمینی برای انتقال آب دریای عمان برای  ◄

طرح هـای توسـعه در سیسـتان و بلوچسـتان نیـز 

وجود دارد؟

اگـر کسـی قصد احـداث کارخانـه در منطقه 

قطعـا  باشـد،  داشـته  را  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

زیرسـاخت هایی ماننـد تامیـن آب را هـم آمـاده 

خواهد کرد. استراتژی های اقتصادی برای تامین 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز توسـط مجموعه هـای 

خواهـد  شـکل  خـودکار  صـورت  بـه  اقتصـادی 

گرفت. طرح های توسعه ای سیستان و بلوچستان 

نیـز بـه همیـن شـکل بـوده و طبـق برنامـه تمـام 

ایـن  بـودن  زیرسـاخت ها و همچنیـن اقتصـادی 

طرح هـا، تضمین شـده هسـتند و تمـام ملزومات 

پشـــت ســـر هـــم بـه شـکل یـک زنجیــــره، تامیـــن 

می شـوند و از ایـن بابـت نگرانـی نداریـم. بـه طور 

منطقـه  در  توسـعه ای  طرح هـای  بـرای  مثـال، 

کرمـان، طـرح انتقـال آب خلیج فـارس را پیگیری 

کردیم و به سرانجام رساندیم.

در خصـوص عرضـه صادراتـی کاتـد مـس در  ◄

بـورس کاالی ایـران توضیحاتـی بفرماییـد و چـرا 

شـرکت ملی صنایع مس ایران برای نخسـتین بار 

این روش فروش را در پیش گرفت؟

بـرای اولیـن بـار در هفتـه اول آبـان مـاه 1400، 

در اکتشافات جدیدی که توسط 
شرکت ملی صنایع مس ایران 

در فاصله 4.5 کیلومتری از معدن 
سرچشمه صورت گرفته است، 

محدوده جدیدی به نام سریدون 
با ذخیره بیش از دومیلیارد تن، 

اکتشاف شده که تا انتهای سال 
جاری و یا در نهایت اوایل سال 

1401 به ذخایر اساسی شرکت 
اضافه می شود
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اجـرای طرح هـای  ◄ تسـریع در  در خصـوص 

توسـعه ای، چه سـازوکاری را در دستور کار خود 

قرار داده اید؟

باید توانایی واردات سیستم های به  روز از هر 

دو وجـه سـخت افزاری و نرم افـزاری از خـارج از 

کشـور را داشـته باشـیم. عالوه برایـن، مـا نیـاز بـه 

تغییـر نگـرش داریـم؛ بـه ایـن معنـی کـه متولـی 

اکتشاف بتواند تعریف خاصی را بر اساس نیاز و 

اسـاس اقتصـادی ارائـه دهـد. بـه عبـارت دیگـر بـه 

یـک چارچـوب نیـاز داریم که چـه مـواردی، در چه 

زمانی و چه مکانی و چه تجهیزاتی در سخت افزار 

و نرم افـزار مـورد نیـاز اسـت. در ایـن رابطـه، همـه 

موارد باید دارای یک قاعده مدون باشند. از سوی 

دیگـر، پـرورش نیـروی انسـانی که بتواند با شـرایط 

مختلـف خـود را وفـق داده و بـه ادامـه کار خـود 

بپـردازد، موضـوع دیگر مورد بحث اسـت که باید 

بـــــه آن ســــر و سامــــان داده شــــود. بــــرای ارائـه 

آموزش های الزم در دانشگاه به نیروی انسانی که 

بتوانـد بـا شـرایط و تکنولـوژی جدیـد فعـال شـده و 

شــــروع بـــــه کــــار کنـــــد، نیـــــاز بــــه برنامه هــــا و 

دستورالعمل های جدید داریم که از سوی شرکت 

مس، اقدامات الزم صورت گرفته است.

با توجه به فرا رسـیدن فصل سـرما و نگرانی  ◄

از کمبـود گاز، بـرای گذشـتن از سـد ایـن چالـش، 

چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

شرکت های بزرگ اخیرا اقدام به انعقاد قرارداد 

بـه  امـا طبیعتـا  نیـروگاه کرده انـد  احـداث  بـرای 

منابعـی بـرای سـرمایه گذاری های جدیـد احتیـاج 

داریم تا به واسـطه اسـتفاده از آن ها، امکان تامین 

منابـع گاز مـورد نیـاز هـم بـرای تولیـد و هـم بـرای 

ماشین آالت برای ما فراهم شود. 

شـرکت ملـی صنایع مـس ایران بـرای افزایش  ◄

سـودآوری خـود چـه برنامه ریزی هایـی را بـه ویـژه 

در بورس صورت داده است؟

امور بورس، بحث پیچیده و گسترده ای دارد 

کـه نمی تـوان بـه راحتـی دربـاره آن صحبت کرد. 

بـه صـورت کلـی، شـرکت ملی صنایع مس ایـران، 

طرح هـای توسـعه ای متعـددی را در دسـتور کار 

قرار داده  است که سودآوری بیشتر شرکت را در 

سـال جـاری و بـه ویـژه سـال آینده تضمین خواهد 

کرد. به طوری که در فروردین ماه 1401، معدن و 

تـن  تولیـد 120 هـزار  بـا ظرفیـت  کارخانـه درآلـو 

کنسانتره افتتاح خواهد شد. در پایان خرداد ماه 

سـال آینـده نیـز، معـدن و کارخانـه 150 هـزار تنـی 

تولیـد  کارخانـه  یـک  و  شـده  افتتـاح  دره زار  در 

کنسانتره از سرباره های ذوب که حدود 50 سال 

بالاسـتفاده روی زمیـن مانده بودند نیـز تا خرداد 

مـاه 1401 افتتـاح خواهـد شـد تـا این سـرباره ها هم 

تبدیل به کنسانتره شوند. بنابراین در سال 1401، 

سـه کارخانـه و معـدن جدیـد کـه ظرفیـت تولیـد 

کنسانتره مس را تا 350 هزار تن افزایش می دهد 

چنیـن  افتتـاح  قطعـا  کـرد.  خواهیـم  افتتـاح 

کارخانجـات و معادنـی، در میـزان سـوددهی در 

بازار تاثیرگذار خواهد بود.

عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی بورس کاال را 

کلیـد زدیـم و طـی هفته هـای بعـد نیـز ایـن کار 

اسـتمرار خواهد داشـت. هدف از این عرضه این 

بود که شفافیت برای عرضه و به فروش رساندن 

محصـول را نشـان بدهیـم زیـرا عرضـه در رینـگ 

بـــــرای هـــــر  ایـــــران  بـــــورس کاالی  صادراتـــــی 

تولیــدکننــــده ای آزاد بـــــوده و در صورتـــــی کــــه 

باشـند،  شـرایط  واجـد  و خریـــدار  عرضه کننـده 

می تـوان بـدون هیـچ محدودیـت و مانعـی بـرای 

ایـن کار اقـدام کـرد. هـر چنـد کـه در ادامـه بـرای 

تحلیـل ایـن کـه آیـا عرضـه کاتـد مـس در رینـگ 

صادراتی، فروش محصول را سـهل تر خواهد کرد 

یا خیر، باید حداقل مدت زمان دو ماه طی شود 

تا با آمار و ارقام صحیح تری بتوانیم تحلیل دقیق 

ارائه کنیم اما به صورت کلی از نظر شفاف سازی 

روند مثبتی را آغاز کرده ایم.

صنعـت مـس و در مقیـاس بزرگ تـر صنایـع  ◄

معدنی کشور از چه ابزارهای موجود دیگری در 

بـورس کاال می تواننـد اسـتفاده کننـد تـا بتواننـد 

راحت تر فروش خود را پیش ببرند؟

در آینـده ای نزدیـک بـه احتمـال بسـیار زیـاد 

روی موضـوع فـروش طوالنی مـدت محصـوالت 

در بـورس کاال مانـور زیـادی خواهیـم داد و انجام 

آن را در دستور کار قرار داده ایم اما برای استفاده 

از سایر ابزارهای معامالتی در بورس کاال، به این 

نکتـه مهـم بایـد توجـه کـرد کـه تـوان شـرکت های 

داخلی برای معامالت آتی کمی ضعیف است و 

بایـد فضـا بـرای مصرف کننـده نیـز فراهـم شـود تا 

بتوانـد شـرایط خریـد بـرای 6 مـاه آینـده را بـه طور 

مثال، فراهم کند. به صورت کلی، مشـتری باید 

علم به این موضوع داشته باشد که شرایط خرید 

مـس از بـورس کاال بـه چـه نحـوی در حـال حاضـر 

برنامه ریزی است و چه زمانی سرمایه مورد نیاز 

بایـد فراهـم کنـد کـه ضـرر نکنـد؛ همچنیـن  را 

نوسـانات قیمتی را در نظر داشـته باشـد که چه 

زمانـی بـرای خریـد مناسـب اسـت و چـه زمانـی 

نامناسـب. همه این موارد نیز باید طی جلسـاتی 

تحلیل و بررسی شود و در کشـــور اگر قرار است 

تغییــــری در ایــــن خصـوص رخ دهــــد نیــاز بـه 

هم اندیشی کلی است.
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهن گفت: با توجه به شـرایط تحریمی کـه در حال حاضر در کشـور وجود دارد، امیدوار هسـتیم هرچه زودتر 
موانـع موجـود در زمینه صادرات برطرف شـود؛ چراکه تاکنون مانعی به لحاظ تحریم ها در حوزه واردات و صادرات نداشـته ایم و بیشـتر 

تحریم ها و مشکالت موجود، داخلی هستند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن:

مانع اصلی صادرات، تحریم های داخلی است
صنعت ساختمان کشور با بروکراسی های اداری روبه رو است  

منصـور یـزدی زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: ذوب آهـن اصفهـان پروژه هـای جدیـدی 

در راسـتای توسـعه ایـن شـرکت در دسـت اجـرا 

دارد. ساخت پلنت اکسیژن ذوب آهن، پروژه ای 

اسـت کـه ایـن روزهـا با تولید 25 هزار مترمکعب 

در دستور کار قرار گرفته است و امیدوار هستیم 

این پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد. ورود 

ایـن حجـم اکسـیژن به منظـور تولید فـوالد آن  هم 

در شرایطی که با کمبود اکسیژن مواجه هستیم، 

می توانـد منجـر بـه بهبـود شـرایط ذوب آهـن در 

این زمینه و افزایش تولید فوالد شود.

وی در همین راسـتا افزود: پروژه پسـاب ذوب 

حـوزه  در  کـه  اسـت  دیگـری  طـرح  آهـن، 

زیسـت محیطی بـرای نخسـتین بـار توسـط ایـن 

مجموعه مطرح می شـود. گنجایش این پروژه در 

حدود 850 متر مکعب در ساعت است که عالوه 

بـر بازچرخانـی تصفیـه پسـاب های داخل شـرکت، 

پسـاب شـهرها و روسـتاهای اطـراف مجموعـه را 

شـامل می شـود کـه اجـرای آن، بـرگ زرین دیگری 

احـداث کـوره  آهـن اسـت.  در مجموعـه ذوب 

پاتیلـی بـه مجموعـه کوره هـای داخـل شـرکت و 

همچنین تعمیر اساسی یکی از کوره های موجود 

بـه منظـور کاهـش آالیندگـی از دیگـر اقدامـات 

شرکت در راستای تقویت و بهبود تولید فوالد از 

نظر کمی و کیفی است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اذعان کرد: ذکر 

این نکته نیز حائز اهمیت اسـت که با باال گرفتن 

تنـش میـان چیـن و اسـترالیا و سـایر قدرت هـای 

معدنـی جهـان در طی ماه های اخیر، قیمت کک 

به رقم بی سابقه 700 دالر رسیده و حدود دو برابر 

افزایش قیمت پیدا کرده است. طبیعتا این امر بر 

عملکـرد ذوب آهـن نیـز تاثیـر خواهـد گذاشـت. 

بنابراین شـرکت، تاثیرات این افزایش قیمت را در 

6مـاه دوم سـال در نظـر گرفتـه اسـت و امیـدوار 

هستیم سود مورد نیاز در نیمه دوم سال در زمینه 

تامیـن و مصـرف کک هماننـد نیمـه نخسـت آن 

تامین شود.

پیگیری پروژه های مهم  

یـزدی زاده در ادامـه گفـت: پـروژه کک سـازی 

ذوب آهـن، پـروژه بسـیار مهمی اسـت کـه در حال 

حاضر در مرحله مناقصه قرار دارد و از شرکت های 

معتبـر داخلـی و خارجـی جهـت شـرکت در ایـن 

مناقصـه دعـوت بـه عمل آمده اسـت تـا بتوانیم با 

دو  شـماره  باتـری  قانونـی،  مراحـل  شـدن  طـی 

کک سازی شرکت را با ظرفیت 400 تا 450 هزار تن 

راه اندازی کنیم و اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، 

کشور از واردات کک خارجی بی نیاز خواهد شد. 

پیش بینـی ذوب آهـن از زمان اجرای این پـروژه، 18 

زمـان  طـی  در  امیـدوار هسـتیم  کـه  اسـت  مـاه 

کمتـری ایـن اتفـاق رخ دهـد و ارزش افـزوده ایـن 

پـروژه در حـدود 250 تـا 300 دالر در هـر تـن بـرای 

شرکت خواهد بود.

وی در خصـوص تولیـد محصـوالت جدیـد در 

این شرکت، عنوان کرد: با توجه به تولید ریل در 

ذوب آهـن اصفهـان، محصوالتـی کـه در شـرکت 

تولید می شود به وزارت صمت اعالم شده و لذا 

ایـن سـازمان در جریـان تولیـد محصـوالت قـرار 

گرفتـه اسـت تـا از واردات آن بـه داخـل کشـور 

جلوگیری شود.
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کمترین یارانه را از انرژی می گیریم  

در خصـوص  آهـن  شـرکت ذوب  مدیرعامـل 

تامیـن انـرژی و چالش هـای موجـود در ایـن زمینه، 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه ذوب آهـن کمتریـن 

بهـره را از یارانـه انـرژی دریافـت می کنـد، امیـدوار 

انـرژی  هسـتیم در زمسـتان مشـکلی در زمینـه 

نداشته باشیم. اگرچه با محدودیتی که در تامین 

گاز صنایـع پیش بینـی می شـود، ممکـن اسـت در 

ایـن زمینـه بـا چالش هایـی روبـه رو شـویم امـا از 

آنجایـی کـه روش تولیـد ذوب آهـن کـوره بلنـد 

اسـت، بنابرایـن در زمسـتان بـا محدودیـت گاز در 

بخش های تولید چدن و فوالد با مشـکل چندانی 

مواجـه نخواهیم شـد ولـی در بخش نـورد، کمبود 

گاز مشکل سـاز خواهـد شـد. اگـر شـاخص تولیـد 

شـرکت تهیـه چـدن و فـوالد باشـد، در ایـن زمینـه 

تهدیـدی متوجـه ذوب آهـن نخواهـد شـد و در 

مجموع امیدوار هستیم سایر صنایع فوالدی هم 

در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

مواد اولیه ساخت مسکن در کشور مهیا است  

یزدی زاده در ادامه به بحث تامین تجهیزات 

مـورد نیـاز سـاخت یـک میلیـون مسـکن توسـط 

ذوب آهن اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت 

تولیـد خوبـی کـه در کشـور در زمینـه بتـن وجـود 

دارد، ایـن ظرفیـت هم اکنـون بـه 40 میلیـون تـن 

رسـیده اسـت. از ایـن رو، مشـکل خاصـی بـرای 

سـاخت یـک میلیـون واحـد مسـکونی نخواهیـم 

واحـد  تعـداد  ایـن  سـاخت  در  چراکـه  داشـت؛ 

مسـکونی، در نهایـت چهـار میلیـون تن فـوالد در 

شکل هــــای مختلــــف مصــــرف خواهـــد شــــد. 

بزرگ ترین مشکل ما در این زمینه، بروکراسی های 

اداری جهت صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز 

اسـت کـه بهتـر اسـت اتـاق فکـری ایجـاد شـود تـا 

تمامـی تولیدکننـدگان در ایـن اتـاق فکـر حضـور 

داشـته باشـند. در ایـن اتـاق فکـر، موانـع تحقـق 

ساخت یک میلیون واحد مسکونی مورد بررسی 

قـرار گیـرد و بـه دغدغـه تولیدکننـدگان فـوالد و 

سایر صنایع مرتبط با مسکن رسیدگی شود.

وی تاکیـد کـرد: مـا یکی از بهترین کشـورهای 

دنیـا در زمینـه تولیـد انـواع مصالـح سـاختمانی و 

سایر تجهیزات مورد نیاز در ساخت و ساز هستیم 

و در حوزه مسکن، هیچ وابستگی خاصی به خارج 

از کشور نداریم. البته تحقق ساخت یک میلیون 

واحد در سال، باید به صورت پلکانی انجام شود و 

قطعا با برنامه ریزی صحیح و مطلوب در یک دوره 

چهـار سـاله، بـه تعـداد واحـد مسـکونی مطلـوب 

دست خواهیم یافت.

برنامه ریزی برای گسترش صادرات  

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن در خصـوص 

در  کـرد:  اظهـار  شـرکت،  ایـن  برنامـه صادراتـی 

زمینـه صـادرات ریـل بـا توجه بـه تـوان تولید ریل 

36 متـری توسـط شـرکت و همچنیـن تاکیـد بـر 

امـکان حمـل آن در داخـل کشـور، اقداماتـی را 

انجـام دادیـم و بـه غیـر از بـازار داخلـی، بـه دنبال 

بازارهـای صادراتـی هسـتیم. در خصـوص توقـف 

صـادرات ریـل بـه افغانسـتان نیـز بحـث قـرارداد 

ایـن  بـا دولـت قبلـی  صـادرات ریـل ذوب آهـن 

کشـور بـوده و در زمینـه ارتبـاط بـا دولـت جدیـد، 

تابع سیاست های کشور هستیم. البته رایزنی هایی 

را بـا وزارت امـور خارجـه در ایـن زمینـه انجـام 

داده ایم تا مشـکل خاصی متوجه شـرکت نباشد. 

بنابراین با توسـعه ظرفیت تولید، مشـکل خاصی 

صـادرات  آمـاده  و  نـدارد  وجـود  زمینـه  ایـن  در 

هسـتیم تـا بهتریـن اتفاقـات در ایـن زمینـه بـرای 

مجموعه ذوب آهن رقم بخورد.

یـزدی زاده در ارتبـاط بـا نقـش آمریکا در زمینه 

توقیف صادرات ریل به افغانسـتان، تصریح کرد: 

این بحث مربوط به دولت قبلی افغانستان است 

و با توجه به شرایط تحریمی که در حال حاضر در 

کشـور وجـود دارد، امیـدوار هسـتیم هرچـه زودتر 

موانـع موجـود در ایـن زمینـه برطـرف شـود زیـرا 

تاکنـون مانعـی بـه دلیـل تحریم هـا، در واردات و 

صادرات نداشته ایم و بیشتر تحریم ها و مشکالت 

موجود، داخلی هستند.

وی یادآور شـد: سـالیان سال اسـت که واردات 

زغال سنگ و کک به داخل کشور انجام می شود. 

در حـوزه زغال سـنگ، از لحـاظ کمـی و کیفـی بـا 

مشـکالتی روبـه رو هسـتیم و در زمینـه کک نیـز تا 

زمان ورود باتری شماره دو به مدار تولید، ناچار به 

واردات خواهیم بود. هر چند این امیدواری وجود 

بـا  زمینـه  ایـن  در  جدیـدی  قراردادهـای  دارد 

با توجه به تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان، محصوالتی که در شرکت 

تولید می شود به وزارت صمت 
اعالم شده و لذا این سازمان در 

جریان تولید محصوالت قرار گرفته 
است تا از واردات آن به داخل کشور 

جلوگیری شود
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کشورهای مختلف منعقد شود و شاهد صادرات 

ریل در آینده نزدیک باشیم.

کاهش هزینه ها نسبت به فروش  

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن در خصـوص 

افزایـش هزینه هـای شـرکت ذوب آهـن در طـی 

سـال جـاری، بیـان کـرد: افزایـش هزینـه تعبیـر بـه 

افزایـش قیمـت در فـروش یـک شـرکت می شـود. 

ایـن افزایـش  بنابرایـن بایـد معیـار مشـخصی از 

داشـته  وجـود  مختلـف  بخش هـای  در  هزینـه 

باشـد؛ در نتیجـه تمامـی ایـن مسـائل در سـامانه 

کدال تحلیل می شود.

یـزدی زاده مطـرح کـرد: بـا بررسـی نمودارهـای 

موجـود در ایـن سـامانه، متوجـه کمتریـن میـزان 

بعـد  بـه  سـال 1394  از  آهـن  ذوب  در  هزینه هـا 

خواهیـم شـد. در حالـی کـه شـرکت در ایـن مـدت 

بیشـترین میـزان اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی را 

داشـته اسـت. اخیـرا نیـز بانـک مرکـزی مصوبـه ای 

اخـذ  بـه  قـادر  تولیـدی  واحدهـای  کـه  داشـته 

تسهیالت به میزان 90 درصد فروش سال گذشته 

خود هسـتند و لذا این امر در ارتباط با ذوب آهن 

به هیچ وجه مناسـب نیسـت.

وی در همیـن راسـتا افـزود: شـرکت ذوب آهن 

در طی چند سال اخیر توانسته است از سراشیبی 

خـارج شـده و بـه یـک سـودآوری پایـدار در فـروش 

دست یاید. بنابراین اتفاقات خوبی در این زمینه 

رخ داده کـه از جملـه آن، افزایـش حد اعتبـاری در 

بانک هـا اسـت. چراکـه اگـر یـک شـرکت نتوانـد از 

تسهیالت بانکی موجود استفاده کند، با مشکل 

مواجـه خواهـد شـد. از ایـن رو هزینه هـای انجـام 

شده در شرکت باید نسبت به فروش بررسی شود 

و خوشـبختانه در طـی سـال گذشـته و 6 ماهـه 

نخسـت سـال جـاری، بـا کمتریـن میـزان نسـبت 

هزینـه بـه فـروش در مجموعـه ذوب آهـن مواجـه 

شـده ایم و در شـرایط خوبـی از لحـاظ مالـی قـرار 

مالـی  تسـهیالت  از  اسـتفاده  بنابرایـن  داریـم. 

بانک ها، مقوله بسـیار مهمی اسـت که باید مورد 

توجه شرکت های بزرگ قرار گیرد.

خواست ذوب آهن، توزیع عادالنه مواد   

اولیه است

در خصـوص  آهـن  شـرکت ذوب  مدیرعامـل 

سیاسـت گذاری دولـت در طـی چند مـاه اخیر در 

صنعـت فوالد، مطرح کـرد: آنچه در طی چند ماه 

اخیـر از وزیـر محتـرم صنعـت، معـدن و تجـارت 

مشـاهده شـده اسـت، نـگاه کارشناسـانه وی در 

حوزه های مختلف صنعت اسـت. مشـکل اصلی 

ذوب آهـن در زمینـه زنجیـره فـوالد، توزیع عادالنه 

مواد اولیه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

حاضـر،  حـال  در  کـرد:  عنـوان  یـزدی زاده 

شرکت های باالدستی ذوب آهن به دلیل احداث 

واحدهای فوالدی و توسعه آن در طول زمان، قادر به 

تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت نیستند. بنابراین 

از دولـت انتظـار داریـم در ایـن خصـوص اقدامـات 

الزم و کافی را انجام دهد. در بحث قیمت گذاری 

نیـز همـکاری الزم دولـت بـا ذوب آهـن صـورت 

پذیرفتـه اسـت و محصـوالت تولیدی بـا نرخ های 

مشخص در بورس کاال به فروش می رسد.

وضعیت خوب شرکت های زیرمجموعه  

مدیرعامل شـرکت ذوب آهن ضمن اشـاره به 

ذوب  زیرمجموعـه  شـرکت های  توسـعه  طـرح 

شـرکت های  از  برخـی  کـرد:  خاطرنشـان  آهـن، 

زیرمجموعـه ذوب آهـن مانند پویش بـازرگان در 

فعالیـت  مشـغول  بازرگانـی  و  خدماتـی  حـوزه 

هسـتند و برخـی نیـز ماننـد تاالب گیـن، پویـش 

معادن و پویش ساخت در حوزه تولید به فعالیت 

می پردازنـد. ایـن شـرکت ها در طـی سـالیان اخیر 

بدون تکیه بر ذوب آهن سودآور شده اند و البته 

اجـرای بخشـی از فعالیت هـای ذوب آهـن را بـر 

عهده گرفته اند.

وی بیان کرد: شـرکت مرآت در سـالیان قبل 

بـه تنهایـی فعالیت هـای مرتبـط بـا ذوب آهـن را 

انجـام مـی داد امـا در حـال حاضـر، شـرکت های 

بـه  زیرمجموعـه ذوب آهـن ماننـد تاالب گیـن 

تولیـد نیوجرسـی و تراورس هـای بتنـی راه آهـن 

نیوجرسـی های  تولیـد  هم اکنـون  و  می پـردازد 

سبز به منظور استفاده در اتوبان در دستور کار 

ایـن شـرکت قـرار دارد. تولیـد دیوارهـای پیـش 

ساخته به منظور استفاده در دیوارکشی خطوط 

ایـن  اقدامـات  دیگـر  از  آهـن  ذوب  مجموعـه 

شـرکت اسـت. در واقع، هدف کلی ذوب آهن، 

فعالیت گسـترده و سـودده این شـرکت ها بدون 

تکیه بر این مجموعه است.
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مدیرعامـل یک شـرکت فوالدی گفت: در سـال 1384 در نظر داشـتیم تـا دو واحد فوالدی یکی در زمینه شـمش آلیـاژی و دیگری در 
حـوزه نـورد، احـداث کنیـم امـا در این مسـیر، با چالش های متعـددی مواجه شـدیم که به توقـف پروژها انجامیـد اما در حـال حاضر، 

طرح احداث کارخانه تولید شمش فوالدی را در دست اجرا داریم که حداکثر در آغاز سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.

یک فعال صنعت فوالد عنوان کرد:

بیش از یک دهه تالش برای احداث کارخانه

یـک مدیـر فـوالدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: یـک پـروژه تولیـد بیلت فـوالد آلیـاژی در 

اختیار داشـتیم که در سـال 1384 با ظرفیت 800 

هـزار تـن در وزارت صنعـت مجـوز بهره بـرداری 

دریافـت کـرد امـا متاسـفانه ایـن پـروژه بـه دلیـل 

تحریم هـا و عـدم تامیـن مالـی مناسـب به نتیجه 

شـرکت،  سـهامداران  حـال،  همیـن  در  نرسـید. 

احـداث یـک واحـد تولیـدی نـورد را نیـز شـروع 

کرده بودند که این طرح نیز ناتمام باقی ماند.

وی ادامـه داد: اکنـون در حـال راه اندازی طرح 

تولیـد شـمش فـوالدی بـه ظرفیـت 100 هـزار تـن 

هستیم که این پروژه قریب به 40 درصد پیشرفت 

داشـته اسـت و در انتهـای سـال جـاری یـا نهایتـا 

ابتدای سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.

ایـن فعـال صنعـت فـوالد مطـرح کـرد: بـرای 

پیشـرفت پـروژه، اقدامـات زیادی در دسـتور کار 

اسـت کـه احـداث سـالن ها و تـا حـدودی خریـد 

تجهیـزات خارجـی صـورت گرفتـه و تنهـا تامیـن 

تجهیـزات سـاخت داخـل ناقـص مانده اسـت که 

بـا  قـرارداد  عقـد  حـال  در  منظـور،  ایـن  بـرای 

شرکت های تامین کننده هستیم.

کرونا، قطعی برق و نوسان قیمت ها  

این فوالدساز گفت: یکی از عمده چالش هایی 

کـه ایـن شـرکت را ماننـد بسـیاری از واحدهـای 

تولیـدی درگیـر کـرده، ضعف نقدینگی اسـت. به 

طوری که اساسی ترین معضلی که روند فعالیت 

این مجموعه را در سال های قبل با اختالل مواجه 

کـرد، نبـود منابـع مالـی قوی بود که خوشـبختانه 

این مقوله به طور کامل برطرف شده است.

ویـروس  عالوه برایـن،  افـزود:  ادامـه  در  وی 

کرونـا مجموعـه مـا را هماننـد دیگـر شـرکت های 

فـوالدی بـا خسـارت های جبران ناپذیـری مواجـه 

کرد. به طوری که همه گیری این ویروس، باعث 

توقف یک ماهه پروژه شد.

ایـن مدیـر صنعتـی مطرح کـرد: معضل دیگر 

ایـن شـرکت، قطعـی مکـرر بـرق در فصل تابسـتان 

بـود کـه باعـث توقـف  پـروژه شـمش فـوالدی و 

همچنیـن تولید سـایر واحدهـای فوالدی شـد. به 

طوری که این مجموعه در راستای تکمیل طرح، 

در مرحلـه سـاخت سـازه های فلـزی کارخانـه بـود 

و  پروفیـل  ورق،  سرسـام آور  قیمت هـای  بـا  کـه 

سـیمان و همچنیـن کمبـود آن هـا در بـازار مواجه 

شـد. ایـن اتفـاق، هـم از نظـر مالـی و هـم از نظـر 

زمانی پروژه را با مشکل مواجه کرد و بهره برداری 

از آن را به تعویق انداخت.

برنامه تامین مواد اولیه  

این تولیدکننده شمش فوالدی به توضیحاتی 

دربـاره نحـوه تامیـن مـواد اولیـه کارخانـه بعـد از 

راه انـدازی پرداخـت و بیـان کـرد: قـرار اسـت از 

طریـق بـورس کاالی ایـران، آهـن اسـفنجی مـورد 

نیاز کارخانه را تامین کنیم. همچنین برای تولید 

شـمش فوالدی نیازمند قراضه آهنی نیز هسـتیم 

که مقرر شـده اسـت از بازار داخلی و یا از طریق 

واردات از کشورهای همسایه آن را تهیه کنیم.

تولید 400 هزار تن شمش فوالدی  

وی در خصـوص فراینـد تولیـد شـمش در ایـن 

کارخانه، عنوان کرد: ماشین ریخته گری پیوسته 

را از شـرکت داخلـی تامیـن کرده ایـم. همچنیـن 

برنامه ریـزی کوتاه مـدت واحـد تولیدی مـا به این 

صـورت اسـت کـه بـا اسـتفاده از یـک سـت کـوره 

القایـی بـا ظرفیت 25 تن تولید شـمش فـوالدی را 

آغـاز کنیـم و بـه سـمت تولیـد مطابـق بـا ظرفیـت 

اسـمی یعنـی 100 هـزار تـن در سـال حرکت کنیم. 

همچنین برنامه بلند مدت این واحد تولیدی نیز 

بـر ایـن قـرار اسـت کـه تعـداد کوره هـا را بـه چهـار 

ست برسانیم. در طرح توسعه این واحد تولیدی، 

میـزان تولیـد شـمش فـوالدی بـه 400 هـزار تـن در 

سال خواهد رسید.

صادرات به عراق و ترکیه  

ایـن فعـال صنعـت فـوالد در پایان اظهـار کرد: 

کشـورهای هـدف صـادرات ایـن واحـد فـوالدی، 

کیفیـت  بـه  توجـه  بـا  هسـتند.  ترکیـه  و  عـراق 

محصـول و نزدیکـی کارخانـه  بـه مرزهـای غربـی 

ایـن  بـرای  آینـده  در  را  رقابتـی  مزیـت  کشـور، 

شـرکت فراهم خواهد کرد که بتوانیم بخشـی از 

شـمش فـوالدی خـود را صـادر کنیـم. همچنیـن 

ملـکان  شـهر  در  نیـز  را  محصـول  از  بخشـی 

آذربایجـان غربـی کـه به شـدت با کمبود شـمش 

فوالدی مواجه است، عرضه خواهیم کرد. 
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کارشـناس محیط زیسـت و توسـعه پایدار اسـتان اصفهان با اشـاره به صدمات جبران ناپذیر طرح های توسـعه ای فوالدی بر محیط 
زیسـت این اسـتان، گفت: توسـعه صنعت فوالد به خصوص در فوالد مبارکه، به بهانه اشـتغال و تولید در حال انجام اسـت و در این 

زمینه هیچگونه نظارت زیست محیطی صورت نمی پذیرد.

کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار استان اصفهان:

طرح های توسعه فوالد مبارکه بحران کم آبی را تشدید خواهد کرد
محیط زیست اصفهان در خطر است  

مهدی بصیری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در پاسخ به این 

مبارکـه  فـوالد  توسـعه ای  طرح هـای  کـه  سـوال 

همچـون نـورد گـرم شـماره 2 آیـا صدمات محیط 

زیسـتی بـرای اسـتان اصفهـان خواهـد داشـت، یا 

خیـر، اظهـار داشـت: بلـه؛ هرگونـه توسـعه ای کـه 

کارخانه هـای  در  و  کارخانـه  ایـن  در  بخواهـد 

فـوالدی دیگـر انجـام شـود، نیازمنـد آب فراوانـی 

اسـت و آلودگی هایـی را نیـز بـه همـراه خواهـد 

داشـت کـه بـرای سـالمت جامعـه و کشـاورزی 

منطقه، مضر است.

تبعات توسعه صنعت فوالد در اصفهان  

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

فـوالد  توسـعه ای  طرح هـای  افـزود:  ادامـه  در 

مبارکه همچون نورد گرم شماره 2 نیز شامل این 

مضرات می شـود و گروه فوالد مبارکه اصفهان با 

دو میلیـون تـن در سـال تولیـد خـود را آغـاز کـرد و 

بعد این میزان را به پنج میلیون تن در سال و در 

نهایت به 10 میلیون تن در سال رساند؛ به طوری 

کـه سـاالنه 7.2 میلیـون تـن اسـلب فـوالدی در 

مصـرف  شـرکت  ایـن  توسـط  اصفهـان  اسـتان 

جهـش  تولیـد،  میـزان  افزایـش  ایـن  می شـود. 

همـراه  بـه  را  کارخانـه  ایـن  توسـط  آب  مصـرف 

داشت و این امر، در خشک شدن زاینده رود نیز 

موثر بود؛ البته این موضوع تنها در خصوص این 

شرکت صدق نمی کند.

وی یادآور شـد: به طور کلی، توسـعه صنعت 

فوالد در استان اصفهان، عالوه بر افزایش مصرف 

آب، رشـد جمعیـت مهاجـر بـه ایـن شـهر را نیز به 

همراه دارد که این امر نیز باعث افزایش ترافیک 

شهری و آلودگی شده است.

بصیـری تاکیـد کـرد: باید تدبیری شـود که 

توسـعه صنعـت فـوالد در اسـتان های دیگـری 

هسـتند،  کویـری  کـه  یـزد  و  اصفهـان  جـز  بـه 

دنبال شود.

صادرات شمش فوالد  

پایـدار  کارشـناس محیـط زیسـت و توسـعه 

اسـتان اصفهـان اذعـان کـرد: اگـر بـه انـدازه نیـاز 

کشور، فوالد تولید شود، دیگر نیازی به صادرات 

چراکـه  بـود.  نخواهـد  کشـورها  سـایر  بـه  فـوالد 

شـمش فـوالدی ارزش افـزوده کمتـری نسـبت بـه 

سایر محصوالت پایین دستی دارد و به نوعی آب 

و یارانه مردم است که صادر می شود.

عدم نظارت سازمان محیط زیست بر   

صنعت فوالد

وی در خصوص نظارت سازمان محیط زیست 

استان اصفهان بر عملکرد فوالدسازان، اظهار کرد: 

سازمان محیط زیست استان اصفهان، توان کنترل 

و نظارت را ندارد. چون صنعت فوالد مافیای قوی 

در کل کشور دارد و به دلیل اینکه سودآور است، 

از آن حمایت می شود.

تولید فوالد در اصفهان کنترل شود  

بصیـری در پایـان ایـن گفت وگـو بیـان کـرد: 

نبایـد تولیـد فـوالد در اسـتان اصفهـان توسـعه 

پیـدا کنـد و یـا تولیـد شـرکت هایی کـه در ایـن 

اسـتان، مسـتقر هسـتند بـه مرور کاهـش یابد و 

ایـن  بـه مـکان دیگـری منتقـل شـود. اگـر االن 

اتفـاق نیفتـد، قطعـا نسـل آینـده ایـن تصمیـم را 

صـورت  ایـن  غیـر  در  زیـرا  گرفـت  خواهـد 

نمی توانیـم بـه اسـتان اصفهـان بـه عنـوان یـک 

استان پایدار نگاه کنیم.
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مدیـر تامیـن و فروش شـرکت سـهند هیدرولیک گفت: صنعت قطعه سـازی کشـور در حال توسـعه اسـت و سـبد محصـوالت این 
صنعـت روز بـه روز گسـترده تر می شـود؛ در این مسـیر، شـرکت ما بـه گونه ای برنامه ریـزی کرده  اسـت تا ضمن اینکـه اثرات منفی 
رشـد قیمـت جهانـی آلومینیوم و نـرخ ارز بر تولیـد و فروش قطعات آلومینیومی را به حداقل برسـاند، چشـم انداز مطلوبـی را نیز برای 

حفظ مشتریان داخلی و همچنین حضور در بازارهای بین المللی ترسیم کند.

مدیر تامین و فروش شرکت سهند هیدرولیک:

صنعت قطعه سازی ایران مسیر پیشرفت را طی می کند

امیـن محرابـی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

فعالیت شرکت سهند هیدرولیک همان طور که 

از نام پیداست، در زمینه تولید قطعات هیدولیکی 

است. این شرکت از سال 1374 تاکنون، به تولید 

قطعات موتوری و گیربکسی پرداخته است و در 

حال حاضر تامین کننده اصلی قطعات انگشتی، 

واتر پمپ ها، دریچه گاز در OEM و... هستیم. 

تامین کننـده  ایـن محصـوالت،  تامیـن  کنـار  در 

قطعاتی مانند قطعات گیربکسـی و موتوری که 

توسـط تولیدکننـده خـودرو تولیـد نشـده باشـند 

نیز هستیم.

وی ادامـه داد: نزدیـک بـه 70 درصـد قطعاتـی 

که در این شـرکت تولید می شـوند، از آلومینیوم 

سـاخته شـده اند و بـرای تامیـن آلومینیـوم مـورد 

نیاز، تاکنون از منابع داخلی اقدام به تامین نیاز 

خـود کرده ایـم. بعضـی از مـواد اولیـه توسـط خود 

شـرکت خودروسـاز تامیـن می شـود و آلومینیـوم 

مورد نیاز را از شـرکت هایی مانند فن آوری ذوب 

گلپایگان تامین می کنیم.

قیمت  باالی آلومینیوم، متاثر از نرخ دالر است  

مدیر تامین و فروش شرکت سهند هیدرولیک 

در خصوص چالش های مسـیر تامین مواد اولیه، 

اذعـان کـرد: در ایـن بـاره بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره 

داشـت کـه افزایـش قیمـت آلومینیـوم هـم در 

طـور  بـه  محصـوالت  فـروش  در  هـم  و  تامیـن 

مستقیم تاثیر منفی دارد. البته در تولید قطعات 

OEM، مشکلی نداریم؛ چراکه خود شرکت های 

خودروسـازی مواد اولیه مورد نیاز سـاخت قطعه 

را تامیـن می  کننـد امـا بـرای سـاخت قطعاتی که 

توسـط تولیدکننـده خـودرو تولیـد نشـده باشـند، 

ایـن چالـش را داریـم چـون بایـد آلومینیـوم را از 

منابع دیگری تامین کنیم که با توجه به افزایش 

قیمت ها، نمی توانیم در فروش محصوالت روی 

افزایش قیمت مانور بدهیم. تا به حال نتوانستیم 

سیاسـت خاصـی را بـرای رویارویـی بـا ایـن چالش 

اتخاذ کنیم زیرا به دلیل عدم واردات آلومینیوم 

اولیـه، بایـد ایـن فلـز را از تولیدکننده های داخلی 

تامیـن کنیـم و هـر قیمتـی کـه بـرای آن در نظـر 

می گیرند را بپذیریم.

کـرد:  بیـان  خـود  صحبـت  تکمیـل  در  وی 

افزایـش قیمـت آلومینیـوم متاثر از رشـد قیمت 

جهانـی آن و نـرخ دالر اسـت امـا پرمیومـی نیـز 

روی آن اعمال می شـود که بیشـتر شـدن قیمت 

داخلی آلومینیوم از قیمت جهانی آن می شود. 
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اسملترها به دلیل فعالیت تجاری که در زمینه 

صـادرات شـمش و واردات آلومینـا دارنـد نیـز 

مجبـور هسـتند تابـع نـرخ دالر باشـند تـا دچـار 

ضرر نشوند.

خنثی سازی جهش قیمتی آلومینیوم  

محرابـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه افزایـش 

قیمـت جهانـی آلومینیـوم چـه تاثیـری بـر رونـد 

تولیـــــد قطعــــات آلومینیــــومی در ایـــن شـرکت 

گذاشـته اســـت، اظهـــار کــــرد: بـــرای مقابلـــه با 

تاثیرپذیــری تولیـد از ایـن نوسـان قیمـت، تـالش 

کردیم حاشیــه سود فروش خود را کاهش بدهیم 

و بــا همـــان قیمتی که قبال نیز محصوالت را به 

فـروش می رسـاندیم، محصـوالت خـود را عرضـه 

کنیـــم تـــا نیاز مصرف کننــده تامیــــن شـــود. در 

حقیقــــت فشـــار اصلـی ایـــن اتفـــاق روی دوش 

شرکـــت سهنــــد هیــــدرولیک وارد می شــــود تـا 

نگذاریــم مصرف کنندگان متحمــل سختـــی در 

خرید شوند.

افزایش میزان تولید در سال 1400  

مدیر تامین و فروش شرکت سهند هیدرولیک 

تصریـح کــرد: ظرفیـــت تولیـــد شرکـــت سهنــــد 

تولیـدی،  قطعـات  تعـداد  لحـاظ  از  هیدرولیـک 

سـاالنه بیـن 30 تـا 40 میلیـون قطعـه اسـت و در 

سال 1400 نیز میزان تولید قطعات افزایش یافت 

در  آن  تولیـد  توانایـی  کـه  قطعـات  برخـی  زیـرا 

شـرکت های داخلـی وجـود نداشـت را توانسـتیم 

داخلی سازی و با تیراژ باال تولید کنیم.

وی اضافـه کـرد: عمـده مشـتریان مـا چـه در 

زمینـه قطعـات تولیـدی و چـه در زمینه قطعات 

»After market«، خـــودروسازهــــا هستنــــد و 

تعهـد کاری مـا بـر همیـن اسـاس اسـت کـه روی 

ادامـه همـکاری بـا تولیدکننـدگان خـودرو تمرکز 

داشته باشیم.

به صورت غیر مستقیم در بازار جهانی   

حضور داریم

محرابـی بـا اشـاره بـه بحـث صـادرات و میزان 

فعالیـت ایـن شـرکت در بازارهـای جهانـی، اظهار 

کرد: تاکنون به صورت مستقیم هیچ محصولی 

را صـادر نکرده ایـم و صرفـا تاجرانـی از کشـورهای 

دیگـر بـرای خریـد محصـوالت مـا بـه ایـن شـرکت 

مراجعـه کرده انـد و پـس از خریـد محصـوالت، در 

فــــروش  بنگاه هــــای  از طریــــق  کشـــــور خـــــود 

محصوالت، برند ما را در بازار جهانی عرضه و به 

فروش رسانده اند.

وی تاکید کــرد: طی دو ســـال اخیـــر، میزان 

فـروش محصـوالت سـهند هیدرولیـک در بـازار 

داخلـــی به شکــــل چشم گیـــری تغییــر نداشتــه 

تاثیرگـذاری  بـه  بـاره  ایـن  در  و می تـوان  اسـت 

شیــوع ویـــروس کرونـــا نیــز اشــاره کــرد کــه در 

دوران محدودیت هـــا و تعطیلی هـــای پی درپی 

کـه سبــب توقـف فعالیـت کارخانه هـا نیـز شـد، 

میـزان مصـرف قطعـات خـودرو بـه لحـاظ تیـراژ 

کاهـش پیـدا کـرد اما مشـتریان خود را از دسـت 

ندادیـم و حتـی در سـال 1400، نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل، شرایط مطلوب تری در تولید و 

فروش محصوالت داشتیم.

تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتری  

مدیر تامین و فروش شرکت سهند هیدرولیک 

در توضیـح دیرکـرد پرداخـت مطالبـات از سـوی 

مشـتریان و چالش هایـی کـه در ایـن زمینـه وجود 

دارد، عنوان کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات از 

سوی مشتریان، بحث یکی دو سال اخیر نیست 

و سـابقه چندیـن سـاله دارد امـا بـه هـر حـال بـرای 

بقــــا و ادامــــه تولیـــد، خود را با شرایط محیـــطی 

موجود وفق می دهیم. 

وی در پایان به جایگاه صنعت تولید قطعات 

خودروسـازی کشـور در دنیـا اشـاره کـرد و گفت: 

ایـن صنعـت در حـال حاضـر رونـد رو به رشـدی را 

در داخـــل کشـــور طی می کنـــد و به جایگاهـــی 

که کشورهــای پیشرو منطقه دنبال می کنند، به 

زودی خواهــــد رسیــــد. برخـالف تصــــور برخـی 

تولیدکننـدگان مبنـی بـر اینکـه تحریم هـا سـبب 

افــــت و به نوعــــی توقـــــف رشـــــد صنایـــــع در 

کشور شــده است، باید گفت که این امر، باعث 

شـد تـا بـه تـوان داخلـی اتـکا کنیـم و بـه ایـن بـاور 

برسـیم کـه در شـرایط سـخت بهتـر از هـر زمانـی 

می تـوان رشـد و پیشـرفت را در تولیـد و صنعـت 

کشور شاهد بود.

در دوران محدودیت هــا و 
تعطیلی هــای پی درپی که سبـب 

توقف فعالیت کارخانه ها نیز شد، 
میزان مصرف قطعات خودرو به 

لحاظ تیراژ کاهش پیدا کرد
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سهمخودرادربازارداخلیافزایشخواهیمداد

عملکرددرخشانشرکتمسدرحوزهمسئولیتاجتماعی
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مدیـر تولیـد شـرکت صنایع زرین مس پاسـارگاد گفـت: علی رغم داشـتن ارتباط تجاری با کشـور ترکیـه، در نظـر داریم تمرکز 
خود را بیشتر بر بازار داخلی معطوف کنیم.

مدیر تولید شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد:

سهم خود را در بازار داخلی افزایش خواهیم داد
نوسان نرخ ارز، صادرات را با چالش مواجه کرد  

مصطفی حیدری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

محصول تولیدی شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد، 

مفتـول مسـی با قطر هشـت میلی متـری بـوده که 

خـوراک اصلـی شـرکت های سـازنده سـیم و کابـل 

اسـت و در کنـار ایـن ایـن محصـول، تولیدکننـده 

سـیم های افشـان، تابیـده و کابل هـای هوایـی در 

تمامی سایزها و مقاطع نیز هستیم.

وی افزود: میزان تولید هر یک از محصوالت 

به طور کامل به سفارش مشتری بستگی داشته 

و در هـر مـاه متغیـر اسـت امـا بـه صـورت کلـی 

می تـوان گفـت ماهانـه در مجمـوع 6 هـزار تـن 

انواع محصوالت سیم و کابلی را تولید می کنیم. 

تولیـد  ظرفیـت  درصـد   70 بـا  حاضـر،  حـال  در 

مشغول به فعالیت هستیم.

مدیر تولید شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد 

در ادامـه بـه چالش هـای مسـیر تولید اشـاره کرد: 

در زمینه های مختلفی با چالش  روبه رو هستیم. 

به طور مثال، به دسـتگاه ها و تجهیزاتی نیازمند 

هسـتیم کـه بایـد از طریـق واردات از کشـورهایی 

نظیر آمریکا، آلمان و... تامین شوند اما متاسفانه 

امـکان انجـام هیچ مـراوده تجاری با این کشـورها 

را نداریم.

حیدری ادامه داد: به طور کلی، از راه کسب 

بـه وجـــود آمـــده را حـل  تجربـه برخـی مسـائل 

می کنیـم. همچنیـن توسـط تیـم مجربـی کـه در 

شـرکت مشـغول بـه کار هسـتند مشـکالت فنـی 

بیشـترین  می کنیـم.  برطـرف  را  تولیـد  خطـوط 

چالشـی کــــه بـر رونــــد تولیـــد تاثیرگـذار بـــوده، 

نوسانات قیمت دالر در بازار جهانی و اثرگذاری 

آن روی قیمت فلزات است.

تولید انواع سایزهای استاندارد سیم و کابل  

مدیر تولید شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد 

مطـرح کـرد: عمـده مـواد اولیـه ای کـه اسـتفاده 

می کنیم، کاتد و ضایعات مس است. کاتد مورد 

نیـاز خـود را از شـرکت های داخلـی مانند مجتمع 

مـس سرچشـمه تامیـن می کنیـم. پـس از شـارژ 

کوره هـای ذوب بـا مـس، انجام عملیات تصفیه و 

سـپس آماده سـازی مـس مـذاب، اولیـن محصـول 

خط تولید، یعنی مفتول مسی هشت میلی متری 

تولیـد می شـود کـه بـه دسـتگاه های راد و کشـش 

مـی رود و بـه مفتـول بـا قطـر 1.38 میلی متر تبدیل 

می شـود. سـپس بـا ورود ایـن مفتـول بـه دسـتگاه 

سـفارش  بـا  مطابـق  اندازه هایـی  بـه  مولتی وایـر، 

مشتریان، سیم و کابل تولید خواهد شد.

وی اضافه کرد: همه سایزبندی های استاندارد 

بـرای تمـام محصـوالت ایـن شـرکت در نظر گرفته 

شده است؛ مانند سیم های افشان، کامپکت و یا 

کابل های هوایی که بسـته به سـفارش مشـتری با 
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در نظر گرفتن میزان حجم تولید معین، به دست 

مصرف کننده می رسند.

هر سال باید نقدینگی بیشتری فراهم کنیم  

حیـدری در خصـوص افزایـش جهانـی قیمـت 

مس و تاثیر آن بر روند فعالیت شرکت، عنوان کرد: 

قطعا نوسانات بیش از حد قیمت مس، تاثیرات 

منفـــی روی نقـــدینگی شرکت هـــای فعــال در 

صنعت مس ازجمله زرین مس پاسارگاد گذاشته 

اسـت؛ هـر سـال میـزان سـرمایه ای کـه بایـد بـرای 

تامین مواد اولیه در دست داشته باشیم، افزایش 

پیـدا کـرده و افزایـش هزینـه تولیـد، در نهایـت 

موجـب کاهـش سـودآوری می شـود. بایـد بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز، سـرمایه هنگفتـی 

فراهـم کنیـم تـا بتوانیم تا حدودی بـدون دغدغه 

تولید را ادامه دهیم.

فروش به همه نقاط کشور  

مدیر تولید شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد 

در ارتبـاط بـا مشـتریان ایـن شـرکت، بیـان کـرد: 

تمام شـرکت های تولیدکننده سـیم و کابل با این 

شـرکت در تعامـل و معاملـه هسـتند و در تمـام 

نقاط کشور برای محصوالت خود مصرف کننده 

داریم. در ارتباط با عرضه محصوالت تولید شده 

بـه بازارهـای جهانـی نیـز بایـد گفـت که با کشـور 

ترکیــــه رابطه تجــــاری داریم اما در ســـال جدید 

قصد داریم سـهم خود از پوشـش نیاز بازار داخل 

کشور افزایش دهیم تا برند شرکت بیش از پیش 

شناخته شود.

در بورس کاال فعال خواهیم شد  

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل مسـی در 

خصـوص نحـوه تامیـن مواد اولیـه، تاکید کـرد: از 

بـازار آزاد مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامیـن 

می کنیـم. دلیـل خریـد از بـازار آزاد این اسـت که 

در زمینـه امـور مربـوط بـه دریافـت کـد بورسـی 

موانع و سنگ اندازی های فراوانی وجود دارد و با 

توجه به وجود مشـغله کاری باال، فرصت طالیی 

ورود بـه بـورس را از دسـت داده ایـم امـا بـه دنبـال 

این هستیم تا بتوانیم با ورود به بورس کاال، ماده 

اولیه مورد نیاز خود را از بورس کاال تامین کنیم.

وی در مـورد تکنولـوژی تولیـد شـرکت زریـن 

مـس پاسـارگاد، خاطرنشـان کـرد: تکنولـوژی تولید 

محصوالت در این شرکت به شکل پیوسته بوده و 

خط، توامان در حال تولید محصول است. در این 

زمینـه از دسـتگاه ها و ماشـین آالت کامـال خارجی 

بهره برده ایم. برای تامین قطعات یدکی دستگاه ها 

و تجهیزات نیز با مشکلی روبه رو نیستیم؛ چراکه 

طی سـال های گذشـته، برخی قطعات یدکی الزم 

را وارد و اقدام به بومی  سازی آن کردیم.

جلوگیری از واردات سیم و کابل به کشور  

مدیر تولید شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد 

در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

بر ارزیابی جایگاه صنعت سـیم و کابل کشـور در 

دنیـا، تصریـح کــــرد: بـا کمـی دقــــت بـــه خوبـی 

درخواهیم یافت که در حال حاضر، از طرفی، هیچ 

وارداتـی در زمینـه سـیم و کابـل بـه کشـور انجـام 

نمی شود و از طرف دیگر، تمام استانداردهای روز 

دنیـا در شـرکت های سـیم و کابل سـازی رعایـت 

می شود که این امر، مهم ترین عامل عدم واردات 

ایـن محصـوالت بـه کشـور اسـت. تاکنـون آمـاری 

مبنی بر واردات سیم و کابل ثبت نشده و اگر هم 

ایـن کار انجـام شـده باشـد، میـزان بسـیار کـم و 

ضعیفی را شامل می شود.

وی بـه چالـش مهمـی کـه در رونـد تولیـد و 

بازارهـای  در  شـرکت  ایـن  محصـوالت  فـروش 

صادراتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: بیشترین 

معضل در زمینه صادرات، نوسانات قیمت دالر 

است که نه تنها این واحد بلکه سایر کارخانجاتی 

کـه صـادرات محصـول انجـام می دهنـد نیـز در 

این باتالق عظیم گرفتار شده اند.

حیدری درباره فروش داخلی محصوالت نیز 

اظهار کرد: اصلی ترین دلیل این چالش آن است 

کـه قیمـت فلزات وابسـته به تغییـرات لحظه ای 

نـرخ دالر اسـت و بالفاصلـه بـا افزایـش یـا کاهـش 

نـرخ دالر، قیمـت فلـزات نیـز تغییـر پیـدا خواهـد 

کـرد. شـرایط فـروش محصـوالت را بنـا بـر شـرایط 

مشـتریان می سـنجیم و همیشـه در تـالش بـرای 

کنـار آمـدن بـا آن هـا هسـتیم؛ بـه  طـوری کـه بـرای 

تسـویه حسـاب، تا دو ماه فرصت برای مشـتریان 

در نظر گرفته می شود.

به دستگاه ها و تجهیزاتی نیازمند 
هستیم که باید از طریق واردات از 
کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و... 

تامین شوند اما متاسفانه امکان 
انجام هیچ مراوده تجاری با این 

کشورها را نداریم
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مشـاور مدیرعامـل و مدیـر گـروه روابـط  عمومـی شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران گفـت: ایفـای مسـئولیت های اجتماعی در 
زمینه هـای مختلـف، منجـر به ایجـاد اعتمـاد در میان اهالی مناطقی که شـرکت ملی مس در آن مشـغول به فعالیت اسـت، شـده 

و جوانان بسیاری با شور و نشاط فراوان پیگیر اقدامات شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند.

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط  عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران:

عملکرد درخشان شرکت مس در حوزه مسئولیت اجتماعی

محمـد جـواد خلیلـی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

حـوزه  در  کـه  مقولـه ای  نخسـتین  داشـت: 

مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت ملـی صنایـع 

برنامه ریـزی  ایـران مطـرح اسـت، توجـه و  مـس 

دقیق در زمینه ورزش های قهرمانی اسـت. پنج 

باشـگاه حرفـه ای مـس رفسـنجان، مـس کرمـان، 

مـس شـهر بابـک، مـس سـونگون و مـس پاریـز در 

این زمینه مشغول به فعالیت هستند. لذا اگر به 

بررسـی عملکـرد ایـن باشـگاه ها در طـی ماه هـای 

اخیـر بپردازیـم، تیـم فوتبـال مـس رفسـنجان در 

لیگ برتر فوتبال کشور حضور دارد و تیم فوتبال 

مـس کرمـان در لیـگ دسـته یـک فوتبـال کشـور 

شـرکت می کنـد. تیـم هندبـال مـس کرمـان کـه 

ایـران در  به عنـوان نماینـده جمهـوری اسـالمی 

مسابقات قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 2021 

حضـور یافتـه بـود، به مقام پنجمی ایـن رقابت ها 

دسـت یافـت. تیـم والیبـان نشسـته مـس شـهر 

بابک به مقام نایب قهرمانی مسابقات لیگ برتر 

والیبال نشسته جانبازان و معلولین کشور دست 

یافـت. تیـم فوتبـال مـس شـهر بابـک نیـز پـس از 

قهرمانـی در مسـابقات لیـگ دسـته دوم فوتبـال 

تیـم  کـرد.  صعـود  یـک  دسـته  لیـگ  بـه  کشـور 

فوتسـال مـس سـونگون بـه قهرمانـی رقابت هـای 

لیگ برتر فوتسال کشور دست یافت که این تیم 

فوتسـال  باشـگاه های  برتـر  تیـم  جـزو 10  همـواره 

جهان بوده و به عنوان نماینده جمهوری اسالمی 

فوتسـال  باشـگاه های  جـام  مسـابقات  در  ایـران 

جهان حضور خواهد یافت.

وی افـزود: ایـن موارد سـبب ایجاد اعتماد در 

میان اهالی مناطقی که شرکت ملی صنایع مس 

ایـران در آن مشـغول بـه فعالیـت اسـت، شـده و 

جوانـان بسـیاری بـا شـور و نشـاط فـراوان پیگیـر 

اقدامات شرکت در این زمینه هستند.

مدیر گروه روابط  عمومی شرکت ملی صنایع 

مس ایران در خصوص مسئولیت های اجتماعی 

ایـن شـرکت در زمـان همه گیـری ویـروس کرونـا، 

عنـوان کـرد: اقدامـات بسـیاری در ایـن زمینـه بـا 

توجه به ظرفیت موجود شرکت در طی ماه های 

بیمارسـتان  احـداث  اسـت.  شـده  انجـام  اخیـر 

50تختخوابی مجهز در شهرسـتان رفسـنجان به 

منظـور مقابله بـا ویروس کرونـا، از اقدامات مهم 

شـرکت در حوزه مسـئولیت های اجتماعی بوده 

اسـت. بیمارسـتان های شـهر بابـک نیـز به همین 

در  و  شـده  تجهیـز  کرونایـی  ایـام  در  منظـور 

سونگون، کمک های شایانی در زمینه پزشکی به 

بخش های مرتبط صورت پذیرفته است.
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مقولـه  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  خلیلـی 

واکسیناسـیون کرونا در شـرکت ملی صنایع مس 

ایـران، مطـرح کـرد: عملیـات واکسیناسـیون در 

مجموعـه صنایـع مـس ایـران، بـه سـرعت صـورت 

پذیرفت و کارگران شاغل در مناطق تحت پوشش 

ایـن شـرکت، سـریع تر ار موعـد مقـرر در کشـور بـر 

علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. این اقدام به 

منظور جلوگیری از عدم توقف مسـیر رو به رشـد 

شـرکت ملی صنایع مس ایران انجام شـد تا میزان 

تولیـد محصـوالت در ایـن شـرکت، همچنـان روند 

صعودی خود را حفظ کند.

وی ضمن اشـاره به برگزاری اردوهای جهادی 

در شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران، تصریـح کرد: 

در سال جاری، 9 اردوی جهادی با حضور بیش از 

13 هـزار نفـر در مناطقـی از آذربایجـان، کرمـان، 

خراسـان رضوی و خوزسـتان برگزار شـد و 24 هزار 

ایـن  در  حاضـر  جمعیـت  بـه  درمانـی  خدمـت 

اردوهـای جهادی صورت پذیرفت. این اقدامات 

با هماهنگی کمیته امداد و سازمان بهزیستی در 

مناطـق مربوطـه انجـام شـد. در حـال حاضـر نیـز 

دوره دهم اردوی جهادی شـرکت در ورزقان آغاز 

شده است و امیدوار هستیم بتوانیم به دو هزار 

خدمـات  دوره،  ایـن  در  حاضـر  جمعیـت  نفـر 

درمانـی ارائـه کنیـم. البته الزم به ذکر اسـت که 

تعداد چهار هزار خدمت جهت تحقق یافتن این 

امـر هدف گـذاری شـده اسـت. در حالـت کلـی، 

ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  برنامه ریـزی 

خدمت رسـانی به 20 هزار نفر از سـاکنان مناطق 

محروم در حوزه درمان است.

مشـاور مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مس 

ایران در ارتباط با توزیع بسته های معیشتی در 

ایـن  اجتماعـی  مسـئولیت  بـه  عمـل  راسـتای 

شـرکت، اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری، 11 

هـزار بسـته معیشـتی در اسـتان های کرمـان و 

آذربایجان در مناطق همجوار معادن شرکت در 

امیـدوار  توزیـع شـده اسـت.  نیازمنـدان  میـان 

هستیم این روند تا پایان سال و با افزایش تعداد 

بسته های معیشتی ادامه یابد.

پایـگاه  بـه سـوال خبرنـگار  پاسـخ  خلیلـی در 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

ایـن شـرکت چـه برنامه هایی در حوزه مسـئولیت 

اجتماعی برای سال 1401 در نظر دارد، بیان کرد: 

اسـتفاده از پزشـک های بومـی منطقـه در حـوزه 

ایفای مسئولیت های اجتماعی، برنامه ای است 

کـه شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـرای سـال 

آینـده در نظـر دارد. اگرچـه در حال حاضر، رکورد 

این امر از سال 1396 تا کنون شکسته شده است 

ایـن  در  بیشـتری  خدمت رسـانی  امیدواریـم  و 

زمینه به افراد مرتبط داشته باشیم.

امیـدوار  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 

هسـتیم بـا بومـی کردن پزشـکان در ایـن زمینه، 

در سـال آینـده بـه بحث هـای سـخت افزاری و 

لجسـتیک در مناطـق تحـت پوشـش بپردازیـم 

همـکاری  و  مسـاعدت  امـر،  ایـن  انجـام  کـه 

سـهامداران شـرکت را می طلبـد و در صـورت 

تحقـق آن، 30 تـا 40 هـزار پزشـک در سـال آینـده 

اجتماعـی  مسـئولیت های  اجـرای  حـوزه  در 

فعالیت خواهند کرد.

احداث بیمارستان 50تختخوابی 
مجهز در شهرستان رفسنجان به 

منظور مقابله با ویروس کرونا، از 
اقدامات مهم شرکت مس در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی بوده است
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سرب و روی
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کمبودخاکرویشدتیافتهاست
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رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنی اتاق بازرگانـی ایران گفت: شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایران بایـد در خصوص 
میـزان عیـار خاک معدن انگوران و عدم عرضه آن بر اسـاس سـهمیه بندی به واحدهای تولیدی پاسـخگو باشـد زیـرا خاک روی 
عرضـه شـده در بـورس کاال، قیمتـی باالتـر از قیمت واقعی خـود دارد و به همیـن دلیل هم میزان کمـی از آن معامله می شـود؛ در 

صورتی که عمده تولیدکنندگان شمش روی با کمبود جدی ماده اولیه مواجه هستند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

کمبود خاک روی شدت یافته است

ابراهیم جمیلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

در بررسـی و ارزیابـی وضعیـت صنعـت روی در 

حـوزه باالدسـت، می تـوان گفـت کـه بـا توجـه به 

مطلـوب بـودن تـراز LME روی، ایـن صنعـت از 

چراکـه  بـود؛  خواهـد  برخـوردار  خوبـی  آینـده 

قیمت  جهانی این فلز افزایش یافته است و اگر 

یعنـی  ایـن صنعـت  بتوانیـم بزرگ تریـن چالـش 

کمبود مواد اولیه را برطرف کنیم، این صنعت، 

هم در زمینه اشتغال زایی و هم تنوع  بخشی به 

صادرات کشـور، تاثیرگذاری مسـتقیم و مثبتی 

خواهد داشت.

در  موجـود  چالـش  مهم تریـن  افـزود:  وی 

صنعت روی، تامین مواد اولیه است. به طوری 

ظرفیـت  بـا  شـده  احـداث  تولیـد  ظرفیـت  کـه 

تامیـن مـواد اولیـه همخوانـی نـدارد و باید راهی 

یافـت تـا هرچـه زودتـر ایـن معضل برطرف شـود. 

متاسـفانه در سـال جـاری، شـرکت تهیـه و تولیـد 

مواد معدنی ایران تاکنون هیچ یک از سهمیه های 

واحدهـای فـراوری را بـه آن هـا عرضـه نکـرده و 

خاک معدن انگوران را با قیمتی باالتر از قیمت 

پایـه در بـورس کاالی ایـران بـه عرضـه گذاشـته 

است که طبیعتا این قیمت برای تولیدکنندکان 

بـه هیـچ وجـه مقرون به صرفه نیسـت؛ در نتیجه 

از ایـن حیـث، واحدهای تولیـدی در حال حاضر 

تحت فشار هستند.

عدم شفافیت در خصوص معدن انگوران  

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانـی ایـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه معـدن 

انگوران از نظر ذخیره و عیار قابل برداشت، در چه 

شـرایطی بـه سـر می بـرد، عنـوان کـرد: ایـن سـوالی 

ایـران  تولیـد  از شـرکت تهیـه و  بایـد  اسـت کـه 

پرسـیده شـود کـه تاکنون جـواب درسـتی در این 

خصـوص ارائـه نکـرده اسـت امـا بـه صـورت کلی، 

معدن انگوران هر سال عیار خاک اکسیدی خود 

را نسبت به سال قبل بیشتر از دست داده و هر 

سـال بـه عیـار سـولفوره ایـن معـدن اضافـه شـده 

اسـت امـا چـون تحـت مالکیـت شـرکت تهیـه و 

تولید مواد معدنی ایران بوده و پروانه این معدن 

نیز به نام این تامین کننده خاک معدنی اسـت، 

بایـد در خصـوص برنامه هایـی کـه بـرای انجـام 

عرضه طراحی کرده است، پاسخگو باشد.

بـا کاهـش عیـار اکسـیدی و  وی در ارتبـاط 

افزایـش عیـار سـولفیدی خـاک معـدن انگـوران، 

اضافـه کـرد: بـه طورکلـی، سـاختار معـدن بـه ایـن 

شـکل اسـت کـه سـطح خـاک موجـود اکسـیدی 

بـوده اسـت و هـر انـدازه اسـتخراج عمیق تر شـود، 
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سـطح  روی  بیشـتری  سـولفوره  معدنـی  خـاک 

می آید و ذخایر اکسیدی کاهش پیدا می کند.

قیمت  خاک معدنی در بورس کاال   

منطقی نیست

جمیلی در ادامه در اشاره به شرایط معامله 

خـاک روی در بـورس کاالی ایـران، بیـان کرد: به 

ایـن دلیـل کـه قیمـت پایـه فـروش خـاک معدنی 

روی توسـط شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

ایـران در بـورس بـه غلـط و بسـیار باالتـر از عـدد 

واقعــــی قیمــــت گذاری شـــده اســـت، بنابرایـن 

میزان خرید این ماده اولیه توسط تولیدکنندگان 

بسـیار کم اسـت. به عنوان مثال، از 100 هزار تن 

خاک معدنی عرضه شده، تنها چهار هزار تن از 

ایـن خـاک بـه فروش می رسـد. متاسـفانه کسـی 

حاضــــر بــــه برطــــرف کــــردن ایــــن معضــــل و 

قیمت گذاری واقعی و منطقی این مــاده اولیـــه 

در بورس کاال نیست.

خاک روی در بورس خریدار ندارد  

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانـی ایـران در پاسـخ بـه اینکـه شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران بر چه اساسـی 

قیمـت خـاک معدنی را تعیین می کند، گفت: 

قیمت گـذاری بـر خـاک روی بـر اسـاس فرمـول 

خاصـی در این شـرکت صـورت می گیرد که در 

ایـن خصـوص بهتـر اسـت از خـود مدیـران ایـن 

شـرکت سـوال پرسـیده شـود زیـرا ایـن موضـوع 

بـه صـورت علمی بیان نشـده اسـت اما مسـئله  

شـفافی کـه در ایـن بـاره وجـود دارد، آن اسـت 

کـه بـه علـت بـاال بـودن قیمـت پایـه از قیمـت 

واقعـی خـاک معدنـی، عرضه های شـرکت تهیه 

و تولیــــد مــــواد معــــدنی ایـــران در بــورس کاال 

خریداری ندارد.

دسـت واحدهای فرآوری در پوسـت   

ماند گردو 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عرضـه خـاک روی در 

بورس کاال، کاهش تولید شمش روی را به همراه 

داشـته اسـت، تصریح کرد: شـرکت تهیه و تولید 

مـواد معدنـی ایـران بایـد در خصـوص اینکه عدم 

عرضه خاک روی بر اساس سهمیه بندی پاسخگو 

باشـد. ایـن شـرکت از ابتـدای سـال 1400 تاکنـون 

هیـچ یک از سـهمیه ها را به تولیدکننـدگان نداده 

اســــت. ایـن عــــدم تحویــــل به موقـــع خـاک بـــه 

واحدهای تولیدی ، روند کاهشی تولید شمش را 

بـرای همـه آن هـا بـه دنبال داشـته اسـت. شـرکت 

تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران بایـد مطابـق 

فرمـول سـابق، اقـدام بـه عرضـه خـاک معدنـی 

کنـدو عرضـه ایـن خـاک در خـاک معدنـی، قطعـا 

تضعیف و تعطیلی واحدهای کوچک را به همراه 

خواهد داشت.

آینده روشن صنعت روی با بهره برداری از   

معدن مهدی آباد

جمیلـی در اشـاره بـه کمـک معـدن مهدی آباد 

پــــس از تکمیــــل فازهــــای خود به برطرف کـــردن 

اظهـار کـرد: قطعـا  اولیـه،  مـواد  مشـکل کمبـود 

راه اندازی این معدن به عنوان یک منبع جایگزین 

برای انگوران، کمک شایانی به رفع معضل کمبود 

مواد اولیه برای تولیدکنندگان خواهد کرد. عمده 

موانعـی کـه ایـن معـدن بـا آن ها دسـت وپنجه نرم 

می کند، در ابتدا نبود سـرمایه قوی اسـت که در 

حـال حاضـر یـک کنسرسـیوم در حـال انجـام ایـن 

سـرمایه گذاری اسـت؛ هرچنـد از برنامه ریـزی کـه 

کـرده بودنـد عقـب هسـتند. بیشـترین دلیـل ایـن 

عقب افتادگی ها نیز تحریم و مشـکالت ناشـی از 

آن بوده است اما متولیان این معدن به هر نحوی 

که شده، کارها را پیش می برند.

وی ادامـه داد: امیـدوار هسـتیم در آینـده ای 

نـه چنـدان دور بتوانیـم از این معدن بهره بـرداری 

کنیم و مشکل کمبود مواد اولیه روی را تا حدود 

زیادی مرتفع سازیم.

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی 

اتـاق بازرگانی ایران درباره صـادرات خاک روی، 

تاکیـد کـرد: توجه داشـته باشـید که خـاک روی 

صـادرات نمی شـود و صرفـا خـاک دارای عیـار 

سـولفوره بـه کشـورهای دیگـر صادر می شـوند و 

تنهـا دلیـل ایـن صـادرات هـم ایـن اسـت کـه بـه 

واحدهـای  ایـران،  در  شـرکت  دو  یکـی  از  غیـر 

برایـر  تکنولـوژی الزم  و  توانایـی  دیگـر  فـرآوری 

فرآوری خاک سولفوره را ندارند.

معدن انگوران هر سال عیار خاک 
اکسیدی خود را نسبت به سال 

قبل بیشتر از دست داده و هر سال 
به عیار سولفوره این معدن اضافه 
شده است اما چون تحت مالکیت 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران بوده و پروانه این معدن نیز 

به نام این تامین کننده خاک معدنی 
است، باید در خصوص برنامه هایی 
که برای انجام عرضه طراحی کرده 

است، پاسخگو باشد
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تورم،سودپروژههارامیبلعد
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مدیرعامـل شـرکت کانی صنعت گفت: نوسـان قیمت، مهم ترین چالشـی اسـت که با آن مواجه هسـتیم زیرا زمانی کـه یک پروژه 
را با برآورد قیمت مشخص آغاز می کنیم، تمامی سود حاصل از انجام پروژه در پایان به دلیل گرانی و تورم از بین می  رود.

مدیرعامل شرکت کانی صنعت:

خرید ورق فوالدی از نمایندگی شرکت ها  

تورم، سود پروژه ها را می بلعد

در نمایشـگاه های مختلـف شـرکت می کنیـم و 

هـدف شـرکت، افزایـش ظرفیـت تولیـد اسـت. 

همچنین اگر در طول یک سال سه تا چهار خط 

بـا ارائـه خدمـات  تولیـد کامـل داشـته باشـیم، 

بـه دنبـال  بهینه سـازی، تعمیـرات و نگهـداری 

ارتقا و پیشرفت مجموعه هستیم.

صنایع فوالد، مس و روی، مشتریان اصلی   

شرکت هستند

مدیرعامـل شـرکت کانـی صنعـت در ادامـه 

به مشـتریان صنایع فلزی این شـرکت اشاره کرد 

تامین کننـده صنایـع  آهـک،  و گفـت: صنعـت 

فلـزی همچـون فـوالد اسـت. بـه ایـن صـورت کـه 

دستگاه تولید آهک توسط کانی صنعت ساخته 

و به کارخانه تولید آهک تحویل داده می شـود. 

سپس کارخانه، آهک تولیدی را به شرکت هایی 

همچـون فـوالد مبارکـه و فـوالد هرمـزگان تحویل 

ایـن  محصـوالت  خریـد  ادامـه،  در  و  می دهـد 

شـرکت های بـزرگ صنعتـی توسـط سـایر صنایـع 

پایین دستی انجام می شود.

وی تاکید کرد: آهک، گچ و بنتونیت دارای 

از  هسـتند.  صنعـت  در  فراوانـی  کاربردهـای 

بنتونیـت در حفـاری چاه هـای نفت و از کلسـیم 

کربنـات در تولیـد رنـگ و لولـه پلیـکا اسـتفاده 

می شود. آهک هیدراته نیز در تصفیه آب مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. بنابرایـن می توان گفت 

آهک، جزو مواد اولیه صنایع مادر است و البته 

نباید فراموش کرد که آهک معدنی، به تنهایی 

پختـه،  بایـد  رو  ایـن  از  نـدارد.  کاربـردی  هیـچ 

میکرونیزه و یا هیدراته شود تا مورد استفاده در 

و  گاز  نفـت،  رنـگ،  همچـون  مختلـف  صنایـع 

پتروشیمی قرار گیرد.

امیر طلوعیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: کانـی 

صنعت فعالیت خود را از سـال 1385 در زمینه 

و  کلوخـه  آهک هـای  تولیـد  دسـتگاه  سـاخت 

کلسـینه، میکرونیـزه و هیدراتـه میکرونیـزه آغاز 

سـاخت  همگـی  دسـتگاه ها  ایـن  اسـت.  کـرده 

داخل و بر اساس جدیدترین تکنولوژی روز دنیا 

هسـتند. همچنین، دیگر فعالیت این مجموعه 

شـامل تولید دسـتگاه گچ و پودرهای میکرونیزه 

بـه  می تـوان  آن هـا  ازجملـه  کـه  می شـود  هـم 

گچـی،  سـبک  پنل هـای  سـاختمانی،  گچ هـای 

بـرد و گچ هـای پاششـی اشـاره کـرد.  گیبسـون 

صنایـع  برخـی  دسـتگاه  سـاخت  اینکـه  ضمـن 

کربنـات  فـرآوری  و  تولیـد  همچـون  معدنـی 

کلسـیم، تالـک، باریـت، بنتونیـت و... نیـز در 

مجموعه ما صورت می پذیرد.

وی در خصوص ظرفیت تولید کانی صنعت 

بیان کرد: ظرفیت تولید این شـرکت بسـتگی به 

سفارش مشتریان دارد. در واقع، فعالیت کانی 

صنعـت، سـفارش محور اسـت و شـرکت پـس از 

دریافـت سـفارش مشـتری، اقـدام بـه سـاخت و 

حـال  در  می کنـد.  ماشـین آالت  راه انـدازی 

فعالیـت  مشـغول  کامـل  ظرفیـت  بـا  حاضـر، 

هستیم و پروژه های داخلی و خارجی در دست 

توسـعه و  قابلیـت  بیـن،  ایـن  اجـرا داریـم و در 

گسترش فعالیت مجموعه نیز وجود دارد.

طلوعیـان در همیـن راسـتا افـزود: بـه منظـور 

حضـور موفـق در بازارهـای داخلی و بین المللی، 
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بومی سازی دستگاه ها و ماشین آالت  

طلوعیان ضمن اشاره به فعالیت کلی کانی 

صنعـت، بیـان کـرد: طراحـی و سـاخت تمامـی 

تجهیـزات و ماشـین آالت دسـتگاه تولیـد آهـک 

توسـط  نظـر  مـورد  تولیـد  ظرفیـت  بـه  نسـبت 

شـرکت انجـام می شـود. نصـب و راه انـدازی این 

صـورت  مجموعـه  توسـط  نیـز  دسـتگاه ها 

می پذیـرد. در واقـع، فعالیـت شـرکت به صورت 

EPC اسـت و البتـه گاهـی ایـن فراینـد توسـط 

شـخص مشـتری صورت می پذیرد اما از آنجایی 

کـه ایـن دسـتگاه ها بـزرگ، حجیـم و آمـوزش و 

راه انـدازی آن نیـز دشـوار اسـت، بنابراین تمامی 

مراحل ذکر شده توسط شرکت انجام می شود.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه خبری 

مـورد  تکنولـوژی  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

اسـتفاده در سـاخت و راه اندازی دسـتگاه تولید 

آهـک، مطـرح کـرد: تکنولوژی مورد اسـتفاده در 

تولید آهک و گچ بر اسـاس علم روز دنیا اسـت. 

بـرای مثـال، دانـش مـورد اسـتفاده در شـرکت 

تولیـد  کارخانه هـای  در   FLSmidth و   FICO

آهـک، برگرفتـه از دانـش روز دنیـا و در واقـع بـه 

حاضـر،  حـال  در  امـا  اسـت  های تـک  صـورت 

بـه  تمایلـی  اروپایـی  شـرکت های  از  بسـیاری 

سـاخت و راه انـدازی صنایـع سـنگین ندارنـد و 

اکثرا دانش مورد استفاده خود را به کشورهایی 

نظیـر چیـن، هند و ترکیـه برون سـپاری کرده اند. 

چراکه خود از تکنولوژی روز دنیا بهره می برند.

طلوعیـان ادامـه داد: رقیـب اصلـی مـا در این 

صنعت، اروپا نیست. چراکه اگر قرار به ساخت 

دستگاه با قیمت یک میلیون دالر باشد، در اروپا 

حداقل باید پنج میلیون دالر هزینه شود. بنابراین 

در کشـورهایی همچـون ایـران، عـراق و منطقـه 

اوراسـیا کـه نیازمنـد توسـعه صنایـع زیرسـاختی 

بـوده و میـزان نقدینگـی حائـز اهمیـت اسـت، 

قابلیـت اسـتفاده از تکنولـوژی مورد اسـتفاده در 

شـرکت های مطـرح دنیـا وجـود نـدارد. اگرچه در 

گذشـته بـا توجـه بـه پاییـن بـودن نـرخ ارز، امـکان 

شـرکت های  برخـی  از  تولیـد  دسـتگاه  واردات 

معتبر وجود داشت اما در حال حاضر این امر به 

به صرفـه  و  امکان پذیـر  ارز  نـرخ  نوسـان  دلیـل 

نیسـت. بـرای مثـال، حداقـل پنـج میلیـون یـورو 

به منظور حضور موفق در 
بازارهای داخلی و بین المللی، در 

نمایشگاه های مختلف شرکت 
می کنیم و هدف شرکت، افزایش 

ظرفیت تولید است

هزینـه نگهـداری و تولید دسـتگاه گـچ و آهک در 

خـارج از کشـور اسـت. بـا فـرض اینکـه قیمت هر 

یـورو 30 هـزار تومـان باشـد، 150 میلیـارد تومـان 

بابـت خریـد ایـن دسـتگاه بایـد هزینـه شـود کـه 

مبلـغ بسـیار باالیـی اسـت. در حالـی کـه همیـن 

دسـتگاه بـا قیمـت 20 میلیـارد تومـان در داخـل 

ایـن  کشـور قابـل تهیـه اسـت. اگرچـه کیفیـت 

محصـول بـا نمونه خارجی قابل مقایسـه نیسـت، 

ولـی بـه هـر حـال نیاز تولیدکننـدگان رفـع خواهد 

شـد و آهک تولیدی حتی اگر توسـط شـرکت های 

معتبـر داخلـی همچـون فـوالد مبارکـه خریـداری 

نشـود، ایـن محصـول توسـط سـایر مجموعه هـای 

اسـتحصال  پایین دسـتی،  ریخته گـری  فعـال در 

آهن و آهن اسفنجی خریداری خواهد شد.

استفاده از ورق های فوالدی تولید داخل   

در ساخت ماشین آالت

مدیرعامل شرکت کانی صنعت در ادامه به 

تولیـد دسـتگاه  اسـتفاده در  اولیـه مـورد  مـواد 

اشاره کرد و افزود: مواد اولیه مورد استفاده در 

این زمینه ورق های فوالدی است. همچنین در 

کنـار آن از الکتروموتـور و بلبرینـگ نیز اسـتفاده 

می کنیـم. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن مـواد اولیه از 

بـازار آزاد تهیـه می شـود و چـون ورق هـای مـورد 

سـه  ورق  شـامل  مختلـف  مقاطـع  از  اسـتفاده 

میلی متر تا 11 سـانتی متر اسـت، بنابراین خرید 

مستقیم این محصول از شرکت های تولیدکننده 

و  همچنیـن بـورس کاال صرفـه اقتصـادی نـدارد. 

صـورت  بـه  فـروش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

سـهمیه ای صورت می پذیرد و خرید مواد اولیه 

مجموعه نسـبت به میزان ظرفیت تولید انجام 

سـهمیه  اسـت  ممکـن  مثـال،  بـرای  می شـود. 

خریـد ورق سـه میلی متـری 24 تـن باشـد و اگـر 

فرض کنیم نیاز شـرکت در سـال، پنج سـهمیه از 

بـر  ایـن ورق اسـت، خریـد شـرکت جداگانـه و 

اسـاس میـزان نیـاز صـورت می پذیـرد. در حالت 

کلـی، خریـد مجموعـه از نمایندگی هـای اصلـی 

فوالد مبارکه و فوالد اکسین در مقاطع مختلف 

 ،ST37 اسـت.  شـرکت  نیـاز  میـزان  اسـاس  بـر 

ST52 و CK45 ازجملـه ورق هایـی اسـت کـه از 

این دو شرکت تهیه می شود.
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عدم اطمینان به بازار  

طلوعیـان در خصـوص چالش هـای موجـود در 

بازار، اظهار کرد: نوسان قیمت، مهم ترین چالشی 

است که با آن روبه رو هستیم. زمانی که یک پروژه 

را با برآورد قیمت مشخص آغاز می کنیم، تمامی 

سود حاصل از انجام پروژه در پایان به دلیل گرانی 

در  حتـی  اگـر  کـه  حالـی  در  مـی رود.  بیـن  از 

شـامل  را  باالیـی  عـدد  ارز،  نـرخ  کـه  شـرایطی 

می شـود، تـورم وجـود نداشـته باشـد، سـودآوری 

جریان خواهد داشت اما نوسان نرخ ارز همراه با 

تغییر قیمت ورق فوالدی، الکتروموتور و بلبرینگ 

قیمـت  دارد  انتظـار  مشـتری  و  اسـت  همـراه 

افزایـش  شـرایطی  چنیـن  در  تولیـدی  دسـتگاه 

نداشـته باشـد. غافـل از اینکـه چنیـن مسـئله ای 

از  فـوالدی  ورق  قیمـت  و  نیسـت  امکان پذیـر 

ابتدای سال دائما در حال تغییر است.

وی در همین راسـتا ادامه داد: از سـوی دیگر، 

بحث رقابت در بازار نیز مطرح است و مجموعه 

یک پروژه را با بررسی دقیق، کارشناسانه و تخمین 

سـود 20 درصـدی آغـاز می کنـد ولی به مـرور زمان 

با تغییر شدید قیمت مواد اولیه مواجه می شود و 

تغییـر  گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  تمـام 

می کنـد. عـالوه بـر نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، 

نیـروی انسـانی فعـال در مجموعـه نیـز بـا تغییـر 

قیمت ها دچار مشکل می شود زیرا تورم بر شرایط 

زندگـی و عملکـرد کارکنان نیز تاثیر می گـذارد. از 

این رو می توان نتیجه گرفت نوسـان قیمت مواد 

اولیه، بزرگ ترین چالش موجود در صنعت است.

سیاست گذاری دولت، حجم فعالیت را   

تعیین می کند

طلوعیـان در خصـوص شـرایط فعالیـت کانی 

بـه  مـا  فعالیـت مجموعـه  کـرد:  بیـان  صنعـت 

و  دارد  بسـتگی  دولـت  کلـی  سیاسـت های 

قراردادهـای مختلـف کاری بنـا بـر شـرایط حاکم 

بـر بـازار و همچنین درخواسـت مشـتریان بسـته 

می شـود. در نتیجـه ممکـن اسـت در یـک مـاه 6 

قـرارداد و یـا در یـک بـازه زمانـی 6 ماهـه، هیـچ 

قراردادی ثبت نشود.

وی افـزود: از اواخـر سـال گذشـته و بـا گـرم 

شـدن بحـث انتخابـات ریاسـت جمهـوری، اکثـر 

صنایـع فعالیـت خـود را تـا مشـخص شـدن رئیس 

جمهـور جدیـد کاهـش دادنـد و حتـی متوقـف 

کردند. این در حالی بود که قیمت بیشـتر مواد 

اولیـه رونـد افزایشـی به خود گرفت و افـرادی که 

تصمیم به سرمایه گذاری در بازار داشتند، صبر 

پیشـه کردنـد. گروهـی نیـز کـه درخواسـت وام 

از  تسـهیالت  پرداخـت  عـدم  بـا  بودنـد،  کـرده 

جانـب بانک هـا بـه دلیـل هـراس از حجـم بـاالی 

بدهی و ضعف نقدینگی در سیستم مالی کشور 

مواجـه شـدند. بـا روی کار آمـدن دولـت جدیـد، 

عـدم پرداخـت تسـهیالت بانکی همچنـان ادامه 

دارد و مشکالت و معضالت بسیاری در صنعت 

مشـاهده می شـود. ضمـن اینکـه، اکثر مشـتریان 

داخلی شرکت به شرایط موجود در بازار توجهی 

ندارنـد و نمی تواننـد افزایـش قیمت تجهیـزات و 

خدمات را بپذیرند.

به دنبال توسعه بازار هستیم  

مدیرعامـل شـرکت کانـی صنعـت در ادامـه 

و  کـرد  اشـاره  مجموعـه  ایـن  توسـعه  طـرح  بـه 

گفـت: حـدود 25 سـال از فعالیت شـرکت کانی 

سـال ها،  ایـن  طـی  در  و  می گـذرد  صنعـت 

خـرج  بـه  را  فراوانـی  کوشـش های  و  سـماجت 

داده ایـم تـا در ایـن حـوزه موفق باقی بمانیم و به 

راحتـی نیـز نمی خواهیـم جایـگاه کنونی خـود را 

و  محصـوالت  بـازار  شـرایط  بدهیـم.  دسـت  از 

خدمـات مـا مناسـب اسـت و فعـاالن حاضـر در 

ایـن حـوزه، بـه شـناخت الزم و کافی از مجموعه 

ما دست یافته اند.

طلوعیـان در پایان عنوان کـرد: اهداف طرح 

توسـعه شـرکت در سـال 1400 و بعـد از آن، بـازار 

بـه  اقـدام  راسـتا،  همیـن  در  اسـت.  خارجـی 

تشکیل یک تیم بازرگانی خارجی کرده و سایت 

شـرکت، فعـال و پویاتـر از قبـل شـده اسـت. در 

شـبکه های اجتماعـی نیـز حضـور فعـال داریـم و 

بـه دنبـال برقـراری ارتبـاط بـا برخـی کشـورهای 

خارجی واقع در آسیای مرکزی، اوراسیا و شمال 

تولیـدی  دسـتگاه های  فـروش  جهـت  آفریقـا 

تمـام شـده دسـتگاه های  قیمـت  زیـرا  هسـتیم 

کشـورها  سـایر  بـه  نسـبت  داخـل  در  تولیـدی 

مقرون به صرفه تـر اسـت. بنابرایـن در این زمینه، 

عملکرد مطلوبی داریم و در شرایط پساکرونایی، 

و  هسـتیم  ترکمنسـتان  بـا  همـکاری  حـال  در 

بتوانیـم  دور  چنـدان  نـه  آینـده  در  امیدواریـم 

توسعه روابط خارجی بیشتر را محقق سازیم.
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بورس و اقتصاد
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مدیر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیـدرو گفت: دولت در نظـر دارد به منظور 
مدیریـت و تنظیـم بـازار، نظام عرضه بسـیاری از محصوالت در بـورس کاال را تغییر 
دهـد و از طریق حذف سـهمیه بندی برای محصـوالت »دارای مازاد تولیـد« و واردات 
بـرای محصـوالت »دارای کمبـود تولیـد«، بازار محصـوالت فلزی و معدنی کشـور را 
مدیریـت کند کـه البته برنامه ریزی بـرای تامین انـرژی صنایع مصرف کننـده انرژی 

نیز از بورس انرژی در دستور کار قرار دارد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد:

انرژی فوالدی ها از بورس انرژی تامین می شود  

تحول در عرضه محصوالت بورسی

امیـر صبـاغ در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: با 

توجـه بـه تصویـب قانون جدیـد در راسـتای عرضه 

تمامـی محصوالت فـوالدی در بـورس کاال، به نظر 

بهتر اسـت عمده این محصوالت به جای همگی 

آن ها در بورس کاال عرضه شـوند زیرا برخی از این 

محصـوالت از لحـاظ وزنـی بسـیار حجیـم اسـت و 

قیمت گـذاری آن هـا در بـورس کاال دشـوار خواهد 

بـود. همچنیـن در صـورت نظارت بهتـر دولت بر 

قیمت گذاری هـا، عرضه کنندگان و خریـداران نیز 

رابطه مناسب تری با یکدیگر خواهند داشت.

وی افزود: در حال حاضر، برخی از تولیدکنندگان، 

موجـودی انبـار خـود را افزایـش داده انـد و چرخـه 

فـروش را متوقـف کرده انـد تـا قیمـت کاالی مـورد 

نظر در بازار افزایش یابد. در حالی که این مسئله 

بـه نوعـی خـالف قانـون اسـت و طبیعتـا سـبب 

آسـیب به حوزه های تولید و مصرف خواهد شـد. 

از ایـن رو، در چنیـن شـرایطی ایـن محصوالت باید 

در بـورس کاال عرضـه شـوند تـا از وقـوع چنیـن 

آسیب هایی جلوگیری شود. الزم به ذکر است در 

صـورت وجـود تعـادل در بـازار تولیـد و مصـرف، 

دولـت عملکـرد بهتـری در مدیریـت بـازار خواهـد 

داشـت و اگـر شـرایط بـازار نامتعـادل شـود، چنیـن 

اتفاقاتی رخ خواهد داد.

تنها بخشی از محصوالت سنگ آهنی در   

بورس قابل عرضه است

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو در خصـوص عرضـه سـنگ آهن در بـورس 

کاال، تصریـح کـرد: حـدود 23 درصـد کنسـتانتره 

سـنگ آهن از تولیـد کل کشـور، آمادگی عرضـه در 

بـورس کاال را دارد و باقـی  آن در قالـب سـهام بـه 

مشـتریان و شـرکت های فوالدی به فروش رسـیده 

اسـت و در واقـع، امـکان عرضه کنسـانتره بیـش از 

ایـن میـزان در بـورس کاال وجـود نـدارد. همیـن 

آهـن  و  بـا گندلـه 32 درصـد  ارتبـاط  مسـئله در 

اسـفنجی 24 درصـد اسـت. پـس امکان عرضـه 100 

درصـدی ایـن محصـوالت در بـورس کاال وجـود 

نـدارد و تنهـا بخشـی از زنجیره مواد اولیـه فوالدی 

می تواند در بورس کاال عرضه شود. بنابراین با این 

میزان عرضه از کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 

در بـورس کاال و تعییـن قیمـت رقابتی، نیاز کامل 

بـازار رفـع خواهـد شـد. اگرچـه ایـن امـکان بـرای 

عرضه فوالد آلیاژی در بورس کاال به دلیل تنوع و 

سفارش های محدود وجود ندارد.

مدیریت همزمان شمش و میلگرد فوالدی  

عرضـه  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  صبـاغ 

محصـوالت فوالدی نظیر میلگرد، تیـر آهن، لوله و 

پروفیـل در بـورس کاال، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 

کشـور،  داخـل  در  میلگـرد  بـاالی  تولیـد  میـزان 

مشـکلی جهـت عرضـه آن در بـورس کاال وجـود 

نـدارد و در حـال حاضـر، دولـت تـالش دارد عرضـه 

شمش فوالدی و میلگرد را با تامین مواد اولیه و به 

صورت همزمان در بورس کاال مدیریت کند. لوله 

و پروفیل نیز به دلیل وجود گسـتردگی فراوان در 

ایـن زمینـه و همچنیـن دارا بـودن کاربـرد و نیـز 

آلیاژهـای خـاص، نیـاز به کارشناسـی های دقیق تر 

دارد و شـاید بتـوان بخشـی از آن  را در بـورس کاال 

عرضه کرد.

تغییر نظام عرضه  

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو در ارتبـاط بـا نحـوه عرضـه محصـوالت 

فـوالدی در بـورس کاال، مطـرح کـرد: دسـتورالعمل 

جدیـد برای عرضه محصوالت فلـزی و معدنی در 
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قالب چندین بخشنامه اجرایی، ابالغ خواهد شد. 

دولـت قصـد دارد بـا ابـالغ ایـن دسـتورالعمل ها، 

ساده سازی کسب و کار را انجام دهد. طبعا باید 

دست تولیدکننده و خریدار را بازتر از قبل بگذارد. 

بـرای ایـن منظـور در گام نخسـت دولت اقـدام به 

از  اساسـی  فلـزات  برخـی  سـهمیه بندی  حـذف 

بـه  آن هـا می تـوان  ازجملـه  کـه  بـورس کاال کـرد 

آلومینیـوم و مـس اشـاره کـرد. بـه طـوری که دیگر 

سهمیه بندی بهین یاب برای تعیین میزان خرید از 

بورس کاال حاکم نیست.

وی ادامـه داد: الگـوی جدید وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت بـرای بـازار فوالد و زنجیـره آن در 

حال تکمیل و نهایی شدن است و نهایتا ظرف دو 

تا سه هفته آینده اجرایی خواهد شد. یعنی قرار 

اسـت کـه نظـام سـهمیه بندی مـواد اولیـه بـرای 

دارنـد،  عرضـه  مـازاد  کـه  فـوالدی  محصـوالت 

حذف شود و شرکت ها محصوالت خود را عرضه 

کننـد و در محصوالتـی کـه کسـری عرضـه وجود 

صـورت  بـه  تـا  شـود  انجـام  واردات  بایـد  دارد، 

تلفیقـی بـا عرضـه داخلـی، نیـاز کشـور بـه ایـن 

محصوالت برطرف شود.

صبـاغ اضافـه کـرد: بـرای مثـال، میـزان عرضـه 

ورق گرم فوالدی در داخل کشـور محدود بوده و 

قبال سـالیانه دو تا سـه میلیون تن از این محصول 

وارد کشـور می شـد ولـی واردات بـه داخـل کشـور 

محدود شـده و بازار دچار کسـری اسـت. شـرکت 

فوالد مبارکه اصفهان در حال حاضر به تولید ورق 

گـرم فـوالدی می پـردازد و این محصـول به صورت 

سبدی از محصوالت به همراه واردات، به زودی با 

دیگـر  همـراه  بـه  و مشـخص  اسـتاندارد  قیمـت 

محصـوالت تولیـدی داخلی این شـرکت در بورس 

کاال عرضه خواهد شـد. در این صورت، تمام نیاز 

بـازار بـه ورق گرم فوالدی با قیمـت ارزان تر از بازار 

جهانی و گران تر از بازار داخلی رفع خواهد شـد و 

دیگـر بـا کمبـود مـواد اولیه مواجه نخواهیم بـود و 

سهمیه ها نیز برداشته می شود.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بیـان کرد: همیـن راهکار برای سـنگ آهن 

بـزرگ  شـرکت  دو  بـه  چراکـه  دارد.  وجـود  نیـز 

تامین کننده سـنگ آهن در کشـور ماموریت داده 

می شـود تـا از طریـق واردات کنسـانتره، اقـدام بـه 

تامیـن کافـی این محصول در بـازار از طریق عرضه 

تلفیقـی در بـورس کاال کننـد و در نهایـت قیمـت 

استاندارد بین قیمت های وارداتی و داخلی، بسته 

به سبد عرضه مشخص شود.

تمهیدات اندیشیده شده برای تامین انرژی  

صبـاغ در ادامـه بـه چگونگـی تامیـن انـرژی در 

فصـل زمسـتان بـرای صنایـع مختلـف پرداخـت و 

اظهار کرد: به احتمال فراوان کشور در طی سه تا 

انـرژی بـرق و گاز  بـا کمبـود  آینـده  چهـار سـال 

مواجـه خواهـد شـد. در چنیـن شـرایطی فراینـد 

احــداث نیـروگاه غیـــر اقتصــــادی اســـت و بایــد 

احـداث  تـا  شـود  مشـخص  دسـتورالعمل هایی 

نیـروگاه، صرفـه اقتصـادی داشـته و سـرمایه مـورد 

نیـاز از بخـش خصوصـی تامیـن شـود. از ایـن رو، 

دسـتورالعمل های الزم جهـت عرضـه بخشـی از 

انـرژی بـرای صنعـت کشـور در بـورس انـرژی تهیه 

شده است که شامل گاز طبیعی و برق می شود و 

قیمـت  بـا  رقابتـی  صـورت  بـه  انرژی بـر  صنایـع 

مشخص از بورس انرژی نیاز خود را تامین خواهند 

کـرد. مکانیـزم قیمت گـذاری هـم بـه ایـن صـورت 

خواهـد بـود کـه قیمـت کشـف شـده در بـورس 

انرژی مبنای عرضه خواهد بود.

وی در همیـن راسـتا افـزود: امیـدوار هسـتیم 

میزان انرژی برق و گاز مورد نیاز کشور را همچون 

تامیـن ورق گـرم فـوالدی و سـنگ آهن از طریـق 

عرضـه در بـورس کاال برطـرف سـازیم و بـه همیـن 

منظور مشغول مذاکره با کشور ترکمنستان جهت 

خریـد 20 میلیـون متـر مکعـب گاز هسـتیم تـا بـا 

عرضـه تلفیقـی در بـورس انـرژی بـا یـک قیمـت 

مناسب به همراه گاز تولید داخل، انرژی مورد نیاز 

صنایـع مهمـی همچـون فـوالد و سـیمان را تامیـن 

کنیـم. همیـن سـاز و کار می توانـد تـا زمانـی کـه 

نیروگاه هـای جدیـد جهت تامیـن انرژی بـرق و گاز 

سـاخته می شـود، در فصل تابسـتان و در راسـتای 

تامیـن بـرق صنایع مختلف رخ دهد.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بیـان کـرد: تـا زمانـی کـه سـاخت ایـن 

نیروگاه ها ادامه یابد، عرضه انرژی برق و گاز در 

بـورس انـرژی انجـام خواهـد شـد و بـا توجـه بـه 

اخـذ تضامیـن الزم برای عرضه از تولیدکنندگان 

انـرژی، امـکان درخواسـت خسـارت در صـورت 

بروز مشـکالت مختلـف نیز وجـود دارد. چراکه 

از عرضه کننـده، ضمانتنامـه  انـرژی  بـورس  در 

اجرایی گرفته می شـود. این در حالی اسـت که 

در حال حاضر از تولیدکنندگان هیچ ضمانتنامه 

خاصی در وزارتخانه های مرتبط همچون نیــرو و 

نفت گرفته نمی شود. از این رو، خریداران گــاز 

و بــــرق از بــــورس انــــرژی، امکــــان درخواســــت 

خسـارت داشـته و در صـورت عـدم تامیـن بـه 

موقـع بـرق و گاز و بـر اسـاس آنچـه در قـرارداد 

ذکر شده است، می توانند درخواست خسارت 

داشته باشند.

صبـاغ در پایـان مطرح کرد: راهکار میان مدت 

جهت درخواسـت خسـارت، الگویی اسـت که در 

حـال حاضـر از طریق عرضه انرژی در بـورس انرژی 

درحـال پیگیـری بـوده و البته ایـن عرضه در زمینه 

انـرژی گاز متفـاوت از انـرژی بـرق اسـت. در عیـن 

حـال، یـک عرضـه گاز بـرای خـوراک اسـت که باید 

در مورد آن کشف قیمت صورت گیرد که در این 

و  اسـفنجی  آهـن  همچـون  محصوالتـی  حـوزه 

پتروشـیمی ها بـه گاز نیـاز دارنـد و در دو پلـه بـا 

یکدیگر رقابت می کنند. همچنین از گاز می توان 

به عنوان سـوخت اسـتفاده کرد که در این زمینه 

حتـی  و  سـیمان  تولیدکننـدگان  نیروگاه هـا،  نیـز 

تولیدکننـدگان فـوالد کـه از گاز به عنوان سـوخت 

اسـتفاده می کننـد، می تواننـد در عرضـه گاز در 

بـورس انـرژی بـا انجـام رقابـت، گاز قیمت گـذاری 

شده را به صورت شفاف خریداری کنند.

با توجه به میزان تولید باالی میلگرد 
در داخل کشور، مشکلی جهت 

عرضه آن در بورس کاال وجود ندارد 
و در حال حاضر، دولت تالش دارد 

عرضه شمش فوالدی و میلگرد 
را با تامین مواد اولیه و به صورت 

همزمان در بورس کاال مدیریت کند
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رشد154درصدیدرآمد»کچاد«

رکوردشکنی»فملی«درتولید،فروشودرآمد
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در هفت ماه سـال جـاری از فـروش 6 میلیـون و 443 هزار تن محصـول در بازارهـای داخلی و 
صادراتـی، 254 هـزار و 462 میلیارد ریال درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل، 154 درصد 

رشد داشته است.

رشد 154 درصدی درآمد »کچاد«
در هفت ماه امسال رقم خورد؛

صنعتی چادرملو توانسته در هفت ماه سال 1400، 

6 میلیـون و 518 هـزار و 889 تـن کنسـانتره تولیـد 

کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از آن،  

10درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـال 

1399 طی همین مدت توانسته بود پنج  میلیون 

و 891 هزار و 154 تن کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت 

مـاه امسـال موفـق بـه تولیـد 38 هـزار و 731 تـن 

آپاتیـت شـد کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 10 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت طی همین مدت در سـال 1399، توانسـته 

بود 35 هزار و 192 تن آپاتیت تولید کند.

سـال  مـاه  هفـت  طـی  چادرملـو  شـرکت  در 

جـاری، دو میلیـون و 84 هـزار و 497 تـن گندلـه 

تولید شـد. این شـرکت در هفت ماه سـال 1399، 

دو میلیـون و 180 هـزار و 908 تـن گندلـه تولیـد 

کرده بود.

»کچاد« در هفت ماه اول سال 1400، 864 هزار 

و 773 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این شرکت در 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

بـا  توانسـت  پاییـز  مـاه  نخسـتین  در  چادرملـو 

از  بسـیاری  خـود،  خـوب  بسـیار  عملکـرد 

کاستی های تولید که به دلیل قطعی برق صنایع 

فـوالدی در تابسـتان اتفـاق افتـاده بـود را جبـران 

کنـد. بـه ایـن صـورت کـه ایـن شـرکت در تولیـد 

شـمش فـوالدی و گندلـه رکوردهـای مطلوبـی از 

خـود بـر جـای گذاشـت در تولیـد کنسـانتره طـی 

هفـت ماه امسـال نیـز در باالترین سـطح تاریخی 

خود قرار گرفته است.

رشد 10 درصدی تولید کنسانتره »کچاد«  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی و 
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بـود حـدود  قبـل، موفـق شـده  مـاه سـال  هفـت 

909هزار و 184 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولیـد شـمش فـوالدی در شـرکت معدنـی و 

بـه  امسـال  مـاه  هفـت  طـی  چادرملـو  صنعتـی 

550هـزار و 398 تـن رسـید چادرملـو طـی هفـت 

مـاه سـال گذشـته، 557 هـزار و 933 تـن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

همچنیـن چادرملـو در هفـت ماه سـال جاری 

توانست در نیروگاه خود 800 هزار و 746 مگاوات 

ساعت برق تولید کرد.

مجمـوع تولیـد »کچـاد« در هفـت مـاه سـال 

1400 به 10 میلیون و 57 هزار و 288 تن رسید که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 2 درصـد 

رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال 

1399 توانسته بود 9 میلیون و 777 هزار و 446 تن 

محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 28 درصد افزایش یافت  

نمودار 2 حاکی از آن است که چهارمیلیون 
و 807 هـزار و 466 کنسـانتره شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو در هفـت مـاه سـال 1400 بـه 

فروش رسـیده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل، 39 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکت در مدت مشابه سال 1399، توانسته بود 

سـه میلیـون و 376 هـزار و 677 تـن کنسـانتره بـه 

فروش برساند.

چادرملـو طـی هفت ماه سـال جاری موفق به 

فروش 44 هزار و 508 تن آپاتیت شـد که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل، 57 درصد رشـد را به 

همیـن  طـی  شـرکت  ایـن  اسـت.  رسـانده  ثبـت 

مـدت در سـال 1399، 28 هـزار و 348 تـن آپاتیـت 

فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

هفـت مـاه امسـال، 836 هـزار و 242 تـن گندلـه 

فروختـه شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت 

مشـابه سـال پیـش، رشـد 14 درصـدی را نشـان 

سـال  مـاه  هفـت  در  شـرکت،  ایـن  می دهـد. 

گذشته، 732 هزار و 303 تن گندله فروخته بود.

»کچـاد« در هفـت مـاه سـال 1400، 142 هزار و 

698 تن آهن اسـفنجی به فروش. این شـرکت در 

هفـت مـاه سـال 1399، موفـق شـده بـود حـدود 

220هزار و 956 تن آهن اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

هفت ماه سال جاری موفق به فروش 319 هزار و 

788 تـن شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد که 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، از 

ایـن  اسـت.  بـوده  برخـوردار  درصـدی  رشـد 49 

شـرکت طـی هفـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 

213 هـزار و 578 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی بفروشد.

امسـال  مـاه  هفـت  در  »کچـاد«  همچنیـن 

توانسـت 90 هـزار 562 تـن نرمه گندلـه را در بازار 

داخلی به فروش برساند.

چادرملـو در هفـت مـاه سـال 1400 توانسـته 

اسـت 202 هـزار و 466 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهای صادراتی به فروش برسـاند. این شـرکت 

در سـال گذشـته موفـق بـه صـادرات 332 هـزار و 

298 تن شمش فوالدی شده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
توانسته در هفت ماه سال 1400، 
6 میلیون و 518 هزار و 889 تن 

کنسانتره تولید کند که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن،  

10درصد رشد داشته است. این 
شرکت در سال 1399 طی همین 

مدت توانسته بود پنج  میلیون و 
891 هزار و 154 تن کنسانتره 

تولید کند
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مجموع فروش شـمش فوالدی »کچاد« در 

هفـت مـاه سـال جـاری بـه 522 هـزار و 254 تـن 

ایـن  رسـید.  و صادراتـی  داخلـی  بازارهـای  در 

شـرکت در سـال گذشـته 545 هـزار و 876 تـن 

شـمش فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی 

شده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

معدنی و صنعتی چادرملو در هفت ماه امسـال 

بـه 6 میلیـون و 443 هـزار و 753 تـن رسـید که در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 28 درصد 

رشـدرا نشـان می دهد. این شـرکت در هفت ماه 

سـال 1399 توانسـته بود پنج میلیون و 25 هزار و 

837 تن محصول بفروشد.

رشد 243 درصدی درآمد فروش کنسانتره   

در هفت ماه

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـته در 

هفـت مـاه سـال 1400، از محـل فـروش کنسـانتره، 

ریـال  میلیـون  و 913  میلیـارد  و 889  هـزار   139

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مدت مشـابه 

سال قبل، 243 درصد رشد داشته است. چادرملو 

در هفت ماه سال 1399 موفق شده بود از فروش 

کنسـانتره، 40 هـزار و 689 میلیـارد و 704میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی هفت ماه سـال جاری موفق به 

کسب درآمد 902 میلیارد و 864 میلیون ریالی از 

فـروش آپاتیـت شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیـش، 330 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1399، 209 میلیـارد و 643 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

هفـت مـاه سـال 1400، از فـروش گندلـه 34 هزار و 

893 میلیـارد و 298 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل 

شـد کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1399، 

حـدود 161 درصـد رشـد مشـاهده می شـود. ایـن 

از فـروش  شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته 

گندله، 13 هزار و 318 میلیارد و 502 میلیون ریال 

درآمد کسب کرده بود.

»کچـاد« در هفـت مـاه سـال 1400، 11 هـزار و 

629 میلیارد و 261 میلیون ریال آهن اسفنجی به 

فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبـل 57 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در هفت ماه سال 1399، حدود هفت هزار 

مجموع تولید »کچاد« در هفت 
ماه سال 1400 به 10 میلیون و 
57 هزار و 288 تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
2 درصد رشد داشته است. این 
شرکت در هفت ماه سال 1399 

توانسته بود 9 میلیون و 777 هزار و 
446 تن محصول تولید کند

و 396 میلیـارد و 45 میلیـون ریـال آهن اسـفنجی 

فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  امسـال  مـاه  هفـت 

38هـزار و 708 میلیـارد و 401 میلیـون ریـال از 

محل فروش شـمش فوالدی در بازار داخلی شـد 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبـل، افزایـش 169درصـدی را نشـان می دهـد. 

این شـرکت در هفت ماه سـال گذشـته توانسـته 

بود درآمد 14هزار و 355 میلیارد و 990 میلیون 

داخلـی  بازارهـای  در  شـمش  فـروش  از  ریالـی 

کسب کند.

گفتنی است که »کچاد« در هفت ماه سال 

جـاری توانسـته اسـت یـک هـزار و 154 میلیـارد و 

357 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش نرمـه گندله 

در بازارهای داخلی داشته باشد.

چادرملـو در هفـت مـاه امسـال توانسـت بـه 

درآمـد 25 هـزار و 526 میلیـارد و 38 میلیـون 

بازارهـای  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از  ریالـی 

صادراتـی دسـت یابـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، رشـد 16 درصـدی را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشـته توانسـته بـود از محـل صـادرات شـمش 

میلیـون  و 318  990میلیـارد  و  هـزار   21 درآمـد 

ریالی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد »کچاد« از فروش شـمش در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی طی هفت ماه سـال 

جـاری بـه 64 هـزار و 234 میلیـارد و 439 میلیـون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش، 76 درصـد رشـد یافته اسـت. 

این شـرکت در هفت ماه سـال گذشـته توانسـته 

بود درآمد 36 هزار و 346 میلیارد و 305 میلیون 

ریالـی از فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در هفت ماه سـال 

1400 به 254 هزار و 462 میلیارد و 771 میلیون 

بـا مـدت مشـابه  ریـال رسـید کـه در مقایسـه 

سـال قبـل 154 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399، توانسـته بود 

100 هـزار میلیـارد و 55 میلیـون ریـال درآمـد به 

دست آورد.
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شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت با کسـب 
404هـزار و 243 میلیـارد ریـال درآمد از فروش یک میلیـون و 573 هزار تن محصول 
در بازارهـای داخلی و صادراتی، رشـد 107 درصدی را نسـبت به درآمد مدت مشـابه 

سال قبل تجربه کند.

رکوردشکنی »فملی« در تولید، 
فروش و درآمد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت ملی صنایع مس 

از  حاکـی  جـاری،  سـال  ماهـه  هفـت  در  ایـران 

رکوردشکنی در حوزه های متعدد بوده و این نشان 

از حرکـت رو بـه جلـوی ایـن شـرکت بـرای کسـب 

درآمد و توسعه بیشتر است. این شرکت توانست 

رکوردهای تولید خود را هم در حوزه کاتد و هم در 

حـوزه کنسـانتره جابه جـا کنـد و در ادامـه سـال 

امیدوار باشد رکورد تاریخی تولید کاتد را با تولید 

بیش از 290 هزار تن از این محصول، بشکند.

رکوردشکنی در تولید کاتد  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت ملـی 
 ،1400 سـال  مـاه  هفـت  در  ایـران  مـس  صنایـع 

توانسـته اسـت 167 هـزار و 790 تـن کاتـد مـس 

تولید کند که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  درصـد   3 پیـش، 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 موفـق به تولید 

162 هزار و 730 تن کاتد شده بود.

شرکت مس در هفت ماه سال جاری، توانسته 

اسـت 32 میلیـون و 45 هـزار تـن سـنگ سـولفوری 

تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، رشـد 2 درصدی داشـته اسـت. 

این شرکت در هفت ماه سال گذشته، 31 میلیون 

و 313 هزار تن سنگ سولفوری تولید کرده بود.

توانسـت  امسـال  مـاه  هفـت  در  »فملـی« 

456هـزار و 249 تـن اسـید سـولفوریک تولیـد کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، 133درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

در هفـت مـاه سـال گذشـته، 195 هـزار و 122 تـن 

اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سال 1400، 718 هزار و 119 تن کنسانتره مس تولید 

کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته، رشـد 1.5 درصدی را نشـان می دهد. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال پیـش موفـق بـه تولیـد 

706 هزار و 817 تن کنسانتره مس شده بود.

جـاری،  سـال  مـاه  هفـت  در  مـس  شـرکت 

چهارهزار و 711 تن کنسانتره مولیبدن تولید کرده 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از 

رشـد 15 درصدی اسـت. این شـرکت در هفت ماه 

سـال 1399 توانسـته بود چهار هزار و 89 کنسـانتره 

مولیبدن تولید کند.

»فملی« در هفت ماه امسال توانست 498 تن 

کنسـانتره طال و نقره تولید کند که این میزان در 
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مقایسـه با مدت مشابه سـال پیش 10 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه سـال 

پیش 452 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سـال 1400، 643 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی 

تولید کرده اسـت که این میزان نسـبت به مدت 

مشابه سال پیش 50 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته 428 تـن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجمـوع تولید شـرکت مـس از فروردیـن ماه تا 

مهـر مـاه  سـال جـاری به 33 میلیـون و 485 هـزار و 

590 تـن رسـید کـه ایـن میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش 3 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شـرکت در هفت ماه سـال 1399 توانسـته بود 

در مجمـوع 32 میلیـون و 474 هـزار و 686 تـن 

محصول تولید کند.

رشد 108 درصد فروش شرکت ملی مس  

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

اسـت 88 هـزار و 835 تـن کاتـد را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در هفت ماه 

سـال 1399، 97 هـزار و 101 تـن کاتـد در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شرکت مس در هفت ماه سال جاری موفق به 

فـروش 929 هـزار و 441 تـن سـنگ سـولفوری در 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 173 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه 

سـال گذشـته، 340 هزار و 453 تن سـنگ سـولفور 

در بازارهای داخلی به فروش رسانده بود.

»فملی« در هفت ماه امسـال توانسـته اسـت 

در  را  سـولفوریک  اسـید  تـن  و 167  هـزار   373

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند که ایـن میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 215 درصـد 

افزایش یافته است. این شرکت در هفت ماه سال 

پیـش، 118 هـزار و 373 تـن اسـید سـولفوریک در 

بازارها داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سال 1400، هشت هزار و 757 تن کنسانتره مس را 

در بازارهای داخلی فروخته است. این شرکت در 

هفـت مـاه سـال 1399، 11 هـزار و 77 تـن کنسـانتره 

مس فروخته بود.

شرکت مس در هفت ماه سال جاری، سه هزار 

و 343 تن کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی 

به فروش رسـانده اسـت. این شـرکت در هفت ماه 

سال قبل سه هزار و 350 تن کنسانتره مولیبدن در 

بازار داخلی فروخته بود.

»فملی« در هفت ماه امسـال موفق به فروش 

499 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهای داخلی 

شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل 32 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 

376هـزار تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت 

در هفت ماه سال 1400، یک میلیون و 496 هزار و 

622 تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی به فروش 

برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل 122 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این 

شرکت در هفت ماه سال قبل، 672 هزار و 683 تن 

محصول در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه امسـال، 76 هـزار و 

318 تـن کاتـد را روانـه بازارهـای صادراتی کرد. این 

شـرکت در هفت ماه سـال قبل، 76 هزار و 660 تن 

کاتد در بازارهای صادراتی فروخته بود.

»فملـی« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 753 تـن اکسـید مولیبـدن را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند که این میزان نسـبت 

به مدت مشابه سال قبل، 75 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

موفـق بـه فـروش 428 تـن اکسـید مولیبـدن در 

بازارهای صادراتی شده است.

مجمـوع صـادرات شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایران در هفت ماه ابتدایی سـال 1400، به 77 هزار 

و 71 تن رسـیده اسـت که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 0.3 درصدی داشته 

است. این شرکت در هفت ماه سال قبل توانسته 

بود 76 هزار و 833 تن محصول صادر کند.

شـرکت مـس در هفـت مـاه امسـال توانسـته 

است 165 هزار و 153 تن کاتد در بازارهای داخلی 

ایـن شـرکت در  فـروش برسـاند.  بـه  و صادراتـی 

 شرکت ملی صنایع مس ایران 
در هفت ماه سال 1400، توانسته 
است 167 هزار و 790 تن کاتد 
مس تولید کند که در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش، 3 درصد 
افزایش داشته است. این شرکت 
در هفت ماه سال 1399 موفق به 
تولید 162 هزار و 730 تن کاتد 

شده بود
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ماه سـال پیش، 173 هزار و 761 تن کاتد در  هفت 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« از 

فروردین ماه تا مهر ماه سال 1400 به یک میلیون و 

573 هزار و 693 تن رسید که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 108 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

توانسـته بـود 753 هـزار و 516 تـن محصـول را در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 107 درصدی درآمد »فملی«  

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملی 

صنایع مس ایران در هفت ماه سال 1400 توانسته 

اسـت 197 هـزار و 48 میلیـارد و 67 میلیـون ریـال 

کاتد در بازارهای داخلی به فروش برساند که در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 102 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال 1399، 97 هزار و 343 میلیارد و 104 میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد در بازار داخلی کسب 

کرده بود.

شـرکت مـس در هفـت ماه سـال جـاری موفق 

و  میلیـارد  و 551  هـزار  یـک  درآمـد  بـه کسـب 

830میلیون ریالی از فروش سـنگ سـولفوری در 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 388 درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در هفت ماه 

سـال گذشـته 317 میلیـارد و 664 میلیـون ریـال 

بازارهـای  در  سـولفور  سـنگ  فـروش  از  درآمـد 

داخلی به دست آورده بود.

»فملی« در هفت ماه امسـال توانسـته اسـت 

یک هزار و 372 میلیارد و 557 میلیون ریال درآمد 

از فـروش اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی 

کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش، 888 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال پیـش، 138 میلیـارد و 

791میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد سـه هـزار و 

580میلیارد و 811 میلیون ریالی از فروش کنسانتره 

مس در بازارهای داخلی شده است که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 72 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه 

سال 1399، توانسته بود درآمد دو هزار و 81میلیارد 

و 720 میلیـون ریالـی از فـروش کنسـانتره مـس در 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شرکت مس در هفت ماه سال جاری، 11 هزار 

و 977 میلیـارد و 564 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلـی 

کسب کرد که این میزان در هم سنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  پیـش، 160  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال قبـل، 

چهـار هـزار و 590 میلیـارد و 394 میلیـون ریـال 

بـازار  در  مولیبـدن  کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد 

داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

کسب درآمد 17 هزار و 384 میلیارد و 824 میلیون 

ریالـی از فروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهای 

»فملی« در هفت ماه امسال 
توانست 456هزار و 249 تن 

اسید سولفوریک تولید کند که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش، 133درصد رشد داشته 
است. این شرکت در هفت ماه 

سال گذشته، 195 هزار و 122 تن 
اسید سولفوریک تولید کرده بود
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مجموع تولید شرکت مس از 
فروردین ماه تا مهر ماه  سال 

جاری به 33 میلیون و 485 هزار 
و 590 تن رسید که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

3 درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت در هفت ماه سال 

1399 توانسته بود در مجموع 32 
میلیون و 474 هزار و 686 تن 

محصول تولید کند

داخلـی شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل 54 درصـد افزایـش یافته اسـت. 

این شـرکت در هفت ماه سـال 1399، توانسـته بود 

11 هزار و 264 میلیارد و 945 میلیون ریال درآمد از 

فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای داخلی به 

دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت 

در هفـت مـاه امسـال، 233 هـزار و 421 میلیـارد و 

556 میلیـون ریـال از فـروش محصـوالت خـود در 

بازارهـای داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 100 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه سـال 

قبـل، 116 هـزار و 886 میلیـارد و 310 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش محصوالت از بازارهای داخلی به 

دست آورده بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه امسـال توانسـته 

اسـت 167 هزار و 411 میلیارد و 832 میلیون ریال 

درآمد از فروش کاتد در بازارهای صادراتی کسب 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد  قبـل، 106 

و  هـزار   81 قبـل،  سـال  مـاه  هفـت  در  شـرکت 

211میلیـارد و 858 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کاتد در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

»فملـی« در هفـت مـاه سـال 1400 توانسـته 

است سه هزار و 409 میلیارد و 660 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش اکسـید مولیبـدن در بازارهـای 

صادراتـی داشـته باشـد کـه ایـن میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 377 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

1399، موفـق بـه کسـب درآمـد 714 میلیـارد و 

247میلیون ریالی از فروش اکسید مولیبدن در 

بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتی شـرکت ملی 

صنایع مس ایران در هفت ماه امسال به 170 هزار 

و 821 میلیـارد و 492 میلیـون ریـال رسـیده که این 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

119درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

و  هـزار  بـود 77  توانسـته  قبـل  مـاه سـال  هفـت 

959میلیارد و 447 میلیون ریال از طریق صادرات 

محصول کسب کند.

جـاری  سـال  مـاه  هفـت  در  مـس  شـرکت 

و  میلیـارد   459 و  هـزار   364 اسـت  توانسـته 

899میلیـون ریـال از فـروش کاتـد در بازارهـای 

داخلی و صادراتی کسـب کند که این میزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، حاکـی از 

رشـد 104 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در هفـت 

و  میلیـارد   554 و  هـزار   178 پیـش  سـال  مـاه 

بازارهـای  از فـروش کاتـد در  962میلیـون ریـال 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش داخلـی و 

صادراتی »فملی« از فروردین ماه تا مهر ماه سـال 

1400، به 404 هزار و 243 میلیارد و 48 میلیون ریال 

رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   107 قبـل،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

توانسته بود 194 هزار و 845 میلیارد و 757 میلیون 

بازارهـای  در  خـود  محصـوالت  فـروش  از  ریـال 

داخلی و صادراتی درآمد کسب کند.
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 
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رشدتقاضایمحصوالتفوالدی

افزایشسرمایههفتهزارمیلیاردتومانی»فخوز«
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در مجمع عمومی فوق العاده شـرکت فوالد خوزسـتان، افزایش سـرمایه دو مرحله ای این شـرکت به تصویب سـهامداران رسـید و در 
مرحله اول، سرمایه »فخوز« از پنج هزار میلیارد تومان با هفت هزار میلیارد تومان افزایش، به 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

افزایش سرمایه هفت هزار میلیارد تومانی »فخوز«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  آنالیـن«،  »فلـزات 

شـرکت فوالد خوزسـتان به منظور استماع گزارش 

هیئـت مدیـره و حسـابرس در خصـوص افزایـش 

سـرمایه دو مرحلـه ای، اتخاذ تصمیـم در خصوص 

افزایـش سـرمایه و سـایر مـواردی که در صالحیت 

بـا حضـور 52 درصـدی  باشـد،  مجمـع عمومـی 

سهامداران برگزار شد.

این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسه در 

جایـگاه قانونـی، قرائـت دسـتور جلسـه از سـوی 

ریاسـت مجمـع عمومـی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

در ابتـدای مجمع امین ابراهیمی، مدیرعامل 

شـرکت فوالد خوزسـتان طی سـخنانی با تاکید بر 

لزوم افزایش سرمایه به منظور تامین مالی اجرای 

طرح هـای توسـعه ای، اظهـار داشـت: مزیت هـای 

خـاص فـوالد خوزسـتان در تولیـد محصـول نیـروی 

متخصـص، دسترسـی مناسـب بـه منابـع انـرژی و 

آب، دسترسـی بـه مرزهـای آبـی بین  المللـی و دارا 

بودن اسـکله اختصاصی برای واردات و صادرات، 

تولیـد همزمـان شـمش بلـوم و بیلـت و اسـلب بـه 

فـوالد  اقتصـادی  ویژگی هـای  از  یکـی  عنـوان 

خوزسـتان، تجـارب ارزنـده در حوزه بومی سـازی و 

برخورداری از توان شرکت های تابعه هستند.

وی افزود: سـرمایه شـرکت فوالد خوزستان در 

بدو تاسیس یک میلیون ریال بود که این سرمایه 

طـی چندیـن مرحلـه افزایـش یافـت و بـه پنج هـزار 

میلیارد تومان رسید و اکنون در نظر داریم سرمایه 

شرکت را در مرحله اول به 12 هزار میلیارد تومان و 

در مرحله دوم به 19 هزار میلیارد تومان برسانیم.

531 هزار تن محصول به دلیل قطعی برق   

از دست رفت

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در خصوص 

عملکرد تولید این شـرکت طی هفت ماه امسـال، 

خاطرنشـان کـرد: جمـع کل تولیـد در هفـت مـاه 

امسال یک میلیون و 744 هزار تن شامل 979 هزار 

تـن اسـلب و 765 هـزار تـن بلـوم و بیلـت بـود. ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته که 

میـزان تولیـد دو میلیـون و 276 هـزار تـن محصـول 

می دهـد.  نشـان  را  کاهـش  تـن  هـزار  بـود، 531 

متاسـفانه ایـن کاهـش تولیـد بـه دلیـل تنش هـای 
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ایـن حـال،  بـا  بـرق ایجـاد شـد.  ناشـی از قطعـی 

علی رغم کاهش میزان تولید نسبت تولید اسلب 

بـه تولیـد بلـوم و بیلـت کـه اسـلب بـه عنـوان یـک 

محسـوب  باالتـر  افـزوده  ارزش  دارای  کاالی 

می شـــــود، از 37 درصــــد در ســــال گذشتـــــه بـه 

ایـن  یافــــت.  56درصـد در سـال جـاری افزایـش 

افزایش تولید موجب شد بخشی از تعهدات سال 

علی رغـم  فـروش  بـرای  خوزسـتان  فـوالد  جـاری 

کاهـش تولیـد محقـق شـود. ایـن میـزان صـادرات 

شـرکت فـوالد خوزسـتان به دلیل مزیـت صادراتی 

شرکت حاصل شده است.

ابراهیمـی تصریـح کـرد: رونـد تولیـد شـرکت 

فوالد خوزسـتان در سـال های اخیر مناسـب بود 

امـا در سـال جـاری کـه بـا کاهـش 531 هـزار تنی 

میـزان  شـدیم،  مواجـه  نخسـت  مـاه  هفـت  در 

تولید تا پایان سـال به سـه میلیون و 400 هزار تن 

خواهـد رسـید. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در 

سـال گذشـته نیـز بـه دلیـل قطعی هـای بـرق در 

حـدود  زمسـتان،  در  گاز  قطعـی  و  تابسـتان 

188هزار تن از تولید را از دست داده بودیم. در 

سـال جـاری 58 درصـد از محصـوالت شـرکت 

بـرای صـادرات و 42 درصـد دیگـر بـرای فـروش 

داخلی در نظر گرفته شده است.

وی عنـوان کـرد: در سـال 1396 شـرکت فـوالد 

خوزسـتان توانسـته بـود 73 درصـد از محصـوالت 

خـود را صـادر کنـد. در سـال جـاری نیـز امیـدوار 

هسـتیم مجـددا رکورد مناسـبی را بـرای صـادرات 

مـاه،  هفـت  طـی  جـاری  سـال  در  کنیـم.  ثبـت 

59درصـد از محصـوالت صـادر و مابقـی در بـازار 

داخلـی عرضـه شـده اند. کل فـروش شـرکت در 

هفت ماه سال 1400حدود یک میلیون و 746 هزار 

تن بوده که 753 هزار تن آن داخلی و 997 هزار تن 

آن صادراتـی بـوده اسـت. در ایـن مـدت میـزان 

فـروش اسـلب بـه 856 هـزار تـن رسـید کـه فـروش 

داخلی آن طی هفت ماه امسال به 286 هزار تن و 

اسـت.  رسـیده  تـن  هـزار   570 بـه  آن  صـادرات 

همچنین طی هفت ماه امسال 805 هزار تن بلوم 

و بیلت فروخته شـده اسـت که 401 هزار تن آن در 

بـازار داخلـی و 404 هـزار تـن از آن در بازارهـای 

صادراتی بوده است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اضافه کرد: 

در سـال جـاری بـا صـادرات 997 هزار تن محصول، 

شـاهد رشـد 11 درصـد در صـادرات بودیـم کـه ایـن 

میزان در سال گذشته 883 هزار تن بوده است. با 

تغییر سـبد تولید و فروش شـرکت از بلوم و بیلت 

بـه اسـلب، رشـد صـادرات ایـن محصـول در سـال 

جاری اتفاق افتاد. فوالد خوزسـتان توانسـته است 

بـه 28 کشـور دنیـا در چهـار قـاره محصـول خـود را 

صادر کند.

رشد عملکرد مالی فوالد خوزستان  

شـاخص های  رشـد  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی 

مالـی و اقتصـادی ایـن شـرکت طـی هفـت مـاه 

امسـال، بیـان کـرد: فروش کل هفت ماه امسـال 

شـرکت بـه 23هـزار میلیارد تومان رسـید که این 

میـزان در مـدت مشـابه ســـال قبــــل، 15 هــــزار 

میلیـارد تومـان بوده اسـت. به این ترتیب میزان 

درآمـــد فـــوالد خوزستــــان 55 درصـــــد افزایـش 

یافـت. همچنیـن فروش داخلی شـرکت 99 هزار 

میلیـارد ریـال و فـروش صادراتـی نیـز 135 هـزار 

میلیارد ریال بوده است.

امسـال  مـاه  هفـت  در  کـرد:  اضافـه  وی 

605میلیـون دالر درآمـد از صـادرات محصـول در 

بازارهـای بین المللـی کسـب کردیم کـه این میزان 

در مدت مشابه سال قبل 321 میلیون دالر بوده و 

بـه ایـن ترتیب، شـاهد رشـد 88 درصـدی در ارزش 

صـادرات بوده ایـم. همچنیـن سـود هـر سـهم در 

هفت ماه سـال 1400 حدود 154 تومان به ازای هر 

سـهم ثبـت شـده کـه ایـن میـزان در مـدت مشـابه 

سـال قبـل حـدود 100 تومـان بـه ازای هر سـهم بوده 

است. بنابراین در سوددهی نیز رشد 54 درصدی 

اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اظهار کرد: 

سـود خالص شـرکت فوالد خوزسـتان در هفت ماه 

امسال بالغ بر هفت هزار و 700 میلیارد تومان بوده 

که این میزان در مدت مشابه سال قبل پنج هزار 

میلیارد تومان بوده و در این حوزه نیز شاهد رشد 

میـزان  ایـن  بودیـم.  خالـص  سـود  درصـدی   53

سـوددهی علی رغـم کاهـش تولیـد اتفـاق افتـاد و 

توانستیم برنامه تعیین شده را به میزان 61 درصد 

محقـق کنیـم. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه میـزان 

سـال  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  خالـص  سـود 

جمع کل تولید فوالد خوزستان 
در هفت ماه امسال یک میلیون و 
744 هزار تن شامل 979 هزار 
تن اسلب و 765 هزار تن بلوم 

و بیلت بود. این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که 

میزان تولید دو میلیون و 276هزار 
تن محصول بود، 531 هزار تن 

کاهش را نشان می دهد
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گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده است.

ابراهیمی مطرح کرد: در سـال جاری بر تولید 

اسـلب بـه عنـوان یـک کاالی دارای ارزش افـزوده 

باالتر نسبت به بلوم و بیلت و نیز صادرات تمرکز 

کردیم و در عین حال حاشیه سود از 27 درصد در 

سـال گذشـته به 33 درصد در سـال جاری رسـیده 

اسـت. همچنیـن برنامـه داریـم سـود بـه ازای هـر 

سهم در پایان سال جاری به 250 تومان برسد.

تهدید قطعی برق علیه صنعت فوالد  

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در خصوص 

چالش هـا و تهدیـدات شـرکت فـوالد خوزسـتان، 

گفـت: مهم تریـن تهدیـد جدی فـوالد خوزسـتان و 

سـایر شـرکت های فـوالدی در سـال جـاری قطعـی 

برق بود و این مهم فوالد خوزستان را بر آن داشت 

کـه بـه دنبـال احـداث یـک نیـروگاه 520 مگاواتـی 

سـیکل ترکیبـی بـرای تثبیت تولیـد و جلوگیـری از 

قطعـی مجـدد بـرق باشـیم. ایـن نیـروگاه در قالـب 

برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا وزارت 

نیـرو به منظـور احداث 10 هزار مگاوات نیـروگاه از 

سوی شرکت های بزرگ فوالدی احداث می شود.

تامین مواد اولیه، بزرگ ترین چالش آینده  

ابراهیمـی خاطرنشـان کـرد: مطابـق بـا طـرح 

جامـع فـوالد، تـا پایـان سـال 1399 بخش هایـی از 

زنجیره فوالد کشـور توازن نداشـتند و در برخی از 

حلقه  ها نیز تا سال 1404 شاهد افزایش عدم توازن 

و کسری مواد اولیه خواهیم بود. به طوری که در 

سـال گذشـته شاهد کسـری تولید آهن اسفنجی، 

کنسـانتره و سـنگ آهن بودیم. در سـال 1404 مقرر 

شـده 50 میلیـون تـن فـوالد بـه روش کـوره قـوس 

الکتریکـی و پنـج میلیـون تـن بـه روش کـوره بلند 

تولیـد شـود. بـرای تحقـق چشـم انداز تولیـد کوره 

اسـفنجی  آهـن  تـن  میلیـون  نیازمنـد 60  قـوس 

هسـتند که با توجه به طرح های تعریف شـده تا 

آن زمـان 12 میلیـون تـن کسـری وجـود خواهـد 

بـا کسـری  داشـت. همچنیـن در حـوزه گندلـه 

هفت میلیون تن برای رسیدن به 84 میلیون تن 

تولیـد  اینکـه  ضمـن  بـود.  خواهیـم  مواجـه 

50میلیـون تـن فـوالد بـه روش قـوس الکتریکـی 

بـه 88 میلیـون تـن کنسـانتره نیـاز دارد که تقریبا 

شاهد کسری سه میلیون تنی خواهیم بود.

و عـدم  بیشـترین کسـری  اذعـان کـرد:  وی 

توازن تولید در زنجیره فوالد در افق 1404 مربوط 

به تولید سنگ آهن است. در آن سال برای تولید 

50 میلیون تن فوالد به 176 میلیون تن سنگ آهن 

نیـاز داریـم کـه بـه نظـر می رسـد در ایـن حـوزه 

کسـری 36 میلیون تنی رخ خواهد داد. با توجه 

بـه کسـری سـنگ آهن و مـواد اولیـه در حلقه های 

باالدست صنعت فوالد، سرمایه گذاری در حوزه 

معدن و تضمین تامین مواد اولیه در اولویت قرار 

خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اضافه کرد: 

شرکت های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه صنعت 

فـوالد کشـور در سـال 1404، گهـر زمیـن، گل گهـر، 

چادرملو، اپال پارسیان و... خواهند بود و مشخصا 

یکی از مهم ترین تهدیداتی که در این حوزه برای 

صنایـع پایین دسـت و مصرف کننـده سـنگ آهن 

وجـود خواهـد داشـت، حرکـت سـنگ آهنی ها بـه 

سمت تولید و توسعه صنایع پایین دست به ویژه 

تولید فوالد خواهد بود.

ابراهیمی تصریح کرد: شرکت فوالد خوزستان 

بـا پنـج چالـش اساسـی روبـه رو اسـت کـه تامیـن 

کنسـانتره سـنگ آهن، تولیـد محصـوالت میانـی 

مالـی  تامیـن  نهایـی،  محصـوالت  تولیـد  عـدم 

طرح هـای توسـعه ای و عـدم حمایـت از صـادرات 

ایـن  از  یـک  هـر  کـردن  برطـرف  بـرای  هسـتند. 

چالش ها برنامه هایی را در هیئت مدیره شرکت به 

تصویـب رسـانده ایم. همچنیـن محدودیت هایـی 

ناشی از حمل و نقل زمینی و خطوط انتقال انرژی 

در  را  برنامه هایـی  منظـور  ایـن  بـرای  کـه  داریـم 

شـرکت های زیرمجموعـه و توسـعه پسـت های 

400 کیلوولت تعریف کرده ایم.

رضـوی  خراسـان  اسـتان  در  کـرد:  بیـان  وی 

شرکت سیمیدکو یکی از شرکت های زیرمجموعه 

فـوالد خوزسـتان بـا یـک واحـد 2.5 میلیـون تنـی 

کنسـانتره و یـک واحـد 2.5 میلیـون تنـی گندلـه 

فعالیت می کند که در این خطه اجرای برنامه های 

توسـعه ای را برای رسـیدن به ظرفیت پنج میلیون 

تن کنسـانتره و پنج میلیون تن گندله در دسـتور 

کار قرار داده ایم. همچنین حد فاصل اسـتان های 

کرمـان و هرمـزگان، شـرکت پیشـگامان توسـعه 

صنعتـی ایسـاتیس پهنـه آبـاده جازموریـان را برای 

اکتشـاف در اختیـار گرفتـه و خوشـبختانه پروانـه 
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اکتشـاف نیز برای این محدوده اخذ شـده اسـت. 

در ایـن محـدوده در حـال تکمیل فرایند اکتشـاف 

هستیم و امیدوار هستیم معدن اکتشاف شده را 

به بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اضافه کرد: 

در شـادگان اسـتان خوزسـتان پروژه تولید 800 هزار 

تنـی آهـن اسـفنجی و تولیـد 800 هزار تنی شـمش 

فـوالدی را در دسـتور کار قـرار داده ایـم. شـرکت 

ظرفیـت  بـا  هم اکنـون  نیـز  خوزسـتان  فـوالد 

3.8 میلیـون تـن بیلـت و بلـوم و اسـلب فـوالدی 

فعالیت می کند و چندین طرح توسعه ای بزرگ را 

نیـز در ایـن شـرکت در دسـت اقـدام داریـم. ایـن 

شرکت در حال حاضر ظرفیت 3.9 میلیون تن در 

تولیـد آهـن اسـفنجی و 6.2 میلیـون تـن در تولیـد 

گندله دارد.

چهار پروژه بزرگ فوالد خوزستان  

ابراهیمـی بـا اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ای 

بسـیار مهمـی کـه ایـن شـرکت در دسـت اقـدام 

دارد، عنـوان کـرد: بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی، 

طرح هـای توسـعه فـوالد خوزسـتان تـا سـال 1410 

تعریـف شـده اسـت. مقـرر شـده در ایـن سـال، 

کشـور  فـوالد  صنعـت  از  شـرکت  ایـن  سـهم 

سـهم  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  باشـد.  25درصـد 

یعنی تولید 13.7 میلیون تن فوالد، در سال  های 

آینـده هدف گذاری هایـی انجام شـده اسـت. به 

طـوری کـه تولیـد فـوالد در ایـن شـرکت در سـال 

بـه   1404 سـال  در  تـن،  میلیـون   4.7 بـه   1402

بـه 13.8  پایـان سـال 1410  تـا  تـن و  8.5میلیـون 

منظـور  ایـن  بـرای  تـن خواهـد رسـید.  میلیـون 

و  شـادگان  در  فـوالدی  کارخانـه  چنـد  طراحـی 

محـل کارخانـه همچنیـن تملـک فوالد اکسـین و 

احـداث واحـد فوالدسـازی آن را در دسـتور کار 

قرار داده ایم.

وی اذعـان کـرد: در حـال حاضـر در شـرکت 

حوزه هـای  در  را  پـروژه   145 خوزسـتان  فـوالد 

مختـف برنامه ریـزی کرده اسـت که ایـن حوزه ها 

زنجیـره،  توسـعه  طـرح  تولیـد،  پایـداری  شـامل 

فناوری، بهینه سـازی و زیست محیطی هستند. 

ارزش اجـرای ایـن پروژه هـا در شـرایط کنونـی بـه 

می رسـد.  تومـان  میلیـارد  هـزار   23 از  بیـش 

پیشـرفت ایـن پروژه هـا در شـرایط کنونـی بـه طور 

متوسط 34 درصد است.

فـوالد خوزسـتان مطـرح  مدیرعامـل شـرکت 

کـرد: در بیـن تمامـی پروژه هـا، فـوالد خوزسـتان 

چهار پروژه بسـیار بزرگ را در دسـت اقدام دارد. 

احـداث نیـروگاه 520 مگاواتی سـیکل ترکیبی در 

فاز اول و قابل افزایش تا یک هزار مگاوات در فاز 

دوم یکی از این پروژه ها است که سرمایه گذاری 

هفت هـزار و 500 میلیـارد تومـان نیـاز دارد. دیگر 

پـروژه مهـم پکیـج ماشـین ریخته گـری و اسـلب 

جایگزیـن بـوده کـه ارزش اجـرای ایـن پـروژه نیـز 

دیگـر  اسـت.  تومـان  500میلیـارد  و  سـه هزار 

پروژه هـای مهـم نیـز احـداث پلنـت اکسـیژن 4 بـا 

سـرمایه گذاری یـک هـزار میلیـارد تومان و پسـت 

400 کیلوولت هسـتند. ضمن اینکه تملک فوالد 

مهم ترین تهدید جدی فوالد 
خوزستان و سایر شرکت های 

فوالدی در سال جاری قطعی برق 
بود و این مهم فوالد خوزستان را بر 

آن داشت که به دنبال احداث یک 
نیروگاه 520 مگاواتی سیکل ترکیبی 

برای تثبیت تولید و جلوگیری از 
قطعی مجدد برق باشیم
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و  کنسـانتره  تولیـد  افزایـش ظرفیـت  و  اکسـین 

گندله در شرکت سیمیدکو نیز جزو اولویت های 

بعدی فوالد خوزستان هستند.

ابراهیمی اظهار کرد: 70 پروژه در مرحله اجرا، 

30 پـروژه در مرحلـه مناقصـه و مابقـی در دسـت 

طراحی هستند که ارزش سرمایه گذاری پروژه های 

اسـت.  تومـان  میلیـارد  هـزار   11 اجـرا  حـال  در 

بزرگ ترین و سـرمایه برترین پروژه در دسـت اقدام 

نیـز احـداث نیـروگاه بوده که تـا پایان آبان مـاه وارد 

فاز اجرایی می شود.

وی یادآور شد: فوالد خوزستان در سال 1398 

توانسـت 11 پـروژه را بـه اتمـام برسـاند. همچنیـن 

این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 موفق به 

اتمام چهار پروژه شد و در 6 ماه دوم همان سال، 

9 پـروژه را بـه پایـان رسـاند. در حالی کـه در 6 ماه 

نخسـت سـال 1400 توانسـتیم 14 پروژه را به اتمام 

برسـانیم کـه ایـن موضـوع نـگاه توسـعه ای شـرکت 

فـوالد خوزسـتان را نشـان می دهـد. همچنیـن در 

6ماه نخست امسال قرارداد اجرای 25 پروژه امضا 

شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در توضیح 

اجـرای پـروژه پکیـج ماشـین ریخته گـری و اسـلب 

جایگزیـن، بیـان کـرد: سـرمایه گذاری ارزی پـروژه 

128 میلیـون یـورو بـوده و ایـن پـروژه از 19 مهر ماه 

بـه اجـرا درآمـده اسـت. انتظـار داریـم ایـن پـروژه 

طـی 36 مـاه بـه سـرانجام برسـد. همچنیـن ایـن 

پـروژه بـه صـورت EPCF اجرا خواهد شـد. اجرای 

پروژه پکیج ماشین ریخته گری و اسلب جایگزین 

از چنـد منظـر بـرای فـوالد خوزسـتان بسـیار مهـم 

است؛ مهم ترین مزیت اجرای این پروژه آن است 

کـه شـرکت فـوالد خوزسـتان را مجهـز بـه تولیـد 

محصوالت کیفی همچون اسلب عریض خواهد 

کرد که این محصول ماده اولیه مورد نیاز شرکت 

فـوالد اکسـین خواهـد بـود. ضمن اینکه بـا اجرای 

این پروژه، نوسازی خط تولید در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.

ابراهیمی به پروژه پلنت اکسـیژن 4 نیز اشـاره 

کـرد و گفـت: شـرکت ایریتـک مجـری ایـن پـروژه 

است. این پروژه نیز حدود یک هزار میلیارد تومان 

سـرمایه گذاری نیـاز دارد و ایـن پـروژه بـه صـورت 

EPC اجرا خواهد شـد. امیدوار هسـتیم این پروژه 

طـی 30 مـاه آینـده بـه نتیجـه برسـد. هـدف اصلی 

اجرای پروژه اکسـیژن 4 تامین اکسـیژن مورد نیاز 

برای اجرای طرح های توسعه ای برای جلوگیری از 

کمبود اکسـیژن و پایداری تولید خواهد بود. چرا 

کـه فـوالد خوزسـتان احـداث مگامـدول زمـزم 3 را 

نیـز در دسـتور کار قـرار داده اسـت کـه یکـی از 

پیش نیازهـای اجـرای ایـن پروژه نیـز احداث پلنت 

اکسیژن تلقی می شود.

وی بـا اشـاره بـه اجـرای پـروژه نیـروگاه سـیکل 

ترکیبـی اضافـه کـرد: پروژه احداث نیروگاه سـیکل 

ترکیبـی بـه مـدت 36 مـاه و در قالـب BOT اجـرا 

خواهد شد. این پروژه در حال مناقصه است و در 

دو فاز 520 مگاواتی به اجرا درخواهد آمد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در پایـان 

تاکیـد کـرد: در مهـر مـاه و آبـان مـاه سـال جـاری 

محدودیت هـا  اتمـام  بـه  توجـه  بـا  توانسـتیم 

رکوردهـای بسـیار خوبـی در زمینـه تولیـد تختـال 

ثبت کردیم و این در حالی اتفاق افتاد که در 6 ماه 

نخست امسال عملکرد مطلوبی در حوزه تولید با 

توجـه قطعـی بـرق نداشـتیم. امیـدوار هسـتیم در 

ادامـه سـال بـا عملکـرد خـوب شـرکت، خبرهـای 

خوبی را برای سهامداران به ارمغان بیاوریم.

موافقت سهامداران با افزایش سرمایه  

پـس از گـزارش هیئـت مدیـره بـرای افزایـش 

سـرمایه، بازرس قانونی و حسـابرس شـرکت فوالد 

خوزسـتان، افزایـش سـرمایه شـرکت را از پنـج هزار 

میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان در مرحله 

اول و تـا 19 هـزار میلیـارد تومـان در مرحلـه دوم 

بالمانع دانست.

معاونت هـای  و  مدیـران  از  تعـدادی  سـپس 

سـواالت  بـه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مختلـف 

سـهامداران در خصوص مسـائل گوناگون شـرکت 

به ویژه افزایش سرمایه، میزان فروش و سودآوری 

شرکت توضیحاتی را ارائه کردند.

فـوالد  فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

خوزسـتان تصویـب کرد کـه در مرحله اول سـرمایه 

شـرکت بـه 12 هـزار میلیـارد تومـان افزایش یابـد؛ در 

مرحله دوم به هیئت مدیره تفویض می شود که تا 

مدت دو سال سرمایه شرکت را از 12 هزار میلیارد 

تومان به 19 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.

بر اساس اسناد باالدستی، 
طرح های توسعه فوالد خوزستان 
تا سال 1410 تعریف شده است. 
مقرر شده در این سال، سهم این 

شرکت از صنعت فوالد کشور 
25درصد باشد. برای رسیدن 
به این سهم یعنی تولید 13.7 

میلیون تن فوالد، در سال  های آینده 
هدف گذاری هایی انجام شده است
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در هفتـه منتهـی بـه 21 آبـان ماه، شـاهد وجـود تقاضای بسـیاری بـرای محصوالت 
فـوالدی بودیـم و به نوعی رونق نسـبتا خوبی در بازار وجود داشـت. هـر چند که برخی 
از ایـن تقاضاهـا به معامله منجر نشـد اما نشـانه های خـروج از رکود و بازگشـت رونق 
بـه معامـالت در خصوص همه محصـوالت فوالدی به نوعی مشـاهده شـد. اگر قیمت 
عرضـه برخی از محصوالت نسـبت به بـازار کمی کاهش می یافت، به طور حتم شـاهد 
حجم بیشـتری از معامـالت می بودیم؛ همچنان کـه برای برخی محصـوالت که قیمت 

پایه آن ها پایین بود، این اتفاق افتاد.

رشد تقاضای محصوالت فوالدی

ورق خودرو 13 هزار و 750 تن محصول   

معامله کرد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

در هفته منتهی به 21 آبان با عرضه محصوالت 

خـود در بـورس کاال هفتـه پربـاری را پشـت سـر 

گذاشـت و توانسـت 13 هـزار و 750 تـن انـواع 

مختلـف  صنایـع  بـرای  را  خـود  گالوانیـزه  ورق 

معامله کند.

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری 

15آبـان مـاه موفـق شـد 11 هـزار و 750 تـن انـواع 

ورق گالوانیـزه خـود را در بورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

شنبه 15 آبان ماه، شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری، 16 هزار تن انواع ورق گالوانیزه خود را در 

بورس کاال عرضه کرد. طبق نمودار 1، شرکت ورق 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، 13 هـزار تـن ورق 

گالوانیزه خودرویی را در بورس کاال عرضه کرد که 

بـا تقاضـای چهارهـزار و 450تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان، معامله شد. این شرکت باقی محصول 

خـود را بـه تـاالر مچینگ برد و توانسـت 6 هـزار 550 

تـن دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمـع معامـالت ایـن 

شرکت به 11هزار تن برسد.

این شرکت، ورق گالوانیزه خودرویی را را به 

قیمــــت 293 هــــزار و 187 ریــــال بـــه ازای هــــر 

کیلوگــرم عرضـه کــرده بــود کــه قیمــت معامله 

بدون تغییر ماند. شرکت ورق خودرو از معامله 

انجـام شـده، 322 میلیـارد و 505 میلیـون تومان 

درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 2 نشـان می دهـد شـرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شنبه 15 آبان 

ماه، سه هزار تن ورق گالوانیزه لوازم خانگی را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 350 تنـی 

مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان، معاملـه صـورت 

گرفـت. ایـن شـرکت باقی محصول خـود را به تاالر 

مچینگ برد و توانست 400 تن دیگر را معامله کند 

تا جمع معامالت این شرکت به 750 تن برسد.

ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه خودرویـی را را بـه 

قیمـــت 293 هـــزار و 187 ریـــال بـــه ازای هـــر کیلوگــرم 

عرضـــه کرده بود که قیمـــت معاملــه بدون تغییر 

ماند. شـرکت ورق خودرو از معامله انجام شـده، 

21 میلیارد و 989 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 21 آبـان 

مـاه، شـرکت هایی همچـون »فـوالد خوزسـتان« 

هرمـزگان«  »فـوالد  فـوالدی،  شـمش  و  تختـال 

»ارفـع« شـمش  و  فـوالدی، »چادرملـو«  تختـل 

فـوالدی، »ورق خـودرو« ورق گالوانیـزه و »فوالد 

خراسـان« میلگـرد فـوالدی را در در بـورس کاال 

معامله کردند.
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عالوه براین، شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری سه شنبه 18 آبان ماه موفق شد دو هزار 

تن ورق گالوانیزه خود را در بورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

طبق نمودار 3، شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیـاری، سه شـنبه 18 آبـان مـاه، دو هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با 

تقاضـای سـه هـزار و 450 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه خودرویـی را را بـه 

قیمـت 273 هـزار و 345 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم 

عرضـه کـرده بـود که قیمت معامله بـه 283 هـزار و 

253 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. 

شرکت ورق خودرو از معامله انجام شده، 56میلیارد 

و 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

21 هزار و 900 تن شمش فوالدی »کچاد«   

معامله شد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سه شنبه 

18 آبـان مـاه توانسـت 21 هـزار و 900 تـن انـواع 

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 18 آبان مـاه 30 هزار 

تـن انـواع شـمش فـوالدی را در بـورس کاالی ایران 

مـورد  را  آن  بخشـی  توانسـت  کـه  کـرد  عرضـه 

معامله قرار دهد.

می دهـد  نشـان  نمـودار 4  کـه  همان طـور 

فـوالدی  بلـوم  شـمش  تـن  هـزار   10 چادرملـو 

)150*150( بـا گریـد 5SP را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 20 هـزار و 800 تنـی مواجـه و 

این شرکت موفق به 9 هزار و 800 تن معامله شد. 

چادرملو باقی شمش خود را به تاالر مچینگ برد 

و توانسـت 200 تـن باقی مانـده را معاملـه کنـد تـا 

همه 10 هزار تن شمش خود را به فروش برساند.

»کچـاد«، ایـن شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 

137هـزار و 792 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کرده بود که قیمت معامله تغییری نیافت. این 

شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 137 میلیـارد و 

792میلیون تومان درآمد کسب کرد.

طبق نمودار 5، چادرملو، 10 هزار تن شـمش 

در  را   3SP گریـد  بـا   )150*150( فـوالدی  بلـوم 

بورس کاال عرضه کرده که با تقاضای چهار هزار 

و 200تنی مواجه شـده و به همین میزان معامله 

تـاالر  در  را  خـود  شـمش  باقـی  چادرملـو  شـد. 

مچینـگ عرضـه کرد که سـه هـزار و 900 تن دیگر 

معاملـه شـد و جمـع معاملـه ایـن شـمش فـوالدی 

چادرملو به هشت هزار و 100 رسید.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

137هـزار و 792 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معامله بـدون تغییـر ماند. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 111 میلیـارد و 

611 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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همان طور نمودار 6 نشان می دهد چادرملو 

بـا  بلـوم فـوالدی )130*130(  تـن شـمش  10 هـزار 

گریـد 3SP را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای سـه هـزار 800 تنـی مواجـه و بـه همیـن 

میزان نیز معامله شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

137هـزار و 792 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

چادرملو، 10 هزار تن شمش بلوم 
 3SP فوالدی )150*150( با گرید
را در بورس کاال عرضه کرده که با 

تقاضای چهار هزار و 200تنی مواجه 
شده و به همین میزان معامله شد

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـر نکـرد. ایـن 

و  میلیـارد  انجـام شـده، 52  از معاملـه  شـرکت 

360میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فروش 17 هزار و 900 تن محصول »فخوز«  

سه شنبه 18 آبان ماه، شرکت فوالد خوزستان 

شـامل  فـوالدی  محصـول  تـن   900 و  هـزار   17

چهارهـزار تـن تختـال و 13 هـزار و 900 تـن شـمش 

فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران مـورد معاملـه 

قرار داد.

می دهـد  نشـان  نمـودار 7  کـه  همان طـور 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه 18 آبـان مـاه، 

20هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 11 هـزار و 900 تنـی 

مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان، معاملـه صـورت 

گرفـت. ایـن شـرکت باقـی شـمش خـود را بـه تاالر 

را  دیگـر  تـن  هـزار  توانسـت دو  و  بـرد  مچینـگ 

معامله کند تا جمع معامالت شمش این شرکت 

به 13 هزار و 900 تن برسد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 141 هزار 

و 364 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت 

از معامله انجام شده، 196 میلیارد و 495 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

نمـودار 8، شـرکت فـوالد  همچنیـن طبـق 
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فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 152 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله انجام شده، 60 میلیارد و 

800میلیون تومان درآمد کسب کرد

آبـان مـاه 40 هـزار تـن  خوزسـتان، سه شـنبه 18 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

با تقاضای سـه هزار تنی مواجه شـد و به همین 

میـزان نیـز معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت 

باقـی محصـول خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه 

کـرد کـه توانسـت یـک هـزار تـن دیگـر را معاملـه 

کنـد تـا جمـع معامـالت تختـال را بـه چهـار هزار 

تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمت 

152 هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگـرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

و  میلیـارد  شـده، 60  انجـام  معاملـه  از  شـرکت 

800میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« 40 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فوالد هرمزگان سه شـنبه 18 آبان ماه، 

توانسـت 40 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 9 نشـان می دهـد، 

سه شـنبه 18 آبـان مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 

30هـزار تـن تختال فوالدی خـود را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 20 هـزار و 660 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و فوالد هرمـزگان به میزان 

19هـزار و 960 تـن، محصـول خود را مورد معامله 

قـرار داد. ایـن شـرکت باقـی تختـال خـود را بـه 

تـاالر مچینـگ بـرد و توانسـت 20 هـزار و 40 تـن 

دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمـع معامـالت آن بـه 

40هزار تن برسد.

هـزار   152 هرمـزگان  فـوالد  عرضـه  قیمـت 

بـود کـه معاملـه  ازای هـر کیلوگـرم  بـه  ریـال 

بـدون رقابـت در قیمت صـورت گرفت. فوالد 

بـورس  در  خـود  تختـال  معاملـه  از  هرمـزگان 

درآمـد  تومـان  میلیـون  میلیـارد   608 کاال، 

کسب کرد.
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معامله 15 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 18 آبـان مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع موفق شد 15 هزار تن شمش فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

طبـق نمودار 10، شـرکت آهـن و فـوالد ارفع، 

سه شـنبه 18 آبـان مـاه 15 هـزار تـن شـمش بلـوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

17 هـزار تنـی مواجه شـد و به میـزان 12 هزار تن، 

معاملـه صـورت گرفت. ارفع، باقی شـمش خود 

را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و توانسـت سـه هـزار تـن 

ایـن  تـا جمـع معامـالت  را معاملـه کنـد  دیگـر 

شرکت به 15 هزار تن برسد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 141 هـزار و 

364 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

قیمـت معاملـه به همین میـزان بود. این شـرکت 

از معامله انجام شـده، 212 میلیارد و 46 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

فوالد خراسان 22 هزار تن محصول فوالدی   

معامله کرد

در هفته منتهی به 21 آبان ماه، شرکت فوالد 

خراسـان توانسـت تمامـی محصوالتـی را کـه در 

بـورس کاال عرضـه کـرد را معاملـه کنـد و هفتـه 

نسبتا پرباری را پشت سر بگذارد.

سه شـنبه 18 آبـان مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شد هفت هزار تن شمش بلوم فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طـور کـه نمـودار 11 نشـان می دهـد 

شرکت فوالد خراسان، سه شنبه 18 آبان ماه هفت 

هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 15 هزار تنی مواجه شد 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

137هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده 

بود که قیمت معامله به 139 هزار و 394 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 97 میلیـارد و 575 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

چهارشـنبه 19 آبان ماه، شـرکت فوالد خراسان 

توانست 15 هزار و چهار تن میلگرد فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 12 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد 
خراسـان چهارشـنبه 19 آبـان مـاه 15 هـزار و 4 تـن 

بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  میلگـرد 

تقاضـای 39 هـزار 270 تنـی مواجـه شـد و ایـن 

شـرکت توانسـت تمام میلگرد عرضه شـده را به 

فروش برساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 143هزار 

و 493 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضـه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه بـه 

147هـزار و 314 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 221 میلیـارد و 

30میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلزات، ایمان عتیقی با اشاره به اینکه 17 درصد از 

سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات متعلق 

از  یکـی  داشـت:  اظهـار  اسـت،  گل گهـر  بـه 

مزیت های شـرکت تجلی نسـبت به شـرکت های 

بورسـی و فرابورسـی ایـن اسـت کـه سـهامداران 

اصلی آن خوش نام و پربنیه های صنعت هستند و 

ایـن موضـوع به تبع تاثیر مسـتقیم بر این شـرکت 

می گـذارد و عـالوه بـر آن، تیـم مدیریتـی شـرکت 

تجلی از متخصصان بازار سرمایه، صنعت معدن 

و فـوالد کشـور هسـتند؛ پیش بینـی می کنیـم این 

علم، آگاهی و تجربه ای که در سهامداران اصلی و 

همچنیـن تیـم مدیریتـی ایـن شـرکت وجـود دارد، 

تجلـی را تبدیـل بـه یکـی از شـرکت های موفـق در 

بورس کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه نـگاه شـما نسـبت بـه 

سـبد فعالیـت اقتصـادی تجلـی چیسـت، تصریح 

کـرد: شـرکت تجلـی به عنوان یک شـرکت نوپـا، از 

تجربه سه شرکت در حوزه معدن و صنایع معدنی 

اسـتفاده می کنـد و زنجیـره تولیـد فـوالد ازجملـه 

کنسـانتره و  آهـن اسـفنجی را در پروژه هـای خـود 

دیده اسـت؛ همچنین زیرسـاخت هایی همچون 

ریـل و جـاده را در برنامـه  خـود دارد. این برنامه ها 

نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه ایـن شـرکت بـا یـک 

علم کامل نسبت به فوالد، معدن و زیرساخت ها 

قدم بر می دارد.

وی افـزود: مدیـران تجلـی بـه شـکل جـدی بـه 

دنبال اکتشافات نیز هستند که اگر بتوانند این 

و  اتفاقـات  جـز  برسـانند  نتیجـه  بـه  را  موضـوع 

دستاوردهای خوب شرکت تجلی خواهد بود.

عتیقـی در ارتبـاط بـا رویکـرد بـازار سـرمایه 

نسبـــــت بــــه شرکت تجلــــی گفـــت: حــدود 25 

موضــوع در پیش بینی بـــازار سرمایـــه و بــــرآورد 

شرکت های بورسی تاثیرگذار است، پرسش هایی 

همچون سهامداران شرکت چه کسانی هستند، 

پروژه های شرکت ها از چه جنسی است، حمایت 

آینده از این شـرکت چگونه خواهد بود، از جمله 

مهم ترین این پرسش هــا است. با توجه به آن که 

حـوزه  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  تجلـی  شـرکت 

فعالیـت خـود را معـدن، فوالد و زیرسـاخت دیده 

همچـون  شـرکت هایی  آن  سـهامداران  و  اسـت 

گل گهـر و چادرملـو و توسـعه معـاون و فلـزات 

معـادن اسـت، به تبـع در بازار سـرمایه امنیتی را 

بـرای کسـانی کـه می خواهند در این عرصـه وارد 

شوند، ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ادامه داد: فعالیت شرکت تجلی، فعالیت توانمند 

اقتصادی، معدنی،  فوالدی و زیرسـاختی اسـت و 

حمایت از این سـهم با توجه به ابزارها و امکاناتی 

که سـهامداران عمده آن دارند، مسـتحکم است. 

پیش بینـی می کنیـم کـه ایـن سـه موضـوع مهـم 

)سـهامداران، جنس پروژه ها، آینده شـرکت(  عالوه 

بر اتفاقات خوبی که برای شرکت رقم خواهد زد، 

سهام این شرکت را به سهمی پربنیه تبدیل کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن تامین مالی تجلی 

از بازار سرمایه به عنوان اولین شرکت پروژه محور 

عنـوان کـرد: امـروز شـرکت تجلـی به عنـوان اولین 

شـرکت سـهامی عـام پروژه محـور در بـورس وارد 

شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه مزیت هـای شـرکت 

تجلی، اولین تجربه، تجربه خوبی خواهد بود.

عتیقـی در ارتبـاط با اسـتقبال از شـرکت های 

پـروژه محـور در بورس تشـریح کرد: کسـب سـود 

از بازار سـرمایه، 20 درصد از انگیزه خرید سـهام 

بورسـی اسـت، 80 درصـد مرتبـط بـا رشـد سـهام 

مدیرعامل شـرگت گل گهر با اشـاره به حمایت سـهامداران بزرگ معدنی و فلزی از سـهام تجلی، آینده شـرکت های پروژه محور 
را مثبت ارزیابی کرد.

تجربه سه غول بورسی پشت »تجلی« است

ـــ
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به گزارش »فلزات آنالین«، سـید رضا فاطمی 

امین 15 آبان ماه در نهمین نشست اجالس کمیته 

و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  تجـاری  مشـترک 

جمهـوری پاکسـتان اظهـار داشـت: هـر دو کشـور 

اراده راسـخ بـرای توسـعه مبادالت تجـاری دارند و 

تـالش داریـم تـا سـطح مبـادالت دو کشـور بـه پنج 

میلیارد دالر برسد، لذا در این مسئله توافق داریم 

تا تجارت بین دو کشور فقط محدود به مبادالت 

کاالیـی نباشـد و بـه سـرمایه گذاری شـرکت های 

پاکستانی در ایران بینجامد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تا 

سـه مـاه آینـده موافقـت نامـه تجـارت آزاد بیـن 

ایـران و پاکسـتان امضـا و عملیاتـی خواهـد شـد 

گفت: ما کامال آمادگی داریم تا روابط اقتصادی 

ایـــران و پاکستـــان بـه ماننـــد روابـط سیاسـی دو 

کشور توسعه یابد.

وی گفـت: بـرای افزایش تجارت پنج میلیارد 

دالری ایــــران و پاکستــــان طـی دو ســـال آینـــده 

برنامه ریزی شده است.

فاطمــــی امیــــن عنـــوان کـــرد: پیـــش از ایــن 

زمینه هـای مختلـف اقتصـادی مذاکـرات انجـام 

شـــده است و ماموریــــت همـــوار شـــدن مسیــر 

تجارت میان دو کشور را بر عهده گرفته ایم.

وزیـر صمـت افـزود: ایـران آمادگـی رفع موانع 

تجارت با پاکسـتان را دارد تا روابط اقتصادی دو 

کشور ارتقا پیدا کند.

وی، به وجود اراده راسخ برای توسعه مبادالت 

و سرمایه گذاری شرکت های پاکستانی در ایران 

طی سـه ماه آینده اشـاره و اظهار کرد: مشـکالت 

تجـاری بـه زودی برطـرف می شـود. در ایـن دو 

کشور کمیته آغازگر حل مشکالت دو کشور در 

حوزه تجاری ایجاد می شود.

به گفته فاطمی امین، ما خواهان پیشرفت و 

گسترش روابط، حمل ونقل کاال، تهاتر بازارچه های 

مـوارد  رفـع همـه  بـه  دنبـال  مـرزی و همچنیـن 

تجارت آزاد هستیم.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وزیـر صمـت در 

پایـان در خصـوص همـکاری اسـتراتژیک یـادآور 

امـا  نشـده،  محقـق  تاکنـون  آزاد  تجـارت  شـد: 

امیـدوارم گام هـا بـرای دو کشـور برداشـته شـود. 

ظرفیت های اقتصادی دو کشور مکمل هستند و 

باید در این حوزه ها تالش بیشتر داشته باشیم.

وزیـر صمـت با بیان اینکه تا سـه مـاه آینـده موافقت نامه تجـارت آزاد بین ایران و پاکسـتان امضـا و عملیاتی خواهد شـد گفت: 
کامال آمادگی داریم تا روابط اقتصادی ایران و پاکستان توسعه یابد.

وزیر صمت اعالم کرد:

موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان

تجلـی  از  گل گهـر  امـروز  اگـر  بنابرایـن  اسـت؛ 

حمایت می کند به این دلیل است که هر چقدر 

قیمت سهام تجلی رشد کند، تاثیر آن بر قیمت 

گل گهـر بیشـتر می شـود و بـه طـور کلـی رونـد 

مثبتـی بـرای تجلی پیش بینی می شـود؛ در واقع 

»ومعـادن«، »کگل« و »کچـاد« نماد سـه شـرکت 

عظیم بورسـی هسـتند که پشت هر شرکتی قرار 

بگیرند، آن را به جلو می برند.

پذیره نویسـی سـهام شـرکت تجلـی از طریـق 

عرضـه عمومـی 2 آذرمـاه سـال 1400 در فرابـورس 

ایـران انجـام می شـود. در ایـن عرضـه 15 درصـد از 

سـهام شـرکت تجلـی از طریـق سـلب حق تقـدم از 

سـهامداران فعلـی، بـا هر سـهم قیمـت هـزار ریال، 

بـرای عمـوم مـردم عرضـه خواهـد شـد. شـرکت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )51 درصد(، 

شـرکت چادرملـو )17 درصـد( و شـرکت گل گهـر 

)17 درصد( سهامداران عمده این شرکت هستند. 

تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات بـا افزایش سـرمایه 

620 هـزار درصـدی از یـک میلیارد تومان به 6 هزار 

و 200 میلیـارد تومـان، بزرگ تریـن افزایـش سـرمایه 

تاریخ بورس را به نام خود ثبت کرده است.

در حـال حاضـر، ایـن شـرکت پروژه های زنجیره 

فـوالد از معـدن تـا نـورد، شـامل گندله سـازی، آهـن 

اسفنجی و فوالدسازی را در دست احداث دارد و 

از پروژه هـای آتـی آن می تـوان بـه سـاخت اسـکله 

بندرعباس و اکتشاف و استخراج از معادن جدید 

اشاره کرد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد سنگان، رضازاده اظهار داشت: 

شـرکت فـوالد سـنگان در راسـتای ترسـیم نقشـه 

راه تعالی سازمان، در ابتدا به بررسی انواع نظام های 

مدیریتی پرداخت تا متناسـب با شـرایط شـرکت 

بهترین مسیر را در پیش گیرد.

وی افـزود: اولیـن گام برای شـرکتی جوان که 

تنها دو سال از فعالیت خود را پشت سر گذاشته 

است، استقرار مدل مدیریت استراتژیک در سال 

1398 بـود کـه پـس از مطالعات فـراوان و برگزاری 

جلسـات متعـدد بـه تحلیـل مسـائل درون و برون 

و  قـوت و ضعــف  نقـــاط  و  پرداختــه  سـازمانی 

فرصت ها و تهدیدهای سـازمان شناســایی شد. 

با استقرار این نظام، اهداف استراتژیک سازمانی 

را در راسـتای تحقـق چشـم انداز شـرکت تعریـف 

کردیــــم. در طــــول سـال 1399 به جاری ســازی 

متـوازن  امتیـازی  کارت  رویکـرد  بـا  نظـام  ایـن 

پرداختــه و شـاخص ها و پروژه های اسـتراتژیک به  

صورت ماهیانــــه مــــورد ارزیــــابی و پایـــش قـــرار 

مثبـت  نگـرش  و  بینـش  می گرفـت کـه شـاهد 

بـه طـوری کـه معاونت هـای  مجموعـه بودیـم. 

مختلف شرکت با نظارت دقیق، اقدامات محول 

شـده بـه واحدهـای مربوطـه را طبـق زمان بنـدی 

تعیین شده به انجام رساندند.

مدیـــر واحــــد مهنـــدسی صنـــایع و تعـــالی 

سـازمانی فوالد سـنگان، اظهار کرد: در قدم دوم 

نظـام مدیریـت  اسـتقرار  بـه  را مجـاب  شـرکت 

فراینـدی کردیـم. همان طور که می دانید تمامی 

فرایندهایـی  قالـب  در  شـرکت  جـاری  امـورات 

صورت می پذیرد که شامل ورودی، فعالیت ها و 

خروجی است و با دیگر فرایندها نیز در تعامل و 

ارتبـاط هسـتند. لزومـا یـک فراینـد در داخـل یـک 

معاونت انجام نمی شود و ممکن است نیازمند 

همـکاری چنـد معاونـت باشـد. اگـر ایـن فراینـد 

به درستی تعریف نشود، گلوگاه هایی در مسیر 

کار پیـش می آیـد و باعـث هدررفـت زمـان و در 

از  یکـی  شـد.  خواهـد  سـازمان  منابـع  ادامـه 

کارهایـی کـه واحد تعالی انجـام داد این بود که 

و  کـرده  شناسـایی  را  گلوگاه هـا  ایـن  توانسـت 

سیسـتم را در اصطـالح روان کنـد. فرایندهـای 

زائـد را حـذف و فرایندهـای ضـروری را اضافـه 

کند. با توجه به اینکه شاخص های عملکردی و 

نتایج برای ما مهم بود، سعی کردیم با کمترین 

منابع حداکثر بازده را داشـته باشـیم تا سیسـتم 

کامال بهره ور شود.

رضـازاده تصریـح کـرد: در ادامـه ایـن مـدل، 

کمیتـه ای تحت عنوان »دفتـر مدیریت فرایند« 

ایجـاد  متشـکل از کارشناسـان و مدیـران خبـره 

کردیـم و در ایـن تیـم بـه عنـوان بـازوی ایـن نظـام، 

را شناسـایی  و ضعـف  قـوت  نقـاط  و  فرایندهـا 

کردیـم. ایـن کمیتـه دو سـال اسـت کـه شـروع به 

کار کـرده و بالـغ بـر 12 کالن فراینـد، 40 فراینـد و 

158 زیـر فراینـد شناسـایی شـده کـه شناسـنامه 

فرایندی دارند و ما برای هرکدام از این فرایندها 

مالک، ناظر و همکار فرایند و همچنین ذی نفعان 

مدیـر واحـد مهندسـی صنایـع و تعالی سـازمانی فوالد سـنگان گفت: واحد مهندسـی صنایع و تعالی سـازمانی فوالد سـنگان با 
نظام مند کردن فعالیت های سازمان و ایجاد چارچوب های الزم، به عملکرد شرکت انسجام می بخشد.

برنامه ریزی هدفمند در راستای ترسیم نقشه راه تعالی سازمان
مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فوالد سنگان مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 191 آبان ماه 1400

و شناسـنامه شـاخص ها را شناسـایی و تعریـف 

بـا  فراینـد  ارزیابـی  مرحلـه  همچنیـن  کردیـم. 

مصاحبـه، بازدیـد میدانـی، بررسـی شـاخص های 

عملکـردی و … انجـام شـده اسـت و در نتیجـه 

470 پروژه و اقدام بهبود را شناسایی کردیم تا در 

نتیجـه اجـرای ایـن پروژه هـا، سـازمانی ایـده آل و 

چابـک داشـته باشـیم. حـدود یـک مـاه اسـت کـه 

اجـرای ایـن پروژه هـا آغـاز شـده و امیـد اسـت تـا 

را  سـازمان  اولویـت دار  پروژه هـای  سـال  پایـان 

بتوانیـم انجـام داده و تحـول شـگرفی در عملکرد 

سازمان ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: از سال گذشته استقرار نظام 

مدیریـت آراسـتگی را آغـاز کردیـم کـه در تمـام 

بخش هـای سـتادی و تولیـد پیاده سـازی شـده و 

گـردش کارهـا و دسـتورالعمل های آن تعریـف و 

ابـالغ شـد. ایـن موضـوع می توانـد تاثیر بسـیاری 

در خلـق یـک محیـط باکیفیـت و آراسـته داشـته 

و  ماشـین آالت  بهره بـرداران  نتیجـه  در  باشـد. 

تجهیزات با فرهنگ خود کنترلی عالوه بر انجام 

وظایف اصلی خود به حفظ و نگهداری ماشین آالت 

و تجهیـــزات و محیـــط کار می پردازنـــد و نقـش 

مشـارکتی خویــــش را بـــا اجـــرای فعالیت هـای 

پنج گانـه نظـام 5S در تیم هــــای کـــاری نمایانگـر 

می سـازند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا آمـوزش این 

نظام به پرسنل شرکت، همواره محیطی آراسته و 

عاری از هرگونه آلودگی خواهیم داشت.

 مدیـــر واحـــد مهنــــدسی صنــــایع و تعــــالی 

سازمانی فوالد سنگان، بیان کرد: نظام مدیریت 

دانـش در برنامه هـای شـرکت بـرای ســـال آینـده 

گنجانـده شـده اسـت تـا کســب دانـش توسـط 

پرسنـــل بــــه صـــورت سازمان یافتـــه شناسایی و 

جمـع آوری شـود و در اختیـار شـرکت قـرار گیـرد. 

این اقدام به صورت سیستماتیک انجام خواهد 

شـد تـا بـا خـروج یـک فـرد از سیسـتم، دانـش و 

اطالعـات آن بخـش محفـوظ مانـده و بـه دسـت 

نفرات بعدی برسد.

رضـازاده اظهــــار کـــرد: در طــــول ایـن مـدت، 

فرایندهـای سـازمان را طـوری طرح ریـزی کردیـم 

ازجملــــه  نظام هــــای مدیریتــــی  تمــــامی  کــــه 

استانداردهای بین المللی قابلیت پیاده سازی بر 

روی آن هــــا را داشتــــه باشـــد. در حــــال حاضـــــر 

از  کـه   45001 و   14001  ،9001 استانداردهـــای 

ضروری ترین استانداردها برای هر سازمان است، 

در اولویت فوالد سنگان قرار گرفته است. در این 

اسـتانداردها کـه الزاماتـی در حوزه هـای رهبـری، 

فرایندها، ذی نفعان، ایمنی، محیط زیست و … 

وجـود دارد، بایـد در سـازمان پیاده سـازی شـود و 

پـس از آن توسـط شـرکت های گواهینامه دهنـده 

مورد ممیزی قرار گرفته و گواهینامه اسـتاندارد 

صـادر شـود. طبـق برنامه ریزی صـورت گرفته در 

مـاه جـاری، ممیـزی مرحلـه اول ایـن اسـتانداردها 

در شرکت فوالد سنگان انجام شده و تا پایان ماه 

آینده موفق به کسب آن ها خواهیم شد.

وی ابراز کرد: همچنین ما در راستای استقرار 

الگـوی تعالـی سـازمانی، بـرای نخسـتین بـار در 

جایزه ملی تعالی سـازمانی شـرکت کرده و موفق 

کـه  شـدیم  سـتاره  یـک  تقدیرنامـه  دریافـت  بـه 

هدف گذاری ما برای امسـال دریافت تقدیرنامه 

سه ستاره است.

مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی 

فوالد سنگان در خصوص تحول و بهبود مشارکت، 

بیان کرد: در نظام پیشـنهادات، کارکنان شـرکت 

نظـرات و پیشـنهادهای خـود را در راسـتای بهبود 

شرایــــط موجــــود ارائـــه می دهنـــد.خوشبختانــه 

توانسـتیم بـا اجـرای طرح هـای تشـویقی در مدت 

کوتاهی، سـرانه پیشـنهادات را از یک پیشنهاد به 

ازای هر نفر به بیش از سه پیشنهاد ارتقا داده که 

ایـن موضـوع حس تعلق پذیـری کارکنان شـرکت را 

افزایش داده است.

رضـا زاده در پایـان ضمـن اشـاره بـه اقدامـات 

اولویت دار این واحد در بخش مهندسی صنایع، 

خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه کاوی و مدیریت 

تکنولـــوژی بـــرای مـــا اهمیـت بسـیاری دارد. بـا 

استقـــرار نظـام مدیریـــت بهینـــه کاوی همـواره 

می توانیم شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را 

با شرکت های پیشرو مقایسه کرده و برای بهبود 

آن هـا تـالش کنیـم و در نظام مدیریت تکنولوژی 

نیـز بـه دنبـال ایـن موضـوع هسـتیم که با ترسـیم 

یک درخت تکنولوژی و شناسایی تکنولوژی های 

موجـود، سـطح تکنولـوژی شـرکت را همتـراز بـا 

تکنولوژی هـای روز دنیـا نگـه داشـته و همـگام بـا 

شرکت های شاخص صنعت فوالد حرکت کنیم.

کمیته ای تحت عنوان »دفتر 
مدیریت فرایند« متشکل از 

کارشناسان و مدیران خبره ایجاد 
کردیم و در این تیم به عنوان 

بازوی این نظام، فرایندها و نقاط 
قوت و ضعف را شناسایی کردیم
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رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران گفت: نحوه اجـرای اصل 44 قانون اساسـی در اقتصاد ایران به شـکلی اسـت که هیچ یـک از بازیگران 
اقتصاد از آن راضی نیست.

هیچکس از خصوصی سازی راضی نیست

اینکـه چـه اشـکاالتی بـوده و یـا نبـوده بالفاصلـه 

نهادهـای نظارتـی وارد ماجـرا شـده و واگـذاری را 

نقـض کرده انـد. ایـن رویـه بزرگ تریـن لطمـه را بـه 

اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است.

از  بـا اسـتقبال  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  رئیـس 

سخنــــان اخیــــر رئیــــس قوه قضاییـــه مبنــی بــر 

ضـرورت بازنگـری در اجرای سیاسـت های اصل 

44 بیـان کـرد: آنچـه رئیـس قوه قضاییـه گفتـه 

اســـت برای بخـــش خصوصی خوشحـال کننده 

و امیـــدوارکننـــــده بـــــود. امیــــدوارم سازمــــان 

خصوصی سـازی، وزارت اقتصـاد، قوه قضاییـه و 

سـازوکار  شـده  کـه  هـم  بـار  یـک   بـرای  دولـت 

جدیـدی بـرای اجـرای سیاسـت های اصـل 44 و 

هیئت واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی 

و بـه دنبـال آن اقتصـادی کشـور را از تنگناهـای 

فعلی نجات دهند.

شـافعی تاکید کـرد: بـرای تدوین این سـازوکار 

بایـد کمیتـه ای از نماینـدگان بخـش خصوصـی و 

تعاونـی در کنـار نمایندگان دسـتگاه های قضایی، 

دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست 

اجــــرای  بـه  مربــــوط  آییـــن نامه هــــای  ایــــرادات 

سیاست های اصل 44 را شناسایی و در مرحله بعد 

بـــرای حـل آن هــــا تصمیم گیــــری کننــــد. همــــه 

پیشـنهادها بایـد در ایـن کمیتـه مشـترک مـورد 

بررسـی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته 

شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا ادامـه روند فعلـی در 

آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشـارکت در 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، بر اسـاس قانون 

اجـرای اصـل 44 قانـون اساسـی، دولـت موظـف 

اسـت در حوزه هایـی که امـکان انتقال مدیریت 

آن بـه بخـش خصوصـی وجـود دارد، مقدمـات 

الزم را فراهـم و نسـبت بـه توانمندسـازی ایـن 

بخش اقدام کند.

هـر چنـد در دولت هـای مختلـف آمارهایـی از 

خصوصی سـازی منتشـر شـده، اما میزان عملکرد 

در ایـن بخـش نـه تنهـا بـه اهـداف ابتدایـی نزدیک 

نشـده کـه حتـی در برخـی واگذاری هـا، نتیجـه 

نهایی خود به چالشی جدید تبدیل شده است.

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران در ایـن خصـوص 

اظهـار داشـت: بـرای عبـور از ایـن چالش هـا، بایـد 

مقدمـات تغییـرات اساسـی در مسـیر اجـرای ایـن 

قانون فراهم شود.

غالمحسین شافعی با بیان اینکه ارزیابی نحوه 

اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی در 

کشور نشان می دهد نه خریدار، نه فروشنده و نه 

دولت از آن راضی هستند گفت: با کمال تاسف 

بـه  اصـل 44  اجـرای سیاسـت های  نحـوه  قانـون 

مالکیـت، نـزول پیـدا کـرده اسـت. در صورتـی کـه 

صرفـا تملـک نمی تواند مـا را بـه اهـداف این قانون 

برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل 

اهمیت تر از تملک واحدها است.

وی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می بینیم 

و همـه وزرای اقتصـادی هـم از آن ناراضی هسـتند 

این است که تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی 

واگـذار شـده عاقبـت  بـه  خیـر نشـده و گذشـته از 
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افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن در خراسان رضوی
رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت استان خبر داد:

رئیـس اداره صنایـع معدنـی سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان رضوی گفـت: در 6 ماهه ابتدا سـال جـاری، میزان تولید 
کنسـانتره سـنگ آهن در خراسـان رضـوی 848 تـن و تولیـد سـنگ آهن دانه بنـدی شـده نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 

1.2میلیون تن رشد داشته است.

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

افشـین در خصـوص وضعیـت تولیـد کنسـانتره 

سنگ آهن در استان در 6 ماهه ابتدا سال جاری، 

تولیـد  میـزان  مـدت  ایـن  در  داشـت:  اظهـار 

کنسانتره آهن در خراسان رضوی 848 تن افزایش 

داشته است.

وی افـزود: شرکت های تولید کننده کنسانتره 

سنگ آهن در استان هفت واحد است که از این 

تعــــداد چهــــار واحـد، در مجمــــوع بـه میـزان 

12.4میلیون تن و الباقی  1.16 میلیون تن ظرفیت 

اسمی تولید دارند.

اداره  رئیـس  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معدنـی  صنایـع 

تولیـد  بـا  رابطـه  در  رضـوی  خراسـان  تجـارت 

کـرد:  بیـان  اسـتان  در  دانه بنـدی  سـنگ آهن 

در  شـده  دانه بنـدی  سـنگ آهن  تولیـد  میـزان 

اسـتان طـی سـال جـاری در 6 ماهـه ابتدایـی بـه 

میزان 10 میلیون و 600 هزار تن بوده است.

تولیـد  رشـد  میـزان  داد:  ادامـه  افشـین 

ابتـدا  سـنگ آهن دانه بنـدی شـده در 6 ماهـه 

سـال 1400 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

1.2 میلیون تن رشد داشته است.

وی در پایـان گفـت: میـزان تولید سـنگ آهن 

دانه بندی شده در سال 99 به میزان 17 میلیون  

و 800 هـزار تـن و میـزان تولیـد کنسـانتره آهن در 

سال 99، 7.1 میلیون تن بوده است.

اجرای سیاسـت های اصل 44 و تملک واگذاری ها 

نخواهـد داشـت، بیـان کـرد: بایـد بپذیریـم کـه در 

حیطه خصوصی سازی مشکل بنیادی داریم و در 

قاعده گـذاری در ایـن کار دچـار مشـکل هسـتیم. 

اجـرای  بـرای  تـازه ای  سـازوکار  بایـد  بنابرایـن 

سیاست های اصل 44 فراهم شود.

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران ادامـه داد: مـا بایـد 

عارضه یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجا است. 

ایـن خیلـی بـد اسـت کـه در هیئـت واگـذاری کـه 

نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، 

مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی 

و تعـاون در آن حضـور دارند موضوعی به تصویب 

ملغـی  تصمیـم  ایـن  ناگهـان  بعـد  امـا  می رسـد، 

می شود. این روش بسیار نادرستی است. یک  بار 

بــــرای همیشــــه بایــــد سیستـــم قاعده گــــذاری 

طرح ریـزی کننـد تـا وقتـی تصمیمـی گرفتـه شـد 

دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن 

قـرار بگیـرد؛ نـه اینکـه گـروه دیگـری آن تصمیـم را 

ملغی کنند.

بر اسـاس گزارشـی از ایسنا، شافعی با تاکید 

بخــــــش  مدیـــریت  از  استفــــاده  ضــــرورت  بـر 

خصوصـی گفـت: در قانـون سیاسـت های اصـل 

44 بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه شده 

اسـت؛ یعنـی اگــــر قــــرار اسـت این هـا بـه بخـش 

خصوصــــی واگــــذار شونــــد بایــــد کمک هـــا و 

حمایت هـــای الزم در توفیــــق بخـش خصوصـی 

طبــــق قانـــون از سـوی دولـــت انجـام شـود، امـا 

متاسفانه برخالف این سیاست ها دید کلی این 

است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتما 

بـا رانـــت تـــــوام بــــوده اســـت کـــه ایـن نگـرش 

آسیب زننده ای است.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت نبایـد از وظیفـه 

قانونـی خـود در توانمندسـازی بخـش خصوصـی 

غافل شـود اظهار کرد: در طول مسـیر واگذاری و 

بعـد از واگـذاری طبق قانون باید بخش خصوصی 

از سوی دولت حمایت شود. مثال تسهیالت الزم 

در اختیار قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان الزم 

باشند اما در حال حاضر این بخش توانمندسازی 

اصال انجام نمی شود.
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شـرکت BR Metals، آزمایش هایـی در مقیاس کوچک با تولیدکنندگان نیمه رسـانای محلی انجام داده اسـت تا طـال را از زباله هایی 
که تولید می کنند، بازیافت کند.

بازیافت فلزات گران بها دقت باالیی را می طلبد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بازیافت فلزات 

گـروه پالتین دقت میکروسـکوپی را نیـاز دارد. 6 

فلـز پالتیـن، پاالدیـوم، رودیـم، ایریدیـم، روتنیـم و 

اسمیم در تعداد زیادی از محصوالت اما معموال 

در مقادیـر کـم اسـتفاده می شـوند. در بازیافـت 

ضایعات، ممکن است حدود 50 گرم فلز از یک 

تـن ضایعـات سـرامیکی اسـتخراج شـود و جـرم 

رودیـوم، پالتیـن و پاالدیوم در هر قطعه بازیافتی 

تـا 0.000001 قسـمت در میلیـون باشـد. بنابرایـن، 

سـرعت و دقت در این کار بسـیار کلیدی اسـت، 

زیـرا قیمـت چنیـن فلزاتـی بسـیار بـاال و بـازار نیـز 

کامال بی ثبات اسـت. برای مثال، رودیوم دارای 

قیمت نقدی در محدوده 10 هزار دالر آمریکا در 

فـروش  و  خریـد   )spread( رنـج  و  اونـس  هـر 

پیشنهادی یک هزار دالر آمریکا است.

فرانـک چـن، بنیان گـذار BR Metals گفـت: 

نیاز به چنین دقتی، شرکت ما را به سرمایه گذاری 

بیشـتر منابع خود در اتوماسـیون و نوآوری سوق 

داده اسـت. ایـن شـرکت بازیافـت فلـزات گـروه 

پالتیـن را از زمـان شـروع فعالیـت خـود در سـال 

2009، 6 اختراع ثبت کرده اسـت. این اختراعات 

به سـاخت خط نمونه برداری خودکار این شـرکت 

کمـک کـرده اسـت و می توانـد مـواد ضایعـات 

ناهموار را آسیاب کند و پودری صاف و ریز برای 

ایـن  تولیـد  خـط  در  کنـد.  تولیـد  نمونه بـرداری 

شـرکت، فراینـد اسـتخراج فلـزات آهنـی نیـز بـه 

صورت خودکار انجام می شود.

چن اظهار کرد: اتوماسیون، ما را از هزینه های 

غیـر ضروری نجات می دهـد، کارایی زمان بندی 

مـا را افزایـش و خطاهـا و مداخـالت انسـانی را 

کاهـش می دهد. این شـرکت همچنین توانسـته 

است با اتوماتیک کردن خط خود، نیاز به نیروی 

انسانی را نیز کاهش دهد.

نوآوری  

هنگامـی کـه BR Metals بـرای اولیـن بـار در 

تجارت بازیافت فلزات گروه پالتین شروع به کار 

کـرد، کارگـران آن بـه صـورت دسـتی همـه چیـز را 

کنترل می کردند و برای غلبه بر مشکالت کنترل 

تشـخیص  بـرای  سنسـورهایی  شـرکت،  دسـتی، 

یـک  کـرد.  نصـب  ماشـین ها  بیـن  مـواد  جریـان 

کنترل گـر منطقـی قابـل برنامه ریـزی و یـک رابـط 

انسان و ماشین اضافه شد تا اطمینان حاصل شود 

کـه ماشـین ها در صـورت عـدم شناسـایی مـواد 

متوقـف می شـوند. چـن توضیـح داد کـه ایـن کار، 

اطالعـات  پـردازش  بـرای  را  نمونه بـرداری  خـط 

حسگرها هوشمند کرده است.

BR Metals همچنین یک سیستم نوار نقاله 

پنوماتیکـی نصـب کـرد کـه از اختـالف فشـار هوا 

بـرای مکـش مـواد از یک ماشـین به ماشـین دیگر 

اسـتفاده می کند. این شـرکت در این انتقال باید 

تـا  می کـرد  تنظیـم  را  مختلـف  کنترلگرهـای 

اطمینـان حاصـل کنـد کـه ماشـین های مختلـف 

تولیـد سـازندگان مختلـف، می تواننـد بـا یکدیگر 

ارتبـاط برقـرار کننـد. قبل از اتوماتیـک کردن خط 

بـرای حـذف دسـتی قطعـات  تولیـد، کارگرانـی 

اسـتخدام  شـده  فـرآوری  ضایعـات  از  فلـزی 

می شـدند. امـروزه فراینـد اسـتخراج ایـن فلـزات 

آهنـی بـه صـورت خـودکار انجـام می شـود، بدون 

تولیـد گـرد و غبـار؛ گـرد و غبـار می توانـد حـاوی 

قطعات فلزی گروه پالتین باشد که ممکن است 

هدر روند.

پیشـرفت های  ایـن  اسـت،  ذکـر  شـایان  

کوچـک کـم هزینـه نبودنـد و بـه زمـان و تـالش 

زیادی نیاز داشتند.
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چگونگی تشکیل ایده بازیافت فلز از ضایعات  

ایـده کسـب وکار بازیافـت فلـزات بـرای اولین 

بار در اوایل دهه 2000 در ذهن چن شکل گرفت، 

زمانی  که هنوز در دانشگاه فناوری کوئینزلند در 

مقطع کارشناسـی در رشـته مدیریت بازرگانی و 

سـفر  یـک  در  وی  می کـرد.  تحصیـل  بازاریابـی 

زمینی هنگامی که از جاده ابریشـم می گذشـت 

یک معدن نیکل بزرگ در مسیر مشاهده کرد که 

زیبایی منظره آن جا را از بین برده بود. چند سال 

بعـد وی بـه راهـی بـرای کمـک بـه کاهـش نیـاز به 

اسـتخراج فلـزات از معادنـی کـه باعـث تخریـب 

طبیعت می شدند، دست یافت.

در  کـه  یافـت  فرصتـی  وی   ،2006 سـال  در 

صنعت نوپای بازیافت فلزات در چین پیشـرفت 

 BR ایجـاد کنـد. بیـن سـال های 2016 و 2020 درآمد

Metals از 4.8 میلیـون دالر بـه 130 میلیـون دالر 

افزایش یافت. در سـال 2020، این شـرکت چهار تن 

مبـدل  میلیـون   14 از  را  پالتیـن  گـروه  فلـزات 

کاتالیزوری بازیابی کرد.

الزم  به  ذکر است، مبدل های کاتالیزوری که 

در وسـایل نقلیه برای پردازش مواد منتشـر شـده 

سمی استفاده می شوند، حاوی پالتین، پاالدیوم 

و رودیوم در اجزای کاتالیزور خود هستند.

ایـن شـرکت ضایعـات مـورد نیـاز خـود را از 

آسـه آن )اتحادیه کشـورهای جنوب شـرق آسـیا( و 

فراتـر از آن ماننـد تایلنـد، مالـزی و هند به دسـت 

مـی آورد و ایـن جـدا از ضایعاتـی اسـت کـه بـه 

 BR Metals صورت محلی در تاسیسات چینی

فرآوری می شود.

بـر خـالف سـایر مشـاغل بازیافـت سـنتی که 

ماننـد  بازیافـت  قابـل  مـواد  جمـع آوری  بـرای 

پـول دریافـت می کننـد،  یـا شیشـه  پالسـتیک 

BR Metals چنیـن مزیتـی نـدارد، بلکـه برای به 

دست آوردن مواد خام باید مبدل های کاتالیزوری 

را خریداری کند.

فرصت های تازه با ورود خودروهای برقی   

در آینده

شـدن  خـارج  رده  از  بـا  دارد  انتظـار  چـن 

خودروهای بیشتر در چند سال آینده، تجارت رو 

بـه گفتـه وی رونـق  رشـد خـود را ادامـه دهـد. 

اقتصادی در چین در اواخر دهه 2000 باعث شد 

کـه تعـداد وسـایل  نقلیـه بـه میـزان قابـل  توجهـی 

افزایـش یابـد و ایـن خودروهـا و کامیون هـا باالخره 

در چند سال آینده از بین خواهند رفت.

بنیان گــــذار BR Metals در نظـــــر دارد 

ظرفیـت کارخانـه را معـادل سـاالنه سـه هـزار تـن 

بازیافـت مبـدل کاتالیـزوری برسـاند و دو برابـر 

یـک هـزار و 400 تنـی اسـت کـه کارخانه در سـال 

2020 پردازش کرده است، همچنین انتظار دارد 

زیـرا  یابـد  افزایـش  پالتیـن  بـرای  تقاضـا  کـه 

اتومبیل هـای هیبریـدی در بیـن مـردم که نگران 

تغییرات آب  و هوایی هسـتند، محبوبیت پیدا 

کرده  است.

خودروهـای برقـی نسـبت بـه همتای سـنتی 

از  امـا  انـرژی کارآمدتـر هسـتند،  نظـر  از  خـود 

آن هـا  داخلـی  احتـراق  موتورهـای  کـه  آنجایـی 

)ICE( کوچک تر هستند، گازهای خنک تری نیز 

منتشـر می کننـد. گازهـای خنک تـر لولـه اگـزوز 

منجر به کاهش راندمان مبدل های کاتالیزوری 

فلـزات  بـه  خـود  نوبـه  بـه  کـه  می شـود  آن هـا 

بیشـتری از گـروه پالتیـن نیـاز دارنـد تـا بـه  طـور 

موثر اکسـیدهای نیتروژن سـمی سـاطع شـده را 

تجزیه کنند.

چـن بـه ایـن موضـوع نیـز فکـر می کنـد کـه 

چگونـه BR Metals می توانـد خـط تولید خـود را 

بـرای اتومبیل هـای هیبریـدی تکامـل بخشـد و 

امیدوار اسـت پیشـرفت های فنی در سـلول های 

سوختی هیدروژنی آن ها را نسبت به باتری های 

تامیـن  را  الکتریکـی  انـرژی  کـه  یونـی  لیتیـوم 

پیل هـای  زیـرا  کنـد،  دوام تـر  قابـل  می کننـد، 

سوختی هیدروژنی به پالتین به  عنوان کاتالیزور 

نیاز دارند.

وی خاطرنشـان کـرد کـه خودروسـازان ماننـد 

تویوتـا و شـرکت های فنـاوری مانند نانوفیلـم روی 

سـوختی  پیل هـای  محدودیت هـای  بـر  غلبـه 

هیدروژنـی کار کرده انـد تـا آ ن هـا را از نظـر تجـاری 

مناسب کنند. Nanofilm در حال سرمایه گذاری 

مشـترک بـا Temasek بـرای توسـعه پوشـش هایی 

اسـت کـه عملکـرد را بهبـود می بخشـد و هزینـه 

سلول های سوختی را کاهش می دهد.

مبدل هـای  از  پالتیـن  بازیافـت  کنـار  در 

کاتالیزوری، چن در نظر دارد در بازیافت طال نیز 

جـاری  مـاه  ایـن شـرکت در  کنـد.  ایجـاد  تنـوع 

ماشـین آالتی را برای این منظور تحویل می گیرد 

و قصد دارد تولید موسوم به »طالی سبز« را در 

سه ماهه اول سال آینده آغاز کند.

شـرکت  ایـن  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

آزمایش هایی در مقیاس کوچک با تولیدکنندگان 

نیمه رسـانای محلـی انجـام داده اسـت تا طـال را از 

زباله هایـی کـه تولیـد می کننـد، بازیافـت کنـد. 

همچنیـن منابـع دیگـر طـال از جملـه زباله هـای 

الکترونیکی را که از شرکت های کوچک و متوسط 

جمع آوری شده است، بازیافت می کند.

بنیان گـــذار BR Metals خاطرنشـــان کـــرد: 

شـرکت های کوچـک و متوسـط هنـگام خـالص 

شـــدن از شـر سخت افزارهـــای حسـاس ماننـــد 

هـارد دیسک هــــای رایانـــه ای بـا مشـکل مواجـه 

می شـوند زیـرا برخـی از فروشـندگان بی وجـدان 

ممکن اسـت سـخت افزار را تعمیر کنند و آن ها 

را دوباره بفروشند.

از آنجایـی کـه سـود وی بـه بازیافـت فلـزات 

کـه  اسـت  معتقـد  می شـود،  مربـوط  گران بهـا 

می تواند اعتماد شـرکت های کوچک و متوسـط را 

جلـب کنـد. در ایـن میـان، تغییـر در طـرز تفکـر 

یـک   BR Metals بـرای  نیـز  مصرف کننـدگان 

موهبـت بوده اسـت. بـرای چن، این تغییر دیدگاه 

بسـیار معنی دارتـر اسـت زیـرا آن هـا کاری بـرای 

کمک به اقتصاد، کمک به محیط  زیست و ایجاد 

اشتغال پایدار و درآمدهای مکرر انجام می دهند.

هنگامی که BR Metals برای اولین 
بار در تجارت بازیافت فلزات گروه 

پالتین شروع به کار کرد، کارگران آن 
به صورت دستی همه چیز را کنترل 
می کردند و برای غلبه بر مشکالت 

کنترل دستی، شرکت، سنسورهایی 
برای تشخیص جریان مواد بین 

ماشین ها نصب کرد



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

78
é 1400  آبان ماه é 191  شماره 

عضـو کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانـی ایران گفـت: نـگاه حمایتـی در محاسـبه و اخذ حقـوق دولتـی معادن 
کوچک مقیـاس، بایـد در دسـتور کار دولـت قرار گیرد؛ چراکه اثـرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسـیار بیشـتر از حقوق 

دولتی اخذ شده است.

افزایش فشار به معادن کوچک با رشد 
پرسرعت حقوق دولتی معادن

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، سـجاد غرقی با 

میـزان  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اینکـه  بیـان 

حقـوق دولتـی دریافتـی از معـادن را در سـال 

جــــاری 250 درصــــد نسبــــت به ســــال 1399 

و 852 درصـد نسـبت به سـال 1397 افزایـش داده 

و این رقم به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است، 

اظهار داشت: رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق 

دولتـی فشـار زیـادی بـه معـادن کوچک مقیـاس 

وارد کـرده اسـت. عالوه  برایـن بـرای تحقـق ایـن 

رقم، وزارت صمت فرمول برابری را برای معادن 

بـزرگ و کوچـک در نظـر گرفتـه و بـه هـر دو گـروه 

فشار می آورد.

وی افزود: این در حالی است که میزان صرفه 

در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و 

کـه  فرمولـی  و  بـوده  متفـاوت  بسـیار  کوچـک 

می تواند برای  معادن بزرگ بسـیار مقبول باشـد، 

بـرای معـادن کوچـک تهدیـدزا اسـت و موجـب 

تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آن ها می شود.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه سال گذشته 

وزارت صمـت بـا وصـول حقـوق دولتـی عقـب 

افتاده از سال های گذشته در مجموع 16 هزار و 

400 میلیـارد تومـان درآمـد بـرای دولت اخذ کرد، 

تصریـح کـرد: 73 درصـد حقـوق دولتـی وصـول 

شده در سال 1399 از طریق معادن بزرگ مقیاس 

بـوده اسـت و پیش بینـی می شـود ایـن سـهم در 

سال جاری به 80 درصد برسد.  

غرقـی اظهـار کـرد: توجه به این نکته ضروری 

در  اشـتغال زایی  درصـد  حـدود 85  کـه  اسـت 

بخـش معـدن در معـادن کوچک مقیـاس شـکل 

گرفته است. عالوه بر این بسیاری از این معادن 

در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتی که 

تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن 

ایـن  نباشـد، کارگـران  و کوچـک مقیـاس  بـزرگ 

معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.

بـر  بـزرگ عـالوه  اینکـه معـادن  بیـان  بـا  وی 

اسـتفاده از میـزان صرفـه در مقیـاس، ظرفیـت 

بدهـی باالتـر و دسترسـی راحت تـری بـه منابـع 

دارند، تصریح کرد: در چنین شرایطی در جهت 

برقـراری عدالـت مالیاتـی و حمایـت از اسـتمرار 

الزم  کوچک مقیـاس،  معـادن  در  اشـتغال زایی 

معـادن  دولتـی  حقـوق  اخـذ  و  محاسـبه  اسـت 

کوچک مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، عضو کمیسـیون 

معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانی ایـران بیان 

فعـاالن  خواسـته  نخسـتین  راسـتا  ایـن  در  کـرد: 

معدنـی، بهره گیـری از نرم افـزار محاسـبه حقـوق 

و  دقیـق  عادالنـه،  محاسـبه  جهـت  در  دولتـی 

غیرسلیقه ای برای تک تک معادن است.  امیدوار 

هسـتیم دولـت جدید با جبران تعلل اتفـاق افتاده 

در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال 1401 با 

استفاده از نرم افزار را عملیاتی کند.

غرقی در پایان خاطرنشان کرد: الزم است در 

معـادن  از  دولتـی  حقـوق  اخـذ  و  محاسـبه 

کوچک مقیـاس ضرایـب کاهنـده لحـاظ شـود و 

همچنیـن اسـتمهال و تقسـیط بدهـی، بـه آسـانی 

برای این گروه صورت پذیرد.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:
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مدیر مالی شرکت ملی صنایع مس ایران:

ـــ

مدیـر مالی شـرکت ملـی صنایع مس ایـران گفت: تقاضای افزایش سـرمایه شـرکت ملی صنایع مس ایـران به عنـوان بزرگ ترین 
افزایش سرمایه فعلی تاریخ بورس ایران، مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

مجوز افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران صادر شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، امیدعلی 

معیری اظهار داشت: برای اولین بار شرکت مس 

از لحاظ سرمایه، بزرگ ترین سرمایه را در بین تمام 

شرکت های بورسی خواهد داشت.

وی بـا بیـان اینکـه در اجـرای قانـون بـازار اوراق 

بهـادار جمهـوری اسـالمی ایـران )مصـوب آذر مـاه 

1384( تقاضـای افزایـش سـرمایه و انتشـار سـهام 

جدیـد شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در ایـن 

سازمان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در همین 

راسـتا، بـر اسـاس رسـیدگی انجـام شـده مـواردی 

حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه در 

افزایـش  انتشـار سـهام مالحظـه نشـده اسـت و 

سـرمایه شـرکت مس بـا رعایت قوانین و مقـررات 

بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  نظـر  از  مربوطـه 

بالمانع اعالم شد.

معیری در ادامه سرمایه فعلی شرکت ملی 

صنایـع مـس را 200 هـزار میلیـارد ریـال اعـالم 

کـرد و ادامـه داد: تعـداد سـهام قابـل انتشـار 

200 میلیـارد سـهم بـه ارزش اسـمی هـر سـهم 

یک هزار ریال و مبلغ افزایش سرمایه، 200 هزار 

میلیارد ریال است.

به گفته وی منبع این تامین سرمایه 200 هزار 

میلیارد ریالی از محل سـود انباشـته شـرکت ملی 

مس خواهد بود.

مدیـر مالی شـرکت ملـی صنایع مس ایـران با 

تاکیـد بـر اینکـه ایـن افزایـش سـرمایه بـا هـدف 

تامیـن بخشـی از منابـع مـورد نیـاز بـرای تکمیـل 

طرح هـای توسـعه ای شـرکت و اصـالح سـاختار 

مالی انجام می گیرد، گفت: این در حالی است 

که در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 

برای تصویب افزایش سرمایه و اجرایی کردن آن 

رعایت قوانین و مقررات سازمان خصوصی سازی 

ضروری است.

معیری تاکید کرد: با توجه به افزایش سرمایه، 

اصالح سـاختار مالی و میسـر شـدن امکان تامین 

مالـی پروژه هـای مـس، شـرکت مـس بـرای رشـد 

تولید پایدار آمادگی کامل دارد.

وی اضافـه کـرد: ایـن امـر به افزایش سـودآوری 

منجـر شـده اسـت و می تـوان بـه سـهامداران نوید 

سـرمایه گذاری  یـک  در  بلندمـدت  در  کـه  داد 

بنیادی و قوی سرمایه گذاری کرده اند.

حرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره مس
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: با مطالعه و پیگیری پروژه های تحقیقاتی به سمت تکمیل زنجیره مس حرکت خواهیم کرد.

به گزارش »فلزات آنالین«، وحید اسالمیان 

بـا تاکیـد بـر الـزام تکمیـل زنجیـره مـس کشـور، 

برنامه ریزی هـای  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار 

صـورت گرفتـه تولیـد مـس در سـال های آتـی بـه 

400 هـزار تـن خواهـد رسـید کـه بـا عنایـت بـه 

میـزان تقاضـای داخلـی، بخـش قابـل توجهـی از 

آن صـادر خواهـد شـد امـا بـرای تقویـت هرچـه 

بیشـتر ایـن صنعـت در کشـور بهتـر اسـت بـه 

جـای صـادرات کاالی نیمـه سـاخته بـه سـمت 

افـزوده  ارزش  تـا  کنیـم  حرکـت  نهایـی  کاالی 

بیشتری نیز در این زنجیره ایجاد کنیم.

وی افزود: بنابراین باید با مطالعه و پیگیری 

پروژه هـای تحقیقاتـی بـه سـمت تکمیـل زنجیره 

شناسـایی  بـا  ادامـه  در  و  کنیـم  حرکـت  مـس 

بازارهـای  در  نهایـی  کاالی  هـدف  بازارهـای 

جهانی، حضور پیدا کنیم.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مـس ایـران بیان 

کـرد: بـا تولیـد فعلـی حـدود 290 هـزار تنـی و 

مصـرف بـه میـزان 100 تا 140 هـزار تن، حدود 150 

تـا 190 هـزار تـن از تولیـد کاتـدی کشـور صـادر 

می شـود. کاتد، مواد خامی اسـت که تبدیل به 

چندانـی  افـزوده  ارزش  و  شـده  میانـی  کاالی 

ایجاد نکرده اسـت. برای ایجاد بهره وری بیشـتر 

بهتـر اسـت این کاالی میانی بـا فرایند به کاالی 

نهایی تبدیل شـده و سـپس صادر شـود. تکمیل 

زنجیـره تولیـد در صنعـت مـس، در زمـان اعمال 

سـخت ترین و شـدیدترین تحریم هـا، افتخـاری 

بـزرگ اسـت کـه نشـان دهنده عـزم جـدی بـرای 

شکوفایی اقتصاد کشور و رونق تولید است.

ایـران،  انجمـن مـس  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

اسـالمیان خاطرنشـان کـرد: باس بارهـای  آلیـاژی 

نمونه ای از ایجاد ارزش افزوده در ادامه حرکت 

از کاتد به محصول نهایی است.

عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران مطرح کرد:
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سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی ایـران )ایمیـدرو( به دنبال پیگیری های اسـتاندار خراسـان جنوبـی با نصب و 
راه اندازی دو چرخ ریخته گری اسلب و بیلت در کارخانه فوالد قائنات موافقت کرد.

موافقت ایمیدرو با نصب دو چرخ ریخته گری 
در کارخانه فوالد قائنات

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، حمید مالنوری 

کارخانـه  آب  تامیـن  نحـوه  بررسـی  منظـور  بـه 

فـوالد قائنات و برنامه ریزی برای شتاب بخشـی 

واحـد  ایـن  درصـدی   100 فعال سـازی  رونـد  بـه 

تولیـدی با »محمد آقاجانلو، مدیرعامل شـرکت 

ملـی فـوالد ایـران« و دیگر متولیان این حـوزه در 

تهران دیدار داشت.

وی در ایـن نشسـت هم اندیشـی بـه تشـریح 

ظرفیت ها و موقعیت خراسان جنوبی پرداخت و 

گفت: این اسـتان با وجود ظرفیت های بکری که 

دارد، از داشتن واحدهای صنعتی بزرگ که منشا 

تحول باشند، محروم است.

بـه  داد:  ادامـه  جنوبـی  خراسـان  اسـتاندار 

مدیـران  همـه  موضـوع  ایـن  اهمیـت  جهـت 

استان، نمایندگـــان مجلـــس شـــورای اسالمی و 

کســـانی کـه صاحـب نفوذنـــد در ایـــن زمینـه 

مداخالتی داشته اند.

بـه ظرفیت هـای معدنـی خراسـان  مالنـوری 

جنوبی اشـاره کرد و افزود: ما در خراسـان جنوبی 

48 نـوع کانـی معدنـی داریـم کـه فقط بخشـی از 

آن ها فرآوری می شود.

وی در ادامـه بیـان کـرد: ما هنوز نتوانسـته ایم 

به حد و اندازه ظرفیت موجود از معادن استان در 

اشتغال و صنعت بهره مند شویم.

اسـتاندار خراسـان جنوبـی از راه انـدازی فـوالد 

قائنات به عنوان انقالب صنعتی در استان نام برد 

و گفت: در کنار چند واحد صنعتی بزرگ اسـتان 

فوالد نیز دارای جایگاه بسیار ارزشمندی است.

مالنـوری اظهـار کـرد: فـوالد می توانـد بـا ایجـاد 

انگیزه در دیگر سـرمایه گذاران برای بهره برداری از 

ذخایر معدنی به رشد و توسعه استان کمک کند.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا وجـود اینکـه خراسـان 

جنوبی در امنیت سرمایه گذاری رتبه اول را دارد 

امـا در جـذب سـرمایه گذار هنـوز در حـد و انـدازه 

استان توفیق نداشته ایم.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: لحاظ کردن 

ترغیـب سـرمایه گذاران،  بـرای  ویـژه  مشـوق های 

خواسته ما از رئیس جمهوری در سفر 19 شهریور 

بـه اسـتان بـود و حضـور سـرمایه گذاران به  ویـژه از 

حـوزه دولتـی می تواند در توسـعه فرهنگ منطقه 

هم تاثیرگذار باشد و مردم را نیز به سرمایه گذاری 

ترغیب کند.

مالنـوری تصریـح کـرد: کارخانه فـوالد قائنات 

در حـال حاضـر زمینـه اشـتغال 900 نفـر را فراهـم 

آورده و قطعـا بـا توسـعه ای کـه در برنامـه اسـت، 

اشتغال زایی نیز بیشتر خواهد شد.

وی بـه دو دغدغـه بـزرگ تامیـن مواد اولیه و 

آب برای این واحد صنعتی اشـاره کرد و گفت: 

بنـا بـه توضیحـات متولیـان بـا برنامه ریزی هایی 

کـه صـورت گرفتـه، در زمینـه تامیـن مـواد اولیه 

مشکلی نخواهیم داشت.

اسـتاندار خراسـان جنوبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 

فـوالد، صنعتـی آب بـر اسـت عنـوان کرد: بـا وجود 

اینکـه خراسـان جنوبـی منطقـه خشـک و کـم آب 

اسـت، موضـوع تامیـن آب ایـن کارخانـه دغدغـه 

بزرگی محسوب می شود.

در  کـه  چاه هایـی  کـرد:  تصریـح  مالنـوری 

محدوده حفر شده در حال حاضر پاسخگوی نیاز 

کارخانـه هسـت امـا در ادامـه کار و بـا توسـعه ایـن 

واحد، آب بیشتری نیاز است.

وی بـا بیـان اینکـه مهم تریـن منبـع آبـی کـه 

پسـاب  داد،  تخصیـص  واحـد  ایـن  بـه  می تـوان 

فاضالب شـهر قاین اسـت گفت: شبکه فاضالب 

قایـن بـا 50 درصد پیشـرفت فیزیکی در حـال اجرا 

است و میزان آب استحصالی از آن 30 میلیون متر 

مکعب برآورد شده است.

استاندار خراسان جنوبی، انعقاد تفاهم نامه و 

قـراردادی بیـن شـرکت ملـی فـوالد و شـرکت آب و 

فاضـالب را پیشـنهاد داد و اذعـان کرد: مشـارکت 

شـرکت فـوالد در اجـرای پـروژه فاضـالب شـتاب 

می بخشد و هم اینکه آب مورد نیاز کارخانه زودتر 

تامین می شود.

مالنوری بیان کرد: کارخانه فوالد ایجاد شده و 

وظیفـه همـه مـا اسـت کـه کمک کنیـم ایـن واحد 

زنده روز به روز توسعه پیدا کند.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب و مدیـرکل 

صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان خراسـان جنوبی 

نیز در این نشست حضور داشتند.

بر اســــاس گــــزارشی از ایرنــــا، طــــرح فـــوالد 

قائنـــات در دو بخـــش تولیـــد آهـــن اسفنجی و 

فوالدسـازی در حـــال اجـــرا اسـت و فـاز اول ایـن 

طـرح بـا ظرفیـت سـاالنه 800 هـزار تـن در حـال 

تولید آزمایشی است.

فـاز دوم کارخانـه و تولیـد فـوالد نیز با ظرفیت 

800 هزار تن ساالنه در حال نصب تجهیزات است 

و با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی قرار است 

در یک سال آینده به بهره برداری برسد.
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نایـب رئیـس کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس شـورای اسـالمی واردات مدیریت شـده خـودرو را راهـکاری برای خلـق درآمد برای 
دولت دانست و گفت: این کار باعث افزایش رقابت داخلی و حتی کاهش قیمت خودرو می شود.

خودرو به صورت مدیریت شده وارد شود

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حجت االسـالم 

محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داشت: دولت در 

زمینـه بودجـه بـا دو چالـش روبـه رو اسـت؛ یکـی 

چگونگـی تامیـن کسـری بودجـه 1400 و دیگـری 

تقدیم الیحه بودجه 1401 بدون کسری به مجلس. 

دولت به دنبال این است که الیحه را به نحوی به 

مجلـس ارائـه کنـد کـه بـا کسـری از پیـش معلـوم 

شده روبه رو نشود.

وی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون برنامه و 

بودجه درباره الیحه بودجه سال آینده و همچنین 

تامیـن کسـری بودجـه گفـت: این پیشـنهادات با 

رویکـرد جلوگیـری از کسـری بودجـه اسـت، لـذا 

باعـث خلـق پـول و تولیـد اوراق قرضـه عمومـی 

نمی شود که نتیجه ای جز افزایش حجم نقدینگی 

و در نهایـت تحمیـل فشـار مضاعـف بـه اقشـار 

محروم جامعه ندارد. ما باید به دنبال درآمدهایی 

باشیم که نقدینگی جدید ایجاد نکند، یکی از این 

مـوارد واردات خـودرو بـدون انتقـال ارز اسـت کـه 

مجلس هم بخشی از آن را تصویب کرده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، میرتاج الدینـی 

تصریـح کـرد: از طـرف دیگـر ایرانیـان خـارج از 

کشـور و عالقه منـد بـه کمک به کشـور نزدیک به 

هزار میلیارد دالر ارز دارند. در صورت موافقت 

و مجوز دولت و مجلس، می توان تعدادی خودرو 

در حـد مدیریـت شـده وارد کشـور کـرد کـه اثـر آن 

خلق درآمد قابل توجهی برای دولت بین 200 تا 

600هزار میلیارد تومان است.

نایـب رئیس کمیسـیون برنامه و بودجـه ادامه 

داد: مثـال اگـر مجـوز واردات 200 هـزار خـودرو با رقم 

مشخصی بدهند، عالوه بر اینکه دولت درآمد قابل 

توجهی کسب می کند، خودرو داخلی هم با رقابت 

سـالمی روبـه رو شـده و کیفیـت افزایـش می یابـد. 

همچنیـن قیمـت خـودرو کاهـش یافتـه و مـردم هم 

پیـدا  را  پیشـرفته  از خودروهـای  اسـتفاده  امـکان 

می کنند؛ این شیوه در تمام دنیا پیاده می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: در اینجـا بحـث واردات 

تعـداد محـدودی خـودرو اسـت، ولـی اگـر قـرار بـه 

دادن مجـوز واردات برنـد خاصـی از خـودرو باشـد 

باید خط تولید آن به کشور منتقل شود.

درخواست کمیسیون صنایع از وزارت دفاع جهت تامین خودروهای بخش معدن

عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی خواسـتار ورود وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح به حوزه تامین 
خودرو به  ویژه خوردوهای بخش معدن شد.

میرتاج الدینی:

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، عضـو کمیسـیون 

صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت دفاع 

می توانـد گام بلنـدی در حوزه سـرمایه گذاری در 

مناطـق محـروم بـردارد، خاطرنشـان کـرد: هرچنـد 

تمایلی به خودروساز شدن وزارت دفاع نداریم اما 

از آنجا که این وزارت خانه تجربه تولید خودروهای 

نظامـی دارد، می توانـد در خودروسـازی کشـور 

کـه  نیازهایـی  تامیـن  در  و  کنـد  ایجـاد  تحولـی 

خودروسـازان و قطعه سـازان تـوان تولیـد آن هـا را 

ندارند، همکاری های الزم را انجام دهد.

جـواد  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حسینی کیا در تشریح جلسه مشترک کمیسیون 

صنایع و معادن با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح و معاونان وی، اظهار داشـــت: از آنجایی که 

وزارت دفــــاع توانمندی هــــای باالیـی دارد، بــــر 

ضرورت ورود این وزارت خانه به تولید خودروهای 

مـورد نیـاز حـوزه معـدن تاکیـد شـد زیـرا در برخـی 

مـوارد بـرای بهره بـرداری از معـادن، بـه بیـش از 

500 متر حفاری و تجهیزات ویژه نیاز است.

وی بـا اشـاره به بررسـی توانمندی هـای وزارت 

دفاع در حوزه  اقتصادی، بیان کرد: در این جلسه 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار ورود 

وزارت دفاع به حوزه های بر زمین مانده شد.
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