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چهارشنبه سوم آذر ماه سال جاری روز مهمی برای صنعت فوالد کشور به 

ویژه حوزه ورق گرم فوالدی تلقی می شـود زیرا پس از مدت ها صنعت فوالد 

شـاهد عرضـه ورق وارداتـی از طریـق بـورس کاال بـود؛ وارداتی که سـال ها سـایه 

سنگین تعرفه را روی خود می دید، سرانجام با موافقت دولت مبنی بر صفر 

کردن تعرفه واردات ورق گرم امکان پذیر و مدیریت آن به شرکت فوالد مبارکه 

سپرده شد. هر چند که واردات ورق اتفاق خوبی برای صنعت فوالد کشور آن 

هـم در شـرایطی تولیدکننـدگان زیـادی تشـنه دریافت آن هسـتند، محسـوب 

می شـود امـا انحصـاری کـردن عرضـه آن بـه یک شـرکت، ابهامـات زیـادی را در 

میان متقاضیان و مصرف کنندگان به وجود آورده است.

آمـار معامـالت ورق گـرم )C، B و HR( در سـال جـاری نشـان می دهـد از 

ابتـدای امسـال تـا پایـان هفته نخسـت آذر ماه، دو میلیـون و 517 هزار تـن ورق 

گرم در بورس کاال عرضه شده که در مقابل آن دو میلیون و 143 هزار تن تقاضا 

داشـته و بـه میـزان یـک میلیـون و 835 هـزار تـن نیـز مـورد معاملـه قـرار گرفتـه 

اسـت. در بـازار ورق امسـال عـالوه بـر فـوالد مبارکه، شـرکت های فـوالد گیالن، 

نـورد و لولـه اهـواز، فـوالد کاویـان و نورد، فوالد خرم آباد و تولید قطعات فوالدی 

نیز حضور گسترده ای داشتند. اگر این شرکت ها را در نظر نگیریم، در مدت 

یـاد شـده فـوالد مبارکـه یـک میلیـون و 865 هزار تن ورق گـرم خـود را در بورس 

کاال عرضه کرده که در مقابل آن، دو میلیون و 100 هزار تن تقاضا وجود داشته 

و یک میلیون و 798 هزار تن از آن به فروش رفته است. در حالی که مطابق با 

گـزارش ماهانـه منتشـر شـده فـوالد مبارکـه در سـامانه کـدال، ایـن شـرکت در 

هفت ماه امسال، دو میلیون و 276 هزار تن ورق گرم به فروش رسانده است. 

حال، اگر آمار معامالت ورق تا پایان مهر ماه مطابق با گزارش کدال مبارکه را 

بررسـی کنیـم، مشـخص خواهـد شـد فـوالد مبارکـه در هفـت مـاه امسـال یـک 

میلیون و 365 هزار تن ورق گرم را در بورس کاال عرضه کرده است. این یعنی 

911 هزار تن ورق گرم مبارکه در بورس کاال عرضه نشـده اسـت. در حالی که 

در این مدت یک میلیون و 651 هزار تن تقاضا برای ورق فوالد مبارکه در بورس 

کاال وجـود داشـت و مبارکـه بـا عرضـه 300 هـزار تـن از 900 هزار تن ورق فروخته 

شـده و عرضه نشـده خود در بورس می توانسـت تمام تقاضای بازار را پوشـش 

دهـد! نکتـه قابـل توجـه در خصوص عرضـه ورق گرم در هفت ماه امسـال این 

اسـت کـه بـه غیـر از فوالد مبارکه، دیگر تولیدکننـدگان ورق گـرم 640 هزار تن 

محصول خود را در بورس کاال عرضه کردند که تنها 40 هزار تن تقاضا داشت 

و 35 هـزار تـن از آن بـه فـروش رفـت امـا نکتـه جالب تـر آن اسـت که عمـده این 

تولیدکنندگان ورق )به جز یک شرکت( از نظر مواد اولیه ورق یعنی اسلب به 

نوعـی بـه فـوالد مبارکـه وابسـته هسـتند و بایـد مـواد اولیـه خـود را از 

گروه فوالد مبارکه تامین کنند. 

عرضـه ورق گـرم وارداتـی در حالـی بـه مبارکـه واگـذار شـده کـه بـه نوعـی 

می توان تقاضای باقی مانده را هم از فوالد مبارکه و هم از دیگر شرکت ها تامین 

کرد. هر چند که ظرفیت های خالی بسیاری در صنایع پایین دست ورق گرم 

فوالد به ویژه حوزه لوله و پروفیل وجود دارد. ناگفته نماند که مشکل بسیاری 

از تولیدکنندگان با میزان عرضه نیست بلکه مدیریت توزیع است. همچنین 

یکه تازی این شرکت در بورس کاال در سال های اخیر باعث شده متقاضیان به 

سـایر تولیدکننـدگان ورق گـرم اعتمـاد نداشـته باشـند و عرضه این شـرکت ها 

بـدون معاملـه رینـگ بـورس را تـرک کنـد. در همیـن حـال ممکـن اسـت ورق 

وارداتـی بتوانـد بخشـی از تقاضـا را پوشـش دهـد اما نمی تواند افزایش قیمت 

بی رویـه ورق را جبـران کنـد. قیمـت ورق گـرم مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال 

گذشته 55 هزار و 466 ریال به ازای هر کیلوگرم بود؛ در حالی که در عرضه 

سـوم آذر مـاه سـال جـاری، ایـن قیمـت بـه 199 هـزار و 710 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. بنابرایـن رشـد 260 درصـدی را در قیمـت ورق گـرم تنها طی 

18ماه شاهد بودیم و به همین دلیل مصرف کنندگان از تامین نقدینگی الزم 

بـرای خریـد ورق برخـوردار نیسـتند و ایـن موضـوع سـبب شـده ظرفیت فعال 

شرکت ها روز به روز کاهش یابد.

بـه طـور قطـع، بخشـی از ایـن افزایـش قیمـت را می تـوان در مهندسـی 

عرضه و مدیریت آن، به ویژه هنگامی که تقاضا زیاد اسـت، مشـاهده کرد. 

از سـوی  بارهـا  کـه  نیـز همان طـور  فـوالدی  همچنیـن در متقاضیـان ورق 

تولیدکنندگان به نام مطرح شد، شبهه وجود دارد. ممکن است عرضه زیاد 

ورق گرم بتواند تقاضای بازار را پوشش دهد و قیمت ها را تثبیت کند؛ اما 

انحصار در بازار را عمیق تر و وابستگی مصرف کننده را به یک عرضه کننده 

خـاص عمیق تـر خواهـد کـرد کـه نظارت شـدید دولـت را بر عرضه می طلبد. 

همچنین دولت به جای آنکه مدیریت عرضه را به صورت انحصاری به یک 

شرکت واگذار کند، ذره بین نظارتی خود را روی تقاضا که مشخص نیست 

از سـوی چه کسـانی در بازار مصرف التهاب ایجاد می شـود، متمرکز سـازد. 

ضمن اینکه دولت باید مدیریت واردات را به خود متقاضیان واگذار کند. 

این متقاضیان نیز می توانند با تشـکیل یک کنسرسـیوم وارداتی به صورت 

متمرکـز، ورق مـورد نیـاز صنایـع را از طریق واردات تامین کنند تا انحصار از 

دست یک شرکت خارج شود.

غبار انحصار بر ورق فوالدی
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در 50 سـال فعالیـت صنعت فوالد کشـور، تولیـد ورق های آلیاژی و گریدهـای خاص به ویـژه فوالدهای زنگ نزن 
کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتنـد و اغلب نیاز کشـور بـه محصوالت آلیـاژی خـاص وارداتـی بودنـد. در حالی که 
تولیدکننـدگان داخلـی از توانایی هـای خوبـی در این زمینه برخـوردار هسـتند. البته علت عـدم تولید محصوالت 
آلیـاژی خـاص، پایین بـودن میزان سـفارش و نیاز مصرف کنندگان نسـبت به مقیـاس تولید شـرکت های بزرگ 
بـوده اسـت و در ایـن زمینـه تولیدکننـدگان کوچک تر کـه از کوره هایی با ظرفیـت کمتری بهره می برنـد، توانایی 
خوبـی بـرای تولیـد گریدهای مختلف فوالد آلیـاژی به ویژه فـوالد زنگ نزن دارنـد. در این رابطـه، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین« با صادق شهرسـتانی، مدیرعامل شـرکت نورد و تولید قطعـات فوالدی گفت وگو 

کرده که مشروح آن در ادامه آمده است:

صادق شهرستانی، مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی در گفت وگو با »فلزات آنالین«: 

در تولید محصوالت ورق های گرم 
آلیاژی چابک هستیم
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توضیحاتـی در خصـوص تاریخچه، ظرفیت  ◄

قطعـات  تولیـد  و  نـورد  شـرکت  توانایی هـای  و 

فوالدی بفرمایید؟

شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی نخستین 

تولیدکننده ریخته گری در ایران است که در سال 

1347 تاسـیس شـد. این شـرکت با کوره ها ذوب و 

ریخته گری القایی تولید قطعات ریخته گری خود 

را آغاز کرد و در سال 1352 نخستین خط نورد گرم 

را در ایران وارد و به بهره برداری رساند. از آن زمان 

بـه بعـد، شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی، 

تولید ورق گرم را انجام داده است. از سال 1357 

و پس از پیروزی انقالب، شرکت به عنوان صنایع 

سنگین در اختیار دولت قرار گرفت و ملی شد. از 

سـال 1371 نیز سـازمان گسـترش و نوسازی صنایع 

را  آن  و  را مجـددا واگـذار  )ایـدرو( شـرکت  ایـران 

سـهامی عـام کـرد و 67 درصـد سـهام شـرکت بـه 

موسسـان آن واگذار شـد. بخشـی از سـهام نیز به 

خانواده شهدا و ایثارگران و کارگران مجموعه تعلق 

گرفـت. در حـال حاضـر حـدود 85 تـا 90 درصـد 

سـهام شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی در 

اختیار دو خانواده شهرستانی و شگفتی قرار دارد. 

شـرکت نـورد و تولیـد قطعات فـوالدی در کنار 

ریخته گـری و نـورد کـه از گذشـته آن را انجـام 

می داد، فعالیت ساخت سازه و تجهیزات صنعتی 

را نیـز بـه فعالیـت خـود اضافـه کـرده اسـت. ایـن 

یعنی انواع سوله های صنعتی، ساخت دستگاه های 

مربوط به سـازه های مربوط به پل، خطوط کانوایر 

و... را تولید می کند. به طور مثال با شرکت های 

دولتی و غیر دولتی مانند ایریتک همکاری داریم 

و حتـی پروژه هـای مربـوط بـه سـاخت سـازه های 

صنعتـی را بـرای شـرکت های بزرگـی ماننـد فـوالد 

مبارکه اجرا کرده ایم.

در حـال حاضـر، محصولـی کـه توسـط شـرکت 

نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی بـه فـروش مـی رود، 

قطعات ریخته گری و ورق فوالدی است. همچنین 

سـاخت سـازه و تجهیـزات صنعتـی عمدتـا بـرای 

پروژه های داخلی شرکت انجام می شود.

هم اکنون ظرفیت ذوب و ریخته گری شرکت 

نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی حـدود 150 هـزار تن 

در سـال اسـت که عملیات ذوب در چهار کارگاه 

تولیـدی انجـام می شـود. همچنیـن ظرفیت نـورد 

شـرکت نیـز حـدود 150 هـزار تن در سـال اسـت که 

تولیـد  تمـام ظرفیـت  بـا  اخیـر  مـاه  دو  یکـی  در 

کرده ایم. الزم به ذکر است که تنها دو شرکت در 

ایـران ذوب و نـورد اسـلب را انجـام می دهنـد کـه 

شرکت فوالد مبارکه و شرکت نورد و تولید قطعات 

فـوالدی هسـتند. البتـه میزان تولید شـرکت مـا از 

فـوالد مبارکـه بسـیار کمتر اسـت. در شـرکت های 

بـزرگ، ظرفیت هـای کوره هـا بسـیار بـاال و 180 تنی 

اسـت. بنابرایـن بـرای تولیدکننـدگان بـزرگ، تولید 

فوالدهای آلیاژی یا زنگ نزن با حجم سفارش پایین 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. در حالـی کـه شـرکت مـا 

می تواند سفارش های بسیار کمتر را پذیرا شود.

قطعی برق در سـال جاری چه خسـارت هایی  ◄

به شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی وارد کرد؟

متاسـفانه به جای اینکه مشـکالت به صورت 

ریشـه ای حـل شـوند، سـاده ترین و بدتریـن راهـکار 

اعمـال می شـود. بـه طـور مثـال، در هنگام کمبود 

بـرق، صنعـت نخسـتین قربانـی اسـت و در میـان 

صنایع نیز فوالد به عنوان پرمصرف ترین، در نوک 

پیـکان قطعـی بـرق و گاز قـرار دارد. در ایـن رابطـه، 

تابسـتان گذشـته بـا مشـکالتی نظیـر قطعـی بـرق 

مواجـه بودیـم و در زمسـتان جـاری بـا قطعـی گاز 

دسـت و پنجـه نرم خواهیم کـرد. الزم به یـادآوری 

است که در تابستان حدود 25 هزار تن از ذوب و 

15 هـزار تـن از نـورد برنامه ریـزی شـده را از دسـت 

دادیـم. ایـن یعنـی در سـال جاری حـدود 20 درصد 

از ظرفیت فعال ذوب و 10 تا 15 درصد از ظرفیت 

فعـال نـورد کاهـش یافـت. البتـه تـالش کردیـم بـا 

رایزنی هایـی سـاعات قطعـی بـرق را کاهش دهیم 

امـا حـدود دو مـاه با قطعی برق مواجه بودیـم و در 

ایـن مـدت سـازمان توانیـر به شـرکت های فـوالدی 

را  از 10 درصـد دیمانـد  بیـش  از  اسـتفاده  اجـازه 

نمی داد. گفتنی اسـت که دیماند شـرکت نورد و 

تولیـد قطعـات فـوالدی 25 مـگاوات اسـت امـا در 

تابسـتان حداکثـر 1.5 مـگاوات می توانسـتیم از 

دیماند مصرفی استفاده کنیم. 

در زمسـتان پیـش رو نیـز بـا توجـه بـه سـال 

گذشـته و سـال جـاری، بـه احتمـال زیـاد با قطعی 

گاز مواجه می شویم. یادآور می شود که در سال 

گذشـته از 25 دی مـاه تـا تـا پنجـم بهمـن مـاه 

گریدهای فوالد شرکت نورد و 
تولید قطعات فوالدی مطابق 

با استاندارد ملی کشور در رده 
ساختمانی قرار می گیرد. در حوزه 

ورق فوالدی نیز قادر به تولید 
ورق با ضخامت هشت میلی متر تا 

30 میلی متر، عرض یک هزار و 
200میلی متر و طول 6 متر هستیم
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شـرکت بـه دلیـل قطعـی گاز تعطیـل بـود. ضمـن 

اینکه دو تا سه هفته نیز به دلیل محدودیت ها با 

60 تا 70 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می کردیم. 

در سـال جـاری نیـز احتمـاال قطعـی گاز را تجربـه 

خواهیـم کـرد. ناگفتـه نمانـد کـه در سـال جـاری 

قیمت برق صنعت فوالد حدود پنج برابر و قیمت 

گاز نیز حدود 10 برابر افزایش یافته است.

از چـه مـواد اولیـه ای بـرای تولیـد محصـول  ◄

اسـتفاده می کنیـد؟ چـه چالش هایـی در تامیـن 

مواد اولیه دارید؟

عمده مواد اولیه مورد اسـتفاده شـرکت نورد 

و تولیـد قطعـات فـوالدی قراضـه اسـت. منابـع 

و  سـاختمانی  پروفیل هـای  نیـز  قراضـه  اصلـی 

کارخانه های صنعتی هستند. در حال حاضر هر 

دو منبـع ضعیـف هسـتند. ایـن یعنـی سـاخت و 

حـال  عیـن  در  و  یافتـه  کاهـش  کشـور  در  سـاز 

رکـود  دچـار  حتـی  تـا  نیـز  صنعتـی  پروژه هـای 

شـده اند. البتـه وضعیت تولیـد در حوزه صنعت 

به ویژه فوالد بهتر است. 

مشـکل اساسـی بـازار قراضـه تغییرات شـدید 

قیمتـی اسـت. بـه طـور مثـال، تـا چنـد سـال قبـل 

قیمت قراضه کمتر از یک هزار تومان به ازای هر 

کیلوگـرم بـود، امـا اکنـون قیمـت آن بـه 12 هـزار 

اسـت.  رسـیده  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان 

همچنیـن مشـکل دیگـر بـازار قراضـه کمبـود آن 

است و این کمبود باعث می شود تقاضا نسبت 

طـور  بـه  قیمـت  و  یافتـه  افزایـش  عرضـه  بـه 

سرسـام آوری بـاال بـرود. در حـال حاضـر شـرکت 

تامیـن  مشـکل  فـوالدی  قطعـات  تولیـد  و  نـورد 

بـازار را نـدارد و مهم تریـن چالـش آن  قراضـه از 

بـا قیمـت  قیمـت قراضـه اسـت. هـر چنـد کـه 

کنونی هم تولید فوالد از قراضه صرفه اقتصادی 

دارد امـا اگـر مانند سـال 1397 قیمـت آن افزایش 

یابـد و اختـالف قیمـت تمام شـده تولید فـوالد از 

قراضـه نسـبت بـه آهـن اسـفنجی کاهـش یابـد، 

ناچار به استفاده از آهن اسفنجی در تولید فوالد 

خواهیم بود.

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه یکی دیگـر از مواد 

اولیـه کـه قبال اسـتفاده می کردیم آهن اسـفنجی 

بـود کـه مصـرف ایـن ماده اولیـه در سـال 1397 به 

اوج خود رسیده بود. البته این ماده را به صورت 

بریکـت سـرد و گـرم مصـرف می کردیـم که بعضا 

میـزان مصـرف ما به حـدود 95 درصد ماده اولیه 

می رسید. با وجود این که سهمیه آهن اسفنجی 

داریـم امـا اکنـون ترجیـح دادیم که تنهـا قراضه را 

مصـرف کنیـم. چـرا کـه تولیـد آهـن اسـفنجی بـا 

هررفت زیادتری نسبت به قراضه همراه است و 

هم اینکه سرعت ذوب و به طور کلی راندمان را 

در  می دهـد.  کاهـش  درصـد   30 تـا   20 حـدود 

نتیجـه قیمـت تمـام شـده تولیـد فـوالد بـا آهـن 

چندانـی  تفـاوت  قراضـه  بـه  نسـبت  اسـفنجی 

مصـرف  قراضـه  تنهـا  دلیـل  همیـن  بـه  نـدارد. 

می کنیـم. ضمـن اینکـه آهـن اسـفنجی سـرعت 

ذوب را نسـبت بـه قراضـه پاییـن مـی آورد و در 

نتیجـه مصـرف بـرق و فروآلیاژ هـا را نیـز افزایـش 

می دهد. گفتنی اسـت که آهن اسـفنجی اغلب 

بـرای تولیـد فـوالد از کوره هـای قـوس الکتریکـی 

مصـرف می شـود و اسـاس بـرای کوره های القایی 

طراحی نشده است. 

دیگـر مـواد اولیـه مصرفـی شـرکت، فروآلیاژها 

هسـتند. ایـن مـواد اولیـه نیـز مطابق بـا نـرخ ارز و 

می شـوند.  قیمت گـذاری  جهانـی  قیمت هـای 

تامیـن  قابـل  کنونـی  شـرایط  در  نیـز  فروآلیاژهـا 

هستند. مانند بازار قراضه، قیمت فروآلیاژها در 

چنـد مـاه اخیـر به شـدت افزایش یافته اسـت. به 

طـور مثـل قیمـت فروسـیلیس در مهـر مـاه و آبان 

مـاه از 30 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم تـا 

90هزار تومان به ازای هر کیلوگرم جهش یافت و 

سه برابر شد. البته قیمت جهانی آن در این بازه 

زمانـی دو برابـر شـده بود. نکته مهم در خصوص 

تامین فروآلیاژها قیمت های گوناگون و غیر قابل 

یـک  یعنـی  ایـن  اسـت.  آن هـا  بـودن  پیش بینـی 

در  حتـی  نمی توانـد  فروآلیـاژ  مصرف کننـده 

بازه هـای زمانـی کوتاه مـدت بـه راحتـی قیمـت 

فروآلیـاژ را در بهـای تمـام شـده خـود محاسـبه 

کند. بخشی از فروآلیاژها از داخل و بخش دیگر 

از واردات تامین می شوند. 

توانایی تولید چه گریدهایی از فوالد را دارید؟ ◄

گریدهای فوالد شرکت نورد و تولید قطعات 

فـوالدی مطابـق بـا اسـتاندارد ملـی کشـور در رده 

سـاختمانی قـرار می گیـرد. در حـوزه ورق فوالدی 

ضخامـت  بـا  ورق  تولیـد  بـه  قـادر  نیـز 

هشـت میلی متر تا 30 میلی متر، عرض یک هزار 

و 200میلی متـر و طـول 6 متر هسـتیم. ایـن گروه، 

تولیـد عمـده شـرکت ما را تشـکیل می دهنـد. در 

 ،ST52 کنـار آن قـادر بـه تولیـد ورق هایی با گریـد

MO40 ،VCN150 ،CK45 و برای نخستین بار در 

ایران، فوالد زنگ نزن با گرید 420 تولید کردیم. 

در صورتی که از بازار بر حسب نیاز سفارش 
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داشـته باشـیم، هـم بـه تولیـد انـواع گریدهـای 

فـوالد آلیـاژی خواهیـم پرداخـت و هـم اینکـه بـا 

تحقیـق و توسـعه، بـه دنبـال تولیـد گریدهـای 

جدید خواهیم بود. 

گریدهـای آلیـاژی به ویـژه CK45 و MO40 در 

صنعـت کاربـرد دارنـد کـه از آن هـا بـرای تولیـد 

زنگ نـزن  فـوالد  می شـود.  اسـتفاده  چرخ دنـده 

گریـد 420 در محیط هـای مقـاوم بـه خوردگـی بـه 

کار می رود. 

در شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی از 

کوره هـای 10 تنـی بـرای تولیـد محصـول اسـتفاده 

می کنیـم و بـه طـور معمـول تمـام ظرفیـت کـوره 

بـه همیـن  پـر می شـود.  اقتصـادی  تولیـد  بـرای 

ترتیب می توانیم سفارش های 10 تنی برای تولید 

هیـچ  همچنیـن  دهیـم.  پاسـخ  نیـز  را  محصـول 

محدودیتـی در تولیـد ورق بـا ضخامت هـای یـاد 

شـده نداریم و تولید بر اسـاس سـفارش است. به 

طـور مثـال، فـوالد زنگ نـزن بـا توجه به سـفارش با 

ضخامـت 25 و 30 میلی متـر تولیـد می شـود و 

توانایی تولید با ضخامت هشت تا 80 میلی متر 

را داریم. 

فوالد زنگ نزن با این گرید برای نخستین بار  ◄

اسـت که در کشـور تولید می شـود؛ آیا تولید این 

محصول تداوم دارد و بازار از آن استقبال کرد؟

فـوالد  ورق  تولیـد  دلیـل  بـه  خوشـبختانه 

توانسـتیم  گذشـته  سـال  در   ،420 زنگ نـزن 

دانش بنیان شویم و از محصول شرکت ما در بازار 

اسـتقبال شـد. بـه طـوری کـه از مشـتریان بـرای 

تولیـد فـوالد زنگ نزن لوح تقدیر دریافت کردیم. 

گفتنی اسـت که کشـور ما پیش از این نیاز خود 

را بـه فـوالد زنگ نـزن بـه طـور کامـل از واردات 

تامیـن می کـرد و بـا تولیـد گریدهـای خـاص ایـن 

فوالد، نیاز کشـور تامین شـده اسـت. در این باره، 

شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی فعالیـت 

تحقیق و توسعه بسیار گسترده ای را انجام داد و 

با همکاری مصرف کنندگان توانسـتیم نیاز آن ها 

بـه پیچیدگی هـا و  بـا توجـه  را برطـرف سـازیم. 

دانـش فنـی بسـیار خـاص تولیـد فـوالد زنگ نـزن، 

عنوان دانش بنیان بودن به شـرکت ما داده شـد. 

هم اکنـون بـرای تولیـد این محصول سـفارش های 

خوبی دریافت کردیم و در برنامه تولید ماه های 

آتی قرار دارد.

تولیـد فـوالد زنگ نـزن چـه تفاوتـی بـا دیگـر  ◄

گریدها دارد؟

ویـژه  بـه  آلیـاژی  فوالدهـای  تولیـد  جهـت 

زنگ نزن 420 تحقیق و توسـعه گسـترده ای انجام 

شد که بتوان با بهترین کیفیت و کمترین هزینه 

ممکـن و امکانـات موجـود، گریدهـای مختلـف 

فوالدی تولید شود. 

نکتـه قابـل توجـه دیگـر در خصـوص شـرکت 

نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی ایـن بـوده کـه بـه 

دلیـل پاییـن بـودن ظرفیت هـای ذوب، در تولیـد 

گریدهـای مختلـف فـوالد آلیـاژی بسـیار چابـک 

اسـت. بـرای ایـن منظـور حتـی مـدل قالب هـای 

خود را نیز تغییر دادیم و با طراحی مجدد قالب، 

هزینه تمام شـده را کاهش دادیم. گفتنی اسـت 

که برای تولید فوالد زنگ نزن حدود 6 ماه فرایند 

تحقیق و توسعه به طول انجامید. علت طوالنی 

بودن فرایند تحقیق و توسـعه فوالد زنگ نزن 420 

نیز حسـاس بودن محصوالت به ویژه ورق اسـت 

زیـرا در تولیـد ورق زنگ نـزن امـکان تـرک خـوردن 

بایـد  رو  ایـن  از  اسـت.  بـاال  بسـیار  محصـول 

سناریوهای مختلف را با مواد آلیاژی مختلفی را 

می سـنجیدیم تا بـا مراحلی همچـون گاززدایی و 

گوگردزدایی، بتوانیم محصولی با کیفیت تولید 

کنیـم. هـر گونـه خطـا در تولید به ویـژه کاهش یا 

افزایـش بسـیار کـم مـواد آلیـاژ موجب ضعـف در 

تولیـد محصـول می شـود. بـه طـور مثـال افزایـش 

آلومینیوم باعث ایجاد آخال در سطح ورق شده 

و بـه پـاره شـدن آن می انجامـد. بـه همیـن دلیـل 

سـختی های زیـادی را بـرای تولید فـوالد زنگ نزن 

متحمل شدیم.

فـوالد  ◄ ورق  تولیـد  عـدم  و  دشـواری  علـت 

زنگ نزن در کشور چیست؟

بـر  کشـور  در  فـوالدی  ظرفیت هـای  عمـده 

اسـاس ذوب و ریخته گـری پیوسـته و کوره هـای 

بسـیار بـزرگ طراحـی شـده اسـت. در حالـی کـه 

کم حجـم  اغلـب  زنگ نـزن  فـوالد  سـفارش های 

هستند و نیاز است که برای تولید این فوالدها از 

هم اکنون ظرفیت ذوب و 
ریخته گری شرکت نورد و تولید 

قطعات فوالدی حدود 150 هزار 
تن در سال است که عملیات 
ذوب در چهار کارگاه تولیدی 

انجام می شود
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شـود.  اسـتفاده  شـمش ریز  یـا  القایـی  کورهـای 

فـوالد  تولیـد  نقطـه ضعـف  بزرگ تریـن  بنابرایـن 

زنگ نزن در تولید شـمش یا اسـلب آن اسـت. در 

کشور ما چندین تولیدکننده فوالد آلیاژی وجود 

تکمیـل کاری  و  نـورد  بخـش  فاقـد  کـه  دارنـد 

هستند. بنابراین تولید فوالد زنگ نزن در بسیاری 

از شـرکت ها بـا ریسـک زیـادی همـراه اسـت و این 

احتمال وجود دارد که محصول تولید شده حین 

به کارگیـری و حتـی آزمایـش جـواب ندهـد. در 

حالـی کـه شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی 

هـم ذوب و ریخته گـری و هـم نـورد را در اختیـار 

و  کامل تـر  محصـول  می توانـد  رو  ایـن  از  دارد. 

مطمئن تری را به مشتریان ارائه دهد.

را  ◄ فـوالد  از  تولیـد چـه محصـوالت دیگـری 

دست اقدام دارید؟

در حـال حاضـر، برنامه ریـزی کرده ایم بتوانیم 

ورق های مقاوم به سایش را نیز تولید کنیم. این 

ویـژه  بـه  کشـور  معدنـی  صنایـع  در  محصـول 

سـاخت ماشـین آالت کاربردهـای زیـادی دارد. 

علت اسـتفاده از گرید مقاوم به سـایش، سختی 

نسـبتا بـاالی آن و توانایـی تحمـل محیط هایـی بـا 

فشـار و سـایش بسـیار بـاال اسـت. ایـن نـوع فـوالد 

بیشـتر در سنگ شـکن ها، مخـازن، الینرهـا و... 

کاربـرد دارد. مصـرف فـوالد مقـاوم بـه سـایش در 

کشور ما بسیار باال است و همه نیاز کشور به آن 

از واردات تامیـن می شـود. تکنولـوژی تولیـد ایـن 

و  اسـت  سـوئد  سـاب  اختیـار  در  محصـول 

فوالدسازانی از هند و چین نیز اخیرا به تولید آن 

وارد شده اند. 

شـرکت مـا می توانـد در صـورت رسـیدن بـه 

کامـل  طـور  بـه  را  بـازار  نیـاز  ایـن  توانایـی الزم، 

برطـرف کنـد. نکتـه قابـل توجـه این اسـت که هر 

تولیدکننـده ای بـرای خـود گریـد مخصوصـی در 

ورق مقـاوم بـه سـایش دارد و دو تولیدکننده یک 

گرید خاص را تولید نمی کنند. 

مصرف فوالد ورق مقاوم به سایش در کشور 

حتی از فوالد زنگ نزن گرید 420 نیز باالتر اسـت 

و تصـور می شـود میـزان مصـرف ماهانـه حـدود 

پنج هـزار تـن باشـد. بنابرایـن جـای فعالیـت بـرای 

شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی در تولیـد 
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ایـن فوالدهـا بسـیار زیـاد اسـت. در حـال حاضـر 

کار   600 و   450  ،400 سـایش  بـه  مقـاوم  روی 

گریـد  چـه  هـر  کـه  اسـت  گفتنـی  می کنیـم. 

هاردوکـس بیشـتر باشـد، سـختی آن نیـز باالتـر 

مـی رود. بـرای تولید این محصول بایـد از فازهای 

مختلـف کاربیدی اسـتفاده کـرد. در صورتی که 

بتوانیـم ایـن محصـول را تولیـد کنیـم، یـک پـروژه 

نیـاز  از  بـود و می توانیـم بخشـی  ملـی خواهـد 

کشـور را تامین کنیم تا از واردات بی نیاز شـویم. 

علـت اسـتفاده از عناصـر آلیـاژی زیـاد در تولیـد 

فوالد هاردوکس عمق بخشـیدن به سـختی فوالد 

اسـت زیـرا نبایـد سـختی تنهـا در سـطح وجـود 

داشـته باشـد. ضمن اینکه مراحلی همچون نورد 

و عملیات حرارتی نیز باید در تولید این محصول 

در نظـر گرفتـه شـوند. امیدواریـم تـا دو ماه آینده 

نخستین ورق مقاوم به سایش را تولید کنیم. 

نحـوه فـروش شـرکت نـورد و تولیـد قطعـات  ◄

فـوالدی چگونـه اسـت؟ چـه چالش هایـی در ایـن 

حوزه وجود دارد؟

در حالــــی کــــه دولــــت اصــــرار دارد همــــه 

تولیدکنندگان فوالد محصـوالت خـود را در بورس 

عرضه کنند، اما زیرساخت های این موضوع هنوز 

مهیا نیست. با این حال یکی از تاکیدات شرکت 

نـورد و تولیـد قطعـات فـوالدی، عرضه محصوالت 

در بـورس کاال اسـت و فـروش شـرکت نیـز گاهـی 

اوقـات از طریـق بـورس انجـام می شـود. امـا ایـن 

عرضـه بـا چالش هایی همراه بوده که یکـی از آن ها 

قیمت گـذاری اسـت. بـه طــــوری کـــه قیمـت بـه 

عرضـه  جذابیـت  کـه  می شـود  تعییـن  گونـه ای 

کاهش می یابد. نکته دیگر این است که بسیاری 

از مشـتریان از بـورس خریـداری نمی کننـد. در 

بسـیاری از مواقـع، عرضه هـا بـدون تقاضا بـورس را 

ترک کردند. با این حال، بخشـی از فروش در بازار 

آزاد انجام می شود. 

یکـی از مشـکالت سـاختاری عـدم ثبـت نـام 

خریـداران در سـامانه بهین یـاب بـود. چراکـه تمام 

خریـداران بورسـی بایـد در ایـن سـامانه ثبـت نـام 

کننـد تا بتوانند محصـول خـود را در بورس عرضه 

کننـد یـا محصـول بخرند. این سـاختار باعث شـد 

بسـیاری از تجـار کـه خریـداران اصلـی هسـتند، از 

قیمت گـذاری  همچنیـن  شـوند.  حـذف  بـازار 

دسـتوری در سـال های گذشـته باعـث شـده بـود 

بـورس  از  را  محصـول  دسـتوری  نـرخ  بـا  برخـی 

خریـداری و آن را بـه نـرخ آزاد در بـازار عرضه کنند 

کـه ایـن موضـوع باعـث بـه هـم خـوردن تعـادل 

قیمتی و ایجاد رانت در بازار شده بود. متاسفانه 

بخشی از زنجیره یعنی تولیدکننده باید به صورت 

شـفاف در بورس محصول خود را عرضه کند، اما 

طـرف معاملـه مشـخص نیسـت و به حال خـود به 

نوعـی رهـا می شـود. متاسـفانه سـود ناشـی از ایـن 

فرآیند تماما به جیب دالل ها و بازار سـیاه می رود 

اینکـه  نمی شـود. ضمـن  تولیدکننـده  نصیـب  و 

محصـول هرگـز بـه دسـت مصرف کننـده نهایی با 

قیمت دسـتوری نمی رســـد. در حالــــی کــــه اگر 

کارخانه به سود منطقی در فروش برسد به تولید 

کنونـی خـود قناعـت نخواهـد کـرد و بـه دنبـال 

توسعه تولید خواهد بود. 

در حـوزه فـروش و درآمـد امسـال را چگونـه  ◄

پشت سر گذاشتید؟

در سـال جاری توانسـتیم از 79 هزار تن ورق 

تولیـدی 67 هـزار تـن از آن را در بـازار بـه فـروش 

برسـانیم و از ایـن بابـت، 11 هـزار و 956 میلیـارد 

ریال درآمد کسـب کردیم که 60 درصد از سـال 

گذشته بیشتر است. البته حجم فروش نسبت 

بـه سـال گذشـته کاهـش یافتـه کـه ایـن کاهـش 

فروش به دلیل کاهش تولید اتفاق افتاد و تماما 

ناشی از قطعــــی بــــرق بــــوده اســــت. امیـــدوار 

هستیم اگر در ادامه سال مشکل خاص دیگری 

رخ ندهد، به رکوردهای خوبی هم از نظر کمی 

و هـم از نظـر کیفـی در تولیـد و فـروش محصـول 

دست یابیم.

انتظـار شـما بـه عنـوان یـک تولیدکننـده از  ◄

دولت جدید چیست؟

انتظـار تولیدکننـدگان از دولت این اسـت که 

بـه تولیدکننـدگان در تولیـد و فـروش آزادی عمـل 

بدهـد و در فرایندهـا مسـتقیما دخالـت نکنـد. 

تصدی گـری دولـت به زیان تولیدکنندگان اسـت 

مختلفـی  صنایـع  در  را  موضـوع  ایـن  نمونـه  و 

همچـون خودروسـازی می تـوان مشـاهده کـرد. 

در حال حاضر، برنامه ریزی 
کرده ایم بتوانیم ورق های مقاوم 
به سایش را نیز تولید کنیم. این 
محصول در صنایع معدنی کشور 

به ویژه ساخت ماشین آالت 
کاربردهای زیادی دارد
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عالوه بر این، شاهد تعدد صدور دستورالعمل ها 

و بخشنامه ها برای صنعت هستیم. 

موضوع دیگری که تولیدکنندگان را با چالش 

مواجـه می کنـد، نـرخ ارز اسـت. دولـت بایـد یک 

بـار بـرای همیشـه نـرخ ارز را تعیین تکلیف کند. 

بالتکلیفـی نـرخ ارز بزرگ تریـن سـم اقتصـاد ایـران 

اسـت. در صورتـی کـه نـرخ ارز بـه درسـتی و بـا 

شـود،  قیمت گـذاری  اقتصـادی  شـاخص های 

اقتصاد ثبات پیدا می کند. تولیدکنندگان هرگز 

نمی تواننـد در نوسـانات شـدید نـرخ ارز و ارزش 

پول ملی تصمیم گیری کنند.

چـه طرح هـای توسـعه ای را بـرای شـرکت در  ◄

نظر گرفته اید؟

تولیدکننـده همـواره چشـم امیـد بـه افزایـش 

تولید و افزایش کیفیت محصول خود دارد. یکی 

انجـام  بـرق  قطعـی  دوران  در  کـه  اقداماتـی  از 

افزایـش  بودیـم،  آن  دنبـال  بـه  سـال ها  و  دادیـم 

ظرفیـت ذوب کـوره 3 از پنـج تـن بـه هشـت تـن 

بود. بنابراین تجهیزات آن را به کلی تغییر دادیم 

و ظرفیـت آن افزایـش یافـت. همچنیـن مجـدد 

کوره ذوب را در سال جاری راه اندازی کردیم. 

یکی از پروژه هایی که دنبال می کنیم، ایجاد 

بنگاه قراضه است و هدف ما این است که لیدر 

بازار قراضه اسـتان تهران باشـیم. زیرسـاخت این 

پـروژه نیـز تقریبـا آمـاده اسـت و پرس هـا را تامیـن 

کردیـم. در صورتـی کـه تجهیـزات تکمیلـی نیـز 

تامیـن شـوند، طـی یـک مـاه آینـده بنـگاه قراضـه 

فعال خواهد شد. 

ریخته گـری  ماشـین  تامیـن  عالوه برایـن، 

عمودی را پیگیری می کنیم. همچنین همان طور 

کـه گفتـه شـد، تکمیـل ماشـین آالت بـرای تولیـد 

فوالدهـای آلیـاژی نیـز در دسـتور کار قـرار دارد. 

تولیـد  و  نـورد  نکتـه مهـم در خصـوص شـرکت 

قطعـات فـوالدی ایـن اسـت کـه محیـط کنونـی 

کارخانـه چنـدان قابلیـت توسـعه نـدارد زیـرا فضا 

بـه همیـن دلیـل توسـعه را از  محـدود اسـت و 

کارخانـه بـه بیـرون هدایـت کردیـم. ایـن یعنی به 

عنوان مشارکت یا کنسرسیوم با دیگر شرکت ها 

اقداماتی را صورت خواهیم داد. به طور مثال، با 

چهار شـرکت فـوالدی چدن سـازان، غلطک سـازان 

سـپاهان، ذوب آهـن بیسـتون و ذوب آهـن بریس 

یـک کنسرسـیوم بـا عنوان گـروه صنعتی معدنی 

ایـن  در  دادیـم.  تشـکیل  سـانیار  فوالدگسـتران 

کنسرسـیوم بـه دنبـال زنجیـره تامیـن از خریـد 

معـدن و تولیـد مـواد اولیـه بـه ویـژه کنسـانتره 

سـنگ آهن هسـتیم. همچنیـن بـه دنبـال توسـعه 

خـارج از محیـط کارخانه هسـتیم زیـرا همان طور 

کـه گفتـه شـد در محیـط کنونـی محدودیـت 

داریـم کـه یکـی از ایـن محدودیـت عـدم امـکان 

منطقـه  ایـن  در  الکتریکـی  قـوس  کـوره  نصـب 

اسـت. در ایـن بـاره، امیـدوار هسـتیم بـا تشـکیل 

در  تولیدکننـدگان  سـایر  بـا  کنسرسـیوم هایی 

مکان هـای دیگـری کـه پیشـرفته تر از جانمایـی 

کنونی هستند، بتوانیم در زنجیره فوالد به ویژه 

ذوب و ریخته گری و نورد فعالیت کنیم. 

در سال جاری توانستیم از 
79هزار تن ورق تولیدی 67 هزار 

تن از آن را در بازار به فروش 
برسانیم و از این بابت، 11 هزار 
و 956 میلیارد ریال درآمد کسب 

کردیم که 60درصد از سال 
گذشته بیشتر است
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آهسته به سمت توسعه گام برمی داریم

صادرات، مشروط به عرضه مواد اولیه در بورس کاال است

پیمودن مسیر خودکفایی در تولید لوله های بدون درز
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رئیـس هیئت مدیره شـرکت صنایع نـورد فوالد هما گفت: در صورت حمایت مسـئوالن از این شـرکت، ظرفیت تولیـد لوله های بدون 
درز در این مجموعه افزایش خواهد یافت که این امر کاهش واردات این محصوالت و صرفه جویی ارزی را در پی خواهد داشت.

پیمودن مسیر خودکفایی در تولید لوله های بدون درز
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورد فوالد هما مطرح کرد:

تولیـد ایـن لوله هـا تـا ضخامـت 6 اینـچ در کشـور 

هسـتیم و خوشـبختانه بـه بومی سـازی در ایـن 

زمینـه نیـز دسـت یافته ایـم. چراکـه بـا توجـه بـه 

شـرایط سـخت اقتصـادی و تحریمـی حاکـم بـر 

کشـور، امکان واردات این لوله ها به داخل وجود 

ندارد و توانستیم به این مهم دست یابیم.

کاربرد لوله های بدون درز  

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورد فوالد 

هما در ادامه به کاربرد لوله های بدون درز اشاره 

کرد و گفت: این لوله ها در میزان ظرفیت و سایز 

پاییـن توسـط دو شـرکت در داخـل کشـور تولیـد 

می شـود. شـرکت صنایع نورد فوالد هما در سـال 

بـرای  بهره بـرداری،  و  راه انـدازی  از  پـس   1392

نخستین بار اقدام به تولید این لوله ها با ظرفیت 

150 تن از طریق نورد سرد کرد.

فراینـد  از  پـس  لوله هـا  ایـن  داد:  ادامـه  وی 

کشش سرد و سپس صیقل دادن فوالد کم کربن 

بـه عنـوان مـاده  اولیـه، در ابعـاد مختلـف تولیـد 

می شـوند. بـرای مثـال، لولـه بـدون درز 18 متـری 

برای نخسـتین بار توسـط شـرکت ما و به سفارش 

نیـز  حاضـر  حـال  در  شـد.  تولیـد  مپنـا  شـرکت 

مشغول تولید لوله های بدون درز جهت استفاده 

در چاه هستیم و به طور کلی توانستیم بسیاری 

از محصـوالت در ایـن زمینـه را کـه قبـال قـادر بـه 

تولید آن نبودیم، بومی سازی کنیم.

حقیقـی در رابطـه بـا چگونگـی تامیـن مـاده 

اولیـه شـرکت جهـت تولیـد لوله هـای بـدون درز، 

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حقیقـی  خسـرو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت صنایع نورد فوالد هما به تولید 

سـرد  کشـش  روش  بـه  درز  بـدون  لوله هـای 

صنعتـی  شـهرک  در  شـرکت  ایـن  می پـردازد. 

اشـتهارد در فضایـی بـه وسـعت هشـت هـزار و 

بـه  تولیـد  خـط  اسـت.دو  شـده  واقـع  متـر   400

تعریـف  مجموعـه  داخـل  در  فعالیـت  منظـور 

کرده ایـم؛ نخسـت، خـط تولیـد نـورد سـرد اسـت 

کـه بـه بهره بـرداری رسـیده و مشـغول فعالیـت 

هسـتیم. خط تولید دیگر، خط تولید لوله بدون 

درز اسـت کـه اقدامـات الزم در راسـتای اعتبـار 

اسـنادی آن انجام شـده و امیدوار هسـتیم سـال 

آینـده بتوانیـم بـا راه انـداری و بهره بـرداری از این 

خـط تولیـد، در زمینـه لوله هـای بـدون درز بـه 

خودکفایی دست یابیم.

وی در خصوص ظرفیت تولید شرکت صنایع 

تولیـد  ظرفیـت  کـرد:  بیـان  همـا،  فـوالد  نـورد 

مجموعه 15 هزار تن در سـال اسـت که به تولید 

شـرکت های  نیـاز  مـورد  درز  بـدون  لوله هـای 

پتروشیمی، »گروه خودروسازی سایپا« و »فرآوری 

ایـران« می پردازیـم.  و سـاخت قطعـات خـودرو 

لوله هـای  سـری  یـک  تولیـد  مشـغول  همچنیـن 

خاص در برخی صنایع خاص هستیم که پیش تر 

بـه دلیـل تحریم هـای خارجـی، قـادر بـه تولیـد آن  

نبوده ایـم. از ایـن رو نخسـتین شـرکت در زمینـه 



فــوالد

هفتهنامه

17
 é شماره  é 193 آذر ماه 1400

حـوزه  در  مختلـف  شـرکت  های  کـرد:  عنـوان 

از  جـک  سـاخت  و  خودروسـازی  پتروشـیمی، 

مشـتریان محصـوالت مـا هسـتند. مـاده اولیـه 

از  نیـز  محصـول  تولیـد  جهـت  اسـتفاده  مـورد 

شرکت صنعت فوالد آلیاژی اصفهان و گروه ملی 

فـوالد اهـواز تامیـن می شـود. البتـه شـرکت لولـه 

دقیـق کاوه نیـز اخیـرا بـه جمـع تولیدکننـدگان آن 

پیوسته است و ما نیز در صدد تولید ماده اولیه 

مورد نیاز بوده ایم که متاسفانه به دلیل تحریم و 

شـرایط سـخت اقتصـادی، نتوانسـتیم خـط تولید 

نورد گرم را راه اندازی کنیم.

عدم حمایت از تولیدکنندگان  

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورد فوالد 

همـا در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه بـا چـه 

چالش هایـی در زمینـه تولید لوله های بـدون درز 

مواجـه هسـتید، اذعـان کـرد: واقعیـت امـر ایـن 

اسـت کـه مـا از بدو تاسـیس شـرکت صنایـع نورد 

فوالد هما با هیچ حمایتی از جانب دولت مواجه 

نیـز  بانکـی  تسـهیالت  خصـوص  در  نبوده ایـم. 

بـه میـزان تسـهیالت درخواسـتی  نتوانسـته ایم 

دست یابیم و بانک ها حمایت الزم در این زمینه 

را به عمل نیاورده اند.

وی اضافـه کـرد: همه سـرمایه خـود را صرف 

تولیـد کرده ایـم و ایـن در حالـی اسـت که کشـور 

یـک بحـران اقتصـادی شـدید  بـا  از سـال 1394 

روبه رو شـده اسـت. با وجود این شـرایط سخت، 

تولیـد را متوقـف نکرده و به فعالیت خود ادامه 

داده ایم و لوله های بدون درز مورد نیاز بسیاری 

از صنایـع را تامیـن کرده ایـم. نکتـه جالـب ایـن 

برخـی  نیازهـای  تامیـن  علی رغـم  کـه  اسـت 

صنایـع، بـا عدم همـکاری آن ها جهت رفع موانع 

تولیـد روبـه رو می شـویم و همیـن ناهماهنگی ها 

سـبب می شـود تـا در رونـد تولیـد محصـول بـا 

مشکالتی مواجه شویم.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورد فوالد 

همـا در همیـن راسـتا افـزود: همزمـان بـا حضـور 

رئیـس وقـت قـوه قضائیـه در سـال 1398، دسـت 

برخی افراد سودجو از صنعت کشور کوتاه شد و 

بـا بـه روی کار آمـدن و مسـاعدت افـرادی کـه 

دلسـوز صنعـت و تولیدکننـدگان بودنـد، گـره از 

مشـکالت بسـیاری از فعـاالن صنعتـی کشـور باز 

واحدهـای  از  بسـیاری  زمـان،  همـان  در  شـد. 

تولیـدی در شـهرک صنعتـی اشـتهارد بـه دلیـل 

مشـکالت فـراوان اقتصـادی تعطیـل شـده بودنـد 

که با پیگیری های قوه قضائیه، فعالیت خود را از 

سـر گرفتنـد و مجـددا بـه چرخـه تولیـد صنعـت 

کشور بازگشتند.

حقیقـی ضمـن اشـاره بـه تـالش ایـن شـرکت 

جهـت تولیـد بـا ظرفیـت کامـل، تصریـح کـرد: بـا 

عنایـت بـه اینکـه هنـوز خط تولیـد دوم مجموعه 

مـا راه انـدازی نشـده و در تامیـن مـواد اولیـه نیـز 

خودکفا نشده ایم، با 50 درصد ظرفیت تولید در 

حال فعالیت هستیم. این در حالی است که اگر 

چالش هـا و مشـکالت موجـود در زمینـه تامیـن 

مواد اولیه مرتفع شود و میزان سرمایه در گردش 

شرکت افزایش یابد، ظرفیت تولید مجموعه نیز 

رشد چشمگیری خواهد یافت.

تالش برای خودکفایی در تولید لوله بدون درز  

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورد فوالد 

همـا در خصـوص چشـم اندازهای شـرکت صنایـع 

نـورد فـوالد همـا و طـرح توسـعه ایـن مجموعـه، 

خاطرنشـان کـرد: اقدامـات مهمـی را در زمینـه 

مـورد  لوله هـای  و  سـیلندری  لوله هـای  تولیـد 

داده ایـم.  انجـام  آسانسـور  و  جـک  در  اسـتفاده 

برنامه ریزی گسـترده ای را جهت اعتبار اسـنادی 

زمیـن  یـک  و  داشـته  نظـر  در  محصـوالت  ایـن 

مخصوص جهت راه اندازی خط تولید لوله بدون 

درز را در نظـر گرفته ایـم کـه به زودی جزئیات آن 

بـا  هسـتیم  امیـدوار  کـرد.  خواهیـم  اعـالم  را 

و  تولیـد  تولیـد، در زمینـه  ایـن خـط  راه انـدازی 

کشـور  داخـل  در  درز  بـدون  لوله هـای  سـاخت 

خودکفا شویم.

وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: هـدف ایـن 

شـرکت از ابتـدا تولید محصول بـا باالترین میزان 

کیفیت و اسـتاندارد بوده  اسـت. اگرچه با موانع 

امـا  شـده ایم،  مواجـه  زمینـه  ایـن  در  بسـیاری 

همچنـان بـا تمـام انـرژی و قـوا بـه فعالیـت خـود 

بـه زودی  هسـتیم  امیـدوار  و  می دهیـم  ادامـه 

مشکالت موجود در حوزه صنعت حل شود.

در حال حاضر نیز مشغول تولید 
لوله های بدون درز جهت استفاده 

در چاه هستیم و به طور کلی 
توانستیم بسیاری از محصوالت 
در این زمینه را که قبال قادر به 

تولید آن نبودیم، بومی سازی کنیم
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مدیـرکل دفتـر صنایع معدنی وزارت صمـت گفت: وزارت صمت، صـادرات مواد اولیـه را به عرضه تمام محصـوالت در بورس و تامین 
نیـاز داخـل ملزم کـرده بود و در صورتی که مازاد وجود داشـت، مجوز صادرات داده می شـد که متاسـفانه این فراینـد در خصوص آهن 
اسـفنجی به نحو صحیحی انجام نشـد؛ در نتیجه وزارت صمت طی دسـتورالعملی، تمامی تولیدکنندگان را برای رفع مشـکل کمبود، 

ملزم به عرضه آهن اسفنجی در بورس کاال کرد.

صادرات، مشروط به عرضه مواد اولیه در بورس کاال است
راهکار وزارت صمت برای پایان بخشیدن به کمبود آهن اسفنجی  

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معادن امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت:

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن«، چنـدی پیش در نامـه  وزارت صمت به 

آهـن  فـروش  شـد  تاکیـد  فـوالدی  شـرکت های 

اسـفنجی در خارج از بورس کاال مجاز نیسـت.

راسـتا، مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی  ایـن  در 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت وزارت صمت 

شـرکت های  عامـل  مدیـران  بـه  نامـه ای  در 

آهـن  تولیـد  همـه  بـود،  کـرده  اعـالم  فوالدسـاز 

اسـفنجی واحدهـای فوالدسـاز باید بـرای فروش 

در بورس کاال عرضه شود.

سـیف الله امیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

آنالیـن«، در  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

خصـوص علـل کمبـود آهـن اسـفنجی در بـورس 

کاالی ایـران اظهـار داشـت: آهـن اسـفنجی یکی 

از کاالهای مورد نیاز برای تولید شـمش فوالدی 

اسـت و بـه انـدازه نیـاز صنایـع فـوالدی، ایـن کاال 

در کشـور تولیـد می شـود. بـا ایـن حـال برخـی از 

عـدم  بـا  اسـفنجی  آهـن  تولیـدی  شـرکت های 

عرضـه آهـن اسـفنجی و یـا کاهـش میـزان عرضـه 

آمـدن  پدیـد  باعـث  ایـران  کاالی  بـورس  در 

قیمت های متفاوتی در این حوزه می شوند.

وی افـزود: بـرای سـامان بخشـیدن بـه عرضه 

آهـن اسـفنجی و جلوگیـری از افزایـش قیمـت، 

کـرد  اعـالم  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت، 

بایـد  اسـفنجی  آهـن  تولیدکننـده  شـرکت های 

محصول خود را در بورس کاال با قیمت کشـف 

شده در بورس عرضه کنند. از این رو نامه ای را 

الـزام  بـرای  اسـفنجی  آهـن  تولیدکننـدگان  بـه 

عرضـه در بـورس کاال ارسـال کردیـم تـا وضعیـت 

دوگانگـی قیمتـی کـه در بـازار بـه وجـود آمـده 

بود، برطرف شود.

مدیـرکل دفتر صنایع معدنـی وزارت صمت 

ادامـه داد: بـا توجـه بـه وضعیـت حـال حاضـر 

معـدن  صنعـت،  وزارت  در  کارگروهـی  بـازار، 

تجـارت بـا حضـور وزیـر صمـت بـرای تبـادل نظر 

واحدهـای  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  دربـاره 

تولیدکننده آهن اسـفنجی برگزار شـد که پیامد 

آن ملزم سـازی تمامی شـرکت های فوالدی از 22 

آبـان مـاه بـه عرضـه محصوالت تولید مـازاد خود 

جهـت فـروش در بـورس کاالی ایران بـود. از این 

پـس شـرکت های فـوالدی مکلـف بـه عرضـه آهن 

کاالی  بـورس  در  خـود  تولیـد  مـازاد  اسـفنجی 

ایران شدند.

امیـری یـادآور شـد: در واقـع در گذشـته نیـز 

کاال  بـورس  در  اسـفنجی  آهـن  عرضـه  فراینـد 

توسـط برخـی تولیدکننـدگان انجـام می شـد امـا 

گونـه ای  بـه  بـازار  وضعیـت  اخیـر  ماه هـای  در 

شده بود که بسیاری از تولیدکنندگان محصول 

خـود را در بـورس کاال عرضـه نمی کردنـد و فقـط 

چهـار شـرکت تولیدکننـده این مواد اولیـه اقدام 

به عرضه کاال می کردند.

وی تصریـح کـرد: بـا کاهـش عرضـه، تقاضـا 

بـرای آهـن اسـفنجی در بـازار بـاال رفـت و بـه تبع 

نیـاز شـرکت های  ایـن کاالی مـورد  آن، قیمـت 

کوچـک ذوبـی افزایـش یافـت. از ایـن رو الـزام 

تولیدکننـدگان  همـه  می شـود  باعـث  عرضـه 

محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند و 

بـا قیمتـی کـه در بـورس کاال کشـف می شـود، 

خرید و فروش انجام شود. 

مشـاور  و  معدنـی  صنایـع  دفتـر  مدیـرکل 

امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت  معـادن 

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  صمـت 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه چـرا برخـی شـرکت های 

کوچـک ذوب و ریخته گـری کـه بـا کمبـود مواد 

اولیه مواجه هسـتند، صادرات آهن اسـفنجی را 

علت اصلی کمبود این مواد با ارزش در کشـور 

قلمـداد می کننـد، گفـت: با توجه به مشـکالت 

تامیـن مـواد اولیـه شـرکت های کوچک فـوالدی، 

را  فـوالدی  شـرکت های  تمامـی  صمـت  وزارت 

ملـزم بـه عرضه کاال در بـورس کاالی ایران کرده 

تا این کمبود برطرف شود. کاالیی که کشور به 

آن نیـاز دارد، بایـد در بـورس کاال عرضـه شـود و 

تنهـا در صورتـی کـه مـازاد بـر نیـاز کشـور بـود، 

زمینه برای صادرات فراهم خواهد شد.

وی در ادامـه تاکیـد کـرد: وزارت صنعـت، 

معدن، تجارت، صادرات هیچ  کاالیی را ممنوع 

اعـالم نکـرده اسـت. بـا ایـن حـال صـادرات مـواد 

بـه  فـوالدی مشـروط  توسـط شـرکت های  اولیـه 

تامیـن نیـاز داخلـی از طریـق بـورس کاال اسـت و 

اولیـه  مـواد  تامیـن  بابـت  مشـکلی  اگـر 

تولیدکننـدگان وجـود نداشـت، در ایـن صـورت 

اجـازه صـادرات مـواد اولیـه مـازاد تولیـد خـود را 

دارنـد. بـه ایـن ترتیـب، کاالی مـورد نیـاز کشـور 

باید در بورس کاال عرضه شود.
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مدیرعامل شـرکت فوالد شـمش کوهسـتان گفـت: با توجه به شـرایط کنونی بـازار، امکان برنامه ریـزی کوتاه مدت نیز وجـود ندارد و 
نمی توان پیش بینی برای هزینه های تولید و همچنین برنامه ریزی برای اجرای طرح توسعه داشت.

مدیرعامل شرکت فوالد شمش کوهستان:

آهسته به سمت توسعه گام برمی داریم

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مظفـری  مهـدی 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

تولیـد شـمش  بـا  مـاه 1389  داشـت: در بهمـن 

فـوالدی فعالیـت خـود را آغـاز کردیـم و در حـال 

حاضـر بـا ظرفیـت تولیـد 13 هـزار تـن در سـال 

شـمش های فـوالدی مقاطـع 125*125 میلی متـر 

بـه طـول 12 متـر، 5SP، 3SP و شـمش آلیـاژی 

CK45 را تولید می کنیم.

وی در ادامـه افـزود: فـوالد شـمش کوهسـتان 

برای تولید شمش فوالدی بیشتر از آهن اسفنجی 

بازرگانـی  از شـرکت های  کـه  اسـتفاده می کنـد 

تامین می شود. به دلیل اینکه پروانه بهر ه برداری 

ما هنوز صادر نشـده اسـت، واحد تولیدی ما در 

بورس کاالی ایران فعالیتی ندارد.

قطعی برق و گاز  

مدیرعامل شرکت فوالد شمش کوهستان در 

خصـوص عمده ترین مشـکالتی کـه در سـال 1400 

مجموعـه فـوالد شـمش کوهسـتان را بـه چالـش 

کشیده است، بیان کرد: قطعی برق در تابستان 

سـال جـاری هماننـد دیگـر تولیدکننـدگان شـامل 

حـال ایـن شـرکت نیـز شـد. اگرچه تاکنـون بـرآورد 

ریالی در خصوص خسارات این اتفاق در شرکت 

شـمش کوسـتان انجام نشـده اسـت، ولی به طور 

کلـی، خسـارت جبـران ناپذیـری در آن زمـان بـه 

مجموعه وارد شده است. عالوه براین، چالش هایی 

همچـون، افزایـش حقـوق کارگـران و هزینه هـای 

جاری شرکت )آب، برق، مالیات، و..(، در زمانی 

کـه بـه دلیـل قطعی برق، میـزان تولید ما به صفر 

رسیده بود، یعنی از 15 تیر ماه تا 16 شهریور ماه، 

شدت یافت.

همچنین مظفری مطرح کرد: تاکنون با قطع 

گاز مواجـه نشـدیم، امـا پیش بینـی می شـود در 

فصل زمسـتان این معضل نیز ایجاد شـود زیرا به 

از  قطـع گاز صنایـع دور  انـرژی،  علـت کمبـود 

انتظار نیست.

وی در ادامه اذعان کرد: عمده ترین مشتریان 

مجموعـه ما نوردکاران هسـتند و نحـوه فروش ما 

نیز در بازار آزاد اسـت، در واقع به طور مسـتقیم 

با کارخانه های نورد در ارتباط هستیم.

منتظر ثبات بازار می مانیم  

مدیرعامـل شـرکت فـوالد شـمش کوهسـتان 

دربـاره مهم تریـن اولویـت  شـرکت فـوالد شـمش 

جـاری  سـال  دوم  سـال  نیـم  در  کوهسـتان 

توضیحاتـی را مطـرح کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه 

شرایط کنونی بازار، هیچ برنامه و تصمیم گیری از 

پیش تعیین شـده ای برای آینده فعالیت شـرکت 

نمی توانیـم داشـته باشـیم و منتظـر خواهیـم بود 

که بازار به ثبات برسد. قیمت ها در حال حاضر، 

نوسـانات شـدیدی را تجربـه می کنـد و بـه ایـن 

ترتیـب، نمی توانیـم پیش بینـی بـرای هزینه هـای 

تولید داشته باشیم.

مظفـری تاکیـد کـرد: در شـرایط کنونـی، یـک 

تولیدکننده به سختی می تواند برنامه کوتاه مدتی 

نیز داشـته باشـد و برنامه ریزی برای مدت 6 ماه، 

غیر ممکن به نظر می رسد.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: در واقـع شـرکت مـا 

امـکان  امـا  دارد  نظـر  در  توسـعه   طرح هـای 

بـه  توجـه  بـا  هدفمنـد  برنامه هـای  پیاده سـازی 

وضعیـت کنونـی بـازار فراهـم نیسـت و مجبـور 

هستیم گام های آهسته ای را برای توسعه شرکت 

خود برداریم.

گلیم خود را از آب بیرون کشیدیم  

مدیرعامل شرکت فوالد شمش کوهستان در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه انتظـار شـما از دولـت بـا 

توجه به اینکه با در فصل تابسـتان با قطعی برق 

مواجـه شـده اید و احتمـال قطعـی گاز نیـز وجـود 

دارد، چـه چیـز خواهـد بـود، عنـوان کـرد: دولـت 

موظـف اسـت، در چارچـوب قانـون، بـرای حـل 

معضل کمبود انرژی صنایع اقدام کند. در حال 

حاضـر، مهم ترین انتظار تولیدکننـدگان از دولت 

برطرف کردن مشـکالت تامین برق و گاز اسـت. 

تـداوم  انـرژی  قطعی هـای  ایـن  کـه  طـوری  بـه 

نداشـته باشـد و بـا توجـه بـه اینکـه در فصـل سـرد 

سـال بـه سـر می بریـم، مسـائل و مشـکالت مـا در 

ایـن فصـل دوچنـدان نشـود. ایـن در حالـی اسـت 

که شـرکت فوالد شـمش کوهستان تاکنون بدون 

درخواست هیچ گونه حمایتی از دولت، توانسته 

است به فعالیت خود ادامه دهد.
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کاهش تقاضا برای در و پنجره آلومینیومی
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مدیرعامل گروه صنعتی میرالکو گفت: مسـکن مهر از مهم ترین طرح های صنعت سـاختمان  کشـور اسـت که برای تامین پنجره های 
سـاختمان های ایـن طـرح، عمدتـا از پروفیل هـای UPVC بهره می گیرند و عالوه براین میزان سـاخت و سـاز نیزکاهش یافته اسـت 

که با توجه به این موارد، شاهد کاهش مصرف در و پنجره آلومینیومی هستیم.

کاهش تقاضا برای در و پنجره آلومینیومی
مدیرعامل گروه صنعتی میرالکو عنوان کرد:

اسـت و برای تامین مواد اولیه آلومینیومی خود 

دچار مشکل هستیم.

وی ادامـه داد: الزم بـه ذکـر اسـت اگر قیمت 

آلومینیــــوم رونــــد نــــزولی را در پیــــش نگیـــــرد، 

مصرف کننـدگان نهایـی رو بـه خریـد در و پنجـره 

UPVC می آورند که هم از لحاظ اقتصادی خرید 

ایـن محصـول مقرون به صرفه تر بـوده و هم از نظر 

انتقـال حـرارت، عایق تـر از آلومینیـوم اسـت کـه 

رسانا به حساب می آید.

خرید پروفیل آلومینیومی از شرکت های معتبر  

میــرمعصــــومی در خصــــوص مــــاده اولیـــه 

مصرفـی ایـن واحـــد تولیــــدی، اذعــــان کـــرد: از 

شـرکت هایی ماننـد آلومینیـوم کوپـال اصفهان، 

آکرول واقع در استان اراک و مجتمع آلومینیوم 

را  نیـاز  مـورد  آلومینیومـی  پروفیـل  مازنـدران، 

تبدیـل  پنجـره  و  در  بـه  سـپس  و  خریـداری 

می کنیـم. نـرخ بهره بـرداری این شـرکت نسـبت 

بـه سـال های گذشـته کاهـش پیـدا کـرده اسـت. 

همچنین رکود به وجود آمده در بازار مسـکن و 

را  میرالکـو  پنجـره  و  در  تولیـد  ساخت وسـاز، 

تحت الشعاع خود قرار داده است. با این وجود 

بـه تولیـد توری هـای  اقـدام  تابسـتان  در فصـل 

پشه بند می کنیم تا بتوانیم تولید و درآمد خود 

را حفـظ کنیـم امـا بـه علـت افزایـش قیمت هـا 

مـدام در حـال تعدیـل نیـرو هسـتیم حـال آنکـه 

سـید مهـدی میـر معصومـی در گفت وگـو با 

خبــــرنگار پایگــــاه خبـــــری و تحلیلــی »فلـــزات 

آنالین«، اظهــار داشــت: گروه صنعتـی میرالکو، 

یک واحــــد تولیــــدی در و پنجـــره آلومینیـــومی 

است و در کنـــار تولید این محصول، توری های 

پشه بنـــد نیـــز تولیـــد می کنــد. مساحـــت ایـــن 

کارگاه صنعتـــی کوچــک است و پنــج نفـــر در آن 

مشغــول به کار هستند.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد ایـن واحد بسـتگی 

بــــه ماه هـــــای ســــال دارد یعنــــی بــــه نسبــــت 

بـرای  پروژه هایـی کـه  از  سـفارش های دریافتـی 

ساخت وسـاز اجـرا می شـوند، میـزان تولیـد تغییر 

پیـــدا می کنــــد امــــا بــــه طـــور میانگین، در ماه 

می توانیـم پنجره هـای پنـج یـا 6 واحـد را همـراه بـا 

بـه  و  کنیـم  تولیـد  آن،  دوجـداره  شیشـه های 

انبوه ساز تحویل دهیم.

افزایش قیمت آلومینیوم پایان ندارد  

ایـن تولیدکننـده در و پنجـره آلومینیومـی در 

ادامـه بیـان کـرد: در ارزیابـی قیمـت آلومینیـوم 

بایـد گفـت کـه در طـول یـک هفتـه نیـز ثابـت 

نمی ماند و در حال افزایش است. قیمت جهانی 

آلومینیـوم در طـی چنـد مـاه اخیـر افزایـش پیـدا 

کـرد و بـه تبـع آن، قیمـت آن در بـازار داخلـی هـم 

گران شد. پس از کاهش اندک قیمت آلومینیوم 

در بـازار جهانـی، در بـازار داخـل کمی این قیمت  

شکسته شد اما هنوز در سطح باالیی قرار گرفته 
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نیروهـای  تعـداد  افزایـش  توانایـی  مـا  کارخانـه 

انسانی تا 20 نفر را دارد.

رکود صنعت ساختمان گریبان گیر ما   

شده است

مدیرعامل گروه صنعتی میرالکو اذعان کرد: 

کاهش ساخت  و ساز در کشور، هم برای ما و هم 

سایر تولیدکنندگان در و پنجره، مهم ترین معضل 

مهم تریـن  از  مهـر  مسـکن  می شـود.  تلقـی 

طرح هـای صنعـت سـاختمان  کشـور اسـت کـه 

بـرای تامین پنجره های سـاختمان های ایـن طرح، 

عمدتـا از پروفیل هـای UPVC بهـره می گیرنـد و 

عالوه براین میزان سـاخت و سـاز  نیزکاهش یافته 

اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، شـاهد کاهـش 

مصرف در و پنجره آلومینیومی هستیم.

وی در تکمیـل صحبت خود اظهار کـرد: رکود 

و  اسـت  حکم فرمـا  سـاختمان   صنعـت  در 

ساختمان سـازان بـه طور مطلـوب موفق بـه فروش 

واحدهـای آپارتمانـی نشـده اند تـا بـه واسـطه ایـن 

فروش، اقدام به ساخت ساختمان جدید و سفارش 

دادن در و پنجره  کنند. کمبود نقدینگی به علت 

گرانی بیش از اندازه، هم در بخش سـاخت  و سـاز 

و هـم در صنعـت وجـود دارد و اقتصـاد کشـور 

وضعیت مطلوبی را تجربه نمی کند.

میر معصومی گفت: اگر بخواهیم به صورت 

کلی تر در خصوص میزان تغییر حجم تولید در و 

بـه میـان آوریـم،  ایـن کارگاه سـخنی  پنجـره در 

نزدیـک بـه سـه چهارم افت تولیـد را در سـال 1400 

تجربـه کرده ایـم. در سـال های گذشـته، بـا وجـود 

اینکـه افزایـش قیمـت داشـتیم امـا کارهـا مطابـق 

رویـه عـادی انجـام می شـدند و تولیـد بـه تعویـق 

نمی افتـاد امـا در حـال حاضر، صنعت سـاختمان 

در رکودی به سر می برد و افزایش قیمت مسکن 

را نیـز بـه دنبـال دارد کـه مشـخص نیسـت دلیـل 

ایـن اتفـاق، بـاال رفتـن نـرخ دالر اسـت و یـا مـوارد 

دیگری که اطالعی از آن در دسترس نیست.

مشتریان محصوالت در و پنجره میرالکو  

ایـن تولیدکننـده  در و پنجـره آلومینیومـی در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مشـتریان گـروه صنعتـی 

میرالکو چه صنایعی هستند، تصریح کرد: عمده 

حـال  در  شـخصی  صـورت  بـه  یـا  مـا  مشـتریان 

سـه  تـا  دو  ساختمان سـازی  پروژه هـای  پیشـبرد 

طبقه هستند که ساخت در و پنجره های آن ها را 

بـه عهـده می گیریـم یـا انبوه سـازانی هسـتند کـه 

قرار اسـت پروژه های سـاختمانی بیش از پنج یا 6 

واحد را آغاز کنند.

خرید و فروش صرفا نقدی انجام می شود  

مدیرعامل گروه صنعتی میرالکو به معضالت 

از سـوی  موجـود در زمینـه پرداخـت مطالبـات 

مشـتریان، اشـاره کـرد و گفـت: بـه علـت رکـود 

ساخت  و ساز و افزایش قیمت  مواد اولیه و هزینه 

تولید محصول، نقدینگی شرکت دچار ضعف شد 

زیرا خرید مواد اولیه فقط به صورت نقدی ممکن 

است و این امر نیاز به سرمایه را جدی تر می کند.  

با این حسـاب، فروش محصوالت تولید شـده نیز 

فقـط بـه صـورت نقـدی انجـام می شـود تـا بتوانیم 

سرمایه الزم برای خرید مجدد مواد اولیه و ادامه 

امـا طـی سـال های  بیاوریـم  بـه دسـت  را  تولیـد 

گذشـته بـه ایـن علـت که اقتصـاد حاکم بر کشـور 

پویا بود و با وجود گرانی، ساختمان سـازی با رشـد 

و پیشـروی همـراه شـده بـود، بـا گرفتـن مبلغـی از 

مشتریان به عنوان بیعانه و ارائه آن به شرکت های 

تولیدکننـده بیلت آلومینیومی، مـاده اولیـه مورد 

نیاز خود را تامین می کردیم.

وی در پایــــان اظهــــار کــــرد: خواستــــه هـــــر 

تولیدکننده ای در هر صنعتی از دولت، جلوگیری 

از رشـد تـورم و بـه تبـع آن، افزایـش قیمـت مـواد 

و  قیمتـی  حباب هـای  شکسـتن  اسـت.  اولیـه 

اعطـای تسـهیالت ویـژه تولیـد بـه تولیدکنندگان 

بـرای افزایـش میـزان تولیـد، اسـتخدام نیروهـای 

بیشـتر و گسـترش مقیاس کارگاه تولیدی که در 

نتیجـه سـبب ایجـاد اشـتغال خواهـد شـد، جـزو 

بـه  سـاختمان  اسـت. صنعـت  مـا  دغدغه هـای 

صـورت مسـتقیم بـرای هـزاران نفـر اشـتغال زایی 

کـرده اسـت و مـا بـه عنـوان یکـی از ارکان ایـن 

صنعـت، قصد توسـعه فعالیـت خـود را داریم که 

اگـر دولـت بـه طور قطـع، به تولیدکنندگان توجه 

کرده و مشکالت آن ها را ریشه یابی کند، توانایی 

تامیـن حجم بیشـتری از نیاز انبوه سـازان بـه در و 

پنجره را خواهیم یافت.

اگر قیمت آلومینیوم روند نزولی را 
در پیش نگیرد، مصرف کنندگان 

نهایی رو به خرید در و پنجره 
UPVC می آورند که هم از لحاظ 

اقتصادی خرید این محصول 
مقرون به صرفه تر بوده و هم از نظر 
انتقال حرارت، عایق تر از آلومینیوم 

است که رسانا به حساب می آید
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توسعه و پیشرفت، نیازمند تعادل در بازار است

صنعت سیم و کابل کشور، هم تراز با استانداردهای جهانی
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مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج گفت: اگر شـرایط برای افزایش ظرفیت تولید، ماشـین آالت و نیروی انسـانی فراهم باشـد، باز 
هم نیاز است تا بازار به یک وضعیت متعادل برسد و سپس اقدامات الزم در حوزه تولید، سرمایه گذاری و توسعه انجام شود.

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان کرج:

توسعه و پیشرفت، نیازمند تعادل در بازار است

بـا خبرنـگار  ابراهیمـی در گفت وگـو  عبـاس 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

شـهرک  در  کـرج  آلیاژسـازان  شـرکت  داشـت: 

صنعتـی اشـتهارد واقـع شـده اسـت و 135 نیروی 

انسـانی شـاغل در سـه فـاز مجموعـه مشـغول بـه 

فعالیت هستند. در فاز اول، کارخانه تولید کاتد 

مس با ظرفیت ساالنه سه هزار تن در سال 1397 

بـه بهره بـرداری رسـیده کـه در ایـن فـاز عـالوه بـر 

نیـز توسـط  فراینـد تولیـد، عملیـات تحقیقاتـی 

کارشناسـان در حـال انجـام اسـت. در فـاز دوم، 

تصمیـم بـه تولیـد عناصـر نـادر خاکـی داریـم و 

هـدف فـاز سـوم مجموعـه نیـز تولیـد کنسـانتره 

مس سـولفیدی اسـت که هر دو فاز دوم و سـوم 

در مراحـل پایانـی کسـب مجـور نهایـی جهـت 

بهره برداری قرار دارند.

وی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه مورد 

نیـاز شـرکت، بیـان کـرد: خوشـبختانه مـا دارای 

چنـد معـدن هسـتیم که مـواد اولیـه مورد نیـاز از 

طریـق ایـن معـادن تامیـن می شـود. ایـن معـادن 

نظیـر معدن مس حاجـی آباد تهران و معدن مس 

سـنگان اسـت و در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه بـا 

مشکل خاصی مواجه نیستیم.

تولید کاتد مس با استفاده از باکتری  

مدیرعامـل شـرکت آلیاژسـازان کـرج در ادامه 

بـه فراینـد تولیـد محصـول در ایـن شـرکت اشـاره 

کـرد و گفـت: تانک لیچینـگ، فرایندی اسـت که 

در مجموعه ما به منظور تولید کاتد مس با عیار 

99.995 مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. این فرایند 

در واحدهایـی بـا نـام EW و SX انجام می شـود و 

در حـال حاضـر نیـز مشـغول اسـتفاده از باکتـری 

بـرای تولیـد کاتـد مس هسـتیم که تقریبـا دو ماه 

اسـت این فرایند آغاز شـده و بسـیار نتیجه بخش 

نیز بوده است.

ابراهیمـی در ارتبـاط بـا کیفیـت و مقایسـه 

محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت بـا نمونه هـای 

خارجــــی، اذعـــان کـــرد: مقایســـه محصـــوالت 

تولیـد شـده بـر عهـده مصرف کنندگان اسـت و 

آن هـا بایـد در ایـن زمینـه نظـرات خـود را اعـالم 

در  را  خـود  تـالش  همـواره  مـا  چراکـه  کننـد. 

کیفیت تریـن  بـا  و  مرغوب تریـن  تولیـد  زمینـه 

کاتـد مـس انجـام می دهیـم و امیـدوار هسـتیم 

مصرف کنندگان با رضایت کامل از محصوالت 

تولیدی ما استفاده کنند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت در حـال حاضر 

در زمینـه صـادرات فعالیـت نـدارد، عنـوان کـرد: 

هم اکنــــون برنامــــه خاصـــی در حــوزه صـــادرات 

نداریـم و برنامه هایـی را جهـت تحقق ایـن امر در 

سال آینده اندیشیده ایم.

صنعت دچار خودتحریمی شده است  

مدیرعامـل شـرکت آلیاژسـازان کرج در پاسـخ 

به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکه تحریم ها تا چه میـزان بر 

فعالیت شـما تاثیر گذاشـته اسـت، تصریح کرد: 

تحریم هـای خارجـی تاثیـر چندانـی بـر فعالیـت 

شرکت ما نگذاشته است و ما بیشتر دچار نوعی 

خودتحریمـی شـده ایم. قوانیـن و بخشـنامه های 

جدید که بدون مطالعه و بررسی کارشناسی در 

حوزه صنعت صادر می شوند، تولیدکنندگان را با 

مشکالت فراوانی مواجه کرده  است.

وی تاکیـــد کـــرد: حقـــوق دولتـــی در نظـــر 

گرفتــــه شـــده بـرای معـادن، آنچنـان تاثیرگـذار 

اسـت که هیچ کدام از تحریم های اعمال شـده 

از جانب کشـورهای خارجی نمی تواند ماننــــد 

بـر معــدنکاران ضربــــه وارد کنــــد. هیــــچ  آن 

تحریمی به اندازه بی تدبیری مسئوالن ذی ربط 

نمی توانــــد صنعــــت ما را زمین گیـــر کنـــد کــه 

متاسفانه این موضوع در صنایع مهمی همچون 

فـوالد و مـس احسـاس می شـود. البتـه تحریـم 

ناخواسته در حوزه هایی نظیر واردات و صادرات 

تاثیر دارد و به دنبال آن، عملکرد تولیدکنندگان 
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نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

ابراهیمـی در همیـن راسـتا افـزود: مـا از سـال 

1392 بـه دنبـال احـداث یـک کارخانـه جدیـد در 

اسـتان تهـران هسـتیم و تمامـی اقدامـات الزم 

انجـام شـده و مجـوز بهره بـردای از این کارخانه را 

دریافـت کرده   ایـم امـا همـواره بـا بخشـنامه های 

جدیـد در ایـن زمینـه مواجـه می شـویم و حـدود 

هشـت سـال اسـت که نتوانسـتیم این کارخانه را 

راه اندازی کنیم. چنین مسائلی مرتبط با تحریم 

نیست و ریشه در مشکالت داخلی کشور دارد.

چالش مهم تامین انرژی  

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج در ارتباط 

با چالش های موجود در زمینه تولید کاتد مسی، 

اظهـار کـرد: قطعـی برق یکی از مشـکالتی اسـت 

کـه مـا در طـی ماه هـای اخیـر بـه خصوص در سـه 

ماه تابسـتان با آن روبه رو بودیم. به طوری که ما 

فعالیـت خـود را بـر اسـاس نامـه دسـتوری وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان البـرز در فصـل 

تابسـتان متوقف کردیم. در حالی که می توانیم 

با برنامه ریزی صحیح و مدون از چنین تعطیلی هایی 

جلوگیـری کنیـم و قطعـی بـرق خیلـی مرتبـط بـا 

موضوع تحریم ها نیست.

وی بیـان کـرد: در چنیـن شـرایطی احـداث 

نیـروگاه بـه  وسـیله شـرکت های بـزرگ می توانـد 

راهگشـا باشـد که نیاز اسـت دولت نیز به همین 

منظـور بـه یاری تولیدکنندگان شـتافته و به آن ها 

تسهیالت الزم را  ارائه دهد. در صورت همکاری 

بـزرگ  دولـت و سرمایــــه گذاری مجموعه هـای 

صنعتـی در راستــــای احـداث نیــــروگاه، دیگــــر 

صنعـــت مـا دچـار قطعـی بـرق نخواهـد شـد. بـه 

دنبــــال همیــــن امـــر، مــــا در کنــــار برخــــی از 

نیـروگاه  یـک  احـداث  بـه دنبـال  تولیدکننـدگان 

400مگاواتـی بودیـم کـه متاسـفانه بـا اسـتقبال و 

حمایت خاصی از جانب مسئوالن مواجه نشد و 

لذا از تصمیم خود منصرف شدیم.

عدم امنیت تصمیم گیری  

ابراهیمی در پاسـخ به این سـوال که وضعیت 

کنونـی بـازار محصـوالت مسـی را چگونـه ارزیابی 

می کنیــــد، تصریــــح کـــرد: در حــــال حاضـــر، 

تولیدکننـدگان بـا عـدم امنیـت تصمیم گیـری در 

بازار مواجه هستند. از سوی دیگر، نوسان نرخ ارز 

نیـز سـبب شـده اسـت کـه تولیدکننـده بـا یـک 

سـردرگمی مواجــــه شــــود و نمی توانـــد بـه  طـــور 

مشـخص وضعیـت حاکم بـر بـازار را ارزیابی کند. 

همین امر در زمینه تامین قطعات مورد نیاز برای 

تولید محصول نیز وجود دارد و تولیدکننده دائما 

با نوسان قیمت قطعه مواجه است. برای مثال، ما 

در تابسـتان یـک قطعـه مـورد نیـاز را خریـداری 

کرده ایـم و قیمـت همـان قطعـه در حـال حاضـر 

چندین برابر شده است و متاسفانه هیچ نظارتی از 

جانـب دستگاه هـــای ذی ربـط بـر ایــــن مسئلـــــه 

تولیدکننـده،  نـدارد. در چنیـن شـرایطی  وجـود 

نوعـی  دچـار  بـازار  نهایـت  در  و  مصرف کننـده 

لـذا نمی تـوان  التهـاب و بی ثباتـی شـده اسـت. 

شرایط تولید و مصرف در بازار را بررسی کرد و بازار 

به یک ثبات وضعیتی مشخص نیاز دارد.

وی تاکیـد کرد: حتی اگر شـرایط بـرای افزایش 

ظرفیت تولید، ماشین آالت و نیروی انسانی فراهم 

باشـد، نیـاز اسـت تـا بـازار به یک وضعیت متعادل 

رسـیده و سـپس اقدامـات الزم در حـوزه تولیـد، 

امیـدوار  انجـام شـود.  سـرمایه گذاری و توسـعه 

هستیــــم شرایــــطی در جامعــــه بوجـــود آیــــد تـا 

تولیدکننـدگان بتواننـد بـدون دغدغـه خاطـر در 

بخش های مختلف صنعت فعالیت داشته باشند 

و به یک دسـتورالعمل مشـخص حداقل یک سـاله 

در خصوص برنامه های خود دست یابند.

تولید عناصر نادر خاکی  

مدیرعامـل شـرکت آلیاژسـازان کـرج در پایـان 

در خصـوص برنامـه طـرح توسـعه ایـن مجموعـه، 

خاطرنشـان کرد: شرکت آلیاژسـازان کرج در حال 

حاضر چندین واحد در دسـت سـاخت و مطالعه 

دارد. واحـد تولیـد عناصـر نـادر خاکـی در حـال 

ساخت بوده و در حال احداث واحد جدید کاتد 

تـن  و 500  هـزار  یـک  ظرفیـت  میـزان  بـا  مسـی 

محصـول در شـهر لوشـان هسـتیم کـه بـه زودی 

راه  اندازی خواهد شـد. یک واحد تولید کاتد هم 

در جاده قم توسط این مجموعه در حال احداث 

اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا طـی شـدن مراحـل 

اداری، به زودی شاهد افتتاح آن باشیم.

تحریم های خارجی تاثیر چندانی بر 
فعالیت شرکت ما نگذاشته است و 
ما بیشتر دچار نوعی خودتحریمی 

شده ایم. قوانین و بخشنامه های 
جدید که بدون مطالعه و بررسی 

کارشناسی در حوزه صنعت صادر 
می شوند، تولیدکنندگان را با 

مشکالت فراوانی مواجه کرده  است
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مدیر فروش شـرکت سـیلیکون کابل یاقوت گفت: سـیم و کابل های تولید داخل، در باالترین سـطح اسـتاندارد جهانی قرار گرفته اند 
و از لحـاظ کیفیـت، با نمونه های خارجی مشـابه خود برابـری می کنند و این امر، موقعیـت صادراتی خوبی را پیـش روی تولیدکنندگان 

سیم و کابل کشور قرار داده است.

مدیر فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت عنوان کرد:

صنعت سیم و کابل کشور، هم تراز با استانداردهای جهانی

آیسـان بیرامی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت سـیلیکون کابـل یاقـوت در زمینـه تولیـد 

سـیم و کابـل نسـوز سـیلیکونی مقـاوم در برابـر 

مـوارد  از  می کنـد.  فعالیـت  حریـق  و  حـرارت 

اسـتفاده ایـن نـوع سـیم و کابـل هـا می تـوان بـه 

)کابـل  حریـق  اعـالم  سیسـتم های  در  اسـتفاده 

سـیلیکونی اعـالم حریـق(، راه آهـن، متـرو، صنایع 

پتروشـیمی و پاالیشـگاهی، نظامـی، هواپیمایـی، 

دکل های نفتی، کشتی سـازی، غذایی، پزشـکی، 

الکترونیکی، لوازم خانگی، ساختمان های خانگی 

و اداری و همچنیـن صنایعـی کـه بـه دلیـل تولیـد 

محصول نهایی خط تولید آن ها از گرمایش باالی 

برخـوردار هسـتند، مراکز دانشـگاهی و مـدارس، 

هتل ها و تمام مکان هایی که از حساسیت باالیی 

برخودار هستند، اشاره کرد.

مدیـر فـروش شـرکت سـیلیکون کابـل یاقـوت 

در خصـوص ویژگی هـای منحصربه فـرد ایـن نـوع 

کابل هـا، افـزود: از ایـن نـوع از سـیم و کابل هـا 

می تـوان در تمـام صنایـع و مراکز حسـاس کشـور 

اسـتفاده کـرد تـا ایمنـی در برابـر خطراط ناشـی از 

شدت جریان باال  تا حد قابل قبولی افزایش یابد 

چون سیم و کابل های سیلیکونی نسبت به سیم 

و کابل هـای UPVC در برابـر حـرارت مسـتقیم و 

غیـر مسـتقیم یـا حـرارت ناشـی از شـدت جریـان 

الکتریسیته مقاوم تر و تحمل بیشتری دارند. در 

حـال حاضـر، سـهم تولیـد داخلـی ایـن محصـول 

مهم در کشور تنها 10 درصد بوده و 90 درصد آن 

محصول بی کیفیت وارداتی است.

وی در خصوص ظرفیت تولید و میزان تولید 

واقعـی این مجموعه، مطرح کـرد: در حال حاضر، 

فعالیـت  سـه شـیفت در مجموعـه  بـه صـورت 

کابـل  و  بـرای سـیم  تولیـد  و ظرفیـت  می کنیـم 

متفاوت است و نمی توان آمار دقیقی در این باره 

ارائـه کـرد امـا بـا توجـه بـه توانایـی خطـوط تولیـد 

کارخانـه، می توانیـم بـه صـورت تخمینـی عنـوان 

کنیـم کـه روزانـه حدود 100 هزار متر سـیم و 30 تا 

40 هزار متر کابل تولید می کنیم.

بخشی از مواد اولیه وارداتی هستند  

مدیر فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت در 

ادامـه در خصـوص مـواد اولیـه عنـوان کـرد: مـواد 

اولیـه مـورد اسـتفاده بیشـتر از سـیلیکون و مـس 

بـوده کـه مـس مـورد نیـاز خـود را دنیـای مـس 

کاشـان تهیه می کنیم؛ هادی های مسـی شـرکت 

سیلیکون کابل یاقوت، مسی قلع اندود هستند و 

بخشـی از سـیلیکون مـورد نیـاز از کشـور آلمـان و 

بخشی هم از کشور چین واردات می شود.

افزایش قیمت مس  

بیـــرامی در ارتبــــاط بـا تاثیــــرگذاری افزایـش 

قیمـت مـس روی فعالیـت این شـرکت، گفت: با 

افزایــــش قیمـــت مـــس، قیمــــت تمــــام شــــده 

محصـوالت تولیـدی نیـز افزایـش پیـدا کـرد. بـه 

همیـن علـت تصمیـم گرفتیـم تـا ســــود خـود را 

کاهـش دهیــــم کـه قیـمـــت تمــــام شـده افزایش 

چشـمگیری نداشـته باشـد و مشـتریان با ضعف 

قدرت خرید مواجه نشوند.

طیف گسترده مشتریان  

مدیر فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت در 

معرفـی مشـتریان محصـوالت خـود، بیـان کـرد: 

عمـده مشـتریان محصـوالت سـیم و کابـل ایـن 

شـرکت شـامل صنایـع لـوازم خانگـی، محصوالت 

سیسـتم های  سـاخت  ساختمان سـازی،  ریلـی، 

جت فـن  سـاختمان ها،  حریـق  اطفـاء  اعـالم 

پارکینگ هـا و مجتمع هـای تجاری بـزرگ و برج ها 
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هسـتند که با اطمینان از اصالت این برند، سـیم 

و کابل مورد نیاز خود را از ما خریداری می کنند.

به زودی به عراق و روسیه صادرات   

خواهیم داشت

وی در مـورد فـروش صادراتـی سـیم و کابل به 

کشـورهای دیگر، اذعان کرد: به تازگی صادرات 

محصـوالت را کـه در دسـتور کار خـود قـرار داده 

بودیـم، آغـاز کردیـم. بازارهـای هـدف نیـز بیشـتر 

کشورهایی مانند عراق هستند که ساخت وساز 

در آن هـا رونـق بیشـتری داشـته و افزایـش پیـدا 

کرده اسـت. کشـوری مانند روسیه هم به عنوان 

یکی از بازارهای هدف قرار گرفته و بیشترین دلیل 

انتخاب این کشـور نیز، رخ دادن آتش سـوزی های 

قابـل توجـه بـه علـت اتصالـی کابـل بـرق اسـت. 

همان طـور کـه گفتـه شـد سـیم و کابل هـای تولیـد 

شـده در این شـرکت، دارای گرید مقاوم در برابر 

حـرارت و حریـق هسـتند و در بـازار ایـن کشـورها 

می تواند به شـکل قابل توجهی مورد اسـتقبال و 

استفاده قرار بگیرند.

مشتریان این شرکت خوش حساب هستند  

خبــــرنگار  ســــوال  بــه  پاســـخ  در  بیــــرامی 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا چالشـی در 

بحث پرداخت مطالبات از سوی مشتریان وجود 

دارد یـا خیـر، تصریـح کـرد: تـالش می کنیـم بـا 

وجـود همـه معضـالت تولیـد، بـا مشـتریان کنـار 

مشـکلی  دچـار  بابـت  ایـن  از  تاکنـون  و  بیاییـم 

نشده ایم و مشتریان نیز روند خوش حسابی خود 

و  سـیم  فـروش  نحـوه  نکرده انـد.  متوقـف  را 

کابل هـای شـرکت سـیلیکون کابـل یاقـوت نقدی 

اسـت کـه البتـه بعضی اوقـات با توجه به شـرایط 

را  اعتبـاری محصـوالت  فـروش  مصرف کننـده، 

برای برخی مشـتریان که شـناخته شـده هستند، 

در دستور کار قرار داده ایم.

تنها برند برتر دارای استاندارد VS-7629 هستیم  

مدیـر فـروش شـرکت سـیلیکون کابـل یاقـوت 

در توصیـف جایـگاه صنعـت سـیم و کابل کشـور 

در دنیا مطرح کرد: در کشور موفق شدیم تولید 

محصوالتـی را داشـته باشـیم کـه در مقایسـه بـا 

کیفیـت نمونه هـای خارجی مشـابه خـود برابری 

دارند و در باالترین سـطح اسـتاندارد جهانی قرار 

گرفته انـد. بـه عنـوان مثـال، شـرکت سـیلیکون 

 7629-VS کابل یاقوت موفق به کسب استاندارد

شده  و تنها برند ایرانی بوده که این استاندارد را 

اروپایـی  مطـرح  برندهـای  اسـت.  کـرده  اخـذ 

مطابق با همین اسـتاندارد در حال تولید سـیم و 

کابل هستند.

بیرامـی در انتهـا نکتـه مهمـی را یـادآور شـد: 

متاسـفانه در حـال حاضـر در بـازار سـیم و کابـل 

کشور، برندهای تقلبی فراوانی وجود دارند که با 

استفاده از نام شرکت های معتبر، اقدام به فروش 

محصـوالت سـیم و کابلـی تقلبـی و بی کیفیـت 

کرده اند که محصوالت آن ها فاقد هرگونه استاندارد 

اسـت و قطعـا مصـرف آن هـا در هـر سـاختمان یـا 

صنعتی می تواند خطرات و تبعات جبران ناپذیری 

را به وجود بیارود. قبل از خرید همه مشتریان باید 

و  باشـند  اسـتاندارد و کیفیـت کاال مطمئـن  از 

همچنین اصالت آن را بررسی کرده و بعد از انجام 

راسـتی آزمایی و حصـول اطمینـان، اقـدام به خرید 

سیم و کابل کنند.

با افزایش قیمت مس، قیمت 
تمام شده محصوالت تولیدی نیز 
افزایش پیدا کرد. به همین علت 

تصمیم گرفتیم تا سود خود را کاهش 
دهیم که قیمت تمام شده افزایش 

چشمگیری نداشته باشد و مشتریان 
با ضعف قدرت خرید مواجه نشوند
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تولیدکننده همیشه به دولت بدهکار است!
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مدیرعامـل شـرکت ذوب روی سـدید زنجـان گفـت: دولـت قصـد دارد هزینـه ای مطابق نـرخ انـرژی در کشـوری مانند ترکیـه را از 
تولیدکنندگان دریافت کند؛ بدون اینکه توجهی به میزان درآمد آن ها داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ذوب روی سدید زنجان:

تولیدکننده همیشه به دولت بدهکار است!

حمید نوروزی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، در خصـوص 

و  روی  و  سـرب  جهانـی  قیمـت  رونـد  ارزیابـی 

تاثیرگـذاری آن روی قیمـت بـازار داخـل کشـور، 

اظهار داشـت: شـرایط به نحوی پیش رفته اسـت 

که به صورت آنی قیمت ها نوسان پیدا می کند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه مصـرف 

داخلی شمش روی تقریبا نزدیک به 40 هزار تن 

در سـال اسـت، اگـر صـادرات نداشـته باشـیم 

نمی توانیم صرفا با فروش شـمش روی در بازار 

داخلـی کـه قیمـت 10 تـا 12 هزار تومـان پایین تر 

ادامـه  بـه  دارد،  صادراتـی  قیمـت  بـه  نسـبت 

فعالیت تولید خود بپردازیم؛ چراکه فروش در 

بـازار داخلـی، درآمـد و سـود مطلوبـی بـرای مـا 

در بر ندارد.

فعالیت 50 درصد ظرفیت تولید به کمک   

واردات خاک معدنی

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در ادامـه 

گفت: همه شـرکت های فعال در صنعت تولید 

شمـــش ســــرب و روی کشـــور اگر با 50 درصـــد 

ظرفیت تولیدی خود نیز فعال باشـند، از طریق 

واردات از کشـور ترکیـه توانسـته اند مـاده اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد. شـرکت ذوب 

روی سدید زنجان نیز با نیمی از ظرفیت تولید، 

درســــت ماننــــد شرکت هــــای دیگــــر در حـــــال 

فعالیت است.

عمده ماده اولیه از ترکیه تامین می شود  

مدیرعامـل شـرکت ذوب روی سـدید زنجـان 

در ارتبـاط بـا منابـع تامین مواد اولیه این شـرکت، 

عنـوان کـرد: بـرای تولیـد محصـوالت خـود سـعی 

کردیـم از کشـوری ماننـد ترکیـه، خـاک معدنـی 

مورد نیاز خود را تهیه کنیم و از برخی از معادن 

داخل کشور ازجمله انگوران، نیز اقدام به تامین 

مـاده اولیـه کرده ایـم. البتـه در ارتبـاط بـا معـدن 

انگوران باید این نکته بیان شود که در سال 1400، 

تولیدکنندگان هیچ یک از سهمیه های خود را از 

این معدن بزرگ دریافت نکردند و اگر هم خاکی 

سـال  سـهمیه های  صرفـا  باشـد،  شـده  عرضـه 

گذشته بوده است.

تنها 10 درصد از شرکت ها در بورس خاک   

معدنی می خرند

نوروزی بیان کرد: شـرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران باید در این مورد پاسخگو باشد که 

چرا تقریبا همه تولیدکنندگان در دریافت خاک 

معدنـی سـهمیه بندی شـده خـود مشـکل دارند. 

ایـن شـرکت تامین کننـده مـواد معدنـی بـا عرضه 

خـاک معـدن انگـوران در رینـگ صنعتـی بـورس 

کاال، بهانه جدیدی برای توجیه عدم عرضه پیدا 

کرده است و با این حال، میزان عرضه و تقاضایی 

که در بورس شکل می گیرد، با هم هیچ همخوانی 

ندارد؛ یعنی به صورت کلی، 10 درصد شرکت ها 

اقـدام بـه خریـد خـاک عرضـه شـده توسـط ایـن 

شـرکت در بـورس کاال می کننـد. ما نیـز از بورس 

کاال ماده معدنی خریداری نمی کنیم.

وی ادامـه داد: دلیـل اینکـه خریـدی از بـورس 

انجـام نمی دهیـم، آن اسـت کـه واردات خـاک 

ارزان تـر  و  به صرفه تـر  ترکیـه،  از کشـور  معدنـی 
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اسـت و از سـوی دیگـر، محصـول را نیـز بـا قیمت 

عرضـه  بـازار،  قیمـت  بـه  نسـبت  پایین تـری 

می کنیـم. تـوان خریـد خـاک معدنـی از بـورس 

بـرای همـه واحدهـای تولیـدی یکسـان نیسـت و 

اکثرا قدرت خرید کافی ندارند.

میزان تولید کاهش یافت  

خصـوص  در  روی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

میـزان تولیـد محصـوالت در شـرکت ذوب روی 

سـدید زنجـان طـی هشـت ماهـه نخسـت سـال 

1400، اذعـان کـرد: بـه صـورت کلی، در سـال های 

گذشـته طی هشـت ماه نخسـت سـال، پنج هزار 

تـن محصـول تولید می کردیـم اما در سـال جاری، 

در مجمـوع موفـق بـه تولیـد حـدود دو هـزار تـا 

دوهزار و 300 تن شمش روی شدیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب روی سـدید زنجـان 

در ارتبـاط بـا ظرفیـت تولیـد درج شـده در پروانـه 

تولیـد  روی  شـمش  کـه  میزانـی  و  بهره بـرداری 

می کننـد، تاکیـد کـرد: بـر اسـاس ظرفیـت تولیـد 

شـمش روی که در پروانه بهره برداری قید شـده، 

توانایـی تولیـد 9 هـزار ظرفیت تن شـمش روی در 

سـال وجـود دارد کـه سـاالنه هفت هـزار و 500 تن 

از این میزان تولید محقق شده است اما در سال 

و  انـرژی  اولیـه،  مـواد  کمبـود  دلیـل  بـه  جـاری 

نقدنگـی، پیش بینـی می شـود میـزان تولیـد بـه 

چهار تا پنج هزار تن برسد.

کـرد:  اظهـار  خـود  تکمیـل صحبـت  در  وی 

مهم تریـن چالشـی کـه در زمینـه تولیـد بـرای این 

شرکت به وجود آمد، گرانی ناگهانی برق مصرفی 

بود. در سـال جدید نزدیک به چهار برابر افزایش 

قیمت بهای برق مصرفی نسبت به سال گذشته 

رقـم خـورد و عـالوه بـر قیمـت بـرق، بهـای گاز 

مصرفـی بـرای واحـد هـم افزایش پیدا کـرد که در 

نتیجه باعث افزایش هزینه های تولید شد.

ناتوانایی واحدهای تولیدی کوچک در   

پرداخت هزینه های برق و گاز

مدیرعامـل شـرکت ذوب روی سـدید زنجـان 

در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  ماننـد  آیـا  اینکـه  بـر 

معتقـد اسـت کـه بـا توجـه بـه نوسـانات قیمتـی، 

کمبـود مـواد اولیـه و شـرایط حاکم بر بـازار، تولید 

مقرون به صرفـه نیسـت، تصریـح کـرد: ایـن ادعا و 

عقیـده کامـال درسـت اسـت؛ در حـال حاضـر، 

شـرایط بـه صورتـی در حـال پیشـروی اسـت کـه 

در  تولیدکننــــده کوچک مقیـــاس،  شـرکت های 

معـــرض تعطیلـی زود هنـگام قـــرار گرفته انــــد. 

وقتـی بهـای بـرق مصرفـی واحـد به یک بـاره، از 

400 میلیـون تومـان در سـال بـه یـک میلیـارد و 

300 میلیـون تومـان افزایـش پیـدا کنـد، کـدام 

واحـد تولیـدی قـادر بـه پرداخـت چنیـن هزینـه 

سنگینی است؟ حتی با وجود مهلت پرداخت 6 

ماهـه هـم نمی تـوان چنیـن مبلغـی را بـه راحتـی 

پرداخت کرد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد 

هزینـه ای مطابـق نـرخ انـرژی در کشـوری ماننـد 

ترکیـه را از تولیدکننـدگان دریافـت کنـد؛ بـدون 

اینکه توجهی به میزان درآمد آن ها داشته باشد.

کج دار و مریز به تولید ادامه می دهیم  

نوروزی در ارتباط با اینکه چه میزان محتمل 

اسـت ایـن شـرکت بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد، 

خاطرنشان کرد: همه واحدهای تولیدی کج دار و 

مریـز بـه کار خـود ادامه می دهند؛ خاک معدنی 

را بـا قیمـت باالتـری حتـی از نـرخ جهانـی آن، در 

بـورس کاال عرضـه کردنـد و تولیدکننـده بـا وجود 

کمبـود نقدینگـی، مجبور اسـت ماده اولیـه را به 

قیمتـی کـه وجـود دارد، تهیـه کنـد کـه ایـن امـر، 

میزان درآمد را کاهش می دهد.

استفاده از خاک سولفیدی به سرمایه کالنی   

نیاز دارد

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در ادامه در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال که با توجه به کمبـود خاک 

معدنی اکسیدی و ناتوانی در استفاده از ذخایر 

تشــویــــه  واحــــد  احــــداث  آیــــا  سولفیــــدی، 

مقرون به صرفـه اســت یـا خیـــر، اذعـان کـرد: در 

صنایـع سـرب و روی سـایر کشـورها آنچـه کـه 

مرسـوم بوده، آن اسـت که کارخانه تولیدکننده 

شمـــش از ابتـــدا بـر اســـاس استفـــاده از خـاک 

سـولفیدی طراحـی و احـداث شـود کـه در آن 

خـاک سـولفوری بـه کمـک اسـید سـولفوریک به 

خاک اکسـیده تبدیل می شـود. این امر در حال 

حاضـر در کشـور ایـران نیـاز بـه سـرمایه گذاری 

سنگینی دارد.

وی اضافـه کـرد: احداث واحد تشـویه نیاز به 

یک سرمایه گذاری زیادی دارد و عالوه بر نیاز به 

سـرمایه، بایـد بـه طـور مـداوم خـاک سـولفیدی 

مورد نیاز این واحد به صورت کامل تامین شود. 

بیشـترین صرفـه اقتصـادی ایـن واحـد صرفـا برای 

تولیدکننده شمش است و نه واحدهای فرآوری؛ 

چراکـه هـم میـزان خـاک سـولفیدی واحدهـا کـم 

اسـت و هـم اینکـه بـا توجه به هزینه تامین اسـید 

سـولفوریک، کـوره ذوب خـاک سـولفوره، گرفتـن 

اسـید از SO2 خـارج شـــده از دود ذوب خــــاک 

و...، از نظـــر اقتصــــادی بــــرای تبدیـــــل خــــاک 

سـایر  بـه  آن  فـروش  و  اکسـیدی  بـه  سـولفیدی 

کارخانجـات، منطقـی نیسـت امـا تولیـد شـمش 

به صرفه به نظر می رسد.

مدیرعامل شـرکت ذوب روی سـدید زنجان 

توقعــــات  اینکــــه  بـــــه  پاســـــخ  در  انتهــــا  در 

تولیدکننـدگان از دولـت چیسـت، یـادآور شـد: 

را  کارخانه هـا  تولیـد  چـراغ  نبایـد  مسـئولین 

خاموش کنند؛ تمام تولیدکنندگان با مشکالتی 

چـون افزایـش بهـای گاز و بـرق مصرفی در حال 

دسـت و پنجـه نـرم کـردن اسـت و ایـن درسـت 

نیسـت کـه بـه جـای مانع زدایـی، سـد راه تولیـد 

شـوند. متاسـفانه شـرایط به شـکلی رقم خورده 

کـه تولیدکننـده بـه جـای اینکـه از سـوی دولت 

آن هـا  بـه  مـدام  شـوند،  حمایـت  مسـئولین  و 

بدهکار هستند.

شرکت  تهیه تولید مواد معدنی 
ایران با عرضه خاک معدن انگوران 
در رینگ صنعتی بورس کاال، بهانه 

جدیدی برای توجیه عدم عرضه 
پیدا کرده است و با این حال، 

میزان عرضه و تقاضایی که در 
بورس شکل می گیرد، با هم هیچ 

همخوانی ندارد



تحلیـــل

هفتهنامه

38
é 1400  آذر ماه é 193  شماره 

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 



تحلیـــل

هفتهنامه

39
 é شماره  é 193 آذر ماه 1400

اشباع بازار از عرضه محصوالت زنجیره فوالد

»فملی« بزرگ ترین شرکت بورسی می شود

استفاده از سرمایه های مردمی برای تسریع در اجرای پروژه ها
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مجمع عمومی فوق العاده شـرکت ملی صنایع مس ایران با حضور اکثریت سـهامداران تشـکیل شـد و این مجمع رای به بزرگ ترین 
افزایـش سـرمایه تاریـخ بـورس از 20 هزار میلیـارد تومان بـه 40 هزار میلیـارد تومان داد تا »فملی« به بزرگ ترین شـرکت بورسـی 

تبدیل شود.

»فملی« بزرگ ترین شرکت بورسی می شود

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، عصـر روز سه شـنبه دوم آذر 

مـاه، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران دو مجمـع 

خصـوص  در  تصمیم گیـری  بـرای  فوق العـاده 

نخسـتین  کـه  داد  تشـکیل  گوناگـون  مسـائل 

در خصـوص  تصمیم گیـری  منظـور  بـه  مجمـع 

درصـدی   57 حضـور  بـا  سـرمایه  افزایـش 

سهامداران در محل شرکت برگزار شد.

افزایش سرمایه الزمه اجرای پروژه ها است  

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضای هیئت رئیسـه 

رسـمیت  جلسـه  دسـتور  قرائـت  و  جایـگاه  در 

یافـت. در ایـن مجمـع، اردشـیر سـعدمحمدی، 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار 

داشـت: میـزان تولیـد معدنـی و کنسـانتره مس 

در دنیا افزایش یافته اما کاتد ناشی از لیچینگ 

که از سـنگ اکسـیدی مس اسـت، کاهش یافته 

کـه  می دهـد  نشـان  موضـوع  ایـن  اسـت. 

بـه  توجـه  و  شـده  کم عیارتـر  آینـده  خاک هـای 

خاک های سولفیدی اهمیت می یابد.

وی افـزود: افزایـش سـرمایه شـرکت مـس بـر 

اسـاس آینـده قیمـت مـس رقـم خـورده اسـت؛ 

از  بین المللـی  موسسـات  پیش بینـی  چراکـه 

بـرای  تقاضـا  افزایـش  دلیـل  بـه  مـس  قیمـت 

تـا سـال 2025  بـوده و  افزایشـی  آتـی  سـال های 

قیمـت مـس بـه حـدود 10 هـزار دالر بـه ازای هـر 

تن خواهد رسید.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

تاکیـد کـرد: بـه دلیـل افزایـش جمعیـت جهـان 

سـرانه مصـرف مـس افزایـش خواهـد یافـت و در 

همیـن حـال بـا توجه به برقی شـدن خودروها در 

دهه هـای آتـی، تقاضـا بـرای مـس بـه شـدت بـاال 

مـس  در  سـرمایه گذاری  نتیجـه  در  مـی رود. 

سودده خواهد بود.

چیـن،  کـرد:  خاطرنشـان  سـعدمحمدی 

شـیلی و ژاپـن بزرگ تریـن تولیدکننـدگان مـس 
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معــــدنی در دنیــــا هستنــــد. در مقابــل چیــن، 

مصرف کننـدگان  بزرگ تریـن  آلمـان  و  آمریـکا 

مس دنیا محسوب می شوند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در زمینه مس 

در دنیا، بیان کرد: ایران رتبه 13 آسیا و 24 آسیا 

را در مصـرف مـس بـه خـود اختصـاص می دهد. 

همچنین در تولید معدنی ایران رتبه 15، تولید 

آنـد رتبـه 12 و تولیـد کاتـد رتبـه 19 دنیـا را در 

اختیار دارد.

ایـران  مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس 

تصریـح کـرد: سـرمایه گذاری ها در صنعـت مـس 

دنیا در حال افزایش اسـت. تا سـال 2025 در آسـیا 

591 هـزار تـن بـه تولیـدات معدنـی مـس اضافـه 

خواهد شد که ایران رتبه سوم را در آسیا در اجرای 

پروژه هـا خواهـد داشـت. در سـرمایه گذاری های 

جدیـد دو میلیـون تـن بـه مـس محتـوی جهـان 

اضافه خواهد شـد که ایران حدود 295 هزار تن 

در دست برنامه دارد.

سـعدمحمدی عنـوان کـرد: ذخایـر ایـران بـا 

اکتشـافات صـورت گرفتـه بـه طـور چشـمگیری 

افزایـش یافتـه اسـت. در چنـد سـال قبـل ذخایـر 

ایـران 32 میلیـون تـن بـود کـه بـه 42 میلیـون تـن 

افزایـش یافتـه و ایـران در رتبـه هفتـم جهـان قـرار 

گرفته است.

وی مطرح کرد: از سال 1395 که اکتشافات 

را در اطـراف سرچشـمه آغـاز کردیـم بـه معـدن 

عیـار  بـا  تنـی  میلیـارد  دو  ذخیـره  بـا  سـریدون 

0.47درصد دسـت یافتیم. در ادامه به ذخایری 

در شـهربابک، میـدوک، سـونگون و دیگـر نقـاط 

شـوند،  قطعـی  اگـر  کـه  یافتیـم  دسـت  کشـور 

میزان مس محتوی کشور را به میزان 20میلیون 

تن افزایش خواهد داد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

اذعــــان کــــرد: در صورتـــی کـــه معـــادن و مــس 

محتـوی در اختیـار شـرکت مـس بـه عـدد و رقـم 

تبدیل شوند، این شرکت به یکی از ارزشمندترین 

ایـران و قدرت هـای جهـان تبدیـل  شـرکت های 

خواهد شد.

سعــدمحمــــدی اظهـــار کــــرد: بـا توجـــه بـه 

ذخایـر 9 میلیـارد تنـی اکتشـاف شـده کـه عیار 

حـد آن هـا 0.2 درصد اسـت، سـرمایه گذاری در 

صنعت مس و افزایش سـرمایه ضروری به نظر 

می رسد. البتـــه عیـــار حـــد دنیــــا بــــا توجه به 

تکنولوژی هـای جدیـد حـدود 0.11 درصد اسـت 

کـه اگـر ایـن تکنولوژی هـا را بـه کشـور بیاوریـم، 

ذخایــــر قابــــل معــــدنکاری کشـــور بـــه شــدت 

افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: در سال گذشته 90 هزار متر 

همچنیـن  دادیـم.  انجـام  اکتشـافی  حفـاری 

اسـترالیا در سـال گذشـته 11 میلیون متر حفاری 

ابتـدا  از  کال  ایـران  کـه  حالـی  در  داد؛  انجـام 

اسـت.  داده  انجـام  حفـاری  متـر  7.5میلیـون 

شـرکت مـس اقـدام بـه تهیـه 11 دسـتگاه حفـاری 

اکتشافی عمیق کرده و برای اکتشافات بهینه به 

سیستم های نوین اکتشافی روی آورده است.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

خاطرنشـان کـرد: در هفـت مـاه سـال جـاری در 

همـه تولیـدات شـرکت شـامل سـنگ سـولفوری 

3درصد، کاتد 5 درصد، آند 7 درصد، کنسانتره 

5 درصـــد و مـــس محتــــوی معـــدنی 4 درصـد 

افزایش رخ داد و این در حالی اسـت که در تیر 

مـــاه و مـــرداد مـــاه سـال جـــاری بـا قطعـی بـــرق 

مواجـه بودیـــــم. در ســــال جــــاری توانستیــــم 

تولیـدی  رکوردهـای  محدودیت هـا  علی رغـم 

و  حوزه هـا  از  بسـیاری  در  را  ماهانـه  و  روزانـه 

مجتمع ها جابه جا کنیم.

سـال درخشـان  بـه  اشـاره  بـا  سـعدمحمدی 

و  فـروش  در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

درآمـد، بیـان کـرد: فـروش شـرکت مـس در سـال 

قـرار دارد. در  جـاری در بهتریـن شـرایط خـود 

هفـت مـاه امسـال حدود 40 هـزار میلیارد تومان 

درآمـد کسـب کردیـم و در هشـت ماهه احتماال 

به 46 هزار میلیارد تومان درآمد خواهیم رسـید 

شـده  بیشـتر  گذشـته  سـال  درآمـد  کل  از  کـه 

است. خوشبختانه شرکت مس در زمینه سودآوری 

میـان شـرکت های حوزه معـدن و صنایع معدنی 

جایگاه خوبی دارد.

وی تاکیـد کـرد: برنامه ریـزی کرده ایم حدود 

یــــورو معـــادل  ســــه میلیــــارد و 500 میلیــــون 

150هزارمیلیـارد تومـان در زمینه هـای مختلـف 

سـرمایه گذاری کنیـم. در سـه مـاه ابتـدای سـال 

آینـده معـدن و کارخانـه درآلو، معـدن و کارخانه 

افزایش سرمایه شرکت مس بر 
اساس آینده قیمت مس رقم خورده 

است؛ چراکه پیش بینی موسسات 
بین المللی از قیمت مس به دلیل 

افزایش تقاضا برای سال های آتی 
افزایشی بوده و تا سال 2025 

قیمت مس به حدود 10 هزار دالر 
به ازای هر تن خواهد رسید
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دره زار و فلوتاسـیون از سـرباره ذوب سرچشـمه 

به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در 

فلوتاسـیون  طـرح  اجـرای  اهمیـت  خصـوص 

سـرباره، عنوان کرد: طرح فلوتاسـیون از سـرباره 

یکـی از پروژه هـای کامـال سـودده اسـت زیـرا بـه 

مدت 50 سـال سـرباره شـرکت روی زمین مانده 

بود و اجرای این پروژه هم از نظر زیست محیطی 

و هـم از نظـر سـوددهی بسـیار مهـم اسـت زیـرا 

هیـچ هزینـه ای بابـت تامیـن مـواد اولیـه بـه ویژه 

حقوق دولتی نخواهیم داد.

سعدمحمدی اضافه کرد: اجرای طرح کاتد 

و فـاز سـوم سـونگون آغـاز شـده و تـا سـه سـال 

آینـده بـه بهره بـرداری خواهنـد شـد. همچنیـن 

عملیـات انتخـاب پیمانـکار فاز سـوم سرچشـمه 

تنـی  هـزار   300 کارخانـه  دو  می شـود.  نهایـی 

کنسانتره در معدن سریدون در نظر گرفته ایم.

وی گریزی به مشکالت اجرای پروژه ها زد و 

گفـت: در عمـل مشـکالتی برای اجـرای پروژه ها 

داریـم. بـه طـور مثـال بایـد از تجهیـزات داخلـی 

اسـتفاده کنیـم کـه زمـان را کنـد کـرده اسـت. 

همچنیـن جابه جایـی پـول ناشـی از صـادرات و 

واردات نیـز کنـد اسـت کـه اجـرای پروژه هـا را 

کند کرده است.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

فـاز  در  کرده ایـم  برنامه ریـزی  کـرد:  تصریـح 

نخسـت توسـعه بـه تولیـد 660 هـزار تـن کاتد در 

کوتاه مدت برسـیم که تا پنج سـال آینده شـرکت 

دسـت  دالری  میلیـارد   5.5 درآمـد  بـه  مـس 

خواهـد یافـت و ایـن شـرکت در میـان 10 شـرکت 

برتر دنیا در زمینه مس خواهد رسید.

داریـم  قصـد  کـرد:  بیـان  سـعدمحمدی 

تومـان  میلیـارد  هـزار  از 20  را  شـرکت  سـرمایه 

کنونـی بـه 40 هـزار میلیـارد تومـان برسـانیم کـه 

بزرگ ترین افزایش سـرمایه تاریخ بورس اسـت و 

شـرکت های  نخسـت  رتبـه  در  را  مـس  شـرکت 

بورسی قرار خواهد داد.

وی اظهار کرد: در سال آینده حداقل حدود 

340 هزار تن کنسانتره به تولیدات شرکت مس 

قیمـت  احتسـاب  بـا  کـه  شـد  خواهـد  اضافـه 

کنسانتره در حال حاضر حدود 600 میلیون دالر 

به درآمدهای شرکت اضافه خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

مطـرح کـرد: یکـی از پروژه هـای سـودده شـرکت 

اسـید  از  فسـفریک  اسـید  پـروژه  اجـرای  مـس 

مشـکل  حـل  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  سـولفوریک 

زیست محیطی، با توجه به قیمت دو محصول، 

ارزش افزوده بسـیار زیادی نصیب شـرکت مس 

خواهد شد.

سعدمحمدی تاکید کرد: تجهیزات الزم در 

درآلـو، دره  زار و دیگـر پروژه هـا نصـب شـده و 

پروژه هـا مسـیر خـود را طـی می کننـد و دیگـر 

فروش شرکت مس در سال جاری 
در بهترین شرایط خود قرار دارد. 

در هفت ماه امسال حدود 40 هزار 
میلیارد تومان درآمد کسب کردیم و 
در هشت ماهه احتماال به 46 هزار 
میلیارد تومان درآمد خواهیم رسید 

که از کل درآمد سال گذشته بیشتر 
شده است
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پروژه با سرعت مناسبی پیش خواهند رفت.

وی بـا بیـان اینکـه شـرکت ملـی صنایـع مـس 

مشـکلی  آب  نظیـر  زیرسـاخت هایی  در  ایـران 

ندارد، گفت: علی رغم مشکل کم آبی در کشور، 

شـرکت مـس سـهمیه 50 میلیـون مترمکعبـی از 

آب خلیـج فـارس دارد و هیـچ کمبـودی در زمینه 

آب احسـاس نخواهـد کـرد. همچنیـن در زمینـه 

بـرق یـک نیـروگاه 500 مگاواتـی دارد و چندیـن 

نیـروگاه بـرق نیـز در دسـت طراحی داریـم که در 

سال های آتی با کمبود برق مواجه نشویم.

تصویب افزایش سرمایه  

ملـی  شـرکت  نخسـت  مجمـع  ادامـه  در 

صنایع مس ایران، حسابرس بندهای خود را از 

افزایـش سـرمایه قرائـت کـرد و هیئـت مدیـره و 

مدیـران شـرکت بـه آن پاسـخ دادنـد. همچنیـن 

پاسـخ های  و  نیـز مطـرح  سـهامداران  سـواالت 

آن هـا نیـز از سـوی مدیـران داده شـد. در پایـان 

مجمع فوق العاده شـرکت مس، افزایش سـرمایه 

20هـزار میلیـارد تومانـی ایـن شـرکت و رسـیدن 

بـه سـرمایه 40 هـزار میلیـارد تومـان بـه تصویب 

سهامداران رسید.

برگزاری مجمع دوم  

مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فوق العـاده 

شرکــــت ملـی صنایــــع مــــس ایـران بـا موضـــوع 

بررسـی مـواردی کـه در صالحیـت مجمـع قـرار 

دارد، در محل شرکت برگزار شد. در این مجمع 

60 درصـد از سـهامداران حضـور داشـتند و ایـن 

مجمــــع در خصــــوص موضوعــــات گوناگــــون 

تصمیم گیری و اعالم رای کرد.

اردشـیر سـعدمحمدی، مدیرعامـل شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران در ابتـدای این نشسـت 

اظهـار داشـت: سـال 1386 کـه سـهام مـس در 

بازار عرضه شـد، به بازنشسـتگان شـرکت سـهام 

بازنشسـتگان  ایـن  از  برخـی  امـا  گرفـت  تعلـق 

نتوانستند سهام را تهیه کنند.

وی افـزود: در مجمـع کنونـی قصـد داریـم 

شـرکت  در  مـس  شـرکت  سـهام  از  درصـد   5

جهـان فـوالد سـیرجان را بـه ایـن بازنشسـتگان 

اعطا کنیم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

خاطرنشـان کـردک بـا توجه بـه محدودیت هایی 

کـه وجـود دارد امیدواریـم بورس با این موضوع 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  زیـرا  کنـد  موافقـت 

محدودیت هـای قانونـی بـه مـا اجـازه نمی دهـد 

بـه ایـن افـراد پـول بدهیـم. از این رو قصـد داریم 

سـهام شـرکت که باید در آن زمان به آن ها تعلق 

می گرفت، به آن ها اعطا کنیم.

در ادامـه مجمـع عـادی بـه طـور فوق العـاده 

ایـران، تعـدادی از  شـرکت ملـــی صنایـع مـس 

بازنشسـتگان از ایــــن اقــــدام مدیرعامــــل ایـن 

شرکــــت تقدیــــر کردنــــد. همچنیـن مدیـران و 

ابعـاد  و  ابهامـات  بـه  نیـز  کارشناسـان شـرکت 

واگذاری سهام پرداختند.

همچنیـن پیشـنهاد شـد بـا توجـه بـه عرضـه 

5درصـدی سـهام جهـان فـوالد سـیرجان، مجمع 

بـه هیئـت مدیـره اختیـار داد کـه در ایـن قالـب، 

میزان عرضه سهام به هر فرد مشخص شود.

در ادامـــه مجمــــع، بــــا توجــــه درخواســـت 

مدیرعامـل شـرکت مبنی بر هزینـه 250 میلیارد 

میلیـارد   150 هزینـه  و  ورزقـان  جـاده  تومانـی 

تومانـی تـا کنـون، 100 میلیـارد تومـان دیگـر برای 

تکمیـل ایـن جـاده اختصاص دهنـد که مجمع با 

آن موافقت کرد.

همچنیـــــن بــــا درخواســــت مدیرعامـــــل و 

تومـان  میلیـارد  پنـج  مبلـغ  مجمـع،  موافقـت 

سـپرده در بانک هـای منطقـه اهـر بـرای اعطـای 

وام قـــرض الحسنــــه بـه مــــردم ایــــن منطقــــه 

اختصاص یافت.

بـه  بـا احـداث یـک یتیم خانـه  مجمـع مـس 

مبلغ 6 میلیارد تومان جهت سرپرستی 180یتیم 

موافقت کرد. این مجمع به احداث جاده برای 

پرسـنل سرچشـمه به طول 34 کیلومتر و هزینه 

70 میلیارد تومان رای داد.

مجمع مس با دادن اختیار به هیئت مدیره 

جهـت خرید زمین در شـهربابک و اهـدای آن به 

دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـرای احـداث 

بیمارستان موافقت کرد.

در پایـان ایـن مجمع، به هیئت مدیره اختیار 

داد بـا توجـه بـه رکوردهـای تولیـد و فـروش سـال 

جاری، پاداش به کارکنان داده شود.

قصد داریم سرمایه شرکت را از 
20 هزار میلیارد تومان کنونی به 

40 هزار میلیارد تومان برسانیم که 
بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ 
بورس است و شرکت مس را در 
رتبه نخست شرکت های بورسی 

قرار خواهد داد
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مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: شـرکت سـهامی عام پروژه محور، فرصت بی بدیلی برای پروژه های 
مختلف است که بتوانیم برای نخستین بار مردم را نیز در اجرای این پروژه ها شریک کنیم.

استفاده از سرمایه های مردمی برای تسریع 
در اجرای پروژه ها

گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از نشست خبری پذیره نویسی سهام »تجلی« در فرابورس؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، نشسـت خبری معرفی شـرکت 

بـا حضـــور  فلــــزات  تجلـی توسعــــه معــــادن و 

شرکـــــت  مدیرعامـــــل  نــــادری،  »امیرحسیــــن 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات«، »ناصر 

تقـی زاده، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی 

مدیرعامـل  علی اکبـری،  »مرتضـی  چادرملـو«، 

شرکــــت تجلـی توسعــــه معــــادن و فلـزات« و 

»محمـد کشـانی، عضـو هیئـت مدیـره شـرکت 

فلـزات«  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

همچنیـن مدیـران و معاونـان شـرکت های تابعـه 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات برگـزار 

شـد. شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات بـه 

در  پروژه هـا  اجـرای  شـرکت  نخسـتین  عنـوان 

کشـور شـروع به کار کرده و مدیران این شـرکت 

قصد دارند با عرضه سـهام آن در بازار سـرمایه، 

تامیـن مالـی اجـرای پروژه هـای در دسـت اقـدام 

را انجام دهند.

هدایت سرمایه های مردمی به سمت   

اجرای پروژه های سودده

در ابتـدای ایـن نشسـت، امیرحسـین نـادری 

در معرفی شـرکت تجلی اظهار داشـت: یکی از 

ایـن  بـازار سـرمایه  آرزوهـای تولیدکننـدگان در 

اسـت کـه نقدینگی جذب و بـه پروژه های بزرگ 

شـرکت  رابطـه  ایـن  در  شـود.  وارد  کشـور 

بـه  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

در  سـرمایه گذاری  شـرکت  بزرگ تریـن  عنـوان 

حوزه معدن و صنایع معدنی کشور این رسالت 

سـمت  بـه  را  سـرمایه ها  کـه  دارد  دوش  بـر  را 

اجرای پروژه ها هدایت کند.

اجـرای  شـرکت  تاسـیس  بـرای  افـزود:  وی 

پـروژه دشـواری هایی نیـز وجود داشـت که عدم 
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درک متقابـل در مجموعه  هـای بورسـی و بـازار 

سـرمایه بـود. بـه همین دلیـل تالش هـای زیادی 

بـرای معرفـی و تشـکیل شـرکت تجلـی از سـوی 

خوشـبختانه  گرفـت.  صـورت  شـرکت  مدیـران 

موانـع شـکل گیری شـرکت تجلـی برطـرف شـده 

بـرای  سـنگینی  برنامـه  تجلـی،  از  بعـد  اسـت. 

تامیـن مالـی پروژه هـا از بازار سـرمایه در دسـتور 

کار قرار داده ایم.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات خاطرنشان کرد: سیل نقدینگی 

کـه در کشـور بـه وجـود آمـده، می تواند مفید یا 

مضـر باشـد. در شـرایط کنونـی امـکان واردات 

آسـان بـه کشـور وجـود نـدارد. در همیـن حـال 

افزایـش نـرخ ارز فرصـت خوبـی را برای صـادرات 

قیمـت  همچنیـن  اسـت.  آورده  وجـود  بـه 

کامودیتی ها به باالترین حد خود طی چند سال 

اخیر رسیده است. در پی آن، درآمد شرکت های 

حوزه معدن و صنایع معدنی نیز به باالترین حد 

تاریخـی خـود رسـیده اسـت. بنابرایـن فرصتـی 

ایجـاد شـده کـه بـا صـادرات، صنایـع کشـور در 

بازارهای جهانی برنده شوند.

نادری تاکید کرد: شـرکت تجلی، دریچه ای 

بـه سـوی بـازار سـرمایه بوده که تاکنون شـرکتی 

بـه آن وارد نشـده اسـت. الزم بـه یـادآوری اسـت 

کـه در سـال های نـه چنـدان دور، تامیـن مالی از 

بازار سرمایه چندان مطرح نبود و عمدتا تامین 

مالـی بـه بـازار پـول محـدود می شـد. بـا انتشـار 

سـرمایه  بـازار  در  کـه  طراحی هایـی  و  اوراق 

صـورت گرفـت، فصل جدیـدی در بازار به وجود 

آمده است.

وی تصریــــح کــــرد: شرکـــت سهــــامی عـام 

پروژه محـور، فرصـت بی بدیلـی بـرای پروژه هـای 

مختلـف اسـت کـه بتوانیـم بـرای نخسـتین بـار 

شـریک  پروژه هـا  ایـن  اجـرای  در  نیـز  را  مـردم 

کنیم. رمز موفقیت این شرکت در آن است که 

بـازار سـرمایه  کارشناسـان اقتصـادی در حـوزه 

پروژه هـا  اجـرای  بـرای  اقتصـادی  پکیج هـای 

طراحی کنند. این یعنی سرمایه ای که از مردم 

بـرای اجـرای پروژه هـا اخـذ می شـود، بایـد بـازده 

اقتصادی مناسـب داشـته باشـد و طبعا بیش از 

تورم باشد.

استفاده از بازار سرمایه، آسان ترین راه   

اجرای پروژه ها

مرتضـی علی اکبـــری، مدیرعامــــل شرکــــت 

تجلـی معـادن و فلـزات در ادامـه جلسـه اظهـار 

داشـت: ایـده اولیـه شـکل گیری شـرکت اجـرای 

پـروژه، بـه زمـان اوج بـازار سـرمایه برمی گـردد. 

در آن زمـان بـا توجـه بـه اینکـه نقدینگـی باعـث 

ایجاد مشـکالتی برای اجرای پروژه ها شـده بود، 

تصمیـم گرفتیـم با تامین مالی جدیـد پروژه ها را 

تامیـن  بـرای  کنیـم. روش هـای مختلفـی  احیـا 

مالی از بازار سـرمایه با انتشـار اوراق یا اخذ وام 

وجـود داشـت امـا امـکان تامیـن مالـی بـه ایـن 

روش ها بنا به دالیلی نبود.

وی افـزود: زنجیـره کامـل فـوالد از معـدن تـا 

محصـول نهایـی در شـرکت تجلـی وجـود دارد و 

سـرمایه گذاران آن چادرملـو، گل گهـر و توسـعه 

معـادن و فلـزات هسـتند امـا تصمیـم گرفتیـم 

و  شـریک  پروژه هـا  اجـــرای  در  را  مـردم  آحـاد 

سـرمایه آن هـا را جـذب کنیـم. بـه همیـن دلیـل 

سـهام شـرکت تجلـی از طریق بورس یـا فرابورس 

عرضـه می شـود. ضمـن اینکـه شـرکت تجلـی از 

وجوهـی کـه بابـت اجرای پروژه ها تامیـن کرده و 

در افزایش سرمایه های بعدی نیز تامین خواهد 

کـرد، صرفـا بابت اجرای پنج پـروژه بزرگ خواهد 

بـود و سـرمایه جـذب شـده مـردم مسـتقیما بـه 

پروژه ها تزریق می شود.

مدیرعامـل شـرکت تجلـی معـادن و فلـزات 

خاطرنشـان کـرد: اجـرای پنج پروژه در قالب سـه 

پـروژه  بزرگ تریـن  شـد.  خواهـد  انجـام  شـرکت 

مربوط به فوالد سرمد ابرکوه است که 42درصد 

سـهام آن برای چادرملو و 48 درصد برای تجلی 

اســـت. در ایـن شرکـــت ســـه پـروژه شـامل آهـن 

اسفنجی یک میلیون تنی، فوالدسازی 600 هزار 

تنـی و کالف اجـرا خواهـد شـد کـه تنـوع خوبـی 

بیشتریـــــن  می کنـــــد.  ایجــــاد  محصــــول  در 

انجـام خواهـد  ایـن شـرکت  سـرمایه گذاری در 

شـد و اگـر گندله سـازی و معـدن نیـز بـه آن در 

آینـده اضافه شـود، قطعـا می تواند زنجیره کامل 

را داشته باشد.

علی اکبری ادامه داد: شرکت بعدی مجری 

پـروژه، فـوالد شـرق خراسـان بـوده کـه قـرار اسـت 

یکی از آرزوهای تولیدکنندگان در 
بازار سرمایه این است که نقدینگی 
جذب و به پروژه های بزرگ کشور 

وارد شود. در این رابطه شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلزات، به عنوان بزرگ ترین شرکت 
سرمایه گذاری در حوزه معدن و 

صنایع معدنی کشور این رسالت 
را بر دوش دارد که سرمایه ها را به 
سمت اجرای پروژه ها هدایت کند
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نظـــر گرفتـــه شــود. به طوری که مشوق هایی 

از ســــوی مسئــــوالن بــــرای شرکت هـــــا لحـــاظ 

شـود. انتقـــال آب بـــه مناطـــــق مرکــــزی نیـاز 

اساسـی کشـور اسـت و تمـام تالش هـا بایـد بـه 

این موضوع معطوف شود.

مدیرعامــــل شرکــــت معــــدنی و صنعتــــی 

چادرملـو خاطرنشـان کـرد: شـکل گیری شـرکت 

تجلی به عنوان یک شـرکت سـهامی عام اجرای 

پـروژه ایده بسیــــار خوبـــی بــــود کـه چادرملو از 

بـار  بـرای نخسـتین  از آن حمایـت کـرد.  ابتـدا 

اســــت کــــه چنیــــن شـرکت در ایـــران تاسـیس 

بـرای  را  ایـن موضـوع می توانـد راه  و  می شـود 

تاسیس شرکت های مشابه باز کند.

تقـی زاده تصریـح کـرد: چادرملـو پروژه هـای 

زیـادی را در دسـت اقـدام دارد و حاضـر اسـت 

جهـت  بـه  را  پروژه هـا  ایـن  از  بخشـی  سـهام 

حمایـت در اختیـار شـرکت تجلـی قـرار دهـد تـا 

این شـرکت به عنوان شـریک و سـهامدار مطرح 

شـود. چادرملـو در حـال حاضـر، حـدود 80 هـزار 

میلیـارد تومـان پـروژه در دسـت اقـدام دارد کار 

اجـرای بسـیاری از آن هـا آغـاز و بـه پیمانـکاران 

ابالغ شده است. پیمانکار مابقی پروژه ها نیز تا 

بهمن ماه سال جاری انتخاب می شوند.

وی ادامـه داد: پروژه هـای شـرکت چادرملـو 

تامیـن  و  فـوالد  زنجیـره  حلقه هـای  تمامـی  در 

مواد اولیه مانند گندله سـازی، آهن اسـفنجی، 

نسـوز  اجـرام  و  فروآلیـاژ  فـوالدی،  ورق  تولیـد 

حتــــی یـک هــــزار مگــــاوات نیـــــروگاه بـــــرق، 

پروژه هـای متعـددی را در دسـت اقـدام دارد. 

خوشـبختانه تـوان مالـی شـرکت بسـیار خـوب 

اسـت و هـم اینکـه تـالش می کنیـم پروژه هـا بـا 

مشـارکت دیگر شـرکت های توانمند اجرا شـود 

ایـن رابطـه از  بـه تنهایـی اقـدام نکنیـم. در  و 

کـه  تجلـی  جملـه  از  شـرکت هایی  مشـارکت 

سـهامدار آن هسـتیم و بخشی از سرمایه مردم 

استفاده خواهیم کرد.

مدیــرعامــــل شرکــــت معــــدنی و صنعتــــی 

کفایـت  بـا  امیدواریـم  کـرد:  عنـوان  چادرملـو 

مدیران شـرکت سـرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلـزات بـه عنـوان سـهامدار اصلـی و نیـز شـرکت 

بتوانیـم پروژه هـا را  تجلـی و دیگـر سـهامداران 

بسـیار  تجلـی  شـرکت  آینـده  بـه  ببریـم.  پیـش 

امیــــدوار هستیـــم. همچنیــــن در ایـــن بحـــران 

اشـتغال و اقتصادی بار بر دوش مردم نخواهیم 

بـود و تـالش خواهیم کرد بـار را از دوش مردم با 

ایجاد اشتغال و تولید برداریم.

در ادامــــه جلســـه معرفـی شرکــــت تجلـی، 

خبرنـگاران سـواالت خـود را از مدیـران ارشـد و 

سـهامداران شـرکت تجلـی پرسـیدند و مدیـران 

نیز به آن ها پاسخ دادند.

تنـی  میلیـون   2.5 پـروژه  یـک  شـرکت  ایـن 

کنسانتره سـازی را اجـرا کنـد. خوشـبختانه ایـن 

پـروژه در حـال اجـرا و دارای پیشـرفت فیزیکـی 

مناسـبی اسـت. پـروژه دیگـر در دسـت اقـدام 

مرتبـط بـا شـرکت فـوالد غـرب ایرانیـان اسـت که 

قـرار اسـت بـا اجـرای پـروژه خـود یک میلیـون تن 

گندلـه تولیـد کنـد. ایـن پـروژه در حـال حاضـر، 

حدود 16.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اضافـه کـرد: پـروژه بعـدی که بعـدا اجرا 

کـه  اسـت  بندرعبـاس  اسـکله  کـرد،  خواهیـم 

تنـی  هـزار   150 کشـتی های  پهلوگیـری  بـرای 

طراحـی خواهـد شـد. عالوه بـر اینهـا پروژه های 

دیگری که توسـط سـهامداران به تجلی واگذار 

شده است.

فلـزات  و  مدیرعامـل شـرکت تجلـی معـادن 

تصریـح کـرد: پروژه هایـی کـه در طراحـی اولیـه 

شـرکت تجلی دیده شـده  اند به گونه ای هسـتند 

که بتوانند برای سـهامداران جذاب باشـند و هم 

اینکه با سود باال بتوانند اعتماد را به سهامداران 

بهتریـن  دلیـل  همیـن  بـه  ببخشـند.  جامعـه  و 

پروژه هایی که در گروه »ومعادن« وجود داشت، 

به شرکت تجلی منتقل شدند.

با تمام توان از تجلی حمایت می کنیم  

ناصـر تقـی زاده، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو در ادامه نشست معرفی شرکت 

بـا  مـا  کشـور  متاسـفانه  داشـت:  اظهـار  تجلـی 

خشکســــالی مواجــــه شــــده و امــــروزه یکـی از 

دغدغه  هـای اصلـی مسـئوالن عالـی کشـور، آب 

اسـت. قطعـا مشـکل کم آبـی در کشـور قابـل حـل 

است و خط انتقال آب خلیج فارس امکاناتی را در 

این خصوص فراهم کرده اسـت. امیدوار هسـتیم 

موضوع انتقال آب با تالش و همفکری مسئوالن و 

شرکت ها پیگیری شود تا عملیات اجرایی انتقال 

روزانـه حداقـل 15 میلیـون متـر مکعـب آب بـرای 

مناطق مرکزی کشور فراهم آید.

نیـز در راستــــای  افـــــزود: چادرملـــــو  وی 

رسـالت خـود، تـالش حداکثـری بـرای اجـرای 

خطوط انتقال آب به مناطـــــق مرکــــزی کشور 

خواهــــد کــــرد. در ایــــن رابطــــه الزم اســــت 

فاکتورهـای اقتصـادی کـردن پروژه هـا نیـز در 
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در هفتـه منتهـی بـه پنجـم آذر ماه، تـاالر معدنی و صنعتی بورس کاالی ایران شـاهد رشـد کم نظیر حجـم عرضه ها به ویـژه در حوزه 
زنجیـره صنعـت فـوالد بـود و جالب آنکه بخـش عمده ای از ایـن عرضه ها به فـروش رفت؛ اتفاقی که در سـال جاری کمتر شـاهد آن 
بودیـم. البتـه نگرانی هـا از قطعی گاز در زنجیره فوالد، نظارت بیشـتر دولت بر عرضـه و تقاضا و الزام تولیدکنندگان فـوالد به ویژه آهن 

اسفنجی به عرضه تمام محصوالت در بورس، باعث رشد عرضه و به تبع آن، تقاضا شده است.

اشباع بازار از عرضه محصوالت زنجیره فوالد

نمـودار 1 نشـان می دهـد یکشـنبه 30 آبـان 
ماه، شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر 50 هزار 

ایـران  کاال  بـورس  در  را  سـنگ آهن  گندلـه  تـن 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 38 هـزار تـن تقاضا 

ثبـت شـد و 31 هـزار تـن از آن بـه فـروش رفـت. 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی به پنجـم آذر 

ماه در تاالر معدنی و صنعتی بورس کاالی ایران 

پایـگاه،  ایـن  منتخـب  شـرکت  های  محصـوالت 

شامل گندله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  اسـفنجی  آهـن 

فـوالد  شـرکت های  فـوالدی  شـمش  گل گهـر، 

خوزسـتان، چادرملـو، آهـن و فـوالد ارفـع، تختـال 

فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان و میلگرد فوالد 

خراسـان در بـورس کاال عرضـه شـد کـه بخـش 

عمده آن ها به فروش رفت.

41 هزار تن گندله »کگل« معامله شد  

و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  آبـان   30 یکشـنبه 

صنعتـی گل گهـر 41 هـزار تـن گندله سـنگ آهن 

بـه  ایـران  کاالی  بـورس  صنعتـی  رینـگ  در  را 

فروش رساند.

گل گهر باقی گندله خود را به تاالر مچینگ برد 

و بـا معاملـه 10 هـزار تـن دیگـر، جمـع معامـالت 

خود را به 41 هزار تن رساند.

قیمـت پایـه گندلـه گل گهـر در ایـن عرضـه 

38هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

49
 é شماره  é 193 آذر ماه 1400

معاملـه  قیمـت  همیـن  بـا  رقابـت  بـدون  کـه 

شـد. گل گهر توانسـت از معامله گندله خود، 

درآمـد  تومـان  میلیـون   850 و  میلیـارد   157

کسب کند.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 10 هزار   

تن آهن اسفنجی فروخت

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

30آبان ماه موفق شد 10 هزار تن آهن اسفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طـور کـه نمـودار 2 نشـان می دهـد، 

یکشنبه 30 آبان ماه، شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهـر 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس 

کاالی ایران عرضه کرد که در مقابل آن 15 هزار 

میـزان عرضـه،  بـه  و  داشـت  وجـود  تقاضـا  تـن 

معامله صورت گرفت.

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، آهـن 

اسفنجی خود را به قیمت 91 هزار ریال به ازای 

کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  کیلوگـرم  هـر 

بـه  گرفتـه  صـورت  رقابـت  بـا  معاملـه  قیمـت 

93هـزار و 9 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. 

این شرکت از معامله انجام شده، 93 میلیارد و 

9 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

رقابت خریداران برای 15 هزار تن شمش   

فوالدی ارفع

سه شـنبه دوم آذر مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع موفق شـد 15 هزار تن شـمش فوالدی خود 

را همـراه بـا رقابـت خریـداران در بـورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 3 نشان می دهد شرکت آهن و فوالد 
ارفـع، سه شـنبه دوم آذر مـاه 15 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 26 هـزار و 700 تنـی مواجـه و تمامـی 

شمش عرضه شده به طور کامل معامله شد.

ارفع، شـمش فوالدی را به قیمت 131 هزار و 

613 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

قیمـت معاملـه تـا 132 هـزار و 706 ریـال بـه ازای 

از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم  هـر 

معامله صورت گرفته، 199 میلیارد و 58میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 15 هزار تن شمش فوالدی »کچاد«  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

دوم آذر ماه توانست 15 هزار تن شمش فوالدی 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو، سه شنبه دوم آذر ماه 15هزار 

در  را   5SP گریـد  بـا  فـوالدی  بلـوم  تـن شـمش 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضای 20 هـزار و 

300 تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام 

معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  چادرملـو، 

131هـزار و 613 ریـال به ازای هر کیلوگرم عرضه 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

50
é 1400  آذر ماه é 193  شماره 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه با توجه بـه رقابت 

صـورت گرفتـه بـه 132 هـزار و 530 ریال بـه ازای 

از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم  هـر 

معامله انجام شده، 198 میلیارد و 795 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

40 هزار تن تختال »هرمز« معامله شد  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه دوم آذر 

مـاه، توانسـت 40 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

می دهـد،  نشـان   5 نمـودار  کـه  همانطـور 

سه شـنبه دوم آذر مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 

40هـزار تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 43 هـزار و 860 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

صورت گرفت.

قیمـت عرضه فوالد هرمـزگان، 152 هزار ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت معاملـه بـا 

کمی افزایش به 152 هزار و هشت ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم رسـید. »هرمـز« از معاملـه تختال 

خـود در بـورس کاال، 608 میلیـارد و 31 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

17 هزار و 300 تن محصول »فخوز« مورد   

معامله قرار گرفت

امـروز سه شـنبه دوم آذر مـاه، شـرکت فـوالد 

خوزسـتان 17 هـزار و 300 تـن محصـول فـوالدی 

شـامل 9 هزار تن تختال و هشـت هزار و 300 تن 

شـمش فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار داد.

همان طـور کـه نمـودار 6 نشـان می دهـد، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، امـروز سه شـنبه دوم 

آذر مـاه، 10 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در 

بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای هشت هزار 

و 800 تنی مواجه شـد اما به میزان هفت هزار و 

800 تن معامله صورت گرفت. این شرکت باقی 

قیمت عرضه فوالد هرمزگان، 
152هزار ریال به ازای هر کیلوگرم 

بود که قیمت معامله با کمی افزایش 
به 152 هزار و هشت ریال به 

ازای هر کیلوگرم رسید. »هرمز« از 
معامله تختال خود در بورس کاال، 

608میلیارد و 31 میلیون تومان 
درآمد کسب کرد
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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، 136 
میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد

شـمش خـود را بـه تـاالر مچینگ بـرد تا با معامله 

500 تـن دیگـر، جمع معامالت شـمش خـود را به 

هشت هزار و 300 تن برساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـوز«، 

131هـزار و 613 ریـال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه افزایـش نیافـت. 

این شرکت از معامله انجام شده، 109 میلیارد و 

238 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  همچنیـن طبـق نمـودار 7، شـرکت 

خوزسـتان، سه شـنبه دوم آذر مـاه 40 هـزار تـن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

بـا تقاضـای 9 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن 

میزان نیز معامله صورت گرفت.

فوالد خوزسـتان، تختال فوالدی را به قیمت 

152 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 136 میلیـارد و 

800 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

10 هزار تن میلگرد »فخاس« معامله شد  

فـوالد  شـرکت  مـاه،  آذر  سـوم  چهارشـنبه 

میلگـرد  تـن   32 و  هـزار   10 توانسـت  خراسـان 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی 

معامله قرار دهد.

نشـان می دهـد  نمـودار 8  کـه  همان طـور 

شـرکت فـوالد خراسـان چهارشـنبه سـوم آذر مـاه 

10هـزار و 32 تـن میلگـرد را در بـورس کاال عرضـه 

کرد که با تقاضای 21 هزار 274 تنی مواجه شد 

و این شـرکت توانسـت تمام میلگرد عرضه شده 

را به فروش برساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

143هـزار و 385 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـا رقابـت صـورت 

هـر  ازای  بـه  ریـال   430 و  144هـزار  بـه  گرفتـه 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه انجـام 

شـده، 144 میلیـارد و 892 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.
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تولید انبوه چرخ قطار در اسفراین

رشد ۳۰ درصدی صادرات فوالد ایران

بازار خرید و فروش فوالد راضی کننده نیست
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

کاالخبـر، در روزی کـه طـرح ویـژه وزارت صمـت 

در جهـت مدیریـت هوشـمند بـازار و اطمینـان 

خاطر تولیدکنندگان با انعقاد قراردادهای کشف 

بـا  شـد،  آغـاز  ایـران  کاالی  بـورس  در  پریمیـوم 

اسـتقبال مصرف کننـدگان، 175 هـزار تن شـمش 

فوالد شرکت های جهان فوالد سیرجان، چادرملو 

و فوالد کاوه جنوب کیش در قالب 27 قرارداد و 

120 تـن مـس کاتـد شـرکت ملـی مـس در قالـب 6 

قـرارداد 20 تنـی مـورد معاملـه قـرار گرفـت؛ در 

خصـوص بررسـی آغـاز ایـن طـرح و کارکردهـای 

قرارداد کشـف پریمیوم با محمد آزاد کارشـناس 

بازار فوالد گفت وگویی انجام شده است که در 

ادامه می خوانید:

مزایای طرح وزارت صمت در قالب قرارداد  ◄

کشف پریمیوم در بورس کاال چیست؟

ازجملـه مهم تریـن مزیتـی که بـرای ایـن طرح 

می توان قائل بود این است که با ایجاد شفافیت 

در مشـخصات طرفین معامله به ویژه در سـمت 

تقاضا، دست دالالن و سفته بازان از بازار هر یک 

از محصوالت موضوع قراردادهای مذکور، کوتاه 

خواهد شد.

از منظر شرکت های تولید کننده، برنامه ریزی 

مطمئن تـر برای تولیـد و اطمینان خاطر از تامین 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز مهم ترین کارکـرد این نوع 

قراردادهـا اسـت. تامیـن بـه موقـع و بـه میـزان 

کافـی مـواد اولیـه بـه عنـوان یکـی از مولفه هـای 

اصلی در تولید و از طریق جلوگیری از تعطیلی و 

یـا توقـف هـر چنـد موقـت خطـوط تولیـد و رفـع 

معضـالت و هزینه هـای تحمیلـی ناشـی از آن، 

برای تولیدکننده از اهمیت به سزایی برخوردار 

اسـت کـه جزو کارکردهـای این قراردادها اسـت. 

در سـوی دیگر فروشـنده نیز برنامه ریزی بهتر و 

دقیق تـری در جهـت پیش بینـی تولیـد و فـروش 

خواهـد داشـت و بـه طـور کلـی پیش بینـی بـازار 

بـه مراتـب  و مصرف کننـده  تولیدکننـده  بـرای 

آسان تر می شود.

همچنیـن شـرایط منعطـف ایـن قـرارداد در 

نحوه تسویه مبلغ کل و اینکه در ابتدا تنها نیاز 

بـوده،  ودیعـه  عنـوان  بـه  مبلغـی  پرداخـت  بـه 

ازجملـه نقـاط مثبـت ایـن ابـزار در مقایسـه بـا 

ویـژه  )بـه  تـا طرفیـن  قراردادهـای سـلف اسـت 

کارشـناس بـازار فـوالد گفت: از منظـر شـرکت های تولیدکننـده، برنامه ریزی مطمئن تـر برای تولیـد و اطمینان خاطـر از تامین 
مـواد اولیـه مورد نیـاز مهم ترین کارکرد این نوع قراردادها اسـت و در سـوی دیگر، فروشـنده نیـز برنامه ریزی بهتـر و دقیق تری 
در جهـت پیش بینـی تولیـد و فـروش خواهد داشـت و به طـور کلی پیش بینـی بازار بـرای تولیدکننـده و مصرف کننده بـه مراتب 

آسان تر می شود.

قرارداد کشف پریمیوم، بازار را 
پیش بینی پذیر می کند
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خریدار( با کمترین هزینه ممکن بتوانند اقدام 

به پوشش ریسک کنند.

چـه  ◄ پرمیـوم  کشـف  بلندمـدت  قـرارداد 

کارکردی دارد و آیا صنایع از ان استقبال می کنند؟

بـا توجـه بـه ویژگی هایـی کـه بـرای ایـن نـوع 

قراردادهـا تعریـف شـده اسـت، کارکـرد این ابـزار را 

می توان به عنوان یک قرارداد برای ایجاد اطمینان 

در آینـده در نظـر گرفـت زیـرا قیمـت بـه نـرخ روز 

بـود ولـی در خصـوص خریـد و  تحویـل خواهـد 

تحویـل کاالی موضـوع قـرارداد بـرای هـر دو طرف 

خریدار و فروشنده تعهد ایجاد می کند.

ایـن زمینـه پیش بینـی می شـود صنایـع  در 

اسـتفبال  ابـزار  ایـن  از  هـا  شـرکت  و  مختلـف 

خواهنـد کـرد بـه ایـن دلیـل کـه مهم تریـن تاثیـر 

مدیریـت  بـه  کمـک  کلـی  طـور  بـه  آن  مثبـت 

سـرمایه در گـردش شـرکت ها و اطمینـان خاطـر 

نسبت به روند تولید است.

دغدغـه  ◄ روش،  ایـن  در  می رسـد  نظـر  بـه 

تولیدکنندگان از نوسان شدید قیمتی یا نرسیدن 

مـواد اولیـه بـه تولیدکننده پایین دسـت آن هم به 

دور از قیمت گذاری دسـتوری برطرف می شـود، 

نظر شما در این باره چیست؟

یـک  نوعـی  بـه  پریمیـوم  کشـف  واقـع،  در 

کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  مقـداری  آتـی  قـرارداد 

تولیدکننـده در خصـوص تامیـن مواد اولیـه مورد 

نیاز و فروشنده در مورد فروش میزان مشخصی 

از محصـول خـود اطمینـان می یابنـد و ایـن امـر 

همچنیـن  و  تولیـد  برنامه ریزی هـای  در  قطعـا 

مدیریت سرمایه در گردش هر دو طرف )خریدار 

و فروشـنده( تاثیـر مثبـت داشـته و از ایـن جهـت 

موثر است.

در مـورد قیمـت دسـتوری نیـز بـا توجـه بـه 

نحـوه محاسـبه قیمـت تسـویه در قراردادهـای 

مذکـور، قیمـت مبنـا بـه عالوه پریمیـوم، قیمت 

)بـه  جهانـی  هـای  نـرخ  حاصـل ضـرب  از  مبنـا 

عنـوان مثـال بـورس لنـدن( در نـرخ ارز داخلـی 

تعیین می شود. از سه متغیر مذکور، پریمیوم و 

نـرخ هـای جهانـی براسـاس سـاز و کار بـازار آزاد 

تعیین می شـود و متغیر سـوم یعنی نرخ ارز به 

کار رفتـه در ایـن فرمـول نیـز بـه سیاسـت های 

کالن در خصـوص نـرخ ارز برمی گـردد. در ایـن 

زمینـه، مسـئله قیمت گـذاری دسـتوری کـه بـه 

بحـث روز خیلـی از محافـل مالـی و اقتصـادی 

کشور تبدیل شده، بیشتر از اینکه نیازمند ارائه 

راهـکار و ابـزار باشـد مسـتلزم خواسـت واقعـی 

مسئوالن است.

آیـا قـرارداد کشـف پریمیـوم مـی توانـد بـه  ◄

جهش تولید کمک کند؟

ایـن طـرح بـا توجـه بـه اطمینانـی کـه بـرای 

فروشـنده در فـروش محصـوالت و بـرای خریدار 

تامیـن مـواد اولیـه را ایجاد می کند، برنامه ریزی 

ممکـن  طـرف  دو  هـر  بـرای  را  پیش بینـی  و 

بـا  ایـن رو، هـر دو طـرف معاملـه  از  می سـازد. 

سـمت  بـه  می تواننـد  بیشـتری  اطمینـان 

بهینه سـازی اسـتفاده از ظرفیت هـای اسـمی و 

واقعـی موجـود و یـا اجـرای طرح های توسـعه ای 

خود گام بردارند.

بـا توجـه بـه عرضـه کاالهـا در قالـب قـرارداد  ◄

شـرکت ها  صـادرات  رونـد  پریمیـوم،  کشـف 

چگونه می شود؟

بـا توجـه بـه اینکه شفاف سـازی و قطع دسـت 

دالالن و سـفته بازان از بـازار، کارکـرد اصلـی ایـن 

ابـزار خواهـد بـود، لـذا شفاف سـازی نـه تنهـا در 

مشـخصات خریـدار و فروشـنده اتفـاق می افتـد 

بلکه به لحاظ مقداری نیز نیاز واقعی بازار داخل 

مشخص خواهد شد.

بـا  خـود  خـودی  بـه  مسـئله  ایـن  اگرچـه 

در صـورت  ولـی  اسـت  همـراه  پیچیدگی هایـی 

شناسایی و برآورد معقول از میزان تقاضا و عرضه، 

برنامه ریزی برای حل مازاد مشخص شده اعم از 

تقاضـا یـا عرضه، دقیق تر و زودتـر رخ خواهد داد. 

اگـر  صنعـت  وزارت  اعـالم  طبـق  عـالوه  بـه 

محصوالت عرضه شده به فروش نرسد و در بازار 

پریمیـوم  کشـف  قراردادهـای  قالـب  در  داخـل 

معاملـه نشـود، سـهمیه صادراتـی شـرکت ها در 

ماه هـای عرضـه شـده لحـاظ خواهنـد شـد و لـذا 

امـکان برنامه ریـزی صادراتی را برای شـرکت ها از 

هم اکنون فراهم خواهد کرد.

کشف پریمیوم به نوعی یک قرارداد 
آتی مقداری است. به طوری که 

تولیدکننده در خصوص تامین مواد 
اولیه مورد نیاز و فروشنده در مورد 

فروش میزان مشخصی از محصول 
خود اطمینان می یابند و این امر قطعا 
در برنامه ریزی های تولید و همچنین 

مدیریت سرمایه در گردش هر دو 
طرف تاثیر مثبت دارد



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

56
é 1400  آذر ماه é 193  شماره 

به گزارش »فلزات آنالین«، بهرام شکوری در 

خصـوص دورنمـای سـرمایه  گذاری مواد معدنی 

در دوران پساکرونا درباره چشم انداز سرمایه  گذاری 

در حوزه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: 

بـا رشــــد تقاضـای جهانـی بـرای فلـزات و مـواد 

معدنـی به ویـژه فلـزات خـاص، ایـن مـواد نقـش 

مهمـی در بازارهـــای سرمایــــه  و بـورس خواهنـد 

داشـت و معـادن بیـش از پیـش در توسـعه های 

بنیادین اثرگذار خواهند بود.

وی افـزود: همچنیـن بـه دلیـل وجـود اقتصاد 

ناپایـدار در برخـی از کشـورها، افـــراد بـه دنبــــال 

بـازاری امــــن و قابــــل اعتمــــاد بــــرای بازگشـت 

سـرمایه های خود هسـتند که معـادن می توانند 

ایـن بسـتر مطمئن را بـرای سـرمایه گذاران فراهم 

کننـد. بنابـر تمامی ایـن عوامل یادشـده، همواره 

از  جهـان  در  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش 

مدت هـا قبـل به عنوان یک حـوزه با جذابیت باال 

برای سرمایه گذاری شناخته شده است.

بـر  ایـران عنـوان کـرد:  انجمـن مـس  رئیـس 

 Industrial Info’s Business گـزارش اسـاس 

Intelligence در سـطح جهـان، بیـش از 13 هـزار 

پـروژه سـرمایه گذاری فعـال در حـوزه معـدن در 

جهان وجود داشـته که بنا بر این آمار، مبلغ کل 

سـرمایه گذاری 1.18 تریلیـون دالر اسـت. امـا در 

سـال 2020 بـه دالیـل مختلفـی، تعـداد کمـی از 

معادن وارد چرخه سرمایه گذاری شدند. تقریبا 

240 معدن در سال گذشته میالدی فعال شدند 

که این رقم در سال 2014 تعداد 520 معدن بوده 

است. مواردی مانند کاهش دسترسی با افزایش 

عمق معادن، پیچیده  تر شـدن گرفتن مجوزهای 

کار و افزایـش هزینه هـای اکتشـاف از مهم تریـن 

دالیل این کاهش فعال سازی ها هستند.

شکوری در ادامه به بیان نقش و جایگاه ویژه 

چالش  هـای  رفـع  راسـتای  در  معدنـی  فلـزات 

موجـود در تغییر اکوسیسـتم جهانـی پرداخت و 

بیان کرد: همزمان با کاهش ذخایر سوخت های 

مشـکالت  حـل  بـرای  جهـان  تـالش  و  فسـیلی 

بـه  حرکـت  حـال  در  دنیـا  گلخانـه ای،  گازهـای 

اروپـا  اسـت.  کم کربـن  فناوری هـای  سـمت 

به  عنوان مجموعه ای از کشـورهای توسـعه یافته 

دارنـد،  آالیندگـی  تولیـد  در  زیـادی  سـهم  کـه 

کاهـش حداقـل 80 درصـدی انتشـار Co2 تا سـال 

2050 را به عنـوان یـک هـدف اساسـی در دسـتور 

کار خود قرار داده اسـت. در همین راسـتا برخی 

از فلزات معدنی برای کمک به حل این چالش  ها 

توجـه  مـورد  جهانـی،  اکوسیسـتم  تغییـر  در 

صنعتگران هسـتند. پیشـرفت تکنولوژی و روند 

جهانـی نشـان می دهـد در صنعـت حمـل  و  نقـل، 

سـلول های سـوختی هیدروژنـی و همچنیـن در 

فناوری های تجدیدپذیر که به سمت فناوری های 

معدنـی  مـواد  از  می کننـد،  حرکـت  کم کربـن 

مختلـف اسـتفاده می شـود. فلـزات آلومینیـوم، 

مـس، نیـکل، مولیبـدن و نقـره به عنـوان پنـج فلـز 

اصلی مورد استفاده در تکنولوژی  های کم کربن، 

نقش مهمی ایفای می کنند. 

و  مهم تریـن  از  یکـی  ایـران  کـرد:  ابـراز  وی   

اصلی تریـن تولیدکننـدگان مـواد معدنـی در دنیا 

بـوده و امـروزه در رتبـه پانزدهـم دنیـا ایسـتاده 

اسـت. بـر اسـاس اکتشـافات انجام شـده ذخایـر 

ایـران در رتبـه سـوم آسـیا پـس از چین و هنـد قرار 

گرفته و از نظر ذخایر معدنی، رتبه اول خاورمیانه 

رئیـس انجمـن مـس ایـران گفـت: در طی سـال های گذشـته تشـکل های معدنـی بـرای هر بخـش، برنامه هـا و پیشـنهادات 
تفصیلی آماده کرده اند که عمل به این پیشنهادات می تواند چاره ساز مشکالت بخش معدن کشور باشد.

دورنمای سرمایه گذاری مواد معدنی در پساکرونا
رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد:
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را به خود اختصاص داده است. 

رئیس انجمن مس ایران درباره سرمایه گذاری 

در حـوزه معـدن فلـزات غیرآهنـی ایـران، تصریـح 

کـرد: بنابـر آمار ارائه شـده توسـط مرکز آمـار ایران، 

 26 کشـور  در  موجـود  معدنـی  ذخایـر  میـزان 

میلیـارد تـن بـوده کـه ایـن مقـدار شـامل ذخایـر 

فلزی، غیر  فلزی، منابع قراضه، سنگ ساختمانی 

و گوهرسـنگ ها اسـت. در زمینه سـرمایه  گذاری 

در فلـزات پایـه، مـواد معدنی مس، سـرب، روی و 

آلومینیوم بیشتر از سایران مورد توجه است. این 

در حالی است که در زمینه فلزات گران بها، طال 

و نقـره و در زمینـه فلـزات ویـژه منگنـز و کـروم را 

بـرای سـرمایه  گذاری در ایـران می تـوان پیشـنهاد 

و  سـرمایه گذاران  پیـش روی  چالش هـای  داد. 

فعـاالن معــدنی در دنیـا و ایـران را می تـوان در 

چهـار دسـته چالش  هــــای بیرونـی، درونـی، قابـل 

پیش  بینی و غیرقابل پیش بینی طبقه بندی کرد. 

شـکوری تاکیــــد کـرد: چالش هـــای بیرونـی 

قابل پیش بینـی و قابل کنتـرل ماننـد مجوزهـای 

صادرشـده توسـط نهادهای دولتی متولی بخش 

معـدن، هزینه هـای مربـوط بـه حمـل  و نقـل، تورم 

سرمایـــه گذاری،  افزایـش  جامعـــه،  در  موجـود 

دسترسی به میزان کل عرضه داخلی، رقابت در 

ثبـــت محدوده هــــای معــــدنی و دشـــواری در 

اسـتخدام نیـروی کار ماهـر اسـت. هزینه هـای 

قیمـــت جهانـی  و  فلــــزات  قیمــــت  سوخـــت، 

کامودیتی هـــا، معارضــــان محلـــی، چالش هــــای 

حقوقی، پیچیدگی مراحل اخذ مجوزها از جمله 

مشکالت و چالش های بیرونی غیرقابل پیش بینی 

هسـتند. ایـن مشـکالت بیرونـی کـه ارتباطـی بـا 

مباحـث مدیریتـی داخلـی معـادن ندارنـد، بایـد 

توسـط نهادهـای دولتـی در نظـر گرفتـه شـده و 

سـازمان های مرتبـط بـا بخـش معـدن به کنتـرل و 

رفع این چالش ها وارد عمل شوند.

وی ضمــــن انتقــــاد از رویکردهــــای فعلـــی 

نهادهای دولتی درباره بخش معدن، اظهـار کرد: 

قوانیـن، ضوابـط و اسـتراتژی های معدنـکاری در 

کشـور به گونـه ای تنظیـم شـده کـه مانـع توسـعه 

این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد 

حلقه هـای  بـرای  نهـاده  ارزان  تامیـن  یـا  دولـت 

پایین تـر بـوده اسـت. بـرای مثـال، حقـوق دولتـی 

معادن از حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان در 

سال 97، به 10 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 

1400 رسـیده که هیچ تناسـبی با رشـد واقعی این 

بخـش نـدارد. در همیـن زمـان، ده هـا بخشـنامه  

ضدتوسـعه ای در جهـت محـدود کـردن فعالیت 

نهادهـای دولتـی صـادر شـده  از سـوی  معـادن 

صادراتـی،  تیک هـای  و  عـوارض  وضـع  اسـت. 

مشـمول قـرار دادن همـه معـادن در تبصـره 43 

ایـن قوانیـن  قانـون برنامـه ششـم و… از جملـه 

محدودیت زا هستند.

رئیس انجمن مس ایران بیان کرد: برای ایجاد 

جذابیـت بیشـتر بـرای سـرمایه  گذاری در حـوزه 

معدن و صنایع معدنی و ورود به دایره کشورهای 

کشـور  در  معدنـی  انقـالب  نیازمنـد  معــدنی، 

هسـتیم. برای تحقق شـعار تولید، پشـتیبانی ها و 

مانع زدایی هـا در حـوزه معـدن و همچنیـن وقـوع 

توجـه  قابـل   توسـعه  هـدف  بـا  معدنـی  انقـالب 

اقتصادی کشـور، پیشـنهاداتی به صورت خالصه 

اولویت هـا،  و  رویکردهـا  کلـی  بخـش  سـه  در 

اصـالح  و  حقوقـی  حمایت هـای  و  نهاده سـازی 

سـاختارهای کالن اقتصـادی می تـوان ارائـه کـرد. 

طی سال های گذشته تشکل های معدنی برای هر 

بخـش، برنامه هـا و پیشـنهادات تفصیلـی آمـاده 

کرده انـد کـه عمـل بـه ایـن پیشـنهادات می توانـد 

چاره ساز مشکالت بخش معدن کشور باشد. 

ایـران،  مـس  انجمـن  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: تغییر استراتژی  

بـر اسـاس ارزش افـزوده، توجـه ویـژه بـه معـادن 

اکتشـافات،  اصولـی  توسـعه  کوچک مقیـاس، 

اولویت بخشی به تامین تجهیزات و ماشین آالت 

تقویـت  معـادن،  وزارت  تشـکیل  نیـاز،  مـورد 

صنــــدوق بیمــــه سرمایــــه گذاری فعالیت هـای 

معدنـی، بهره منـدی معـادن نمونـه از امتیـازات 

از  درصــــد  حبــــس 95  رفــــع  ویــــژه،  مناطــــق 

قابـل کانی زایـی، سـرمایه گذاری  محدوده  هـای 

دوبـاره درآمـد معـادن در این بخش، ایجاد پنجره 

واحـد مجوزهـای معدنـی، تشـکیل شـعب ویـژه 

از  موثـر  مشـورت  اخـذ  نهایـت  در  و  معـادن 

تشـکل  های صنفـی )بخـش خصوصـی( فعـال در 

ایـن  جملـه  از  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  حـوزه 

پیشنهادات و برنامه های ارائه شده است.

ایران یکی از مهم ترین و 
اصلی ترین تولیدکنندگان مواد 

معدنی در دنیا بوده و امروزه در رتبه 
پانزدهم دنیا ایستاده است
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فتحعلـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

محمدزاده درباره مشکالت احتمالی صنایع در 

پی کمبود گاز در زمستان، اظهار داشت: هنوز 

مشکلی در شهرک های صنعتی در زمینه تامین 

گاز بـه وجـود نیامـده، امـا جلسـات مسـتمر در 

وزارت نیـرو در حـال برگـزاری اسـت و پیگیـری 

می کنیم که اگر در فصل زمستان با کمبود گاز 

مواجه شدیم صنعت محدود نشود. 

وی افزود: به ویژه تاکید کردیم که نیروگاه ها 

محدود نشـوند، چرا که محدود شـدن نیروگاه ها 

منجر به اعمال خاموشی می شود. 

معــــاون فنــــی سازمــــان صنــــایع کوچـــک و 

شـهرک های صنعتـی ایـران از برگـزاری نشسـت 

مشـترک وزارت نیـرو، شـرکت ملـی گاز و وزارت 

نفت در هفته های آینده خبر داد. 

در شهرک های مازوت استفاده نمی شود  

بـه سـوالی  پاسـخ  محمـدزاده همچنیـن در 

مبنـی بـر اسـتفاده شـهرک ها از مـازوت در زمـان 

قطعـی گاز، تصریــــح کــــرد: عمــــده واحدهـــای 

کوچک در شـهرک های صنعتی مسـتقر هستند 

کـه میانگیـن اشـتغال آن هـا 21 نفـر اسـت، امـا 

مـازوت در صنایـع بـزرگ مثـل نیروگاه ها، فـوالد و 

غیره استفاده می شود. 

البتـه بـه گفته وی در حاشـیه نشسـت قبلی 

استفاده از مازوت در بخشی از نیروگاه ها مطرح 

و مقـرر شـد ایـن موضـوع در یـک نشسـت سـه 

جانبه با حضور سه وزارتخانه بررسی شود. 

معــــاون فنــــی سازمـــان صنایــــع کوچـــک و 

شهرک هـــای صنعتـی ایـران بـا بیان اینکـه به هر 

حـال بایـد راهکارهـای الزم اتخاذ شـود که تا حد 

امـکان بخـش صنعـــت در اعمـــال محدودیـــت 

گاز دچار محدودیت و خسـارت نشـود، تصریح 

کرد: به طـور کلی هنوز صنایع دچار محدودیت 

نشـدند، اما نگران فصل سـرما هسـتیم. چرا که 

خاموشـی ها در فصـل تابسـتان در صنعـت و بـه 

ویـژه شـهرک های صنعتـی، خسـارت های باالیی 

از جملـه کاهـش تولیـد، بیـکاری نیـروی کار و 

حتـی خسـارت بـه برخـی تجهیـزات بـه دنبـال 

داشت. به همین دلیل همه تالش ما این است 

مجـددا واحدهـای مسـتقر در شـهرک ها دچـار 

خسـارت نشـود که وزیر صمت هم بر آن تاکید 

کرده است. 

بر اساس گزارشی از ایسنا، وی در پایان افزود: 

در نهایـت سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های 

صنعتی به عنوان نماینده صنعت، منتظر تصمیم 

وزارت نیـرو و وزارت نفـت در هفته هـای آینـده 

اسـت. بـه طـور کلـی ما پیگیـری می کنیـم تا حد 

در  گاز  یـا  بـرق  تامیـن  محدودیت هـای  امـکان 

بخش صنعت اعمال نشـود و اگر هم اعمال شـد 

با برنامه باشد یا به حداقل ممکن برسد.

معـاون فنـی سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتی ایـران گفت: هنـوز صنایع دچـار محدودیـت تامین گاز نشـدند، اما 
نگـران فصـل سـرما هسـتیم؛ چرا که خاموشـی ها در فصل تابسـتان در صنعـت و به ویژه در شـهرک های صنعتی، خسـارت های 

باالیی به دنبال داشت و به همین دلیل همه تالش ما این است مجددا واحدهای مستقر در شهرک ها دچار خسارت نشوند.

نگران قطع گاز در فصل زمستان هستیم
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی:
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معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهن اصفهـان گفت: بایـد اسـتانداردهای داخلی در تولید محصـوالت فـوالدی همانند محصوالت 
غذایی اجباری شود تا هیچ تولیدکننده ای نتواند محصول خود را خارج از استاندارد مشخص برای فروش در کشور عرضه کند.

رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت ذوب آهن، مهرداد توالئیان با اشاره 

به اهمیت موضوع کیفیت و تطابق با استانداردهای 

ملی و بین المللی به خصوص در تولید محصوالت 

در  اصفهـان  اظهـار داشـت: ذوب آهـن  فـوالدی، 

تولیـد محصـوالت  بـه خصـوص  فـوالد  صنعـت 

طویل به عنوان شـاخه تخصصی این شـرکت، در 

حـوزه کیفیـت زبانزد اسـت و همـواره اولویت آن 

تولید محصول با کیفیت است.

وی با تاکید بر اینکه مالک کیفیت در ذوب آهن 

انطبـاق بـا اسـتانداردهای داخلـی و بین المللـی 

است، افزود: ذوب آهن در فرایند کیفیت تولید 

محصول حدود 300 نفر پرسـنل دارد تا اطمینان 

از کارخانـه خـارج  حاصـل کنـد محصولـی کـه 

می شود، مطابق با استانداردها باشد.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان 

بـا بیـان اینکـه بیـن 40 تـا 50 درصـد محصـوالت 

صـادرات  گفـت:  می شـود،  صـادر  آهـن  ذوب 

نشانده اهمیت آن صنعت به موضوع کیفیت و 

تطابق با استانداردهای جهانی است.

توالئیان با اشاره به اهمیت کیفیت در تولید 

محصـوالت فـوالدی، اظهـار کـرد: وقـوع حـوادث 

منـازل  تخریـب  بـاالی  آمـار  و  کشـور  در  زلزلـه 

مسـکونی و مـرگ هموطنانمـان طـی سـال های 

گذشـته نشـان داده کـه بحث کیفیـت و رعایت 

استانداردها در تولید محصوالت فوالدی بسیار 

اهمیت دارد.

بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر  یـادآور شـد:  وی 

کار  بـه  سـاختمان  در  آهـن  ذوب  محصـوالت 

مـی رود، رعایـت کیفیـت و اسـتانداردها بسـیار 

اهمیت حایز اهمیت است.

آهـن  ذوب  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

اصفهـان تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه الـزام 

اسـتانداردها  رعایـت  بـرای  بـازار  در  اجبـاری 

نـدارد، متاسـفانه برخـی تولیدکننـدگان  وجـود 

محصـوالت فـوالدی محصـول خـود را با کیفیت 

پاییـن از نظـر وزن واحـد طـول و یـا جـرم حجمی 

به بازار عرضه می کنند.

توالئیـان در پایـان عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 

اینکـه در بـازار تیرآهـن و میلگـرد شـاخه فروشـی 

می شـود، توزیع کننـدگان کوچـک آهـن و مـردم 

بـه دلیـل بـی اطالعـی از محصـول بی کیفیـت و 

ارزان اسـتقبال می کنند و در این شـرایط شـاهد 

محصـوالت  فـروش  حـوزه  در  منفـی  رقابـت 

فوالدی بی کیفیت هستیم.

درج نماد »ذوب« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان اعـالم کرد که نـام این شـرکت در تاریخ یکم آذر مـاه 1400 با نمـاد »ذوب« در فهرسـت نرخ های 
بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ذوب آهـن، ایـن شـرکت 

اعـالم کـرد کـه یـک آذر مـاه 1400، بـه گـزارش 

روابـط عمومـی و امـور بین الملـل بـورس اوراق 

بهـادار تهـران بـه نقـل از مدیریـت پذیـرش اوراق 

بـه موافقـت هیئـت  پذیـرش  توجـه  بـا  بهـادار، 

اوراق بهـادار در جلسـات 13 مـرداد مـاه 1400 و 

24 شـهریور مـاه 1400 بـا پذیـرش سـهام شـرکت 

بـورس  آهـن اصفهـان )سـهامی عـام( در  ذوب 

اوراق بهـادار تهـران و بـا عنایـت بـه احـراز مـوارد 

آن  از سـوی  مزبـور  تعییـن  شـده در مصوبـات   

شـرکت، از یکـم آذر مـاه 1400 شـرکت مذکـور بـه  

عنـوان پانصـد و نـود و ششـمین شـرکت پذیرفته 

 شـده در بخش »فلـزات اساسـی«، گـروه »تولیـد 

فلـزات اساسـی« و طبقـه »تولیـد آهـن و فـوالد 

پایـه« بـا کد صنعت »2710« و نمـاد »ذوب« در 

فهرسـت نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج می شود.
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بـه گزارش »فلزات آنالین«، عبدالله سـجادی 

در نشسـت تخصصـی بـا صادرکننـدگان اسـتان 

و  تولیـد  حـوزه  فعـاالن  داشـت:  اظهـار  مرکـزی، 

صـادرات کشـور در تمامـی اسـتان هایی کـه بـه 

عنـوان قطـب صنعتـی کشـور مطـرح هسـتند، 

متاسـفانه بـه دلیـل فقدان حلقه هـای تعاملـی ، از 

خدمــــات و حمایت هــــای صنــــدوق ضمـــانت 

صادرات بی اطالع هستند و از این جهت با حلقه 

بسته ای از مشتریان رو به رو هستیم. در حالی که 

می توانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه فعاالن 

و کارآفرینان حوزه صنعتی کشور به بهترین شکل 

برای گسترش صادرات بهره مند شویم.

کارگزاری هـا  موثـر  فعالیـت  لـزوم  بـر  وی 

به ویـژه در اسـتان مرکـزی تاکیـد کـرد و گفـت: 

بـرای  صنعتگـران  مراجعـه  عـدم  دلیـل  شـاید 

اسـتفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات 

ایـران، بروکراسـی ها باشـد کـه صنـدوق ضمانت 

صـادرات ایـران بـه طـور قطـع اعـالم می کند که 

از این پس با متوقف کردن بروکراسی های زائد 

و مانـع ارائـه خدمـت بـه صنعتگـران بسـترهای 

حضور فعاالن حوزه صنعت را به شکل مطلوبی 

فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، 

خدمات صندوق ضمانت را شامل بیمه نامه های 

صادراتی و ضمانت  نامه های بانکی عنوان کرد 

و افـزود: بیمه نامه هـای صادراتـی بـرای تضمیـن 

پرداخت مبالغ صادراتی در اختیار صادرکننده ها 

قـرار می گیـرد. بـه ایـن معنـا کـه طبـق مفـاد ایـن 

بیمه نامـه، اگـر بـه هـر دلیلـی، طـرف خارجـی از 

کـرد،  امتنـاع  کننـده  صـادر  بـه  پـول  پرداخـت 

صنـدوق ضمانـت موظـف بـه پرداخـت پـول بـه 

صادرکننده بوده و با دریافت مستندات جانشین 

از طـرق  تـا  وی در کشـور هـدف خواهـد شـد 

قضایی نسبت به بازیافت وجه اقدام کند.

ضمانـت  کـرد:  بیـان  همچنیـن  سـجادی 

نامه هـای بانکـی نیـز از سـوی صنـدوق ضمانـت 

صـادرات ایـران بـه صـادر کنندگانـی کـه مایـل بـه 

تعلـق  بانک هـا هسـتند،  از  تسـهیالت  دریافـت 

می گیرد. به این نحو که صندوق با شرایط بهتری 

خدمات ضمانتی را به نفع آنها در وجه بانکی که 

می خواهد تسهیالت دهد، ارائه می کند.

بـرای  هسـتند  ملـزم  بانک هـا  افـزود:  وی 

صادرکنندگانـی کـه بـا ضمانـت صنـدوق معرفی 

می شـوند، تا میزان 2 درصد سـود تسـهیالت وام 

را به نفع آن ها کاهش دهند.

مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران 

بـر لـزوم آشـنایی بیشـتر صنعتگـران بـا خدمـات 

صندوق تاکید کرد و گفت: وجود تولیدکننده های 

بسـیار  ظرفیـت  کشـور  در  کارآفریـن  و  خـالق 

ارزشمندی است که می توانیم با استفاده از آن، 

سـهم صـادرات کشـور را افزایـش دهیـم و قطعـا 

تولیدکننـدگان اگـر بتواننـد تولیـدات خـود را بـه 

نحـو شایسـته و بـا امنیـت خاطـر صـادر کننـد، 

موجـب افزایـش ارزش افـزوده، گـردش منابـع و 

مدیرعامـل صنـدوق ضمانت صـادرات ایران با بیـان اینکه این صندوق بـه دنبال حمایت از فعـاالن حوزه تولید و صادرات کشـور 
اسـت، گفت: تسـهیل صادرات به کشـورهای همسـایه در راسـتای سیاسـت های ابالغی وزارت صمـت و اهـداف کالن صادرات 

کشور در اولویت است.

بروکراسی های زائد
 صادرات متوقف خواهد شد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران:

ـــ
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تولید کار در کشور خواهند شد.

سجادی با اشاره به میزان خدمات دریافتی 

اسـتان مرکـزی، ابـراز کـرد: اسـتان مرکـزی از بدو 

شـروع بـه فعالیـت صنـدوق تاکنـون، بـه میـزان 

75 میلیـون دالر خدمـات دریافـت کـرده اسـت 

کـه 90 درصـد آن نیـز در قالـب ضمانـت نامـه 

بانکی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط سهم 

صـادرات اسـتان مرکـزی 1.1 میلیـون دالر اسـت، 

بـه  اینکـه  بـرای  مرکـزی  اسـتان  کـرد:  تصریـح 

استاندارد کشوری برسد، باید به میزان 20درصد 

صـادرات  ضمانـت  صنـدوق  از  خـود  صـادرات 

ایـران، خدمـات دریافـت کنـد و ایـن در حالـی 

است که تنها 30 درصد حق و سهم خود را از این 

صندوق وصول کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به 

سـه هـزار و 300 واحـد صنعتـی فعـال در اسـتان 

مرکزی اشاره کرد و افزود: سهم مشتریان صندوق 

ضمانـت صـادرات ایـران از فعـاالن حـوزه صنعتـی 

اسـتان مرکـزی از بـدو آغـاز به فعالیت 22 نفـر و در 

حال حاضر فقط 6 نفر است.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، وی در پایـان 

صـادرات  ضمانـت  صنـدوق  کـرد:  خاطرنشـان 

کـه  اسـت  دولتـی  خدمات دهنـده  یـک  ایـران 

مکلـف بـه حمایـت از صادرکننـدگان در سراسـر 

کشـور اسـت و حمایت از تمامی تولیدکنندگان 

را افتخار خود می داند.

ـــ

برنامه ریزی مطمئن برای تولید با قرارداد کشف پریمیوم
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال مطرح کرد:

معـاون عملیـات و نظارت بـر بازار بـورس کاالی ایران گفت: قراردادهای کشـف پریمیوم برای صنایع باالدسـت و پایین دسـت، 
دستاورد مهمی مانند برنامه ریزی برای تولید و اطمینان خاطر از تامین مواد اولیه به همراه خواهد داشت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از کاال 

خبـر، جـواد جهرمـی دربـاره قراردادهـای کشـف 

پریمیـوم در بـورس کاال اظهـار داشـت: یکـی از 

پایین دسـتی،  و  باالدسـتی  صنایـع  دغدغه هـای 

عرضـه محصـوالت و تامیـن مـواد اولیـه بـه طـور 

مسـتمر بود که با این قرارداد، صنایع محصوالت 

عرضـه  بلندمـدت  قـرارداد  قالـب  در  را  خـود 

می کننـد و همیـن موضـوع باعـث می شـود تـا 

برنامه ریزی برای تولید داشته باشند.

وی ادامـه داد: ایـن قـرارداد باعـث می شـود تـا 

بـرای  بتواننـد  تولیـد دارنـد  مـازاد  صنایعـی کـه 

صادرات کاال نیز برنامه ریزی کنند.

معـاون عملیـات و نظـارت بـر بـازار بـورس 

کاالی ایران گفت: در گذشـته قرارداد کشـف 

پریمیـوم در فرآورده هـای نفتـی مـورد اسـتفاده 

قـــرار می گرفــــت کـه 26 آبـان مـاه، محصوالتی 

چــــون مـــس کاتــــد، شمـــش فـــوالد، تختـــال و 

قراردادهــــای کشــــف  از طریــــق  آلومینیــــوم 

پریمیوم در بورس کاال عرضه شدند.

جهرمـی بیـان کـرد: مزیت اصلـی این قـرارداد 

در  کـه  اسـت  ایـن  سـلف،  قـرارداد  بـه  نسـبت 

را  پـول  همـه  بایـد  خریـدار  سـلف،  قراردادهـای 

پرداخت کند، اما در قراردادهای کشف پریمیوم 

قیمـت در سررسـید تحویـل مشـخص می شـود و 

کسانی وارد این رقابت می شوند که بخواهند در 

آن زمـان سررسـید و بـازه زمانـی مـد نظـر خـود، 

محصول را تحویل بگیرند.

کـه  تولیدکننـده ای  بـرای  کـرد:  اظهـار  وی 

می خواهد برنامه ریزی بلندمدت انجام دهد، این 

ابـزار می توانـد بسـیار کارآمـد باشـد، ضمـن اینکـه 

بـه  مسـتمر  صـورت  بـه  می توانـد  تولیدکننـده 

فعالیت خود ادامه دهد.

بـورس  بـازار  بـر  نظـارت  و  عملیـات  معـاون 

کاالی ایـران در پایـان گفـت: یکـی از مهم تریـن 

کـه  اسـت  ایـن  قراردادهـا،  نـوع  ایـن  کارکـرد 

تولیدکنندگان، برنامه ریزی مطمئن تر برای تولید 

و اطمینـان خاطـر از تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز 

خود خواهند داشت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رضـا نـادری بـا 

اشـاره بـه مشـکالت صنـف آهن فروشـان اظهـار 

داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه روزبه روز کسـب وکار 

برای فعالین در حوزه فوالد سخت تر شده است، 

به این نتیجه رسیدیم که انباشت کاال با سرمایه 

شـخصی با توجه به اوضاع موجود، یک فعالیت 

مالیـات  سـامانه  و  می شـود  اضافـی محسـوب 

سـامانه  تجـارت،  جامـع  سـامانه  افـزوده،  ارزش 

جامـع انبارهـا، سـامانه برخـط فروش و مشـکالت 

مربوط به گردش حساب اصناف همگی مشکل 

آفرین شده اند.

وی ادامه داد: سـامانه جدیدی تحت عنوان 

)سـامانه کد نقش( راه اندازی شـده اسـت و طبق 

آن، آهن فروشـان کاالیـی را کـه خریـد می کننـد 

ظـرف  و حداکثـر  ندارنـد  را  آن  انباشـت  اجـازه 

مـدت سـه تـا چهـار روز باید به فروش برسـاند در 

مراجـع  بـه  محتکـر  عنـوان  بـه  اینصـورت  غیـر 

قضایی معرفی می شود.

نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان اهواز با اشاره 

به اینکه توان مالی آهن فروشـان روز به روز در حال 

کاهش است، افزود: با توجه به شرایط و مشکالت 

موجـود، اصنـاف کوچـک در حـوزه فـوالد سـطح 

ممکـن  بـه حداقـل  را  خـود  انبارهـای  موجـودی 

کاهـش داده و بـه تدریـج شـاهد جابه جـا شـدن 

دیگـر  حوزه هـای  بـه  آهـن  بـازار  کسـبه  سـرمایه 

خواهیم بود.

شرایط برای تولیدکنندگان کوچک دشوار   

خواهد شد

فعـال  افـراد  دیگـر  مطمئـن  گفـت:  نـادری 

تجـاری حـوزه فـوالد در دیگـر شـهرها نیـز بـا ایـن 

سـخت گیری ها، خلق انواع و اقسـام سـامانه های 

رنگارنـگ مالیاتـی و تعزیراتـی، بـه همیـن نتیجـه 

خواهنـد رسـید؛ ایـن موضـوع، اگـر چـه قـدری 

انبارهـای  تدریـج  بـه  امـا  بـود  خواهـد  زمانبـر 

فروشندگان آهن تخلیه و سرمایه  آهن فروشان به 

سایر حوزه ها منتقل خواهد شد.

تولیدکننـدگان  بـرای  کار  کـرد:  عنـوان  وی 

کوچکـی کـه فعالیـت صادراتـی ندارند بـه تدریج 

مقابـل  در  شـد  خواهـد  سـخت تر  و  سـخت 

تولیدکنندگان خصولتی به عنوان شرکای تجاری 

شـرایط  صـادرات،  بـر  بیشـتر  تمرکـز  بـا  دولـت 

سودسازی بهتری خواهند داشت.

اهـواز  آهن فروشـان  اتحادیـه  رئیـس  نایـب 

افزود: اگر حدس و محاسبات ما درست باشد، 

رکود تورمی و فرسایشی شدیدی در بازار فوالد 

کشـور متاثر از این موضوعات پیش رو به وجود 

خواهد آمد.

طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال،   

تاثیری به حال فروشندگان آهن ندارد

نـادری افـزود: شـاید تحـت تاثیر طرح سـاخت 

یـک میلیـون مسـکن در سـال در دسـت دولـت، 

چرخه اقتصادی بخش دولتی و کالن کمی رونق 

نایـب رئیـس اتحادیه آهن فروشـان اهـواز با اشـاره به اینکه تـوان مالی آهن فروشـان روز بـه روز در حال کاهش اسـت، گفت: با 
توجـه بـه شـرایط و مشـکالت موجود، اصنـاف کوچک در حوزه فوالد سـطح موجـودی انبارهای خـود را به حداقـل ممکن کاهش 

داده و به تدریج شاهد جابه جا شدن سرمایه کسبه بازار آهن به حوزه های دیگر خواهیم بود.

سرمایه  آهن فروشان به سمت مشاغل دیگر می رود

ـــ
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پیـدا کنـد، امـا از این موضـوع و از این احـوال برای 

بخـش خصوصـی نـه آبـی گـرم می شـود و نـه نانی 

برای کسبه در سفره آن ها خواهد داشت.

اقتصـادی  کسـب وکارهای  کـرد:  بیـان  وی 

کوچک در حوزه فوالد به تدریج جمع آوری خواهد 

شـد و خـدا می دانـد کـه ایـن سـرمایه ها بـه کجـا 

خواهنـد رفـت و چه سرنوشـت مبهمـی در انتظار 

آینده این کسبه خواهد بود.

اهـواز  فروشـان  آهـن  اتحادیـه  رئیـس  نایـب 

شـرایط  در  گذشـته  سـال های  طـی  گفـت: 

همه گیر شدن بیماری کوید 19 و بروز مشکالت 

متعـدد بـرای اصنـاف، نسـبت بـه کسـبه کامـال 

بی رحمانـه عمـل شـده اسـت و همـواره بـا جمـع 

بسـتن کسـبه، همـه را بـه یـک چشـم دیده انـد و 

تعطیلـی  دنبـال  بـه  بی زبانـی  زبـان  بـا  ظاهـرا 

اصناف، حداقل در حوزه فوالد هستند.

بازار آهن در رکود شدید قرار دارد  

بر اسـاس گزارشـی از ایسنا، نادری در پایان با 

اشـاره به قیمت میلگرد و وضعیت معامالت در 

این بازار، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم میلگرد 

در بـازار 17 هـزار تومـان اسـت و معامـالت بـازار 

آهن به دلیل راه اندازی سامانه کد نقش، با رکود 

فـروش  و  خریـد  و  اسـت  شـده  مواجـه  شـدید 

چندانی در این حوزه وجود ندارد.

ـــ

تغییر طرح فالکسیبل های تزریق پودر زغال به کوره بلندها 
در ذوب آهن اصفهان اجرا شد

پـروژه تغییـر طرح فالکسـیبل های تزریق پـودر زغال به کـوره بلندها در شـرکت ذوب آهن بـا موفقیت به بهره برداری رسـید که 
در ایـن خصـوص، تعمیرکار ارشـد تجهیـزات انرژی کوره بلند این شـرکت گفـت: از 20 مهر مـاه تاکنون پـس از گذراندن دوره 

آزمایشی شیلنگ های فالکسیبل بدون مشکل در حال کار است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، پـروژه تزریـق پـودر 

زغـال بـه منظـور کاهـش مصـرف کک و کاهـش 

مهم تریـن  جملـه  از  چـدن  تولیـد  هزینه هـای 

طرح هـای توسـعه ذوب آهـن اصفهان محسـوب 

می شـود کـه بـا توجـه بـه کمبـود مـواد اولیـه در 

شـرکت، نقـش به سـزایی در تامیـن خـوراک کـوره 

بلندهـا دارد. بـه منظـور حداکثـر بهره بـرداری از 

ایـن فراینـد یکـی از اقدامـات انجـام شـده توسـط 

بلنــــد، جایگزینــــی  کــــوره  بخــــش  تالشگــــران 

شـیلنگ های سـیم دار به جای فالکسیبل است. 

در ایـن راسـتا بـا علـی رحیمـی تعمیـرکار ارشـد 

تجهیـزات انـرژی کـوره بلنـد گفت وگویـی انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید.

علـی رحیمـی گفـت: پـس از بهره بـرداری از 

سیستم تزریق پودر زغال به کوره بلندها با توجه 

به اینکه شـرکت چینی سـاینو استیل برای انتقال 

از  النس هـا  بـه  توزیع کننـده  لوله هـای  از  پـودر 

فالکسـیبل های اسـتیل لولـه خرطومـی سـایز یـک 

اینــــچ استفــــاده می کـــرد سـوراخ شـدن مکـرر 

فلکسیبل ها، مشکالتی مانند غیریکنواختی تزریق 

پودر، آلودگی و افزایش هزینه ها را در پی داشت.

وی افزود: به منظور برطرف کردن این مشکل 

تصمیـم بـه تغییـر طـرح رسـاندن پـودر بـه فـورم 

گرفته شد، لذا شیلنگ سیم دار به جای فالکسیبل 

روی فورم 12 کوره شماره یک به صورت آزمایشی 

نصـب شـد و تحـت کنتـرل قـرار گرفت که پـس از 

بنابرایـن  نداشـت،  مشـکلی  کارکـرد  در  روز   25

شیلنگ های فالکسیبل جایگزین شد و از 20 مهر 

ماه تاکنون بدون مشکل در حال کار است.

ایـن تالشـگر ذوب آهنـی تصریـح کـرد: در 

هـر شیفـــت چندیـــن مرتبـــه بـه علـــت سـوراخ 

شـدن فالکسـیبل ها تزریـق پـودر قطـع و پـس از 

فراینـد  مجـددا  معیـوب،  فالکسـیبل  تعویـض 

آغـاز می شـد کـه ایـن موضـوع عـالوه بـر درگیـر 

نیـروی  هزینه هـای  افزایـش  و  کارکنـان  کـردن 

انسـانی از لحـاظ تکنولـوژی نیـز بـازده مطلوبی 

برای کوره بلند در پی نداشت.

شـایان ذکر اسـت ایده این طرح از سـوی علی 

رحیمی، منوچهر براتی و محسن رستم زاده عنوان 

شد و در ساخت و نصب تجهیزات آن نیز مجید 

نیکـوزاد، مهـدی نیک نجـات، اسـکندر کریمـی، 

مجیــــد جبراییلــــی، محســـن متولـی و روح الـــه 

ابراهیمی مشارکت داشتند.
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پس از گذشت سه سال، رکورد تولید ماهیانه شمش در شرکت فوالد خوزستان از زمان تاسیس تاکنون شکسته شد.

رکورد تولید ماهیانه شمش فوالدی شکسته شد

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، امیـن 

ابراهیمـی، مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان 

در این خصوص اظهار داشـت: پس از سـه سـال 

در آبـان مـاه 1400، بـا تـالش مضاعـف و همتـی 

مثال زدنـی، فوالدمـردان خوزسـتان توانسـتند بـا 

تولیـد 342 هـزار و 824 تـن رکـورد تولید ماهیانه 

شمش را ارتقا دهند.

وی افزود: در شرایطی که تشدید تحریم ها از 

یـک سـو و محدودیت هـای بـرق از سـویی دیگـر 

شرایط تولید را با دشواری روبه رو ساخته است اما 

هیچکـدام نتوانسـتند در برابـر اراده و توانمنـدی 

تالشگران عرصه فوالد عرض اندام کنند.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان تاکید کرد: 

پاییز 1400 برای فوالد خوزستان پربار تر از همیشه 

بـود؛ بـه طـوری کـه رکـورد تولیـد روزانـه و ماهیانـه 

شـمش تختـال در مهـر مـاه سـال جـاری شکسـته 

شـد. در آبـان مـاه نیـز پـس از گذشـت سـه سـال 

رکـورد ماهیانـه تولیـد شـمش فـوالدی ارتقـا پیـدا 

کـرد. پیـش از ایـن رکـورد تولیـد در بهمـن 97، بـا 

تولید 338 هزار و 704 تن به دست آمده بود.

ابراهیمی توسعه را رمز تولید پایدار دانست و 

تصریح کرد: تولید با کیفیت و حضور در بازارهای 

بین الملل در کنار نگاه به توسـعه، ارکان راهبردی 

مجموعـه فـوالد خوزسـتان را تشـکیل می دهنـد. 

سیاسـت فوالد خوزسـتان در عرصه  تولید، حضور 

مستمر و تاثیرگذار در بازارهای بین المللی، تامین 

نوردکاران داخلی و ارزآوری است.

 وی ابـراز کـزد: در بخـش توسـعه و بـا نـگاه 

بـه تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در افـق 1404، 

در دو بخـش پایین دسـت و باالدسـت زنجیـره 

توسـعه،  طرح هـای  تعریـف  بـر  عـالوه  فـوالد 

اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در اکتشافات 

معدنی کرده ایم.

بیـان  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: سـرمایه گذاری در بخـش معدنـی پهنـه  

آباده  جازموریان )ایساتیس(، راه اندازی کارخانه 

کنسـانتره و گندله سـازی در منطقه سـنگان در 

باالدسـت و پیگیری تملک سـهام فوالد اکسـین 

در پاییـــن دســـت زنجیــــره فـــوالد، بخشــــی از 

فعالیت هـای صـورت گرفتـه  فـوالد خوزسـتان را 

شامل می شوند.

ابراهیمی اظهار کرد: از طرفی در شهریور ماه 

امسـال بـا هـدف تامیـن اسـلب مـورد نیـاز فـوالد 

اکسین و پایداری تولید، سه طرح احداث ماشین 

ریخته گری اسلب، کارخانه اکسیژن و نیروگاه 520 

مگاواتی برق کلنگ زنی شدند.

وی در پایـان اشـاره ای هـم بـه ضـرورت تعریف 

طرح هـای توسـعه ای در مناطـق جنوبی داشـت و 

آزاد،  آب هـای  بـه  دستـــرسی  کـرد:  خاطرنشـان 

حامل هـای انـرژی و حمـل و نقـل ریلـی و جـاده ای، 

مـواردی هسـتند کـه مناطـق جنوبـی را بهتریـن 

مکان برای توسعه و دستیابی به افق تولید 1404 و 

سرمایه گذاری در این منطقه تبدیل کرده است. 

فــــوالد خوزستــــان بــــا در نظــــر گرفتــــن شرایــــط 

بـرای  اشـتغال زایی  اولویـت  و  زیسـت محیطی 

بومیـان منطقـه و بـه منظـور تثبیـت سـهم تولیـد 

فـوالد کشـور، عـالوه بـر به روزرسـانی تجهیـزات، 

تعریف و اجرای طرح های توسعه ای را در دستور 

کار دارد.
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رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهن و فـوالد تهران گفـت: در صورت حمایت دولـت و سـازمان های دولتی، تولید داخـل رونق خواهد 
گرفت و هدف دولت برای ساخت یک میلیون مسکن محقق می شود.

آرامش نسبی در بازار آهن و فوالد
شرط تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن  

حمیدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رسـتگار اظهـار داشـت: معمـوال در ایـن فصـل 

بازار با کمبود آهن مواجه نیست. روال بازار به 

این صورت است که به دلیل بارندگی و وضعیت 

جـوی، مصـرف آهن معمولی اسـت و پروژه هایی 

کـه بـه صـورت جزئـی کـم و کسـر دارنـد، از بـازار 

جنـس خریـداری می کننـد. رکـود کنونـی نیـز 

مربوط به وضعیت فصل است.

فـوالد در  آهـن و  تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

کشـور بـه انـدازه مکفی انجام می شـود و نیازی 

نیـز  بیـان کـرد: قیمت هـا  بـه واردات نداریـم، 

روال عـادی دارد و نوسـانات بـه صـورت جرئـی 

قیمت هـا  در  چندانـی  تغییـرات  و  اسـت 

نداشـته ایم. تـا پایـان سـال هـم احتمـاال همیـن 

روال خواهد بود.

فـوالد  و  آهـن  فروشـندگان  اتحادیـه  رئیـس 

تهـران عنـوان کـرد: البتـه بایـد توجه داشـت که 

تصمیمـات اقتصـادی کـه دولـت می گیـرد، در 

قیمـت تمـام شـده محصـوالت بـه  ویـژه آهـن و 

قیمـت  اگـر  بنابرایـن  می گـذارد.  اثـر  فـوالد 

حامل هـای انـرژی تغییری نکنـد، روال قیمت ها 

در بـازار آهـن و فـوالد عـادی خواهـد بـود البتـه 

فـوالد  و  آهـن  قیمـت  در  نوسـاناتی  بعضـا 

می بینیـم، ولـی رویداد خاصی نبـوده و امیدوار 

هستیم به تعادل برسد.

رسـتگار اظهار کرد: این نوسـانات در قیمت 

ارز  نـرخ  نوسـانات  از  ناشـی  نیـز  فـوالد  و  آهـن 

بـه  را  ارز  نـرخ  بتوانـد  دولـت  اگـر  لـذا  اسـت. 

تعادل برسـاند، نوسـانات قیمتی در بازار آهن و 

فوالد نیز به حداقل می رسد.

وی تصریـح کـرد: گاهـی اوقـات کـه نـرخ ارز 

افزایـش می یابـد، قیمت هـا در بازار آهـن و فوالد 

دچار نوسانات جهشی می شوند. این در حالی 

است که آهن و فوالد تولید داخل است و نباید 

از نرخ ارز اثرپذیری خاصی داشته باشد و نباید 

نـرخ تولیـد فـوالد داخلـی را بـه نـرخ جهانـی گـره 

بزنیـم. در داخـل بـا ریـال هزینـه و بعـد قیمت را 

بر اساس نرخ جهانی تعیین می کنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، رئیـس اتحادیـه 

فروشـندگان آهـن و فـوالد تهـران در مـورد برنامـه 

دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، 

اظهار کرد: اگر این برنامه دولت عملیاتی شـود، 

بـازار آهـن و فـوالد متحـول می شـود و بـه تولیـد 

کمک می کند و این بخش رونق می گیرد.

رسـتگار در پایــــان خاطرنشــــان کــــرد: اینکـه 

بگوییـم در حـال حاضـر بـه صـورت 100 درصـدی 

ظرفیـت تولیـد یـک میلیـون مسـکن را داریــــم 

درســــت نیســــت امــــا اگــــر حمایــــت شـود و 

وزارت خانه ها وارد عمل شوند، امکان تحقق این 

امر وجود دارد و بازار آهن و فوالد نیز رونق خوبی 

حمایـت  صـورت  در  بنابرایـن  گرفـت.  خواهـد 

دولـت و سـازمان های دولتـی، تولیـد داخـل رونق 

یـک  سـاخت  بـرای  دولـت  هـدف  و  می گیـرد 

میلیون مسکن محقق می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اعالم کرد:
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وزیـر صمـت با اشـاره به اینکـه جلوگیری از خام فروشـی مهم ترین سیاسـت وزارت صمـت در همه صنایـع اسـت، از اقداماتی برای 
تولیـد ورق هسـته توسـط مجتمع های فوالد خبـرداد و گفت: پیگیر اجرای طرحی هسـتیم کـه با راه انـدازی آن، ورق هسـته مورد نیاز 

ترانسفورماتورسازی تامین شود.

ورق هسته توسط مجتمع های فوالد تولید خواهد شد

به گزارش »فلزات آنالین«، سـید رضا فاطمی 

امیـن در حاشـیه سـفر هیئـت دولـت بـه اسـتان 

زنجـان بـا حضـور در کارخانـه ایـران ترانسـفو از این 

پیشـروترین  و  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  شـرکت 

تولیدکننده ترانسفورماتور در کشور بازدید کرد. 

در این بازدید ابتدا از سالن های کشش سیم و 

ایزولـه پیچـی و سـالن های تولیـد هسـته، مونتـاژ 

نهایی بازدید شد که توضیحات الزم توسط بهزاد 

ظهیـری، مدیرعامـل ایـن گـروه صنعتـی در مـورد 

نحـوه عملکـرد هـر واحـد ارائه شـد، در ادامـه وزیر 

صمت از نمایشگاه ساخت داخل و دستاوردها و 

محصوالتی که برای نخستین بار در کشور توسط 

متخصصین و پرسنل توانمند گروه صنعتی ایران 

ترانسفو تولید شده است، بازدید کرد. 

وزیر صمت اظهار داشت: این شرکت افتخار 

ملـی اسـت و خوشـبختانه در حـال حاضـر رونـق 

خوبی دارد و باید توجه داشت کارخانه ایی که در 

از  ناشـی  مشـکالت  دارای  گذشـته  سـال های 

واگـذاری بـود؛ امـروز بـه خوبـی فعالیـت می کند، 

تولید در کارخانه ایران ترانسفو فراتر و بیش از نیاز 

داخلی است و باید تمهیداتی اندیشیده شود که 

مشکالت و موانع صادرات این شرکت به سرعت 

برطرف شود.

سـید رضـا فاطمـی امین همچنیـن با اشـاره به 

اینکه جلوگیری از خام فروشی مهم ترین سیاست 

وزارت صمـت در همـه صنایع اسـت؛ از اقداماتی 

بـرای تولید ورق هسـته توسـط مجتمع هـای فوالد 

خبر داد و تاکید کرد: پیگیر اجرای طرحی هستیم 

نیـاز  مـورد  هسـته  ورق  آن،  راه انـدازی  بـا  کـه 

ترانسفورماتورسازی تامین شود. 

مدیرعامـل گـروه صنعتـی ایران ترانسـفو نیز 

اقدامـات  از  گزارشـی  بازدیـد  ایـن  جریـان  در 

انجـام گرفتـه کـه منتـج بـه تولیـد محصـوالت 

متنوعـی از جملـه ترانسـفورماتورهای تراکشـن، 

ترانسفورماتور کوره قوس الکتریک، راکتورهای 

خشـک دیتیـون، بزرگ تریـن ترانسـفورماتور سـه 

نیروهـای  بـرق  تابلوهـای  و  پسـت ها  فـاز، 

تجدیدپذیـر کـه بـرای نخسـتین بـار در کشـور 

اجرایی شده است، ارائه داد. 

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، بهـزاد ظهیـری 

در پایان با اشاره به اینکه مدیران، متخصصان و 

پرسـنل گـروه صنعتـی ایـران ترانسـفو بـه عنـوان 

سـربازان خـط مقـدم جبهـه صنعـت تمـام تالش 

خـود را بـا رعایـت شـاخص های کیفـی مطابـق 

در  و  داشـت  خواهـد  جهانـی  اسـتانداردهای 

آینده ای نزدیک رکورد جدیدی برای صادرات و  

رقـم  صنعتـی  گـروه  ایـن  در  محصـول  توسـعه 

خواهد خورد.

ـــ

احداث نخستین کارخانه ورق ضخیم آلومینیوم کشور

نماینده مردم شهرسـتان خراسـان شـمالی از سـاخت اولین کارخانه تولید ورق ضخیم آلومینیوم کشـور در خراسـان شمالی و در 
شهرستان جاجرم خبر داد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از باشگاه 

آلومینیـــوم، محمــــد پاک مهــــر بـا بیــــان اینکـه 

نخسـتین کارخانه تولید ورق ضخیم آلومینیوم 

کشــــور و خاورمیانــــه با سرمایـــه گذاری بخــش 

خصوصی در شهرستان جاجرم ساخته می شود، 

اظهار داشـــت: استــان خراســـان شمــــالی دارای 

ظرفیـــت هـــا و پتانسیل هــــای بالقـــوه فـــراوان و 

بی نظیــــری اســــت کــــه متاسفانــــه بــــه دلیــــل 

بی برنامگـی و ضعــف نـگاه توسـعه ای بـه آینـده 

چند دهــه است در جا زده ایم.

وی افـزود: خام فروشـی محصـوالت صنایـع 

مادر اسـتان و عدم توجه به فرآوری محصوالت 

و  اشـتغال  از  شـده  موجـب  تولیـد  زنجیـره  و 

کارآفرینی و درآمدهای سرشار صنایع تبدیلی و 

جانبی بی بهره باشیم.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و 

جاجرم، راز و جر گالن در مجلس شورای اسالمی، 

گفـت: تولیـد ورق آلومینیوم یکـی از صنایع مهم 

ایـن زنجیـره بـا کاربـرد فراوان اسـت و سـایر صنایع 

کوچک تر را تغذیه می کند و بستر مناسبی برای 

شکل گیری صنایع جانبی دیگر است.

اسـتان خراسـان شـمالی بـا داشـتن آلومینـای 

جاجـرم، ازجملـه مهم ترین قطب هـای آلومینیوم 

کشور محسوب می شود.
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رئیـس کنفدارسـیون صـادرات ایران گفت: بـا توجه به تغییرات مثبتی که پـس از روی کار آمـدن دولت جدید خود را نشـان داده، امید 
به رشد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.

رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران تا پایان ۱۴۰۰
رئیس کنفدراسیون صادرات خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد الهوتـی 

اظهـار داشـت: خوشـبختانه از زمـان آغـاز بـه کار 

دولت جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات 

مثبتـی را در حـوزه حمایـت از صـادرات اجرایـی 

کرده انـد کـه نتایج برخی از این اقدامـات خود را 

در  کـه  هماهنگـی  بـا  اسـت.  داده  نشـان 

سیاسـت های ارزی خـود را نشـان داده، امیـد بـه 

آینـده در میـان صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 

نیز افزایش یافته است.

وی با اشـاره به برخی از سیاسـت های ابالغی 

معـاون اقتصـادی رئیس جمهوری، بیان کـرد: این 

بهبـود  را  شـرایط  حـوزه  چنـد  در  ابالغیه هـا 

می بخشـد. از سـویی در حـوزه رفـع تعهـد ارزی، 

دولـت مسـاعدت های جدیـدی را در دسـتور کار 

قـرار داده اسـت و از سـوی دیگـر پـس از مدت هـا 

افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  مشـکل  سـرانجام 

صادرکنندگان برطرف شـده که همین امر خود را 

در آمارهای صادراتی کشور نشان خواهد داد.

رئیـس کنفدارسـیون صـادرات ایـران بـا بیان 

اینکـه در آمارهـای هفـت ماهـه، رشـد صـادرات 

غیـر نفتـی بـه 47 درصـد رسـیده اسـت، تشـریح 

کـرد: هـر چنـد بخشـی از ایـن آمـار تحـت تاثیـر 

آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا 

بـه  توجـه  بـا  نهایـت  در  امـا  آمـده  دسـت  بـه 

اقدامــــات دولــــت، رونــــد افزایشـی صـــادرات 

ادامه دار خواهد بود.

الهوتـی ادامـه داد: بـا توجـه بـه شـرایطی کـه 

امـروز بـا آن مواجـه هسـتیم، اگـر اتفـاق غیـر قابـل 

پیش بینـی رخ ندهـد، می تـوان انتظار داشـت که 

روند رو به رشـد صادرات با اندکی کاهش تا پایان 

سـال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این اسـت که 

این عدد تا آخر 1400، بین  25 تا 30 درصد رشـد را 

نشـان خواهـد داد. در صـورت تـداوم ایـن شـرایط، 

هدف گذاری سازمان توسعه تجارت برای افزایش 

پنج میلیارد دالری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان 

سال جاری نیز محقق خواهد شد.

رئیس کنفدارسـیون صـادرات ایران همچنین 

دربـاره اثـرات طـرح جـرم انـگاری صادرکنندگانـی 

که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند نیز گفت: 

این طرح برای صادرات کشور بسیار خطرناک بود 

و می توانسـت تاثیـرات منفـی جـدی در فعالیـت 

صادرکنندگان داشته باشد. البته این موضوع در 

حـد یـک پیشـنهاد بـود و خوشـبختانه بـا درایـت 

نمایندگان مجلس از دستور کار کنار گذاشته شد 

تـا از ایـن محـل تهدیـدی بـرای صادرکننـدگان بـه 

وجود نیاید.

بر اسـاس گزارشـی ایسنا، در سـال 1399 تحت 

تاثیـر شـیوع ویـروس کرونـا، میـزان صـادرات غیـر 

نفتـی ایـران ماننـد بسـیاری از دیگـر کشـورهای 

جهان به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کرد.

نسـبی  کاهـش  بـا  و  گذشـته  ماه هـای  در 

محدودیت ها، بار دیگر روند صادراتی ایران رو به 

رشـد شـده و پیش بینی می شـود این روند تا پایان 

سال ادامه پیدا کند.

کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده 

عربـی و افغانسـتان اصلی تریـن مقاصـد صادراتـی 

کاالهای ایرانی به شمار می روند.
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مدیرعامل هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: اسـتراتژی شـرکت توسـعه معادن و فلزات در غرب کشـور، توسعه 
معـدن و صنایـع معدنی منطقه از فوالد تا سـایر مواد معدنی اسـت. یکی از اسـتان های غربی کشـور، اسـتان اردبیل اسـت که برنامه 
»ومعـادن« انجـام اکتشـاف در سـطح وسـیع اسـت؛ بـر این اسـاس انجـام شناسـایی، پی جویـی، اکتشـاف تفصیلی، پیـدا کردن 

محدوده های معدنی، عملیات معدنکاری و تامین خوراک کارخانه های مورد نیاز را در برنامه دارد.

سرمایه گذاری در غرب کشور، توسعه و آبادانی را 
به همراه دارد 

استفاده از بخش معدن برای تولید ثروت و توسعه کشور  

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و 

امضـای  جلسـه  در  نـادری  امیرحسـین  فلـزات، 

تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان اردبیل، اظهار 

داشـــت: سرمایــــه گذاری در غــــرب کشـــور و 

مخصوصا اسـتان اردبیل حرکت بزرگی اسـت که 

به توسعه و آبادانی کشور کمک بسیاری می کند.

مدیرعامـل هلدینـگ توسـعه سـرمایه گذاری 

معـــادن و فلــــزات در ادامــــه افـــزود: یکــــی از 

اسـتراتژی های شـرکت توسـعه معادن و فلزات در 

غـرب کشـور، توسـعه معـدن و صنایـع معدنـی 

منطقـه از فـوالد تا سـایر مـواد معدنی مانند مس، 

طـال محدوده هـای پلـی متال و … اسـت. یکـی از 

اسـتان های غربی کشـور، اسـتان اردبیل است که 

برنامـه »ومعـادن« در آن جـا انجـام اکتشـاف در 

بـه صـورت پهنه هـای  سـطح وسـیع اسـت کـه 

معدنـی در اختیـار مـا قـراره گرفته اسـت؛ یعنی 

تفصیلـی،  اکتشـاف  پی جویـی،  شناسـایی،  از 

عملیـات  معــــدنی،  محدوده هـــای  پیداکـردن 

معدنـکاری و تامیـن خـوراک کارخانه هـای مورد 

نیاز را در برنامه دارد. در واقع، برنامه اصلی ما 

پتانسـیل یابی  و  جدیـد  محدوده هـای  کشـف 

منطقه است.

وی خاطرنشـان کـرد: پهنه هـای اکتشـافی در 

استان اردبیل به منظور اکتشاف و سرمایه گذاری 

در اختیـار هلدینـگ توسـعه معـادن و فلـزات قـرار 

داده شده است و »ومعادن« با سرمایه گذاری در 

ایـن زمینـه، اکتشـاف را انجـام می دهـد و اگـر بـه 

محدوده مورد نظر رسید، کار تا پیدا کردن ماده 

معدنـی و عملیـات معدنـکاری ادامـه می یابـد. 

هدف ما عالوه بر کشـف معدن سـنگ آهن برای 

تامیـن خـوراک کارخانه هـای فـوالدی و احـداث 

یـک واحـد احیـا در اسـتان، ورود در زمینـه سـایر 

عناصـر فلـزی و پلـی متال، مـس و طال در منطقه 

خواهد بود.

نادری ضمن قدردانی از استاندار اردبیل برای 

حمایت از سـرمایه گذاری در این منطقه، تصریح 

کـرد: هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات به عنوان سرمایه گذار در این زمینه سعی 

می کنـد همـگام بـا اسـتانداری در منطقـه، کمک 

کنـد تـا با تامیـن منابع، شـرایط زندگی بـرای مردم 

عزیز کشور بهتر شود.

مدیرعامـل هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه 

معادن و فلزات در پایان اظهار کرد: در حال حاضر 

هشـت معـدن سـنگ آهن در منطقـه کردسـتان و 

همدان داریم که متناسب با پتانسیلی که وجود 

دارد، در حال استخراج مطابق طرح جامع هستیم 

ـــ
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تا همه مناطق غرب کشور با هم ارتباط صنعتی 

خوبی داشته باشند؛ اما متاسفانه زیرساخت های 

بسـیار  و…  ریـل  بـرق،  آب،  حـوزه  در  منطقـه 

ضعیـف اسـت و بایـد کمـک کنیـم زیرسـاخت ها 

مهیا شود تا تنها نگرانی سرمایه گذار، راه اندازی 

چرخه تولید باشد.

امضـای  جلسـه  ادامـه  در  اردبیـل  اسـتاندار 

از  یکـی  معـدن  بخـش  کـرد:  بیـان  تفاهم نامـه، 

سرمایه های کشور است که متاسفانه تا به امروز 

فعالیت شاخص و برجسته ای در این بخش اتفاق 

نیافتـاده اسـت و نتایجـی کـه می بینیـم بیشـتر 

محصول کارهای سطحی و روبنایی است.

سید حامد عاملی مطرح کرد: باید به بخش 

معـدن بـه چشـم یـک ثـروت ملـی نـگاه شـود، لـذا 

باید سرمایه گذاری بسیاری در این بخش انجام 

شـود. بخـش معـدن واقعـا یـک فرصـت بزرگـی 

اسـت کـه بایـد بتوانیـم از ایـن بخـش در مسـیر 

تولیـد ثـروت بـرای کشـور و مـردم ایـران اسـتفاده 

کنیـم. منطقـه ای هـم کـه قـرار اسـت فعالیـت 

اکتشـافی روی آن انجـام شـود، بـه لحـاظ ذخایـر، 

مناطق امیدبخشی است.

وی تصریـح کـرد: بـرای اکتشـاف پهنه هـای 

مـورد نظـر نیـاز بـه یک مجموعه قوی اسـت که 

پـای کار بایسـتد. قطعـا مجموعه هـای دولتـی 

ایـن  در  سـرمایه گذاری  بـرای  کافـی  انگیـزه 

مناطق را ندارند، اما بخش خصوصی می تواند 

وارد کــــار شــــود و ایـن انگیــــزه و ظرفیـت در 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات 

وجود دارد.

اسـتاندار اردبیـل در پایـان عنـوان کـرد: اگر از 

ظرفیت هـای اسـتان بـه درسـتی اسـتفاده شـود، 

خدمت بزرگی به مردم و کشـور می شـود. ما در 

استانداری نیز با تمام ظرفیت و امکانات، آماده 

هر نوع همکاری هسـتیم و تمام قد پای این کار 

عنـوان  بـه  »ومعـادن«  هلدینـگ  کنـار  در  و 

سرمایه گذار هستیم.

ـــ

واگذاری معدن زغال سنگ گلندرود به بخش خصوصی
مدیر اقتصادی ایمپاسکو بیان کرد:

مدیـر اقتصـادی ایمپاسـکو گفـت: معدن زغال سـنگ گلنـدرود به شـرکت های تجلی توسـعه معادن و فلـزات و سـرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات به عنوان برندگان مزایده واگذار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

محمدرضا کریمی در این خصوص اظهار داشت: 

جلسـه تحویـل موضـوع قـرارداد انجـام راهبـری 

اجـرای  شـامل  گلنـدرود  زغال سـنگ  مجتمـع 

عملیـات طراحـی، تجهیـز و آماده سـازی معـدن، 

اسـتخراج و فـروش زغال سـنگ بـه ظرفیـت تولیـد 

سـاالنه 50 هـزار تـن زغال سـنگ خـام در معـدن 

گلندرود واقع در استان مازندران با ظرفیت تولید 

حداقـل 50 هـزار تـن زغال سـنگ خـام در آبـان مـاه 

سال جاری برگزار شد.

بـه  افـزود: معـدن زغال سـنگ گلنـدرود  وی 

و  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  تجلـی  شـرکت های 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات به عنوان 

برندگان مزایده واگذار شد.

مدیـر اقتصـادی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران عنـوان کـرد: ایـن قرارداد شـامل یک 

سـال اکتشـاف تکمیلـی، طراحـی و آماده سـازی و 

تجهیز و 10 سال دوره بهره برداری است.

کریمـی تصریح کرد: تنـاژ حداقلی قابل قبول 

برای سرمایه گذار و راهبر در سال دوم قرارداد 15 

هـزار تـن اسـت و طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده از 

سـال چهارم قرارداد می بایسـت به تولید 50 هزار 

تن زغال سنگ برسد.

وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: امید اسـت در 

آینـده نزدیـک شـاهد شـکوفایی و رونـق اشـتغال 

پایـدار در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی اسـتان 

مازندران باشیم.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

70
é 1400  آذر ماه é 193  شماره 

ـــ

نایـب رئیس کمیسـیون صنعت و معدن اتاق تهـران گفت: معدنکاران ایرانی در حالی با تامین ماشـین آالت الزم با مشـکالت فراوانی 
مواجه هستند که 70 درصد هزینه های عملیات معدنکاری مرتبط با این بخش است.

توسعه بدون تجهیزات غیرممکن است

به گزارش »فلزات آنالین«، سجاد غرقی اظهار 

داشت: در حالی که بیش از 70 درصد هزینه های 

بخـش  بـا  مرتبـط  دنیـا  در  معدنـکاری  عملیـات 

ماشـین آالت اسـت، معدنکاران ایرانـی برای تامین 

بـا مشـکالت فراوانـی مواجـه  ماشـین آالت خـود 

بیل هـای  دامپتـراک،  و  کامیـون  انـواع  هسـتند. 

بلـدوزر، دسـتگاه های  لـودر،  شـاول،  و  مکانیکـی 

حفاری پودری و مغزه گیری بخشی از ماشین آالت 

عملیاتـی معدنـی هسـتند کـه عمـده عملیـات 

استخراج بدون این دستگاه ها متصور نیست.

وی افزود: بر اسـاس اسـتعالم انجام شـده از 

شـرکت های معدنـی داخلـی، حـدود 49 درصـد 

هزینه های عملیات معدنکاری مربوط به بخش 

حمل، 16 درصد بخش بارگیری و 6 درصد بخش 

حفاری است و در مجموع 71 درصد هزینه های 

عملیات معدنکاری مربوط به سه بخشی است 

سـنگین  ماشـین آالت  بـا  مسـتقیم  به طـور  کـه 

معدنی صورت می گیرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، نایب رئیـس دوم 

کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق تهـران بـا بیـان 

جایگزینـی  و  تجهیـز  تامیـن،  بـدون  اینکـه 

ماشین آالت، تولید معادن با مشکل مواجه شده 

و توسـعه غیـر ممکـن می شـود، تصریـح کـرد: بـه 

دلیل محدودیت در واردات ماشین آالت و تولید 

ناچیـز در داخـل، تقاضـای بسـیار زیـادی بـرای 

انباشـته شـده  ماشـین آالت معدنـی در کشـور 

اسـت. از سـوی دیگـر عملیـات معدنـکاری در 

کشور نیز با وجود کمبود شدید ماشین آالت، با 

چالش های زیادی در حال انجام است.

غرقی اظهار کرد: بر اساس اطالعات منتشر 

معـادن  تنهـا  معـدن،  خانـه  سـوی  از  شـده 

کوچک مقیاس سـنگ ساختمانی، شـن و ماسه و 

سـرب و روی بـه بیـش از 11 هـزار دسـتگاه از انـواع 

ماشـین آالت معدنـی نیـاز دارنـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه آمـار ماشـین آالت مـورد نیـاز بیـش از 

نیمـی از معـادن کشـور از جملـه معـادن سـنگ  

آهـن، مـس و زغال سـنگ و معـادن بـزرگ  مقیـاس 

در دسترس نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید 

همـه  حمایـت  مـورد  ماشـین آالت  داخلـی 

معدنکاران کشور است اما نباید با این استدالل، 

واردات جهت تجهیز معادن متوقف شود.

مرکز نوآوری تخصصی فوالد در کیش راه اندازی می شود

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

رئیـس پردیـس بین المللی کیش دانشـگاه تهـران از راه اندازی و پشـتیبانی مرکز نـوآوری تخصصی و حمایت از اسـتارت آپ ها و 
هسته های فناور در حوزه های صنعتی مورد نیاز شرکت فوالد هرمزگان خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مجید علـی زاده، 

در حاشیه بازدید مدیران شرکت فوالد هرمزگان از 

زمینه هـای  بررسـی  و  دانشـگاهی  پردیـس  ایـن 

همکاری راهبردی شرکت فوالد هرمزگان و پردیس 

بین المللی کیش دانشگاه تهران، اظهار داشت: در 

حـال حاضـر، پنج شـرکت در مرکـز نـوآوری پردیس 

بین المللی کیش دانشگاه تهران مستقر هستند. 

بـرای راه انـدازی و پشـتیبانی مرکـز  در گام اول 

نوآوری تخصصی مرتبط با صنایع فوالد، عضویت 

شـرکت فـوالد هرمـزگان در مرکـز نـوآوری پردیـس 

بین المللی کیش در حال مطالعه است.

وی افـزود: در صـورت حضـور شـرکت فـوالد 

بین المللـی  پردیـس  نـوآوری  مرکـز  در  هرمـزگان 

کیـش، ایـن مرکـز می توانـد حمایت هـای خوبـی 

بـرای سـاخت دسـتگاه هایی کـه صنایع فـوالد نیاز 

دارند، انجام دهد و در واقع نقش شتاب دهنده را 

ایفا کند.

رئیـــس پردیـس بین المللـی کیـش دانشـگاه 

پیشـنهاد مطـرح شـده در  از  تهـران همچنیـن 

جلسه با مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان برای 

راه انـدازی یـک مرکـز تحقیقاتـی مشـترک خبـر 

داد و گفت: بر اسـاس این پیشـنهاد، قرار اسـت 

مرکز تحقیقاتی مشترک بین پردیس بین المللی 

کیـش و صنایـع فـوالد، مـس و آلومینیوم جنوب 

کشور راه اندازی شود.

مشـترک  فعالیت هـای  همچنیـن  علـی زاده 

دانشـگاه و شـرکت فـوالد هرمـزگان را در راسـتای 

ایفـای مسـئولیت اجتماعـی و بین المللی سـازی 

دانشگاه دانست.

ایسنــــا، »عطـــاالله  از  گــــزارشی  اســــاس  بـر 

معروف خانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان« 

کارگاه طراحـی صنعتـی،  از  بازدیـد  از  پـس  نیـز 

مرکـز  و  نـوآوری  تـاالر  مکاترونیـک،  آزمایشـگاه 

دانشـگاه  کیـش  بین المللـی  پردیـس  تندرسـتی 

تهران، بر گسترش فعالیت های مشترک پژوهشی 

و آموزشی با نگاه مسئله محور تاکید کرد.
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