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در حال حاضر، ایران در بین 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد دنیا قرار گرفته است؛ 

موضوعی غرورآفرین که نشان می دهد این صنعت تا چه حد پیشرفت کرده است. 

صنعت فوالد کشور، با اراده برخاسته از مسئوالن و صنعتگران این عرضه و بر اساس 

هدف گذاری های بلندمدت افق 1404، به سـرعت توسـعه یافته و طی دهه گذشـته 

کشـور را از یـک واردکننـده  بـه یـک صادرکننـده بـزرگ فـوالد تبدیـل کـرده اسـت. ایـن 

صنعت در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته به طوری که همواره نرخ رشد آن 

از متوسـطه رشـد جهانـی باالتـر بـوده اسـت؛ قطعـا این دسـتاورد مهـم در سـایه اجرای 

طرح های توسعه ای در زنجیره فوالد حاصل شده است.

هـر چـه صنعـت فـوالد در تولیـد و توسـعه خـوب عمـل کـرده اسـت، در مقابل، 

مصـرف و تقاضـا روز بـه روز ضعیف تـر شـده اسـت. یـک دهـه قبل، مصرف سـاالنه 

فوالد کشور از مرز 22 میلیون تن در یک سال نیز فراتر رفت؛ در آن زمان  صنعت 

فـوالد کشـور تـوان تامیـن کامـل تقاضـای داخلـی را نداشـت و شـاهد واردات چنـد 

میلیـون تنـی فـوالد بودیـم؛ امـا پـس از آن، بـه دلیل توقـف در بسـیاری از طرح های 

زیربنایی و رکود در بخش های مصرف کننده مانند خودروسازی، لوازم خانگی و 

سایر صنایع، تقاضای فوالد در کشور افت کرد؛ به طوری که تخمین زده می شود 

در حـال حاضـر، حـدود نیمـی از 30 میلیـون تن فوالد تولیدی در کشـور مازاد بوده 

و بایـد روانـه بازارهـای صادراتـی شـود. بنابرایـن یکـی از نقـاط ضعف صنعت فوالد 

کشور نه در داخل زنجیره بلکه در خارج آن یعنی بازار مصرف است؛ سطح پایین 

تقاضا باعث می شـود مجبور به صادرات فوالد باشـیم واجبار به صادرات نه تنها 

باعـث کاهـش قـدرت چانه زنـی فوالدسـازان کشـور در بازارهـای جهانـی می شـود، 

بلکـه در صـورت عـدم فـروش صادراتی، کاهش اجباری تولید را نیز در پی خواهد 

داشت. اگر بازار مصرف مناسبی در کشور وجود داشته باشد، صنعت فوالد نیز 

رونـق یافتـه و نگرانی هـا از آینـده آن کاهـش خواهـد یافـت. بایـد بـه این نکته اشـاره 

کـرد کـه برنامه هـای کالن توسـعه صنعـت فـوالد کشـور بـر اسـاس پیش بینی رشـد 

بـازار داخلـی کشـور تدویـن شـده اند امـا آنچـه کـه تاکنـون رخ داده بر خالف 

این پیش بینی بوده است.

معضل دیگر صنعت فوالد هم ناشـی از عوامل بیرونی اسـت؛ زمسـتان سـال 

گذشته و تابستان سال جاری، صنعت فوالد کشور با مشکالت بسیاری مواجه 

شد. قطعی پیاپی گاز در زمستان سال گذشته و قطعی سراسری برق در تابستان 

سـال جـاری بـه معنـای واقعـی ایـن صنعـت را زمین گیـر کـرده و کاهـش تولیـد را 

گریبانگیـر صنعـت فـوالد کـرد. قطعـی بـرق در سـال جـاری هـر هدفـی کـه 

تولیدکنندگان برای توسعه تولید ترسیم کرده بودند را بی اثر کرده و آن ها باید در 

ادامه سال بیشتر به دنبال جبران عقب ماندگی تولید تابستان باشند تا توسعه 

تولید و حتی ممکن است به برنامه تدوین شده خود برای سال جاری نیز دست 

پیـدا نکننـد. در واقـع، دولـت به جای حل مسـئله کمبـود انرژی و چاره اندیشـی 

واقعی در این خصوص، به پاک کردن صورت مسئله یعنی قطعی برق دست زد؛ 

ایـن در حالـی اسـت کـه بایـد از سـال های قبـل در مـورد تامیـن پایـدار انـرژی 

برنامه ریزی می شد.

ازجملـه  آن  بـا  مرتبـط  عوامـل  همـه  کـه  می مانـد  پایـدار  زمانـی  تولیـد 

زیرساخت های آن فراهم باشند. بدیهی است که وظیفه تولیدکننده، تنها تولید 

است و در قبال احداث زیرساخت ها وظیفه ای ندارد؛ با این حال به منظور حل 

مشـکل کمبود برق، فوالدسـازان از سـوی دولت ملزم به سـرمایه گذاری حدود 

150 هزار میلیارد تومانی برای احداث نیروگاه هایی با ظرفیت تجمیعی 10 هزار 

مگاوات شده اند. در حالی تمام این سرمایه از جیب تولیدکننده و سهامداران 

آن ها هزینه خواهد شد که دولت به عنوان متولی احداث زیرساخت ها، در این 

زمینـه اقـدام خاصـی انجـام نخواهـد داد. متاسـفانه حتـی تامیـن خـوراک ایـن 

نیروگاه  ها یعنی گاز طبیعی نیز تضمین شده نیست و ممکن است این نیروگاه ها 

پس از احداث، خوراکی برای تولید برق نداشته باشند؛ حتی بدتر از آن، مانند 

آنچـه کـه در تابسـتان امسـال رخ داد، ممکـن اسـت برق این نیروگاه هـا در برخی 

مواقع به خود تولیدکننده نیز عرضه نشود. 

برای حل این مشکالت، چاره ای جز اصالح ساختار انرژی کشور به ویژه در 

حوزه قیمت گذاری و ضرایب تبدیل آن نیست و تولیدکنندگان صنعت فوالد دیر 

یـا زود بایـد خـود را بایـد بـرای مواجهـه بـا قیمت هـای جدیـد انـرژی آمـاده کنند. 

تهدیدات صنعت فوالد با توجه به کمبود انرژی به مراتب بیش از فرصت های 

آن اسـت و حداقـل تـا افـق 1404، ایـن صنعـت با کمبود انرژی دسـت و پنجه نرم 

خواهد کرد. 

بنابراین باید گفت زیرساخت های الزم برای توسعه و فعالیت صنعت فوالد 

بـه ویـژه زیرسـاخت های انـرژی همـگام بـا رشـد صنعـت فـوالد کشـور توسـعه 

نیافته اند. عالوه بر تهدید افزایش هزینه های انرژی، تهدید بزرگ تری نیز در این 

بیـن وجـود دارد؛ بـه نظـر می رسـد دولـت در نظـر دارد هزینه هـای توسـعه ایـن 

زیرسـاخت ها را نیـز بـه صنعـت فوالد کشـور تحمیل کند که خـود تهدید جدی 

برای این صنعت محسوب شده و قطعا می تواند از سرعت رشد آن بکاهد.   

پی تقدیر رفتن از کوری است

سعیدفتاحیمنش
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توسـعه بخـش صنعـت و معـدن با توجه به پتانسـیل های ایـن حوزه می توانـد هم به ایجاد اشـتغال و هـم به رونق 
اقتصـادی کشـور کمک کنـد. از این رو بـرای افق های بلندمدت صنعت فوالد کشـور، هدف گذاری هـای مهمی انجام 
شـده اسـت. صنعـت فوالد با توجه به پتانسـیل های خـود و اجـرای طرح های توسـعه ای، در افـق 1404 به ظرفیت 
55 میلیـون تـن دسـت خواهد یافت و این مهم بـا هماهنگی های صورت گرفته با تولیدکننـدگان و اهالی این صنعت 
امکان پذیـر اسـت. شـرکت های بـزرگ فوالدی، توسـعه ایـن صنعـت را با اجـرای پروژه هـای گوناگون بـر عهده 
گرفته انـد و ایـن هـدف مهـم با برنامه ریزی این شـرکت ها در دسـترس قـرار گرفته اسـت. در این راسـتا، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین« با امین ابراهیمی، مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان به گفت وگو نشسـته 
اسـت. وی می گویـد فوالد خوزسـتان در برنامه ریزی هـای بلندمدت خود قصـد دارد تولید بیش از 13 میلیـون تن را 
بـرای 10 سـال آینـده هدف گـذاری کند و با اجـرای 145 پروژه بـه ارزش 23 هزار میلیـارد تومان در سـال های آتی، 

این شرکت را در جایگاه واقعی خود قرار دهد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

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

تولید بیش از 13 میلیون تن فوالد
 در چشم انداز 1410



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

9
 é شماره  é 195 آذر ماه 1400

جامـع  ◄ در چشـم انداز  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

بلندمدت خود چه برنامه ریزی را صورت داده است؟

دومیـن  عنـوان  بـه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت   

قطب تولید فوالد خام کشـور، قصد دارد با اجرای 

بیـرون  و  درون  در  متعـدد  توسـعه ای  طرح هـای 

صنعـت  زنجیـره  مختلـف  بخش هـای  در  شـرکت 

از  یکـی  همانـا  کـه  را  خـود  چشـم انداز  فـوالد، 

بزرگ ترین شـرکت های فوالدی یکپارچه در کشـور 

و منطقه است، تحقق بخشد.

بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی، طرح هـای توسـعه 

فوالد خوزسـتان تا سـال 1410 تعریف شـده اسـت. 

از  شـرکت  ایـن  سـهم  سـال،  ایـن  در  شـده  مقـرر 

بـرای  باشـد.  درصـد   25 کشـور  فـوالد  صنعـت 

رسـیدن به این سـهم یعنی تولید 13.7 میلیون تن 

فـوالد، در سـال  های آینـده هدف گذاری هـای الزم 

انجام شده است.

اهـداف تعییـن شـده بـه صـورت کمـی و کیفی  ◄

شامل چه برنامه هایی هستند؟

طبـق زمان بنـدی صـورت گرفتـه، تولیـد فوالد 

در ایـن شـرکت در سـال 1402 بـه 4.6 میلیـون تن، 

در سـال 1404 بـه 6 میلیـون تـن و تـا پایـان سـال 

1410 بـه 13.7میلیـون تن خواهد رسـید. برای این 

منظـور افزایـش ظرفیـت خطـوط کنسانتره سـازی 

بـه  سنابــــاد  فراگیــــر  توسعــــه  گندله ســــازی  و 

پنج میلیـون تـن، اجـرای مگامـدول احیـا مسـتقیم 

)زمـزم 3( بـه ظرفیـت 1.8 میلیـون تـن ، نوسـازی 

اجـرای  ریخته گـری،  و  ذوب  کنونـی  خطـوط 

پروژه هـای اسـلب جایگزیـن و خـط بلـوم جدیـد،  

اجـرای فـاز هـای اول و دوم فوالدسـازی شـادگان، 

تملک فوالد اکسـین خوزسـتان ، تملک شـرکت ها 

افزایـش سـهام مدیریتـی،  و پروژه هـای فـوالدی، 

و  آهـن  سـنگ  معـادن  خریـد  و  سـرمایه گذاری 

مشـارکت در پهنه هـای اکتشـافی جدیـد و ایجـاد 

از  مناسـب  مکان هـای  در  جدیـد  ظرفیت هـای 

نظـر فنـی، اقتصـادی، بـازار و زیسـت محیطی را 

در دستور کار قرار داده ایم.

ایـن  ◄ بـه  دسـتیابی  بـرای  را  پروژه هایـی  چـه 

اهداف تعریف کرده اید؟

در  را  پـروژه   145 خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

حوزه هـای مختلـف برنامه ریزی کرده اسـت. این 

توسـعه  طـرح  تولیـد،  پایـداری  شـامل  حوزه هـا 

متـوازن زنجیـره، بهینه سـازی و زیسـت محیطی 

می شـوند. ارزش اجـرای ایـن پروژه هـا در شـرایط 

کنونـی بیـش از 23 هـزار میلیـارد تومـان اسـت. 

این پروژه ها به طور متوسـط 34 درصد پیشـرفت 

دارنـد. 80 پـروژه در مرحلـه اجـرا، 32 پـروژه در 

مرحلـه مناقصـه و مابقـی در دسـت طراحـی قـرار 

در  پروژه هـای  سـرمایه گذاری  ارزش  کـه  دارنـد 

تومـان می رسـد.  میلیـارد  12هـزار  بـه  اجـرا  حـال 

سـرمایه برترین  و  بزرگ تریـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

پـروژه در دسـت اقـدام نیـز احـداث نیـروگاه بـرق 

بـوده کـه بـه زودی وارد فـاز اجـرا می شـود. ضمن 

توانسـتیم   1400 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  اینکـه 

ایـن موضـوع  اتمـام برسـانیم کـه  بـه  13پـروژه را 

نـگاه توسـعه ای شـرکت فـوالد خوزسـتان را نشـان 

امسـال  نخسـت  مـاه   6 در  همچنیـن  می دهـد. 

قرارداد اجرای 25 پروژه امضا شده است.

پروژه هـای بـزرگ فوالد خوزسـتان بـه چه میزان  ◄

سـرمایه گذاری بـرای اجـرا نیـاز دارند؟ ایـن پروژه ها 

به چه صورت اجرا می شوند؟

احداث نیروگاه 520 مگاواتی سیکل ترکیبی در 

فـاز اول و قابـل افزایـش تـا یـک هـزار مـگاوات در فـاز 

دوم یکـی از ایـن پروژه هـا اسـت کـه سـرمایه گذاری 

هفـت هـزار و 800 میلیـارد تومانـی نیـاز دارد. پـروژه 

اسـلب  و  ریخته گـری  ماشـین  پکیـج  دیگـر،  مهـم 

جایگزین بوده که ارزش اجرای این پروژه سه هزار و 

500 میلیـارد تومـان اسـت. از دیگـر پروژه هـای مهـم 

نیز می توان به  احداث کارخانه اکسیژن 4 و پست 

400 کیلوولت اشاره کرد.

ماشـین  پکیـج  پـروژه  ارزی  سـرمایه گذاری 

ریخته گـری و اسـلب جایگزیـن 129 میلیـون یـورو 

بـوده و ایـن پـروژه از 19 مهـر مـاه بـه اجـرا درآمـده 

بـه  مـاه  پـروژه طـی 36  ایـن  انتظـار داریـم  اسـت. 

سـرانجام برسـد. همچنیـن ایـن پـروژه بـه صـورت 

EPC&F اجرا خواهد شد و فوالد خوزستان را مجهز 

بـه تولیـد محصـوالت کیفـی خواهـد کـرد کـه ایـن 

محصول، ماده اولیه مورد نیاز شرکت فوالد اکسین 

خوزستان خواهد بود.

پـروژه کارخانـه اکسـیژن 4 نیـز حـدود یـک هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و این پروژه 

به صورت EPC اجرا خواهد شـد. امیدوار هسـتیم 

این پروژه طی 30 ماه آینده به نتیجه برسد. هدف 

تامیـن اکسـیژن  پـروژه اکسـیژن 4،  اصلـی اجـرای 

و  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  بـرای  نیـاز  مـورد 

تولیـد  پایـداری  و  اکسـیژن  کمبـود  از  جلوگیـری 

خواهد بود.

سخن پایانی... ◄

در ماه های مهر و آبان سـال جاری موفق شـدیم 

بـا توجـه بـه اتمـام محدودیت هـا، رکوردهای بسـیار 

خوبی در زمینه تولید تختال ثبت کنیم؛ در حالی 

که در 6 ماه نخسـت امسـال، با توجه قطعی برق و 

محدودیت هـای اعمـال شـده، عملکـرد مطلوبی در 

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل  تولیـد نسـبت  حـوزه 

نداشـتیم. امیدوار هسـتیم در ادامه سـال با ارتقای 

مختلـف  واحدهـای  خـوب  عملکـرد  و  بهـره وری 

شـرکت، خبرهـای خوشـی را بـرای سـهامداران بـه 

ارمغان بیاوریم.

بر اساس اسناد باالدستی، طرح های 
توسعه فوالد خوزستان تا سال 

1410 تعریف شده است. مقرر 
شده در این سال، سهم این شرکت 

از صنعت فوالد کشور 25 درصد 
باشد. برای رسیدن به این سهم 

یعنی تولید 13.7 میلیون تن فوالد، 
در سال  های آینده هدف گذاری های 

الزم انجام شده است
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رشد 330 درصدی عملکرد فوالد لجستیک

به دنبال سرمایه گذاری در طرح های زودبازده هستیم

80 هزار میلیارد تومان پروژه سودده در دست اقدام داریم
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حمـل و نقل یکی از گلوگاه های صنعت فوالد کشـور محسـوب 
کمبـود  حـوزه،  ایـن  در  ضعـف  مهم تریـن  و  می شـود 
زیرسـاخت های حمـل و نقلـی اسـت. تولیدکنندگان بـزرگ با 
توجه به نیازهای اساسـی خود به حمل مـواد اولیه و محصوالت 
در مقیـاس بـاال، اقدام به تاسـیس شـرکت های حمـل و نقلی 
کرده انـد و توانسـته اند با این اقـدام، عالوه بر اینکـه مواد اولیه 
خـود را تامیـن کنند، سـهمی در بهبـود شـاخص های حمل و 
نقلی کشـور داشـته باشـند. در این خصوص خبرنـگار پایگاه 
خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بـا علی قبـادی، مدیرعامل 
شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک گفت وگویی انجـام داده 
اسـت. وی می گوید شـرکت فوالد لجسـتیک در سـال جاری 
توانسـته اسـت تمامی رکوردهای حمـل و نقـل را جابه جا کند 
که ایـن مهم علی رغم وجود مشـکالتی همچـون قطعی برق، 
شـیوع ویـروس کرونـا و مشـکالت زیرسـاختی رقم خـورده 

است. متن این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

علی قبادی، مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد 

لجستیک در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

رشد 330 درصدی عملکرد
 فوالد لجستیک

توضیحاتی در خصوص تاریخچه و  ◄

وجهـــــی  چنــــد  شرکـــــت  فعالیــــت 

لجستیک بفرمایید.  

در میـان ارائه دهنـدگان خدمـات 

لجستیکی، در حال حاضر استفاده از 

شـرکت های لجستیکی طرف سوم به 

طور قابل توجهی در دنیا افزایش یافته 

و ایجاد و توسعه این شرکت ها به ویژه 

حـــــوزه  در  موفــــق  کشور  هــــای  در 

بهبـود  تاثیـر بسـزایی در  لجسـتیک، 

وضعیت لجستیکی و توسعه تجارت 

از  منظــــور  اســـت.  داشتـــه  آن هــــا 

شـرکت های طرف سـوم، شـرکت هایی 

اسـت کـه طیـف وسـیعی از خدمـات 

نقـل،  و  حمـل  قبیـل  از  لجسـتیکی 

انبـارداری، خدمـات گمـرک، مدیریت 

موجـودی و سـفارش ها، بسـته بندی، 

توزیـع و غیـره را ارائـه می دهنـد. ایـن 

شـرکت ها محوریـت خـود را بـر ارائـه 

قالــــب  در  لجستیکــــی  خدمـــــات 

قراردادهایی مشـخص بـرای بنگاه ها و 

شـرکت ها انجـام می دهنـد. بـه بیـان 

ارائه دهنـدگان  از  نسـل  ایـن  دیگـر، 

بــــه  اشــــاره  لجسـتیکی  خدمـــات 

و  سـازمان ها  کـه  دارد  شـرکت هایی 

بنگاه های تولیدی و خدماتی، بخشی 

یا کل امور لجسـتیکی خود را به آن ها 

برون سپاری می کنند. از دیگر مزایای 
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بهره گیـری از ایـن شـرکت ها می تـوان بـه تخصصـی 

شـدن خدمات، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شـده 

محصول، تمرکز واحدهای تولیدی بر توسعه کسب 

وکار اصلـی خـود، بهبـود سـطح خدمت رسـانی بـه 

مشـتریان و ارتقـای جایـگاه بنـگاه در میان رقبا اشـاره 

کـرد. بـا همیـن دسـتورالعمل و در راسـتای ارتقـا و 

شکوفاسـازی ظرفیت هـای بالقـوه فـوالد خوزسـتان، 

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک که در گذشته نه 

چنـدان دور از ادغـام دو شـرکت بـزرگ حمـل و نقـل 

ریلـی و جـاده ای تشـکیل شـده بـود، با در دسـتور کار 

قـراردادن ماموریتـی محـوری و اساسـی در تامیـن 

زنجیـره مـواد اولیـه شـرکت فـوالد خوزسـتان و ارائـه 

خدمات لجستیک و حمل و نقل به شرکت های تابعه 

به کارگیری شده است.

فـوالد  از تشـکیل شـرکت چنـد وجهـی  هـدف 

لجستیک، حمل و نقل مواد اولیه و تامین سنگ آهن 

و کنسانتره از معادن برای مصرف شرکت های فوالد 

خوزسـتان و فوالد شـادگان اسـت که در حال حاضر 

ایـن حمـل و نقل به صورت ریلـی، جاده ای و دریایی 

ایـن شـرکت خدمـات  انجـام می گیـرد. همچنیـن 

لجسـتیکی، تعمیـرات و نگهـداری خـود را در حـوزه 

جـاده ای و ریلـی بـه شـرکت های داخلـی و خارجـی 

تولیدکننـده قطعـات ارائـه می دهـد و بـا اسـتفاده از 

نقـل  و  را در حمـل  نقـش خـود  پتانسـیل موجـود، 

ترکیبـی و بـا در اختیـار داشـتن ظرفیـت هفـت هـزار 

هکتاری در بندر امام خمینی )ره( در تخلیه و حمل 

و نقـل مـواد صادراتی و وارداتی محصوالت فوالدی، 

ایفـا می کنـد. در حـال حاضـر، شـرکت چنـد وجهـی 

فوالد لجستیک، یکی از پنج شرکت بزرگ و توانمند 

حمل و نقل در ایران است. 

بـرای  ◄ از چـه روشـی  فـوالد لجسـتیک  شـرکت 

حمـل و نقـل اسـتفاده می کنـد؟ سـهم هـر یـک از 

روش هـای ریلـی و جـاده ای در حمـل ایـن شـرکت بـه 

چه میزان است؟

این شرکت با توجه به توانمندی ها و تجربه های 

قبلـی و در راسـتای حمـل مـواد اولیـه مـورد نیـاز و 

محصوالت تولیدی شـرکت فوالد خوزسـتان و سـایر 

شـرکت ها از حمـل و نقـل ریلـی، جـاده ای، دریایـی و 

ترکیبی استفاده می کند. 

زیـادی صـورت  فعالیت هـای  ریلـی  در بخـش 

داده ایـم کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه راه انـدازی، 

توسـعه و نگهـداری خطـوط ریلـی جهت حمـل مواد 

اولیـه و محصـوالت طراحـی، سـاخت و راه انـدازی 

زیرساخت های مورد نیاز جهت بارگیری و تخلیه در 

جهـت  انبـار  تهیـه  و  تامیـن  کشـور،  نقـاط  اقصـی 

محصـوالت و مـواد اولیـه هـم جـوار بـا خطـوط ریلی، 

ارائـه خدمـات حمل بین المللی ریلی به کشـور های 

حـوزه CIS و UIS ، مدیریـت حمـل و نقـل ریلـی بـا 

تامین واگن و پشتیبانی لجستیکی فوالد خوزستان 

اشاره کرد.

اهم فعالیت های بخش جاده ای نیز بهره  برداری 

از 30 دسـتگاه کامیـون C&C تحـت مالکیت شـرکت 

فـوالد لجسـتیک بـا ارزش 450میلیـارد ریـال در پایانـه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدماتی فنی شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک، 

حمـل روزانـه یـک  هـزار کامیـون بالـغ بـر 300 هـزار 

سـرویس جاده ای از اقصی نقاط کشـور، به روزرسانی 

وضعیـت پایانه هـای شـرکت بـه ویـژه پایانـه اهـواز و 

تمرکـز بـر سودرسـانی ایـن پایانه ها، احـداث تعمیرگاه 

مرکزی شرکت فوالد لجستیک با مساحت سه  هزار و 

200 متـر مربـع نمایندگـی شـرکت آریـا دیـزل در پایانه 

برگـزاری  لجسـتیک،  فـوالد  شـرکت  فنـی  خدماتـی 

راه انـدازی  و  کشـور  در  حمـل  مناقصـه  بزرگ تریـن 

سیستم الکترونیکی رزرو بار است.

علـت اسـتفاده از هـر دو روش بـرای حمـل و نقل  ◄

چیست و کدام یک بر دیگری مزیت دارد؟

بـه دلیــــل اینکـــه تامیـــن مـواد اولیـــه و حمــل 

محصـوالت تولیـدی در شـرکت فوالد خوزسـتان جزو 

انتظـارات اصلـی و عمـده بوده اسـت و با هـدف ارائه 

خدمات با کیفیت در کنار سرعت، صرفه جویی در 

وقـت، مقرون به صرفـه بـودن، نگرانی کمتر، آسـان در 

دسـترس نبـودن بعضـی از مناطـق عملیاتـی و ارتباط 

آسـان تر و ایجـاد انتخـاب بین گزینه های حمل و نقل 

در شرایط ویژه و خاص همراه با دالیل دیگر منطقه ای، 

این شرکت را مجبور کرد که به تنها یکی از روش های 

حمل و نقل اکتفا نکند و از سایر روش های موجود نیز 

بهره بـرداری و اسـتفاده کنـد. پـس در چنین شـرایطی 

حمـل و نقـل ترکیبـی ریلـی و جـاده ای اهمیـت پیـدا 

می کنـد. در ایـن مـدل حمـل و نقـل، بـا ترکیـب کردن 

چند مدل مختلف، سعی می کنیم نواقص مربوط به 

هـر مـدل را کاهـش دهیـم و بـا هم افزایـی بیـن چنـد 

روش، بهتریـن امـکان را بـرای حمـل و نقـل کاالهـا در 

کنار کاهش هزینه های تمام شـده و افزایش بازدهی 

سیستم حمل و نقل، در اختیار صاحبان اصلی کاال و 

شرکت فوالد خوزستان قرار دهیم. 

چـه  ◄ جـاری  سـال  در  لجسـتیک  فـوالد  شـرکت 

عملکـردی را در حـوزه حمـل و نقـل بـر جـای گذاشـته 

اسـت؟ این عملکرد نسـبت به سـال های گذشته چه 

تغییری داشته است؟ 

عملکردها و رکوردهای ثبت شـده  شـرکت فوالد 

لجسـتیک در سـال جـاری چشـمگیر بـوده اسـت؛ بـه 
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در کنار این عوامل انسانی، انجام صحیح و اصولی 

و  ماشـین آالت  تعمیـرات  و  نگهـداری  فرایندهـای 

تجهیـزات، حفـظ و ارتقـای سیسـتم ها و مدیریـت 

کـه  عملیاتـی  روال هـای  و  ترکیبـی  نقـل  و  حمـل 

سـتون های اصلـی پایـداری و تحقـق ایـن رکوردهـا 

هسـتند نیـز باعـث شـده اسـت موفقیت هـای زمان 

اخیر قابلیت دستیابی بیشتری داشته باشند. 

زیرسـاخت های کشـور را برای حمل و نقل ریلی  ◄

و جاده ای چگونه می بینید؟ چه چالش هایی در این 

حوزه وجود دارد؟

ایـران دارای مزیت هـا و پتانسـیل های زیـادی در 

زمینه لجستیک است که از مهم ترین آن ها می  توان 

بـه قـرار گرفتـن در منطقه خاورمیانه و در مسـیر پنج 

کریـدور اصلـی ترانزیـت و حمـل و نقـل بین المللـی، 

نقـل،  و  حمـل  روش هـای  همـه  از  اسـتفاده  امـکان 

دسترسـی بـه آب هـای آزاد، داشـتن سـواحل آبـی و 

مرزهای خشکی گسترده، برخورداری از بنادر متعدد 

و شـبکه جـاده ای گسـترده اشـاره کـرد. کشـور مـا بـه 

دلیـل برخـورداری از ایـن مزیت هـا، توانایـی تبدیـل 

شدن به یکی از مراکز مهم تجارت در منطقه و حتی 

دنیا را دارا بوده اما متاسفانه تاکنون توسعه لجستیک 

در کشور به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. 

در جـدول زیـر، ضعف عملکـردی ایران در زمینه 

حمـل و نقـل مطابـق بـا شـاخص های مرتبـط بـا حـوزه 

لجستیک، به خوبی نشان داده شده است که علت 

آن، عدم توسعه زیرساخت های لجستیکی است. بر 

اسـاس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در شـاخص 

عملکـرد لجسـتیک سـال 2019، دارای نمـره 2.34 از 5 

بـوده و جایـگاه 80 را در میـان  )بهتریـن وضعیـت( 

 

 

طوری که رشد 130درصد حمل مواد اولیه در 6 ماهه 

اول امسال بر اساس برنامه ابالغی فوالد خوزستان به 

عنـوان بهتریـن عملکـرد 10 سـال اخیـر، دسـتیابی بـه 

رکـورد حمـل و نقـل روزانـه به میـزان 33هـزار و 216 تن 

به  عنوان بهترین عملکرد 10ساله حمل روزانه از تاریخ 

ثبـت رکـود بی سـابقه  تـا کنـون و  تاسـیس شـرکت 

تعمیـرات واگن هـای بـاری بـه تعـداد 877 دسـتگاه 

انبـار  ایجـاد  همچنیـن  اسـت.  شـده  حاصـل  واگـن 

فـوالد  مجموعـه  در  بـار  نخسـتین  بـرای  ضایعـات 

خوزسـتان، رشـد بیـش از 300درصـدی سـود خالـص 

حسابرسی شده 6ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به 

دوره مشـابه در سـال قبـل، بـه سودرسـانی مجـدد 

سیستم پایانه شرکت پس از سالیان متمادی از دیگر 

عملکردهـای فـوالد لجسـتیک در امسـال بوده انـد. 

ضمـن اینکـه سـال جـاری اقداماتی همچون برگـزاری 

راه انـدازی  و  کشـور  در  حمـل  مناقصـه  بزرگ تریـن 

سیسـتم الکترونیکـی رزرو بـار و صـدور بارنامـه در 

منطقه سنگان-خواف صورت دادیم. در نهایت اینکه 

شـرکت فوالد لجسـتیک اخیرا مفتخر به کسـب لوح 

تقدیر شرکت راه آهن جمهوری اسالمی شده است.

عوامل کسب این موفقیت ها را در حوزه حمل و  ◄

نقـل چـه می دانیـد؟ چه اقداماتـی را برای رسـیدن به 

این موفقیت صورت داده اید؟

کارکنان شرکت چند وجهی فوالد لجستیک به 

ماننـد سـایر فـوالد مـردان، کمـر همـت بسـته اند کـه 

پایداری تولید شـرکت فوالد خوزسـتان همواره حفظ 

شـده و زمینه ها و بسـترهای ارتقا فراهم شـود. قطعا 

انجام این امور بدون لطف و عنایت خداوند متعال 

و مسـاعدت های هیئـت مدیـره محتـرم و همـت و 

تـالش مضاعـف همکاران شـرکت چندوجهـی فوالد 

لجستیک در کنار همدلی، کار گروهی، دانش فنی، 

تخصـص و تعهـد، تـالش بی وقفـه و حفـظ کیفیـت 

کنتـرل  برنامه ریـزی،  تـالش،  اسـت.  نشـده  میسـر 

دقیق پارامترهای  عملیاتی و تدوین سناریوهای پویا 

ایـن  بـه  اصلـی دسـتیابی  را می تـوان جـزو عوامـل 

موفقیت ها دانست. همچنین کار گروهی و روحیه 

کـه  اسـت  تعهـد  و  تخصـص  کنـار  در  مجاهـدت 

دسـتیابی بـه رکوردهـای جدیـد را تضمیـن می کند. 
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141کشور به خود اختصاص داده است.

هرچنـد کـه مقایسـه ایـن آمـار در سـال 2019  بـا 

وضعیـت کشـور در سـال 2018 نشـان می دهـد کـه 

بخـش  در  ایـران  وضعیـت  اخیـر  سـال های  طـی 

لجستیک در بعضی شاخص ها بهبود یافته، اما در 

قیـاس بـا متوسـط نمـره و رتبـه کشـور در شـاخص 

سـایر  و  سـرمایه گذاری  و  پیشـرفت  و  مذکـور 

شـاخص های دیگر کشـورها، نتیجه این می شود که 

ایران در حوزه لجستیک پیشرفت چندانی نداشته 

اسـت و طبیعتـا در قیـاس بـا کشـورهای پیشـرفته و 

توسـعه یافته از زیرسـاخت های لجسـتیکی کارآمد 

برخوردار نیست.

بــــا توجــــه بـه اینکـــه دولـــت متولـی احــداث  ◄

زیرسـاخت ها اسـت چـه پیشـنهادهایی را در جهـت 

بهبود وضعیت زیرساخت ها دارید؟

با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به متولی 

می تـوان  زیرسـاخت ها،  احـداث  در  دولـت  بـودن 

نتیجه گیری کرد که با وجود پتانسیل ها و مزیت های 

منحصربه فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دالیل 

گوناگون، توسـعه لجسـتیک و زیرسـاخت های آن در 

کشور ما مغفول مانده است. عمده ترین چالش های 

حوزه لجستیک کشور را می توان مواردی شامل عدم 

بـرای حـوزه لجسـتیک، فقـدان  وجـود سـند جامـع 

حمل ونقل چندوجهی در کشور، عدم شکل گیری و 

توسعه شرکت های لجستیکی طرف سوم  با رویکرد 

عـدم  دولتـی،  سـازمان های  طـرف  از  برون سـپاری 

مشـارکت بخـش خصوصـی در توسـعه لجسـتیک به 

دلیـــل هزینه هــــا و فرایندهـــای قانـــونی طـــوالنی، 

نابه سـامانی و عدم هماهنگی در زنجیره های تامین 

کاال و سـازمان های مرتبـط دولتـی و خصوصـی، عـدم 

توسـعه مراکـز لجسـتیکی در ایـران و تبدیـل نشـدن 

کشـور بـه هـاب تجـاری در منطقـه و عـدم توسـعه 

زیرساخت های فیزیکی برشمرد.

افزون بر مشکالتی که اشاره شد، تعدد نهادهای 

نظارتـی در حـوزه ترانزیت و فرایندهـای ورود و خروج 

کاال، وجود نهادهای متعدد متولی سیاست گذاری و 

تصمیم گیـری در حـوزه لجسـتیک و حمــــل و نقــــل، 

عـــدم استفــاده از تکنولوژی و تجهیزات نوین در حوزه 

لجسـتیک، عـدم وجـود زیرساخــت و سـامانه های 

اطالعــاتی بـــرای بـــه اشتراک گــذاری اطالعـــات بیـــن 

سازمان هـــای ذی ربط و مواردی از این قبیل، از دیگر 

چالش هـا و موانـع بهبـود وضعیـت لجسـتیک در 

کشور به حساب می آیند.

چـه برنامه هـا و چشـم اندازی را بـرای شـرکت  ◄

فوالد لجسـتیک در سـال جاری و سـال های آتی در 

نظر گرفته اید؟

شرکت فوالد لجستیک به لطف خداوند متعال 

در صدد است تا ضمن حفظ شرایط موجود کنونی و 

ایجـاد وضعیـت رو بـه بهبـود، اهـداف کوتاه مـدت و 

بلندمدت را برای سازمان خود بر اساس نقشه جامع 

راه طراحـی شـده بـه دسـت آورد. در همیـن راسـتا، بـا 

توجه به موانع و مشکالت پیش روی حوزه لجستیک 

کشور و منطقه خوزستان و دسترسی سریع این حوزه 

به آب های منطقه آزاد، اقداماتی نظیر تدوین نقشه 

و  ایجـاد  خوزسـتان،  فـوالد  لجسـتیک  جامـع  راه 

به کارگیری مدل های جدید و ارتقای مدل های فعلی 

حمـل و نقـل چنـد وجهـی و ترکیبـی با رویکـرد هزینه 

کمتر، کیفیت باالتر و زمان سریع تر، حمایت از ایجاد 

زیرسـاخت های لجسـتیکی و ارتقای زیرساخت های 

فیزیکـی در کنـار وجـود یـک نهـاد متولی مشـخص و 

واحـد بـرای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی در حـوزه 

لجسـتیک مورد نیاز شـرکت فوالد خوزسـتان با توجه 

بـه زیرسـاخت های منطقه، ایجاد زمینه های بیشـتر 

مشـارکت بخـش خصوصـی در توسـعه لجسـتیک 

منطقـه خوزسـتان، سـاماندهی زنجیره هـای تامیـن 

کاالی مـواد اولیـه و محصـوالت تولیدی شـرکت های 

فـوالدی در سـطح کشـور بـا رویکرد به پویایی بیشـتر، 

ایجـاد و توسـعه مراکز لجسـتیکی مـورد نیاز سـازمان 

فوالد خوزستان در راستای بهبود شرایط حمل و نقل 

و همچنین ارتقای سطح معیشتی و رفاهی همکاران، 

تجمیـع لجسـتیکی حمـل و نقـل فـوالد خوزسـتان در 

همـه زمینه های بارگـذاری، باربـرداری و حمل و نقل، 

و  الزم  بسـتر های  و  مشـارکتی  زمینه هـای  ایجـاد 

گسترش انبارهای اختصاصی مورد استفاده در بندر 

امـام خمینـی، جزو برنامه ها، اهداف و سیاسـت های 

این شرکت است.

رشد 130درصد حمل مواد اولیه در 
6 ماهه اول امسال بر اساس برنامه 

ابالغی فوالد خوزستان به عنوان 
بهترین عملکرد 10 سال اخیر، 

دستیابی به رکورد حمل و نقل روزانه 
به میزان 33 هزار و 216 تن به  

عنوان بهترین عملکرد 10ساله حمل 
روزانه از تاریخ تاسیس شرکت تا 

کنون و ثبت رکود بی سابقه تعمیرات 
واگن های باری به تعداد 877 

دستگاه واگن حاصل شده است
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مدیرعامل شـرکت سرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: هلدینگ »ومعادن« سرمایه گذاری در بسـیاری از حوزه های معدن و صنایع 
معدنی را آغاز کرده و در میان آن ها، طرح های زودبازده را هدف گذاری کرده است.

به دنبال سرمایه گذاری در طرح های زودبازده هستیم
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:

بـا خبرنـگار  نـادری در گفت وگـو  امیرحسـین 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

شرکـــــت  بزرگ تریـــــن  عنــــــوان  بــــه  فلـــــزات، 

سـرمایه گذاری در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی 

کشـور این رسـالت را بر دوش دارد که سـرمایه ها 

را به سـمت اجرای پروژه ها هدایت کند.

وی افزود: استراتژی که در شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات در پیـش گرفته ایـم، خلـق 
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ارزش اسـت. ایـن خلـق ارزش می توانـد در قالـب 

طرح هـای  اجـرای  شـرکت ها،  ظرفیـت  افزایـش 

توسـعه ای، تکمیـل زنجیـره ارزش و... باشـد و در 

حوزه های مختلف جلوه پیدا کند. 

توسعــه  سرمایه گـــذاری  شرکـــت  مدیرعامـــل 

معـادن و فلـزات خاطرنشـان کـرد: در شـرکت های 

سـرمایه پذیر، بیـش از 50 طـرح در دسـت اقـدام 

داریـم کـه ایـن طرح هـا در مقیـاس کوچک، بـزرگ و 

متوسـط هسـتند. برخـی از ایـن طرح هـا توسـعه ای 

بـوده و برخـی دیگـر نیـز ماهیـت افزایـش ظرفیـت 

دارنـد. همچنیـن بخشـی از ایـن طرح هـا بـه صورت 

زیرساختی هستند.

نـادری تصریـح کـرد: طرح هایـی کـه در گـروه 

توسـعه معـادن و فلـزات اقدام می شـوند، طرح های 

بسـیار جذابـی از نظـر تحلیـل شـاخص های مالـی و 

اقتصـادی هسـتند و نـرخ بـازده داخلـی و خالـص 

ارزش فعلـی )NPV( جذابـی دارنـد. بـه همین دلیل 

شـرکت ها تـا جایـی کـه امـکان دارد، می تواننـد از 

طریـق ابزارهـای مختلـف از جملـه بـازار سـرمایه و 

مالـی  تامیـن  بـه  نسـبت  تسـهیالت  دریافـت 

پروژه های خود اقدام کنند.

وی عنـوان کـرد: اقـدام مهمـی کـه در شـرکت 

بـرای  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

نخسـتین بـار انجـام دادیـم، تشـکیل یـک شـرکت 

سـهامی عـام پروژه محـور بـا عنـوان تجلـی توسـعه 

عنـوان  بـه  شـرکت  ایـن  اسـت.  فلـزات  و  معـادن 

اولین شـرکت پروژه محور بازار سـرمایه، پروژه های 

جـذاب را در سـبد سـرمایه گذاری خود قـرار داده 

و قصـد دارد تامیـن مالـی پروژه هـا را بـه صـورت 

از طریـق جمـع آوری سـرمایه های خـرد  مسـتقیم 

مردم انجام دهد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات با اشـاره به فعالیت این شـرکت در 

تمـام زنجیـره و برنامه ریـزی بـرای تکمیـل آن، بیـان 

کرد: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

برنامه ریزی دقیق و گسترده ای در زمینه اکتشاف 

دارد. در ایـن رابطـه هلدینـگ ومعـادن یـک شـرکت 

اکتشـافی بـا عنـوان پایـا را متشـکل از شـرکت های 

بزرگ حوزه معدن و فوالد تاسـیس کرد. شـرکت پایا 

13 زون را در نقـاط مختلـف کشـور ازجملـه اردبیل، 

آذربایجـان، اصفهـان، یـزد، کرمـان و... در اختیـار 

گرفتـه و روی آن  هـا کار کـرده اسـت. در ایـن زون هـا 

پی جویی، عملیات اکتشـافی و اقدامات متعددی 

در جهت شناسـایی ذخایر معدنی و پتانسـیل های 

آن ها صورت گرفته است.

نـادری اضافـه کرد: در حوزه اکتشـاف، آمادگی 

کامل سرمایه گذاری را از لحاظ مالی و اجرایی دارا 

هسـتیم که تحقق یافتن این امر نیازمند آزادسـازی 

پهنه های معدنی اسـت. در واقع، هزینه مورد نیاز 

این امر، از طریق شـرکت  های سـودده زیرمجموعه 

توسـعه معـادن و فلـزات تامیـن می شـود و مـا بـه 

دنبـال قـرار گرفتـن منابـع مالـی حاصـل از این اتقاق 

در اختیار بخش های اکتشافی کشور هستیم.

تجهیـزات  واردات  حـال  در  کـرد:  اذعـان  وی 

حفـاری بـه داخـل کشـور هسـتیم و تربیت حفـار به 

همراه تمامی موارد مورد نیاز در این زمینه در حال 

ایـن  انجـام  عـدم  صـورت  در  زیـرا  اسـت  انجـام 

اقدامـات، در آینـده بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه 

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

اکتشاف ذخایر معدنی است.

توسعــه  مدیرعامـــل شرکـــت سرمایـــه گذاری 

معـادن و فلـزات مطـرح کـرد: در تـالش هسـتیم بـه 

سـایر حوزه هـای فلزی همچـون عناصر نـادر خاکی، 

پلی متال ها و سـایر عناصر معدنی مهم وارد شـویم 

ایـن  در  فـوالد،  و  سـنگ آهن  زنجیـره  بـر  عـالوه  تـا 

حوزه هـا نیـز حضـور فعـال داشـته باشـیم. یکـی از 

برنامه هـای مـا، فعالیـت در حـوزه  عناصـر کمیـاب 

است و در حال حاضر، در مرکز کشور و در منطقه 

کوهبنـان فعالیـت در حـوزه سـرب و روی را آغـاز 

کرده ایم و برنامه های خوبی در این حوزه در دستور 

پورتفـوی  نوعـی  بـه  اقـدام  ایـن  بـا  قـرار دارد.  کار 

شرکت تنها به یک زنجیره محدود نشده است و تا 

حد زیادی گسترش می یابد و متنوع تر می شود.

وی در پایـان اظهـار کـرد: دیـدگاه مـا آن اسـت 

کـه تـا حـــد امکــــان، از خام فروشـی جلوگیــــری بـه 

موجــــود  محصــــوالت  روی  و  آوریــــم  عمــــل 

ارزش آفرینـی کنیـم. ایـن یعنـی اگـر در شـرکتی، 

مـواد اولیـه تولیـد و فروختـه یـا صـادر شـود، از این 

امـر جلوگیـری شـود و زنجیـره تولیـد شـرکت مـورد 

نظـر تـا حلقه هـای نهایـی ادامه یابـد تا محصوالتی 

تولیـد شـود کـه ارزش افـزوده بـه مراتـب باالتـری 

دارنـد؛ سـپس ایـن محصـوالت در داخـل به فروش 

روند و یا صادر شوند.
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مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر گفت: این شـرکت در راسـتای حفظ و افزایش نقش خـود در تامین مـواد اولیه صنعت فوالد 
کشـور به دنبال افزایش سـرمایه و اجرای طرح های توسـعه ای اسـت تا همچنان رتبه نخسـت تامین مواد اولیه صنعت فوالد را حفظ کند 

و آن را ارتقا دهد.

با »توقف« بیگانه ایم
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

ایمـان عتیقـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

بزرگ تریـن  گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

تولیدکننده مواد اولیه صنعت فوالد کشـور اسـت و 

32 درصـد تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن و 24 درصـد 

تولید گندله را بر عهده دارد. گل گهر حضور بسـیار 

فعالی در تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور دارد 

و با اجرای طرح های توسعه ای متعدد توانسته است 

همواره جایگاه خود را به عنوان تامین کننده نخست 

صنعت فوالد کشور حفظ کند.

وی افـزود: گل گهـر هم اکنـون هفـت خـط تولید 

کنسـانتره در حـال بهره بـرداری بـه ظرفیـت حـدود 

حاضـر،  حـال  در  دارد.  اختیـار  در  تـن  16میلیـون 

در  را  سـنگ آهن  کنسـانتره  تولیـد  اصـالح خطـوط 

کـه خطـوط  بـه طـوری  قـرار داده ایـم.  کار  دسـتور 

شـماره 4، 5، 6 و 7 بـه صـورت مجـزا جهـت افزایـش 

ظرفیـت و بهبـود کیفیـت اصـالح خواهـد شـد. ایـن 

طرح هـا در شـرکت گل گهـر حـدود 60 تـا 70 درصـد 

پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

اضافـه کـرد: عـالوه بـر طـرح اصـالح خطـوط تولیـد 

کنسانتره ، به دنبال ارتقای ظرفیت گندله سازی نیز 

هستیم. در حال حاضر، گل گهر دو خط تولید گندله 

بـا ظرفیـت مجمـوع 12 میلیـون تـن در اختیـار دارد. 

گل گهـر قصـد دارد ظرفیـت و کیفیـت این خطـوط را 

افزایـش دهـد و در ایـن رابطـه، طرح هایـی همچـون 

احداث آبگیری فیلتراسیون باطله های کارخانه های 

تغلیـظ،  کارخانـه  کنتـرل  سیسـتم های  کنسـانتره، 

پیش فـرآوری خـوراک خـط چهارم و طرح های توسـعه 

دیگر را در دستور کار قرار داده است.

بومی سازی و توجه به ساخت داخل  

عتیقـی تصریـح کـرد: تولید محصوالت شـرکت 

از  مـوارد  اغلـب  در  اخیـر  سـال های  در  گل گهـر 

ظرفیـت خطـوط بیشـتر بـوده اسـت. در ایـن رابطـه، 

مهم تریـن رویکـردی کـه شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهـر بـرای کاهش هزینه های تعمیـر و نگهداری 

 )RCM( خـود اجرا کرده مبتنی بر قابلیت اطمینـان

اسـت. بیشـترین بخش هزینه های نت در توقفات 

و  معدنـی  شـرکت  امـا  می شـود،  صـرف  سـالیانه 

صنعتـی گل گهـر بـا اجـرای رویکـرد »RCM« موفـق 

شده بازه سالیانه توقفات واحدهای گندله سازی  را 

از یک سال به دو سال افزایش دهد و این امر منجر 

بـه افزایـش چشـمگیر تولیـد و کاهـش هزینه هـای 

تعمیر و نگهداری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم های ظالمانه ای 

که علیه کشور ایران اعمال شده، تالش کردیم تا این 

تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کنیـم و بـا مهندسـی 

شـرکت های  از  حمایـت  و  بومی سـازی  معکـوس، 

دانش بنیان، این تحریم های ظالمانه را بی اثر سازیم. 

بنابراین واحد مهندسی معکوس و ساخت داخل در 

شـرکت ایجاد شد. 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

بیـان کـرد: گل گهـر در ریسـک سـاخت بـار اول بـا 

سـازندگان توانمنـد داخـل کشـور سـهیم می شـود. 

خروجـی ایـن رویکـرد، کسـب رتبـه اول صرفه جویـی 

ارزی کشـور در سـال ١٣٩٩ توسـط این شـرکت بوده و 

عالوه براین، منجر به تامین به موقع قطعات یدکی با 

هزینه ای منطقی و رقابتی شده است.

تامین پایدار انرژی  

عتیقی با اشاره به قطعی برق صنعت فوالد به 

دلیـل کمبـود انـرژی، عنـوان کـرد: گل گهـر همـواره 

در مسیر توسعه ظرفیت های تولید حرکت کرده و 

بـا شـناختی دقیـق از اهمیـت مقولـه انـرژی و لـزوم 

و  اقدامـات  کنونـی،  شـرایط  در  آن  پایـدار  تامیـن 

برنامه هـای مختلفـی را در این خصوص در دسـتور 

کار قـرار داده اسـت. در ایـن راسـتا، شـاخص های 

مصـرف انـرژی خـود را در مقایسـه بـا شـرکت های 

داخلی مشـابه و شـرکت های خارجی تا سـطح قابل 

 قبولی ارتقا داده ایم.

بـا  تجهیـزات  از  اسـتفاده  کـرد:  اضافـه  وی 

تکنولـوژی روز دنیـا در سـاخت کارخانه هـا، انجـام 

مدیریـت  و  موجـود  تولیـد  خطـوط  در  اصالحـات 

بهینـه مصـرف بـرق در دسـتیابی بـه ایـن امـر تاثیـر 

زیـادی داشـته اسـت. در ضمـن، شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر جزو شـرکت های پیشـرو در زمینه 

ممیـزی انـرژی و دارای گواهینامـه مدیریـت انـرژی 
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مجموع تولید ساالنه این شرکت در افق چشم انداز 

بهینه سـازی  و  توسـعه  اجـرای پروژه هـای  بـا   ،1404

خطوط، به بیش از 30 میلیون تن خواهد رسید.

وی اظهـار کرد: اسـتراتژی گل گهر بـرای افزایش 

ظرفیـت  ارتقـای  آینـده،  سـال های  در  سـودآوری 

زیرسـاختی در حـوزه محصـوالت فـوالدی و تکیـه بر 

فعالیت هلدینگ در زنجیره ارزش است که ازجمله 

این فعالیت ها می توان به تامین مالی شرکت ها در 

راستای تکمیل پروژه های آن ها، با هدف بهره برداری 

و افزایش سودآوری مجموعه گل گهر اشاره کرد. در 

این زمینه، در نظر داریم سرمایه شرکت را از 10هزار 

میلیـارد تومـان کنونـی بـه 30 هـزار میلیـارد تومـان 

افزایش دهیم و جزو سه شرکت بزرگ بورسی از نظر 

سرمایه قرار بگیریم. البته گل گهر از نظر ارزش بازار 

در بین پنج شرکت بزرگ بورس قرار دارد.

در  حـال حاضـر،  در  کـرد:  عتیقـی خاطرنشـان 

منطقـه گل گهـر بـا تاسـیس شـرکت های فـوالدی بـه 

و  اسـفنجی  آهـن  نظیـر  محصوالتـی  تولیـد  حـوزه 

آینـده ای  در  و  شـده ایم  وارد  فـوالدی  محصـوالت 

نه  چندان دور، با تولید اسلب نازک و مقاطع فوالدی، 

زنجیـره فـوالد را تکمیل خواهد کرد. موقعیت ممتاز 

گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  جغرافیایـی 

همچنین وجود زیرساخت های الزم، احداث صنایع 

فوالدی را در این منطقه توجیه پذیر می کند.

گل گهر، همراه فرهنگی سیرجان  

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر با 

اشاره به اهمیت انجام مسئولیت های اجتماعی در 

این شرکت، گفت: یکی از دغدغه های مهم مدیران 

گل گهـر توجـه بـه مسـائل فرهنگـی و هنـری اسـتان 

کرمـان بـه ویـژه شـهر سـیرجان و ارتبـاط دادن آن بـا 

صنعت و معدن بوده است. بر این اساس، گل گهر از 

سـال گذشـته میزبـان برگـزاری چندیـن دوره رویـداد 

هنـری بـوده کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه نخسـتین 

سـمپوزیوم مجسمه سـازی گل گهـر، نمایشـگاه آثـار 

خوشنویسـی، نخسـتین نمایشـگاه کتـاب گل گهـر، 

مسابقات سازه های ماکارونی، جشنواره داستان آهن 

کارگردانـی،  و  فیلمسـازی  آمـوزش  دوره  سـیرجان، 

جشنواره تئاتر استان و... اشاره کرد.

عتیقـی در پایـان تصریـح کـرد: شـرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر همواره به مسئولیت های اجتماعی 

به عنوان یک وظیفه نگاه کرده و بر این اساس، شعار 

»گل گهر، همراه فرهنگی سیرجان« برای این شرکت 

انتخاب شده است.

»ISO 50001« اسـت. ضمـن اینکـه بـا تعریـف و 

ابالغ آیین نامه صیانت از انرژی در تمام قراردادهای 

منعقـد شـده، در کنـار پایـش ماهیانـه واحدهـای بـا 

مصـرف بیـش از حد مجاز، زمینه صرفه جویـی را در 

این منطقه به وجود آوردیم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 

خصـوص طرح هـای در دسـت اقـدام ایـن شـرکت در 

زمینه انرژی، مطرح کرد: گل گهر تامین برق با طرح 

احـداث پسـت های انتقـال برق، خطوط فشـار قـوی و 

نیروگاه سیکل ترکیبی به میزان یک هزار و 500مگاوات 

را در دسـتور کار قـرار داده کـه فـاز اول بـا ظرفیـت 

500مـگاوات بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت و قـرارداد 

اسـت.  شـده  منعقـد   BOT به صـورت  دیگـر  2فـاز 

همچنین تامین آب کارخانه ها و طرح های در دست 

اقدام تکمیل زنجیره فوالد از طریق اجرای پروژه ملی 

شیرین سـازی و انتقـال آب از خلیـج فـارس به منطقه 

گل گهر انجام گرفته است.

 ایجاد زیرساخت های گاز و تامین آن، متناسب با 

ظرفیت مورد نیاز طرح های توسعه شرکت در دست 

اجرا است و در این حوزه  احداث خط لوله گاز از خط 

ارسنجان به منطقه گل گهر را پیگیری می کنیم.

عتیقـی تاکیـد کـرد: گل گهـر از مقولـه توجـه بـه 

محیـط زیسـت نیـز غافـل نشـده و بـا توجـه بـه اینکـه 

ظرفیت های بالقوه ای در زمینه استفاده از انرژی های 

پـاک ماننـد انـرژی خورشـیدی و بـادی دارد، درصـدد 

اسـت تـا یـک دهـه آینده به قطب انـرژی پاک منطقه 

تبدیل شود.

افزایش سرمایه در راستای اجرای   

طرح های توسعه ای

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 

اشاره به فروش بیش از 32 هزار میلیارد تومانی این 

شـرکت در هشـت مـاه امسـال و نیـز سـود خالـص 

حسابرسـی نشـده 11 هـزار میلیـارد تومانـی در 6 مـاه 

شـرکت  اصلـی  اسـتراتژی  کـرد:  اذعـان  نخسـت، 

معدنی و صنعتی گل گهر در سال های اخیر افزایش 

حجـم تولیـد و فـروش محصـوالت خـود )گندلـه و 

کنسانتره( و همچنین تکمیل زنجیره ارزش خود در 

حـوزه محصـوالت معدنـی و فـوالدی بـوده اسـت. 
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مدیرعامل شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: این شـرکت با توجه به سـوددهی بسیار مناسب و پتانسـیل های معدنی در کشور، حدود 
70 تا 80 هزار میلیارد تومان پروژه سودده در دست اقدام دارد که عملیات اجرایی بسیاری از آن ها آغاز شده است.

80 هزار میلیارد تومان پروژه سودده در دست اقدام داریم
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

ناصـر تقـی زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

متاسـفانه کشـور مـا بـا خشکسـالی مواجـه شـده و 

امـروزه یکـی از دغدغه  هـای اصلـی مسـئوالن عالـی 

کشـور آب اسـت. قطعـا مشـکل کم آبـی در کشـور 

فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  خـط  و  بـوده  حـل  قابـل 

امکاناتـی را در ایـن خصـوص فراهـم کـرده اسـت. 

تـالش و  بـا  انتقـال آب  امیـدوار هسـتیم موضـوع 

تـا  همفکـری مسـئوالن و شـرکت ها پیگیـری شـود 

عملیـات اجرایـی انتقـال روزانـه حداقـل 15 میلیـون 

متـر مکعـب آب بـرای مناطـق مرکـزی کشـور فراهـم 

آید. با اهتمامی که دولت در این زمینه دارد، حتما 

عملیات اجرایی این خط آغاز و انجام خواهد شد و 

شـرکت های بـزرگ معدنی و فـوالدی نیز تمام تالش 

خـود را چـه از نظـر تجهیزاتـی و چه از نظر هزینه ای، 

برای این منظور خواهد داشت.

وی افـزود: شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

نیـز در راسـتای رسـالت خـود، تـالش حداکثـری را 

بـرای اجـرای خطـوط انتقـال آب بـه مناطـق مرکـزی 

کشـور خواهـد کـرد. در ایـن رابطـه الزم اسـت بـا 

توجه به هزینه های هنگفتی که احتماال شرکت ها 

در ایـن پروژه هـا خـرج خواهنـد کـرد، فاکتورهـای 

اقتصـادی کـردن پروژه هـا نیـز در نظـر گرفتـه شـود. 

بـه طـوری کـه مشـوق هایی از سـوی مسـئوالن برای 

شرکت ها لحاظ شود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو 

خاطرنشـان کرد: کم آبی در بسـیاری از نقاط کشـور 

بـه ویـژه مناطـق مرکـزی رخنـه کـرده و انتقـال آب به 

نزدیـک  و  اصفهـان  اسـتان  حتـی  مرکـزی  مناطـق 

کاشـان، نیـاز اساسـی کشـور اسـت و تمـام تالش هـا 

بایـد بـه این موضوع معطوف شـود. در حال حاضر، 

چادرملو برای همه فعالیت های خود از آب انتقالی 

خلیـج فـارس اسـتفاده می کنـد. این یعنـی چادرملو 

حتـی از چاه هـای آبـی کـه در اختیـار دارد، بـه دلیـل 

افت بیش از حد منابع زیرزمینی استفاده نمی کند 

و آن را تنهـا بـرای مواقـع اضطـراری اسـتفاده خواهـد 

کرد. با تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور 

و معاونـان وی، حتمـا طـرح انتقـال آب بـه مرکـز 

کشور باید به طور کامل اجرا شوند.

وی اذعـان کـرد: چادرملـو حتمـا در ایـن امـر ملی 

شـرکت  ایـن  زیـرا  داشـت  خواهـد  فعـال  مشـارکت 

سـودده بـوده و در انتقـال آب بـه عنـوان مایـه حیـات، 

سرمایه گذاری خواهد کرد. در این راستا، شرکت های 

بزرگ معدنی و صنایع معدنی با هدایت سهامداران، 

هم توسعه مناسبی را رقم می زنند که در آینده سود 

بسیار مناسبی را نصیب آن ها خواهد کرد، هم اینکه 

از  کـه  را متنـوع خواهنـد سـاخت  تولیـدات خـود 

نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی یکی دو محصول 

در امان باشـند. به طوری که شـرکت چادرملو دیگر 

تک بعـدی عمـل نخواهـد کـرد. ایـن شـرکت در حـال 

حاضر به دنبال شرکت در پروژه های مرتبط با صنعت 

فوالد است.

در پروژه های سودده سرمایه گذاری می کنیم  

تقی زاده بیان کرد: در راستای اجرای پروژه های 

بـزرگ در کشـور، چندیـن شـرکت معدنـی بـه همـراه 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات یک 

شـرکت اجرای پروژه با نام تجلی را تاسـیس کردند. 

شـکل گیری شـرکت تجلـی بـه عنـوان یـک شـرکت 

سـهامی عام اجرای پروژه ایده بسـیار خوبی بود که 

چادرملو از ابتدا از آن حمایت کرد. برای نخسـتین 
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تاسـیس  ایـران  در  شـرکتی  چنیـن  کـه  اسـت  بـار 

می شـود و این موضوع می تواند راه را برای تاسـیس 

پروژه هـای  سـریع  اجـرای  و  مشـابه  شـرکت های 

توسعه ای باز کند.

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

در  را  زیـادی  پروژه هـای  چادرملـو  کـرد:  تصریـح 

دسـت اقدام دارد و حاضر اسـت سـهام بخشـی از 

ایـن پروژه هـا را به جهت حمایت در اختیار شـرکت 

تجلـی قـرار دهـد تـا این شـرکت بـه عنوان شـریک و 

سـهامدار مطـرح شـود. چادرملـو در حـال حاضـر 

پـروژه در دسـت  تومـان  میلیـارد  هـزار  حـدود 80 

اقـدام دارد و کار اجـرای بسـیاری از آن هـا آغـاز و به 

مابقـی  پیمانـکار  اسـت.  شـده  ابـالغ  پیمانـکاران 

پروژه هـا نیـز تـا بهمـن مـاه سـال جـاری انتخـاب و 

عملیات اجرایی آن ها آغاز می شوند. 

تمامـی  در  چادرملـو  شـرکت  داد:  ادامـه  وی 

حلقه هـای زنجیـره فـوالد و تامیـن مـواد اولیـه ماننـد 

گندله سـازی، آهـن اسـفنجی، تولیـد ورق فـوالدی، 

فروآلیـاژ و اجـرام نسـوز و حتـی یـک هـزار مـگاوات 

نیروگاه برق، پروژه های متعددی را در دسـت اقدام 

دارد. خوشـبختانه تـوان مالـی ایـن شـرکت بسـیار 

خـوب اسـت و تـالش می کنیـم پروژه ها با مشـارکت 

دیگـر شـرکت های توانمنـد اجـرا شـود و بـه تنهایـی 

اقدام نکنیم. در این رابطه از مشارکت شرکت های 

توانمنـد کشـور بـه ویـژه در حـوزه اجـرای پـروژه کـه 

سـهامدار آن هسـتیم و همچنیـن از سـرمایه مـردم 

استفاده خواهیم کرد. 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

عنوان کرد: امیدوار هستیم با کفایت مدیران شرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـه عنـوان 

سهامدار اصلی و نیز شرکت های مجری پروژه و دیگر 

سـهامداران بتوانیـم پروژه هـا را پیـش ببریـم. به آینده 

چادرملـو بسـیار امیـدوار هسـتیم. همچنیـن در ایـن 

بحـران اقتصـادی، بـار بـر دوش مـردم نخواهیم بـود و 

تـالش خواهیـم کرد با ایجاد اشـتغال و تولید، بـار را از 

دوش مردم برداریم.

سرمایه گذاری بدون توجه به نوسانات بازار  

تقی زاده با اشـاره به نوسـانات بازار جهانی تاکید 

کـرد: صنعـت فـوالد و تولیدکننـدگان سـنگ آهن باید 

خود را برای هر شرایطی آماده کنند و تطبیق دهند. 

یادآور می شود قیمت جهانی کنسانتره سنگ آهن در 

سـال 1394 حتی به 28 دالر به ازای هر تن رسـید؛ در 

حالـی کـه دو سـه مـاه قبـل قیمـت سـنگ آهن حتـی 

بیـش از 200 دالر بـه ازای هـر تـن ثبـت شـد. در حـال 

حاضـر، قیمـت سـنگ آهن حـدود 100 دالر بـر تـن بوده 

که همچنان مطلوب تولیدکنندگان این حوزه است. 

وی اظهـار کـرد: چادرملـو بایـد بـه تولیـد خـود 

از مزیـت  بـودن معـدن،  بـا دارا  زیـرا  ادامـه دهـد 

نسـبی برخـوردار اسـت. در هنـگام کاهـش قیمـت 

سـنگ آهن نیـز تولیدکننـدگان سـودده بودنـد و بـه 

البتـه ممکـن اسـت  ادامـه دادنـد؛  فعالیـت خـود 

بنابرایـن  باشـد.  یافتـه  کاهـش  سـوددهی  میـزان 

عمـل  شـرکت  صـالح  و  صرفـه  و  برنامـه  مطابـق 

می کنیم. اگر بیش از حد محطاط و دچار وسواس 

شـویم، نبایـد فعالیتـی انجـام دهیـم؛ در حالـی کـه 

ممکـن اسـت فرصت هـای سـرمایه گذاری و تولیـد 

یکی پس از دیگری از دست بروند.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

خاطرنشان کرد: سقف صنعت فوالد در کشور ما پر 

شده اما از آنجایی که شرکت ما یک بنگاه اقتصادی 

اسـت، بایـد در آینـده نزدیـک در هـر آنچـه کـه از نظـر 

اقتصـادی سـودده باشـد، سـرمایه گذاری کنـد. حـد 

تعیین شـده تولید فوالد کشـور برای افق 1404 حدود 

55 میلیـون تـن اسـت کـه بـه زودی بـه آن دسـت 

خواهیم یافت اما هر اندازه که اکتشافات را گسترش 

دهیـم، پشـتوانه تولیـد در صنعـت فـوالد بـرای آینـده 

خواهد بود. 

استفاده از توان دانشگاهی  

تقـی زاده اضافـه کـرد: بـرای تامیـن آب، بایـد در 

داخـل کشـور آب شـیرین کن سـاخت. خوشـبختانه 

تکنولوژی تولید آب شیرین کن در کشور تقریبا فراهم 

عنـوان  بـا  اساسـی  قسـمت  یـک  در  تنهـا  و  اسـت 

»ممبران« به واردات وابسته هستیم. در این رابطه، 

با شـرکت های روسـی و چینی وارد مذاکره شده ایم و 

امیدوار هسـتیم به زودی انتقال تکنولوژی آن انجام 

شـود تا طی یک سـال آتی، ممبران را در کشـور تولید 

کنیم. هنگامی که ممبران در کشور تولید شود، در 

ایـن صـورت قـادر به انتقال آب در هر نقطه از کشـور 

خواهیم بود. ضمن اینکه با بومی سازی شیرین سازی 

و انتقال آب، قیمت تمام شـده انتقال آب به شـدت 

کاهش خواهد یافت. 

و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  کـرد:  تصریـح  وی 

چادرملـو بـه همـراه تعـدادی از شـرکت های معدنـی 

را  فـارس  متـر مکعـب آب خلیـج  هـزار  روزانـه 600 

شیرین سـازی می کند و سـه آب شـیرین کن را ساخته 

اسـت و در حـال سـاخت نیـز دارد. بـا دانشـگاه های 

بزرگ صنعتی کشور برای بومی سازی و انتقال دانش 

بـه ویـژه در حـوزه آب شـیرین کن و سـایر حوزه هـای 

مورد نیاز همکاری نزدیک داریم و پیشنهاداتی به ما 

ارائه می کنند. اعتقاد داریم دانشگاه باید به صنعت 

ورود پیدا کرده و با دید کاربردی به علم نگاه کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 

ذکـر مثالـی در خصـوص همـکاری بـا دانشـگاه، بیـان 

کـرد: بـا همـکاری شـرکت تعاونـی توسـعه و عمـران 

شهرسـتان اردکان، فـاز اجرایـی طـرح بـه دام انـدازی 

گازهـای خروجـی دودکش هـای کارخانـه چادرملو به 

روش BOO تـا پایـان سـال جـاری شـروع خواهـد شـد. 

طراحی مفهومی و انتخاب فناوری های نوآورانه این 

طـرح توسـط مشـاور داخلـی متشـکل از اسـاتیدی از 

دانشـگاه صنعتی شـریف و شـرکت های دانش بنیان 

داخلی با مجوز وزارت نفت تهیه خواهد شد. 

شرکت های بزرگ معدنی و صنایع 
معدنی با هدایت سهامداران، هم 

توسعه مناسبی را رقم می زنند که در 
آینده سود بسیار مناسبی را نصیب 

آن ها خواهد کرد، هم اینکه تولیدات 
خود را متنوع خواهند ساخت که از 

نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی 
یکی دو محصول در امان باشند
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زنجیـره فـوالد و تکمیل آن، رویایی اسـت دسـت یافتنی که بسـیاری از شـرکت های معدنـی و صنعتی به دنبال تحقق آن هسـتند تا 
بـا تکمیـل ایـن زنجیره نقـش خود در عرصـه صنعت و معدن را به ثبات برسـانند. شـرکت توسـعه آهن و فـوالد گل گهر نیـز از این 
قاعده مسـتثنی نیسـت و در تالش اسـت با افقی وسـیع، در حوزه فوالدسـازی، نورد، آهن اسـفنجی و... خوش بدرخشـد و به تکمیل 
زنجیـره فـوالد نزدیک تـر شـود. در این باره، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« با محمد محیاپور، مدیرعامل شـرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر در خصوص فعالیت های این شرکت گفت وگویی انجام داده است که متن آن را در ادامه می خوانید:

برای رسیدن به توسعه، عزم جدی داریم
محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

افـق  ◄ برنامه هـای  بـه  رسـیدن  راه هـای  از  یکـی 

بلندمـدت صنعت، راه انـدازی کارخانه هـا و افزودن 

به سهم تولید است. شرکت توسعه در این خصوص 

چه برنامه ای داشته است؟

شـرکت توسـعه آهـن و فوالد گل گهـر بـا دارا بودن 

آهـن  تـن  هـزار  و 500  میلیـون  سـه  تولیـد  ظرفیـت 

اسـفنجی در حال حاضر دو مگامدول یک میلیون و 

700 هزار تنی و یک میلیون و 800 هزار تنی فعال دارد 

و در کنـار آن، در حـال احـداث یـک واحـد مگامـدول 

آهن اسفنجی دیگر به ظرفیت یک میلیون و 800 هزار 

تـن بـوده کـه ایـن طـرح تاکنـون حـدود 33 درصـد 

پیشرفت فیزیکی داشته است. شرکت ما سهم قابل 

توجهی از تولید این محصول در کشور را دارا است و 

بـرای افزایـش سـهم و تولیـد محصـوالت دارای ارزش 

افـزوده، طرح هـای متعـددی در زنجیره فـوالد در نظر 

گرفته ایـم کـه امیدواریـم بـا تحقـق آن هـا، بـه تکمیـل 

یـک  آن،  عـالوه  بـر  شـویم.  نزدیک تـر  فـوالد  زنجیـره 

کارخانه فوالدسازی و نورد به ظرفیت سه میلیون تن 

در این شـرکت در حال احداث اسـت. قرار اسـت در 

کارخانه ورق، محصوالتی منحصر به  فرد و استاندارد 

که در کشور ما تولید نمی شوند را تولید کنیم که در 

نـوع خـود اقـدام خالقانه ای محسـوب می شـود. این 

پیشـرفت  درصـد   46 حـدود  هم اکنـون  نیـز  طـرح 

فیزیکی دارد و در تالش هستیم تا یکی دو سال آینده 

به بهره برداری برسد.

سـودآوری،  ◄ و  فـروش  رشـد  بـه  توجـه  معمـوال 

مزیـت رقابتـی پایـداری را برای شـرکت های معدنی 

رقـم می زنـد. در ایجـاد ایـن مزیـت رقابتـی چگونـه 

عمل کرده اید؟

شـرکت توسـعه خوشـبختانه با تالش و همدلی 

کلیـه پرسـنل، از مزیـت رقابتـی قابـل توجهـی در 

خصـوص بهـای تمـام  شـده محصـوالت برخـوردار 

بـه  »نزدیکـی  شـامل  رقابتـی  مزیـت  ایـن  اسـت. 

معـادن سـنگ آهن و ناچیـز بـودن هزینه حمـل مواد 

اولیـه«، »نداشـتن دغدغـه تامیـن مـواد اولیـه بـه 

دلیل همجواری با چندین کارخانه گندله سـازی«، 

»تامیـن دائـم آب بـا اتمـام پـروژه انتقـال آب خلیـج 

فضـای  احـداث  بـا  پایـدار  بـرق  »تامیـــن  فـارس«، 

نیــــروگاهی در منطقـــــه گل گهــــر«، »چابکـــــی 

سیستم هـــای عملیــــاتی بـــــه دلیــــل برون سـپاری 

فرایندها در راسـتای کاهش هزینه ها« و... اسـت. 

بررسـی صورت هـای مالـی شـرکت توسـعه آهـن و 

فوالد گل گهر نشـان می دهد درآمد این شـرکت در 

واحدهـای مختلـف در سـال گذشـته 142 هـزار و 

127میلیـارد ریـال بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل از 

آن، رشـد 168 درصدی را نشـان می دهد. همچنین 

سـودآوری ایـن شـرکت در سـال گذشـته، بیـش از 

پنـچ هـزار میلیـارد تومـان بود کـه این میـزان نیز در 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 453درصـد  مقایسـه 

رشد یافته و امیدوارکننده است.

انـرژی کشـور از محدودیـت  ◄ وضعیـت منابـع 

بـودن  انرژی بـر  بـه  توجـه  بـا  می دهـد.  خبـر  آن هـا 

واحدهای صنعتی، برای بهینه سازی مصرف انرژی 

در شرکت توسعه چه اقداماتی انجام داده اید؟

محدودیت های بسیاری در حوزه انرژی فرا روی 

سـال  در  اینکـه  کمـا  اسـت.  صنعتـی  شـرکت های 

گذشـته بـا قطعـی گاز مواجه بودیـم و در سـال جاری 

نیـز قطعـی بـرق گریبان گیر همـه فوالدسـازان کشـور 

شـد. از این رو شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر به 

همراه شـرکت گل گهر اقداماتی را در راسـتای تامین 

انـرژی بـه صورت پایدار انجـام داد. ازجمله اقدامات 

ارزشـمندی کـه توسـط شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد 

گل گهـر در ایـن حـوزه در دسـتور کار قـرار داشـت، 

پست برق 400/33 کیلوولت حدید بود که به عنوان 

پروژه زیرساختی شرکت به بهره برداری رسید و کمک 

شایانی به تامین انرژی پایدار کرد. 

آیـا تامیـن و صرفه جویی خوبی بـا راه اندازی این  ◄

پست محقق خواهد شد؟

ایـن پـروژه کمـک قابـل توجهـی بـه حفـظ انـرژی 

خواهـد کـرد. پسـت 400 بـه 33 کیلوولـت حدیـد در 

زمینی به مساحت 49 هزار و 680 مترمربع در سایت 

مجموعه با پنج بی خط 400 کیلوولت و پنج دستگاه 

ترانسفورماتور 270MVA با اعتباری بالغ  بر 40میلیون 

یورو و 400 میلیارد ریال توسـط شـرکت توسـعه آهن و 



فــوالد

هفتهنامه

23
 é شماره  é 195 آذر ماه 1400

فـوالد گل گهـر احـداث شـد. پسـت حدیـد یکـی از 

کـه  اسـت  توسـعه  شـرکت  زیرسـاختی  پروژه هـای 

ولتـاژ  افـت  کاهـش  شـبکه،  پایـداری  افزایـش 

بـه  برق رسـانی  قابلیـت  افزایـش  کارخانجـات، 

کارخانجات و نیز تامین دیماند مصرفی کارخانجات 

و مصـارف صنعتـی و تاسیسـات جانبـی را بـر عهـده 

دارد. از دیگـر نقـاط بـارز ایـن پـروژه می تـوان بـه تامین 

بـه  منظـور  از سـازندگان داخلـی  تجهیـزات پسـت 

حمایـت از صنایـع داخلـی اشـاره کـرد کـه می توانـد 

گامـی موثـر و مفیـد از سـوی شـرکت توسـعه آهـن و 

نیـاز  مـورد  بـرق  تامیـن  جهـت  در  گل گهـر  فـوالد 

کارخانجـات و تسـریع پروژه هـای در دسـت  اقـدام به 

شـمار آیـد. عـالوه بـر پـروژه یـاد شـده، مشـارکت در 

طرح های توسعه بلوک های نیروگاهی سیکل ترکیبی 

شـرکت گهـر انـرژی را نیـز در دسـت اقـدام داریـم که 

نتایـج آن همسـو بـا راه انـدازی پسـت حدیـد خواهـد 

بـود. ضمـن اینکـه مطالعـات اولیـه و امکان سـنجی 

اسـتفاده از پتانسـیل حرارتی گازهای خروجی استک 

غبارگیـر  گازهـای  و  اسـفنجی  آهـن  کارخانجـات 

کارخانجات ذوب نیز در حال انجام است.

آیـا راه دیگـری نیـز بـرای صرفه جویـی انـرژی در  ◄

دستور کار دارید؟

صرفه جویـی انـرژی در طـرح فوالدسـازی شـرکت 

توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکـی از اهـداف مهـم 

مجموعه توسـعه اسـت. برای تولید آهن اسـفنجی و 

میدرکـس  تکنولـوژی  از  بـه  ترتیـب  فـوالد  شـمش 

)Midrex( و تکنولـوژی ذوب و ریخته گـری پیوسـته 

)ESP( اسـتفاده می کنیم که از تکنولوژی های به روز 

دنیـا محسـوب می  شـوند. از ایـن رو، بـا امـکان شـارژ 

حـدود  دمـای  بـا  داغ  صـورت  بـه  اسـفنجی  آهـن 

650درجه سانتی گراد به کوره های ذوب و ریخته گری 

و نورد به صورت پیوسـته و حذف کوره های تونلی و 

جایگزینـی آن بـا کوره هـای القایـی بـا طـول کمتـر، در 

مجمـوع کاهـش مصـرف انـرژی حداقـل 30 درصـدی 

تکنولوژی هـای  و  مشـابه  نمونه هـای  بـه  نسـبت 

قدیمی تر اتفاق خواهد افتاد.

عـالوه بـر انرژی بـر بـودن صنایـع معدنـی، ایـن  ◄

واحدهـا بـه شـدت آب بـر نیز هسـتند. بـرای کاهش 

مصرف آب به سراغ چه برنامه هایی رفتید؟

در زمینـه کاهـش مصـرف آب بـا اصالح سیسـتم 

تصفیـه آب یکـی از واحدهـای تولیـدی، مصـرف آب 

خـود را 20 درصـد کاهـش داده ایـم کـه در ایـن بحـران 

کم آبـی درصـد قابـل توجهـی اسـت. همچنیـن در 

پروژه های تصفیه آب جدید، در نظر گرفتن استفاده 

مجدد از آب برگشتی و همچنین استفاده از سیستم 

خنک کـن ایرکولـر در واحـد سـوم، برنامه هـای دیگری 

هستند که اجرای آن ها، در مجموع، منجر به کاهش 

40 درصـدی مصـرف آب خواهـد شـد. ضمـن اینکـه 

پـروژه بازیافـت آب هـای دورریـز دسـتگاه »RO« و 

آب هـای سـطحی و انتقـال بـه صنایع پایین دسـتی به 

منظور استفاده در فرایند تولید کنسانتره در منطقه 

گل گهـر نیـز بـه بهینه سـازی مصـارف انـرژی کمـک 

شـایانی خواهـد کـرد چـرا کـه معتقدیـم واحدهـای 

معدنی و صنعتی، باید حامی اکوسیستم باشند، نه 

مخرب آن و در همین مسیر نیز گام بر می داریم.

شـرکت توسـعه در زمینـه فـروش محصـوالت  ◄

اتفـاق  ایـن  اسـت.  کـرده  عمـل  خـوب  تولیـدی 

چگونه افتاد؟

در زمینـه فـروش آهـن اسـفنجی در سـال های 

اخیر موفقیت های خوبی داشـتیم و با فروش بیش 

از دو میلیـون و 900 هـزار تـن محصـول در سـال 1399، 

درآمـد 14 هـزار میلیارد تومانی کسـب کردیم. ضمن 

اینکه تا پیش از قطعی برق در تابستان سال جاری نیز 

روند فروش بسیار مطلوب و نسبت به سال قبل از آن 

از رشـد برخـوردار بـود. بـا ایـن حـال، قطعـی بـرق در 

تابستان رشد تولید و فروش را دچار وقفه کرد اما پس 

از رفـع قطعـی بـرق، بـا همـت کارشناسـان مربوطـه 

برنامه ای در نظر گرفتیم تا تولید و فروش با سـرعت 

انجام شـود و امیدواریم بتوانیم عقب ماندگی پیش 

آمـده را جبـران کنیـم. شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد 

گل گهر، با بهبود بهره وری و رفع موانع تولید، همواره 

در مسیر رشد تولیدات حرکت کرده است. همچنین 

با هدف توسـعه پایدار، در تالش هسـتیم تا با پیروی 

از برنامه  ریزی های خود به چشم انداز تولید 6میلیون 

تن آهن اسفنجی، سه میلیون تن فوالد و 1.5 میلیون 

تـن محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال در سـال 1403 

دسـت یابیـم. سـیر صعـودی آمـار فروش محصـوالت 

تولیدی این شرکت نیز نشان دهنده توانمندی باالی 

شرکت ما در حوزه بازرگانی و فروش است. در همین 

حال پروژه احیا شماره 3 و نیز طرح فوالدسازی و نورد 

گـرم بـا ظرفیـت سـاالنه سـه میلیـون تـن انـواع ورق 

خودرو، لوله و مخازن نفت و گاز و... در دستور کار 

قرار گرفته که نشانه عزم شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر برای توسعه است.
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طـی یـک دهه اخیر، توجه مسـئوالن و دسـت اندرکاران صنعت فوالد کشـور بـه احداث واحدهـای جدید فوالدی در جنوب کشـور 
معطـوف شـده اسـت و بر این اسـاس، چندیـن واحد تولیـدی در اسـتان هرمزگان احداث شـده اند. بـا توجه به نزدیکـی به بندر 
و نیـز در دسـترس بـودن مـواد اولیـه، آب، بـرق و گاز بـه عنـوان ملزومات تولیـد فوالد، توسـعه آتی ایـن صنعت در اسـتان های 
جنوبـی کشـور رقـم می خورد. شـرکت فـوالد هرمـزگان ازجمله فوالدسـازانی اسـت که با وجـود گذر یک دهـه از فعالیـت خود، 
توانسـته هـم در بـازار داخلی و هـم در بازارهای بین المللی به یک برند معتبر تبدیل شـود. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری 
و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا عطـاهلل معروفخانـی، مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان در خصـوص وضعیت این شـرکت و 

طرح های توسعه ای آن به گفت وگو نشسته که شرح آن در ادامه آمده است: 

عطالله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در مسیر توسعه

وضعیت تولید و فروش شرکت فوالد هرمزگان  ◄

را در یکـی دو سـال اخیـر چگونـه ارزیابـی می کنید؟ 

ایـن شـرکت در ایـن دو حـوزه چـه موفقیت  هایـی را 

کسب کرد؟

شـرکت فـوالد هرمزگان با تولید حـدود 7 درصد 

ایـن  تولیدکننـده  فـوالد خـام کشـور، چهارمیـن  از 

محصول استراتژیک محسوب می شود. این شرکت 

تختـال  تـن  تولیـد سـاالنه 1.5 میلیـون  از ظرفیـت 

)اسـلب( بـه ضخامـت 200 تـا 250 میلی متـر، عـرض 

900 تـا 2 هـزار میلی متـر و طـول 6 هـزار تـا 12 هـزار 

میلی متر برخوردار است. 

آمـار تولیـد ایـن شـرکت در سـال گذشـته از مـرز 

یک میلیون و 522 هزار تن نیز فراتر رفت که این امر 

بـه معنـای رشـد 4.5 درصـدی تولیـد نسـبت به سـال 

1398 و نیـز ظرفیـت اسـمی ایـن شـرکت بود. گفتنی 

است که تولید آهن اسفنجی شرکت فوالد هرمزگان 

در سـال 1399، بـا رشـدی 8 درصـدی نسـبت بـه سـال 

قبـل از آن، بـه بیـش از یـک میلیـون و 651 هـزار تـن 

رسـید. نکتـه قابـل توجـه در خصـوص میـزان تولیـد 

تختـال شـرکت در سـال گذشـته، رکوردشـکنی های 

پیاپی در ماه  های مختلف بود؛ به طوری که پنج ماه 
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از سال تولید فوالد هرمزگان با رکوردشکنی همراه بود 

و در بهمن ماه میزان تولید 142 هزار تن ثبت شد.

در سـال جاری نیز علی رغم قطعی گسـترده برق 

در صنعـت فـوالد کشـور، تولیـد فـوالد هرمـزگان در 

برخـی از ماه هـا بـا رکوردشـکنی همراه بوده اسـت. به 

طـوری کـه هـم در فروردیـن مـاه و هـم در مهـر مـاه 

امسال رکوردهای تولید ماهانه شکسته شد و در مهر 

مـاه بـا تولیـد 146 هـزار و 106 تن، باالترین میزان تولید 

را در یـک مـاه ثبـت کردیـم. میـزان تولیـد هشـت مـاه 

امسال فوالد هرمزگان نیز 902 هزار و 262 تن بود.

در حوزه فروش نیز امسال و سال گذشته، فوالد 

هرمـزگان بسـیار درخشـان ظاهـر شـده اسـت. بـه 

طوری که در 12 ماه سـال قبل با فروش یک میلیون 

و  داخلـی  بازارهـای  در  تختـال  تـن  457هـزار  و 

درآمـد  ریـال  میلیـارد   411 و  هـزار   134 صادراتـی، 

کسـب کردیـم. در حالـی کـه طـی هشـت مـاه سـال 

جـاری، بـا فـروش 900هزار و 502 تن تختـال، 141 هزار 

و 763 میلیـارد ریـال درآمـد حاصـل شـده اسـت. بـه 

این ترتیب در هشت ماه امسال، به اندازه کل سال 

قبل درآمد کسب کردیم.

بـا توجـه بـه کسـب درآمـد فـوالد هرمـزگان در  ◄

بـوده  ایـن شـرکت چگونـه  سـال جـاری، سـودآوری 

اسـت؟ چه اقداماتی را در راسـتای کاهش هزینه ها 

و سودآوری بیشتر صورت داده اید؟

طبـق اطالعـات و صورت هـای مالـی حسابرسـی 

نشـده منتشر شـده فوالد هرمزگان در 6 ماه نخست 

امسـال، ایـن شـرکت حـدود 43 هـزار و 972 میلیـارد 

ریـال سـود خالـص بـه دسـت آورد کـه در مقایسـه بـا 

سـال گذشـته ایـن میـزان حـدود 108 درصـد افزایـش 

یافته اسـت. همچنین سـود خالص هر سـهم نیز یک 

هـزار و 759 ریـال بـرآورد شـده اسـت. علـت افزایـش 

سـودآوری در سـال جـاری توجـه به تولید محصوالت 

ویژه و دارای ارزش افزوده و صادرات بوده اسـت. در 

6 ماه نخست سال جاری بیش از 285 هزار تن تختال 

بـه سراسـر دنیـا صـادر کردیـم کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل رشـد 12 درصدی داشـته اسـت. به 

ایـن ترتیـب بـا کسـب درآمـد 40 هـزار و 552 میلیـارد 

ریال از صادرات، حدود 40 درصد درآمدهای کلی از 

جـاری  سـال  در  اسـت. همچنیـن  بـوده  حـوزه  ایـن 

چندیـن محصـول جدیـد به بـازار معرفـی کرده ایم که 

تختـال با گرید SQ690 ازجمله این محصـوالت بوده 

بـا  آلیـاژی  اسـتراتژیک  فـوالدی  گریـد  ایـن  اسـت. 

اسـتحکام بـاال در شـرایط کوئنـچ و تمپـر بـوده و در 

سـکوهای  و  پل هـا  سـدها،  معدنـکاری،  تجهیـزات 

حفاری به کار می رود. ساخت این گریدهای فوالدی 

در فـوالد هرمـزگان، کشـور را از واردات محصـوالت 

مشابه بی نیاز خواهد کرد.

در کنـار آن، بومی سـازی 15 تجهیـز اسـتراتژیک، 

افزایش راندمان ریخته گری از 96.99 درصد در سـال 

1398 به 98.13 درصد در سال 1399، افزایش راندمان 

بـه  درصـد   79.5 از  الکتریکـی  قـوس  کوره هـای 

8.9درصد در سال 1399، صرفه جویی اقتصادی بابت 

افزایـش 5 درصـدی نسـبت حمل ریلی به جـاده ای و 

ایجـاد سیسـتم محاسـبه هزینـه تعمیـرات ازجملـه 

اقدامـات و دسـتاوردهای ایـن شـرکت بـرای ارتقـای 

بیشـتر  سـودآوری  و  هزینه هـا  مدیریـت  بهـره وری، 

محسـوب می شـوند. در همیـن حـال مصـرف نسـوز 

تاندیش و پاتیل به ترتیب با 0.22 و 0.21 درصد کاهش 

نسبت رکورد قبلی به 1.7 و 1.4 کیلوگرم بر تن مذاب 

در سـال جاری رسـید. کاهش زمان آماده سـازی برای 

ریخته گری و افزایش سرعت ریخته گری، همچنین 

افزایـش تعـداد ذوب در روز و نیـز در مـاه و کاهـش 

توقفات تولید باعث شده است تا هزینه ها در فوالد 

هرمزگان کاهش یافته و در مقابل سـودآوری افزایش 

یابـد. بـه ایـن ترتیـب، فـوالد هرمـزگان در میـان همـه 

فوالدسازان، پرچمدار کاهش هزینه ها بوده است.

بسـیاری از شـرکت های فـوالدی در سـال جـاری  ◄

بـا چالـش قطعـی بـرق مواجه شـدند؛ ایـن چالش چه 

اثری بر تولید فوالد هرمزگان گذاشت؟ چه تدابیری 

را برای مقابله با این چالش ها اندیشیده اید؟

همان طـور کـه آمـار تولیـد نشـان می دهـد، در 

هشـت مـاه امسـال حـدود 50 هزار تـن از میزان تولید 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل کاسـته شـده و 

اگـر قیمـت هـر تـن تختـال در بـازار 150 هـزار ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم باشـد، ایـن یعنـی حداقـل حـدود 

750میلیـارد تومـان از فـروش شـرکت در سـال جـاری 

قصد داریم تا سال 1404 به 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

محصوالت فوالدی در جنوب کشور 
با ظرفیت تولید دو میلیون تن فوالد 

خام و ورق عریض تبدیل شویم
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کاسته شده است. راه حل تامین کمبود انرژی، پاک 

کردن صورت مسئله و قطع برق و گاز صنایع نیست. 

ضـرر و زیـان کاهـش تولیـد در صنایـع مـادری چـون 

فوالد دامن بسـیاری از صنایع پایین دسـتی را خواهد 

گرفـت و مشـکالت جدیـدی را بـرای کشـور ایجـاد 

خواهد کرد. 

در حـال حاضـر، مهم تریـن چالـش شـرکت فـوالد 

هرمـزگان بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه ای و رشـد 

تولید، قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان 

اسـت. در زمینـه سـرمایه گذاری بـرای تولیـد بـرق، 

احـداث نیـروگاه نیـز جـزو برنامه هـای فـوالد هرمزگان 

بـوده اسـت. البتـه ایـن امـر بـا هماهنگی با سـهامدار 

عمده یعنی فوالد مبارکه انجام خواهد شـد. الزم به 

بـه »مـا  بـوده کـه اعتقـاد در فـوالد هرمـزگان  ذکـر 

می توانیـم« بـوده اسـت و در ایـن راسـتا، کمیتـه ای با 

این عنوان با عضویت نخبگان صنعت تشکیل شد. 

قطعـا در ایـن کمیتـه بـه تبعیت از شـعار سـال جـاری 

یعنـی »تولیـد، پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا«، تـالش 

خواهیـم کـرد تـا هـم در بومی سـازی و هـم در رشـد 

تولید قدم های موثری را برداریم.

شـرکت فوالد هرمزگان برای افزایش سـهم خود  ◄

از بازار داخلی و نیز سـودآوری بیشـتر چه طرح های 

توسعه ای را در نظر گرفته است؟

حیـات شـرکت ها و سـازمان ها بـه توسـعه آن هـا 

بستگی دارد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی، کمی 

و  فرایندهـا  تکنولوژی هـا،  ظرفیت هـا،  نوآورانـه  و 

محصـوالت را جـزو اهـداف و ماموریت هـای مهـم 

شـرکت قـرار داده ایـم.  بـا توجـه بـه گـذر آمـار تولیـد 

شـرکت فـوالد هرمـزگان از ظرفیت هـای اسـمی ایـن 

شـرکت، بـه نظـر می رسـد کـه مهم تریـن اولویـت و 

استراتژی برای ماه های پیش رو، توسعه ظرفیت های 

تولیـدی اسـت. اسـتراتژی اصلی فـوالد هرمـزگان این 

اسـت کـه هـر سـال، بـا توجـه بـه نیـاز کشـور و نیـز بـه 

منظـور قطـع وابسـتگی بخش هـای پایین دسـتی بـه 

واردات، محصوالت جدیدی را به بازار عرضه کند. 

عالوه بر این قصد داریم تا سال 1404 به یکی از 

فـوالدی در  تولیدکننـدگان محصـوالت  بزرگ تریـن 

جنوب کشـور با ظرفیت تولید دو میلیون تن فوالد 

خام و ورق عریض تبدیل شویم. در همین راستا این 

شرکت در نظر دارد تا با اجرای پروژه های زیرسقفی، 

ظرفیت تولید اسلب خود را از 1.5 میلیون تن فعلی 

بـه دو میلیـون تـن ارتقـا دهـد. بـه همیـن منظـور و با 

توجـه بـه اهمیـت تامین پایـدار مـواد اولیـه، احداث 

یک واحد احیای مسـتقیم با ظرفیت 900 هزار تن را 

نیز در دسـتور کار قرار دادیم که بهره برداری از این 

واحد مجموع ظرفیت تولید آهن اسـفنجی شـرکت 

فوالد هرمزگان را به 2.5 میلیون تن در سال افزایش 

خواهد داد.

گفتنی اسـت که برای اجرای دو طرح یاد شـده 

باید چندین طرح جانبی احداث شـوند که ازجمله 

آن ها می توان به ایجاد یک واحد گازهای صنعتی با 

ظرفیـت 10 هـزار نرمـال متـر مکعـب در سـاعت، 

احداث سیلوهای آهن اسفنجی با ظرفیت 30هزار 

احیـا،  واحـد  صنعتـی  تصفیه خانـه  احـداث  تـن، 

ایجـاد واحـد سـولفورزدا برای واحدهـای موجود و 

کـرد.  اشـاره  و...  هرمـزگان  فـوالد  احیـای  آینـده 

همچنیـن فـوالد هرمـزگان با حساسـیت بـه مقوله 

ارتقـای عملکـرد  بـرای  و  پرداختـه  زیسـت  محیـط 

زیسـت محیطی، برنامه هـا و پروژه هـای متعـددی را 

تعریف کرده است.

در دومیـن همایش ریخته گـری فوالد هرمزگان  ◄

چه برنامه هایی را مد نظر قرار داده اید؟

امسـال نیـــز هماننــــد دو ســـال قبـل، کنفرانـس 

ریخته گـری فـوالد هرمـزگان در اسـفند مـاه برگـزار 

خواهد شد. در سال جاری که »سال تولید، پشتیبانی 

و مانع زدایی« نام گرفته، اشتراک گذاشتن تجربیات 

و  نخبگــــان  ایده هــــای  کارگیــــری  بـه  و  صنعتــــی 

صاحب نظران در تولید، به مانع زدایی و پشتیبانی از 

تولید می انجامد. باید توجه داشت که فوالدسازی و 

ریخته گـری مـداوم نقـش کلیـدی در زنجیـره تولیـد 

فـوالد ایفـا می کنـد و فعالیت و تمرکز بـر آن بر ارتقای 

کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصوالت نهایی 

موثـر خواهـد بـود. در ایـن کنفرانـس بـر دو اصل مهم 

کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصوالت 

بـه جهـت حضـور موثـر در بازارهـای صادراتـی توجـه 

خواهیم داشت.
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 شرکت مهنـدسى معادن و فلزات                 صاحب تکنولوژى ایرانى پرد                       با بیش از نوزده
 سال سابقـه فعالیت با به کارگیرى آخرین تکنولوژى هاى روز اروپا در طرح هاى معدنى، فوالدى و صنایع
 پایین دست و انتقال دانش بومى تاسیس شـد. همچنین ارائه خدمـات مهندسى، بازرگانى، تامیـن
 تجهیزات و اجرا در ده هـا پروژه فوالدى از جمله طرح هاى فوالد شادگان، نى ریز، میانه، بافت،
 سفیددشت، هرمزگان، کاوه جنوب و اجراى موفق پروژه هـاى افزایـش ظرفیـت واحدهـاى موجود، از
 جملـه فوالد خوزستان و اجراى پروژه  هاى برون مرزى از جمله                    چین که با موفقیت راه اندازى

شده، از دیگر دستاوردهاى این شرکت است

1936938194 :﹩︐︧︎︡﹋

22838916 :﹟﹀﹚︑

22821951  :︦﹊﹁
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مدیرعامـل شـرکت مجتمع جهان فوالد سـیرجان گفت: سـهام مجتمع جهان فوالد سـیرجان جزو سـهم های بنیادین بـوده و با توجه به 
طرح های توسعه ای ازجمله چهار برابر کردن ظرفیت احیا مستقیم شرکت، آینده خوبی برای آن پیش بینی می شود.

ظرفیت تولید آهن اسفنجی شرکت چهار  برابر 
خواهد شد

مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان: 

علی عباسلو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: در حـال 

حاضر، تولید مجتمع جهان فوالد سیرجان در شرایط 

مطلوبـی قـرار دارد و میـزان تولیـد آهـن اسـفنجی بـا 

توجه به قطعی های مکرر برق نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.

طرح های توسعه جهان فوالد سیرجان  

مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

در خصوص میزان ظرفیت تولید آهن اسـفنجی در 

مجموعـه، بیـان کـرد: ظرفیـت تولید آهن اسـفنجی 

900 هـزار تـن در سـال اسـت کـه در سـال گذشـته و 

بـرق وجـود  تامیـن  زمانـی کـه مشـکلی در زمینـه 

نداشـت، میزان تولید مجموعه 10 درصد بیشـتر از 

ظرفیت اسـمی بود. شـایان ذکر است که این میزان 

ظرفیـت تولیـد بـا اجـرای طرح های توسـعه در آینده 

بـه چهـار برابـر یعنـی سـه میلیـون و 600 هـزار تـن 

افزایش خواهد یافت.

وی در ادامـه بـه طرح هـای توسـعه ایـن مجموعه 

اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر، دو طرح توسـعه 

افزایش ظرفیت آهن اسفنجی به میزان یک میلیون و 

50 هزار تن و یک میلیون و 700 هزار تن در دست اجرا 

اسـت کـه با تحقق ایـن طرح ها، میزان ظرفیت تولید 

آهن اسفنجی طی دو تا سه سال آینده به چهار برابر 

افزایـش یافتـه و تاثیـر بسـزایی بـر میـزان سـودآوری 

شرکت خواهد داشت.

توجه ویژه به بومی سازی  

مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

بـا اشـاره بـه اهمیـت بومی سـازی در صنعـت فـوالد، 

اذعان کرد: شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در 

زمینه بومی سـازی در راسـتای اجرا و بهره برداری از 

اســــت.  بــــوده  پیــــش گام  مختلــــف  پروژه هــــای 

نیـاز در کارخانه هـای احیـا  هیدرولیک هـای مـورد 

مسـتقیم فوالد که پیش از این به داخل کشـور وارد 

می شدند، برای نخستین بار در مجموعه ما توسط 

یک شـرکت ایرانی طراحی و سـاخته شـدند و مشابه 

نمونه خارجی با هزینه پایین تر در حال کار هستند. 

برنامه نویسـی این کارخانجات در داخل کشـور نیز 

توسـط مجموعـه مـا انجـام شـده و از تمامـی افـراد و 

عرصـه  در  فعالیـت  بـه  تمایـل  کـه  هایـی  گـروه 

و  کـرده  همـکاری  بـه  دعـوت  دارنـد،  بومی سـازی 

مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت اختصاصی 

در خدمت آن ها خواهد بود.

اقدامــــات موثــــر در زمینــــه   

اجتماعـی مسـئولیت های 

عباسلو در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکه این شـرکت 

مسـئولیت های  ایفـای  راسـتای  در  اقداماتـی  چـه 

اجتماعـی انجـام داده اسـت، مطـرح کـرد: مجتمـع 

جهـان فـوالد سـیرجان اقدامـات متعـددی را در حوزه 

مسـئولیت های اجتماعـی انجـام داده اسـت. تولیـد 

انرژی برق از طریق سلول های خورشیدی در راستای 

بهینه سـازی و صرفه جویـی در مصـرف بـرق، یکـی از 

اعطـای  اسـت.  بـوده  زمینـه  ایـن  در  مـا  اقدامـات 

امـداد در  بـه مشـموالن کمیتـه  بانکـی  تسـهیالت 

راسـتای اشـتغال زایی و تولیـد کـه سـبب شـده اسـت 

ایـن عزیـزان از پوشـش کمیتـه امـداد خـارج شـده و 

ضمـن پرداخـت اقسـاط تسـهیالت درآمدزایـی نیـز 

داشـته باشـند، یکـی دیگـر از اقدامـات مـا در حـوزه 

مسئولیت های اجتماعی بوده است. 700 دانش آموز 

حمایتـی  چتـر  زیـر  امـداد،  کمیتـه  پوشـش  تحـت 

مجموعـه مـا قـرار گرفتنـد و 700 نفـر دیگـر نیـز بـا 

آموزش های الزم توسط مجموعه، موفق به راه اندازی 

کسـب و کار خـرد در شهرسـتان بلـورد سـیرجان در 

زمینه تولید گیاهان دارویی و گل محمدی شدند. 
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ایـن  اقدامـات  بـه  اشـاره  ادامـه ضمـن  در  وی 

شـرکت در زمان پاندمی ویروس کرونا، اظهار کرد: 

بسـیار  اقدامـات  سـیرجان  فـوالد  جهـان  مجتمـع 

مهمـی را در زمـان همه گیـری ویـروس کرونـا انجـام 

نیـاز  مـورد  اکسـیژن  رایـگان  تامیـن   اسـت.  داده 

اکثـر  در  شـده  بسـتری  کرونایـی  بیمـاران 

واحـد  طریـق  از  کرمـان  اسـتان  بیمارسـتان های 

اکسیژن مجتمع، مهم ترین اقدامی است که ما در 

زمـان همه گیـری ویـروس کرونـا انجـام دادیـم. ایـن 

اقـدام بسـیار هزینه بـر بـود و در راسـتای عمـل بـه 

مسئولیت اجتماعی مجموعه، اکسیژن به صورت 

رایـگان تامیـن و بـه بیمارسـتان های سـطح اسـتان 

منتقل شد.

مشکلی در تامین مواد اولیه نداریم  

فـوالد  جهـان  مجتمـع  شـرکت  مدیرعامـل 

سیرجان در خصوص نحوه تامین مواد اولیه و مواد 

خـام و چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، تصریـح 

کرد: خوشبختانه ما مشکلی در زمینه تامین مواد 

خـام مجموعـه نداریـم. چراکـه گندلـه بـه  عنـوان 

مـاده خـام مجموعه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد و 

نـوار نقالـه شـرکت معدنـی و  تامیـن آن از طریـق 

صنعتـی گل گهـر صـورت می پذیـرد. ضمـن اینکـه 

مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان تنهـا شـرکتی اسـت 

کـه زنجیـره تولیـد آن بـه صـورت پیوسـته بـوده و 

فرایندهـای مختلـف از تامیـن سـنگ آهن تـا تولیـد 

شمش فوالدی در یک منطقه انجام می شود.

وی در ادامه به تاثیر تحریم های اعمال شده بر 

میـزان تولیـد وعملکـرد ایـن مجموعـه اشـاره کـرد و 

گفـت: تحریم هـای اعمـال شـده تاثیـر خاصـی بـر 

میزان تولید شرکت نداشته و بسیاری از پروژه های 

ما در زمان اعمال همین تحریم ها اجرا شده است. 

هرچند تحریم باعث بروز مشکالت و سختی هایی 

در زمینـه تولیـد می شـود امـا مـا تمام تالش خـود را 

ادامـه  محصـول  بیشـتر  هرچـه  تولیـد  زمینـه  در 

خواهیم داد.

سوددهی مناسب  

عباسـلو در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر مقایسـه 

عملکـرد سـال جـاری ایـن شـرکت بـا سـال گذشـته، 

افزایـش  بـا  شـرکت  سـوددهی  میـزان  کـرد:  عنـوان 

47درصـدی در فـروش و در حـوزه صـادرات با افزایش 

چهـار برابـری محصـول مواجـه بوده ایم کـه این میزان 

معـادل 150 هـزار تـن در هشـت مـاه سـال جـاری بـوده 

اسـفنجی در مجموعـه  آهـن  تولیـد  میـزان  اسـت. 

نسـبت به سـال گذشـته افزایش یافته و میزان تولید 

شمش فوالدی تقریبا برابر مدت زمان مشابه در سال 

گذشـته بـوده اسـت کـه در صورت عـدم قطعی برق 

می توانست 20 درصد افزایش یابد.

بـازار  در  شـرکت  ایـن  در خصـوص حضـور  وی 

سـرمایه، خاطرنشـان کـرد: اسـتقبال خوبـی در ایـن 

زمینـه از مجموعـه مـا صـورت گرفتـه و بـا افزایـش 

قیمـت 37 درصـدی نسـبت بـه عرضـه اولیـه مواجـه 

شدیم. در حال حاضر، قیمت فعلی با توجه به شرایط 

بـازار سـرمایه همـان قیمـت عرضـه اولیـه اسـت و مـا 

حمایـت قاطـع خـود را از تمامـی سـهامداران شـرکت 

اعالم می کنیم.

بـا  ارتبـاط  تولیدکننـده شـمش فـوالدی در  ایـن 

فعالیـت در حوزه صادرات، بیان کرد: صـادرات انواع 

محصوالت مجموعه ما به کشـورهای آسـیایی نظیر 

چین و تایلند صورت می پذیرد.

بـا  عباسـلو در ادامـه ضمـن اعـالم مخالفـــت 

قیمت گــــذاری دستــــوری، مطــــرح کــــرد: کامـــال 

مخالـف بـا قیمت گذاری دسـتوری هسـتم؛ چراکه 

قیمت گـذاری کاال بایـد بـر اسـاس میـزان عرضـه و 

تقاضـا صـورت پذیـرد. متاسـفانه دخالت هایـی کـه 

در زمینـه قیمت گذاری محصـوالت فوالدی انجام 

ایـن  بـه آسـیب های بسـیاری در  می شـود، منجـر 

صنعت شده است و به همین خاطر این مهم باید 

بـر اسـاس عرضـه و تقاضـا صورت پذیـرد. چراکه در 

بـر  عرصـه جهانـی و صـادرات نیـز قیمت گـذاری 

اسـاس عرضـه و تقاضـا بـوده و متاسـفانه مـا همواره 

در داخل کشـور با دخالت در نحوه قیمت گذاری 

روبه رو هستیم.

وی طرح های توسعه این شرکت را جزو مهم ترین 

برنامه هـای پیـش رو دانسـت و افزود: سـهام مجتمع 

جهان فوالد سیرجان جزو سرمایه های بنیادی است و 

نیـاز بـه برنامه ریـزی جامع و بلندمـدت در این زمینه 

دارد. چراکه این سهام جزو سرمایه ارزشمندی برای 

سهامداران است. بنابراین امیدوار هستیم در اجرای 

طرح هـای توسـعه طـی دو تـا سـه سـال آینـده عملکرد 

قابل قبولی داشته باشیم.

مدیرعامل شـرکت مجتمع جهان فوالد سـیرجان 

در پایـان خاطرنشـان کـرد: امیـدوار هسـتیم دولـت و 

کابینه اقتصادی جدید گام های مثبتی در خصوص 

و  مقـررات گمـرک  تسـهیل  و  قوانیـن الزم  تثبیـت 

همچنیـن از بیـن بـردن اختـالف قیمـت ارز نیمایی و 

آزاد بـردارد تـا مشـکالت و موانـع موجـود در حـوزه 

صادرات مرتفع شود.



فــوالد

هفتهنامه

30
é 1400  آذر ماه é 195  شماره 

مدیرعامـل شـرکت آهـن و فـوالد ارفع گفت: شـرکت آهن و فـوالد ارفع قصـد دارد با اجرای طرح های توسـعه ای خـود، در نهایت 
ظرفیـت تولیـد واحد فوالدسـازی خـود را به یک میلیـون تن برسـاند و مقدمـه آن، افزایش ظرفیت واحد احیا مسـتقیم و رسـیدن 

به تولید یک میلیون و 200 هزار تن آهن اسفنجی بود که اخیرا به سرانجام رسید.

دورخیز ارفع برای افزایش ظرفیت
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع مطرح کرد:

علـی محمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شرکت آهن و فوالد ارفع به عنوان یکی از شرکت های 

پیشرو در صنعت فوالد کشور، همواره طی سال های 

اخیر توانسته شمش فوالد خود را منطبق با ظرفیت 

اسمی و حتی بیش از آن تولید کند. عالوه براین، در 

واحـد احیـا مسـتقیم شـرکت نیز توانسـتیم بـه تولید 

حدود 840 هزار تن آهن اسفنجی دست یابیم.

وی افـزود: سـال گذشـته بـا وجـود مشـکالت 

ناشـی از قطعـی بـرق و گاز، حـدود 820 هـزار تـن 

شمش فوالدی را تولید و 805 هزار تن از آن را روانه 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی کردیـم. ایـن در حالی 

اسـت کـه سـال جـاری، مشـکالت ناشـی از قطعـی 

بـرق مانـع رونـد رو بـه رشـد شـرکت شـده و صنعت 

فوالد کشـور از این موضوع ضربه خورده اسـت اما 

از نظـر درآمـدی ایـن شـرکت توانسـته اسـت رونـد 

خوبی را طی کند.

به تامین پایدار انرژی خوش بین نیستیم  

مدیرعامـل شـرکت آهن و فـوالد ارفع تاکیـد کرد: 

یکـی از چالش هـای اصلـی شـرکت های فوالدسـازی 

تامین پایدار انرژی به شـمار می رود که عدم تامین 

بـه  نهایتــــا  تولیدکننــــده،  بـر  فشـار  بـر  عـالوه  آن 

مصرف کنندگان نهایی نیز فشار خواهد آورد. 

شـرکت های  اینکـه  بـا  کـرد:  اذعـان  محمـدی 

فـوالدی پیشـگام سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق و 

احـداث 10هـزار مـگاوات نیروگاه جدید شـده اند اما 

متاسـفانه هیـچ تضمینـی بـرای عرضـه بـرق بـه ایـن 

اینکـه بسـیاری از  بـا  نـدارد زیـرا  شـرکت ها وجـود 

تولیدکننـدگان فـوالد کشـور از نیـروگاه اختصاصـی 

برخوردار هستند، وزارت نیرو در تابستان برق همه 

آن هـا را قطـع کـرد. بنابرایـن ممکـن اسـت حتـی 

بـا احـــداث نیروگاه هـای جدیــــد هــــم بــــرق بــــه 

تولیدکنندگان فوالد داده نشود.

توسعه ارفع  

در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص طرح هـای توسـعه ای ایـن شـرکت، عنوان 

کـرد: در برنامه هـای فـوالد ارفـع، هم توسـعه واحد 
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احیـا مسـتقیم و هـم واحد فوالدسـازی دیده شـده 

درصـدی   25 افزایـش  بـا  داریـم  نظـر  در  اسـت. 

ظرفیـت تولیـد واحـد فوالدسـازی، ظرفیـت تولیـد 

تـن  میلیـون  یـک  بـه  تـن  هـزار   800 از  را  فـوالد 

برسـانیم. پیش نیاز رسـیدن به این ظرفیت، تامین 

مـواد اولیـه و افزایـش ظرفیت واحد احیا مسـتقیم 

اسـت کـه ایـن مهم با تدابیر صورت گرفته توسـط 

پرسـنل توانمنـد ارفـع و دانـش فنـی داخلـی بـرای 

اولیـن بـار بـه صـورت زیرسـقفی در ایـران صـورت 

دانـش  از  گران بهـا  گنجینـه ای  خـود  کـه  گرفتـه 

فنـی و بهینه سـازی های مالـی را بـرای ارفـع در بـر 

داشته است.

وی اذعـان کـرد: شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع از 

تابسـتان طـرح عظیـم افزایـش ظرفیـت واحـد احیا 

مسـتقیم را آغـاز کـرد و توانسـت ظرفیـت تولیـد 

ایـن واحـد را 50 درصـد افزایش دهد و از 800 هزار 

تن به یک میلیون و 200 هزار تن در سـال برسـاند. 

رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت بـرای شـرکت بسـیار مهم 

بـود؛ چراکـه بـرای تولیـد یـک میلیـون تـن شـمش 

فـوالدی، بـه حـدود یک میلیون و 150 هزار تن آهن 

اسـفنجی نیـاز داریـم کـه افزایـش ظرفیـت واحـد 

احیـا مسـتقیم ایـن امـکان را فراهـم می کنـد. در 

نتیجه نیاز شـرکت را به تامین مواد اولیه با بهای 

تمام شـده باالتر از بین می برد و شـرکت با کاهش 

هزینه ها حاشیه سود خود را افزایش می دهد.

محمـدی تاکیـد کـرد: در هر دو واحد به سـمت 

احـداث پـروژه جدیـد نرفتیـم و پـروژه را در هـر دو 

واحـد موجـود اجـرا کردیـم زیـرا بـرای احـداث واحـد 

جدیـد  کالن  سـرمایه گذاری های  نیازمنـد  جدیـد 

بودیـم؛ در حالـی کـه توسـعه درون واحـد سـرمایه 

بسیار کمتری را می طلبد.

باالترین ضریب خوش قولی در تعهدات  

در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص وضعیـت فـروش ارفـع در سـال جـاری، 

بـا  گذشـته  سـال های  هماننـد  ارفـع  کـرد:  بیـان 

بـازار داخلـی و عرضـه مسـتمر شـمش  بـر  تمرکـز 

تعهـدات  بـه  نسـبت  کاال،  بـورس  در  فـوالدی 

تکلیفـی خـود عمـل کـرده و بـا توجـه بـه جذابیـت 

کلیـه  همـکاری  و  هماهنگـی  بـا  صادراتـی،  بـازار 

عوامـل سـازمانی بـه منظـور حفـظ مشـتریان خـود 

در آن حضوری فعال داشته است.

وی ادامـه داد: یکـی از مشـخصه های مهـم فوالد 

ارفع، باال بودن ضریب خوش قولی در انجام تعهدات 

اسـت کـه بـه نظـر بازاریابـی و فـروش بـه موقـع عامـل 

حفظ و ارتقای حسـن شـهرت سـازمانی شـده اسـت. 

عالوه برایـن، تنـوع در محصـوالت تولیـدی، تمرکـز بر 

تولیـد  از  تمرکززدایـی  و  خـاص  شـمش های  تولیـد 

شـمش های معمـول را بـرای شـرکت ارفـع بـه همـراه 

داشته است.

محمـدی در پایـان تصریـح کـرد: امـر فـروش و 

گونـه  هـر  از  دور  بـه  ارفـع  شـرکت  در  بازاریابـی 

تشریفات اداری و دسترسی آسان و ارتباط مستقیم 

با ارکان تصمیم سـاز در این حوزه امکان پذیر شـده و 

همـکاری،  بخـش  ایـن  در  اصلـی  شـاخصه  شـاید 

هماهنگـی و مشـارکت مدیریت هـای برنامه ریـزی، 

تولیـد، حمـل و فـروش در تمامـی مراحـل بازاریابـی 

است. این امر باعث چابکی و دستیابی به یک نظم 

و انسـجام در انجـام تعهـدات شـده اسـت. نتیجـه 

قیمـت صادراتـی  باالتریـن  ثبـت  ایـن هماهنگـی، 

695.5 دالر در کشـور بـوده اسـت کـه بـه شـرکت 

بـاالی  کیفیـت  نشـان دهنده  و  دارد  تعلـق  ارفـع 

محصوالت این شرکت است.

سال گذشته با وجود مشکالت 
ناشی از قطعی برق و گاز، حدود 
820 هزار تن شمش فوالدی را 

تولید و 805 هزار تن از آن را روانه 
بازارهای داخلی و صادراتی کردیم
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مدیرعامل شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان گفت: روند تولید شـرکت فوالد سـنگان در سـال جاری علی رغم قطعی برق صعودی بوده 
است و با ثبت دو رکورد در دو ماه شهریور و مهر، توانستیم سودآوری شرکت را نسبت به سال قبل 2.5 برابر کنیم.

ثبت دو رکورد تاریخی در دو ماه
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان مطرح کرد:

پایـگاه  بـا خبرنـگار  امرایـی در گفت  وگـو  علـی 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فوالد سـنگان با هدف تکمیل زنجیره ارزش 

فوالد و تولید گندله در منطقه سنگان احداث شده 

از  کارخانـه  ایـن  اسـت.  رسـیده  بهره بـرداری  بـه  و 

سنگ آهن استخراج  شده از معادن سنگان به عنوان 

ماده اولیه برای تولید کنسانتره و در نهایت، گندله 

استفاده می کند.

خـط  دو  از  سـنگان  فـوالد  شـرکت  افـزود:  وی 

تولیـد کنسـانتره 2.5 میلیـون تنـی در مجموع پنج 

میلیـون تـن و یـک خـط تولیـد گندلـه بـا سیسـتم 

تراولینگ گریت با ظرفیت پنج میلیون تن در سال 

بهره  می برد.

رکوردشکنی تولید  

مدیرعامـل شـرکت صنایـع معدنی فوالد سـنگان 

تصریـح کـرد: از ابتدای شـروع فعالیت شـرکت فوالد 

سـنگان تاکنـون، تولیـد گندلـه  ایـن شـرکت از رونـدی 

سـال  در  کـه  طـوری  بـه  بـوده؛  برخـوردار  صعـودی 

گذشته بیش از سه میلیون و 300 هزار تن گندله در 

این مجتمع تولید شده است و برای سال 1400 تولید 

چهار میلیون تن گندله هدف گذاری کرده ایم.

امرایی خاصرنشان کرد: در سال جاری علی رغم 

همه مشکالت صنعت فوالد به ویژه قطعی برق در 

تولیـد  رکـورد  مرتبـه  چندیـن  توانسـتیم  تابسـتان، 

شـرکت را جابه جـا کنیـم. بـه طـوری کـه در شـهریور 

مـاه بـا رکـورد 465 هـزار تـن و در مهر ماه بـا 471 هزار 

برجـای  تاریخـی  پیاپـی دو رکـورد  مـاه  تـن، در دو 

گذاشـتیم. بـه ایـن ترتیـب، میـزان تولیـد گندلـه بـه 

عنـوان محصـول نهایـی شـرکت از سـه میلیـون تـن 

گذشـته و امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال علی رغـم 

همـه مشـکالت ناشـی از کمبـود انـرژی بـه اهـداف 

تعیین شده دست یابیم.

تولیـد  رکـورد  باالتریـن  ثبـت  کـرد:  تاکیـد  وی 

اسـمی گندله با دسـتیابی به بیش از 17 هزار تن در 

روز، نشـان از ظرفیت سـازی و پتانسـیل فوق العـاده 

ایـن شـرکت در تولیـد و پشـتیبانی پایـدار از صنعت 

دارد. روح و نظام قاعده گرا و ساختارمند در اجزای 

فـوالد سـنگان بـه عنـوان یـک تیـم، مهم تریـن رمـز 

پیروزی این شرکت در نیل به اهداف بوده و در این 

میـان، افزایـش بهـره وری، کاهـش توقفـات، بهبـود 

مستمر فرایندهای تولید، تامین به موقع قطعات و 

تـالش مثال زدنـی کلیـه همـکاران در فـوالد سـنگان، 

نقشـی کلیـدی در دسـتیابی بـه اهـداف دارد. ثبت 

ایـن رکوردهـا باعـث شـده اسـت در نیمـه نخسـت 

امسال، سود سرشاری را کسب کنیم.

سودآوری قابل توجه فوالد سنگان در نیمه   

نخست امسال

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با 

اشـاره بـه سـودآوری ایـن شـرکت در نیمـه نخسـت 

امسـال، بیـان کـرد: درآمـد شـرکت در 6مـاه ابتدایـی 

سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل رشـد 
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205درصدی را نشان می دهد. همچنین سود خالص 

رشـد  بیانگـر  مـدت  ایـن  در  سـنگان  فـوالد  شـرکت 

245درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

امرایی تاکید کرد: کسب رکوردهای موثر تولید 

گندله، برنامه ریزی هوشمندانه در تولید کنسانتره، 

پتانسـیل باالی پرسـنل جوان و متخصص و استفاده 

از ظرفیت هـای چندگانـه شـرکت فـوالد مبارکـه از 

عناصـر مهـم در تولیـد پایـدار و البتـه کسـب سـود 

متناسـب بوده اسـت. این سـود در حالی به دسـت 

آمد که تمامی فوالدسازان در تابستان سال جاری با 

قطعی برق و توقف فعالیت مواجه شده بودند.

زیان ناشی از قطعی برق  

فـوالد  معدنـی  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

سـنگان عنـوان کـرد: از ابتـدای سـال تـا کنـون در 

کارخانـه گندله سـازی، 40 روز توقـف کامـل تولید 

و 17 روز محدودیت تولیدی و در کنسانتره سازی 

31 روز توقـف کامـل تولیـد و 38 روز محدودیـت 

تولیدی داشتیم.

امرایـی اذعـان کرد: به ازای یک روز قطعی برق، 

مبلـغ 25 تـا 30 میلیـارد تومان عدم النفع تولید برای 

ایـن  بـا  بـه همـراه داشـت.  کارخانـه فـوالد سـنگان 

بخـش  در  خصـوص  بـه  تولیـد  افـت  وجـود، 

کنسانتره سـازی بـا برنامه ریـزی تـا پایـان سـال قابـل 

بـه  فعالیـت  بازگشـت  از  پـس  زیـرا  اسـت  جبـران 

وضعیت عادی، رکورد روزانه تولید بیش از 17 هزار 

تـن در بخـش گندله سـازی زده شـده اسـت. ایـن در 

روزانـه  تولیـد  اسـمی  ظرفیـت  کـه  اسـت  حالـی 

کارخانـه، 15هـزار و 800 تـن طراحی شـده اسـت. این 

موضـوع نشـان می دهـد عـزم شـرکت بـرای جبـران 

تولید از دست رفته بسیار جدی است.

انجـام مسـئولیت  های اجتماعـی در   

منطقه سـنگان

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 

اظهـار کـرد: یکـی از وظایـف اساسـی شـرکت های 

در  اجتماعـی  مسـئولیت های  انجـام  بـزرگ، 

قالب های گوناگون اسـت که شـرکت فوالد سنگان 

نیـز از ابتـدای تاسـیس و فعالیـت خـود در منطقـه 

ایـن مسـئولیت مهـم غافـل  بـه  از عمـل  سـنگان، 

حداکثـر  مختلـف،  مسـائل  در  همـواره  و  نشـده 

تـالش خـود را در زمینه مسـئولیت های اجتماعی 

صورت داده است.

امرایـی مطـرح کـرد: مشـارکت در طـرح انتقـال 

آب دریای عمان به سـه اسـتان شرقی، مشارکت در 

تربـت  بـه  بانـده شـدن جـاده خـواف  ایجـاد چهـار 

حیدریـه، کمـک بـه تامیـن جهیزیـه 110 نوعـروس در 

منطقـه در راسـتای منویات مقام معظم رهبـری در 

خصوص ترویج ازدواج آسان و تهیه 510 تبلت جهت 

دانـش آمـوزان کم بضاعت منطقه ازجملـه اقدامات 

فوالد سنگان برای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

بوده است.

میزان تولید گندله به عنوان 
محصول نهایی شرکت از 2.5 

میلیون تن گذشته و امیدوار 
هستیم تا پایان سال علی رغم همه 
مشکالت ناشی از کمبود انرژی به 

اهداف تعیین شده دست یابیم
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ضرورت سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید ورق کن استاک
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بـه طور معمول برای تولید قوطی های نوشـیدنی از آلیاژهای مختلف کن اسـتاک اسـتفاده می شـود که ایـن ورق ها در حال حاضر در کشـور 
تولید هدفمندی ندارند؛ چراکه تولید کن اسـتاک، نیاز به تکنولوژی نوین و سـرمایه گذاری دارد. تولید این نوع ورق های آلومینیومی در کشـور 
به دسـت تولیدکنندگان محصوالت تخت آلومینیومی امکان پذیر اسـت اما هم اکنون این ورق از طریق واردات تامین می  شـود؛ در حالی که 
میـزان مصـرف آن هـا نیز تقریبا بـاال اسـت. در این بـاره، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی  »فلـزات  آنالین« با هوشـنگ گـودرزی، رئیس 

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران به گفت وگو نشسته که شرح آن در ادامه آمده است:

ضرورت سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید 
ورق کن استاک

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولیـد ورق آلومینیومـی گریـد کن اسـتاک در  ◄

کشور ملزم به داشتن چه شرایطی است؟

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که این گرید از ورق 

آلومینیومی در کشور در حال حاضر تولید نمی شود. 

از سه آلیاژ مختلف برای تولید کن استاک بهره گرفته 

می شـود کـه بخشـی از ایـن آلیاژهـا در داخـل کشـور 

تولید می شود اما میزان تولید آن به اندازه ای نیست 

که بتوان ورق آلومینیومی کن استاک تولید کرد. به 

طـور کلـی در، بدنـه و گیـره قوطی هـا از آلیاژهـای 

مختلف سـاخته می شـوند. بنابراین یکی از نیازهای 

بخش محصوالت تخت آلومینیومی کشور تولید این 

گریدهـا از ورق آلومینیومـی اسـت کـه بـرای تولیـد 

قوطی آلومینیومی نوشـابه و... مصرف می شـود که 

این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

ورق  تولیـــد  پـــروژه  بـــر  کـه  می شـود  سـال ها 

کن استـــاک کـــار شـــده اســـت و متاسفانـــه هنـوز 

اعـالم  محصـول  ایـن  تولیـد  بـرای  سـرمایه گذاران 

مشـارکت نکرده اند. همان طور که گفته شـد، تولید 

قوطی آلومینیومی به سه آلیاژ مختلف نیاز دارد و 

سـاخت آلیاژهـای آلومینیـوم در کشـور توسـط هـر 

نکتـه مهـم،  امـا  اسـت  امکان پذیـر  تولیدکننـده ای 

اولیـه  مـواد  تبدیـل  بـرای  وجـود ماشـین آالت الزم 

آلیـاژی بـه ورق کن اسـتاک اسـت. بنابرایـن یکـی از 

دالیل عدم پیدایش سـرمایه گذار نیز این اسـت که 

میـزان تولیـد این گریدها در کشـور بسـیار کـم بوده 

اسـت ولـی در چنـد سـال اخیـر، بـا راه انـدازی چنـد 

کارخانـه تولیدکننـده قوطی هـای آلومینیومـی در 

شـمال، مرکـز و غـرب کشـور، نیـاز بـرای تولیـد ایـن 

ورق ها به شـدت احسـاس شـد. امیدوار هستیم که 

به زودی شـاهد سـرمایه گذاری برای تولید این سـه 

گرید از ورق آلومینیومی باشیم.
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ورق  ◄ تولیـد  ماشـین آالت  سـاخت  امـکان  چـرا 

کن استاک در داخل کشور وجود ندارد؟

به صورت کلی، برای ساخت محصوالت تخت 

آلومینیومی در کشـور توانسته ایم بخش محدودی 

از ماشین آالت آن ها را تولید کنیم و در خطوط تولید 

حـال  ایـن  بـا  دهیـم.  قـرار  نـوردی  شـرکت های 

ماشـین آالت و تجهیزاتی که برای تولید کن اسـتاک 

به کار گرفته می شوند، تکنولوژی پیشرفته ای دارند 

کـه بـرای سـاخت آن در داخـل کشـور، ماشـین آالت 

ابتدایـی بـه عنـوان زیرسـاخت مـورد نیـاز اسـت کـه 

متاسفانه در حال حاضر در کشور موجود نیست.

همچنیـن نکتـه قابـل ذکـر بعـدی ایـن اسـت کـه 

ورق هـای  تولیـد  مخصـوص  ماشـین آالت  سـاخت 

آلومینیومـی در ضخامت هـای باالتـر از کن اسـتاک 

نیز نیازمند تکنولوژی خاص و متفاوتی بوده که به 

تعداد محدود در کشور ساخته شده است. یکی از 

دالیـل کمبـود یـا نبـود ایـن ماشـین آالت در کشـور، 

عدم سرمایه گذاری در این حوزه است زیرا ساخت 

آن مقرون به صرفـه نیسـت. بـه عبـارت دیگـر، تعداد 

ماشـین آالت تولیـد ورق آلومینیومـی بـه خصـوص 

کن استاک در کشور آنقدر کم است که سرمایه گذار 

در صنایـع باالدسـت بـرای تولیـد  ایـن ماشـین آالت 

رغبتی نخواهد داشت.

گفتنـی اسـت کـه نزدیـک بـه 130 تـا 140 میلیون 

یورو سرمایه گذاری برای ساخت خط تولید و تامین 

خـاص  ورق هـای  تولیـد  کارخانـه  ماشـین آالت 

آلومینیومی نیاز است که باید سرمایه گذاری برای 

آن با برنامه ریزی های دقیق انجام شود.

بـرآورد شـما از میـزان تقاضای کشـور بـرای ورق  ◄

کن استاک چقدر است؟

در حال حاضر، تصور بر این است که بین 22 تا 

30 هـزار تـن ورق آلومینیومـی گریـد کن  اسـتاک در 

کارخانه ها در حال مصرف بوده و طبیعی است که 

این میزان مصرف افزایش پیدا کند.

بـه نظـر شـما، آیـا سـرمایه گذاری بـرای احـداث  ◄

یـک واحـد تولیـدی بـا ظرفیـت 30 هـزار تـن بـا هدف 

پوشش تنها تقاضای داخل صرفه اقتصادی دارد؟

قطعـا انجـام ایـن کار صرفـه اقتصـادی خواهـد 

داشت زیرا در نهایت به ظرفیت ایجاد شده نباید 

ایـن  گونـه نـگاه کـرد کـه صرفـا نیـاز 30 هـزار تنـی به 

باالتـری  میـزان  بایـد  بلکـه  شـود  تامیـن  ورق  ایـن 

ظرفیت تولید ایجاد کنیم تا بتوانیم نه  تنها قوطی 

آلومینیومـی، بلکـه مـواد اولیـه آن یعنـی ورق هـا را 

نیـز صـادرات کنیـم. علـت اینکـه صـادرات خـود 

کـه  اسـت  ایـن  دارد،  اهمیـت  آلومینیومـی  ورق 

صـادرات قوطـی آلومینیومـی بـا تنـاژ بـاال، فضـای 

زیـادی را اشـغال می کنـد و صـادرات قوطـی خالـی 

از نظـر حمـل  و نقـل، هزینه هـای زیـادی را بـه خـود 

از  نیـز  بـه همیـن جهـت  اختصـاص می دهـد کـه 

لحـاظ اقتصـادی توجیـه نخواهـد داشـت امـا مـواد 

اولیه تولید قوطی برای صادرات مناسـب اسـت و 

ارزآوری از ایـن طریـق می توانـد بـه توسـعه طـرح 

کمک کند.

نـورد  ◄ ظرفیت هـای  عمـده  حاضـر،  حـال  در 

آلومینیومـی احـداث شـده در کشـورهای خارجـی، 

ازجملـه کشـورهای همسـایه، دارای ظرفیـت فعـال 

بیش از 50 هزار تن هسـتند. آیا محصول تولیدی از 

واحدی که دارای ظرفیتی کمتر از این میزان باشد، 

قادر به رقابت با شرکت های خارجی خواهد بود؟

صرفـا  شـده،  انجـام  سـرمایه گذاری  در  اگـر 

احـداث یـک واحـد کـه تولیدکننـده قوطـی یـا فقـط 

کن اسـتاک باشـد را در نظـر بگیریـم، قطعـا قـادر بـه 

رقابـت بـا شـرکت های خارجـی نخواهد بـود. با این 

کـه  بـرود  سـویی  بـه  بایـد  هدف گـذاری  وجـود، 

تولیدکننـدگان محصـوالت تخـت آلومینیومـی کـه 

بـه میـزان 30 هـزار تن ظرفیت تولید دارند، بتوانند 

خـط تولیـد جانبـی در سـالن تولیـد خـود بـرای ورق 

آلومینیومی گرید کن استاک راه اندازی کنند. در 

واقـع بـا انجـام ایـن کار، 20 تـا 30 هـزار تـن بـه میزان 

ظرفیـت تولیـد شـرکت اضافه خواهد شـد کـه برای 

تولیدکننـده از هـر جهـت، مقرون به صرفـه خواهـد 

ورق  از  کـه  آلومینیومـی  قوطی هـای  از  بـود. 

می شـود،  تولیـد  کن اسـتاک  گریـد  آلومینیـوم 

می تـوان بـرای کنسروسـازی همـه مـواد غذایـی و 

نوشیدنی استفاده کرد.
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سایه سنگین تحریم بر صادرات

اثر تحریم را نمی توان نادیده گرفت

اکتشاف، مهم ترین بخش در توسعه  پایدار است
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صنعـت مـس کشـور یکـی از صنایع 
پیشـرو در اجرای طرح های توسـعه ای 
پایدار اسـت؛ چراکـه ایران با داشـتن 
ذخایر هفـت میلیـارد تنی مـس و دارا 
بـودن 5 درصـد از ذخایـر مسـی دنیا، 
می توانـد عقب ماندگـی تاریخـی خود 
را در ایـن حـوزه جبـران کند. شـرکت 
ملـی صنایـع مـس ایـران در مقـام 
متولـی صنعـت مـس کشـور در حوزه 
باالدسـت، عملکـرد قابـل توجهـی در 
نیمـه نخسـت سـال جـاری در زمینه 
تولیـد و فـروش داشـته اسـت و بـر 
تعریـف  بـه  اقـدام  اسـاس،  همیـن 
طرح های توسـعه ای متعـددی، هم در 
حوزه اکتشـاف و هم تولید کنسـانتره و 
کاتـد مس کرده اسـت که اجـرای این 
طرح هـا می توانـد منافـع بسـیاری را 
نصیـب سـهامداران ایـن شـرکت و 
صنایـع مصرف کننـده کشـور کنـد. در 
این خصوص خبرنـگار پایگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا بهـروز 
رحمتـی، معـاون توسـعه و اکتشـاف 
ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 
گفت وگـو کـرده اسـت که متـن کامل 

آن را در ادامه خواهید خواند:

اکتشاف، مهم ترین بخش در توسعه  پایدار است 
رکوردشکنی »فملی« در تولید و فروش  

بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران 

در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شـرکت ملی صنایع مس ایران چه طرحی را در  ◄

زمینه افزایش سرمایه دارد؟

شرکت ملی صنایع مس ایران نسبت به افزایش 

100 درصدی سـرمایه خود به میزان 20 هزار میلیارد 

تومـان اقـدام کـرد کـه ایـن طـرح، یکـی از بزرگ تریـن 

طرح های افزایش سرمایه در کشور بوده و مجوز آن 

سـهام  امـور  و  اقتصـاد  حـوزه  در  همـکاران  توسـط 

شـرکت از سـازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شـد. 

بر اساس این طرح، میزان سرمایه شرکت از 20 هزار 

میلیـارد تومـان بـه 40 هـزار میلیـارد تومـان افزایـش 

یافـت و مجمـع عمومی شـرکت در راسـتای بررسـی 

این طرح نیز برگزار شد و سهامداران با این موضوع 

موافقت کردند. به این ترتیب، شرکت ملی صنایع 

بـه  سـرمایه  حجـم  افزایـش  لحـاظ  از  ایـران  مـس 

اوراق  بـورس  سـازمان  بورسـی  شـرکت  بزرگ تریـن 

بهادار تبدیل شده است.
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با توجه به این حجم از افزایش سرمایه، شرکت  ◄

ملی صنایع مس ایران چه طرح های توسعه ای را در 

دست اقدام دارد؟

شـرکت ملی صنایع مس ایران بیش از 60 پروژه 

را در ایـن زمینـه تعریـف کرده اسـت که جدیدترین 

گـزارش در آبـان مـاه گذشـته به مسـئوالن شـرکت و 

همچنیـن مقامـات کشـوری ارائـه شـد. در حـوزه 

پایـدار  توسـعه  اکتشـاف کـه مهم تریـن بخـش در 

اسـت، اجـرای 10 پـروژه مختلـف را در دسـتور کار 

قـرار داده ایـم. در حـوزه فرآوری معدنی و کنسـانتره 

مـس کـه عمـده برنامه هـای شـرکت در آن گنجانده 

می شود، 20 پروژه را تعریف کرده ایم که از باالترین 

حاشـیه سـود در زنجیـره صنایع پیرومتالـورژی مس 

برخـوردار اسـت. در حـوزه زیرسـاخت ها نظیر طرح 

جامع آب، طرح جامع برق و سـایر حوزه های انرژی 

و  کرده ایـم  تعریـف  را  مختلفـی  پروژه هـای  نیـز 

سـرمایه  افزایـش  طـرح  اجـرای  هسـتیم  امیـدوار 

ایـن  تمامـی  از  بهره بـرداری  بـه  منجـر  شـرکت 

طرح های توسعه ای شود.

شـرکت  ◄ عملکـرد  از  شـما  تحلیـل  و  بررسـی 

ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت ماهـه نخسـت 

امسال چیست؟

ماهـه   6 در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

نخسـت امسـال موفـق شـد تمـام رکوردهـای قبلـی 

خود را جابه جا کند. در زمینه تولید کنسانتره مس، 

تولیـد شـرکت  بـه میـزان  تـن کنسـانتره  820 هـزار 

افزوده شد و در زمینه تولید کاتد مس، 191 هزار تن 

تولیـد  بـا  پیش بینـی می شـود  و  شـد  تولیـد  کاتـد 

290هـزار تـن کاتـد مـس تـا پایـان سـال جـاری، رکـورد 

در  نیـز  فـروش  زمینـه  در  شـود.  شـرکت شکسـته 

فـروش  میـزان  بـه  امسـال  نخسـت  ماهـه  هشـت 

47هزار میلیارد تومان دست یافتیم که از کل سال 

پیش بینـی می کنیـم شـاهد  و  اسـت  بیشـتر  قبـل 

افزایش فروش 80 هزار میلیارد تومانی تا پایان سـال 

جاری باشـیم. سـودآوری شرکت در 6 ماهه نخست 

امسـال، 25 هـزار میلیـارد تومـان بـوده کـه رقـم قابـل 

توجهـی اسـت و از ایـن رو، بـه لطـف تـالش و همـت 

توسـعه،  تولیـد،  حوزه هـای  در  همـکاران  بی وقفـه 

موفقیت هـای  بـه  اقتصـادی  و  مالـی  پشـتیبانی، 

چشمگیری در شرکت ملی صنایع مس ایران دست 

یافتیـم. اگرچـه افزایـش قیمـت جهانـی مـس نیـز 

کمـک شـایانی در راسـتای تحقـق ایـن موفقیت هـا 

داشته است و در نتیجه توانستیم در سال 1400 یک 

رکـورد تاریخـی و به یـاد ماندنی را هم به لحاظ ارزش 

باشـیم. چراکـه  داشـته  ارزی  هـم  و  ریالـی  فـروش 

میانگین فروش شـرکت در 15 سـال گذشـته، در هر 

پیش بینـی  و  بـوده  دالر  میلیـارد  دو  معـادل  سـال 

می شـود این رقم در سـال جاری به سـه میلیارد دالر 

افزایش یابد.

برنامـه شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران در حوزه  ◄

و سـریدون  درآلـو  معـادن دره زار،  ویـژه  بـه   معـدن 

چیسـت و چـه اقداماتـی را در راسـتای توسـعه و 

بهره برداری این معادن انجام خواهید داد؟

بـه  می تواننـد  شـرکت هایی  حاضـر  حـال  در 

بـر  عـالوه  کـه  یابنـد  دسـت  جهانـی  موفقیـت 

هدف گـذاری و اجـرای دقیـق و منظـم برنامه هـا در 

زمینه هـای تولیـد، فـروش، مالـی و اقتصـادی، نـگاه 

ویـژه ای بـه توسـعه پایدار داشـته باشـند. در زمینه 

توسـعه پایـدار نیـز باید همـواره به دنبال مسـیرهای 

جدید و پیشـرفته بود و توجه داشـت که در آینده، 

شرکت های مطرح بین المللی برنامه های متنوع و 

خاصـی را در ایـن خصـوص خواهنـد داشـت. نقطـه 

پایـدار،  توسـعه  زمینـه  تعیین کننـده در  و  شـروع 

مقوله اکتشـاف اسـت که مهم ترین دسـتاوردهای 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در سـال جـاری در 

سـریدون،  مـس  معـدن  اسـت.  بـوده  حـوزه  ایـن 

بزرگ تریـن معدنـی اسـت کـه در طـی چنـد دهـه 

اخیر کشف شده است و به نتایج بسیار خوبی در 

خصوص این معدن دسـت یافته ایم. حتی احتمال 

اینکـه ذخایـر ایـن معـدن در حـد معادنـی همچـون 

مس سرچشـمه و مس سـونگون باشـد، وجود دارد. 

عملیـات اکتشـاف در ایـن معـدن کمـاکان ادامـه 

دارد و بـه میـزان عیـار باالیـی از مـس در ایـن معدن 

دسـت یافته ایم. در همین راسـتا، عمیق ترین گمانه 

حفـاری اکتشـافی تاریـخ شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران بالـغ بـر یـک هـزار و 400 متـر در معـدن مـس 

سـریدون بـه انجـام رسـید کـه خوشـبختانه به عیار 

قابـل توجهـی از مـس تـا ایـن میـزان ارتفـاع دسـت 

یافتیـم و امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال جـاری بـا 

و  هـزار  یـک  رکـورد  بـه  حفـاری،  عملیـات  ادامـه 

600متـری در ایـن زمینـه برسـیم. در حـال حاضـر، 

بـه  تـن  میلیـارد  هفـت  از  معدنـی  ذخایـر  حجـم 

9میلیـارد تـن با میـزان محتوای مس 42 میلیون تن 

ادامـه  بـا  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  یافتـه  افزایـش 

اکتشـافات در محـدوده معـدن سـریدون و سـایر 

معـادن، حجـم ذخایـر اندازه گیـری و اثبـات شـده 

افزایـش یافتـه و حجـم کل ذخایـر زمین شناسـی بـا 

میـزان 13 میلیـارد و 500 میلیـون تـن، بـه بیـش از 

20میلیـارد تـن افزایش یابد. طبیعتا ایـن امر برکات 

بسـیاری برای سـهامداران شرکت ملی صنایع مس 

ایـران و همچنیـن عمـوم مـردم در جامعـه خواهـد 

داشـت؛ چراکه اگر میزان ذخایر معدنی در کشـور 

افزایـش یابـد، می توانیـم میزان ظرفیـت تولید خود 

را کـه در حـال حاضـر 290 هـزار تن اسـت به بیش از 

یـک میلیـون تـن افزایـش دهیـم. ایـن میـزان تولیـد 

معـادل 10 میلیـارد دالر فـروش اسـت کـه 30 درصـد 

میـزان ارز مـورد نیـاز واردات کل کشـور را تشـکیل 

یـک  اگـر  کـه  اسـت  معنـا  بـدان  ایـن  می دهـد. 

مجموعـه ماننـد شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

بتوانـد یک سـوم ارز مـورد نیـاز از واردات را تامیـن 

کنـد، بنابرایـن کشـور از پتانسـیل باالیـی برخـوردار 

و  مدبرانـه  رویکـرد  بـا  مـی رود  انتظـار  کـه  اسـت 

دانش محور دولت جدید، این پتانسیل های بالقوه 

در حال حاضر، شرکت ملی صنایع 
مس ایران این پتانسیل را دارد تا 

در طی یک برنامه بلند مدت هشت 
ساله، میزان ظرفیت تولید مس خود 

را از 300 هزار تن به بیش از یک 
میلیون تن افزایش دهد و شرایط 

برای تحقق این مهم در داخل کشور 
کامال فراهم است
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بـه بالفعـل تبدیـل و تاثیـر آن در شـرایط اقتصـادی 

جامعه نمایان شود.

الزم به ذکر است که در ارتباط با معدن درآلو 

و  یافته ایـم  دسـت  درصـدی   78 پیشـرفت  بـه 

پیش بینـی می کنیم این معـدن در اوایل سـال 1401 

بـه بهره بـرداری برسـد کـه در ایـن صـورت بالـغ بـر 

100هزار تن بر حجم کنسانتره تولیدی شرکت ملی 

معـدن  شـد.  خواهـد  افـزوده  ایـران  مـس  صنایـع 

دره زار نیـز بـا میـزان ظرفیـت تولیـد 150 هـزار تـن 

کنسانتره مس در اواخر نیمه نخست سال 1401 به 

بهره برداری خواهد رسـید. فلوتاسـیون سرباره مس 

سرچشـمه نیز یکی دیگر از پروژه های مهم شـرکت 

میـزان  بـه  تـن  هـزار   60 آن  افتتـاح  بـا  کـه  اسـت 

شـد.  خواهـد  افـزوده  تولیـدی  مـس  کنسـانتره 

بنابرایـن انتظـار مـی رود ظرفیـت تولیـد کنسـانتره 

مـس شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پایان سـال 

1400 کـه هم اکنـون میـزان یـک میلیـون و 200 هـزار 

تـن اسـت، بـه بیـش از یک میلیـون و 500 هـزار تـن 

افزایـش یابـد. همچنیـن پروژه فـاز 3، 4 و 5 مجتمع 

مـس سـونگون تعریـف شـده اسـت و در مجتمـع 

مس سرچشمه، فاز 3 و 4 پروژه را تعریف کرده ایم. 

فـاز 3 مجتمـع مـس میـدوک در حال بررسـی اسـت 

و بـه  زودی معـادن کوچـک و متوسـط کشـور در 

اسـتان های مختلـف بـه  ویـژه کرمـان فعال سـازی 

خواهنـد شـد کـه امیـد اسـت اجـرای تمامـی ایـن 

پروژه هـا، گام مهمـی در زمینـه توسـعه و پیشـرفت 

کشور باشد.

نقـاط ضعـف مهـم در بخـش معـدن  ◄ از  یکـی 

کشور، عدم انطباق میزان ذخایر معدنی با ظرفیت 

تولیـد اسـت. دلیـل ایـن عقب ماندگـی در صنایـع 

چـه  بایـد  ذی ربـط  مسـئوالن  و  چیسـت  معدنـی 

اقداماتی در این خصوص انجام دهند؟

یکی از نکات بسـیار مهمی که باید در صنایع 

میـزان  انطبـاق  گیـرد،  قـرار  توجـه  مـورد  معدنـی 

ذخایـر معدنـی بـا میـزان تولید اسـت. در حالی که 

در  را  دنیـا  مـس  ذخایـر  میـزان  درصـد  کشـور 5 

اختیار دارد، متاسفانه سهم ما از میزان تولید مس 

جهـان یـک درصـد اسـت کـه بـه هیـچ  عنـوان قابـل 

بـا  تولیـد  میـزان  افزایـش  امـکان  و  نیسـت  قبـول 

در  دارد.  وجـود  کشـور  در  اکتشـافات  گسـترش 

همین راستا، جلسات متعددی را در داخل شرکت 

بـا همـکاران و در دولـت جدید با معـاون اول رئیس 

جمهـوری و وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت برگـزار 

کـرده  و بـه یـک برنامـه جامـع دسـت یافته ایـم کـه 

امیدوار هسـتیم بر اسـاس آن، میزان عقب ماندگی 

تولیـد نسـبت بـه ذخایـر معدنـی جبـران شـده در 

ایـن  در  اگرچـه  دهیـم.  کاهـش  را  مـس  صنعـت 

خصـوص هم افزایـی تمامـی سـازمان های مرتبـط و 

تصمیم گیرنـده مـورد نیـاز اسـت و شـرایط کنونـی 

حاکـم بـر کشـور بـه نحـوی اسـت کـه امـکان ایـن 

هم افزایـی در راسـتای تحقـق توسـعه پایدار وجـود 

دارد. چراکه اگر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را 

کنار بگذاریم، صنعت مس رتبه نخست کشور در 

حـوزه توسـعه  پایـدار را در اختیـار دارد و معتقـد 

هسـتیم کـه حتـی امـکان معرفـی یـک فرد خـاص از 

جانب باالترین مقام کشـور به شـرکت ملی صنایع 

بروکراسـی های  از  رهایـی  راسـتای  در  ایـران  مـس 

اداری و مشکالت ناشی از آن وجود دارد تا شرکت 

دغدغـه چنیـن مسـائلی را نداشـته و در راسـتای 

تحقق اهداف بلندمدت خود گام بردارد.

در حـال حاضـر، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران 

این پتانسیل را دارد تا در طی یک برنامه بلند مدت 

هشـت سـاله، میـزان ظرفیـت تولیـد مـس خـود را از 

300 هزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش دهد 

و شرایط برای تحقق این مهم در داخل کشور کامال 

فراهم است. قیمت تمام شده هر تن مس محتوای 

کنسـانتره در سـال گذشـته یـک هـزار و 750 دالر و 

قیمت تمام شده هر تن مس کاتد دوهزار و 600دالر 

بـوده اسـت؛ در حالـی کـه در سـال جـاری میـالدی 

قیمت فروش مس به طور میانگین به حدود 9 هزار 

و 500 دالر رسـیده اسـت. بنابرایـن در هیـچ صنعتـی 

نمی تـوان بـه چنیـن سـودآوری در طـی مـدت زمـان 

یافـت. صنعـت مـس در داخـل  یـک سـال دسـت 

کشـور در دو دهـه گذشـته آن  طـور کـه بایـد و شـاید 

مـورد توجـه مسـئوالن قـرار نگرفتـه اسـت و امیـدوار 

هستیم متولیان کشور در زمینه توسعه پایدار، نگاه 

راهـکار  باشـند.  داشـته  مـس  بـه صنعـت  ویـژه ای 

پیشـنهادی نیـز همان طـور کـه ذکـر شـد، تعیین یک 

فـرد خـاص از سـوی حاکمیـت در مقـام ناظـر ویـژه 

است تا برنامه های صنعت مس به  صورت روزانه و 

ماهانه رصد شده و مورد بررسی قرار گیرد.
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مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل مشـهد گفت: آینده درخشانی در انتظار صنعت سیم و کابل کشور اسـت و در صورت لغو تحریم ها، شرایط 
بهتر از قبل می شود و محصوالت سیم  و کابل های تولید داخل، توانایی رقابت بیشتری با نمونه های خارجی خواهند داشت.

سایه سنگین تحریم بر صادرات
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد عنوان کرد:

و  مـس  بـا  مرتبـط  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  گفـت: 

آلومینیـوم را از طریـق بـورس کاال تهیـه می کنیـم. 

نیـز  خصوصـی  شـرکت های  برخـی  اخیـرا  اگرچـه 

اقـدام بـه تولیـد این مواد اولیه کرده و امکان خرید 

از آن  هـا نیـز وجـود دارد. خوشـبختانه 95 درصـد 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز در صنعـت سـیم و کابـل در 

برخـی  علی رغـم  و  می شـود  تولیـد  کشـور  داخـل 

نوسـان قیمت هـا، مشـکل خاصـی در زمینـه تامیـن 

مواد اولیه نداریم.

به روزرسانی ماشین آالت و تکنولوژی تولید  

طغرایـی در ارتبـاط با فرایند تولید سـیم و کابل 

و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در این زمینه، 

عنـوان کـرد: فراینـد تولید سـیم و کابل و تکنولوژی 

مورد اسـتفاده در سـال های اخیر تغییرات فراوانی 

بـه همـراه داشـته اسـت و بسـیاری از شـرکت های 

فعـال در ایـن زمینـه نسـبت بـه ایـن مهـم غفلـت 

ورزیده انـد. شـرکت سـیم و کابـل مشـهد در سـال 

1395 طـرح توسـعه ای را در دسـت اقـدام داشـت 

در  موجـود  ماشـین آالت  نوسـازی  بـر  عـالوه  کـه 

بـه   جدیـد  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  مجموعـه، 

منظـور تولیـد سـیم و کابـل را در دسـتور کار خـود 

قـرار داد. بنابرایـن شـرکت سـیم و کابـل مشـهد از 

معـدود شـرکت هایی اسـت کـه بـه تولیـد بیـش از 

یک هزار نوع سیم و کابل در کشور می پردازد.

وی در همیـن راسـتا افـزود: محصوالت متنوع 

در ابعـاد گوناگـون جهـت اسـتفاده در بسـیاری از 

صنایـع نظیـر نفـت، گاز، پتروشـیمی، سـاختمان و 

محمـد طغرایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت سـیم و کابـل مشـهد در سـال 1370 تاسـیس 

شـده و زمینـه فعالیـت آن، تولیـد کابل هـای مسـی، 

فشـار ضعیف، فشار متوسط و فشـار قوی است. این 

شـرکت در شـهرک صنعتی طوس واقع شـده و تعداد 

نیروی انسانی شاغل در مجموعه 205 نفر است که 

در شرایط مطلوبی مشغول فعالیت هستند.

ایـن  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص  در  وی 

مجموعه، بیان کرد: ظرفیت تولید مجموعه 15هزار 

تن در سال است که در حال حاضر با 60 درصد این 

میزان ظرفیت مشغول فعالیت هستیم.

در  مشـهد  کابـل  و  سـیم  شـرکت  مدیرعامـل 

و  کـرد  اشـاره  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  بـه  ادامـه 
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لوازم خانگی در داخل شرکت تولید می شوند. در 

حـال حاضـر نیـز مهم تریـن برنامـه مـا تولیـد سـیم و 

کابـل مـورد نیـاز وزارت نیـرو در راسـتای توزیـع و 

انتقـال بـرق اسـت کـه درحـدود 60 درصـد فعالیـت 

مجموعه را تشکیل می دهد. بنابراین نیاز است که 

از جدیدترین تکنولوژی های ساخت سیم وکابل در 

مجموعـه اسـتفاده شـود و بـه همیـن جهـت مـا پنـج 

شـدید  تحریم هـای  اعمـال  از  پیـش  و  قبـل  سـال 

آلمانـی،  بـه واردات ماشـین آالت  خارجـی، موفـق 

فرانسـوی و کـره ای بـه داخـل کشـور شـدیم تـا بـا 

بهره گیری از به روزترین روش های موجود در دنیا، 

نیاز سیم و کابل کشور را برطرف سازیم.

در  مشـهد  کابـل  و  سـیم  شـرکت  مدیرعامـل 

خصــــوص صـــــادرات محصـــوالت ایــــن مجموعه، 

اذعـــان کرد: صـــادرات محصــــول بــــه کشورهـــای 

همسایـــه ماننـــد عـراق، افغانسـتان و ترکمنسـتان 

صورت می گیرد و اگر مشکالت ناشی از تحریم و 

همچنیـن تامیـن اعتبـار بانکـی رفـع شـود، امـکان 

صادرات به سایرکشورها نیز وجود دارد.

معضل رفع تعهدات ارزی  

پایـگاه  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  طغرایـی 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

تحریم ها تا چه میزان بر عملکرد شرکت شما تاثیر 

گذاشـته اسـت، اظهار کرد: تحریم در هر شـرایطی 

بـر  فعالیـت یک مجموعه تاثیرگـذار خواهد بود اما 

این تحریم هم داخلی و هم خارجی است. یکی از 

نکات مهم در زمینه تحریم های داخلی، مشکالت 

ناشـی از رفـع تعهـدات ارزی اسـت کـه انتقال وجه 

از طریـق سیسـتم های بانکـی دچـار مشـکل شـده و 

ایـن مسـئله بـا دشـواری های فراوانـی همراه اسـت. 

بـه  محصـول  صـادرات  بـر  امـر  ایـن  مثـال،  بـرای 

کشـوری نظیـر افغانسـتان کـه واحـد پـول مـا را بـه 

رسـمیت می شناسـد نیـز تاثیـر گذاشـته و باعـث 

کشـور  ایـن  بـه  صـادرات  فراینـد  شـدن  دشـوار 

همسایه شده است.

وی اضافــــه کــــرد: در حــــال حاضــــر، تاثیــــر 

تحریم هــای داخلـــی در زمینـــه تولیــــد بیشتـــر از 

تحریم هـــای خارجـــی است. قانـــون جدید اعمال 

شـده در راسـتای رفـع تعهـدات ارزی نسـبت بـه 

کنونـی  شـرایط  در  وجـه  هیـچ   بـه   مرکـزی  بانـک 

جامعـه معقوالنـه نیسـت. چراکـه به دنبـال اعمال 

تحریم هـا و بسـته شـدن امـکان جابه جایـی ارز در 

سیسـتم بانکـی، هیچ گونـه انتقـال وجـه از طریـق 

بانک هــــا صـــورت نمی پذیــــرد. از سوی دیگـر نیز 

انجـام  باالیـی  ریسـک  بـا  محصـول  صـادرات 

می شـود و نهایتـا تولیدکننـده دچـار دغدغه هـای 

بسیاری خواهد شد.

صادرات مطلوب در سایه همکاری دولت  

مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه راهـکار شـما بـرای رفع مشـکالت 

صادراتی چیست، تصریح کرد: در راستای تسهیل 

شـرایط حاکـم بـر بـازار ناشـی از اعمـال تحریم هـای 

بهبـود  خصـوص  در  دولـت  اسـت  نیـاز  مختلـف 

موانـع موجـود در ایـن زمینـه ماننـد رفـع تعهـدات 

ارزی نسـبت بـه کشـورهای همسـایه قـدم بـردارد. 

تحقـق ایـن امـر در ارتبـاط بـا شـرکت هایی همچـون 

سـیم و کابل مشـهد که محصول نهایی را به سـایر 

کشورها صادر می کنند، بیشتر احساس می شود. 

چراکـه مـا رقبـای قدرتمنـدی در صنعـت سـیم و 

کابل مانند چین و ترکیه داریم و اگر موانع موجود 

امـکان  نشـود،  رفـع  ارزی  تعهـدات  زمینـه  در 

رقابـت  توانایـی  نتیجـه  در  و  مطلـوب  صـادرات 

پایاپای در عرصه بین المللی را نخواهیم داشت.

ایـن تولیدکننـده تاکیـد کرد: الزم اسـت دولت 

و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نـگاه ویژه ای به 

تمـام  محصـول  کـه  شـرکت هایی  صـادرات  حـوزه 

داشـته  می کننـد،  عرضـه  بـازار  در  را  خـود  شـده 

باشـند و مسـئوالن مرتبـط در ایـن زمینـه بـه روان 

شـدن چـرخ دنده های موجود در تولیـد و صادرات 

یـاری رسـانند. حمایـت دولـت و مسـئوالن بایـد از 

مجموعـه تولیدکننـدگان مختلف صنعتـی افزایش 

یابـد. بایـد توجه داشـت قانـون رفع تعهـدات ارزی 

بـا صنایـع صادرکننـده مـواد  ارتبـاط  می توانـد در 

و  باشـد  پتروشـیمی  و  گاز  نفـت،  همچـون  اولیـه 

اجرای این طرح در خصوص شـرکت هایی که خود 

محصـول نهایـی را صـادر می کنند، به هیچ وجه به 

شرکت سیم و کابل مشهد در سال 
1395 طرح توسعه ای را در دست 
اقدام داشت که عالوه بر نوسازی 

ماشین آالت موجود در مجموعه، 
استفاده از تکنولوژی های جدید 

به  منظور تولید سیم و کابل را در 
دستور کار خود قرار داد
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نفع تولیدکننده و صادرکننده نیست.

طغرایی در همین راسـتا خاطرنشـان کرد: مواد 

اولیـه مـورد نیـاز شـرکت سـیم و کابـل مشـهد از 

معـادن مـس کرمـان، اسـتخراج و پـس از ورود بـه 

شـرکت، عایق گـذاری می شـود و پـس از روکـش دار 

شـدن، مـواد خاصـی به آن هـا می افزاییم و محصول 

تمـــام شـــده پـس از مشقت هـــای بسـیار حاصـل 

می شـود. بنابرایـن چنین مجموعـه ای که محصول 

تمـام شـده خـود را بـه سـختی تولیـد می کنـد و در 

زمینـه اشـتغال زایی و مهم تـر از آن، ارزش افـزوده 

ملـی  ناخالـص  تولیـد  افزایـش  بـه  نهایـت  در  کـه 

می انجامـد نقـش بسـزایی دارد، نبایـد دغدغه رفع 

شـرایط  در  چراکـه  باشـد.  داشـته  ارزی  تعهـدات 

خصوصـی  بخـش  در  فعالیـت  کشـور،  فعلـی 

سـختی های مختـص خـود را دارد و اگـر قرار اسـت 

نحـو  بهتریـن  بـه  را  خـود  وظایـف  شـرکت ها  ایـن 

ممکـن در شـرایط تحریمـی انجـام دهنـد، بنابرایـن 

ارزی  تعهـدات  زمینـه  در  موجـود  موانـع  رفـع 

می توانـد نقـش موثری داشـته باشـد. چراکه تحقق 

ایـن امـر می توانـد منجـر به ایجـاد انگیزه مضاعفی 

در واحدهای تولیدکننده که محصول تمام شده را 

به بازار عرضه می کنند، شود.

فـرد  یـک  حاضـر،  حـال  در  کـرد:  تاکیـد  وی 

ناشـناس اقـدام بـه خریـد چنـد صد تن مـواد اولیه 

از شـرکت های پتروشـیمی یـا ورق گـرم از شـرکت 

فـوالد مبارکـه اصفهـان کرده و سـپس در مقام یک 

مـا  آن می کنــــد.  صــــادرات  بـه  اقــــدام  بـازرگان 

نمی توانیم اسم این کار را صادرات بگذاریم و در 

بـه  و خسـارت  خیانـت  نوعـی  مسـئله  ایـن  واقـع 

کشــــور محســـوب می شــــود. در نتیجــه امیدوار 

هسـتیم هرچـه زودتـر تصمیمـات جـدی و اثرگـذار 

در ایـن زمینـه گرفتـه شـود و قوانیـن در خصـوص 

تولیدکنندگانـی کـه محصـول تمـام شـده را صـادر 

می کنند، تغییر کند.

عدم نظارت الزم بر استانداردسازی  

کابـل مشـهد در  و  مدیرعامـل شـرکت سیـــم 

ارتبـاط بـا شـرایط بـازار و مقایسـه کیفیـت سـیم و 

کـرد:  بیـان  نمونه هـای خارجـی،  بـا  کابـل داخلـی 

متاسـفانه نظارت هـای الزم جهـت تولیـد سـیم و 

کابل اسـتاندارد در داخل کشـور انجام نمی شـود. 

مجموعـه سـیم و کابـل مشـهد همـواره تـالش کرده 

بـر طبــــق آخریـن  بـا کیفیـــت و  اسـت محصـــول 

استانداردهای جهانی تولیــد کنـــد و مــــا در حـــال 

حاضر بخش عمده ای از نیاز وزارت نیرو به سیم و 

کابل را تامین می کنیم. در همین راستا، واحدهای 

مسـکن مهر بسـیاری در سطح استان های مختلف 

ایـن  در سیم کشـی  کـه  سـاخته می شـوند  کشـور 

واحدهای مسکونی از سیم و کابل تقلبی استفاده 

می شـود و چـون نظـارت کافـی در این زمینه وجود 

ندارد، اتفاقات ناگوار بسیاری همچون آتش سوزی 

رخ می دهـد. در حـال حاضـر اعالم شـده اسـت که 

داده در  آتش سـوزی های رخ  از 50 درصـد  بیـش 

داخل کشـور ناشـی از اسـتفاده از سـیم و کابل های 

تقلبـی و یـا دارای کیفیـت پاییـن بـوده کـه ایـن امر 

ناشـی از عـدم نظـارت دقیـق دولت و سـازمان های 

مربوطه است.

وی یــــادآور شـــد: آتش سوزی هـــای سـاختمان 

پالسکو، درمانگاه سینا اطهر و اخیرا برج المیرا در 

شهرسـتان چالوس، نمونه ای از این  حوادث ناشـی 

از عدم اسـتفاده از سـیم و کابل اسـتاندارد اسـت. 

شرکت سیم و کابل مشهد به  عنوان شرکت نمونه 

بـه  بارهـا  کشـور،  داخـل  در  کابـل  و  سـیم  تولیـد 

سازمــــان نظـام مهنـــدسی کشــــور و استانــداری 

خراســـــان رضـــــوی در خصــــوص عــــدم رعایـــت 

اسـتانداردهای الزم در راسـتای تولید سـیم و کابل 

هنـوز  متاسـفانه  و  اسـت  نوشـته  نامـه  مرغـوب 

پاسـخی مبنی بر اینکه سـیم و کابل باید به  عنوان 

یـک محصـول اساسـی مـورد اسـتفاده در صنعـت 

گیـرد،  قـرار  آزمایـش  و  بررسـی  تحـت  سـاختمان 

دریافت نکرده  است.

توانایی رقابت با کشورهای اروپایی را داریم  

طغرایی در همین راستا اظهار کرد: شرکت هایی 

در داخـل کشـور مشـغول فعالیـت هسـتند کـه بـه 

تولیـد سـیم و کابـل با کیفیت می پردازنـد و این در 

حالـی اسـت کـه قیمـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن 

صنعـت بـه شـدت در حـال افزایش بـوده و در طول 

یـک سـال گذشـته حـدود سـه برابـر شـده اسـت. بـا 

ایــــن شـرایط بــــه جـــرات می تـوان گفـــت سـیم و 

توانایـی  مـا،  تولیـد شـده در مجموعـه  کابل هـای 

از لحـاظ  بـا نمونه هـای اروپایـی را دارد و  رقابـت 

کیفیـت بـا نمونه هـای خارجـی مطابقـت می کنـد. 

صـورت  بـه  شـرکت  ایـن  تولیـدی  محصـوالت 

لحظه ای در آزمایشـگاه وزارت نیرو پایش و بررسـی 

سـربلندی  و  افتخـار  باعـث  امـر  ایـن  و  می شـود 

شـرکت سـیم و کابـل مشـهد اسـت کـه بـا چنیـن 

مجموعه مهمی در سطح کشور همکاری می کند.  

صنعـت سـیم و کابـل کشـور می توانـد بـه رقابت با 

آینـده  و  بپـردازد  خارجـی  مشـابه  محصـوالت 

درخشـانی پیـش روی ایـن صنعت اسـت کـه با لغو 

تحریـم هـا، شـرایط روز بـه روز بهتـر از قبـل خواهـد 

شـد و امـکان صـادرات سـیم و کابـل بـه کشـورهای 

اروپایی نیز فراهم می شود.

طغرایـی در پایـان ضمـن اشـاره بـه اجـرای طـرح 

توسعه در این شرکت، خاطرنشان کرد: در راستای 

تحقق این امر، به دنبال گسترش وسعت مجموعه 

در شـهرک صنعتی طوس هسـتیم و قطعا با بهبود 

بـه  بازگشـت  و  اولیـه کافـی  مـواد  تامیـن  شـرایط، 

موقع سرمایه از جانب وزارت نیرو، ظرفیت تولید 

مجموعه افزایش خواهد یافت. ما معتقد هسـتیم 

بـود.  نخواهـد  امکان پذیـر  توسـعه  بـدون  تولیـد 

بنابرایـن همـواره بـه دنبال اجرای طرح های توسـعه 

بـا  و  جدیـد  محصـوالت  تولیـد  راسـتای  در  موثـر 

کیفیت هستیم.

در راستای تسهیل شرایط حاکم 
بر بازار ناشی از اعمال تحریم های 

مختلف نیاز است دولت در خصوص 
بهبود موانع موجود در این زمینه 

مانند رفع تعهدات ارزی نسبت به 
کشورهای همسایه قدم بردارد
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مدیرعامل شـرکت صنایع کابل سـازی افق البرز گفت: تحریم بدون شـک تاثیر خود را بر صنعت گذاشـته و مشـکالت بسیاری را همچون 
چالش جابه جایی ارز در تجارت بین المللی به وجود آورده است.

اثر تحریم را نمی توان نادیده گرفت
مدیرعامل شرکت صنایع کابل سازی افق البرز:

عبدالله هاشمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

گـروه صنایـع کابل سـازی افـق البـرز در سـال 1372 

فعالیـت خـود را بـا هدف تامین تقاضای بازار سـیم 

و کابـل، بـا احـداث کارخانـه ای مجهـز در زمینـی 

بـه مسـاحت 35 هـزار متـر مربـع واقـع در  شـهرک 

صنعتـی لیـا قزویـن در زمینـه تولیـد انـواع کابـل 

فشار ضعیف آغاز کرد و اکنون به تولید انواع سیم 

و کابل هـای مسـی و آلومینیومـی فشـار ضعیـف و 

فشـار متوسـط مـورد اسـتفاده در صنایـع مختلـف 

خودروسـازی،  بـرق،  توزیـع  و  تولیـد  همچـون 

و  گــــاز  نفـــت،  حمل ونقــــل،  ساختمــان ســـازی، 

پتروشیمی می پردازد.

افزایش ظرفیت تولید در گذر زمان  

مدیرعامل شرکت گروه صنایع کابل سازی افق 

بـا  ایـن شـرکت در سـال 1383  البـرز اذعـان کـرد: 

نصب و راه اندازی ماشین آالت مدرن جهت تولید 

کابل هـای فشـار متوسـط و فشـار قـوی بـه تکمیـل 

سـبد محصـوالت خـود پرداخـت و سـه سـال بعـد، 

ظرفیت تولید ساالنه خود را به 30 هزار تن افزایش 

انـواع مفتول  هـای  داد. همچنیـن کارخانـه تولیـد 

مسی با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سال 1389 

ظرفیـت  کل  حاضـر،  حـال  در  و  شـد  راه  انـدازی 

اسمی مجموعه 120 هزار تن است که با 60 درصد 

این ظرفیت در حال فعالیت هستیم.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـاده اولیـه مـورد 

نیـاز ایـن مجموعـه، عنـوان کـرد: مـاده اولیـه مـورد 

و  مسـی  کابل هـای  و  سـیم  تولیـد  بـرای  نیـاز 

آلومینیومی از طریق بورس کاال خریداری می شود 

و در زمینـه تولیـد مفتـول مسـی، مـاده اولیـه مـورد 

تهیـه  ایـران  مـس  ملـی صنایـع  شـرکت  از  را  نیـاز 

از  نیـز  کارخانـه  اسـتفاده  مـورد   PVC می کنیـم. 

شرکت های داخلی تامین می شود.

هاشـمی در ارتبـاط بـا فراینـد و تکنولـوژی تولیـد 

کشـورهای  از  یکـی  آلمـان  کـرد:  بیـان  محصـول، 

شـاخص دنیـا در زمینـه تولیـد انـواع سـیم و کابـل 

از تکنولـوژی و ماشـین آالت  اسـت کـه مـا عمدتـا 

آلمانی جهت سـاخت محصول اسـتفاده می کنیم. 

همچنیـن اقدامـات مهمـی در آزمایشـگاه شـرکت 

نظیـر آنالیـز فیزیکـی و شـیمیایی کامـل مـواد اولیـه 

مصرفی، صدور مجوز مصرف مواد در فرایند تولید 

و آزمون های کنترل کیفیت محصول تولید شده با 

اسـتفاده از تجهیـزات بـه روز، پیشـرفته و منطبـق بر 

استانداردهای جهانی صورت می پذیرد.

در حوزه صادرات پروژه محور هستیم  

مدیرعامل شـرکت صنایـع کابل سـازی افق البرز 

در ادامـه بـه نحـوه صـادرات محصوالت تولیـدی در 

ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: فعالیـت شـرکت 

صنایـع کابل سـازی افـق البـرز در حـوزه صـادرات در 

قالـب پـروژه  تعریف می شـود. به گونـه ای که ما اگر 

پروژه خاصی را به مدت چهار الی پنج سـال در یک 

کشور هدف مانند عراق داشته باشیم، دیگر شرایط 

همچـون  کشـورها  سـایر  در  فعالیـت  جهـت  الزم 

پاکسـتان، ارمنسـتان و اتریـش را نخواهیـم داشـت. 

بنابرایـن بـا ارائـه مناسـب و اسـتاندارد محصـول و بـا 

پـروژه  می توانیـم  هـدف،  کشـور  در  پـروژه  اتمـام 

جدیدی را در کشوری دیگر مانند ترکیه آغاز کنیم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالین« مبنی بر اینکه تحریم ها تا 

چـه میـزان بـر فعالیـت مجموعـه شـما اثرگـذار بـوده 

اسـت، بیان کرد: تحریم بدون شـک تاثیر خود را بر 

صنعـت گذاشـته و مشـکالت بسـیاری را همچـون 

بـه  بین المللـی  تجـارت  در  ارز  جابه جایـی  چالـش 

هـم  می توانـد  تحریـم  اگرچـه  اسـت.  آورده  وجـود 

داخلی و هم خارجی باشد که تحریم داخلی به نظر 

سـخت تر و تاثیرگذارتر از تحریم خارجی می رسـد و 

در ایـن زمینـه می تـوان بـه بخشـنامه های متعـدد، 

بروکراسی اداری و به طور کلی موانعی که دولت بر 

سر راه تولید قرار می دهد، اشاره کرد.

شـرایط نامساعـــد بـازار نسبـــت بـه   

سال های گذشته

هاشـمی در خصـوص وضعیـت بـازار و رقابـت 

کـرد:  اظهـار  مجموعـه،  ایـن  تولیـدی  محصـوالت 

وضعیـت بـازار محصـوالت مسـی در روزهـای اخیـر 

نسـبت بـه سـال گذشـته چنـدان مناسـب نیسـت و 

زمانی که میزان عرضه محصول در بازار زیاد باشـد 

و تقاضـا کافی نباشـد، رقابت خاصی در بـازار وجود 

نـدارد امـا زمانـی کـه میـزان عرضـه محصـول کـم و 

تقاضا زیاد باشد، بازار رقابت پذیر خواهد شد.

طـرح  برنامه هـای  خصـوص  در  پایـان  در  وی 

شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  مجموعـه،  ایـن  توسـعه 

طرح هـای  همـواره  البـرز  افـق  کابل سـازی  صنایـع 

بسـیاری در راسـتای توسـعه فعالیـت خـود داشـته 

تولیـد  بـر  اسـت و در حـال حاضـر تمرکـز خـود را 

کاالهـای پیشـرو گذاشـته ایم تـا بـا تامیـن نیـاز بـازار 

مشـابه  واردات محصـوالت  از  را  کشـور  داخلـی، 

بی نیاز سازد.
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مدیرعامل شـرکت مهندسـی کانی فراوران تهران گفت: با توجه به کمبود خاک اکسـیدی، عمده تولیدکنندگان شـمش سـرب و روی 
بـا کمبـود مـاده اولیه مواجه هسـتند؛ این در حالی اسـت کـه به دلیل نبود تکنولوژی پیشـرفته، چالش های زیسـت محیطی و شـرایط 

اقتصادی، فرایند تبدیل خاک سولفیدی به شمش، مقرون به صرفه به نظر نمی رسد.

چاره ای جز صادرات خاک سولفیدی نیست!
مدیرعامل شرکت مهندسی کانی فراوران تهران:

علـی سـه دهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

واقـف بـودن بـه معضـل تامیـن خـاک معدنـی مورد 

نیاز تولیدکنندگان شمش سرب و شمش روی، و رو 

بـه اتمـام بـودن ذخایـر اکسـیدی، بایـد بـه سـمت 

استفاده از ذخایر سولفیدی حرکت کرد.

وی افـزود: بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت که 

فراینـد تولیـد شـمش سـرب از شـمش روی کامـال 

جداگانـه بـوده و کمبـود خـاک در هـر دو در حـال 

حاضر تبدیل به چالشـی نگران کننده شـده اسـت. 

بـرای تامیـن خـاک معدنـی تولیـد شـمش روی از 

خـاک معدنـی سـولفوره، اقداماتـی انجـام شـده و 

تولیـد  از  قسـمتی  یـزد،  بافـق  روی  ذوب  شـرکت 

بـه  سـولفوره  خـاک  تبدیـل  بـه  را  خـود  کارخانـه 

اکسـیده اختصـاص داده اسـت امـا ظرفیـت کامـل 

را  روی  سـولفیدی  خاک هـای  تمـام  جـذب  بـرای 

ندارد و الزام بر این اسـت که یک واحد دیگر برای 

انجام این کار اختصاص داده شود.

 تولیـد اسـید سـولفوریک، صرفـه   

اقتصـادی ندارد

مدیرعامل شرکت مهندسی کانی فراوران تهران 

در ادامه گفت: بررسی طرح فرآوری خاک سولفوره 

از لحـاظ اقتصـادی نمایـان کـرده اسـت کـه محصول 

جانبـی کـه از فـرآوری خـاک سـولفیدی بـه دسـت 

می آید، اسـید سـولفوریک اسـت که در حال حاضر، 

شرکت صنایع ملی مس ایران آن را تقریبا رایگان به 

واحدهای مصرف کننده اطراف منطقه خود عرضه 

اسـید  تولیـد  بـه  اقـدام  شـرکتی  اگـر  و  می  کنـد 

قابـل  فایـده  و  اقتصـادی  سـولفوریک کنـد، صرفـه 

توجهی برای آن واحد به وجود نخواهد آمد. پس به 

طور کلی، تولید اسـید سـولفوریک صرفه اقتصادی 

قیمـت  بـه  هم اکنـون  نیـز  و مصرف کننـده  نـدارد 

بسیار کمی می تواند این اسید را تامین کند.

کشـور،  تولیـدی  واحدهـای  در  گفـت:  وی 

مصرف اسید سولفوریک قابل توجه نیست؛ علت 

آن هم حمل ونقل سخت این اسید است چراکه به 

شـدت قـوی اسـت و خورندگـی زیـادی دارد. در 

مجمـوع بایـد شـرایط ایمنـی بسـیار ویـژه ای بـرای 

حمـل اسـید سـولفوریک ایجاد شـود کـه همین امر 

هـم شـامل هزینـه گزافـی اسـت. اگـر بخواهیـم از 

هزینـه و چالش هـای تامیـن زیرسـاخت های واحـد 

تولید شمش از خاک سولفیدی، صرف نظر کنیم، 

تولید مازاد اسـید سـولفوریک با توجه به حجم کم 

تقاضـا بـرای آن، سـبب بـه بـار آوردن ضرر اقتصادی 

و ایجاد معضلی دیگر خواهد شد.

لزوم تکنولوژی های پیشرفته  

کـرد:  بیـان  روی  و  سـرب  صنعـت  فعـال  ایـن 

مهم تریـن نتیجه گیـری کـه می تـوان کـرد این اسـت 

کـه تبدیـل خاک سـولفیدی به خاک اکسـیدی و در 

نهایـت تبدیـل کـردن آن بـه شـمش، مقرون به صرفـه 

نیسـت؛ مگـر بـا به کارگیـری تکنولوژی هـای بـه روز و 

از  جدیـدی کـه در خـارج از کشـور وجـود دارد و 

گوگـرد در حقیقـت بـه طریقـی بـرای تولیـد انـرژی 

کمک می گیرند. در حال حاضر باید عنوان کرد که 

بـا توجـه بـه ضعـف تکنولـوژی در صنعت، اقـدام به 

احـداث کارخانـه تولیـد شـمش از خـاک سـولفیدی 

اقتصادی به نظر نمی رسد. ضمن اینکه این واحدها 

برای محیط زیست نیز آالینده هستند.

شـد:  یـادآور  خـود  صحبـت  تکمیـل  در  وی 

گوگـرد  سـولفیدی،  خـاک  اسـتحصال  واحدهـای 

هـوا  در   SO2 گاز  بـه صـورت  را  از ذوب  حاصـل 

منتشـر می کننـد. یک محاسـبه سـاده بـرای حدود 

100 هزار تن خاک سولفیدی سرب که تقریبا تولید 

بـرای  کـه  می دهـد  نشـان  اسـت،  کشـور  سـالیانه 

سـرب،  سـولفیدی  خـاک  از  سـرب  شـمش  تولیـد 

میزان گاز SO2 که از فرایند تولید در هوا منتشـر 

آسـمان  کـردن  آلـوده  انـدازه  بـه  درسـت  می شـود 

بـه  نـه می تـوان نسـبت  پایتخـت اسـت. بنابرایـن 

انتشار SO2 در هوا بی تفاوت بود و نه می توان آن 

را تبدیـل بـه اسـید سـولفوریک کـرد؛ چراکـه هزینـه 

بسـیار سـنگینی را بایـد بـرای انجـام ایـن کار صرف 

کرد و این در حالی است که درآمد بسیار کمی را 

در بـر دارد. البتـه ایـن در شـرایطی نیـز می توانـد 

تغییـر کنـد و آن هـم ورود تکنولوژی هـای بـه روز و 

بایـد  آن،  بـرای واردات  جدیـد اسـت کـه طبیعتـا 

وجـود  نیـز  امتیـاز  صاحـب  کشـورهای  همراهـی 

داشـته باشـد کـه بـه علـت تحریم هـا متاسـفانه این 

خارجـی  شـرکت های  و  نـدارد  وجـود  همراهـی 

همـکاری نمی کنند.
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و  می برنـد  خـود  کشـور  بـه  طوالنـی  راه  پیمـودن 

هزینـه حمـل بـا قیمتـی بالـغ بـر 60 دالر بـه ازای هر 

تن را پرداخت می کنند، صرفه اقتصادی بیشتری 

را نسبت به فرآوری این خاک تجربه خواهند کرد؛ 

بـه آن دلیـل کـه کارخانجات تولید شـمش سـرب و 

روی چینـی از تولیدکننـدگان معدنـی کشـور مـا، 

خریـداری  بهتـری  قیمـت  بـا  را  معدنـی  خـاک 

معدنـی  خـاک  خریـد  قیمـت  یعنـی  می کننـد. 

سـولفیدی در کشـور چین حدودا 200 دالر به ازای 

هر تن بوده و البته در بخش سـرب گران تر اسـت. 

بـه  تـا 60 دالر آن  بـه 50  ایـن 200 دالر، نزدیـک  از 

هزینه حمل اختصاص داده شده است و از گوگرد 

تولید شده از خاک سولفیدی نیز به طور مطلوبی 

اسـتفاده می کنند اما تولیدکنندگان ما این امکان 

را در واحدهای تولیدی خود ندارند.

راندمان پایین تولید شمش سرب و روی   

در کشور

این فعال صنعت سرب و روی در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه احـداث 

واحـدی کـه بتوانـد از کنسـانتره گوگردزدایـی کنـد، 

مقرون به صرفـه اسـت یـا خیـر، تصریـح کـرد: بـه ایـن 

دلیـل کـه هـم از نظـر تکنولـوژی و هـم راندمـان کار 

نیاز به سرمایه گذاری مطلوب  

حاضـر،  حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  سـه دهی 

احـداث واحـد فـرآوری خـاک سـولفیدی و تبدیل آن 

به شـمش نیاز به سـرمایه گذاری سـنگینی دارد که 

در شـرایط کنونی تامین آن دشـوار به نظر می رسـد. 

بـه طـور مثـال، اگـر دولـت اعـالم کنـد کـه بـرای هـر 

تولیدکننـده ای کـه توانایـی تولیـد شـمش از خـاک 

معدنی سولفیدی را با استفاده از تکنولوژی جدید 

داشـته باشـد اسـتفاده کنـد، تسـهیالت ویـژه ای در 

نظـر خواهـد داشـت و یـا حتـی خـود دولـت در ایـن 

زمینه اقدام به کمک بالعوض به تولیدکننده کند، 

اجـرای ایـن طـرح بسـیار سـودمند خواهـد بـود زیـرا 

در  می شـود،  صـادر  االن  کـه  سـولفیدی  خـاک 

مـورد  روی  و  سـرب  شـمش  تولیـدی  واحدهـای 

اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. ضمـن اینکـه در کنار 

آن، از گوگرد به دسـت آمده می توان انرژی واحد را 

تامین کرد.

صادرات خاک سولفیدی به صرفه تر از   

فرآوری آن است

فـراوران  کانـی  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 

خـاک  تولیدکننـدگان  اگـر  کـرد:  مطـرح  تهـران 

خـود  کار  در  محدودیتـی  و  باشـند  آزاد  معدنـی 

نداشـته باشـند، در فـروش خـاک سـولفیدی بـه 

چینی هـا کـه خـاک سـولفیدی را بـا 

پایین تـر از اسـتانداردهای جهانـی هسـتیم، ایـن امر 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. بـه عنـوان مثـال، راندمـان 

تبدیل کنسانتره سولفوره سرب به شمش سرب در 

یعنـی  اسـت؛  تـا 97 درصـد  بیـن 96  کشـور چیـن 

97درصد سربی که در کنسانتره  ورودی به خطوط 

تولید وجود دارد، به شـمش سـرب تبدیل می شـود. 

برای مثال، از دو کیلوگرم کنسانتره حاوی 50درصد 

فلـز محتـوی سـرب، حـدود 970 گـرم شـمش سـرب 

تولید خواهد شـد. این عدد در کشـور ما تنها 80 تا 

85 درصـد اسـت یعنـی بـه ازای هـر تـن، مقادیـر 

زیـادی از فلـز سـرب بـه  همـراه باطله ها از خط تولید 

خـارج خواهـد شـد؛ این باطله بسـیار خطرنـاک بوده 

زیرا حاوی فلز سرب است و محیط زیست را سمی 

و آلوده خواهد کرد.

سـه دهی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـه صورت 

راه  سـر  بـر  کـه  معضالتـی  تشـریح  در  مشـخص 

احـداث واحـد تولیـد شـمش از خـاک سـولفیدی 

وجـود دارد بایـد گفـت کـه تکنولوژی هـای بـه روز 

بـرای اسـتحصال گوگـرد از کنسـانتره های سـرب و 

روی و اسـتفاده از آن وجود ندارد و دومین مسـئله 

را  تولیـد شـده  اسـید سـولفوریک  کـه  اسـت  ایـن 

نمی توانیـم بـه قیمـت خوبـی در داخـل کشـور بـه 

فـروش برسـانیم و همچنیـن حمل ونقـل آن نیازمند 

هزینه باال و مالحظات ایمنی است.



تحلیـــل

هفتهنامه

54
é 1400  آذر ماه é 195  شماره 

تحلیـــل



تحلیـــل

هفتهنامه

55
 é شماره  é 195 آذر ماه 1400

»فملی« 107 درصد رشد درآمد را تجربه کرد

درآمد صادراتی »فخوز« 128 درصد رشد یافت

درآمد »هرمز« از 14 هزار میلیارد تومان فراتر رفت
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شـرکت ملـی صنایـع مس ایران در هشـت ماه سـال جاری توانسـت با کسـب درآمـد 479 هـزار و 27 میلیـارد ریـال از فروش یک 
میلیـون و 865 هـزار تن محصـول در بازارهای داخلـی و صادراتی، ضمن گذر از کل میزان درآمد سـال قبل، رشـد 107 درصدی درآمد 

را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

»فملی« 107 درصد رشد درآمد را تجربه کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، عملکرد هشـت ماهه سـال جاری 

می دهـد  نشـان  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

تولید محصوالت مختلف در این شرکت همچنان 

نسـبت بـه سـال گذشـته بـا رشـد همـراه بـوده و در 

ایـن رابطـه در تولیـد محصوالتی مانند کنسـانتره و 

کاتد، رکوردهای جدیدی ثبت شـده اسـت. فروش 

آذر مـاه ایـن شـرکت بـه هفـت هـزار و 400 میلیـارد 

تومـان رسـید کـه در تاریـخ فعالیـت ایـن شـرکت 

کم نظیر اسـت. ضمن اینکه صادرات کاتد شـرکت 

مـس نیـز رشـد قابـل توجهـی در هشـت ماه امسـال 

داشته است.

تولید کاتد 4 درصد افزایش یافت  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

مس ایران در هشـت ماه سـال 1400، توانسـته اسـت 

191 هـزار و 785 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 4 درصد افزایش 

داشـته اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 1399 

موفق به تولید 183 هزار و 297 تن کاتد شده بود.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری، توانسته 

اسـت 36 میلیـون و 642 هـزار تـن سـنگ سـولفوری 

تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل، بیانگر رشد 2 درصدی است. این شرکت 

در هشت ماه سال گذشته، 35 میلیون و 685 هزار 

تن سنگ سولفوری تولید کرده بود.

توانسـت  امسـال  مـاه  هشـت  در  »فملـی« 

537هزار و 693 تن اسید سولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد   131

هشـت مـاه سـال گذشـته، 231 هـزار و 920 تـن اسـید 

سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت مـاه 

سـال 1400، 819 هزار و 789 تن کنسـانتره مس تولید 

کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، رشـد 2 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال پیـش موفـق بـه تولیـد 
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1400میزان تولید محصوالت شرکت ملی مس در هشت ماه سال -1نمودار 
کاتد کنسانتره اسید سولفوریک کنسانتره مولیبدن سایر محصوالت

فـروش  بـه  داخلـی  بازارهـای  در  سـولفور  سـنگ 

رسانده بود.

»فملی« در هشـت ماه امسـال توانسـته اسـت 

در  را  سـولفوریک  اسـید  تـن   355 و  هـزار   439

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 310 درصـد  نسـبت 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال پیـش 129هـزار و 6 تـن اسـید سـولفوریک در 

بازارها داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت مـاه 

سـال 1399، 10 هـزار و 582 تـن کنسـانتره مـس را در 

ایـن شـرکت در  بازارهـای داخلـی فروختـه اسـت. 
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804هزار و 480 تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری پنج هزار 

و 307 تن کنسـانتره مولیبدن تولید کرده اسـت که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 

14 درصدی اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

1399 توانسـته بـود چهـار هـزار و 652 تـن کنسـانتره 

مولیبدن تولید کند.

»فملی« در هشت ماه امسال توانست 574 تن 

کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 13 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

پیش، 504 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملی« در هشت ماه امسال، 735 تن اکسید 

مولیبـدن صادراتـی تولید کرده اسـت که این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 18 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

گذشـته، 622 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی تولید 

کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت ملـی صنایع مـس ایران 

در هشـت ماه سـال 1400 به 38 میلیون و 313 هزار 

و 310 تن رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 3 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال 1399 توانسـته بود 

تـن   523 و  هـزار  دو  و  میلیـون   37 مجمـوع  در 

محصول تولید کند.

رشد 138 درصدی فروش شرکت ملی مس  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در هشـت ماه سـال 1400 توانسـته 

است 100 هزار و 817 تن کاتد را در بازارهای داخلی 

مـاه  ایـن شـرکت در هشـت  برسـاند.  فـروش  بـه 

سـال 1399، 107 هـزار و 669 تـن کاتـد در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در هشـت ماه سـال جـاری موفق 

بـه فـروش یـک میلیـون و 101 هـزار و 903 تن سـنگ 

سـولفوری در بازارهای داخلی شـده اسـت که این 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش،  میـزان در مقایسـه 

223درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت در 

تـن  و 453  هـزار   340 سـال گذشـته  مـاه  هشـت 
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هشـت مـاه سـال 1399، 11 هـزار و 543 تـن کنسـانتره 

مس فروخته بود.

شـرکت مـس در هشـت مـاه سـال جـاری، سـه 

هـزار و 941 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، رشـد 2 درصـدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال قبل سـه 

بـازار  در  را  مولیبـدن  کنسـانتره  تـن  و 852  هـزار 

داخلی فروخته بود.

بـه  مـاه سـال 1400 موفـق  »فملـی« در هشـت 

فـروش 602 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلـی شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل 60 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 

376 هـزار تـن کنسـانتره طـال و نقـره را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 

هشت ماه امسال، یک میلیون و 772 هزار و 627تن 

محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

155درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال قبـل، 694 هـزار و 989 تـن محصول 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« در هشت ماه امسال، 92 هزار و 214تن 

کاتـد را روانـه بازارهـای صادراتـی کرد کـه این میزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از رشـد 

6درصـدی برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت در هشـت 

مـاه سـال قبـل، 86 هـزار و 227 تـن کاتـد در بازارهای 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت مـاه 

سال 1400 توانسته است 795 تن اکسید مولیبدن را 

در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 27 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سال 1399 موفق به فروش 622 تن اکسید مولیبدن 

در بازارهای صادراتی شده است.

مجمـوع صـادرات شـرکت مـس در هشـت مـاه 

ابتدایـی امسـال بـه 93 هـزار و 9 تـن رسـیده اسـت که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 

7 درصدی دارد. این شرکت در هشت ماه سال قبل 

توانسته بود 86 هزار و 594 تن محصول صادر کند.

»فملی« در هشت ماه سال جاری توانسته است 

193 هـزار و 31 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند. این شرکت در هشت ماه 

سـال پیـش، 193 هـزار و 896 تـن کاتـد را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی شـرکت ملی 

بـه   1400 سـال  مـاه  هشـت  در  ایـران  مـس  صنایـع 

یک میلیون و 865 هزار و 636 تن رسیده است که این 

میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل 138درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سال 1399 توانسته بود 781 هزار و 583تن محصول را 

در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 110 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات کاتد

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در هشـت ماه سـال 1400 توانسـته 

اسـت 225 هـزار و 465 میلیـارد و 32 میلیـون ریـال 

کاتد را در بازارهای داخلی به فروش برساند که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 96 درصد افزایش 

یافته اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 1399، 

114 هـزار و 586 میلیـارد و 469 میلیـون ریـال درآمـد 

از کاتد در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس در هشـت ماه سـال جاری موفق به 

کسـب درآمـد یـک هزار و 927 میلیـارد و 714 میلیون 

ریالی از فروش سـنگ سـولفوری در بازارهای داخلی 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، 506 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته 317 میلیـارد و 

664میلیـون ریـال درآمـد از فروش سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی به دست آورده بود.

»فملی« در هشـت ماه امسـال توانسـته است 

ریـال  میلیـون   990 و  میلیـارد   768 و  هـزار  یـک 

درآمـد از فـروش اسـید سـولفوریک را در بازارهای 

بـه  نسـبت  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  داخلـی کسـب 

مـدت مشـابه سـال پیـش، یـک هـزار و 88 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 
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سـال پیـش 148میلیارد و 815 میلیـون ریال درآمد 

از اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی کسـب 

کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت مـاه 

سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد چهـار هـزار و 

786میلیارد و 881 میلیون ریالی از فروش کنسانتره 

مـس در بازارهـای داخلی شـده اسـت کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 115 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سال 1399، توانسته بود درآمد دو هزار و 218میلیارد 

و 232 میلیـون ریالـی از فـروش کنسـانتره مـس در 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری، 14 هزار و 

877 میلیـارد و 763 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، 155 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در هشـت مـاه سـال قبـل پنـج هـزار و 817 میلیـارد و 

602میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در هشـت مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

کسـب درآمـد 21 هـزار و 22 میلیـارد و 527 میلیون 

ریالـی از فروش کنسـانتره طال و نقـره در بازارهای 

داخلـی شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، 86 درصد افزایش یافته اسـت. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال 1399 توانسته بود 

11هـزار و 264 میلیـارد و 945 میلیـون ریـال درآمـد 

بازارهـای  در  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  فـروش  از 

داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

و  میلیـارد   62 و  هـزار   270 امسـال،  مـاه  هشـت 

در  خـود  محصـوالت  فـروش  از  ریـال  356میلیـون 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  داخلـی کسـب  بازارهـای 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 99 درصد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در هشـت ماه سـال قبل 

135هزار و 731میلیارد و 519 میلیون درآمد از فروش 

محصوالت از بازارهای داخلی به دست آورد.

»فملـی« در هشـت مـاه امسـال توانسـته اسـت 

205 هزار و 709 میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

110درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال قبـل، 97 هـزار و 864 میلیـارد و 

710میلیـون ریـال درآمـد از فروش کاتـد در بازارهای 

صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هشـت مـاه 

سـال 1400 توانسـته اسـت سـه هزار و 606 میلیارد و 

246 میلیون ریال درآمد از فروش اکسـید مولیبدن 

در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 194 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

1399، موفق به کسب درآمد یک هزار و 226میلیارد 

و 551 میلیـون ریالـی از فـروش اکسـید مولیبدن در 

بازارهای صادراتی شده بود.

مجموع درآمد فروش صادراتی شرکت مس در 

هشـت مـاه امسـال بـه 209 هـزار و 315 میلیـارد و 

285میلیـون ریـال رسـیده کـه ایـن میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 120 درصـد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سال قبل توانسته 

بـود 95هـزار و 124 میلیـارد و 603 میلیـون ریـال از 

طریق صادرات محصول کسب کند.

»فملـی« در هشـت مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 431 هـزار و 174 میلیـارد و 71 میلیـون ریـال از 

فـروش کاتـد در بازارهـای داخلی و صادراتی کسـب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیش حاکی از رشد 102 درصدی است. این شرکت 

در هشـت مـاه سـال پیـش 212 هـزار و 451 میلیـارد و 

179 میلیون ریال از فروش کاتد در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی شـرکت ملـی صنایع مـس ایران در هشـت 

و  میلیـارد   27 و  هـزار   479 بـه   ،1400 سـال  مـاه 

306میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت 

به مدت مشـابه سـال قبل 107 درصد رشـد را نشـان 

مـاه سـال 1399  ایـن شـرکت در هشـت  می دهـد. 

توانسته بود 230 هزار و 856 میلیارد و 122 میلیون 

ریـال از فـروش محصوالت خـود در بازارهای داخلی 

و صادراتی درآمد کسب کند.
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر در آبان ماه امسـال، 46 هـزار و 258 میلیارد ریال درآمد کسـب کرد و ضمن رکوردشـکنی، درآمد 
هشـت ماهـه خـود را بـه 325 هـزار و 390 میلیارد ریال رسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، نشـان دهنده 

128 درصد رشد است.

رکورد درآمد ماهانه »کگل« شکست

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در آبـان مـاه سـال جـاری توانسـت بـه عملکـرد رو بـه 

رشـد خـود در حـوزه تولیـد و فـروش ادامـه دهـد و بـا 

کسب 46 هزار و 258 میلیارد ریال درآمد، باالترین 

درآمد ماهانه را در طول فعالیت خود کسب کند. 

علی رغـم  گل گهـر  می دهـد  نشـان  موضـوع  ایـن 

برنامـه  تابسـتان،  در  فـوالد  صنعـت  تعطیلی هـای 

و  تولیـد  عقب ماندگـی  جبـران  بـرای  گسـترده ای 

ایـن  اسـت  توانسـته  مـاه  آبـان  و  داشـته  فـروش 

عقب ماندگی را تا حدی جبران کند.

میزان تولید گل گهر از 18 میلیون تن گذشت  

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

صنعتـی گل گهـر در هشـت مـاه سـال 1400 توانسـته 

اسـت هشـت میلیـون و 167 هـزار و 124 تـن گندلـه 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل 

توانسـته بـود هشـت میلیـون و 374 هـزار و 897 تـن 

گندله تولید کند.

گل گهر طی هشـت ماه سـال جاری، 10 میلیون 

تولیـد کـرد کـه  تـن کنسـانتره  و 574 هـزار و 790 
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گندلـه  تـن   373 و  هـزار   54 توانسـت  امسـال 

ریزدانـه را نیـز صـادر کنـد. ضمـن اینکـه در مدت 

تـن   852 و  هـزار   200 هـم  گذشـته  سـال  مشـابه 

کنسانتره توسط گل گهر صادر شده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

گل گهر در هشت ماه سال 1400 به هشت میلیون و 

848 هـزار و 775 تـن رسـید. ایـن شـرکت در هشـت 

ماه سـال گذشـته توانسـته بود 10 میلیون و 109 هزار 

و 544 تن محصول را در بازار بفروشد.

رشـد 118 درصدی درآمد حاصل از   

فـروش گندله

شـرکت  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی   3 نمـودار 

معدنی و صنعتی گل گهر در هشت ماه سال 1400 

توانسـت از فـروش گندلـه در بازارهـای داخلـی 

ریـال  269 هـزار و 377 میلیـارد و 939 میلیـون 

درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 118 درصـد افزایـش را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

1399 توانسـت بـود از فـروش گندله در بازارهای 

داخلـی، 123 هـزار و 315 میلیـارد و 745 میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

جـاری  سـال  مـاه  هشـت  در  گل گهـر  شـرکت 

موفـق بـه کسـب درآمـد 53 هـزار و 909 میلیـارد و 

225 میلیون ریالی از فروش کنسانتره در بازارهای 

بـا مـدت  داخلـی شـده اسـت کـه در هم سـنجی 

مشـابه سـال قبـل، 276 درصـد رشـد یافتـه اسـت. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، 14 هزار و 

313 میلیـارد و 421 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در هشـت ماه امسـال موفق به کسـب 

519 میلیـارد و 612 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندله ریزدانه در بازارهای داخلی شـده اسـت که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

نسبت به مدت مشابه سال پیش، یک درصد رشد 

یافته اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 1399، 

10میلیـون و 433 هـزار و 333 تـن کنسـانتره تولیـد 

کرده بود.

شـد  موفـق  امسـال  مـاه  هشـت  در  »کگل« 

79هـزار و 303 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کنـد کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

4درصد افزایش یافته است. این شرکت در هشت 

مـاه سـال قبـل، 76 هـزار و 252 تـن گندلـه ریزدانـه 

تولید کرده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  تولیـد  مجمـوع 

گل گهـر در هشـت مـاه سـال 1400 بـه 18 میلیـون و 

821هزار و 217 تن رسـید. این شـرکت در هشـت ماه 

سـال پیـش، موفـق به تولید 18 میلیـون و 683 هزار و 

630تن محصول شده بود.

فروش هشت میلیون و 848 هزار تن   

محصول در هشت ماه

همان طـور کـه در نمـودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر در هشـت ماه 

سـال 1400 توانسـت 6 میلیون و 897 هزار و 107 تن 

گندلـه سـنگ آهن را در بـازار داخلـی بـه فـروش 

برسـاند. این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته 

توانسته بود هشت میلیون و 446 هزار و 787 تن 

گندله را در بازار داخلی بفروشد.

جـاری  سـال  مـاه  هشـت  در  گل گهـر  شـرکت 

موفـق بـه فـروش یـک میلیـون و 864 هـزار و 701تـن 

کنسـانتره سـنگ آهن در بـازار داخلـی شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 33 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در هشـت ماه سـال پیش توانسـته بود یک 

میلیـون و 400 هـزار و 471 تـن کنسـانتره را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در هشـت مـاه سـال جـاری، 

32هـزار و 594 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در هشت ماه 

سـال قبـل، 61 هـزار و 434 تـن گندلـه ریزدانـه را 

در بازارهای داخلی به فروش رسانده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در هشـت ماه 
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رشـد 8درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال 1399، 487میلیـارد و 307 میلیون 

بـازار  در  ریزدانـه  گندلـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلی داشت.

مـاه  هشـت  در  گل گهـر  کـه  اسـت  گفتنـی 

امسـال یـک هـزار و 583 میلیـارد و 564 میلیـون 

ریـال درآمـد از صـادرات گندلـه ریزدانـه کسـب 

کـرد. ضمـن اینکـه گل گهـر در هشـت مـاه سـال 

گذشـته، چهار هزار و 629 میلیارد و 943میلیون 

دسـت  بـه  کنسـانتره  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

آورده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

گل گهـر در هشـت مـاه سـال جـاری، 325 هـزار و 

شـده  ارزیابـی  ریـال  میلیـون   340 و  390میلیـارد 

اسـت که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال گذشـته، 128درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش توانسـته بود 

142هـزار و 741میلیـارد و 416میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

ثبات نسبی قیمت فروش محصوالت   

گل گهر در آبان ماه

نمودار 4 حاکی از آن اسـت که شـرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر در آبـان مـاه گندلـه خـود را بـا 

قیمت 41 میلیون و 696 هزار و 874ریال به ازای هر 

تن و کنسانتره را نیز با قیمت 30 میلیون و 557هزار 

و 426 ریـال بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی فروختـه 

اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سال جاری گندله 

خـود را بـه طـور میانگیـن بـا قیمـت 39میلیـون و 

56هزار و 657 ریال به ازای هر تن و نیز کنسانتره را 

بـا قیمـت 28 میلیـون و 910 هـزار و 386ریال بـه ازای 

هر تن به فروش رساند. بنابراین در آبان ماه با توجه 

بـه رشـد ثبات بـازار فوالد، تغییر چندانی در قیمت  

محصوالت سنگ آهنی این شرکت رخ نداد.
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شـرکت معدنـي و صنعتي چادرملو در هشـت ماه سـال جـاري از فروش هفت میلیـون و 308 هزار تـن محصول در بازارهـاي داخلي، 
صادراتـي و فـروش بـرق نیـروگاه، 291 هـزار و 628 میلیارد ریال درآمد کسـب کـرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه 

سال قبل، 125 درصد رشد داشته است.

روند صعودی درآمد »کچاد«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـركت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملـو بـا عملكرد خوب خـود در دو ماه ابتدایی 

پاییز توانست تا حدودی قطعی برق در تابستان را 

جبـران كنـد و رشـد تولید شـمش فـوالدی، گندله و 

كنسانتره این شركت در دو ماه اخیر بیانگر همین 

موضـوع اسـت. »كچـاد« در ماه هـای مهـر و آبـان، 

شـامل  تولیـدی  واحدهـای  در  ركوردشـكنی هایی 

کنسانتره آهن، آهن اسفنجی، گندله و فوالدسازی 

داشته است.

رشد 8 درصدی تولید كنسانتره  

نمـودار 1 نشـان مـی دهـد كـه شـركت معدنی و 

صنعتی چادرملو توانسته است در هشت ماه سال 

1400، هشت میلیون و 181 هزار و 717 تن كنسانتره 

تولیـد كنـد كـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

8درصد رشد داشته است. این شركت در سال 1399 

و  بـود هفت میلیـون  توانسـته  مـدت  طـی همیـن 

587هزار و 938 تن كنسانتره تولید كند.

شركت معدنی و صنعتی چادرملو طی هشت 

مـاه سـال 1400 موفـق بـه تولیـد 42 هـزار و 761 تـن 

محصـول فرعـی، کنسـانتره فسـفری )آپاتیـت( شـد 

كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 0.7درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـركت طـی همیـن 

و  هـزار   42 بـود  توانسـته   ،1399 سـال  در  مـدت 

473تن آپاتیت تولید كند.

طـی  چادرملـو  و صنعتـی  معدنـی  شـركت  در 

هشت ماه سال 1400، دو میلیون و 429 هزار و 126 تن 

گندله و 37 هزارو 321 تن گندله و چانگ تولید کرد. 

ایـن شـركت در هشـت مـاه سـال 1399، دو میلیـون و 

469 هزار و 467 تن گندله تولید كرده بود.

میـزان   ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  »كچـاد« 

999هـزار و 307 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد كـرد. ایـن 

شـركت در هشـت ماه سـال 1399، موفق شـده بود 

آهـن  تـن   417 و  هـزار   53 و  میلیـون  یـک  حـدود 

اسـفنجی تولیـد كنـد کـه کاهش 5 درصـدی تولید 

بـه علـت محدودیـت و کاهـش بـرق در سـه ماهـه 

دوم سال بوده است.

تولید شمش فوالدی شركت معدنی و صنعتی 

میـزان  بـه   1400 سـال  مـاه  هشـت  طـی  چادرملـو 

651هـزار و 854 تـن رسـید. چادرملـو طـی هشـت 

مـاه سـال 1399، میـزان 652 هـزار و 223 تـن شـمش 

تولیـد  اسـت  گفتنـی  بـود.  كـرده  تولیـد  فـوالدی 

شمش فوالد در سه ماهه اول سال جاری به میزان 

306 هزار تن بوده است که در مقایسه با سه ماهه 

اول سـال 1399 بـه میـزان 254 هـزار تـن، از رشـد 20 

درصـد برخـوردار بـوده اسـت؛ در حالـی کـه در سـه 

بـه دلیـل محدودیت هـای برقـی  ماهـه دوم سـال 

حـدود 33 درصـد نسـبت بـه سـال 1399 کاهـش 

داشته است در عین حال تا پایان سال یک میلیون 

تن تولید فوالد محقق خواهد شد. 

همچنیـن چادرملـو در هشـت مـاه سـال جـاری 

توانسـت در نیـروگاه خـود 800 هـزار و 746 مگاوات 

ساعت برق تولید كند.
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مجمـوع تولیـد چادرملـو در هشـت مـاه سـال 

1400 بـه 12 میلیـون و 342 هـزار تـن رسـید كـه در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، حدود 2 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شركت در هشت ماه سال 

تـن  هـزار   114 و  میلیـون   12 بـود  توانسـته   1399

محصول تولید كند.

حجم فروش چادرملو 21 درصد افزایش یافت  

نمـودار 2 حاكـی از آن اسـت كـه پنـج میلیـون و 

378 هـزار و 17 تـن كنسـانتره خشـک )کـه مبنـای 

صنعتـی  و  معدنـی  شـركت  در  اسـت(  فـروش 

چادرملو در هشت ماه سال 1400 به فروش رسیده 

كـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 32 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. چادرملو در مدت مشابه سال 

و  هـزار   71 و  میلیـون  چهـار  بـود  توانسـته   ،1399

318تن كنسانتره خشک به فروش برساند.

شركت معدنی و صنعتی چادرملو طی هشت 

مـاه سـال 1400 موفـق بـه فـروش 47 هـزار و 476 تـن 

آپاتیـت خشـک شـد كـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل 61 درصد افزایش یافت. این شركت طی 

همیـن مـدت در سـال 1399، 29 هـزار و 383 تـن 

آپاتیت فروخته بود.

در شـركت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

هشـت مـاه سـال 1400، یـک میلیـون و 21 هـزار و 

در  میـزان  ایـن  كـه  شـد  فروختـه  گندلـه  581تـن 

رشـد  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

در  شـركت،  ایـن  می دهـد.  نشـان  را  18درصـدی 

هشـت مـاه سـال 1399، 866 هـزار و 406 تـن گندلـه 

فروخته بود.

همچنیـن چادرملـو در هشـت مـاه سـال جـاری 

توانسـت 98 هـزار 609 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

میـزان   ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  »كچـاد« 

166هزار و 904 تن آهن اسـفنجی به فروش برسـاند. 

ایـن شـركت در هشـت مـاه سـال 1399، موفـق شـده 

اسـفنجی  آهـن  تـن  و 779  هـزار  حـدود 258  بـود 

بفروشـد. علـت اصلـی ایـن کاهـش تولیـد و فـروش 

محدودیت های برق و اولویت انتقال آهن اسفنجی 

به واحد فوالدسازی چادرملو بوده است. 

شركت معدنی و صنعتی چادرملو طی هشت 

مـاه سـال 1400 موفـق بـه فروش 359 هـزار و 862 تن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد كـه ایـن میزان 

رشـد  از  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

36درصدی برخوردار بوده اسـت. این شـركت طی 

هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 264 هـزار و 

450تن شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در هشـت ماه امسـال توانسـته اسـت 

232 هـزار و 623 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـركت در سـال 

گذشـته موفـق بـه صـادرات 362 هـزار و 229 تـن 

شمش فوالدی شده بود.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »كچـاد« در 

هشـت مـاه سـال جـاری بـه 592 هـزار و 485 تـن در 

بازارهای داخلی و صادراتی رسـید. این شـركت در 

سال گذشته 626 هزار و 680 تن شمش فوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی چادرملو در 

هشت ماه سال 1400 به هفت میلیون و 308 هزار و 

59 تن رسید كه در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبـل 22 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـركت 

در هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 6 میلیـون و 

دوهزار و 421 تن محصول به فروش رساند.

درآمد »كچاد« 125 درصد افزایش یافت  

همان طور كه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـركت معدنی و صنعتی چادرملو توانسـته اسـت 

در هشـت ماه سـال 1400، از محل فروش كنسـانتره 

157 هـزار و 400 میلیـارد و 414 میلیـون ریال درآمد 

كسـب كند كه نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

189 درصد رشـد داشـته است. چادرملو در هشت 

ماه سـال 1399 موفق شـده بود از فروش كنسـانتره، 

54 هـزار و 522 میلیـارد و 930 میلیـون ریـال درآمد 

داشته باشد.

چادرملـو طـی هشـت مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

كسب درآمد 958 میلیارد و 776 میلیون ریالی از 

فـروش آپاتیـت شـده اسـت كـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیش 313 درصد رشـد داشـته اسـت. 

 ،1399 سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـركت  ایـن 

231میلیـارد و 853 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آپاتیت به دست آورده بود.

در شـركت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 
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مشابه سال پیش، 66 درصد رشد یافته است. این 

شـركت در هشـت مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 

درآمد 44 هزار و 529 میلیارد و 816 میلیون ریالی 

از فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

كسب كند.

مجمـوع درآمـد چادرملـو در هشـت مـاه سـال 

و  میلیــــارد   628 و  هــــزار   291 مبلــــغ  بــــه   1400

369میلیـون ریـال رسـید كـه در مقایسـه بـا مـدت 

داشـته  رشـد  125.6درصـد  قبـل،  سـال  مشـابه 

 1399 سـال  مـاه  هشـت  در  شـركت  ایـن  اسـت. 

توانسـته بود 129هزار و 257میلیارد و 416میلیون 

ریال درآمد به دست آورد.
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هشـت مـاه سـال 1400، از فـروش گندلـه 42 هـزار و 

856 میلیـارد و 644 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل 

شـد كـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1399، 

حـدود 149 درصـد رشـد مشـاهده مـی شـود. ایـن 

شـركت در هشـت ماه سـال 1399 از فروش گندله، 

17 هـزار و 171 میلیـارد و هفـت میلیون ریال درآمد 

كسب كرده بود.

»كچـاد« در هشـت مـاه سـال 1400، 13 مبلـغ 

یک هـزار و 530 میلیـارد و 839 میلیـون ریـال آهـن 

اسـفنجی به فروش رسـاند كه در مقایسـه با مدت 

نشـان  را  افزایـش  درصـد   33 قبـل،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـركت در هشـت مـاه سـال 1399، 

حـدود 10 هـزار و 179 میلیـارد و 927 میلیـون ریـال 

آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـركت 

درآمـد  بـه كسـب  موفـق   1400 سـال  مـاه  هشـت 

از  ریـال  میلیـون  و 716  میلیـارد  و 839  43هـزار 

محـل فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد 

كـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  قبـل، رشـد 125درصـدی را نشـان می دهـد. 

شـركت در هشـت ماه سـال گذشـته توانسـته بود 

درآمـد 19هـزار و 460 میلیـارد و 142 میلیون ریالی 

از فروش شمش در بازارهای داخلی كسب كند.

گفتنی اسـت كه »كچاد« در هشـت ماه سـال 

و  یـک هـزار و 225 میلیـارد  اسـت  توانسـته   1400

780میلیـون ریـال درآمـد از فـروش نرمـه گندله در 

بازارهای داخلی داشته باشد.

چادرملـو در هشـت مـاه امسـال توانسـت بـه 

درآمد 29 هزار و 972 میلیارد و 316 میلیون ریالی 

بازارهـای صادراتـی  در  فـوالدی  فـروش شـمش  از 

دسـت یابـد كـه این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبل، رشـد 19 درصدی را نشـان می دهد. این 

شـركت در هشـت ماه سال گذشته توانسته بود از 

محل صادرات شمش، درآمد 25 هزار و 69میلیارد 

و 673 میلیون ریالی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد »كچـاد« در هشـت مـاه سـال 

و  داخلـی  بازارهـای  در  شـمش  فـروش  از  جـاری 

صادراتـی بـه 73 هـزار و 812 میلیـارد و 33 میلیـون 

ریـال رسـید كـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 
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شـرکت فـوالد خوزسـتان با صـادرات یک میلیـون و 134 هزار تن محصـول فوالدی، توانسـت یک میلیـارد دالر معـادل 156 هزار و 
968 میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 128 درصدی را نشان می دهد.

درآمد صادراتی »فخوز« 128 درصد رشد یافت
در هشت ماه امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا رشـد 

در زمینـه تولیـد اسـلب به عنوان یـک کاالی دارای 

بیلـت،  و  بلـوم  بـه  نسـبت  باالتـر  افـزوده  ارزش 

توانسـت هـم در بـازار داخلـی و هـم در بازارهـای 

صادراتـی موفقیت هـای خوبـی کسـب کنـد. ایـن 

شرکت در آبان ماه نیز عملکرد چشمگیری داشت 

و رکوردهـای تولیـد روزانـه و ماهانـه را در زمینـه 

تولید اسلب و بلوم و بیلت جابه جا کرد. همچنین 

و  هـزار  چهـار  درآمـد  بـه  مـاه  ایـن  در  »فخـوز« 

200میلیـارد تومانـی دسـت یافـت کـه در نـوع خود 

یک رکورد محسوب می شود.

 رشد 18 درصدی تولید اسلب  

فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

 ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  توانسـت  خوزسـتان 

935هزار و 260 بیلت و بلوم تولید کند. این شرکت 

در هشـت ماه سـال 1399، یک میلیون و 614 هزار و 

607تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

»فخوز« در هشت ماه سال جاری، یک میلیون 

و 152 هزار و 469 تن اسلب تولید کرد که نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، با رشـد 18 درصـدی همراه 

 ،1399 سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

975هزار و 979 تن اسلب تولید کرده بود.

فـوالد خوزسـتان طـی هشـت مـاه  در شـرکت 

تـن  و 676  هـزار  و 705  میلیـون  سـه   ،1400 سـال 

گندلـه تولیـد شـد. فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه 

سال قبل چهارمیلیون و 197 هزار و 486 تن گندله 

تولید کرده بود.

توانسـت  امسـال  مـاه  هشـت  در  »فخـوز« 
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شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هشـت مـاه سـال 

1400 موفـق بـه فـروش 442 هـزار و 736 تن بیلت و 

بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 651 هـزار و 

562 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی 

به فروش برساند.

»فخوز« در هشـت ماه سـال جاری، 692هزار 

و 468 تن اسـلب را روانه بازارهای صادراتی کرد 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش، 132 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال 1399، 298 هـزار و 

462 تن اسلب صادر کرده بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان 

و  میلیـون  یـک  بـه   1400 سـال  مـاه  هشـت  در 

134هـزار و 853 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 18 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته توانسـته 

بـود 960 هـزار و 286 تـن محصـول را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت در هشـت مـاه سـال 

جاری 880 هزار و 595 تن بلوم و بیلت در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 

هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود یـک میلیـون و 

545 هزار و 471 تن بلوم و بیلت بفروشد.

سـال  مـاه  هشـت  در  شـد  موفـق  »فخـوز« 

جاری، یک میلیون و 46 هزار و 31 تن اسـلب در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند 

کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل، 11 درصد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال 1399 توانسـته بود 935 هزار و 31 تن اسـلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فروش داخلـی و صادراتی محصوالت 

فـوالدی »فخـوز« در هشـت مـاه سـال 1400 بـه یـک 

میلیون و 926 هزار و 626 تن رسید. این شرکت در 

دومیلیون و 245 هزار و 691 تن آهن اسفنجی تولید 

کند. این شـرکت در هشـت ماه ابتدایی سـال قبل، 

دو میلیـون و 652 هـزار و 356 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزسـتان در هشـت ماه سـال 1400 به دو میلیون و 

87 هزار و 729 تن رسید. این شرکت در هشت ماه 

سـال 1399 توانسـته بـود دو میلیـون و 590 هـزار و 

586تن محصول تولید کند.

رشد 132 درصدی صادرات اسلب  

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی  نمـودار 2 

 ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  توانسـت  خوزسـتان 

بـازار  در  را  بلـوم  و  بیلـت  تـن   859 و  455هـزار 

در  خوزسـتان  فـوالد  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی 

هشـت ماه سـال 1399 موفق شـده بود 893 هزار و 

909 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

»فخوز« در هشت ماه سال جاری، 353هزار و 

563 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی فروخـت. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال پیـش، 636 هـزار و 

569 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالدی 

»فخـوز« طـی هشـت مـاه سـال 1400 بـه 809 هزار 

ایـن شـرکت طـی هشـت مـاه  تـن رسـید.  و 422 

سـال 1399، توانسـته بود یک میلیون و 530 هزار 

و 478 تـن محصـول فـوالدی در بازارهـای داخلـی 

به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه سـال 

جـاری توانسـت 35 هـزار و 390 تـن آهن اسـفنجی 

را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

یک هزار و 55 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، دو هـزار و 

138 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

»فخـوز«  در  گندلـه  داخلـی  فـروش  میـزان 

طـی هشـت مـاه امسـال بـه 71 هـزار و 832 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت 264 هـزار و 999 تـن گندله را 

طـی دوره هشـت ماهـه سـال پیـش در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.
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هشـت ماه سـال گذشـته توانسته بود دو میلیون و 

490 هزار و 764 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشد 13 درصدی درآمد حاصل از صادرات   

بیلت و بلوم

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در هشت ماه سال 

1400 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار داخلـی 

57 هـزار و 442 میلیـارد و 855 میلیـون ریال درآمد 

کسـب کنـد. فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه سـال 

1399 توانسـته بـود بـا فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلـی 60 هـزار و 531 میلیـارد و 307 میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

»فخوز« در هشـت ماه سـال جاری، 56 هزار و 

567 میلیـارد و 427 میلیـون ریـال از فـروش اسـلب 

در بـازار داخلـی درآمـد بـه دسـت آورد کـه نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل، 28 درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 

44هـزار و 125 میلیـارد و 493میلیـون ریـال اسـلب 

در بازار داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان در هشت ماه امسال از فروش 

گندلـه در بازارهـای داخلی، دو هزار و 568میلیارد 

ایـن  کـرد.  کسـب  درآمـد  ریـال  میلیـون   945 و 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، سـه هـزار و 

282 میلیـارد و 391 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

داخلی گندله به دست آورده بود.

»فخوز« با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی 

طی هشـت ماه سـال جاری، دو هزار و 963 میلیارد 

و 483 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 6 هزار و 

388 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت در 

هشـت مـاه سـال پیـش توانسـته بـود 45 میلیـارد و 

674 میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در 

بازار داخلی داشته باشد.

از  فـوالد خوزسـتان  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فـروش داخلـی محصـوالت طـی هشـت مـاه سـال 

1400 بـه 119 هـزار و 542 میلیـارد و 710 میلیـون 

ریـال رسـید کـه ایـن میزان نسـبت به سـال پیش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد   10

هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 107 هـزار و 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   865 و  میلیـارد   984

فروش داخلی محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هشـت مـاه سـال 

1400 موفق به کسب درآمد 52 هزار و 303میلیارد 

و 270 میلیون ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

13درصد افزایش یافته اسـت. فوالد خوزسـتان طی 

هشت ماه سال 1399 درآمد 46 هزار و 130 میلیارد 

و 510 میلیـون ریالـی از صـادرات بیلـت و بلـوم بـه 

دست آورده بود.

»فخوز« در هشـت ماه سـال جاری موفق شـد 

ریـال  میلیـون   927 و  میلیـارد   255 و  هـزار   103

صادراتـی  بازارهـای  در  اسـلب  فـروش  از  درآمـد 

داشـته باشـد که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیش، بیانگر 376 درصد رشـد اسـت. این شـرکت 

در هشـت مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 21 هـزار و 

689 میلیـارد و 721 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسلب در بازارهای صادراتی حاصل کند.

و  هـزار  یـک  خوزسـتان  فـوالد  همچنیـن 

409میلیـارد و 713 میلیون ریـال درآمد از صادرات 

آهـن اسـفنجی طـی هشـت مـاه امسـال بـه دسـت 

آورد. این شـرکت توانسـته بود از صادرات ورق در 

هشت ماه سال گذشته، 743میلیارد و 989میلیون 

ریال درآمد کسب کند.

»فخـوز« توانسـت در هشـت مـاه سـال 1400، 

156 هـزار و 968 میلیـارد و 910میلیـون ریـال درآمـد 

از صادرات محصوالت فوالدی داشته باشد که در 

مقایسـه با سـال پیش، حاکی از رشـد 128 درصدی 

 ،1399 سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

68هزار و 564میلیارد و 220 میلیون ریال درآمد از 

صادرات کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلت و بلوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

و  هـزار   109 بـه  جـاری  سـال  مـاه  هشـت  طـی 

746میلیـارد و 125 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

پیـش، 2 درصـد  بـا مـدت مشـابه سـال  مقایسـه 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت توانسـته بود در 

هشـت مـاه سـال قبـل، 106 هـزار و 661 میلیـارد و 

817 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش بیلـت و بلـوم 

داشته باشد.

توانسـت  مـاه سـال جـای  »فخـوز« در هشـت 

158هزار و 823 میلیارد و 354 میلیون ریال اسـلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که 

در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 141 درصد 

رشـد داشـته اسـت. فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه 

سـال گذشـته، 65 هزار و 815 میلیارد و 214 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به دست آورده بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

بـه   1400 سـال  مـاه  هشـت  در  خوزسـتان  فـوالد 

276هزار و 511 میلیارد و 620 میلیون ریال رسـید 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

56درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال 1399 توانسـته بـود 176 هـزار و 549 میلیـارد 

و 85میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت فوالد هرمزگان توانسـت با فروش 960 هزار تن محصول طی هشـت ماه سـال 
جـاری، 141 هـزار و 763 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که این میزان درآمد نشـان دهنده 

رشد 113درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

درآمد »هرمز« از 14 هزار میلیارد 
تومان فراتر رفت
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1400میزان تولید فوالد هرمزگان در هشت  ماه  سال  -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد هرمـزگان با توجه به 

تقاضای خوب برای تختال در بازار داخلی توانست 

در آبان ماه بازاریابی های بسیار خوب و گسترده ای 

انجـام دهـد و بـا عرضه تختال در بـورس کاال، فروش 

قابـل توجهـی را رقـم بزنـد. بـه طـوری کـه بـا وجـود 

کاهش تولید فوالد این شرکت نسبت به سال قبل، 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه  میـزان فـروش تختـال 

نسـبت بـه سـال قبـل افزایش یافتـه و این موضـوع از 

عـزم مدیـران ایـن شـرکت برای دسـتیابی به مقادیر 

فـروش بیشـتر خبـر می دهـد. ایـن شـرکت با کسـب 

بـه  مـاه،  آبـان  در  درآمـد  ریـال  میلیـارد  هـزار   24

بیشترین درآمد ماهانه خود دست یافت.

تولید 902 هزار تن تختال در فوالد هرمزگان  

نمودار 1 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

توانسـته اسـت در هشـت ماه سـال 1400، 902 هزار و 

262 تـن تختـال فـوالدی تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در 

مدت مشابه سال 1399، 957 هزار و 712 تن تختال 

تولید کرده بود.

»هرمـز« در هشـت مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

تولیـد 139 هـزار و 496 تـن سـایر محصـوالت فوالدی 

شد. این شرکت در هشت ماه سال گذشته 141هزار 

و 720 تن سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد هرمـزگان در هشـت مـاه 

سـال 1400، بـه یـک میلیـون و 41 هـزار و 758 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 

تـن  و 432  هـزار  و 99  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته 

محصول تولید کند.

900 هزار تن تختال »هرمز« به فروش رفت  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت فـوالد 

هرمـزگان در هشـت مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

900 هـزار و 502 تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـازار 

بــه فروش برسانـــد که ایـــن میـــزان، در مقایســـه بـــا 

قبــــل رشــــد 0.2درصـدی  مــــدت مشابــــه ســــال 

سـال  مـاه  در هشـت  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته 

گذشته موفق به فروش 898 هزار و 571 تن تختال 

در بازار شده بود.
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»هرمز« در هشـت ماه سـال جاری، 60هزار 

در  را  فـوالدی  محصـوالت  سـایر  از  تـن   137 و 

ایـن میـزان  بـه فـروش رسـاند کـه  بـازار داخلـی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 153 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت 

مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 23 هـزار و 721 تـن 

سـایر محصـوالت فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

مجمـوع فـروش فوالد هرمزگان در هشـت ماه 

سـال 1400، بـه 960 هـزار و 639 تـن رسـید کـه ایـن 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سال پیش،4درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در هشـت ماه 

سـال 1399 توانسـت بـود در مجمـوع 922 هـزار و 

292 تن محصول را در بازار بفروشد.

رشـد 108 درصدی درآمد حاصل از   

فـروش تختال

نمــــودار 3 نشـــان می دهـــد شرکـــت فوالد هرمزگان 

در هشـت ماه سـال جاری توانسـته اسـت 137 هزار و 

758 میلیارد و 81 میلیون ریال درآمد از فروش تختال 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال گذشـته، 108 درصد رشـد را نشان می دهد. این 

شرکت توانسته بود در هشت مــــاه ســــال گذشتـــه، 

65هــــزار و 971میلیـارد و 525میلیـون ریـال درآمد از 

فروش تختال کسب کند.

بـه  »هرمـز« در هشـت مـاه سـال 1400 موفـق 

کسب درآمد چهار هزار و پنج میلیارد و 39میلیون 

ریالـی از فـروش سـایر محصـوالت فـوالدی شـود کـه 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش با رشد 

797 درصـدی همـراه بـوده اسـت. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 446 میلیـارد و 

275 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش داخلـی سـایر 

محصوالت فوالدی داشته باشد.

در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

هشـت مـاه سـال 1400 بـه 141 هـزار و 763 میلیـارد و 

120 میلیــــون ریــــال رسیــــد کــــه ایــــن میـزان در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 113 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

و  هــــزار  بـــــود در مجمــــوع، 66  توانستــــه   1399

417میلیارد و 800 میلیون ریال درآمد کسـب کند. 

همان طـور کـه در نمـودار 4 مشـخص اسـت، نـرخ 

مـاه  هشـت  طـی  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  تختـال 

امسـال بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه طـوری کـه 

قیمـت  بـه  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  تختـال 

137میلیـــون و 758 هـــــزار ریــــال بـه ازای هــــر تـن 

قیمت گذاری شـد. در آبان ماه نیز روند رو به رشـد 

قیمـت ایـن محصول ادامه یافـت و به 157میلیون و 

118 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن رسـید. میانگیـن نرخ 

فروش تختال فوالد هرمزگان در هشـت ماه امسـال 

نیز 152 میلیون و 979 هزار ریال به ازای هر تن ثبت 

شده است.
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در آبان ماه سـال 1400 توانسـت با فروش 50 هـزار و 932 تن شـمش فـوالدی در بازارهای داخلی و رشـد 
100درصـدی فـروش نسـبت بـه ماه قبـل از آن، هفت هـزار و 150 میلیارد ریال درآمد کسـب کند کـه این میزان درآمد نسـبت به ماه قبل 

از آن، بیانگر رشد 113 درصدی است.

رشد 113 درصدی درآمد »ارفع«
طی آبان ماه امسال رقم خورد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

آبـان مـاه سـال جـاری توانسـت یکـی از بزرگ ترین 

در  را  خـود  توسـعه ای  پروژه هـای  مهم تریـن  و 

و ظرفیـت  برسـاند  بـه سـرانجام  اخیـر  سـال های 

تولیـد واحـد احیـا مسـتقیم را حـدود 50 درصـد 

افزایـش دهـد و آن را از 800 هـزار تـن بـه حـدود 

برسـاند.  سـال  در  تـن  هـزار   200 و  میلیـون  یـک 

ایـن  اسـفنجی  آهـن  واحـد  تدریجـی  بازگشـت 

شـرکت بـه مـدار تولیـد و رشـد ماهانـه آن نشـان 

رکوردشـکنی  بـرای  کامـال  واحـد  ایـن  می دهـد 

آمـاده اسـت و در صورتـی کـه چالـش قطعـی گاز 

شـامل حـال ایـن شـرکت نشـود، احتمـاال آذر مـاه 

پربـاری را پیـش رو خواهـد داشـت. ضمـن اینکـه 

فوالدسـازی  واحـد  ظرفیـت  افزایـش  بـرای  ارفـع 

خـود از 800 هـزار تـن کنونـی بـه یک میلیـون تـن 

آمـاده خواهـد شـد تـا در تامین مـواد اولیه پس از 

افزایش ظرفیت دچار چالش نشود.

رشد 44 درصدی تولید ارفع در آبان ماه  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع در آبـان مـاه سـال 1400 توانسـت 71هـزار و 

215 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در 

مهر ماه سال جاری، 71 هزار و 912 تن شمش فوالدی 

تولیـد کـرده بـود. گفتنـی اسـت کـه ارفـع از ابتـدای 

سـال جاری تا پایان آبان ماه، 480هزار و 217تن شـمش 

فوالدی تولید کرده است.

بـه تولیـد  آبـان مـاه سـال 1400 موفـق  ارفـع در 

32هزار و 640 تن آهن اسـفنجی شـده اسـت که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن 16 هـزار درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مهـر مـاه 

امسـال توانسـته بـود 193 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

کنـد کـه البتـه همان طـور کـه گفتـه شـد، کاهـش 

تولیـد ایـن شـرکت ناشـی از تعطیلـی خـط تولیـد و 

افزایـش ظرفیـت بـوده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت که 

ارفع توانسـته بود از ابتدای سـال جاری تا پایان آبان 

ماه، 442 هزار و 808 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجموع تولید شـرکت آهن و فوالد ارفع در آبان 

ماه امسـال به 103 هزار و 855 تن رسـید. این میزان 

در هم سـنجی با ماه پیش از آن، رشـد 44درصدی را 

جـاری  سـال  مـاه  مهـر  در  ارفـع  می  دهـد.  نشـان 

توانسته بود 72 هزار و 105 تن محصول تولید کند. 

قابـل ذکـر اسـت کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

هشـت ماه امسـال توانسته اسـت 923 هزار و 25 تن 

محصول تولید کند.
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1400میزان فروش شمش فوالدی  ارفع در مهر و آبان ماه سال -2نمودار 

ارفع در آبان ماه 50 هزار تن شمش در   

بازار داخلی فروخت

نمـودار 2 نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع در آبـان مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

بـازار  در  را  فـوالدی  شـمش  تـن   932 و  50هـزار 

در  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند  فـروش  بـه  داخلـی 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، رشـد 100 درصـدی را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در مهر 

ماه سال جاری، 25 هزار و 459 تن شمش فوالدی 

گفتنـی  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی  بـازار  در  را 

اسـت که شـرکت آهن و فوالد ارفع در هشـت ماه 

امسـال منتهـی بـه آبـان مـاه، توانسـته 287 هـزار و 

513 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای داخلـی به 

فروش برساند.

همچنیـن شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در زمینـه 

صادرات نیز در هشت ماه سال جاری بسیار موفق 

عمـل کـرده و فـروش 130 هزار و 122 تنی این شـرکت 

تـا پایـان آبـان مـاه نیز نشـان دهنده عملکرد برجسـته 

این شـرکت در بازارهای بین المللی اسـت. در حالی 

کـه ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل 60 هـزار و 

375 تـن شـمش فـوالدی بـه خـارج از کشـور صـادر 

کرده است.

گفتنی اسـت که شـرکت آهن و فوالد ارفع در 

هشـت مـاه امسـال، 417 هـزار و 635 تـن شـمش 

بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  را  فـوالدی 

فروش رساند.

رشد 47 درصدی درآمد فروش ارفع در   

سال 1400

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فـوالدی خـود در 

بازار داخلی طی آبان ماه امسال توانست هفت هزار 

و 150 میلیارد و 287 میلیون ریال درآمد کسب کند 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه 

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد ارفع 
در آبان ماه امسال به 103 هزار و 855 

تن رسید این میزان در هم سنجی با 
ماه پیش از آن، رشد 44درصدی را 

نشان می  دهد
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113درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

مهـر مـاه سـال جـاری موفـق شـده بـود سـه هـزار و 

داشـته  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 62  میلیـارد   349

باشـد. الزم به ذکر اسـت که شـرکت آهن و فوالد تا 

پایـان آبـان مـاه امسـال موفـق شـده بـود 37هـزار و 

409 میلیـارد و 164 میلیـون ریـال از فـروش داخلـی 

خود درآمد کسب کند.

همچنیـن ارفـع در هشـت مـاه سـال 1400 موفـق 

شـد 17 هـزار و 253 میلیـارد و 393 میلیـون ریـال 

درآمـد از صـادرات شـمش در بازارهـای بین المللـی 

داشته باشد. در حالی که این شرکت در هشت ماه 

سـال قبـل توانسـته بـود از صـادرات شـمش فـوالدی 

چهـار هـزار و 640 میلیـارد و 920 میلیـون ریال درآمد 

کسب کند.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هشـت مـاه سـال 

و  میلیـارد   662 و  هـزار   54 توانسـت  جـاری 

557میلیون ریال درآمد کسـب کند که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 47درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سال قبل 36 هزار و 957 میلیارد و 456 میلیون ریال 

درآمد کسب کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نرخ فروش 

شـمش فـوالدی ارفـع در آبـان مـاه سـال 1400 در 

بازارهـای داخلـی بـه 140 میلیـون و 388 هزار ریال 

بـه ازای هـر تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از 

آن بـا رشـد همـراه بـود. ایـن شـرکت در مهـر مـاه 

شـمش خـود را بـه نـرخ 131 میلیـون و 547 هـزار 

ریـال بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی بـه فـروش 

فـروش  نـرخ  میانگیـن  همچنیـن  بـود.  رسـانده 

شـمش فـوالدی ارفـع در هشـت مـاه سـال جـاری 

130 میلیـون و 112 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن ثبت 

شده است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در زمینه 
صادرات نیز در هشت ماه سال جاری 

بسیار موفق عمل کرده و فروش 
130 هزار و 122 تنی این شرکت تا 

پایان آبان ماه نیز نشان دهنده عملکرد 
برجسته این شرکت در بازارهای 

بین المللی است
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1400مبلغ فروش ارفع در مهر و آبان ماه سال -3نمودار 

sisco.midhco.com

sisco.ir

Sirjan Iranian Steel Co.

استخراج و بهره بردارى از معادن سنگ آهن واگذار شده از سوى ایمیدرو

تولید کنسانتره سنگ آهن  با ظرفیت 4میلیون تـن درمجتمـع سیرجـان 

تولیـد گندلـه سنگ آهـن با ظرفیـت 2/5 میلیـون تن  درمجتمع سیرجـان

تولیـد آهــن اسفنجى بـا ظرفیـت یک میلیــون تــن در مجتمـع بردسیــر

تولیــد شمــش فـوالدى بـا ظرفیــت  یک میلیـون تـن در مجتمـع بردسیــر

اجـراى طـرح توسعــه یک میلیــون تنى تولیـد فــوالد در مجتمــع بردسیــر
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sisco.ir

Sirjan Iranian Steel Co.

استخراج و بهره بردارى از معادن سنگ آهن واگذار شده از سوى ایمیدرو

تولید کنسانتره سنگ آهن  با ظرفیت 4میلیون تـن درمجتمـع سیرجـان 

تولیـد گندلـه سنگ آهـن با ظرفیـت 2/5 میلیـون تن  درمجتمع سیرجـان

تولیـد آهــن اسفنجى بـا ظرفیـت یک میلیــون تــن در مجتمـع بردسیــر

تولیــد شمــش فـوالدى بـا ظرفیــت  یک میلیـون تـن در مجتمـع بردسیــر

اجـراى طـرح توسعــه یک میلیــون تنى تولیـد فــوالد در مجتمــع بردسیــر
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