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ارز ترجیحـی در دولـت دوازدهـم بـا هـدف کاهـش تبعـات ناشـی از تـورم در پـی 

افزایش تحریم های خارجی ایجاد شد اما اختصاص این ارز به ایجاد رانت و فساد در 

حوزه هـای مختلـف انجامیـد زیرا شـکاف زیادی بیـن نرخ هـای ارز ترجیحـی و ارز آزاد 

ایجـاد شـد و حتـی بـا اختصـاص ارز ترجیحـی بـه کاالهـای اساسـی، قیمت هـا کاهـش 

نیافـت. از ایـن رو، دولـت قبـل تصمیـم بـه حـذف تدریجـی ارز 4200 تومانـی گرفـت. 

اگرچـه ایـن اقـدام نیـز تاثیـر خاصـی بـر رونـد افزایـش قیمـت و تشـدید تـورم حاکـم بـر 

کاالهای اساسی نداشت. 

دولـت جدیـد تصمیـم گرفتـه اسـت الیحـه دو فوریتـی »تامیـن مطمئـن کاالهـای 

اساسـی، نهاده هـای دامـی، دارو و تجهیـزات پزشـکی و سیاسـت های جبرانـی بـرای 

حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« را به منظور حذف ارز رانتی به مجلس ارائه 

دهد. در این میان، بسیاری باور دارند که این الیحه به معنای حذف ارز 4200 تومانی 

نیست و بر مبنای آن، دولت می تواند ارز اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی 

را بیشتر کند. با این حال، مجلس دست دولت را برای اقدام حذف ارز 4200 تومانی 

باز گذاشـته اسـت. البته دولت جدید در بودجه سـال 1401 اسـمی از ارز 4200 تومانی 

نیاورده اما مقرر شده است دولت مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب پرداخت 

یارانه برای تامین کاالهای اساسی اختصاص دهد.

جـدا از اینکـه چـه اتفاقـی قـرار اسـت پـس از ایـن رفـت و برگشـت های  الیحـه 

حذف ارز ترجیحی از پاسـتور تا بهارسـتان رخ دهد، باید توجه داشـت که شـرایط 

اقتصادی حاکم بر جامعه روز به روز در حال دشـوارتر شـدن اسـت زیرا نرخ تورم 

در تامیـن کاالهـای اساسـی نیـز همچنـان رونـد افزایشـی داشـته و بـر اسـاس اعالم 

مرکز آمار ایران به 45 درصد رسیده است. بنابراین صاحب نظران و اقتصاددان ها 

درخواسـت کرده انـد دولـت در راسـتای حـذف ارز 4200 تومانـی بایـد وضعیـت 

معیشـت مردم و به دنبال آن، افزایش قیمت را در نظر بگیرد و سـپس دسـتور به 

حـذف ایـن ارز بدهـد. چراکـه تحقـق چنیـن امر مهمـی، نیازمند بررسـی های 

کارشناسانه تر در فضای آرام سیاسی و اقتصادی است و به نظر می رسد اگر 

دولت بتواند در مذاکرات وین به نتیجه مطلوب دسـت یابد، طبیعتا تاثیر 

آن  را بر اقتصاد کشـور خواهیم دید. ضمن اینکه اگر قرار اسـت با حذف ارز 

ترجیحی یارانه خاصی به مردم تعلق گیرد، دولت ابتدا باید زیرساخت های 

توزیـع ایـن یارانـه در قالب های تعریف شـده همچون یارانـه، کارت اعتباری، 

بن خرید کاال و... را فراهم سازد.

طبعـا بخشـی از فشـارهای ناشـی از حـذف ارز 4200 تومانـی بـر صنعـت بـه 

صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود زیرا باید توجه داشت صنعت بخش 

مهم و قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهد و شمار بسیاری از کارگران در 

صنایـع مهمـی همچـون فلـزات اساسـی و معدن مشـغول به کار هسـتند. با این 

حال، برخی صنعتگران طی سال های اخیر به دنبال افزایش تورم و عدم توانایی 

در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، ناچار به تعطیلی کارگاه و کارخانه یا تعدیل 

نیرو شده اند؛ حتی گاهی اوقات پرسنل با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید، 

به امید کسب درآمد بیشتر، اقدام به ترک کار و حضور در بازارهای غیر مولد 

همچـون رمـزارز، طـال و... کرده انـد. ایـن امـر کامال طبیعی اسـت زیرا زمانی که 

اقتصاد کشـور وضعیت نامناسـبی داشـته و مشـاغل مختلف صنعتی به دلیل 

تعطیلـی یـا تعدیـل، بـه نیـروی کار بیشـتر نیـاز نداشـته باشـند، نرخ بیـکاری نیز 

افزایش خواهد یافت و شاهد وجود بازارهای غیر مولد در کشور خواهیم بود که 

به التهاب اقتصادی دامن می زند. 

اگر دولت بخواهد در چنین شرایطی اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کند، 

ممکن است صنعت کشور با بحران و تورم شدیدتری نسبت به قبل مواجه شود 

و در نتیجـه، صنعتگـران نیـز تـوان پرداخـت هزینه هـای مرتبـط با تولیـد و نیروی 

انسانی را مطابق با تورم نخواهند داشت و نهایتا نرخ بیکاری در حوزه صنعت 

افزایش خواهد یافت. به عبارتی با کاهش نیروی انسانی فعال در حوزه معدن و 

صنایـع معدنـی و فلـزی، تولیـد محصـول بـه ویـژه در صنایـع کوچـک و متوسـط 

کاهـش خواهـد یافـت و از آنجایـی کـه ایـن صنایع نقش موثر و بسـزایی در سـایر 

صنایـع همچـون نفـت، گاز، پتروشـیمی، خـودرو، سـاختمان و... دارند، بنابراین 

مجموعـه صنعـت کشـور دسـتخوش مشـکالت فراوانـی خواهنـد شـد. چراکـه 

صنایـع مختلـف زنجیـروار بـه یکدیگـر متصل هسـتند و همگی بـر عملکردهای 

یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت. 

در نتیجـه، تغییـر هیجانـی قیمـت کاالهـای اساسـی در پـی حـذف ارز 

4200تومانی ممکن است منجر به ایجاد بحران اساسی در جامعه شود و دولت 

باید حذف این ارز را با یک برنامه منظم و دقیق بنا به نظر کارشناسان به صورت 

مرحلـه ای و پلکانـی بـا فرمول هـای معیـن در طوالنی مـدت اجـرا کنـد تـا شـاهد 

کمترین آثار روانی و اقتصادی ناشی از آن در کشور باشیم.

این رشته سر دراز دارد...

محمدرضا طارمی
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بـه  صنعـت سـیم و کابـل کشـور 
پشـتوانه منابـع غنـی مـس، تولید 
کیفـی PVC  در داخـل و بهره گیری 
از تکنولـوژی روز، توانسـته اسـت 
جایگاه مطلوبی را به دسـت آورد؛ تا 
جایی که گسـترش سبد محصوالت 
در ایـن صنعت و کیفیت اسـتاندارد 
آن، زمینه مناسـبی را برای صادرات 
سـیم و کابـل فراهـم کـرده اسـت. 
ضمـن اینکـه میـزان تولید سـیم و 
کابل در ایران بیشـتر از نیـاز برآورد 
بـه  نیـز  امـر  ایـن  کـه  می شـود 
صادرات محـور بـودن ایـن صنعـت 
کمـک کرده اسـت. عمده صـادرات 
سـیم و کابل کشور به کشـور عراق 
امـا تولیدکنندگان  انجـام می شـود 
ایـن محصـوالت در نظـر دارنـد تا 
بازارهای کشـورهای برتـر جهان را 
نیز فتـح کننـد. در این خصـوص، با 
متیـن فرزیـن، مدیرعامـل شـرکت 
اعتمـاد کابـل البـرز گفت وگو شـده 

که شرح کامل در ادامه آمده است:

متین فرزین، مدیرعامل شرکت اعتماد کابل البرز در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛

در بازار کشورهای توسعه یافته نفوذ خواهیم کرد

فعالیـت  ◄ زمینـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

شرکت بفرمایید.

شرکت اعتماد کابل البرز در زمینه تولید سیم و 

کابـل مسـی و آلومینیومـی فعالیـت دارد. در حـال 

حاضــــر، ظرفیــــت تولیــــد کارخانــــه به واسطـــه 

صادرات محور بودن شرکت، 100 درصد فعال است و 

ماهانه 200 تن محصول تولید می کنیم. خطوط تولید 

در سـه شـیفت کاری به صورت دائم فعال هسـتند. 

برای تولید سیم و کابل، از مس و آلومینیوم استفاده 

می  شود و مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت هایی 

چـون گیـل راد شـمال کـه از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

مفتول مسـی هشت میلی متری کشـور است، تهیه 

می کنیم. همچنین باید این نکته را متذکر شد که به 

دلیـل حمایت هـای همه جانبه ای کـه از سـوی دولت 

برای تولید در نظر گرفته شده است و در کنار آن، به 

واسطه اعتباری که توانسته ایم میان فعاالن صنعت 

سـیم و کابـل کسـب کنیـم، در تامیـن مـواد اولیـه بـا 

مشکلی روبه رو نیستیم.

الزم بـه ذکـر بـوده تمـام منابع تامین مـواد اولیه 

مورد اسـتفاده، داخلی هسـتند. ایران دارای معادن 

غنـی مـس اسـت؛ بنابرایـن دسترسـی بـه مـواد اولیه 

مسـی در کشـور مناسـب ارزیابی می شـود. مفتول 

خریـداری  کاال  بـورس  از  را  اسـتفاده  مـورد  مسـی 

می کنیم و PVC مورد نیاز برای روکش سیم و کابل 
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را هم از شـرکت های پتروشـیمی داخل کشـور نظیر 

صبا پلیمر و کوشا پلیمر که تولیدکننده گرانول های 

یـاد  تامیـن می کنیـم. شـرکت های  PVC هسـتند، 

شـده ایـن مـاده اولیـه را بـا بهتریـن کیفیـت عرضـه 

می کنند. 99 درصد شرکت های تولیدکننده مفتول 

مس عرضه کننده آن در بورس کاال هستند.

رابطـه  ◄ بـا چـه کشـورهایی  در حـوزه صـادرات 

تجاری برقرار کرده اید؟

برای صادرات سیم و کابل مسی و آلومینیومی 

تولیـد شـده در ایـن شـرکت، بـا کشـورهایی ماننـد 

عـراق بـه طـور مشـخص، پایتخـت و همچنیـن اقلیم 

و  افغانسـتان  ارمنسـتان،  کشـور،  ایـن  کردسـتان 

تجـاری  ارتباطـات  فـارس  خلیـج  حـوزه  کشـورهای 

برقرار کرده ایم. صادرات به کشـور عراق راحت تر از 

سـایر کشـورهای هـدف انجـام می شـود. در زمینـه 

صـادرات محصـوالت خـود به کشـور افغانسـتان، به 

دلیـل مسـائل سیاسـی که طی چنـد ماه اخیـر در آن 

کشـور بـه وجـود آمـد، بـا مشـکل مواجـه شـدیم و تـا 

اطالع ثانوی هیچ روابط تجاری با این کشور نداریم 

تـا اوضـاع کمـی به حالت عـادی و قبلی خود برگردد 

و در فـروش محصـوالت و بازگشـت ارز حاصـل از 

صـادرات خـود دچـار معضـل نشـویم امـا کمـاکان بـا 

کشور عراق در تعامل هستیم.

عـدم وجـود چالـش در زمینـه صـادرات به دلیل 

تامیـن  و  شـرکت  ایـن  سـاله  چندیـن  فعالیت هـای 

زیرسـاخت های مورد نیـاز و بازاریابی های قدرتمند 

در کشورهای مختلف است که انجام شده است. 

از سوی دیگر، موفقیت در صادرات این شرکت، به 

خاطر اعتباری است که توانسته ایم با ارائه خدمات 

مطلوب به مشتریان کشورهای همسایه در تحویل 

محصـوالت باکیفیـت به دسـت بیاوریم. بـه طوری 

که در مزرها و گمرک همکاری های میان مسئولین 

مربوطه ایران و کشور هدف صادرات بسیار مطلوب 

است و به خوبی باهم در تعامل هستیم.

عمـده مشـتریان ایـن مجموعـه از چـه صنایـع و  ◄

شرکت هایی هستند؟ 

البـرز،  اعتمـاد  کابـل  و  سـیم  عمـده مشـتریان 

فروشـندگان سـیم و کابل در سـطح کشـور هسـتند. 

البته در کنار مصرف کنندگان سیم و کابل، صنایع 

وابسته نیز مشتری محصوالت این شرکت هستند 

که در این زمینه می توان به صنعت ساختمان سازی 

اشاره کرد که از بزرگ ترین و مهم ترین مصرف کنندگان 

سیم و کابل مسی و آلومینیومی در کشور هستند. 

در هـر صنعـت دیگـری هم که به عنوان مثال نیاز 

از  یکـی  باشـد،  و...  یـک کارخانـه  راه انـدازی  بـه 

موارد اصلی تامین زیرسـاخت، تهیه سـیم و کابل 

اسـت کـه اعتمـاد کابـل البـرز نیـاز پروژه هـا را نیـز 

تامین می سازد.

بـا توجـه به روند افزایشـی قیمـت مس در بـازار  ◄

جهانی، تاثیراتی که بر روند فعالیت شـرکت اعمال 

شده شامل چه مواردی است؟

افزایش قیمت جهانی مس، رشد قیمت داخلی 

این فلز را به همراه داشته است. این رشد قیمت نه 

فعالیـت  در  بلکـه  داخلـی  شـرکت های  روی  تنهـا 

کارخانجات کوچک و بزرگ سراسر دنیا تاثیرگذاری 

منفی داشته است اما با انجام سیاست گذاری های 

فـروش در شـرکت اعتمـاد کابـل البـرز و همچنیـن 

وجـود تنـوع در محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت، 

توانسـتیم در چنـد مـاه اخیـر، رونـد فعالیـت خـود را 

حفظ کرده و در تولید موفق عمل کنیم. 

صنعت سیم و کابل کشور از لحاظ بهره مندی  ◄

از تکنولوژی روز دنیا، در چه جایگاهی قرار دارد؟

در کشور کارخانه های فراوانی تاسیس شده اند 

منطقـه  در  و  می کننـد  تولیـد  کابـل  و  سـیم  کـه 

خاورمیانـه اگـر بخواهیـم مقایسـه ای انجـام دهیـم، 

کشـورهای ایران و ترکیه جزو دو کشـور برتر و اصلی 

صادرکننـده سـیم و کابل هـای مسـی و آلومینیومـی 

در سـطح ایـن منطقـه هسـتند. نکتـه قابـل توجـه آن 

اسـت کـه بـا توجـه بـه جایـگاه مناسـب صنعت مس 

کشـور و همچنیـن شـرکت های ایرانـی تولیدکننـده  

PVCبه عنوان تامین کنندگان صنعت سیم و کابل، 

در بحـث قیمـت تمـام شـده محصوالت، نسـبت به 

کشور ترکیه برتری داریم و حتی می  توانیم قیمت ها 

را نسبت به کشور ترکیه رقابتی تر تعیین کنیم. در 

بازارهـای جهانـی، بـه لحاظ کیفیـت محصول تولید 

شـده، جـای پیشـرفت بیشـتری را می توان بـرای این 

صنعـت در کشـور متصـور بود زیرا صنعت سـاخت 

سـیم و کابل کشـور پتانسـیل الزم برای پیشـرفت را 

دارد و می توانـد بـا تـالش بیشـتر تولیدکننـدگان و 

بـه شـکل  بـه بخـش تولیـد،  افـزودن علـم و دانـش 

پیشرفته تر و به روزتر به بازارهای کشورهای بزرگ و 

به نام  ورود پیدا کند.

میـزان نـرخ بهره بـرداری تولیـد شـرکت اعتمـاد  ◄

کابـل البـرز چقـدر بوده و طی سـال های قبل تاکنون 

چه تغییراتی کرده است؟

سـال های گذشـته با توجه به شـرایط سختی که 

چـه از بابـت تحریم هـای متنوعـی که علیه کشـور و 

صنایـع مهـم آن وضـع شـده و چـه از جهـت شـیوع 

کرونا که طیف وسیعی از صنایع را مورد هدف قرار 

داده و باعث به وجود آمدن مشکالت اساسی شده 

اسـت، تمام تالش شـرکت اعتماد کابل البرز بر این 

پایـه بـود کـه تولیـد را سـرپا نگـه داریـم و بـه همیـن 

علت نیز روزهای سـختی را پشـت سـر گذاشـتیم و 

موانـع مختلـف را بـا همـکاری میـان اعضا، از سـر راه 

ایـن  بازرگانـی  تولیـد و  تیم هـای  تولیـد برداشـتیم. 

شـرکت بـه صـورت شـبانه روزی عـزم خـود را جـزم 

کردند تا مسـیر اصلی فعالیت از تولید تا عرضه در 

بـازار داخلی و بین المللـی از قاعده و چارچوب خود 

خارج نشـود و این مجموعه به ضرردهی نرسـد. در 

مجمـوع تاکنـون رونـد مثبتی را طی کردیم و سـعی 

همه بر این است تا این روند کماکان حفظ شود.

به دلیل حمایت های همه جانبه ای که 
از سوی دولت برای تولید در نظر 
گرفته شده است و در کنار آن، به 

واسطه اعتباری که توانسته ایم میان 
فعاالن صنعت سیم و کابل کسب 

کنیم، در تامین مواد اولیه با مشکلی 
روبه رو نیستیم
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چالش سخت صنعت فوالد در زمستان

کاهش 50 درصدی تولید طی سه سال

هدف گذاری برای تولید فوالد هاردوکس
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مدیرعامـل شـرکت نورد لوله و پروفیل میامی فوالد شـرق گفت: طی دو سـه سـال اخیر شـرایط به گونـه ای پیش رفت کـه در تامین مواد 
اولیه و صادرات دچار مشکل شدیم که پیامد آن، به نصف رسیدن میزان تولید بود.

کاهش 50 درصدی تولید طی سه سال
مدیرعامل شرکت نورد لوله و پروفیل میامی فوالد شرق مطرح کرد:

مهـرداد صابـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

صنعـت لولـه و پروفیـل کشـور رونـق نـدارد و در حـال 

حاضـر ایـن صنعـت در وضعیـت رکـود قـرار گرفتـه 

اســت. همچنیــــن با توجــــه به مسـائلی کــــه در 

زمینه سهمیه بنـــدی و قیمـــت گذاری وجـــود دارد، 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل در تامین مـاده اولیه با 

چالش مواجه هستند.

وی افزود: به طور مشخص تولیدکنندگان بزرگ و 

اصلی صنعت لوله و پروفیل و آن هایی که به صورت 

واقعی به تولید مشغول هستند، به میزان کافی مواد 

اولیه از بورس دریافت نمی کنند.

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل میامـی 

فوالد شرق خاطرنشان کرد: به دلیل سیستم نادرستی 

کـه در بهین یـاب قـرار دارد، واحدهای صـوری زیادی 

بـرای دریافـت مـواد اولیـه از بورس تاسـیس شـدند تا 

مواد اولیه را دریافت و آن را در بازار آزاد عرضه کنند. 

در حالی که این شرکت ها فعالیت تولیدی خاصی را 

انجـام نمی دهنـد. حتـی ممکـن اسـت ایـن واحدهـا 

سهمیه خود را به شرکت های دیگر بفروشند.

صابـری اذعـان کـرد: تولیدکننـدگان واقعـی در 

شـرایطی کـه نمی توانند مـواد اولیـه خـود را به میزان 

کافـی دریافـت کننـد و سـهمیه آن ها به شـرکت های 

صـوری می رسـد، بـا مشـکالت زیـادی دسـت و پنجه 

نرم می کنند.

وی تصریـح کـرد: شـرکت میامـی فوالد شـرق به 

لولـه و  تولیـد  نـورد شـرق، 30 خـط  همـراه شـرکت 

پروفیـل دارد کـه بـا هم، گروه صنعتی تهران شـرق را 

تشـکیل می دهنـد. ایـن مجموعـه صنعتـی حـدود 

تـن  هـزار  تـا 40  حـدود 30  ماهانـه  قبـل،  پنج سـال 

محصـول تولیـد می کـرد امـا اکنـون ایـن میـزان بـه 

حدود 15 هزار تن رسـیده اسـت. این موضوع نشـان 

می دهـد کـه شـرایط تامیـن مواد اولیه تغییر کـرده و 

مجموعـه مـا حداقـل روی کاغـذ 50 درصـد تولیـد 

خود را از دست داده است.

مدیرعامـل شـرکت نورد لولـه و پروفیل میامی 

فــــوالد شــــرق در خصــــوص بـازار مصـــرف لولـه و 

پروفیـل، بیـان کـرد: رکــــود بـه شــــدت بـر بــــازار 

مصـرف حاکـم شـده و بـه طـور مشـخص، بـه دلیـل 

تـــــورم، قــــدرت خریـــد مصرف کننـــدگان نهـــایی 

کاهش یافته است. لوله و پروفیل نیز محصوالتی 

هستنــــد که تقریبــــا در تمام بخش هــــای زندگی 

وجــــود دارنـــد و صنایــع بـزرگ و کوچـک نیز برای 

ساخــــت وسایــــل، سازه هــــا و از ایـن محصـــوالت 

استفاده می کنند.

صابری با اشـاره به تورم در کشـور عنوان کرد: 

بـا توجـه بـه افزایش قیمـت در همه حوزه هـا، قدرت 

خرید مصرف کننده پایین آمده اسـت و بسـیاری از 

متقاضیان یا از خرید باز مانده اند یا اینکه در انتظار 

کاهش قیمت نشسته اند. از این رو، تولیدکنندگان 

لولـه و پروفیـل هـم در تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا 

مشکل مواجه هستند و هم اینکه بازار مصرف آن ها 

راکد شده است.

وی مطرح کرد: هم اکنون با صدور بخشنامه ها، 

دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، سردرگمی عجیبی در 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت دیـده می شـود 

کـه وضعیـت نامطلوبـی را در بـازار فـوالد به وجود 

آورده است.
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تولید به شدت کاهش یافت  

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل میامـی 

فوالد شرق با بیان اینکه به همراه شرکت نورد لوله و 

پروفیـل تهـران شـرق، گـروه صنعتـی تهـران شـرق را 

تشـکیل می دهند، اظهار کرد: ظرفیت اسـمی تولید 

هر دو مجموعه حدود ۷50 هزار تن لوله و پروفیل در 

سال است اما ظرفیت عملیاتی آن ها به 450 هزار تن 

در سـال می رسـد. همان طـور کـه گفتـه شـد، میـزان 

تولید شرکت از 30 تا 40 هزار تن در ماه در سال 201۷، 

به 10 تا 15 هزار تن در سـال جاری رسـیده اسـت. این 

تـا 30 درصـد ظرفیـت عملیاتـی خـود  بـا 20  یعنـی 

فعالیت می کنیم.

صابـری تاکیـد کـرد: مسـائل مختلفـی همچـون 

صدور دستورالعمل ها به ویژه بازگرداندن ارز حاصل 

از صـادرات بـه سـامانه نیمـا، کرونـا، تحریـم صنعـت 

فوالد، رکود، تامین مواد اولیه باعث کاهش فعالیت 

شـرکت از دو شـیفت بـه یـک شـیفت کاری و افـت 

میزان تولید شده است. حتی سه چهار سال قبل به 

صـادر  را  خـود  محصـوالت  همسـایه  کشـورهای 

می کردیم اما این روند اکنون متوقف شده است.

وی اضافـه کـرد: گـروه صنعتـی تهـران شـرق در 

سـال های گذشـته توانسـته بـود صادرکننـده نمونـه 

شـود. ایـن یعنـی صـادرات بخـش عمـده ای از فراینـد 

فـروش شـرکت را تشـکیل مـی داد. صـادرات شـرکت 

عالوه بر عراق و افغانستان، به کشورهای حوزه خلیج 

فـارس، قفقـاز، شـرق اروپـا و... انجـام می شـد. امـا 

عالوه بر موانع یاد شده در مسیر صادرات، رفع تعهد 

ارزی صادرکننـدگان سـنگ بزرگـی بـود کـه مسـئوالن 

جلـوی پـای صادرکنندگان گذاشـتند. همچنین باید 

بـرای صـادرات هر محمولـه، از دسـتگاه های ذی ربط 

مجوز دریافت می کردیم.

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل میامـی 

فـوالد شـرق خاطرنشـان کـرد: مجمـوع ایـن عوامـل 

میـان  در  شـرکت  وجهـه  شـدن  خدشـه دار  باعـث 

مشـتریان صادراتی شـد. مشـتریان نیز نمی توانند با 

مانع تراشـی های صـورت گرفتـه، منتظـر  بـه  توجـه 

دنبـال  بـه  سـرعت  بـه  و  بماننـد  مـا  محصـوالت 

تامین کننـده جایگزیـن رفتند. ضمن اینکـه قوانین و 

مقررات صادراتی کشور ما برای مشتریان قابل شرح 

و قابل درک نیست. هر چند که برخی دستورالعمل ها 

و اتفاقاتـی کـه در کشـور رخ می دهـد، بـرای خـود 

تولیدکنندگان نیز غیر قابل درک است.

صادرات به قطر  

صابری تصریح کرد: برخی از محصوالتی که در 

و  ایـران  در  می شـوند،  تولیـد  شـرق  نـورد  گـروه 

خاورمیانه نمونه زیادی ندارد. به طور مثال، زمانی 

کـه صنعـت فـوالد کشـور هنـوز تحریـم نشـده بـود، 

محصوالت شرکت نورد شرق در بسیاری از پروژه های 

و  جـاده ای  پروژه هـای  ویـژه  بـه  قطـر  جهانـی  جـام 

آن زمـان همـکاری  اسـتفاده شـد. در  اسـتادیوم ها 

خوبـی میـان شـرکت مـا و قطری ها برقـرار شـده بود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه قطری هـا پیـش از همکاری با 

شـرکت مـا، نیـاز خـود را از ترکیـه و چیـن برطـرف 

می کردند. با این حال، گروه تهران شرق توانست تا 

حدودی تامین کننده محصوالت فوالدی پروژه های 

جام جهانی قطر باشد.

وی عنـوان کـرد: متاسـفانه حضور در بسـیاری از 

بازارهـا هـم بـه دلیـل تحریم هـا و هـم شـیوع ویـروس 

کرونـا کاهـش یافـت. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت که 

زمانی که یک بازار از دست می رود، بازگشت مجدد 

به آن بازار بسیار دشوار خواهد بود. البته کشورهای 

عراق و افغانستان به محصوالت کشور ما نیاز دارند 

و صـادرات بـه ایـن کشـورها راحت تـر اسـت. بـا ایـن 

حـال، نمی تـوان بـه بازارهـای کشـورهای خاص مانند 

قطـر، کویـت و... بـه راحتـی بازگشـت. عالوه برایـن، 

نسـبت به حضور در این بازارها مطمئن نیسـتیم که 

برای این موضوع برنامه  ریزی کنیم.

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل میامـی 

فـوالد شـرق بیـان کرد: شـرایط بـازار داخلی با توجه به 

واکسیناسـیون سراسـری و کاهـش محدودیت هـای 

کرونایی، نسبت به چند ماه گذشته کمی بهتر شده 

اسـت امـا هنـوز بـا شـرایط ایده آل سـه چهار سـال قبل 

فاصله بسیاری دارد.

صابـری ابـراز کـرد: گـروه صنعتـی تهـران شـرق 

چندین طرح توسـعه را در دسـتور کار خود قرار داده 

است که ازجمله آن ها می توان به احداث واحد نورد 

گرم، نورد سرد و تولید ورق آلیاژی اشاره کرد.

شرکت میامی فوالد شرق به همراه 
شرکت نورد شرق، 30 خط تولید لوله 
و پروفیل دارد که با هم، گروه صنعتی 

تهران شرق را تشکیل می دهند. 
این مجموعه صنعتی حدود پنج سال 
قبل، ماهانه حدود 30 تا 40 هزار تن 

محصول تولید می کرد
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صدور بخشنامه جدید متوقف شود  

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل میامـی 

فوالد شـرق مطرح کرد: بخش خصوصی از مسـئوالن 

جدید دولتی به ویژه در وزارت صمت تقاضا می کند 

کـه بـرای صـدور بخشـنامه های جدیـد حتمـا از ایـن 

بخـش مشـورت گرفتـه شـود. متاسـفانه در گذشـته 

شاهــد ایـــن بودیـــم کـه بالفاصلــــه بعـــد از آن کـــه 

دستورالعمــــل جدیــــد فــــوالدی ابـــالغ شـد، بخــش 

خصوصی نسبت به این دستورالعمل اعتراض کرد و 

دولـت نیـز از صدور این دسـتورالعمل پشـیمان شـد. 

متاسفانه پیامد صدور این دستورالعمل ها و قوانین و 

مقـررات پیاپـی و متناقـض، بـه هم خـوردن تعـادل در 

بازار خواهد بود.

صابـری ادامـه داد: صنعـت فـوالد کشـور دیگـر 

کشش و توان صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های 

پیاپـی را نـدارد. در حـال حاضـر، تولیدکننـدگان بایـد 

اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت وارد کنند 

که از این موضوع استقبال می کنیم زیرا در صورتی 

کـه ایـن سـامانه به معنـای واقعی جامع باشـد و همه 

اصنـاف و تولیدکننـدگان اطالعـات خریـد و فـروش و 

تولید را در این سامانه ثبت کنند، قطعا نتایج مثبتی 

حاصل خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: خواسـته تولیدکنندگان و بخش 

خصوصی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

این است که به طور جدی جلوی صدور بخشنامه ها، 

دسـتورالعمل های کارشناسـی نشـده را بگیـرد. در 

برخـی از مواقـع بـه دولتمـردان بـرای یـک موضـوع 

اطالعـات غلـط داده می شـود و برخـی از صـدور ایـن 

دسـتورالعمل ها نفـع می برنـد. ایـن امـر نیـز موجـب 

می شـود تا با توجه به تصمیم گیری غلط، بازار دچار 

تنش و آشوب شود. تنها حمایتی که دولت می تواند 

از صنایع کوچک و متوسط به عمل آورد و آرامش را به 

صـدور  کـه  اسـت  ایـن  بازگردانـد،  بـازار  ایـن 

دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های پیاپـی یک بـار برای 

همیشه متوقف شود.

مدیرعامـل شـرکت نورد لولـه و پروفیل میامی 

فـوالد شـرق تاکیـد کـرد: بایـد تا حد امـکان قوانین 

و مقـررات مربـوط به تولیدکنندگان سـاده باشـد و 

دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های متناقض پیشـین 

ملغــــی شـــود. مقـــررات زدایی می توانـــد فضــایی 

هـم  و  تولیدکننـدگان  بـرای  هـم  شـفاف  و  پایـدار 

بـرای دولـت جهت نظارت بهتر فراهم آورد. قطعا 

هـر انـــدازه که فضـــا بـرای فعالیـت تولیدکنندگان 

بازتـر شـود، دسـت تولیدکننـده نیـز بـرای افزایـش 

تولیـد و اجـرای طرح هـای توسـعه ای بازتـر خواهـد 

بـود و ایـن موضـوع به سـود تولیدکننـده و اقتصاد 

کشور است.

صابـری بیـان کـرد: بـا توجـه بـه واکسیناسـیون 

نزولـی کرونـا در کشـور، وقـت  سراسـری و شـیب 

عـادی شـدن کسـب و کارهـا اسـت و تولیدکنندگان 

می توانند در فضای به وجود آمده از این موقعیت، 

رونـد رو بـه رشـد خـود را آغـاز کننـد. دولـت نیـز 

می توانـد بـا تدبیـر و خـرد جمعـی بـه فضـای بـازار و 

تولیدکنندگان آرامش دهد.

زمانی که صنعت فوالد کشور هنوز 
تحریم نشده بود، محصوالت شرکت 

نورد شرق در بسیاری از پروژه های 
جام جهانی قطر به ویژه پروژه های 

جاده ای و استادیوم ها استفاده شد. در 
آن زمان همکاری خوبی میان شرکت 

ما و قطری ها برقرار شده بود
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کارشـناس ارشـد بازارهای بین الملل فوالد و سـنگ آهن گفت: صنعت فوالد در تابسـتان قطعی برق را پشـت سـر گذاشـت و با قطعی گاز 
در زمستان، چالش بسیار سختی برای این صنعت به وجود خواهد آمد.

چالش سخت صنعت فوالد در زمستان
طهرانی هشدار داد:

از  هم اکنـون  از  دولـت  بایـد  اسـت،  چنیـن 

شـرکت های فـوق دعـوت به  سـرمایه گذاری کند. 

حداقل در مورد توسـعه میادین اختصاصی گازی 

کشـور، کنسرسـیومی با حضور شـرکت های بزرگ 

معدنـی و فـوالدی جهـت تامیـن F )تامین مالی( با 

و  تـدارکات  )مهندسـی،  کار   EPC پیمانـکاران 

ساخت( نفت و گاز صورت گیرد.

وی تشریح کرد: تولیدکنندگان آهن اسفنجی و 

شـمش فـوالدی بـه اسـتثنای دارنـدگان کـوره بلنـد، 

مصرف گاز و برق بسـیار باالیی دارند. از آنجا که 

در تولید آهن اسفنجی عملیــــات احیـــای گندله 

را بـا گاز انجـام می دهنـد، بنابرایـن طبیعـی اسـت 

کـه بـا قطـع شــــدن گاز، تولیدکننـــدگان فـوالد و  

آهـن اسـفنجی بـا چالـش جـدی و سـختی روبـه رو 

شونـــد و تولیــــد آن هـا تحـــت تاثیـــر مسـتقیم ایـن 

معضل قرار بگیرد.

آیا عرضه اجباری آهن اسفنجی موقتی   

خواهد بود؟

طهرانی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر، آهن اسفنجی در 

بازار آزاد به فروش می رسـد یا خیر، عنوان کرد: بر 

اسـاس آخریـن اطالعـات، در گذشـته فـروش آهـن 

اسـفنجی در بـازار آزاد صـورت می پذیرفـت، اما در 

فـوالدی  شـرکت های  ملزم سـازی  بـا  حاضـر  حـال 

از طریـق  اسـفنجی  آهـن  فقـط  اسـت  شـده  مقـرر 

بورس کاالی ایران عرضه شود.

کارشـناس ارشـد بازارهـای بین الملـل فـوالد و 

بـا  گفت وگـو  در  طهرانـی  جعفـری  کیـوان 

خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، 

در خصـوص کمبـود گاز در زمسـتان و تاثیـر آن بـر 

زنجیـره فـوالد، اظهار داشـت: با توجه به اینکه در 

کافـی  انـدازه  بـه  گازی  میادیـن  توسـعه  جهـت 

سـرمایه گذاری نشـده اسـت، نمی توان در شـرایط 

بحرانی کمبود گاز در سـال جاری و حتی سـالیان 

بعـد، راهـکاری جـز ایجـاد محدودیـت بـرای بخش 

تولید اتخاذ کرد؛ مگر اینکه از االن به فکر توسعه 

سـرمایه گذاری  بـا  اختصاصـی  گازی  میادیـن 

بنگاه هـای فـوالدی و معدنـی باشـیم. هـر چند این 

ایـن  چراکـه  نمی رسـد؛  نظـر  بـه  منطقـی  راهـکار 

زیربنایـی  نیازهـای  تـا  اسـت  حاکمیـت  وظیفـه 

بنگاه هـا ازجملـه آب، بـرق، گاز و غیـره را تامیـن 

بـزرگ  بنگاه هـای  اسـت  قـرار  زمـان  چـه  تـا  کنـد. 

معدنـی و فـوالدی در صـدد رفع موقتـی نیازها در 

خطـوط  ریلـی،  جـاده ای،  حمل ونقـل  زمینه هـای 

لولـه آب از خلیـج فـارس  و دریـای عمـان بـه فـالت 

مرکزی و شـمال شـرق کشـور، نیروگاه های گازی و 

خورشـیدی برق و حال طرح توسـعه میادین گازی 

کشور برآیند؟!

کارشـناس ارشـد بازارهـای بین الملـل فـوالد و 

سـنگ آهن تاکیـد کـرد: اگـر شـرایط به  همیـن روال 

و  معدنـی  شـرکت های  خـود  حتمـا  رود،  پیـش 

فوالدی نیز باید به فکر طرح توسـعه بنادر کشـور 

یا تاسـیس بنادر اختصاصی باشـند! اگر واقعا این 
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سـنگ آهن تصریـح کـرد: در حال حاضـر فروش آهن 

اسـفنجی فقـط از طریـق بـورس کاالی ایـران انجـام 

آن  شـاهد  هـم  در گذشـته  کـه  اتفاقـی  می شـود؛ 

بودیـم امـا پـس از قطعـی بـرق ایـن تولیدکننـدگان 

بودنـد؛  شـده  مواجـه  مشـکل  بـا  تولیـد  در  حتـی 

چراکه تولیدکنندگان آهن اسفنجی به دلیل قطعی 

حداکثـر  بـا  نتوانسـتد  تابسـتان،  فصـل  در  بـرق 

ظرفیـت تولیـد خـود به فعالیت ادامـه دهند و نیاز 

بازار فوالد را به این محصول تامین کنند.

وی متذکـر شـد: در واقـع می  تـوان گفـت کـه 

بـه دلیـل احتمـال قطعـی گاز در زمسـتان، ممکـن 

اسـت اجبـار عرضـه آهـن اسـفنجی در بـورس کاال 

در ادامـه متوقـف شـود و تـا بـه سـامان رسـیدن 

بازار آن، این امر برقرار نباشد.

صادرات آهن اسفنجی به عمان و پاکستان  

جعفری طهرانی در ادامه گریزی به صادرات 

مـواد اولیـه بـه ویـژه آهـن اسـفنجی زد و افـزود: 

نبایـد فرامـوش شـود کـه آهـن اسـفنجی یکـی از 

مواد اولیه صادراتی اسـت که سـالیان سـال صادر 

صـورت  بـه  کاال  ایـن  صـادرات  البتـه  می شـد. 

بـه کشـورهای  مـاه گذشـته  محـدود در طـول 6 

عمان و پاکستان از سر گرفته شده است.

ایـن تحلیلگـر ارشـد صنایـع معدنـی ضمـن ارائـه 

توضیحاتی درباره صادرات آهن اسفنجی به کشور 

هند، مطرح کرد: در سال های گذشته، هندوستان 

از فهرست واردکنندگان این کاال از ایران خارج شد. 

در همین حال، مسئولین به مذاکرات جهت شروع 

دوباره تجارت با کشور هند پرداختند که متاسفانه 

تالش های تیم های ایرانی به علت اینکه به  صورت 

بنگاهی و جزیره ای عمل کردند، زیاد موفقیت آمیز 

وضعیـت  در  هنـد  کشـور  بـه  صـادرات  و  نبـود 

نامعلومی به  سر می برد.

وی تاکیـد کـرد: ضـرورت دارد تمهیدات الزم 

بـه  ایـران  اسـفنجی  آهـن  مجـدد  صـادرات  بـرای 

کشـور هند و توسـعه صادرات فوالد و محصوالت 

چتـر  زیـر  جدیـد  هـدف  بازارهـای  بـه  فـوالدی 

کنسرسـیوم صادرات محصوالت چرخه فوالد و با 

نظارت ایمیدرو اندیشیده شود.

صادرات، مشروط به عرضه در بورس کاال  

جعفری طهرانی، صادرات آهن اسـفنجی را با 

توجـه بـه الـزام عرضـه در بـورس کاال غیـر منطقـی 

اعـالم کـرد و گفـت: طبیعتـا بـا توجـه بـه اجبـار 

آهـن  صـادرات  ایـران،  کاالی  بـورس  در  عرضـه 

اسـفنجی منطقـی بـه نظـر نمی آیـد و ایـن مسـئله 

تجـار را در وضعیـت مبهمـی قـرار می دهـد. البته 

بـر اسـاس قانـون بـورس کاالی ایـران، اگـر دو بـار 

عرضـه کاال در بـورس کاال صـورت بپذیـرد و در 

ایـن کاال وجـود نداشـته  بـرای  نهایـت خریـداری 

باشد، محموله می تواند صادر شود.

این تحلیلگر ارشـد صنایع معدنی اظهار کرد: 

اگـر مقرر شـده اسـت فـروش مواد اولیـه در بورس 

کاال انجـام گیـرد، بایـد کاال به صورت مسـتقیم از 

مصرف کننـده  دسـت  بـه  تولیدکننـده  طریـق 

واقعـی برسـد. در واقـع دیگـر تاجرهـا حـق خریـد و 

فـروش در بـورس کاالی ایـران را بـرای دسـت  بـه 

دست شدن کاالی واسطه ای نخواهند داشت.

ناتوانی واحدهای کوچک فوالدی در خرید   

از بورس

جعفـری طهرانـی بـا اشـاره به اینکـه واحدهای 

ذوب القـــایی کوچـک بـرای تولیـد نیـاز بـه آهـن 

قراضــــه و آهــــن اسفنـــجی دارنـد، اذعـان کـرد: 

بایـد توجـه داشـت واحدهــــای کوچـک فـوالدی 

کــــه از کوره هــــای القــــایی استفــــاده می کنند، 

طبیعتـا بـرای خریـــد از بـــورس کاالی ایـران بــــا 

چالش هــــای متعــــددی مواجــــه هستنــــد. بـــــه 

عبـارت بهتـر، شایــــد ایـن تولیدکننـدگان نتواننـد 

شـرایط اعالم شـده برای حضور در بورس کاال را 

واحدهـای  نیـاز  دیگـر  سـوی  از  باشـند.  داشـته 

کوچـک از حداقـل خریـدی کـه در بـورس کاالی 

ایـران بـرای متقاضیـــان اعـالم می شـــود، پایین تر 

اسـت؛ در نتیجــــه ممکـــن اـــست از تامیـن مـواد 

اولیه خود باز بمانند.

ایـن تحلیلگـر ارشـد صنایـع معدنـی در پایـان 

خریـد  توانایـی  اسـت  ضـروری  کـرد:  خاطرنشـان 

واحدهـای کوچـک فـوالدی مـد نظـر قـرار بگیـرد و 

راهکاری جامع در این خصوص طراحی شود.

به دلیل احتمال قطعی گاز در زمستان، 
ممکن است اجبار عرضه آهن 

اسفنجی در بورس کاال در ادامه متوقف 
شود و تا به سامان رسیدن بازار آن، 

این امر برقرار نباشد



فــوالد

هفتهنامه

18
é 1400  آذر ماه é 196  شماره 

قائـم مقام شـرکت فوالد سـابکاران گفـت: نیاز مصرف کننـدگان فوالد هاردوکس در کشـور سـاالنه به 15 هـزار تن می رسـد و در این 
راستا برنامه داریم با تولید این نوع فوالدها در کشور، در جهت رفع نیاز مصرف کنندگان به این محصول قدم برداریم.

قائم مقام شرکت فوالد سابکاران خبر داد:

هدف گذاری برای تولید فوالد هاردوکس

افشـین معنـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فـوالد سـابکاران بـا توجـه بـه سـابقه فعالیـت 

28ساله ای که در حوزه فوالد، معدن و سیمان دارد، 

در شـرایط کنونی اقتصاد کشـور توانسـته اسـت هم 

واردات خـود را حفـظ کنـد و هـم اینکـه بـه تولیـد 

بپـردازد. بنابرایـن این شـرکت در رونق حوزه های یاد 

شده سهیم بوده است.

وی افـزود: یـک کارگاه تولید و سـاخت قطعات 

مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی در اختیار 

برحسـب  را  قطعـات  برخـی  بتوانیـم  کـه  داریـم 

سـفارش داخلی سـازی کنیـم. البتـه بـه تجهیـزات 

خاصـی بـه منظـور بـرش و سـایز کـردن ورق هـا برای 

قرارگیـری در ماشـین آالت نیـاز داریـم. بـا ایـن حـال 

در ایـن رابطـه برخـی گریدهـای فـوالدی از خـارج 

وارد شده است و برخی دیگر نیز از تولیدکنندگان 

داخلی تامین می شـوند که شـرکت فوالد سابکاران 

ایـن قطعـات را با توجه به سـفارش بـرش می دهد و 

سایز می کند.

قائـم مقـام شـرکت فـوالد سـابکاران خاطرنشـان 

کـرد: در رابطـه بـا پیشـرفت در حـوزه کاری خـود، 

اخیرا توانسته ایم طراحی های جدیدی را با توجه به 

نیـاز مصرف کنندگان یعنی تولیدکنندگان فعـال در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنی، صـورت دهیم که به 

نوعی راهکارهای جدید برای سـایش فوالد و مقابله 

بـاال  بـا سـایش  بـرای محیط هایـی  بـا سـاییدگی آن 

محسوب می شوند.

معنوی تاکید کرد: حتی با توجه به شرایطی که 

طـی دو سـه سـال اخیـر در خصـوص شـیوع ویـروس 

کرونـا بـر کشـور حاکـم بـود، شـرکت فـوالد سـابکاران 

توانسـت نیاز کارخانه ها و معادن را از طریق واردات 

تامیـن کنـد. همچنیـن در زمینـه واردات، ورق هـای 

گریـد  ازجملـه  جدیـدی  گریدهـای  بـا  هاردوکـس 

طـور  بـه  کـه  کردیـم  وارد  کشـور  بـه  »های تمـپ« 

اسـت.  مقـاوم  سـایش  و  دمـا  مقابـل  در  همزمـان 

عالوه براین، ورق هاردوکس »500 تاف« نیز به کشور 

وارد شـده اسـت کـه ایـن ورق نیـز در مقابـل سـایش و 

ضربه مقاوم اسـت و نسـل جدید از این نوع فوالدها 

محسـوب می شـود. گرید دیگری که اخیرا اقدام به 

واردات آن کردیـم، »های ایـس« اسـت کـه ایـن نـوع 

گرید در جایی به کار می رود که بیشتر با خوردگی و 

ضربه سر و کار دارد.

وی اضافـــه کــــرد: برنامـــه ای کـه شـرکت فـوالد 

سابکاران برای خـــود در نظـــر گرفتـــه ایـــن است، با 

توافـق  بـر حصـول  مبنـی  دولـت  برنامـه  بـه  توجـه 

هسـته ای، می توانـد بـازار خوبـی بـرای شـرکت مـا 

ایجاد کند و خواهیم توانست بازار خود را گسترش 

دهیـم. در ایـن صـورت، فـوالد سـابکاران می توانـد 

بــــه  را  جدیـــدتری  فعالیــــت های  و  محصــــوالت 

مصرف کنندگان عرضه کند.
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نیاز کشور به 15 هزار تن فوالد هاردوکس   

در سال

قائـم مقـام شـرکت فـوالد سـابکاران در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« در خصـوص امکان 

داخلـی،  فوالدسـازان  از  هاردوکـس  فـوالد  تامیـن 

تصریح کرد: تامین از فوالدسازان داخلی برای تولید 

برخـی از قطعـات انجـام می شـود کـه در آن هـا، هـم 

فوالدهای ضد سـایش هاردوکس و هم سـایر فوالدها 

بـه کار مـی رود. بـه عبـارت بهتـر، ممکـن اسـت یک 

قطعـه یـا ماشـین آالت از چندیـن نـوع فـوالد سـاخته 

شـود که بخش فوالد هاردوکس آن از طریق واردات 

تامیـن  داخلـی  تولیدکننـدگان  از  فوالدهـا  سـایر  و 

می شـود. البتـه ایـن نـوع فوالدهـا نیـز اکثـرا آلیـاژی 

هسـتند و اخیـرا تولیـد آن هـا در کشـور آغـاز شـده 

است. گرید این فوالدها بیشتر ST52 است.

فـوالد  مصرف کننـدگان  خصـوص  در  معنـوی 

نـوع  ایـن  بـه  نیـاز کشـور  کـرد:  عنـوان  هاردوکـس 

فوالدها ساالنه به 15 هزار تن می رسد. شرکت فوالد 

سـابکاران توانسـته اسـت با کمک سـایر شرکت های 

فعـال در ایـن حـوزه، فوالد هاردوکس کشـور را تامین 

کند. البته شرکت ما نه تنها ورق، بلکه در خصوص 

تامین قطعه هاردوکس نیز فعالیت انجام می دهد. 

بـه دنبـال  اکنـون مصرف کننـدگان بیشـتر  چراکـه 

تامیـن قطعـه هسـتند تـا ورق یـا فـوالد خـام؛ زیـرا 

بسـیاری از مصرف کننـدگان بـه دلیـل هزینه هـای 

بـاالی بـرش و سـاخت قطعـه ترجیح می دهند قطعه 

را خریداری کنند.

وی بیـان کـرد: شـرکت فوالد سـابکاران نیـز برای 

تامین نیاز مشتریان، خدمات تامین قطعه را انجام 

می دهـد و در ایـن زمینـه، قطعـات شـوت، سـرندها، 

الیمرهـا در کارخانه هـای سـنگ آهن و مـس کـه بـا 

سـایش زیادی سـر و کار دارند، تامین می شـوند زیرا 

بـا حفـظ  ایـن کارخانه هـا ترجیـح می دهنـد قطعـه 

سختی به دست آن ها برسد. بنابراین خرید قطعه با 

حفظ سختی برای خریداران در قیمت تمام شده و 

کیفیت محصول بسیار موثر است.

قائـم مقـام شـرکت فـوالد سـابکاران ابـراز کـرد: 

گریدهـای فـوالد هاردوکـس بـر اسـاس سـختی بـه 

هاردوکس 500، 600، ۷00 و... تقسیم بندی می شوند. 

باشـد،  باالتـر  تقسـیم بندی هـر چـه گریـد  ایـن  در 

سختی نیز بیشتر می شود.

قوانین گمرکی بیش از تحریم مشکل ساز است  

معنـوی مطـرح کـرد: یکـی از چالش های شـرکت 

فوالد سـابکاران برای واردات، تحریم ها اسـت و قطعا 

دستیابی به توافق هسته ای می تواند چالش واردات 

را برطـرف کنـد. البتـه مهم تریـن مشـکلی کـه همـه 

واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، ثبت 

سـفارش بـرای واردات و قوانیـن و مقـررات گمـرک 

است. این یعنی شرکت فوالد سابکاران برای واردات 

فوالد هاردوکس می تواند این فوالد را به طور مستقیم 

از تولیدکنندگان این حوزه تامین کند و چالش کمی 

در این خصوص دارد اما مهم ترین مشکل این شرکت 

برای واردات، مقررات گمرکی است.

وی اظهـار کـرد: هنگامـی که فـوالد هاردوکـس از 

تولیدکننـده خریـداری می شـود و بـه مـرز و گمـرک 

کشـور می رسـد، مشـکالت تـازه آغـاز می شـوند. بـه 

طـوری کـــه بروکراسی هـــای اداری بانـک مرکـزی و 

مشـکالت تخصیص ارز بیش از تحریم به شـرکت ما 

آسـیب می زنـد که باعث شـده ورق هـا در زمان مقرر 

ترخیص نشوند. به طوری که عدم ترخیص به موقع 

هزینه دموراژ را به سفارش دهنده تحمیل می کند.

برنامه تولید فوالد هاردوکس  

قائـم مقـام شـرکت فـوالد سـابکاران خاطرنشـان 

کـرد: تکنولـوژی تولیـد فـوالد هاردوکـس هنـوز در 

کشـور مـا عملیاتـی نشـده و تولیدکننـده ای نیـز به 

صورت جدی به این حوزه ورود پیدا نکرده اسـت. 

در نظـر داریـم بـرای تکمیـل زنجیـره تولید، راسـا به 

تولیـد فـوالد هاردوکـس وارد شـویم. در ایـن راسـتا، 

تامیـن نیازهای اساسـی کشـور بـه فـوالد هاردوکس 

را در گام اول هدف گـذاری خواهیـم کـرد و سـپس 

بـا گسـترش تولیـد و بـازار، کشـورهای همسـایه و 

حتی دورتر را نیز هدف قرار خواهیم داد. امیدوار 

هسـتیم بتوانیم برنامـه تولید فوالدهـای هاردوکس 

را در ایـران عملیاتـی کنیـم و بـا برطـرف کـردن نیـاز 

نیـز  را  قطعـات  تولیـد  محصـول،  ایـن  بـه  کشـور 

گسترش دهیم.

در رابطه با پیشرفت در حوزه 
کاری خود، اخیرا توانسته ایم 

طراحی های جدیدی را با توجه به نیاز 
مصرف کنندگان یعنی تولیدکنندگان 

فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی، 
صورت دهیم که به نوعی راهکارهای 

جدید برای سایش فوالد و مقابله 
با ساییدگی آن برای محیط هایی با 

سایش باال محسوب می شوند
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معـاون مدیرعامل شـرکت فوالد جاوید بناب گفت: نبشـی های شـرکت فوالد جاوید بنـاب با اسـتانداردهای روز اروپایی تولید می شـوند و 
طی چهار سال گذشته توانستیم بخش عمده بازار صادراتی عراق را در اختیار بگیریم.

بازار صادراتی عراق را در اختیار گرفتیم
معاون مدیرعامل شرکت فوالد جاوید بناب:

اصغر سلیمان سالم در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

شرکت فوالد جاوید بناب در سال 1383 تولید خود را 

آغـاز کـرده اسـت و در حـال حاضـر بـا فعالیـت در دو 

شـیفت کاری و در اختیـار داشـتن حـدود 200 نفـر 

پرسنل، نبشی فوالدی گرم نوردیده تولید می کند و 

حـدود ۷0 هـزار تن ظرفیت اسـمی تولیـد دارد. تولید 

شـرکت در حـال حاضـر روزانـه 250 تـن بـوده و میـزان 

تولید ماهانه حدود 6 هزار تن است.

عراق، هدف اصلی صادرات  

وی افزود: حدود 80 درصد محصوالت شرکت 

و  صادراتـی  بازارهـای  در  بنـاب  جاویـد  فـوالد 

20درصد آن نیز در بازار داخلی به فروش می رسـد. 

کشـورهای  عمدتـا  نیـز  شـرکت  صـادرات  بـازار 

همسـایه اسـت. گفتنـی اسـت کـه بـر اسـاس آمـار، 

اختیـار  در  عـراق  کشـور  بـازار  درصـد   80 حـدود 

شـرکت فوالد جاوید بناب قرار دارد. البته بخشـی 

از محصـول شـرکت مـا بـه ترکیـه و دیگـر کشـورها 

یـک  خـود  ترکیـه  اینکـه  ضمـن  می شـود.  صـادر 

و  اسـت  فـوالدی  محصـوالت  بـزرگ  تولیدکننـده 

رقیب ما به شمار می رود.

معـاون مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب 

خاطرنشـان کـرد: دیگـر مقاصـد صادراتـی شـرکت 

فوالد جاوید بناب، کشورهای ارمنستان، ترکمنستان، 

گرجسـتان، افغانسـتان، پاکسـتان و امارات هسـتند 

کـه البتـه هـدف از صادرات به امارات دسـتیابی به 

بازارهای کشورهای آفریقایی است. عالوه بر موارد 

امضـا  بـه  روسـیه  بـا  نیـز  قـرارداد  یـک  شـده،  یـاد 

رسـاندیم. بـا اینکـه روسـیه خـود یکـی از قطب های 

مطـرح تولیـد فـوالد در دنیـا محسـوب می شـود اما 

بـه دلیـل قیمـت پایین تـر محصـوالت  ایـن کشـور 

فـوالدی کشـور مـا، تمایـل بـه واردات دارد؛ البتـه 

تحریـم مشـکالتی بـرای صـادرات بـه ایـن کشـور به 

وجود آورده اسـت. چراکه طرف روسـی قصد دارد 

بـا ال سـی خریـد را انجـام دهـد امـا بـه دلیـل اینکـه 

کشـور مـا تحریـم اسـت، نمی توانیـم بـا ال سـی کار 

کنیـم و بانک هـای کشـور مـا ایـن اقـدام را انجـام 

نمی دهند.

با تمام ظرفیت محصول تولید می کنیم  

سلیمان سالم تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا 

100 درصـد ظرفیـت اسـمی شـرکت فعـال اسـت و بـا 

تمام توان محصول تولید می کنیم اما دو فاز جدید 

در دسـت اقدام داریم که قرار اسـت در یکی از این 

دیگـر  عنـوان  بـه  ناودانـی  آینـده  سـال  از  طرح هـا، 

محصول فوالدی، به سبد محصوالت شرکت اضافه 

شـود. همچنین در یک فاز دیگر، نبشـی سایز بزرگ 

بنـاب  فـوالد جاویـد  بـه سـبد محصـوالت شـرکت 

اضافه می شود.

معاون مدیرعامل شرکت فوالد جاوید بناب بیان 

کـرد: در حـال حاضـر، نبشـی بـا سـایزهای 40، 50 و 60 

در شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب تولیـد می شـود. در 

پروژه جدید، قرار اسـت نبشـی های سـنگین تر یعنی 

سایزهای ۷0 و 80 را تولید کنیم.
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خودتحریمی در صادرات، بزرگ ترین   

مشکل تولیدکنندگان است

سلیمان سالم در خصوص چالش های این شرکت، 

مواجـه  چالـش  بـا  همـواره  تولیدکننـدگان  گفـت: 

هسـتند. یکی از چالش ها در زمینه صادرات اسـت. 

بـه طـوری کـه قوانیـن و مقـررات صادراتـی بعضـا بـه 

صـورت روزانـه تغییـر می کنـد و ممکن اسـت در یک 

روز جلوی صادرات گرفته شـود و روز دیگر صادرات 

آزاد می شود. همچنین صادرات محصوالت فوالدی 

منوط به عرضه در بورس کاال شده است. بورس نیز 

ساز و کار خود را دارد و در صورتی که یک تولیدکننده 

شـده،  ابـالغ  دسـتورالعمل های  بـا  مطابـق  نتوانـد 

محصـول خـود را در بـورس کاال عرضـه کنـد، مجـوز 

صادرات نخواهد داشت.

بـا  مطابـق  حاضـر،  حـال  در  کـرد:  اضافـه  وی 

شیوه نامه های کنونی باید بخشی از محصوالت خود 

را در بورس کاال عرضه کنیم. محصول عمده شرکت 

فـوالد جاویـد بنـاب نبشـی اسـت امـا نکتـه مهـم ایـن 

است که نبشی حتی 2 درصد از محصوالت فوالدی 

کشـور هـم نیسـت. ضمـن اینکـه مصـرف نبشـی در 

کشور ما بسیار کم بوده و حتی بیشتر مواقع عرضه 

ایـن محصـول در بـورس بـدون متقاضـی می مانـد. 

بنابراین باید مازاد عرضه در بورس صادر شود.

سـلیمان سـالم عنـوان کرد: سـهمیه ای کـه برای 

عرضـه شـرکت فـوالد جاوید بنـاب در بـورس کاال در 

نظر گرفته اند، حدود دو هزار و 500 تن در ماه یعنی 

حـدود 40 درصـد میـزان تولیـد اسـت. در حالـی کـه 

ممکن اسـت مصرف نبشـی کشـور حتی دو هزار و 

500 تـن در مـاه هـم نباشـد. بنابرایـن نیـازی بـه ایـن 

میـزان عرضـه در بـورس کاال، آن هـم از سـوی یـک 

تولیدکننده نیست.

معـاون مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب 

اذعـان کـرد: اغلـــب خریـــداران نبشــــی و برخــــی 

محصوالت فوالدی از بورس کاال، دالالن هستند و در 

ایـن بـازار جـوالن می دهنـد. مصرف کننـدگان در ایـن 

بــــازار کمتــــر حضــــور می یابنــــد. در صورتــــی کــــه 

مصرف کننده واقعی در بورس حضور داشـته باشـد، 

پروژه هـای خـود خریـداری  بـرای  را  فـوالدی  نبشـی 

می کنـد امـا دالل وقتـی محصـول تولیدکننـده را از 

بـورس خریـداری می کنـد، آن را بـا نـام شـرکت های 

دیگر صادر می کند.

محصـوالت  دالالن  متاسـفانه  کـرد:  اظهـار  وی 

فـوالدی را بـا قیمـت پاییـن از برخـی تولیدکننـدگان 

خریـداری می کننـد و بـا قیمـت دیگر تولیدکنندگان 

برند، صادرات را انجام می دهند. در صورتی که این 

روند صحیح نیست و تولیدکننده باید محصول خود 

را صادر و از عواید آن استفاده کند.

سلیمان سالم خاطرنشان کرد: عدم عرضه مکفی 

در بورس متناسب با دستورالعمل های فوالدی باعث 

می شود تا جلوی صادرات گرفته شود. حتی اگر در 

هـم  خریـداران  اغلـب  کنیـم،  عرضـه  هـم  بـورس 

شرکت های بازرگانی و دالالن هستند که صادرات را 

انجام می دهند.

مواد اولیه بدون مشکل تامین می شود  

معـاون مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب با 

اشـاره بـه وضعیت تامین مـواد اولیه، بیان کـرد: مواد 

اولیـه را هـم از بـازار آزاد و هـم از بـورس کاال تهیـه 

می کنیم که بورس کاال نیز قوانین و مقررات مخصوص 

بـه خـود را دارد و ایـن موضـوع را رعایـت می کنیم. با 

ایـن حـال، بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـا توجـه بـه حجـم 

تولید مشکل چندانی نداریم.

قابلت تولید با چند استاندارد را داریم  

سـلیمان سـالم در خصوص مهم ترین مزیت های 

محصـوالت شـرکت فـوالد جاوید بنـاب، عنـوان کرد: 

و  بـه درخواسـت  توجـه  بـا  مـا  محصـوالت شـرکت 

سـفارش مشـتریان تولیـد می شـود. هنگامـی که یک 

شـرکت بـا مشـتریان خارجـی سـر و کار دارد، ممکـن 

اسـت محصوالتـی خـارج از اسـتانداردهای موجـود 

تولیـد کنـد. شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب برای فـروش 

بــــا  صــــادراتی،  بازارهــــای  در  خــــود  محصــــوالت 

اسـتانداردهای بین المللـی بـه ویـژه اروپایی محصول 

تولید می کند.

وی تصریـــح کـــرد: تولیـــد محصــــول خــــارج از 

اسـتاندارد به نوعی یک معضل محسـوب می شـود و 

باید برای تولید محصول با اداره استاندارد در ارتباط 

باشـیم زیـرا بـا توجـه بـه فعالیـت در ایـران، سـازمان 

 اغلب مشکالت کشور ناشی از 
خودتحریمی است. در صورتی که 

خودتحریمی ها به اتمام برسند، تحریم 
کمترین اثر را بر کشور خواهد داشت
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اسـتاندارد توقـع دارد محصـوالت خـود را مطابـق بـا 

استاندارد ایران تولید کنیم. در حالی که استانداردهای 

صادراتـی بـه ویـژه اروپایـی نسـبت به اسـتانداردهای 

داخلـی دقیق تـر هسـتند و نـکات و مسـائل ریزتـر و 

جزئی تـری دارد. ضمـن اینکـه تعـداد سـایزهایی کـه 

می تـوان مطابـق بـا اسـتاندارد اروپایـی تولیـد کـرد، از 

استاندارد داخلی بیشتر است.

معـاون مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب 

نوعـی  بـه  بـه مقصـد صـادرات  تولیـد  ابـراز کـرد: 

افتخـار محسـوب می شـود و شـرکت مـا می توانـد 

ویـژه  بـه  دنیـا  روز  اسـتانداردهای  بـا  محصوالتـی 

اسـتانداردهای اروپایـی تولیـد و صـادر کنـد. با این 

حـال، مشـتریان کشـورهای همسـایه نیـز خواهـان 

سـایزهای مـورد نیـاز خـود هسـتند. بـه همین دلیل 

بـا  محصـوالت  تولیـد  بـرای  مـا  شـرکت  دسـت 

استانداردهای گوناگون بازتر است.

چابکی در تولید و عرضه در بازار  

سـلیمان سـالم مطرح کرد: شرکت فوالد جاوید 

بنـاب از نظـر تولیـد و قیمـت تمـام شـده بسـیار 

چابـک اسـت و بـا سـرعت قیمـت خـود را مطابـق بـا 

بـازار تغییـر می دهـد. باید توجه داشـت که قیمت 

بـازار ممکن اسـت بـه صورت لحظه ای تغییر کند. 

تغییـر سـریع قیمـت محصوالت شـرکت نیـز باعث 

چابکی در بازار می شود.

وی ادامـه داد: بـا اینکـه صـادرات را از سـال 1396 

به صورت جدی شروع کردیم اما بازار عراق را تقریبا 

در اختیـار گرفتیـم و حـدود 80 درصـد نیـاز بـازار ایـن 

کشـور را بـه نبشـی تامیـن می کنیـم. به همیـن دلیل 

اغلب مشـتریان عراقی برای تامین نبشـی به شرکت 

ما مراجعه می کنند.

صدور بخشنامه های غیرکارشناسی  

معـاون مدیرعامـل شـرکت فوالد جاویـد بناب با 

گالیـه نسـبت بـه برخـی مشـکالت داخلـی اظهـار 

کرد: اغلب مشـکالت کشـور ناشی از خودتحریمی 

اتمـام  بـه  کـه خودتحریمی هـا  اسـت. در صورتـی 

بـر کشـور خواهـد  را  اثـر  برسـند، تحریـم کمتریـن 

داشـت. اگـر راه هـای تولیدکننـدگان ایرانـی بسـته 

شـود، در صورتـی کـه خودتحریمـی وجـود نداشـته 

باشد، تولیدکننده راه خود را باز می کند.

سـلیمان سـالم اضافـه کـرد: تلقـی بسـیاری از 

تولیدکنندگان این است که برخی مسئولین نسبت 

بـه موضوعـات اساسـی تولیـد آگاهـی ندارنـد و ایـن 

موضــــوع باعــــث می شــــود برای مسائل مرتبـــط با 

ایـن  شـود.  داده  کارشناسـی  غیـر  نظـرات  تولیـد، 

نظـــرات غیـــر کارشناسی به صدور برخی قوانین و 

مقـررات و دسـتورالعمل ها می انجامـد کـه باعـث 

می شود تولید متوقف شود.

وی اظهـار کـرد: در سـال جـاری صـادرات شـرکت 

فـوالد جاویـد بنـاب بنـا بـه همیـن قوانیـن و مقـررات 

دسـت و پاگیـر متوقـف شـده بـود و گمـرک کاالی 

شرکت ما را ترخیص نمی کرد. به طوری که محصوالت 

شـرکت مـا در گمـرک بـه ازای هـر شـب توقـف، یـک 

میلیـون تومـان مشـمول جریمـه  شـد. در صورتـی که 

30محموله بار را از شرکت ما در مرز نگه دارند، باید 

روزانـه 30 میلیـون تومـان جریمـه پرداخت می کردیم 

که رقم سنگینی است. این زیان ها برای تولیدکنندگان 

بـه دلیـل صـدور دسـتورالعمل های سـلیقه ای و غیـر 

کارشناسی شده وارد آمد.

معـاون مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب 

بیـان کـرد: متاسـفانه در صـدور دسـتورالعمل ها و 

قوانیـن و مقـررات برنامه ریـزی صـورت نمی گیرد و 

برخـی از آن هـا یـک شـبه صـادر می شـوند. اگـر در 

صـدور دسـتورالعمل ها وضعیت تولیدکننـدگان به 

ویژه برای صادرات، با دیده مساعد در نظر گرفته 

حـل  تولیدکننـدگان  مشـکالت  از  بسـیاری  شـود، 

خواهد شد.

متاسفانه دالالن محصوالت فوالدی را 
با قیمت پایین از برخی تولیدکنندگان 

خریداری می کنند و با قیمت دیگر 
تولیدکنندگان برند، صادرات را انجام 

می دهند. در صورتی که این روند 
صحیح نیست و تولیدکننده باید 

محصول خود را صادر و از عواید آن 
استفاده کند
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جوالن دالالن در بازار آلومینیوم
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دبیر سـندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: در چند هفته اخیر، شـاهد پیشـی گرفتن تقاضا از میزان عرضه آلومینیوم در بورس کاال بوده ایم 
که سبب افزایش رقابت و قیمت شد؛ از سوی دیگر، رد پای دالالن در فروش آلومینیوم در بازار آزاد با قیمت باالتر قابل مشاهده است.

جوالن دالالن در بازار آلومینیوم
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

آریـــــا صادق نیـــت حقیقــــی در گفت وگـــو بــــا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، 

اظهار داشت: بحث فراگیری به وجود آمده مبنی 

بر اینکه قیمت ها در بورس کاال و بازار آزاد متفاوت 

اسـت. بـه طور کلی، قیمت آلومینیـوم در بـازار آزاد 

باالتر از قیمت تعیین شده توسط بورس کاالی ایران 

اسـت که بعضی مواقع نیز عکس این شـرایط اتفاق 

می افتد. باید توجه داشت که شرایط حاکم بر بازار 

بـه نحـو دیگـری بوده و تشـریفاتی که در بـورس کاال 

اشـخاصی کـه  نیسـت.  آزاد  بـازار  وجـود دارد، در 

اصرار بر فرار مالیاتی دارند، تولیدکنندگانی که نیاز 

دارنـد تـا تنـاژ کمتـری شـمش و بیلـت آلومینیومـی 

خریـداری کننـد و... همگـی می تواننـد تقاضـا در 

بـازار آزاد را افزایـش دهنـد کـه گران تـر شـدن قیمـت 

آلومینیـوم در بـازار آزاد نسـبت بـه بـورس کاال را در 

پی خواهد داشت.

قیمـت  کـه  بـوده  هـم  زمان هایـی  افـزود:  وی 

آلومینیوم در بورس کاال بیشتر از بازار آزاد است. 

بایـد گفـت کـه قیمت گـذاری در بـورس کاال ایـراد 

دارد و طبق فرمول تعیین شـده، قیمت اسـتاندارد 

نمی شـود.  تعییـن  محصـوالت  بـرای  منطقـی  و 

قیمت هایـی کـه در بـورس برای آلومینیـوم در نظر 

گرفتـه می شـود، باالتـر از حـد معمـول بـوده و مورد 

اسـتقبال خریـداران قـرار نمی گیـرد و در بـازار آزاد 

افـرادی کـه خریـد آلومینیوم انجـام داده اند حاضر 

هستند به کمی پایین تر از قیمت بورس کاال، نیاز 

مصرف کننـده را تامیـن کننـد. علت این بـاال بودن 

قیمـت در بـورس کاال شـامل شـاخه های مختلفـی 

همچون عدم توانایی تامین تقاضا نیز است.

بورس پاسخگوی تقاضا نیست  

در  ایـران  آلومینیـوم  صنایـع  سـندیکای  دبیـر 

ادامــــه در خصــــوص وضعیــــت عرضــــه، تقاضـا و 

معامالت آلومینیــــومی، عنــــوان کـــرد: طــی چند 

هفتـه اخیـر، میـزان تقاضـا هـم بـرای شـمش و هـم 

بـرای بیلـت، تقریبـا چهـار برابـر میـزان عرضـه ایـن 

محصوالت در بورس بوده و رقابت بسیار شدیدی 

روی قیمت هـا در گرفتـه اسـت. بـه طـوری کـه در 

مقابـل یـک هـزار تـن عرضـه، چهـار هـزار تـن تقاضـا 

ثبـت می شـود و بسـیاری از افـراد از دور رقابـت جا 

می ماننـد و چـون نیـاز به تامین آلومینیوم مصرفی 

خـود دارنـد، آلومینیـوم مـورد نیـاز خـود را از بـازار 

آزاد با قیمــــت بیشتــــر، خریــــد می کننــــد. وجود 

شـمش و بیلت در بازار آزاد با قیمت کمی بیشـتر 

از بورس کاال، نشان دهنده حضور پررنگ دالالن در 

بازار آلومینیوم است که این فلز را از بورس کاال با 

قیمت مشـخص خریداری کردند و سـپس در بازار 

آزاد بـه قیمـت دلخـواه خـود به فروش می رسـانند. 

بـه صـورت کلـی می تـوان گفـت در مواقعـی کـه 

کمبود عرضه نسبت به تقاضا رخ می دهد، چنین 

معضلـی بـه وجـود می آیـد. بـا این تفاسـیر ایـن ادعا 

کـه شـمش و بیلـت آلومینیومـی دارای بـازار سـیاه 

بوده، کامال درست است.

نیاز تولیدکنندگان کوچک به دالل  

دبیـر سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایـران بیـان 

کـرد: نکتـه بسـیار مهمی کـه وجود دارد این اسـت 

کـه وجـود دالالن لزومـا تاثیرگـذاری منفـی در بـر 

نـدارد. بـا توجـه بـه اینکـه مهلـت پرداخـت مبالـغ 

خریـد شـمش و بیلـت آلومینیومـی بـه بـورس کاال 

تنهــــا ۷2 ساعــــت پـــس از خریــــد تعییـــن شـده، 

تولیدکننـده ای کـه توانایـی پرداخت چنین مبلغی 

را ندارد، قطعا نمی تواند از این رینگ صنعتی نیاز 

خـود را تامیـن کنـد و از سـوی دیگر نیـز، نمی تواند 

دسـت روی دسـت بگذارد و تولید خود را متوقف 

کنـد. در مثـال دیگـری نیـز می تـوان بـه ایـن مـورد 

اشـاره کـرد کـه یـک تولیدکننـده بـه میـزان کمتـری 

شمش یا بیلت، مثال تا اندازه 10 تن نیازمند است؛ 

خریـد  میـزان  حداقـل  کاال  بـورس  در  آنکـه  حـال 

شـمش و بیلـت آلومینیومـی 20 تـا 25 تـن در نظـر 

گرفته شـده اسـت. درسـت در این نقطه، نیاز بازار 

بـه وجـود دالل نمایـان می شـود؛ بـه گونـه  ای کـه 
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سندیکای صنایع آلومینیوم ایران به عنوان متولی 

صنعت آلومینیوم کشور، هماهنگی های بیشتر و 

بهتری داشـته باشـد. باید این مهم فراهم شـود که 

بــــورس کاالی ایــــران بـه اتفــــاق سـندیکای صنایـع 

آلومینیـوم ایـران، در کنـار هـم از فراینـد خریـد تـا 

بــــه دســــت  کــــاالی خریــــداری شــــده  رسیــــدن 

مصرف کننـده، مراقبـــت کافـی را به عمــــل آورند. 

همچنیـن توزیــــع محصـــوالت بـه درسـتی انجـام 

بگیـرد کـه چـه  بررسـی های مفیـد صـورت  شـود، 

میـزان آلومینیـوم بـه دسـت دالالن و چه میـزان، به 

مصرف کننده های واقعی می رسد.

وی افزود: آمارها طی سال های گذشته حاکی 

رینـگ  معامـالت  وارد  افـرادی  کـه  اسـت  آن  از 

صنعتـی بـورس کاال شـده اند کـه هـدف آن ها صرفا 

بی نظمـی در  و  تالطـم  ایجـاد  و  بـرای سـفته بازی 

عرضه هـا و معامـالت بـوده اسـت. بایـد تالش هـا و 

آلومینیـوم  صنایـع  سـندیکای  بیـن  هماهنگی هـا 

ایـران و بـورس کاال در ایـن راسـتا قوی تـر شـود تـا 

اجـازه ورود ایـن اشـخاص بـه بـورس صـادر نشـود. 

متاسفانه بــــورس کــــاالی ایران بــــرای همکاری بـــا 

سـندیکا، مقاومت از خود نشـان داده و آن طور که 

بایـد همکاری هـای الزم را در ایـن زمینـه بـه عمـل 

نیـاورده اسـت کـه همیـن امـر نیـز سـبب افزایـش 

قیمت هـا و ناهماهنگـی بیـن میزان عرضـه و تقاضا 

شـده اسـت. بـورس کاال بهتـر اسـت کمـک کنـد 

حتی المقـدور عرضه هـای نقـدی و اعتبـاری از هـم 

تفکیـک شـوند تا عـده ای بـرای نرخ گـذاری دلخواه 

خود، نتوانند با اعداد و ارقام بازی کنند.

فـردی کـه قصـد تهیـه میـزان مـواد اولیه کمتـری را 

دارد، می توانـد بـه واسـطه خریـد از دالل نیـاز خـود 

را با هر بودجه ای که در اختیار دارد بدون دردسر 

تامین کند.

تشکیل تعاونی آلومینیوم میهن  

حقیقـی در تکمیـل صحبـت خـود گفـت: بـه 

یـک  ایـران،  آلومینیـوم  صنایـع  سـندیکای  تازگـی 

تشـکل بـه نـام تعاونـی آلومینیوم میهن به مـوازات 

سـندیکا را تشکیــــل داده اســـت کـــه بخشـــی از 

تقاضای بازار، به طور مشخص نیاز تولیدکنندگانی 

کـه تـوان پرداخـت نقدی ندارند و همچنیـن دارای 

ظرفیت تولید پایین و میزان نیاز کمتری هستند را 

تامین کند. ادعاهایی مبنی بر اینکه بورس کاالی 

ایـران و همچنیـن وزارتخانـه بـه صـورت کامـل در 

فراینـد رسـیدن کاالهـای خریـداری شـده به دسـت 

ایـن  بـه  دالالن  دسـتیابی  عـدم  و  مصرف کننـده 

محموله هـا، دقیـق بـوده و از صفـر تـا صـد آن را زیـر 

نظـر دارنـد، کامـال اشـتباه اسـت و متاسـفانه بایـد 

از  بیشـتر  بسـیار  فعالیـت دالالن  کـه  کـرد  اعـالم 

گذشـته شـده اسـت و بخش قابل توجهی از کاالها 

بـه دسـت ایـن افـراد می رسـد و در بـازار آزاد عرضـه 

می شـود. بـرای جلوگیری از تشـویش اذهـان، تالش 

می کنند تا این تصور ایجاد شـود که دسـت دالالن 

به هیچ یک از کاالهای عرضه شـده نرسـیده اسـت 

اما اینگونه نیست.

بورس کاال با سندیکای آلومینیوم   

هماهنگ باشد

در  ایـران  آلومینیـوم  صنایـع  سـندیکای  دبیـر 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر 

اینکه چه ارزیابی در خصوص روند فعالیت بورس 

کاال مشـاهده می  کنیـد، تصریـح کـرد: بـرای انجـام 

ارزیابی در خصوص مکانیزم بورس کاالی ایران در 

یـک نـگاه سـطحی، می تـوان مدعـی ایـن بـود کـه 

عملکـرد در ایـن رینـگ صنعتـی رونـد مثبتی پیش 

رو گرفته و برای شفاف سـازی تالش های مضاعفی 

صــــورت گرفتــــه اســــت؛ بـــــه شــــرط اینکــــه طبق 

گفتمان هــــای قبلــــی، بـرای عرضــــه و معاملــــه بـا 
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صادرات مفتول در پیچ  و خم تحریم اقتصادی
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مدیرعامل شـرکت راه نورد ماهان مس گفت: با توجه به شـرایط سیاسـی و اقتصادی کشـور و همچنین اعمال شـدید تحریم های خارجی، 
امکان صادرات مستقیم محصول وجود ندارد و صادرات مفتول به کشورهای اروپایی از طریق شرکت های واسطه صورت می گیرد.

صادرات مفتول در پیچ  و خم تحریم اقتصادی
مدیرعامل شرکت راه نورد ماهان مس عنوان کرد:

علیرضـا راگـردی کاشـانی در گفت وگو با خبرنگار 

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

شـرکت راه نورد ماهان مس فعالیت خود را در سـال 

1392 در زمینه تولید مفتول، شینه و میلگرد مسی 

در شـهرک صنعتـی شـمس آباد آغـاز کـرد و در حـال 

حاضـر، 42 نیـروی انسـانی در این مجموعـه در حال 

فعالیت هستند.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـاده اولیـه، بیـان 

کرد: در این واحد تولیدی، کاتد مس به  عنوان ماده 

اولیه مورد استفاده قرار می گیرد که ما آن  را با حضور 

در بـورس کاال، از شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

خریداری می کنیم. بقیه کاتد مورد نیاز نیز از برخی 

کارخانجات خصوصی لیچینگ تهیه می شود.

ماشین آالت پشت سدهای تحریم  

مدیرعامل شـرکت راه نورد ماهان مس در ادامه 

به نبود چالش در زمینه تامین ماده اولیه اشاره کرد 

و گفـت: خوشـبختانه میـزان عرضـه کاتـد مـس در 

بـورس کاال توسـط شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

کافـی اسـت و در زمان هایـی کـه بـه میزان بیشـتری 

مـاده اولیـه نیـاز داریـم، بـا عنایـت بـه اینکـه حضـور 

فعالـی در حـوزه بازرگانـی داریم، توانسـته ایم به یک 

اعتماد متقابل با کارخانجات لیچینگ دست یابیم 

و بنابراین مشکل خاصی در این زمینه نداریم. مس 

مـورد نیـاز خـود را از آن هـا خریـداری می کنیـم و این 

کارخانجـات نیز بر اسـاس اعتماد متقابـل به فروش 

محصـول خود می پردازند. اگرچه در ابتـدای راه در 

حـوزه تولیـد بـا مشـکالتی مواجـه بودیـم و اطالعات 

الزم و کافی را نداشتیم.

وی اذعـان کـرد: در زمینـه واردات ماشـین آالت 

مـورد اسـتفاده در مجموعـه کـه همگـی از شـرکت 

دنیلـی ایتالیا هسـتند، با مشـکالت فراوانـی روبه رو 

شـدیم و از آنجایـی کـه ایـن اتفـاق همزمـان بـا آغـاز 

اعمـال تحریم هـای ظالمانـه بر علیـه کشـور رخ داد، 

نصـب و راه انـدازی ایـن دسـتگاه ها زمان بـر شـد و 

فرایند تولید مجموعه را با چالش هایی مواجه کرد.

راگردی در ارتباط با میزان ظرفیت تولید شرکت 

راه نورد ماهان مس، عنوان کرد: میزان ظرفیت تولید 

این مجموعه، یک هزار تن در سال بوده که مشکالت 

موجود در حوزه تولید بر میزان تولید محصول تاثیر 

گذاشته است. نوسان قیمت ماده اولیه از یک سو و 

هزینه هـای جـاری شـرکت ماننـد پرداخـت حقـوق 

کارگـران و قبـوض انـرژی از سـوی دیگـر سـبب شـده 

است تا میزان ظرفیت فعال تولید با نوساناتی همراه 

شود. تولیدکننده در چنین شرایطی باید تالش کند 

تا با حفظ میزان تولید مشخص، مجموعه را سرپا نگه 

دارد تا از بروز بیشتر مشکالت مادی و معنوی نیروی 

انسانی شاغل جلوگیری کند.

تولید مفتول مسی به  روش آپکست  

مدیرعامـل شـرکت راه نـورد ماهـان مـس ضمـن 

اشـاره بـه فراینـد تولیـد مفتـول مسـی، اظهـار کـرد: 

کاتـد مـس بـا عیـار 99.98 وارد خـط تولیـد شـده و 

سـپس در کوره هـای القایـی در دمـای یـک هـزار و 

180درجـه سـانتی گراد ذوب می شـود. در ادامـه از 

طریق لوله و کاسه های گرافیتی طی فرایند آپکست 

بـا  و  می شـود  تبدیـل  میلی متـری   16 مفتـول  بـه 

اسـتفاده از قالب هـای خـاص بـه صـورت قرقـره در 

می آید. سپس مفتول مسی حاصل با وزن دو تا سه 

تـن در عملیـات اکسـتروژن، تحت اکسـترود مداوم 

طریـق  از  بـاال  فشـار  تحمـل  بـا  و  می گیـرد  قـرار 

قالب هـای گـرم کـه از جنس فوالد آلیاژی اسـت، به 

شینه، تسمه و میلگرد تبدیل می شود. الزم به ذکر 

تـا 120 در 10  بـا سـایز 15 در دو  کـه شـینه  اسـت 

میلی متر در مجموعه ما تولید می شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه تحریم های 

اعمـال شـده تـا چـه میزان بر عملکرد مجموعه شـما 

تحریـم  متاسـفانه  گفـت:  اسـت،  گذاشـته  تاثیـر 
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تاثیرات مخرب بسـیاری در فرایند تولید ما داشـته 

اسـت. بـه نحـوی کـه لوله  و کاسـه های گرافیتـی در 

خطـوط تولیـد مفتـول مسـی مجموعـه در قسـمت 

ریخته گـری و در داخـل کوره هـا اسـتفاده می شـود 

کـه کامـال وارداتـی اسـت و پـس از اعمـال تحریم هـا، 

واردات ایـن محصـوالت بـه داخـل کشـور متوقـف 

شد. در چنین شرایطی ناچار بودیم نیاز مجموعه به 

ایـن محصـوالت را از طریـق واردات بـه روش هـای 

نامتعارف به داخل کشور رفع کنیم و فرایند تولید 

را ادامه دهیم.

راگردی ادامه داد: چین، امارات، ترکیه و یونان 

کشـورهایی هسـتند که ما محصـول مورد نیـاز را از 

طریق واسطه مستقر در این کشورها به داخل وارد 

می کنیـم. همیـن مسـئله در خصـوص قالب هـای 

هسـتیم  ناچـار  مـا  و  دارد  وجـود  نیـز  اکسـتروژن 

ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  خـاص  فـوالدی  آلیاژهـای 

قالب هـا را بـه هـر شـکل ممکـن وارد کشـور کنیـم تا 

در خـط تولیـد دچـار بحـران نشـویم. ایـن آلیاژهـا از 

کشـورهای آلمان، فرانسـه، اتریش و جمهوری چک 

وارد  و  خریـداری  ممکـن  حالـت  سـخت ترین  بـه 

کشـور می شـوند تـا مـا بتوانیـم حیـات مجموعـه را 

همچنان حفظ کنیم.

صادرات از طریق واسطه  

مدیرعامـــل شرکـــت راه نـــورد ماهـــان مـــس عنوان 

کرد: از آنجایی که هیچ کدام از محصوالت وارداتی، 

فاکتور رسمی ندارد و از یک مرجع رسمی خریداری 

نشـده اسـت، ناچار هسـتیم پاسـخگوی چند سازمان 

باشیم که چرا از چنین محصوالتی استفاده کرده ایم. 

در حالی که اگر این محصوالت به مرور زمان مصرف 

شـوند، مـا چـاره ای جز جایگزین کـردن آن هـا نداریم و 

در غیـر ایـن صـورت ناچـار به تعطیل کردن مجموعه 

می شـویم و تعـداد بسـیاری کارگـر نیـز بیکار خواهند 

شد. از سوی دیگر، افراد بسیاری نیز به صورت غیر 

مستقیم با مجموعه ما در حال همکاری هستند که 

در صـورت تعطیـل شـدن شـرکت، اشـتغال و درآمـد 

آن هـا نیـز بـه خطـر خواهـد افتـاد و به همین علـت در 

کمـال تعجـب، بـاز هم برخی از سـازمان ها نظیـر امور 

مالیاتی کشور و تامین اجتماعی با واحدهای کوچک 

صنعتـی رفتـار ناشایسـتی در این خصـوص دارند که 

ایـن امـر مشـابه چیـزی جـز تبـر به ریشـه صنعـت این 

کشـور زدن، نیسـت. کارشناسـی های صحیح و الزم 

نیـز نسـبت به معضـالت واحدهای صنعتی کوچک 

در چنین سـازمان هایی انجام نمی  شـود و در نهایت، 

ایـن تولیدکننـده اسـت کـه تحـت چنیـن شـرایطی 

متضرر خواهد شد.

وی در خصـوص صـادرات محصـوالت شـرکت 

راه نـورد ماهـان مـس، تصریح کرد: با توجه به شـرایط 

سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین اعمال شدید 

مسـتقیم  صـادرات  امـکان  خارجـی،  تحریم هـای 

محصـول وجـود نـدارد. بنابرایـن صـادرات مفتـول 

تولیـدی ایـن مجموعه از طریق شـرکت های واسـطه 

به کشورهای اروپایی نظیر آلمان صورت می گیرد.

شرایط مناسب صنعت مفتول کشور  

بـه  ادامـه  در  مسـی  مفتـول  تولیدکننـده  ایـن 

مقایسـه مفتـول تولیـد داخـل بـا نمونه هـای خارجی 

پرداخـت و اظهـار کـرد: محصـوالت تولیـد شـده در 

شـرکت راه نورد ماهان مس، مشـتریان خاص خود را 

در کشورهای اروپایی دارد که طبیعتا این امر ناشی 

از کیفیت باالی آن و موفقیت این شرکت در زمینه 

تولیـد بـوده اسـت. کاتد مـس با عیار 99.98 شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران که به  عنـوان ماده اولیـه در 

مجموعه ما مورد استفاده قرار می گیرد، حرف اول 

تمامـی  و  می زنـد  بین المللـی  سـطح  در  را  آخـر  و 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده نیز برند شـرکت دنیلی 

ایتالیا را یدک می کشند و تکنولوژی به روزی دارند. 

با چنین پتانسـیلی می توانیم  در سـطح بین المللی 

حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشیم.

وی تاکیـد کـرد: الزم بـه ذکـر اسـت کـه اگـر از 

اسـتفاده  تولیـد  فراینـد  در  پیشـرفته  ماشـین آالت 

نمی کردیم، شـاید حدود دو تا سـه سـال پیش ناچار 

بـه تعطیلـی مجموعـه می شـدیم امـا توانسـتیم بـا 

بهره گیـری از جدیدتریـن تکنولـوژی تولید همچنان 

به فعالیت موفق خود ادامه دهیم. چراکه در چنین 

شرایط سخت و طاقت فرسای اقتصادی، بسیاری از 

واحدهـای کوچـک صنعتی کـه از روش های سـنتی 

تولید مفتول مسـی اسـتفاده می کردند، تصمیم به 

تعطیلـی مجموعـه خـود گرفتنـد و مـا توانسـتیم بـا 

انتخاب درست تکنولوژی تولید، در عرصه صنعت 

مس باقی بمانیم.

راگــــردی کاشــــانی اذعــــان کــــرد: اگرچـــه مـــا 

سختی های بسیاری را متحمل شده ایم تا بتوانیم در 

یـک  کـه  زمانـی  ولـی  بمانیـم  باقـی  صنعـت  ایـن 

تولیدکننده ماحصل همت و تالش بی وقفه خود را در 

زمینه های مختلف می بیند، به  نوعی تمام خستگی 

و مشقت ها را از یاد می برد و به  خود و مجموعه نیز 

کاربردهـای  مسـی  مفتول هـای  می کنـد.  افتخـار 

فراوانـی در زمینه هـای مختلـف نظیـر حمل ونقـل و 

سـاختمان دارنـد و امیـدوار هسـتیم با بهبود شـرایط، 

میـزان ظرفیـت تولیـد محصوالت نیـز افزایـش یابد تا 

نیاز کشـور به مفتول مسـی به  طور کامل رفع شـود. 

الزم به ذکر است که در حال حاضر مشغول همکاری 

با شرکت مپنا هستیم که فعالیت این شرکت معتبر 

نیز تحت نظارت وزارت نیرو اسـت. تالش می کنیم 

با تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد، موجبات 

رضایت این مجموعه ها را فراهم سازیم.

وی در پایان ضمن اشـاره به برنامه طرح توسـعه 

کـرد:  خاطرنشـان  مـس،  ماهـان  راه نـورد  شـرکت 

برنامه هـای بسـیاری را در ایـن راسـتا مدنظـر قـرار 

داده  ایـم تـا بـا بهبـود شـرایط اقتصـادی، آن هـا را اجـرا 

کنیـم. امیـدوار هسـتیم مسـئوالن در دولـت جدیـد 

قـدر صنعتگـران را بداننـد و دغدغه هـای واحدهای 

کوچـک و بـزرگ صنعتـی را درک کننـد و به کمک و 

یـاری آن هـا بشـتابند تـا اهالـی صنعـت دلگـرم بـه 

حضـور مسـئوالن، بـه فعالیـت خـود در ایـن شـرایط 

سخت ادامه دهند.

نوسان قیمت ماده اولیه از یک سو 
و هزینه های جاری شرکت مانند 

پرداخت حقوق کارگران و قبوض 
انرژی از سوی دیگر سبب شده 

است تا میزان ظرفیت فعال تولید با 
نوساناتی همراه شود
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چاره ای جز صادرات خاک سولفیدی نیست!
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مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان گفت: طی چند سال گذشـته و به خصوص دو سـال اخیر، میزان صادرات شمش سرب به شدت 
افت پیدا کرده که این امر موجب اختالف قیمت این محصول در بازار داخلی نسبت به قیمت جهانی شده است.

فروش سرب ارزان تر از نرخ جهانی
واردات جای صادرات را خواهد گرفت  

مدیرعامل شرکت مسیح سرب ایرانیان عنوان کرد:

هـادی دوسـتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

اسـاس  بـر  داخلـی  بـازار  در  روی  و  قیمـت سـرب 

پارامترهای نرخ این فلزات در بورس فلزات لندن و 

تغییـرات قیمـت دالر، تعییـن می شـود. بـه عنـوان 

مثـــال، بایـد شمــــش سـربی کــــه در بـــازار جهانـی 

قیمت گـذاری شـده و بـه فـرض قیمـت آن، ۷0 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت، برای فـروش در 

بـازار داخلـی بـا نزدیـک بـه 15 هـزار تومـان اختـالف 

قیمـت در هـر کیلوگـرم، ارزان تـر بـه مصرف کننـده 

تحویل داده شود.

اختـالف  ایـن  ایجـاد  اصلـی  دلیـل  افـزود:  وی 

قیمـــت، عــــدم صــــادرات اســــت. دولـــت جلـوی 

صادرات شـمش سـرب را گرفته اسـت و تمام تولید 

ایـن فلـز صرفـا بـرای تامیـن نیـاز بـازار داخلـی انجـام 

می شـود. البتـه از طریـق ورود موقـت کاال می تـوان 

گفت که انجام امر صادرات امکان پذیر است. اگر 

راه صادرات شـمش سـرب مجددا باز شـود، قیمت 

سـرب در بـازار داخلـی بـا قیمـت آن در خـارج از 

کشـور تفاوت چندانی نخواهد داشـت و همچنین 

جلوی ضرر تولیدکننده نیز گرفته خواهد شد. باید 

گفـت کـه در حـال حاضـر، تولیـد سـرب در کشـور 

فقط به ضرر تولیدکننده است.

لزوم انجام صادرات برای تولیدکنندگان   

شمش سرب

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در ادامه گفت: 

منابع خاک معدنی سـرب در کشـور کم اسـت و با 

ایـن  بـه  و  تولیـد می کنیـم  خـاک کم عیـار شـمش 

اسـت.  کـرده  پیـدا  افزایـش  تولیـد  هزینـه  سـبب، 

قیمت شـمش سـرب تولید شـده در بازار داخلی به 

قیمـت دالل اسـت و پایین تـر از نـرخ جهانـی آن بـه 

فروش می رسـد و تولیدکننده سـود بسـیار کمی از 

فـروش محصوالت خود کسـب می کنـد. خریداران 

شـمش سـرب در بازار عمدتا دالل ها هسـتند که یا 

عرضـه  محصـول  ایـن  مصرف کننـدگان  بـه  را  آن 

می کننـد یا راهی بـرای صادرات آن پیدا می کنند. 

اگـر بتوانیـم شـمش سـرب را بـه طـور مسـتقیم در 

بـازار جهانـی عرضـه کنیـم، هـم موفـق بـه کسـب 

درآمـد بیشـتر، سـودآوری و در نتیجـه ارزآوری بـه 

کشـور می شـویم و هـم می توانیـم میـزان تولیـد را 

افزایش دهیم که این امر نیز اشتغال زایی به همراه 
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ایرانـی  تولیدکننـده  متاسـفانه  داشـت.  خواهـد 

همیشـه درگیر فروش محصوالت به دالالن اسـت و 

نمی تواند درآمد مطلوبی را کسب کند.

بحران تامین گاز  

دوستی در ارزیابی بازار فروش محصوالت خود 

عنـوان کـرد: بـازار فـروش فلـزات تحـت هر شـرایطی 

وجـود دارد یعنـی ایـن محصـوالت در هـر موقعیتـی 

مشـتریان خـود را دارنـد امـا مهم ترین موضـوع برای 

تولیـد موفـق، مـواد اولیـه و سـوخت اسـت. بایـد در 

زمینه تامین خاک اولیه دارای منابع کافی باشیم تا 

خـط تولیـد متوقـف نشـود. از طرفـی هـم سـوخت 

مورد نیاز برای تولید شمش سرب نیز باید با قیمت 

به صرفه تـری بـه تولیدکننـده عرضـه شـود. در سـال 

1400، قیمـت سـوخت بـه صـورت کامـال ناگهانـی، 

635 درصـد افزایـش پیـدا کرد. سـوال مهمـی که در 

یـک  کـه  اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح  زمینـه  ایـن 

تولیدکننـده کـه امکان صادرات مسـتقیم شـمش را 

بـازار  در  خـود  محصـول  فـروش  محـل  از  و  نـدارد 

داخلی هم درآمد مطلوبی کسـب نمی کند، چطور 

می توانـد هزینـه سـوخت مصرفـی کوره هـای خـط 

تولیـد را بـا احتسـاب افزایـش چنـد برابـری آن، بـه 

راحتـی پرداخـت کنـد؟ از طرفی، نمی توان خـارج از 

عرف بازار داخلی، شمش را به قیمت جهانی عرضه 

کرد. وضعیت واحدهای تولیدکننده شمش سرب و 

روی، مـس و... کـه مصرف کننـده گاز هسـتند و 

دارد،  بسـتگی  انـرژی  ایـن  تامیـن  بـه  آن هـا  تولیـد 

مطلـوب نیسـت و دولـت هـم تاکنـون اقدامـی برای 

فصـل  در  احتمـاال  و  اسـت  نکـرده  اوضـاع  بهبـود 

زمسـتان بـا معضـالت جـدی در حـوزه تولیـد ایـن 

فلزات مواجه خواهیم بود. متاسفانه باید این نکته 

را گفـت کـه خـود دولـت، اصلی تریـن عامـل توقـف 

فعالیـت تولیدکننـدگان اسـت؛ چراکـه بـه جـای رفع 

موانع تولید، مدام با مانع تراشی های زیاد، مسیر را 

برای تولید ناهموار می سازد.

افزودنی ها به همراه مواد اولیه، رشد قیمت   

پیدا کردند

ایـن فعـــال صنعــــت سـرب در بحـــث تامیـــن 

بـرای  بـا خـاک معدنـی  کـه همـراه  افزودنی هایـی 

تولیـد شـمش سـرب مصـرف می شـوند، بیـان کـرد: 

قبـل از آغـاز سـال 1400، کربنـات 20 هـزار تومـان بـه 

ایـن  جـاری،  سـال  در  امـا  بـود  کیلوگـرم  هـر  ازای 

قیمت سه برابر افزایش یافت و سدیم هیدروکسید 

قیمـت  رشـد  برابـر  بـه 12  نزدیـک  سـوزآور(  )سـود 

داشـته اسـت. باید روشـن شـود با چه معیارهایی و 

بـه چـه دالیلـی بایـد تـا ایـن انـدازه در مـواد اولیـه و 

قیمـت   سرسـام آور  افزایـش  شـاهد  آن،  متعلقـات 

باشـیم. نیـاز اسـت کارگروه هایـی تشـکیل شـود و یـا 

خـود مدیـران ارشـد در نشسـت هایی منظـم، دالیـل 

خود را از این رشـد قیمت ها مطرح کنند. در چند 

سـال اخیر، همه تصمیماتی که تاکنون برای تولید 

از سـوی دولت و مسـئولین گرفته شـده، در جهت 

نابودی تولید پیش رفته است.

افت میزان تولید  

ایرانیـان در  مدیرعامـل شـرکت مسـیح سـرب 

ایـن شـرکت بـرای  خصـوص میـزان ظرفیـت فعـال 

برخـالف  کـرد:  اظهـار  سـرب،  شـمش  تولیـد 

برنامه ریزی هایـی کـه بـرای تولیـد کـرده بودیـم، در 

سال 1400 ظرفیت تولید در این شرکت به یک سوم 

افت یافت. میزان تولید شمش سرب مجموعهزنیز 

بـــه عیــــار خـاک مصـــرفی دارد امـا اگـر  بسـتگی 

بخواهیـم نسـبت بـه سـاعت کاری کارخانـه، میزان 

تولید شـمش سـرب را بررسـی کنیم، در سـال 1399 

با سه شیفت کاری، تولید را پیگیری می   کردیم اما 

در سـال جدیـد، تقریبـا یـک و نیـم شـیفت در روز، 

خط تولید فعال اسـت زیرا هم منابع خاک معدنی 

کاهـش یافتـه اسـت و دولـت هیـج کمکـی در ایـن 

زمینـه نمی کنـد و هـم بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی 

بـازار، افزایـش فعالیـت تولیـدی، توجیـه اقتصـادی 

برای نخواهد داشت.

افول صنعت سرب  

دوسـتی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکه با توجه به شـرایط حاکم بر 

بـازار، افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و کمبـود خـاک 

معدنی مورد نیاز آیا تولید مقرون به صرفه اسـت یا 

خیـر، تصریـح کـرد: خیـر؛ امـا چـاره ای جـز ادامـه 

دادن ایـن راه بـرای تولیدکننـدگان نیسـت. چراکـه 

از  کشــــور  روی  و  ســـرب  تولیدکننـــدگان  عمـده 

ابتــــدای شـکل  گیری ایـن صنعت، فعالیت خـود را 

آغـاز کرده انـد و نمی تواننـد بـه غیـر از فعالیـت در 

پیـش  در  دیگـری  کار  روی،  یـا  و  سـرب  صنعـت 

بگیرنـد. عمـوم تولیدکنندگان سـرب بـا وجود همه 

ادامـه  خـود  کار  بـه  بی پـروا  موجـود،  چالش هـای 

می دهنـد و امیـدوار هسـتند تـا اتفاقـات بهتـری 

تولیدکننـده  یـک  دهـد.  رخ  صنعـت  ایـن  بـرای 

نمی توانـد دالل شـود و یـا حتـی در همیـن صنعـت 

بـه عنـوان واسـطه محصولـی را بـه فـروش برسـاند و 

صرفا با تولید زنده است.

وی در پایـان در خصـوص چشـم انداز صنعـت 

سـرب کشـور، تاکیـد کـرد: اگـر شـرایط بـه همیـن 

منـوال ادامـه پیـدا کند و هیچ مسـئول و نهادی هم 

قصد اصالح امور و رفع موانع بزرگ بر سر راه تولید 

را نداشـته باشـد، نـه تنهـا ایـن واحـد تولیـدی بلکـه 

عمده تولیدکنندگان شمش سرب کشور، بیشتر از 

دو سـال فعالیـت خـود را ادامـه نخواهنـد داد. در 

سـال های گذشـته، ایران میزان قابل توجهی شمش 

سـرب بـه بازارهـای جهانـی صـادر می کـرد امـا طـی 

چنـد سـال گذشـته و بـه مخصـوص دو سـال اخیـر، 

میـزان صـادرات و همچنیـن تولیـد ایـن محصـول 

ایـن  ادامـه  صـورت  در  و  اسـت  نبـوده  مطلـوب 

وضعیـت، قطعـا بـه لیسـت واردکننده هـای شـمش 

سرب اضافه خواهیم شد.

اگر بتوانیم شمش سرب را به طور 
مستقیم در بازار جهانی عرضه کنیم، 

هم موفق به کسب درآمد بیشتر، 
سودآوری و در نتیجه ارزآوری به 

کشور می شویم و هم می توانیم میزان 
تولید را افزایش دهیم که این امر نیز 

اشتغال زایی به همراه خواهد داشت
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مدیرعامـل شـرکت خوشـه طالیی آرکا گفت: تولیـد محصوالت دارویـی، دامی، مکمل ها و افزودنی های پیشـرفته خـوراک دام و طیور و 
آبزیان، عمده محصوالت این شرکت با استفاده از ترکیبات زیست فناور فلزی است.

تولید محصوالت دامی و دارویی بر پایه فلزات
مدیرعامل شرکت خوشه طالیی آرکا مطرح کرد:

محمـد فاصلـه  جهرمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

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

شـرکت خوشـه طالیی آرکا فعالیـت خـود را از سـال 

1396 در حــــوزه بیوتکنـــولــــوژی صنعتــــی و بـــــا 

به کارگیری تجارب 15 ساله بین المللی در زمینه های 

بیوتکنولـوژی، دارویـی، افزودنی هـا و مکمل هـای 

غذایـی در مشـهد آغـاز کـرده اسـت. پیـش از ایـن، 

همکاری هـای  مالـزی،  کشـور  در  سـال   10 حـدود 

گسـترده ای بـا شـرکت های مختلـف در ایـن زمینـه 

داشـته ایم. تقریبا چهار سـال قبل توسط بنیاد ملی 

نخبـگان به کشـور دعوت شـدیم و فعالیـت خود را 

در دانشکده بیوتکنولوژی آغاز کردیم. الزم به ذکر 

نـگاه  شـرکت،  فعالیـت  آغـاز  زمـان  از  کـه  اسـت 

تحقیقـات  و  داشـتیم  تولیـد  بخـش  بـه  ویـژه ای 

صـورت گرفتـه در طـی سـالیان اخیـر نیـز در همین 

زمینه بوده است. بنابراین پس از کسب موفقیت 

در اجـرای پروژه هـای مختلـف و نیـز قطـع همکاری 

بـا دانشـکده بیوتکنولـوژی، شـرکت توسـعه مکمـل 

زیست فناور آریانا را راه انداری کردیم.

تولید مواد معدنی در زمینه دامی و دارویی  

مدیرعامل شرکت خوشه طالیی آرکا در خصوص 

کـرد: در  بیـان  ایـن شـرکت،  تولیـدی  محصـوالت 

شـرکت توسـعه مکمل زیسـت فناور آریانا اقدام به 

تولیـد مـواد آلـی و معدنی در زمینه دارویی کردیم 

کـه ایـن مـواد می توانـد در زمینـه انسـانی و دامـی 

کاربرد داشته باشد. این مواد معدنی شامل روی، 

مـس، منگنـز، آهـن، کـروم، سـلنیم و کبالـت بـا پایه 

از قرارگرفتـن در کنـار یـک  خـاک اسـت کـه پـس 

بخـش آلـی ماننـد متیونیـن، لیزیـن و پروتئیـن بـه 

ترکیبات آلی معدنی با کاربرد زیست فناوری باال 

تبدیـل می شونــــد. همچنیـــن مــــا تنهــــا شرکــــت 

ایـران هسـتیم و  ایـن محصـوالت در  تولیدکننـده 

رقبـای  آمریـکا  آلتـک  نظیـر  خارجـی  شـرکت های 

اصلی ما در این حوزه هستند.

وی در ادامـه بـه چگونگـی فعالیت این شـرکت 

در زمینه فرآوری مواد فلزی اشـاره کرد و گفت: با 

مکمـل  توسـعه  شـرکت  موفـق  فعالیـت  بـه  توجـه 

زیسـت فنــــاور آریانــــا در زمینـه تولیـد مـواد آلی و 

معــــدنی، تصمیــــم بـه حضــــور در حــــوزه فـرآوری 

ترکیبــات آلـی و معدنـی گرفتیـــم کــــه بـه همیـن 

منظـور، شـرکت خوشـه طالیی آرکا در کنـار شـرکت 

صنایع شیمیایی معدنی آراد شکل گرفت. این دو 

شـرکت فعالیـت خـود را در حـوزه فـرآوری ترکیبات 

معدنـی آغـاز کـرد و خوشـه طالیی آرکا تحقیقـات 

خود را در حوزه های اکتشاف، استخراج، فرآوری و 

آنالیـز مـواد معدنـی گسـترش بخشـید. در حـوزه 

اکتشـاف، پنـج نیـروی تخصصـی بـا گرایـش علمـی 

زمین شناسـی و معدن مشـغول به فعالیت هستند 

و پـس از کسـب اطالعـات و تجربیـات الزم در ایـن 

زمینـه و بـا قرارگیـری آن ها در کنار حوزه بیولوژی و 

راسـتا  ایـن  در  جدیـدی  پروژه هـای  بیوتکنولـوژی، 

تعریف می شود.

تولید سولفات مس  

جهرمـی در ادامـه عنـوان کـرد: بیولیچینـگ، 

یکـی از نتایـج حاصـل از این تجربیات اسـت که در 
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حال انجام آن در کنار تولید یک سری ترکیبات آلی 

و شیمیایی جدید در کشور هستیم. برای مثال، به 

نتایج مهمی در خصوص هیدروکسی کلرید روی و 

منگنـز دسـت یافته ایـم کـه نقش بسـیار مهمـی در 

همچنیـن  دارنـد.  کشـور  دارویـی  صنعـت 

دسـتاوردهای مطلوبـی در زمینـه ترکیبـات بـر پایـه 

پتاسیم کسب کردیم و به تولید ترکیبات جدیدی 

بـر پایـه مـس پرداختیـم. سـولفات مـس تولید شـده 

در مجموعـه مـا، تفـاوت بسـیاری بـا این محصــــول 

در سایــــر شرکت هــــا دارد. چراکــــه بــــا زیرساختی 

کـه بـه ایـن منظـور ایجـاد کرده ایـم، مـس پـس از 

اسـتخراج از خـاک بـه کاتـد مس تبدیل شـده و پس 

از آن بـه سـولفات مـس تبدیـل می شـود کـه ایـن 

خـاص  محصـوالت  سـری  یـک  در  مـس  سـولفات 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. کاربرد این سـولفات 

مـس متفـاوت از آن چیــــزی اســــت کــــه حاصــــل 

اسـتخراج از ضایعات مسـی است و قرص سولفات 

مـــس بــــه همــــراه مکمـل سولفــــات مـس در ایـن 

مجموعه به دست می آید.

ایـن  در  مـس  تولیـد  فراینـد  خصـوص  در  وی 

مجموعه، تاکید کرد: در این زمینه چند بحث مهم 

مطـرح اسـت؛ تبدیـل مس اکسـیدی به کاتـد مس و 

بازگرداندن آن به حالت مس سولفیدی و در نهایت، 

تولید سولفات مس با گرید باال، عملیاتی است که 

در ایـن زمینـه انجـام شـده تـا بـا طـی کـردن کامـل و 

دقیـق ایـن مراحـل، محصـول مورد نظر تولید شـود و 

در کمال اطمینان خاطر صادرات آن صورت پذیرد. 

مس تولید شده دارای کاربردهای فراوانی در زمینه  

مکمل هـای خوراکـی دام، طیـور و آبزیـان، صنایـع 

کشـاورزی، صنایـع شـیمیایی و رنگ سـازی اسـت. 

بـا  بسـیاری  محصـوالت  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

استفاده از مس و سایر عناصر فلزی در شرکت و به 

شکل های مختلف تولید می شود که تعداد آن بالغ 

بـر 100محصـول اسـت. ایـن محصـوالت بـه میـزان 

مصرف کیلوگرم به دام دار و تناژ باال به کارخانه دار 

تحویل داده می شود.

تحقیقات گسترده در زمینه بیولیچینگ  

مدیرعامـل شـرکت خوشـه طالیی آرکا در ادامـه 

ضمـن اشـاره بـه مشـکالت موجـود در ایـن زمینـه، 

تصریـح کـرد: آنالیز، مشـکل عمده ای اسـت که در 

آن مواجـه شـده ایم. چراکـه در  بـا  فعالیـت  حیـن 

حـوزه آنالیـز، مشـکالت فراوانـی در سـطح کشـور 

وجـود دارد و آنالیـز نمونه هـای موجـود بـا خطـا و 

تلورانس همراه اسـت. لذا در راسـتای مرتفع کردن 

آزمایشـگاه  زیرسـاخت  تقویـت  بـه  معضـل  ایـن 

مجموعـه پرداخته ایـم و دسـتگاه ICP-MS جهـت 

آنالیزهای مختلف را تهیه کردیم که این دسـتگاه، 

تنهـا دسـتگاه آنالیـز موجـود در این زمینه در شـرق 

کشــــور اســــت و با میــــزان دقــــت باالیی به آنالیز 

ترکیبات معدنی و سولفیدی می پردازد.

وی در رابطـه بـا تامیـن فلـزات مـورد نیـاز در ایـن 

مجموعـه، عنـوان کـرد: ایـن شـرکت در حـال حاضـر 

مشـغول فعالیـت در زمینـه مس هـای سـولفیدی و 

اکسـیدی اسـت. بیولیچینگ، عملیاتی بوده که در 

زمینه مس سولفیدی در حال انجام است تا به نتایج 

مطلوب و مرتبط با استخراج مس سولفیدی از طریق 

میکروبیولوژی و میکروارگانسیم دست یابیم. در کنار 

مس، بحث استخراج سایر ترکیبات سولفیدی نظیر 

روی  سـولفیدی و طـالی  سـولفیدی نیـز مطـرح شـده 

اسـت کـه در حـال بررسـی و تحقیقـات الزم در ایـن 

زمینه هستیم. همچنین نمونه های خاک مورد نیاز را 

از معادن مختلف تهیه می کنیم و در حال ثبت یک 

معــــدن حوالـــی تربــــت حیدریـــه هستیـــم. برخـی 

مشارکت ها نیز در این راستا با معادن سیلیس، منگنز 

صـورت  رضـوی  خراسـان  اسـتان  سـطح  در  روی  و 

پذیرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر، مشـغول فعالیـت در 

زمینـه ترکیبـات مکمل هـا، سـولفات های معدنـی و 

کامپلکس معدنی آلی آهن هستیم.

جهرمــــی اضافـــه کرد: سلنیـــت سدیـــم، دیگر 

محصولی است که در حوزه دارویی در این شرکت 

تولیـد می شـود. فـرو کـروم، کلوئیـد کـروم، اکسـید 

کـروم و کـروم متیونیـن، محصوالتـی اسـت کـه در 

داخل شـرکت در زمینه فلز کروم تولید می شـوند و 

کروم متیونین تولیدی به بازار مصرف عرضه شـده 

که مورد اسـتفاده در صنایع دامی اسـت. سـولفات 

کبالـت، دیگـر محصولی اسـت کـه اقداماتی جهت 

تولیـد آن در مجموعـه صـورت پذیرفتـه اسـت و در 

استفاده از عناصر سنگین شامل کادمیم، 
آرسنیک، جیوه و سرب کاربرد فراوانی 

در تولید محصوالت دارویی، دامی 
و انسانی دارد اما به دلیل ممنوعیت 
استفاده از این عناصر جهت تولید 

محصول در داخل کشور و همچنین 
حساسیت فراوانی که جهت استفاده از 

آن در خارج از کشور وجود دارد
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تولیـد  جهـت  را  گسـترده ای  قدم هـای  مجمـوع، 

محصوالت با پایه فلزی در شرکت برداشته ایم.

انجام آنالیزهای مختلف آلی و معدنی  

در  آرکا  خوشـه طالیی  شـرکت  مدیرعامـل 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

ایـن  خروجـی  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

شـرکت در راسـتای اسـتفاده از فلـزات ذکـر شـده 

تولیـد محصـوالت دارویـی،  بیـان کـرد:  چیسـت، 

دامـی، مکمل هـا و افزودنی های پیشـرفته خـوراک 

دام و طیـور و آبزیـان، عمـده محصـوالت تولیـدی 

شرکت با استفاده از ترکیبات فلزی یادشده است. 

واحـد جدیـد  یـک  احـداث  اینکـه مشـغول  ضمـن 

تولیـد محصـوالت دارویـی دارای کاربـرد  جهـت 

انسانی در شهرک صنعتی کاویان مشهد هستیم. 

در راسـتای توسـعه محصوالت شامل سولفات ها و 

هیدروکسـی کلریدها نیز یک زمین به وسـعت سـه 

حـال  در  زمینـه  ایـن  در  فعالیـت  جهـت  هکتـار 

احـداث اسـت. مـواد معدنـی آلـی نیـز در شـرکت 

در  مسـتقر  آریانـا  فنـاور  زیسـت  مکمـل  توسـعه 

شـهرک صنعتـی پارسـیان مشـهد، در حـال تولیـد 

نیـز در داخـل شـهر  آزمایشـگاه مجموعـه  اسـت. 

مشهد قرار دارد و انواع آنالیز مختلف شامل آنالیز 

فلـزات گران بهـا، آنالیـز تـر، تسـت های میکروبـی، 

آنالیز بیوشـیمیایی و آنالیز مولکولی در آن صورت 

واحـد  کنـار  در  نیـز  تحقیقـات  واحـد  می پذیـرد. 

آنالیـز مجموعـه، در بحـث تبدیـل خـاک و منابـع 

مـواد  تولیـد  همچنیـن  و  آن  از  حاصـل  معدنـی 

بـه  لیتیـم  و  پاالدیـم  تیتانیـم،  پایـه  بـر  شـیمیایی 

فعالیت می پردازد.

صادرات زیر ذره  بین  

جهرمی در ارتباط با برنامه این شـرکت در حوزه 

صادرات، بیان کرد: استفاده از عناصر سنگین شامل 

کادمیـم، آرسـنیک، جیوه و سـرب کاربرد فراوانـی در 

تولید محصوالت دارویی، دامی و انسانی دارد اما به 

دلیل ممنوعیت استفاده از این عناصر جهت تولید 

محصـول در داخـل کشـور و همچنیـن حساسـیت 

فراوانـی کـه جهـت اسـتفاده از آن در خـارج از کشـور 

وجـود دارد، بنابرایـن در بحـث صـادرات همـواره بـا 

یکپارچگـی  عـدم  هسـتیم.  مواجـه  مشـکالتی 

محصـوالت تولیـدی در داخـل کشـور نیـز بـه دلیـل 

نقص در دانش و اطالعات کافی فرایند آنالیز، باعث 

شـده اسـت صـادرات محصـول بـه خـارج از کشـور بـا 

محدودیت هایی مواجه شود.

وی در پایان ضمن اشاره به تالش این مجموعه 

جهت تولید و صادرات محصوالت زیست فناور با 

باالترین اسـتاندارد، خاطرنشـان کرد: ما همواره در 

مجموعـه خوشـه طالیی آرکا تـالش کرده ایم تمامی 

مراحل جهت تولید محصول باکیفیت از استخراج 

خـاک تـا تولیـد محصـول نهایـی، بـه بهتریـن نحـو 

ممکـن انجـام شـود و محصـول بـا باالتریـن میـزان 

استانــــدارد در نقـــاط مختلــــف کشـــور به دســت 

مصرف کنندگان برسد.

بیولیچینگ، عملیاتی بوده که در 
زمینه مس سولفیدی در حال انجام 
است تا به نتایج مطلوب و مرتبط با 
استخراج مس سولفیدی از طریق 

میکروبیولوژی و میکروارگانسیم 
دست یابیم
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رشد 266 درصدی درآمد صادراتی »فخاس«



تحلیـــل

هفتهنامه

46
é 1400  آذر ماه é 196  شماره 

شـرکت فـوالد خراسـان با صـادرات 138 هـزار تن محصول طی هشـت ماه امسـال، توانسـت 17 هـزار و 188 میلیارد ریـال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 266 درصد افزایش داشته است.

رشد 266 درصدی درآمد صادراتی »فخاس«

تـن محصـوالت سـبک  و 560  هـزار  توانسـت 3۷6 

ساختمانی تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه 

ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  پیـش، ۷ درصـد  سـال 

شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل، 351 هـزار و ۷82تن 

محصوالت سبک ساختمانی تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در هشـت مـاه  تولیـد  مجمـوع 

امسال به دو میلیون و 4۷2 هزار و 491 تن رسید. این 

بـود  توانسـته  پیـش  سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت 

دومیلیون و 548 هزار و 815 تن محصول تولید کند.

رشد صادرات فوالد خراسان  

شـرکت فوالد خراسـان در هشـت ماه سـال 1400 

توانست 34 هزار و 658 تن آهن اسفنجی در بازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   310 پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 1399 

توانسـته بود هشـت هزار و 436 تن آهن اسـفنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

فوالد خراسـان در هشـت ماه سـال جاری موفق 

بـه فـروش 119 هـزار و 893 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی شـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال گذشـته، 1۷6 هـزار و 989 تـن شـمش فـوالدی 

در بازار داخلی فروخته بود.

»فخـاس« در هشـت مـاه سـال 1400 توانسـت 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد خراسـان با توجه به 

نوسـانات بـازار داخلـی، تمرکـز عمـده خـود را بـر 

صـادرات قـرار داد و بـا بازاریابی هـای به موقع خود 

توانسـت محصـوالت نهایـی صنعت فـوالد را صادر 

کنـد و بـه تدریـج از صـادرات شـمش فـوالدی بـه 

عنـوان یـک محصـول میانـی ایـن صنعـت فاصلـه 

بگیـرد. ایـن امـر، تاثیـر قابـل توجهـی بـر درآمدزایی 

این شرکت طی هشت ماه امسال گذاشت.

رشـــد ۷ درصــدی تولیــد محصــوالت   

سبک ساختمانی

شـرکت فـوالد خراسـان در هشـت مـاه سـال 1400 

توانست یک میلیون و 2۷ هزار و 62۷ تن گندله تولید 

کند. »فخاس« در هشت ماه سال 1399 حدودا یک 

میلیون و ۷4 هزار و 158 تن گندله تولید کرده بود.

فوالد خراسـان در هشـت ماه سـال جاری موفق 

بـه تولیـد 824 هـزار و 895 تـن آهـن اسـفنجی شـد. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش توانسـته بود 

828 هزار و 9۷3 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخـاس« در هشـت ماه سـال جـاری 243 هزار 

و 859 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت 

در هشـت مـاه ســــال 1399، حـــدود 293 هـزار و  

902 تن شمش داخلی تولید کرده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در هشـت مـاه سـال 1400 
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و 632 تن محصوالت سبک ساختمانی در بازارهای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

»فخــــاس« طــــی هشــــت مــــاه ســــال 1400 در 

مجموع 54۷ هزار و 355 تن محصول در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت 

تـن   118 و  هـزار   589 قبـل،  سـال  مـاه  هشـت  در 

محصول فروخته بود.

درآمد »فخاس« 59 درصد افزایش یافت  

شـرکت فوالد خراسـان در هشـت ماه سـال 1400 

توانسـت دو هـزار و ۷۷۷ میلیـارد و 203 میلیـون 

داخلـی  بـازار  در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  از  ریـال 

کسـب کند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، یـک هـزار و 35 درصـد افزایـش را نشـان 

می دهد. این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، 

244 میلیـارد و 590 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آهن اسفنجی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در هشـت مـاه امسـال، 14 هـزار و 

651 میلیـارد و 438 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب کـرد که این 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

16درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

و  هـزار   12 بـود  توانسـته   1399 سـال  مـاه  هشـت 

از محـل  584میلیـارد و 113 میلیـون ریـال درآمـد 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

»فخـاس« در هشـت مـاه سـال جـاری موفـق به 

کسـب 34 هـزار و 520 میلیـارد و 602 میلیـون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 36 درصـد رشـد داشـته 

 ،1399 سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

25هـزار و 252 میلیـارد و ۷06 میلیـون ریـال درآمـد 

از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار 

داخلی به دست آورده بود.

254 هزار و 34۷ تن محصوالت سـبک سـاختمانی 

در بازارهای داخلی به فروش برسـاند. این شـرکت 

در هشـت ماه سـال گذشـته توانسته بود 330 هزار 

و 681 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار 

داخلی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی شـرکت فـوالد خراسـان 

در هشـت مـاه سـال 1400 بـه 408 هـزار و 898 تـن 

پیـش،  سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت  ایـن  رسـید. 

516هـزار و 106 تـن محصـول در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

جـاری  سـال  مـاه  هشـت  در  خراسـان  فـوالد 

توانسـت ۷9 هـزار و 9۷9 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهـای صادراتـی به فروش برسـاند که این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۷ درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

قبل توانسته بود 68 هزار و 61 تن شمش فوالدی را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

امسـال  مـاه  هشـت  در  »فخـاس«  همچنیـن   

موفـق بـه صـادرات 58 هـزار و 4۷8 تـن محصـوالت 

سـبک سـاختمانی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل یک هـزار و 81 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شرکت در هشت ماه سال پیش 

توانسته بود چهار هزار و 951 تن محصوالت سبک 

ساختمانی صادر کند.

مجمـوع صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در 

هشت ماه امسال به 138 هزار و 45۷ تن رسید که 

بـا مـدت مشـابه سـال  ایـن میـزان در هم سـنجی 

پیـش، 89 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت 

تـن  مـاه سـال گذشـته، ۷3 هـزار و 12  در هشـت 

محصول صادر کرده بود.

فوالد خراسان در هشت ماه سال جاری، 199 هزار 

و 8۷2 تـن شـمش فـوالدی در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در هشـت 

مـاه سـال گذشـته، 245 هـزار و 50 تـن شـمش در 

بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فروش داخلـی و صادراتی محصوالت 

سـبک سـاختمانی شرکت فوالد خراسـان در هشت 

مـاه سـال جـاری بـه 312 هـزار و 825 تـن رسـید. این 

شرکت در هشت ماه سال 1399، حدود 335 هزار 
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مجموع صادرات شرکت فوالد 
خراسان در هشت ماه امسال به 138 

هزار و 457 تن رسید که این میزان در 
هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 

89 درصد افزایش یافته است. این 
شرکت در هشت ماه سال گذشته، 73 
هزار و 12 تن محصول صادر کرده بود

مجمـوع درآمد شـرکت فـوالد خراسـان از فروش 

در بازار داخلی طی هشـت ماه امسـال به 51 هزار و 

در  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون  و 243  میلیـارد   949

هم سنجی با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 

36 درصدی اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

پیـش، 38 هـزار و 81 میلیـارد و 409 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فوالد خراسـان در هشـت ماه سـال 1400، 9 هزار 

و ۷04 میلیـارد و 609 میلیـون ریـال درآمـد از فروش 

شـمش فـوالدی در بـازار صادراتـی کسـب کـرد کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

ایـن  درآمـد  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   99

شـرکت از صـادرات شـمش فـوالد در مـدت مشـابه 

ســــال گذشتــــه، چهــــار هــــزار و 860 میلیــــارد و 

880میلیون ریال بود.

»فخـاس« در هشـت مـاه سـال جـاری موفـق به 

کسـب هفـت هـزار و 483 میلیـارد و 560 میلیـون 

سـبک  محصـوالت  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی شـده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش، یـک هـزار و ۷31 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در سـال گذشـته 

از  ریالـی  میلیـــون  و 568  میلیـــارد  درآمــــد 408 

کسـب  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت  صـادرات 

کرده بود.

درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت فـوالد خراسـان 

در هشـت مـاه امسـال، 1۷ هـزار و 188 میلیـارد و 

169میلیـون ریـال بـود کـه در هم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، 226 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دوره مشـابه سـال قبـل، 

پنج هزار و 269 میلیارد و 448 میلیون ریال درآمد 

صادراتی به دست آورده بود.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

»فخــــاس« در هشـــــت مــــاه امســــال، 24 هــــزار و 

356میلیارد و 4۷ میلیون ریال بود که در هم سنجی 

با مدت مشـابه سـال پیش، 39 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال پیـش، 

1۷هـزار و 444 میلیـارد و 993 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش شمش کسب کرده بود.

خراسـان  فـوالد  جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  در 

توانسـت 42 هـزار و چهـار میلیـارد و 162 میلیـون 

ریال درآمد از فروش محصوالت سبک ساختمانی 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد کـه 

نسبـــت بـــه مــــدت مشابـــه سـال پیـش، بیانگـر 

63 درصد رشد است. درآمد این شرکت از فروش 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در هشـت مـاه سـال 

گذشـته، 25 هـزار و 661 میلیـارد و 2۷4 میلیـون 

ریال بود.

در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

هشت ماه سال 1400، حدود 69 هزار و 13۷میلیارد 

و 412 میلیـون ریـال بـود کـه ایـن میزان در مقایسـه 

با مدت مشابه سال پیش، 59 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، 

43 هـزار و 350 میلیـارد و 85۷ میلیـون ریال درآمد 

به دست آورده بود.
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در هفتـه منتهـی بـه 26 آذر ماه، تاالر صنعتی بورس کاال شـاهد عرضه و معامـالت محصوالت زنجیره فوالد بود و بسـیاری از عرضه ها 
بـا تقاضاهـای بسـیار خوبـی از جانب مصرف کننـدگان و خریداران مواجه شـدند و مـورد معامله قـرار گرفتند. گندله سـنگ آهن، آهن 

اسفنجی، شمش و تختال فوالدی، میلگرد و ورق گالوانیزه محصوالتی بودند که در بورس کاال معامله شدند.

شرایط خوب معامالت فوالدی

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهی بـه 26 آذر ماه، 

محصـــوالت شرکت هــــای منتخـــب ایـــن پایـگاه، 

همچـون گندلـه شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

و  آهـن  توسـعه  شـرکت  اسـفنجی  آهـن  صبانـور، 

فــــوالد گل گهــــر، شمــــش فــــوالدی شرکت هــــای 

چادرملـو، ارفـع و فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالد 

خوزسـتان، میلگرد فوالد خراسـان و ورق گالوانیزه 

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری مـورد 

معامله قرار گرفت.

هفت هزار و 650 تن ورق گالوانیزه ورق   

خودرو معامله شد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری در 

هفتـه منتهـی به 26 آذر ماه توانسـت هفـت هزار و 

بـورس  در  را  خـود  گالوانیـزه  ورق  انـواع  تـن   650

کاالی ایران مورد معامله قرار دهد. 

بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

شـنبه 20 آذر مـاه موفـق شـد چهـار هـزار و 650 تـن 

ورق گالوانیـزه خودرویـی را در بـورس کاالی ایـران 

به فروش برساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، شـنبه 20 آذر مـاه، پنج هزار 

تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی را در بورس کاال عرضه 

کرد که با تقاضای چهار هزار و 650 تنی مواجه شد 

و به همین میزان، معامله صورت گرفت.

این شرکت ورق گالوانیزه خودرویی را به قیمت 
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شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، سه شنبه 23 آذر ماه، سه 
هزار تن ورق گالوانیزه را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای چهار 

هزار و 850 تنی مواجه شد و به 
میزان عرضه، معامله صورت گرفت

283 هـزار و ۷94 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله تغییری نیافت. شرکت 

ورق خـودرو از معاملـه صـورت گرفتـه 131 میلیـارد و 

964 میلیون تومان درآمد کسب کرد. 

و  خـودرو چهارمحـال  ورق  شـرکت  همچنیـن 

بختیاری سه شـنبه 23 آذر ماه موفق شـد سـه هزار 

تـن ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران به 

فروش برساند.

نمـودار 2 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، سه شـنبه 23 آذر مـاه، سـه 

هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای چهار هـزار و 850 تنی مواجه شـد و 

به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  گالوانیـزه  ورق  شـرکت،  ایـن 

263هـزار و 5۷۷ ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

و  هـزار   2۷8 بـه  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

۷65ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. شـرکت ورق 

خـودرو از معاملـه صـورت گرفتـه، 83 میلیـارد و 

629میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 45هزار   

تن آهن اسفنجی معامله کرد

در هفتـه منتهـی به 26 آذر ماه، شـرکت توسـعه 

آهن و فوالد گل گهر موفق شد در دو نوبت 45 هزار 

تن آهن اسفنجی خود را با تقاضای نسبتا خوب در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد. 

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

21آذر ماه موفق شـد 20 هزار تن آهن اسـفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 3 نشان می دهد، یکشنبه 

21 آذر مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

20هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضه کرد که در مقابل آن 52 هزار تن تقاضا وجود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.
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شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، آهن اسفنجی 

خـود را بـه قیمـت 89 هـزار و 131 ریـال بـه ازای هـر 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت  کیلوگـرم در 

هـر  ازای  بـه  ریـال   59۷ و  هـزار   94 بـه  معاملـه 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

تومـان  میلیـون  و 194  میلیـارد  شـده، 189  انجـام 

درآمد کسب کرد.

همچنیـن شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهر 

سه شـنبه 23 آذر مـاه موفـق شـد 25 هـزار تـن آهـن 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  اسـفنجی 

معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 4 نشان می دهد، سه شنبه 

23 آذر مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

25هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 35 هزار تن تقاضا وجود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، آهن اسفنجی 

خــــود را به قیمــــت 89 هــــزار و 131 ریــال بـــه ازای 

هـر کیلوگــــرم در بــــورس کاال عرضـــــه کــــرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 89 هـزار و 132 ریـال بـه ازای هر 

کیلوگــــرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجـام شـده، 222 میلیـارد و 830 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

26 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 23 آذر مـاه، 

26هزار و 80 تن محصول مشتمل بر 20 هزار و 280تن 

تختال و پنج هزار و 800 تن شمش بلوم فوالدی را در 

بورس کاالی ایران مور معامله قرار داد.

همان طور که نمودار 5 نشـان می دهد، شـرکت 

فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه 23 آذر مـاه، 40 هـزار تـن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای سه هزار تنی مواجه شد اما به میزان دو 

هـزار تـن معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر، آهن اسفنجی خود را به 

قیمت 89 هزار و 131 ریال به ازای 
هر کیلوگرم در بورس کاال عرضه 
کرد که قیمت معامله به 89 هزار 
و 132 ریال به ازای هر کیلوگرم 

افزایش یافت
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شمش خود را به تاالر مچینگ برد و توانست سه هزار 

و 800 تـن دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمـع معامـالت 

شمش به پنج هزار و 800تن برسد.

»فخوز«، شـمش فوالدی را به قیمت 12۷ هزار 

و 35 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه افزایـش نیافـت. ایـن شـرکت از 

انجـام شـده، ۷3 میلیـارد و 680 میلیـون  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیــــن طبــــق نمــــودار 6، شرکـــت فــــوالد 

خوزسـتان، سه شـنبه 23 آذر ماه 40 هزار تن تختال 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

20 هـزار و 280 تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان 

نیز معامله انجام شد. 

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

14۷ هـزار و 141 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود که قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 298 میلیـارد و 

401میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 

23 آذر مـاه توانسـت 10 هـزار تن شـمش فـوالدی در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار ۷  نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو، سه شـنبه 23 آذر ماه 10 هزار تن 

شـمش بلوم فوالدی با گرید 5SP را در بورس کاال 

تنـی  و 500  هـزار  تقاضـای 16  بـا  کـه  عرضـه کـرد 

مواجه و این شرکت موفق به انجام معامله تمامی 

عرضه خود شد.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 12۷ هزار 

و 35 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 12۷ میلیـارد و 35 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 
127 هزار و 35 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله تغییری نیافت. این شرکت 

از معامله صورت گرفته، 127 
میلیارد و 35 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد
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صبانور 10 هزار تن گندله معامله کرد  

سه شـنبه 23 آذر مـاه، شـرکت توسـعه معدنـی و 

صنعتـی صبانـور 10 هـزار تـن گندله سـنگ آهن را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمودار 8 نشـان می دهد سه شـنبه 23 آذر ماه، 

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 20 هزار 

تـن گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضه 

کـرد کـه در مقابـل آن 30 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد 

اما میزان 10 هزار تن به فروش رفت.

عرضـه  ایـن  در  صبانـور  گندلـه  پایـه  قیمـت 

3۷هـزار و 241 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بـدون رقابـت بـا همیـن قیمـت معاملـه شـد. ایـن 

شـرکت توانسـت از معاملـه گندلـه، 3۷ میلیـارد و 

241میلیون تومان درآمد کسب کند.

معامله 15 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 23 آذر ماه، شـرکت آهن و فوالد ارفع 

موفـق شـد 15 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 9 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع، سه شـنبه 23 آذر ماه 15 هزار تن شـمش بلوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

1۷ هـزار و 625 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 10 هزار 

و 625 تن معامله صورت گرفت. ارفع باقی شمش 

خـود را بـه تـاالر مچینـگ برد و توانسـت چهـار هزار 

و 3۷5 تـن دیگـر را معاملـه کنـد و جمـع معامـالت 

خود را به 15 هزار تن برساند.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 12۷ هـزار و 

35 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضـه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه 190 میلیـارد و 552 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

یک هزار و 892 تن میلگرد »فخاس«   

معامله شد

چهارشـنبه 24 آذر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

توانست یک هزار و 892 تن میلگرد فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 10 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسان 

چهارشـنبه 24 آذر مـاه پنـج هـزار و 16 تـن میلگرد را 

در بورس کاال عرضه کرد که در مقابل آن یک هزار 

و 650 تـن تقاضـا وجود داشـت امـا 330 تن آن مورد 

معاملـه قـرار گرفت. این شـرکت باقی میلگرد خود 

و  هـزار  یـک  توانسـت  و  بـرد  تـاالر مچینـگ  بـه  را 

562تـن دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمع معامـالت آن 

به یک هزار و 892 تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

142هـزار و 360 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود که قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

و  میلیـارد  گرفتـه 26  صـورت  معاملـه  از  شـرکت 

934میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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سایـر رسانـه ها
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اهمیت احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن

سرمایه گذاری فوالدی ذوب آهن در منطقه آزاد چابهار

با وجود محدودیت برق، باالتر از برنامه تولید کرده ایم
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت توسـعه آهـن و فوالد گل گهـر، حمزه 

ایـزدی ضمـن اشـاره بـه تولیـد ایـن کارخانـه اظهـار 

داشت: کارخانه آهن و فوالد گل گهر از ابتدای سال 

تاکنون دو میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده که 

نسبت به برنامه سالیانه که سه میلیون و ١٠٠ هزار تن 

اسفنجــــی اســــت، عقــــب مانــــده اســــت کـــه ایـن 

عقب ماندگی از برنامه به خاطر محدودیت مصرف 

برق که در تابستان اخیر وجود داشت، است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو مگامدول 

گوهــــر و کوثــــر در شـرکت توسعــــه آهـن و فـوالد 

گل گهـر در حـال فعالیـــت هستنـــد کـه گوهــــر بـا 

ظرفیـت یـک میلیـون و ٧٠٠ هـزار تن آهن اسـفنجی 

در سـال و کوثـر بـا ظرفیـت یک میلیـون و ٨5٠ هزار 

فعالیـت  حـال  در  سـال  در  اسـفنجی  آهـن  تـن 

هسـتند. طـرح توسـعه یـک مگامـدول دیگـر بـه نام 

واحد طوبا نیز در دسـت اقدام اسـت که تا امروز، 

پیشـرفت 35 درصـدی دارد و طبـق برنامـه تـا پایـان 

سال ١4٠١ به بهره برداری می رسد.

مدیر کارخانه احیای شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر بیان کرد: واحد فوالدسازی این شرکت نیز 

بـا ظرفیـت سـه میلیـون تـن تـا دو سـال آینـده بـه 

بهره بـرداری می رسـد. بـه عبـارت دیگـر تـا دو سـال 

آینـده، ظرفیـت آهـن اسـفنجی شـرکت آهـن و فـوالد 

گل گهـر بـا راه انـدازی واحـد طوبـا بـه 6 میلیـون تـن 

آهن اسـفنجی در سـال خواهد رسـید که شـرکت را 

بـه سـومین تولیدکننـده آهـن اسـفنجی در کشـور 

تبدیل خواهد کرد.

ایـزدی گفــت: بـا توجـــه  بـه اینکـه شرکــت در 

منطقـــه معـــدنی و صنعتـــی گل گهـــر واقـــع شده 

اسـت، بـه لحـاظ تامیـن مـواد اولیـه هیـچ مشـکل و 

چالشـی نداریم و یکی از مزایای شـرکت این اسـت 

کـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز را از گل گهـر بـا کمتریـن 

هزینـه  حمل ونقـل دریافـت می کنیـم و بـه لحـاظ 

هزینه هــای لجستیکی، هزینه هـــای مـــا نسبت به 

سایــــر شرکت هــــا بــــه  مراتــــب پایین تــــر اســــت و 

ارزش افزوده باالتری برخورداریم.

وی با تاکید بر اینکه ما هر ساله با مشکل کمبود 

آب مواجه بودیم، تصریح کرد: این مشکل با رسیدن 

آب خلیج  فارس به گل گهر و سیرجان مرتفع شد و به 

لحاظ تامین آب در منطقه و توسعه شرکت مشکلی 

نداریـم. در رابطـه  بـا بحـث انـرژی کـه بـه بـرق و گاز 

مربـوط اسـت، هـر سـاله بـا مشـکل مواجـه بودیـم کـه 

امسـال نیـز ماننـد سـایر شـرکت های صنعتـی، در دو 

بـه علـت  بـا 50 درصـد ظرفیـت  تیـر و مـرداد  مـاه 

محدودیت برق تولید می کردیم و یکی از واحدهای 

خود را به همین دلیل، متوقف کردیم. مسئوالن باید 

جهت نگهداشـت شـرکت های فوالدی، فکر اساسـی 

مدیـر کارخانـه احیا شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهر گفت: تـا دو سـال آینده، ظرفیت آهن اسـفنجی شـرکت آهـن و فوالد 
گل گهـر بـا راه انـدازی واحد طوبـا به 6 میلیون تن آهن اسـفنجی در سـال خواهد رسـید که این شـرکت را به سـومین تولیدکننده 

آهن اسفنجی در کشور تبدیل خواهد کرد.

طی دو سال آینده ظرفیت تولید آهن اسفنجی به 
6میلیون تن می رسد

مدیر کارخانه احیا شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

61
 é شماره  é 196 آذر ماه 1400

کننـد تـا مشـکل هـر سـاله حـل شـود چـرا  کـه کاهـش 

تولیـد فـوالد، باعـث باال رفتـن قیمـت آهـن می شـود و 

دود آن در چشم مردم می رود.

مدیـر کارخانـه احیا شـرکت توسـعه آهـن و فوالد 

گل گهر افزود: در 6 ماه اول ١4٠٠ شـرکت ما نسـبت 

به سال گذشته صادرات قابل توجهی داشت.

ایـزدی بـا اشـاره به اینکه در ایران آهن اسـفنجی 

مـازاد وجـود نـدارد، یـادآور شـد: شـرکت هایی کـه 

توانایـی تولید و صادرات آهن اسـفنجی به خـارج از 

کشور را دارند، چنانچه بتوانند آهن اسفنجی صادر 

ارزآوری  و کشـور  بـرای شـرکت  کننـد، می تواننـد 

داشته باشند و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در  صـادرات  از  هـدف  گفـت:  همچنیـن  وی 

توسـعه آهـن و فـوالد، تامیـن ارز بـرای پروژه هـای در 

نخسـت ١4٠٠  مـاه  در 6  کـه  اسـت  احـداث  حـال 

داشـته  و رضایت بخشـی  جایـگاه خـوب  صـادرات 

است. سعی کردیم در احداث کارخانه  های خود از 

آخرین تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. تکنولوژی 

احیـا بـه روش میدرکـس و کامبـو اسـت کـه آخریـن 

تکنولوژی میدرکس است و سبب شده هم مصرف 

گاز و هم مصرف برق ما نسـبت به واحدهای دیگر 

کاهش داشته باشد.

مدیر کارخانه احیا شرکت توسعه آهن و احیای 

گل گهر ادامه داد: در حال حاضر همه شرکت ها به 

سـمتی می رونـد کـه کارخانه هایی با ظرفیـت باالتر 

تاسـیس کننـد. پـرد تاکنـون توانسـته پلنت هایـی بـا 

ظرفیـت ٨٠٠ هـزار تـن در سـال طراحـی کنـد کـه این 

ظرفیـت دیگـر جذابیـت زیـادی بـرای شـرکت ها و 

سـرمایه گذارانی کـه می خواهنـد کارخانه های احیا 

ظرفیـت  بتوانـد  اگـر  پـرد  نـدارد.  کننـد،  احـداث 

طراحـی را بـه یـک و نیـم میلیـون تن در سـال افزایش 

دهـد، قطعـا می تواند جایگزین طرح هـای میدرکس 

در ایران شود و جایگاه خود را در ایران تثبیت کند.

اخیـر  تابسـتان  در  مـا  گفـت:  پایـان  در  ایـزدی 

تعمیرات سالیانه یکی از واحدهای احیا را داشتیم و 

واحد اول ما واحد گوهر بود و با توجه  به اینکه 6 سال 

از طول عمر کاتالیست های آن گذشته بود و از ابتدا 

از کاتالیست های شرکت های خارجی استفاده شده 

بود، مجبور به تعمیرات شـدیم و کاتالیسـت ها را در 

تیرماه عوض کردیم و از کاتالیست های بومی سازی 

شده توسط شرکت های دانش بنیان، استفاده کردیم. 

از ابتـدای مـرداد بعـد از برداشـته شـدن محدودیـت 

مصرف برق و با تعویض کاتالیسـت ها، توانسـتیم در 

مهرمـاه تولیـد خوبـی داشـته باشـیم و رکـورد تولیـد 

ماهانـه واحـد گوهـر را بعـد از گذشـت حـدود ١٨ مـاه 

بـه ذکـر اسـت کـه خـط در شـرایط  بشـکنیم. الزم 

مطلوبی قرار دارد و 10 درصد باالتر از ظرفیت کارخانه 

در حال تولید هستیم.

ـــ

سرمایه گذاری فوالدی ذوب آهن در منطقه آزاد چابهار

منطقـه آزاد چابهـار و شـرکت ذوب آهـن اصفهـان تفاهم نامـه ای بـرای سـرمایه گذاری در زمینـه فـوالد بـا رویکـرد مشـارکت با 
همسایگان و صادرات امضا کردند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، تفاهم نامـه ای بین 

منطقه آزاد چابهار و شرکت ذوب آهن اصفهان که 

آزاد  منطقـه  مدیرعامـل  کـردی،  عبدالرحیـم  بیـن 

چابهـار و منصـور یـزدی زاده، مدیرعامـل ذوب آهـن 

اصفهان منعقد شـد که طی آن فراهم شـدن زمینه 

سـرمایه گذاری ذوب آهـن اصفهـان در سـه بخـش 

مورد تاکید قرار گرفته است.

بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه، هـر یـک از خطـوط 

کنسـانتره،  تولیـد  واحـد  از  اعـم  فـوالد  زنجیـره 

گندله سازی، نورد و... در منطقه آزاد چابهار ایجاد 

خواهد شد. همچنین بررسی توسعه بندر تخصصی 

فـوالد و مـواد معدنـی در منطقه مورد توافق طرفین 

قرار گرفت.

احـداث مجموعه صنعتی متناسـب بـرای کار 

با اقتصاد کشـورهای همسـایه همچون پاکسـتان و 

عمـان بـه صـورت مشـترک نیـز مـورد توافـق قـرار 

گرفته است.

اسـت،  گفتنـی  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

منطقـه آزاد چابهـار بـه خاطـر داشـتن صنایـع بزرگی 

در  بسـزایی  نقـش  پتروشـیمی،  و  فـوالد  همچـون 

رویکـرد  بـا  تولیـدی  فعالیت هـای  توسـعه  راسـتای 

صادرات دارد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فوالد خوزسـتان، مجتبی یوسـفی 

در نمایشـگاه بین المللـی ایـران متافـو بـا حضـور در 

غرفه فوالد خوزستان، با اشاره به پویایی و ارزآوری 

صنعت فوالد اظهار داشـت: فوالد خوزسـتان نماد 

تجلی دانش و تخصص استان است. این مجموعه 

عظیـم افتخـار دارد بـرای دفـاع از کیـان کشـور و 

حفظ تولیـــد در دوران دفــاع مقــدس، 5۷ شهیـــد را 

تقدیم آب و خاک کشـور کند. خوزسـتان سـرزمین 

رنگین کمـان اقوام اسـت. جایـی که اقوام مختلف 

بـا نـژاد و لهجه هـای مختلـف، بـا تکیـه بـر دانـش و 

تخصـص جوانـان، نقـش موثـری در گـردش چـرخ 

صنعـت کشـور بـر عهـده دارنـد. در سـه دهه  اخیر 

40میلیـارد یـورو در بخـش صنعـت سـرمایه گذاری 

شـده اسـت کـه از ایـن رقـم،  35 میلیـارد یـورو در 

بخش ذوب و مابقی در حوزه نورد است. به دلیل 

تولیـد  اسـتان،  در  بخـش  دو  ایـن  نبـودن  متصـل 

زنجیره فوالد دچار اختالل شده است.

وی ادامـه داد: در تعریـف طرح هـای توسـعه  

صنعـت فـوالد بایـد مـواردی همچون، تامین انـرژی، 

اقلیم و تامین مواد اولیه را در نظر گرفت. متاسفانه 

صـورت  بـه  توسـعه  شـده  باعـث  جزیـره ای  نـگاه 

نامتـوازن انجـام شـود و نتیجـه   آن، شـکل گرفتـن 

شـرکت های  بـرای  اولیـه  مـواد  تامیـن  بحران هـای 

بـرای  بلـوم  و  بیلـت  اسـلب،  خـوراک  و  فـوالدی 

ارتبـاط  شـود.  نـوردی  محصـوالت  تولیدکننـدگان 

شـرکت های زنجیـره فـوالد خوزسـتان بایـد هدفمنـد 

باشـد. جلـوه تبلـور زنجیـره فـوالد، تامیـن ورق هـای 

طـرح عظیـم گـوره بـه جاسـک اسـت کـه بـا خـروج 

شـرکت های خارجـی، از سـوی فـوالد اکسـین تامیـن 

زنجیـره  تولیدکننـدگان  شـدن  یکپارچـه  بـا  شـد. 

انـرژی  تامیـن  حـوزه  در  سـرمایه گذاری  فـوالد، 

شکل بهتری پیدا می کند. 

اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـده 

کمبود 12 هزار مگاواتی برق در تابستان گذشته را 

ناشـی از سـرمایه گذاری نکردن در طرح های تامین 

بـر اسـاس برنامـه ششـم  افـزود:  انـرژی دانسـت و 

بـه ظرفیـت  بـرق  بایـد 25 هـزار مـگاوات  توسـعه، 

کشـور اضافـه می شـد و بـا توجـه بـه محقـق نشـدن، 

برقـی  محدودیت هـای  بـا  فـوالدی  شـرکت های 

فـوالد  شـرکت  اخیـر  تابسـتان  در  شـدند.  مواجـه 

خوزسـتان، 530 هـزار تـن تولیـد برنامه ریزی خـود را 

از دست داد و به تبع آن بخشی از صادرات و سود 

ایـن مجموعـه از دسـت رفـت. بـا تکمیـل زنجیـره 

ارزش فـوالد در اسـتان، عـالوه بـر پایـداری تولیـد بـه 

اشتغال منطقه کمک می شود.

یوسـفی اشـاره ای هـم بـه لـزوم واگـذاری سـهام 

فـوالد اکسـین بـه فـوالد خوزسـتان داشـت و افـزود: 

تجربه های تلخی که به دلیل اهمال و سوء مدیریــت 

مسئــــوالن وقــــت در واگذاری درست شرکت های 

استان به بخش خصوصی پیش آمد، نتیجـــه  آن بــــه 

وجـــود آمـــدن مشکالتی بـــرای شرکت هایی همچون، 

نماینـده مـردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه و عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی، فوالد خوزسـتان را نمـاد تجلی دانش 
و تخصص استان خوزستان دانست.

فوالد خوزستان، نماد تجلی دانش و 
تخصص استان است
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اهـواز و در  لوله سـازی  گـروه ملـی، فـوالد کاویـان، 

مقطعی فوالد اکسین بود. از ابتدای تعریف طرح و 

به منظور تکمیل زنجیره فوالد، شرکت  فوالد اکسین 

با هدف تولید ورق های عریض، طرح تکمیلی فوالد 

خوزسـتان در نظـر گرفتـه شـد. مجمـع نماینـدگان 

خوزسـتان به صورت ویژه به دنبال واگذاری سـهام 

فوالد اکسین به فوالد خوزستان است.

عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی 

توسـعه  بـه  بخشـی  نـگاه  کـرد:  اذعـان  پایـان  در 

باعث از دسـت رفتن فرصت های سـرمایه گذاری 

می شـود. بـرای مثـال بهتریـن سـرمایه گذاری در 

صنعـت فـوالد، تعریف طرح های توسـعه فوالد در 

جنوب کشــور است، امـــا در عیــــن حـــال شاهــــد 

هسـتیم در مناطـــق کویـــری کــــه بـا مشـکل آب 

مواجه هسـتند، طرح های کوچک فوالدی تعریف 

و بـه بهره بـرداری می رسـد. چنین طرح هایی شـاید 

در کوتاه مـدت بـه اشـتغال منطقه کمک کند، اما 

در درازمـدت بـا توجه به محدودیت های اقلیمی، 

عـالوه بـر محدودیت هـای تامیـن انـرژی به کاهش 

ظرفیـــت تولیــــد منجــــر می شـــود. از طرفـــی بـــه 

وارد  آسیــــب  منطقــــه  ظرفیت هـــای کشـــاورزی 

می شـود و مجبـور می شـویم طرح هـای چنـد هـزار 

میلیـاردی انتقـال آب بـه فـالت مرکـزی را تعریـف 

کنیم. این در حالی اسـت که اسـتان خوزستان به 

آسـان  دسترسـی  و  جغرافیایـی  موقعیـت  لحـاظ 

به آب های آزاد، دارا بودن دو هزار و 800 کیلومتر 

خـط سـاحلی، بنـادر بین المللـی، حمل و نقـل ریلی 

و جـاده ای و حامل هـای انرژی، بهترین اقلیم برای 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای فـوالد اسـت. تعریـف 

حــــذف  مــــرزی،  نــــوار  در  توسعــــه  طرح هـــــای 

هزینه هــای حمــل ونقـــل را بــــه دنبــــال دارد . نگاه 

توسـعه ای کشـور باید بلندمدت و بر اساس اقلیم 

کشور باشد.

ـــ

اهمیت احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزیـر صمت گفـت: ایجاد واحدهـای فـرآوری در کنار معـادن با هـدف جلوگیری از خام فروشـی از 
اولویت های وزارت صمت است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـاتا، 

در جریـان سـفر رضـا محتشـمی پور بـه اسـتان قـم 

در دیـدار بـا اسـتاندار قـم با حضور رئیس سـازمان 

ذوالنـوری،  حجت االسـالم  و  قـم  اسـتان  صمـت 

نماینده مجلس شورای اسالمی و معاون عمرانی 

اسـتاندار بـه بحـث و تبـادل نظـر دربـاره مهم ترین 

مسـائل و مشـکالت معـادن و ظرفیت هـای معادن 

استان و عناصر معدنی دریاچه نمک پرداختند.

محتشـمی پور ضمن بازدید از معدن منگنز در 

جلسـه بـا انجمن هـا و تشـکل های بخـش خصوصـی 

معدنی و مدیران واحد های تولیدی صنایع معدنی 

کـه در محـل معـدن منگنـز و نـارچ قـم برگـزار شـد، 

اظهـار داشـت: ایجـاد واحدهـای فـرآوری در کنـار 

معادن با هدف جلوگیری از خام فروشی از اولویت های 

وزارت صمت است.

معـــاون معـــادن و فـرآوری مــواد وزیـر صمـت 

خاطرنشـــان کـــرد: معـــادن از خـــام فروشی منــــابع 

معدنـی خـودداری کنند و همچنین ضـرورت دارد 

تالش برای عناصر و منابع معدنی فرآوری شود.

همچنیـن محتشـمی پور بـه مـواردی همچون 

تحقـق هـدف جایگزینـی نفـت با معـدن با اصالح 

ساختارهــــا و سیاست هــــا، ضـــرورت تمرکــــز بـــر 

توسعـــه تکنولـــوژی حوزه هـــای معـــدنی و لـــزوم 

بهره منــــدی از مشورت هــــای نخبگــان و فعــاالن 

معــدنی تاکیـــد کــرد.

در ادامـه ایـن جلسـه، انجمـن هـا و تشـکل های 

واحد هـای  مدیـران  و  معدنـی  خصوصـی  بخـش 

تولیـدی صنایـع معـدن، مدیـران بخـش خصوصـی 

مشکالت و در خواست های خود را مطرح کردند.

همچنیـن، در نشسـت مشـترک بـا فعـاالن حوزه 

معـدن سـازمان صمـت، سـیجانی، رئیـس سـازمان 

صمـت قـم بـه مهم تریـن اقدامـات عملکـرد بخـش 

معدنی استان پرداخت و اظهار کرد: کمبود نیروی 

تحصیـل کـرده و تخصصی معدنی بارزترین مشـکل 

اسـتان اسـت و قوانیـن مـازاد دسـت و پاگیـر حـوزه 

معـدن بزرگ تریـن مشـکل سـرمایه گذاری در بخش 

معدن است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علـی امرایـی در 

هجدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی )ایـران  

متافـو( اظهار داشـت: شـرکت فوالد سـنگان یکـی از 

زیرمجموعه های فوالد مبارکه محسوب می شود و 

وظیفـه تامیـن بخش اعظم مواد اولیه این شـرکت را 

برعهده دارد.

وی بـا بیـان اینکـه فوالد سـنگان در شـمال شـرق 

کشـور احداث شـده و منجر به توسـعه اقتصادی و 

زیرسـاختی در این منطقه شـده اسـت، افزود: سـال 

گذشته این شرکت به تولید سه میلیون و 300 هزار 

تن گندله دست یافت که در هشت ماهه نخست 

امسال با تولید همین ظرفیت برنامه در نظر گرفته 

شده محقق شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با اشاره به ثبت 

10 درصـد رکـورد روزانـه بیـش از ظرفیـت اسـمی در 

ایـن شـرکت خاطرنشـان کـرد: ثبـت رکـورد ماهیانـه 

بیـش از 4۷0 هـزار تـن در سـال گذشـته بـه ثبـت 

رسید. البته محدودیت گاز یکی از موانع تولید در 

فـوالد سـنگان اسـت؛ بـه گونـه ای کـه 2۷ روز طـی 

هشـت ماه گذشـته بر روند تولید این شـرکت موثر 

از  بیـش  شـود،  رفـع  گاز  محدودیـت  اگـر  و  بـوده 

ظرفیت اسمی که بالغ بر پنج هزار تن است، تولید 

خواهیم داشت.

بـه هـزار و 850 نفـر اشـتغال  بـا اشـاره  امرایـی 

مسـتقیم در فوالد سـنگان اذعان کرد: جانمایی این 

باعـث  کشـور  شـرق  مـرزی  منطقـه  در  شـرکت 

اشتغال زایی بیش از هزار نفر در سال گذشته شده 

کـه یکـی از مزایـای فـوالد سـنگان در شـرق کشـور 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان،  برنامه توسـعه ای ایـن شـرکت را افزایش ظرفیت 
گندله سازی به 7.5 میلیون تن و توسعه کارخانه کنسانتره و توسعه پساب عنوان کرد.

افزایش ظرفیت گندله سازی به 
۷.5میلیون تن در فوالد سنگان

است و با همکاری شرکت فوالد مبارکه سهم مهمی 

در چهار بانده کردن پروژه ملی جاده تربت حیدریه 

به خواف در حال اجرا است.

وی ضمـن اشـاره بـه پیشـتازی ایـن شـرکت در 

مسـئولیت های اجتماعـی تصریـح کرد: بـا همراهی 

شـرکت فـوالد مبارکـه هفـت مدرسـه در ایـن منطقه 

احداث شده و طی تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی 

مـدارس منطقـه، هفـت مدرسـه دیگـر در دسـت 

ساخت است.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان به طرح مطالعه 

آبادانـی و پیشـرفت شهرسـتان خـواف اشـاره کـرد و 

گفـت: ایـن طـرح بـا توسـعه کارآفرینـی، اشـتغال و 

حمایـت از مشـاغل خانگـی و کوچـک برکاتـی بـرای 

منطقه داشته است.

امرایـی بـا تاکیـد بـر برنامه هـای توسـعه ای فوالد 

سـنگان اذعـان کـرد: ماموریت فوالد سـنگان، تامین 

مـواد اولیـه معدنـی شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت و 

برنامه های توسعه ای شرکت اعم از افزایش ظرفیت 

گندله سـازی بـه ۷.5 میلیـون تـن و توسـعه کارخانـه 

کنسانتره و توسعه پساب است که در آینده نزدیک 

اطالع رسانی خواهد شد.

وی بـا بیـان اینکـه فـوالد سـنگان کم صرف تریـن 

واحد تولید کنسـانتره در مصرف آب کشـور اسـت، 

ابـراز کـرد: 80 درصـد آب مـورد اسـتفاده در فـوالد 

سـنگان از طریـق بازچرخانـی بـه چرخـه تولیـد بـر 

می گـردد و در نظـر داریـم 20 درصـد باقی مانـده از 

طریق پساب تامین شود.

مدیرعامـل  ایراسـین،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

شـرکت فـوالد سـنگان در پایـان اظهـار کـرد: شـرکت 

فـوالد مبارکـه عـالوه بـر پیشـتازی در صنعـت فوالد 

کشور، در تحقق زیرساخت های تولید 55 میلیون 

تـن فـوالد نقـش بی بدیلـی دارد؛ در همیـن راسـتا، 

زیرسـاخت شـبکه ریلـی اهمیـت ویـژه ای دارد چـرا 

کـه بیـش از 1۷ هـزار تن مـواد اولیه فوالد به صورت 

روزانـه در شـرکت فـوالد سـنگان تولید می شـود که 

عمـال 9 هـزار تـن آن از طریـق شـبکه ریلـی منتقـل 

می شود و شرکت فوالد مبارکه پیگیر مشارکت در 

طرح هـای مطالعاتـی دو خطه سـازی شـبکه ریلـی 

شمال به جنوب کشور است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، امیرحسـین نـادری در خصـوص راهبردهای 

جدیـد »ومعـادن« بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه بـه کل 

زنجیره تولید اظهار داشـت: شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات، در رویکـرد جدیـد خـود بـا 

بـا  مرتبـط  در حلقه هـای مختلـف  سـرمایه گذاری 

معـادن و صنایـع معدنـی در حوزه هـای اکتشـاف، 

تـالش  بین المللـی  فـرآوری و تجـارت  بهره بـرداری، 

و  سـهامداران  منافـع  بـر حفـظ  عـالوه  تـا  می کنـد 

افزایـش درآمد شـرکت، به رسـالت حرفه ای خـود در 

راستای رونق و توسعه بخش معدن عمل کند.

و  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن بـا تاکیـد بـر دانـش و تخصـص »ومعـادن« 

گفـت: کشـور مـا از نظـر ذخایر معدنی بسـیار غنی 

اسـت، اما به دلیل تمرکز بر روی بخش های خاصی 

در ایـن حـوزه، نتوانسـتیم از ایـن ثروت هـا بـه نحـو 

شایسـته بهـره ببریـم؛ »ومعادن« بـا اسـتفاده از توان 

همچنیـن  و  دارد  کـه  مناسـبی  تخصـص  و  مالـی 

اسـتفاده از تجـارب بین المللـی در حـوزه معـدن و 

صنایـع معدنـی می توانـد گام موثـری در ایـن حـوزه 

بـردارد و بـدون تردیـد سـرمایه گذاری در بخش های 

زنجیـره، ضمـن ارائه پرتفوی متنـوع موجب افزایش 

درآمد و سودآوری شرکت در کل زنجیره می شود.

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات با تاکید بر ضرورت تمرکز بر کل زنجیره معدن گفت: فعالیت و سـرمایه گذاری 
شـرکت در بخش های مختلف اکتشـاف، بهره بـرداری، فرآوری و بازرگانـی در حوزه معدن و صنایع معدنی، عـالوه بر ایجاد ترکیب پرتفوی 

مناسب، به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک می کند.

ضرورت سرمایه گذاری در تمامی 
حلقه های زنجیره معدن

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد:

وی در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود بـا بیـان 

اینکه ذخایر معدنی کشف  شده در کشور محدود 

اسـت بر ضرورت توسـعه فعالیت های اکتشافی در 

کشـور و شناسـایی ذخایر جدید تاکید کرد و افزود: 

تامیـن  عـدم  دولتـی،  مالـی  منابـع  محدودیـت 

تجهیزات و ماشـین آالت معدنی به دلیل نوسـانات 

نرخ ارز ازجمله مهم ترین موانع برای انجام کارهای 

کـه  اسـت  بـوده  گذشـته  سـال های  در  اکتشـافی 

شـرکت بـرای حـل آن هـا، در کنـار اجـرای طرح تولید 

تجهیـزات در داخـل، بـرای واردات ماشـین آالت )بر 

اساس ضوابط قانونی( نیز برنامه های عملیاتی را در 

دستور کار  قرار داده است.

نادری تصریح کرد: در کنار بسط سرمایه گذاری 

فلـزی  معـادن  در  سـرمایه گذاری  زنجیـره،  کل  بـه 

غیرآهنـی نیـز مـورد توجـه ایـن شـرکت قـرار دارد و 

طرح هایی برای اسـتحصال عناصر کمیاب در حال 

پیگیری است.

و  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن در پایان به کارگیری توان و تخصص داخل در 

کنار استفاده از تجارب موفق دنیا در حوزه معدن را 

مهم خواند و تاکید کرد: تالش می کنیم تا با استفاده 

از نظرات نخبگان این حوزه و ایجاد تعامل با برندهای 

مطرح بین المللی، »ومعادن« را به یک شرکت پیشرو 

و خالق در حوزه معدن تبدیل کنیم.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 

حمید شـجاعی خواستار مساعدت مسئولین ملی 

و منطقـه ای بـرای تامیـن مـواد اولیه و صـدور مجوز 

احـداث طـرح نـورد و افزایش ظرفیت 350 هزار تنی 

در این شرکت شد.

رشد 163 درصدی فروش  

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیاری با اشـاره به کارنامه مثبت این شـرکت در 

نیمـه نخسـت سـال جـاری اظهـار داشـت: میـزان 

فـروش شـرکت در 6 ماهـه اول سـال جـاری افزایـش 

163 درصدی نسـبت به مدت مشـابه در سـال قبل 

را بـه ثبـت رسـاند کـه بـر ایـن اسـاس، سـود خالـص 

شـرکت در این مدت، افزایش 155 درصدی و سـود 

عملیاتی نیز 148درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: با عنایت به وجود زیر ساخته ای 

الزم و تعهد به تولید محصوالت فوالدی با کیفیت 

اسـتانداردهای  روزتریـن  بـه  بـا  انطبـاق  همـراه  بـه 

بین المللـی، امـکان بازاریابـی و فـروش محصـوالت 

در  بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

بازارهـای خارجـی نیـز فراهـم شـده و در ایـن راسـتا، 

محصـوالت فـوالدی مختلـف مطابـق بـا درخواسـت 

مشـتریان بین المللـی، تولیـد و تحویل شـده کـه این 

میزان در 6  ماهه اول سال به میزان 126 هزار و 653 

تن انواع محصوالت گالوانیزه بوده است.

بومی سازی ورق رویه خودرو  

شـجاعی در خصـوص طرح هـای توسـعه شـرکت 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری نیـز عنـوان کرد: 

ایـن شـرکت در سـال جـاری بـا سـرمایه گذاری هفـت 

میلیون یورویی و 600 میلیارد ریالی، خط تولید خود 

را مجهز به قابلیت تولید ورق های رویه خودرو کرد.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیـاری ایـن اقـدام را در راسـتای بی نیـاز کـردن 

خودروسازان داخلی به واردات ورق های بدنه رویه 

خودرو ارزیابی کرد و گفت: تجهیزات و تکنولوژی 

مورد نیاز این خط از کشور کره جنوبی خریداری و 

تامین شـده، ضمن آن که قطعات داخلی نیز توسـط 

تحقـق  راسـتای  در  و  کشـور  داخـل  سـازندگان 

اسـتراتژی بومی سـازی و حمایـت از سـاخت داخـل 

تامین شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اتمام پروژه فوق در 

چند روز آینده، این شرکت عمال تنها شرکتی خواهد 

بود که ورق رویه خودرو در کشور را تولید می کند.

افزایش تنوع محصوالت با طرح های   

توسعه ای

شـجاعی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت اسـمی شـرکت 

ورق خـودرو، 350 تـا 400 هـزار تـن در سـال  اسـت، 

تصریح کرد: این درحالی است که با اتمام عملیات 

راه انـدازی  و   )Revamp( تولیـد  خـط  بهینه سـازی 

مجـدد خـط، ظرفیت تولیـد تا 20 درصـد نیز افزایش 

خواهد یافت.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بـا 30  پـات شـماره 2  بختیـاری، راه انـدازی زینـک 

دسـتگاه  راه انـدازی  و  خریـد  و  پیشـرفت  درصـد 

بازرسـی اتوماتیک سـطح ورق با 90 درصد پیشرفت 

در  انجـام  حـال  در  توسـعه  طرح هـای  دیگـر  از  را 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برشمرد.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری ضمن تشـریح وضعیت طرح هـای توسـعه در این شـرکت، از خودکفایی 
کشور در تولید ورق های بدنه رویه خودرو در آینده نزدیک خبر داد.

بی نیازی کشور از واردات ورق رویه خودرو
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خبر داد:
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وی اذعان کرد: با انجام پروژه های مذکور سـبد 

محصوالت شرکت از تنوع باالتری برخوردار خواهد 

شـد و رضایـت هرچـه بیشـتر مشـتریان را در پـی 

خواهد داشت.

لزوم حمایت وزارت صمت از خط نورد   

جدید ورق خودرو

شـجاعی با اشـاره به نقش ویژه این شـرکت در 

ایجـاد اشـتغال و تامیـن نیـاز صنایـع پاییـن دسـتی، 

خواسـتار مسـاعدت مسـئولین وزارت صمـت در 

تامیـن مـواد اولیـه و صـدور جواز تاسـیس خـط نورد 

جدیـد ایـن شـرکت شـد و گفـت: در حـال حاضـر 

شـرکت ورق  خـودرو ۷5 درصـد نیـاز ورق گالوانیـزه 

صنایع خودروسازی )ایران خودرو و ساپکو( و بخش 

مرتفـع  را  خانگـی  لـوازم  نیـاز  از  توجهـی  قابـل 

نفـر  بـرای 2۷0  کارخانـه  ایـن  می کنـد. همچنیـن 

به طـور مسـتقیم ایجـاد اشـتغال کـرد، بنابرایـن در 

همیـن منطقـه می تـوان بـا احـداث خـط نـورد و بـا 

پتانسـیل  از  بهره گیـری  بـا  نیـز  و  زنجیـره  تکمیـل 

فـوالد سفیددشـت،  ماننـد شـرکت  کارخانه هایـی 

گام هـای اساسـی در راسـتای  توسـعه صنعـت و 

رشد و شکوفایی همه جانبه کشور برداشت.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیـاری در پایـان خاطرنشـان کـرد: شـرکت ورق  

خـودرو در حـال حاضـر بـا مسـاعدت و همـکاری 

مدیریت ارشـد فوالد مبارکه و با قول تامین مالی 

ارزی و ریالـی، درصـدد کسـب مجـوز احداث یک 

خط نورد با ظرفیت 350 هزار تن و در قالب سـند 

چشـم انداز در منطقه اسـت. طبیعی است انجام 

این گونه طرح های توسـعه ای نیاز به مسـاعدت و 

همـکاری همـه مسـئولین بـه  ویـژه مدیـران وزارت 

صمـت در تامیـن مـواد اولیـه دارد کـه امیدواریـم 

محقق شود.

ـــ

کمک به تعادل بازارها با تقویت عرضه ها در بورس کاال

رئیـس کمیسـیون معادن و صنایـع معدنی اتاق ایران گفت: فروش محصوالت و مواد اولیه از مسـیر بورس کاال آسـان تر و تسـویه 
بـرای فروشـندگان و خریداران سـهل تر اسـت و به نوعـی عرضه کاال در بورس، مشـوقی برای تولیدکنندگان به شـمار مـی رود؛ از 

این رو رشد عرضه محصوالت به تعادل و آرامش بازارها کمک می کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ابراهیـم جمیلـی 

عرضـه  از  بازرگانـی  اتـاق  در  داشـت:  اظهـار 

کاالهای مختلف در بورس کاال حمایت می کنیم 

و در ایـن میـان همـه بایـد بـرای توسـعه مبـادالت 

بـورس و بهبـود فرایندها در زمینه تامین نیازهای 

بـزرگ  و  متوسـط  کوچـک،  واحدهـای  همزمـان 

کمک کنیم. 

وی افزود: تجربه سال های اخیر نشان می دهد 

کـه بـه طـور یقیـن عرضـه کامـل محصـوالت در ایـن 

بسـتر شـفاف بـه نفـع تولیدکننـده و مصرف کننـده 

است، در این میان افزایش سرعت تصمیم گیری ها 

و تقویـت فرایندهـا می تواند به عملکرد هرچه بهتر 

بورس در اقتصاد ملی منجر شود. 

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس 

اتـاق ایـران در بخـش دیگـری از صحبت های خود 

گفـت: بایـد کمـک کـرد بازارهـا آرامـش خـود را به 

دست آورده و به تعادل برسند که در این زمینه، 

بـورس کاال می توانـد میزبـان خوبـی از عرضـه و 

تقاضای کاالها باشد.

جمیلی عنوان کرد: فروش محصوالت از مسیر 

فروشـندگان  بـرای  تسـویه  و  آسـان تر  کاال  بـورس 

سهل تر است و به نوعی مشوقی برای تولیدکنندگان 

به شمار می رود. 

ایـــن مقــــام مسئــــول یـادآور شــــد: در میـــان 

و صنایـع  و فروشـندگان حـوزه معـدن  خریـداران 

معدنی، کماکان نیازمند فرهنگ سـازی در زمینه 

بـورس کاال هسـتیم چراکـه  بـه  مزیت هـای ورود 

هنـوز بسـیاری از رونـد خریـد و فـروش، به واسـطه 

سـنتی بـودن معامله گـران بازار محصـوالت معدن 

و صنایـع معدنی، آشـنایی کاملی بـا بورس ندارند 

کـه در صـورت فرهنگ سـازی مناسـب، آشـنایی و 

استقبال مضاعفی ایجاد می شود. 

بـــــر اســــاس گــــزارشی از کاالخبــــر، رئیـــــس 

کمیسـیون معـدن و صنایـع معدنـی اتاق ایـران در 

پایـان افـزود: اقتصـاد مـا در دوره گـذار اسـت و 

بایـد بـه درسـتی ایـن دوران سـپری شـود تـا بـه آن 

لطمـه ای وارد نشـود از ایـن رو ابزارهـای توسـعه 

گرفتـه  کار  بـه  گذشـته  از  بیـش  بایـد  شـفافیت 

شونــد چراکـه شـفافیت، دوای درد ایـن روزهـای 

اقتصاد است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد:
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کنسـانتره و گندلـه رو بـه افزایـش بـوده که بـاال بردن 

همزمـان کمیـت و کیفیـت کار سـختی بـوده امـا 

انجام شده است.

معاون بهره برداری شـرکت گل گهر با بیان اینکه 

انـرژی زیـادی صـرف شـد تـا کیفیـت را بـاال ببریـم و 

این گونه نبوده که کمیت را به هر قیمتی باال ببریم، 

حداقـل  توانسـته ایم  روش  ایـن  بـا  کـرد:  تصریـح 

اسـتانداردهای شـرکت را کـه امسـال باالتـر از سـال 

گذشته بوده، رعایت کنیم.

پورمعصومی بیان کرد: در همین راسـتا چندین 

پـروژه بهبـود کیفیـت تعریـف شـده، از جملـه پـروژه 

بهبـود کیفیـت خط چهار کنسـانتره کـه دانه بنـدی، 

گوگرد و رطوبت را قرار است اصالح کند و این پروژه 

امیدواریم تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه چنین اقداماتی باعث مطلوب تر 

شـدن خـوراک گندله سـازی می شـود، گفـت: بـا ایـن 

روش تقریبا 30 درصد خوراک گندله سازی ما بهبود 

پیدا می کند.

معـاون بهره بـرداری شـرکت گل گهـر ابـراز کـرد: 

پروژه بازیابی آب از باطله های کارخانه یکی دیگر از 

پروژه هایی است که در حال اجرا است.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه در خطـوط 5، 6 و ۷ 

تعریـف شـده عنـوان کـرد: قـرار اسـت ایـن پـروژه تـا 

چراکـه  شـود  مـدار  وارد  و  راه انـدازی  سـال  پایـان 

هم اکنـون در دپوسـازی باطله هـای کارخانـه دچـار 

مشـکل هسـتیم و چنـد حوضچـه باطلـه موقـت پـر 

شـده اند کـه باعـث می شـود آب باطله هـا به پروسـه 

تولیـد برگـردد. بـا اجـرای ایـن پـروژه قـادر بـه دپـوی 

کیکی که تولید می کنیم، خواهیم شد تا محدوده 

کمتری را اشغال کند.

پورمعصومـی دربـاره بهبـود کیفیـت و افزایـش 

ظرفیـت گندله سـازی ها نیـز اظهـار کـرد: بـرای ایـن 

بخـش هـم پـروژه تعریـف شـده کـه امیدواریـم تا سـه 

سـال آینـده ظرفیـت هـر کـدام از گندله سـاز ی ها  بـه 

هفـت میلیـون تـن افزایـش پیـدا کنـد و همچنیـن 

کیفیت را هم بهبود دهیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر درباره عملکرد تولید هشـت ماهه اول سـال جـاری این شـرکت، گفت: با 
توجـه بـه خشکسـالی موجود در منطقه و کشـور از لحاظ بارندگی، فشـار بیشـتری در مورد کاهـش و صرفه جویـی در مصرف برق 
بـه مجموعه هـای تولیـدی بـه ویـژه شـرکت گل گهر در سـه مـاه دوم سـال وارد شـد کـه البتـه بـا برنامه ریزی های انجام شـده 

توانستیم این مسئله را مدیریت کرده و از تمام ظرفیت و توان کارخانه ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.

با وجود محدودیت برق، باالتر از برنامه تولید کرده ایم
معاون بهره برداری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، علـی 

پورمعصومـی اظهـار داشـت: بـر ایـن اسـاس در پایـان 

هشت ماهه اول سال جاری با وجود محدودیت های 

مصرف برق و همچنین مشکالت مربوط به ویروس 

کرونا توانستیم بیشتر از برنامه تولید کنیم.

وی ادامه داد: در بخش معدنکاری در مقایسه با 

مدت مشابه در سال 99 رشد داشته ایم و پیش بینی 

می شود با رسیدن ماشین آالت جدید که خرید آن ها 

در دستور کار قرار گرفته و یکی از مهم ترین اقدامات 

استراتژیک شرکت است، رشد بیشتری در این بخش 

داشته باشیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت گل  گهـر افـزود: در 

ایـن  در  برنامه ریزی هـا  و  تـالش  ماحصـل  مجمـوع 

هشـت مـاه، ثبـت 4۷ رکـورد در بخـش معدنـکاری، 

تولید کنسانتره، تولید گندله و کیفیت محصوالت با 

تکیه بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه 

بوده است.

پورمعصومی با بیان اینکه تکنولوژی هایی که ما 

در شرکت گل گهر در بخش کنسانتره و گندله سازی 

داریم تقریبا هم از لحاظ مصرف انرژی هم ابزار دقیق 

و سیسـتم کنترل و تجهیزات، تکنولوژی های به روز 

دنیا است، گفت: این موضوع و همچنین نگهداری 

و تعمیـرات خوبـی کـه طبـق سیسـتم RCM انجـام 

از  باالتـر  تولیـدی  بتوانیـم  شـده  باعـث  می دهیـم، 

ظرفیت اسمی کارخانه داشته باشیم.

وی درباره کیفیت محصول تولید شده با توجه 

به افزایش کمیت خاطرنشان کرد: کیفیت محصول 

تولیـد  در  گذشـته  سـال  بـا  مقایسـه  در  امسـال 
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بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع سـنگ آهن 

سـنگان خـواف بـه عنـوان یکـی از 10 معـدن بـزرگ 

سنگ آهن در جهان و تامین کننده خوراک اولیه برای 

تولید 1۷.5 میلیون تن کنسانتره، 15میلیون تن گندله 

و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.

مجموع کانسـارهای سـنگان با 30 درصد ذخایر 

سنگ آهن کشور در گستره ای به طول 22 کیلومتر و 

عـرض 10 کیلومتـر در 300 کیلومتـری جنـوب شـرقی 

مشـهد، 40 کیلومتـری جنـوب شـرقی شـهر خـواف و 

18کیلومتری شـمال شـرقی سنگان در جنوب شرقی 

خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.  

بارزترین ویژگی های این معادن سنگ آهن امکان 

فعالیت هـای معدنـکاری در طـول 12 ماه سـال، وجود 

مـاده معدنـی در سـطح زمیـن، کاهـش هزینه هـای 

اسـتخراج و معدنـکاری و وجـود عناصـر نـادر خاکـی 

است که با مشارکت بخش  دولتی و سازمان توسعه 

و نوسـازی صنایـع و معـادن ایـران )ایمیـدرو(، فـوالد 

سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه 

سـناباد و تعدادی دیگر از شـرکت های بزرگ معدنی 

ایـران الگـوی موفـق سـرمایه گذاری و نمونـه بسـیار 

خوبی برای سایر نقاط کشور است.

دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان 

از دو مسـیر آسـفالته مشهد، تربت  حیدریه، خواف، 

سنگان و مشهد، فریمان، تربت جام، تایباد و سنگان 

امکان پذیر بوده و معادن سنگ آهن در 18 کیلومتری 

سنگان از طریق جاده اختصاصی آسفالته با سنگان، 

خـواف و تایبـاد در ارتبـاط اسـت و خـط آهن سراسـری 

که از تربت  حیدریه به سوی هرات در افغانستان در 

حـال احـداث اسـت از جنـوب سـایت معدن سـنگان 

عبور می کند.

بـا  خـواف  نفـری  هـزار   150 شهرسـتان  مرکـز 

123کیلومتـر مـرز مشـترک بـا کشـور افغانسـتان 

در فاصلـه 28۷ کیلومتـری جنـوب شـرقی مشـهد 

واقع است.

مدیـر مجتمع سـنگ آهن سـنگان خواف گفـت: با ورود 40 دسـتگاه کامیـون 65 تنی تراک و پنج دسـتگاه بیل مکانیکـی پرقدرت، 
حجم فعالیت های معدنی این مجتمع از 4.5 میلیون تن در ماه به 6.5 میلیون تن افزایش یافت.

حجم فعالیت  معدنی سنگان خواف دو میلیون تن 
افزایش یافت

به گزارش »فلزات آنالین«، حسن جعفری اظهار 

داشـت: با ورود سـری جدید ماشـین آالت معدنی به 

حجـم  و  تـوان  سـنگان،  سـنگ آهن  مجتمـع  ایـن 

معدنـکاری در ایـن منطقـه بـه دو میلیـون تـن در مـاه 

افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور افزایش کمی 

و کیفـی میـزان اسـتخراج سـنگ آهن و باطله بـرداری، 

تجهیـز کامـل ماشـین آالت و تضمیـن تامیـن خـوراک 

کارخانه هـای کنسـانتره و گندلـه در منطقـه، وارد 

مجتمع سنگان شده است.  

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: تا 

پایان سال جاری، پنج دستگاه کامیون تراک معدنی 

و سـه دسـتگاه بیل مکانیکی پرقدرت دیگر نیز برای 

افزایـش حجـم فعالیـت معدنـکاری منطقـه، تامیـن و 

وارد این مجتمع می شود.

جعفـری ادامـه داد: 8.۷ میلیون تن سـنگ آهن 

و 12 میلیـون و ۷00 هـزار تـن باطله بـرداری در نیمـه 

نخسـت سـال جـاری توسـط شـرکت های معدنـی و 

برداشـت  خـواف  سـنگان  در مجتمـع  پیمانـکاران 

شده است.

وی اضافه کرد: میزان تحویل کلوخه سـنگ آهن 

ایـن مجموعـه بـه سـرمایه گذاران در مـدت یـاد شـده 

4.8 میلیون تن بوده است.

مدیـر مجتمـع سـنگ آهن سـنگان خـواف یـادآور 

شد: میزان استخراج ساالنه سنگ آهن از این منطقه 

معدنی از حدود سـه میلیون و 153 هزار تن در سـال 

1392 با رشدی چشمگیر به 13 میلیون و 164 هزار تن 

در سال جاری افزایش یافته است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محسـن ابوعلـی، 

اظهار داشت: در سال 1400 و بعد از تغییر مدیرعامل 

و اعضـای هیئـت مدیـره، تیـم مدیریتـی جدیـد بـا 

نگاهی تازه مسـیر پیشـرفت و ترقی را ادامه داد. در 

ایـن میـان انتصـاب مدیرعامـل جدید، امین آسـیابان 

که از بدنه شرکت بوده و جزو نفراتی هستند که  از 

زمان آغاز فعالیت مجتمع در سال 1386 در مجموعه 

بودنـد، سـبب شـد تـا بـا ایجـاد همدلـی در پرسـنل و 

مدیران شرکت، از همان ابتدا تغییر ساختار و نگرش 

به وجود آمده و فرایند رشد مجموعه تسریع شود.

وی در رابطـه بـا راندمان هـای شـرکت در حـوزه 

طبـق  و  بهـره وری  حـوزه  در  افـزود:  بهـره وری 

درصـد   84 عـدد  جهانـی  اسـتاندارد  شـاخص های 

مطلـوب اسـت و ایـن در حالـی اسـت آماده بـه کاری 

خط تولید ما 90 تا 91 درصد اسـت و این یعنی ما در 

فـوالد اکسـین توانسـتیم شـاخص 84 درصـد را بـه 91 

درصـد ارتقـا بدهیـم و در حد اسـتاندارد شـرکت های 

اروپایی قرار بگیریم.

اکسـین  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

خوزستان با اشاره به افزایش تولید در این مجموعه 

توقفـات  کاهـش  کنونـی  شـرایط  در  داد:  ادامـه 

اضطـراری در کمتریـن مقدار مجاز خود قـرار دارد و 

ایـن سـبب شـده تـا مـا در اکسـین افزایـش تولیـد 

داشـته باشـیم و تولید را به باالترین مقدار برسـانیم 

بـه گونـه ای کـه سـبد تولید ما هر مـاه بـاالی ۷0 هزار 

تـن تولیـد ورق اسـت کـه انـواع ورق هـای تولیـدی بـا 

سبدهای متفاوت را شامل می شود.

ابوعلـی بـا اشـاره بـه تولیـد ورق هـای X-80 در 

فـوالد اکسـین اضافـه کـرد: در حـال حاضـر شـرکت 

حـال  در  و  دارد  قـرار  شـرایط  بهتریـن  در  اکسـین 

حاضـر توانسـته ایم بـه تکنولـوژی سـاخت ورق های 

X-80 دسـت پیـدا کنیـم و بـه امیـد خـدا بـا همیـن 

این روند جلو خواهیم رفت.

اکسـین  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

ایـن  پیـش روی  کـه  مـورد مشـکالتی  خوزسـتان در 

شرکت قرار دارد نیز گفت: در حال حاضر، مشکالتی 

کـه از قبـل بـه مـا بـه ارث رسـیده در بحـث قطعـات 

یدکی است.

وی افزود: با توجه به هدف گذاری انجام شده و 

شناسـایی نقـاط بحرانـی خـط و تجهیـزات بحرانـی و 

سفارش گذاری انجام شده، در طی 6 ماه آینده برای 

تمام تجهیزات حیاتی و تمام قطعات یدکی، اینگونه 

برنامه ریزی کرده ایم که قطعات یدکی آماده داشـته 

تعـداد  کار سـبب خواهـد شـد  ایـن  بـا  کـه  باشـیم 

توقف هـای کار را بـه شـدت کاهـش دهیـم و میـزان 

آماده به کاری خط را به همان تناسب افزایش دهیم.

ابوعلی در مورد حد استاندارد راندمان تولید در 

شرکت های تولیدی مشابه و مقایسه مجتمع اکسین 

معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد اکسـین گفـت: در حوزه بهـره وری و طبق اسـتاندارد جهانی عـدد 84 درصد مطلوب اسـت، اما 
شاخص آماده به کاری خط تولید فوالد اکسین به 90 تا 91 درصد می رسد .

شاخص آماده به کاری در فوالد اکسین 91 درصد است
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بـا دیگـر شـرکت ها نیـز عنـوان کـرد: حـد اسـتاندارد 

راندمان تولید در شرکت های مشابه 84 درصد است 

و تقریبا تا جایی که اطالع داریم بین 80 تا 88 درصد 

آماده به کاری در شـرکت های فوالدی اسـت. این در 

حالـی اسـت کـه ما شـرکت اکسـین از حـد ۷8 درصد 

شـروع کردیـم و اکنـون بـه 91 درصـد رسـیده ایم. در 

شـرکت های فـوالدی، افزایـش یـک درصـد آمـاده بـه 

کاری احتیـاج بـه پیـش زمینه هـا و کارهـای از قبـل 

ایـن  بـه  مـا  کـه  دارد  بسـیاری  شـده  برنامه ریـزی 

دستاوردها رسیده ایم.

اکسـین  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

خوزسـتان در مـورد تعهداتـی کـه فـوالد اکسـین بـه 

مشـتری های خـود دارد نیـز بیـان کـرد: باتوجـه بـه 

اینکه امسال 45 روز به دلیل شرایط حاکم بر کشور 

و قطـع بـرق مشـکالتی داشـتیم، مـا از ایـن 45 روز 

اسـتفاده کردیم و خطوط تولید را تعمیرات اساسـی 

کردیـم و در واقـع دسـتور کارهایـی که در این زمینه 

قـرار بـود در نیمه دوم سـال یعنـی در دی ماه انجام 

بدهیـم را در ایـن 45 روز کـه قطعـی بـرق داشـتیم، 

انجـام  دادیـم و ایـن سـبب شـد کـه در ادامـه کار بـا 

شـتاب گرفتن تولیدی عقب ماندگی ها جبران شـود 

و با برنامه ریزی با واحد فروش و افزایش سبد تولید، 

پیش بینی می کنیم که تا آخر سال تمام تعهدات را 

جبران کنیم.

بر اسـاس گزارشـی از فارس، وی در بخش پایانی 

سـخنان خـود و در رابطـه بـا درخواسـت هایی کـه بـه 

عنـوان متخصـص بخـش فـوالد از مسـئوالن امـر دارد 

خطاب به مدیران اجرایی کشور گفت: تنها انتظاری 

که از مسـئوالن داریم این اسـت که از مدیران بومی 

حمایت کنند و در مسیر تعمیر و تجهیز شرکت های 

تولیدی چون فوالد اکسین به مدیران مجموعه کمک 

کنند تا از این طریق بتوانیم با سرعت در مسیر تولید 

و پیشرفت گام برداریم.

ـــ

چالش تامین ماده اولیه فوالدسازان یزد

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان یـزد گفـت: 21 واحـد تولید شـمش در این اسـتان فعالیـت می کننـد که این 
واحدها در زمینه تامین آهن اسفنجی با چالش مواجه هستند.

اسـتان یـزد 4.1 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

می شـود کـه البتـه بخشـنامه هایی بـرای فـروش ایـن 

محصـوالت هـم از لحـاظ قیمـت هم عرضـه در بـورس 

وجود دارد، اما مقرر شده بر اساس مصوبات جلسات 

یـاد شـده، یـک میلیـون تـن کمبـود آهـن اسـفنجی در 

واحدهای تولیدی یزد تامین شود.

گفتنـی اسـت، در اسـتان یـزد 40 واحـد تولیـد 

محصـوالت فـوالدی وجـود دارد کـه ایـن واحدهـا 

سـاالنه 33 میلیـون تـن محصـول از کنسـانتره تـا 

محصوالت نوردی تولید می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـاتا، 

محمدرضـا علمـدار یـزدی با بیان اینکه مواد اولیه 

اسـت  اسـفنجی  آهـن  شـمش،  تولیـد  واحدهـای 

اظهـار داشـت: 21 واحـد تولیدکننـده شـمش در 

استان یزد فعالیت می کنند.

وی با تشـریح مسـائل و مشـکالت این واحدها 

در تامیـن مـواد اولیـه عنوان کـرد: تاکنون چندین 

جلسـه تخصصـی شـامل کارگـروه تسـهیل و رفـع 

موانـع تولیـد، شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش 

بـرای  تخصصـی  کارگروه هـای  سـایر  و  خصوصـی 

رفع مشکالت این واحدها برگزار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

یـزد یـادآور شـد: در ایـن جلسـات مصوبـات خوبـی 

بـرای تامیـن مواد اولیه واحدها که نیازمند سـاالنه 

القایـی  بـه روش  تـن آهـن اسـفنجی  یـک میلیـون 

هستند، گرفته شده است.

علمـدار یـزدی ادامـه داد: در حـال حاضـر، در 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن 

فلـزات، امیـن صفـری بـا اشـاره بـه ضـرورت و اهمیت 

اکتشـاف ذخایـر جدیـد معدنـی دربـاره برنامه هـای 

جدید این شـرکت در حوزه اکتشـاف اظهار داشـت: 

در رویکرد جدید شرکت در حوزه اکتشاف، در کنار 

توسـعه پهنه های اکتشـافی در اسـتان های مختلف 

کشـور، توجه به عناصر مختلف معدنی در دسـتور 

کار قرار گرفته است.

وی بـا تاکیـد بـر توانمنـدی علمـی، تخصصـی و 

مالی شـرکت، افزود: شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات در کنـار شـرکت های زیرمجموعـه 

خود، شروع به فعالیت در حوزه اکتشاف کرده است 

دنبـال می کنـد  کـه  مهمـی  برنامه هـای  از  یکـی  و 

تاسیس یک شرکت به عنوان بازوی اجرایی در بخش 

اکتشاف است تا با ارائه خدمات اکتشافی، نیازهای 

شرکت را در این بخش پاسخ دهد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن« 

یـادآوری  بـا  خـود  صحبت هـای  دیگـر  بخـش  در 

وابسـتگی حـوزه اکتشـاف به ویـژه بخـش حفـاری بـه 

واسطه تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز به نرخ ارز 

تصریـح کـرد: وابسـتگی بـاالی تجهیـزات حفـاری به 

نـرخ ارز موجـب شـد تـا در سـال های اخیـر بـا ایجـاد 

از  توانایـی بسـیاری  و  ارز، قـدرت  بـازار  نوسـان در 

پیمانـکاران در ارائـه خدمـات کاهش پیدا کنـد و این 

موضـوع چالش هایـی را بـرای فعـاالن حـوزه معدنی و 

همینطور صنایع معدنی ایجاد کرد.

شـرکت  دلیـل  همیـن  بـه  داد:  ادامـه  صفـری 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات نیـز ماننـد 

بیشتر مجموعه ها سعی کرد تا با تامین ماشین آالت 

و تجهیزات مورد نیاز، آسـیب ها و چالش های ناشـی 

از ایـن محدودیـت را بـه حداقـل برسـاند و اقدامـات 

مناسبی در این راستا انجام داد.

شـرکت  یـک  ایجـاد  بـرای  برنامه ریـزی  وی 

تخصصی در حوزه اکتشاف را از جمله این اقدامات 

نـام بـرد و تاکیـد کـرد: ایـن شـرکت بـا وارد کـردن 

تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز بـرای فعالیـت 

معدنی و انجام عملیات اکتشاف تا دریافت پروانه 

بهره برداری می تواند بسیاری از چالش ها و نیازهای 

گروه را در معادن و پهنه های معدنی برطرف کند و 

البته شـرکت در کنار واردات، طرحی برای سـاخت 

ماشـین آالت و تجهیـزات معدنـی را نیـز در دسـتور 

کار قـرار داده اسـت کـه بـه صـورت جـدی در حـال 

پیگیری است.

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  توسـعه  معـاون 

»ومعـادن« همچنیـن از سـرمایه گذاری شـرکت در 

مناطق مختلف کشور خبر داد و افزود: »ومعادن« 

کار اجرایـی اکتشـاف در پهنـه اردبیـل را آغـاز کـرده 

است و پیش بینی می شود ظرف یک  سال آینده به 

محدوده هـای معدنـی پتانسـیل دار در ایـن منطقـه 

برسـیم و عالوه برایـن، در منطقـه کرمان نیز چندین 

محـدوده اکتشـافی داریـم کـه در مرحلـه اکتشـاف 

نیـز  کشـور  غـرب  منطقـه  در  هسـتند؛  تفصیلـی 

جملـه  آن  از  اسـت،  انجـام  حـال  در  اکتشـافات 

می توان به حفاری های قابل توجه در صبانور اشاره 

کردکـه اخیرا با برنامه جدید بـرای افزایش ذخایر در 

حال انجام است.

صفری در پایان با تاکید بر نیاز حوزه اکتشاف 

ریسـک  کاهـش  بـرای  بـاال  دانـش  و  تخصـص  بـه 

اخیـرا حـوزه  سـرمایه گذاری گفـت: خوشـبختانه 

معدن به یکی از حوزه های جذاب سـرمایه گذاری 

مالـی  منابـع  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  شـده  تبدیـل 

محـدود دولـت، الزم اسـت دولـت از ایـن فرصـت 

ایـن  کـردن  همـوار  و  تسـهیل  بـا  و  کنـد  اسـتفاده 

بخـش  از ظرفیـت  را  بهره بـرداری  نهایـت  مسـیر، 

خصوصـی داشـته باشـد و مـا نیـز بـه عنـوان یـک 

شـرکت متخصـص در ایـن زمینه آمادگـی همکاری 

چـه در ارائـه پیشـنهاد بـرای تسـهیل و رفـع موانع و 

چـه فعالیـت تخصصـی را داریـم و امیدواریـم بـا 

تقویت تعامل بین بخش خصوصی و دولتی شاهد 

اتفاقات خوب در این زمینه باشیم.

معـاون توسـعه معـادن و صنایع معدنی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات با تاکید بـر توانمندی علمـی، تخصصی 
ایـن شـرکت از برنامه هـای »ومعـادن« در حـوزه تامیـن ماشـین آالت و توسـعه فعالیت های اکتشـافی خبـر داد و گفت: بـا تامین 

ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز، آسیب ها و چالش های شرکت درحوزه اکتشاف به حداقل می رسد.

برنامه های جدید شرکت »ومعادن« در حوزه اکتشاف
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موجـودی پنـج محصـول اصلی فوالد کربنی شـامل میلگـرد، مفتـول، کالف نورد گـرم، کالف نورد سـرد و مقاطع تخت متوسـط در 
184 کارخانـه فـوالد چیـن در طـول روزهـای دوم تا هشـتم ماه دسـامبر و برای چهارمیـن هفته متوالـی کاهش یافـت و به 4.68 

میلیون تن رسید.

موجودی فوالدسازان چینی در پایین ترین سطح 2۳ ماه اخیر

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، افـت هفتگـی ایـن 

محصـوالت 8.۷ درصـد گـزارش شـده و پایین تریـن 

سطح از اواسط ژانویه 2020 است.

ایـن بررسـی نشـان داد کـه در بیـن پنج محصول 

اصلـی فـوالدی، موجودی مفتول و میلگرد همچنان 

افـت  شـدیدترین  درصـد   10.4 و  درصـد   22.۷ بـا 

هفتگی را داشته اند. 

بـر اسـاس گزارشـی از کاالخبـر، ایـن کاهـش قابـل 

توجـه عمدتـا بـه ایـن واقعیـت مربـوط می شـود کـه 

تولیـد،  کاهـش  ضمـن  داخلـی  فـوالد  کارخانه هـای 

سرعت تحویل خود را تسریع کرده اند.

معادن از طریق بورس واگذار می شود

مطابـق الیحه بودجـه 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اسـت نسـبت به 
واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

به گزارش »فلزات آنالین«، این مهم مطابق بند 

)ط( تبصره )۷( الیحه بودجه سال 1401 مجاز شمرده 

شـده و آیین نامه اجرایی این بند با پیشـنهاد وزارت 

تاییـد شـورای  عالـی  و  صنعـت، معـدن و تجـارت 

بورس اجرایی می شود.

سـید ابراهیم رئیسـی امروز با حضور در جلسـه 

علنی مجلس شـورای اسـالمی الیحه بودجه 1401 را 

تقدیم مجلس کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از کاالخبـر، بـر اسـاس مـاده 

واحده الیحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال 

1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 36 

میلیـون و 310 هـزار و ۷04 میلیـارد و 628 میلیـون 

)36.310.۷04.628.000.000( ریال است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، یونـس گوهـری بـا 

اشـاره بـه افتتـاح و بهره بـرداری کارخانـه کـوره بلنـد 

اسـدآباد در دهه فجر امسـال، اظهار داشت: در حال 

حاضـر، تعمیـرات و اورهـال ایـن کارخانـه صنعتـی به 

صورت کامل به اتمام رسیده و برای آغاز به فعالیت 

منتظر رسیدن مواد اولیه است.

وی در ادامـه افـزود: بـرای آغـاز بـه فعالیـت ایـن 

کارخانه صنعتی سنگ منگنز الزم از ترکیه خریداری 

شـده و بـرای تامیـن کک نیـز قـرارداد طـرح در داخـل 

کشور بسته شده تا کک متالوژی مورد مصرف کوره 

بلنـد کارخانه تولید شـود کـه در حال حاضـر کک در 

حال رسیدن به کارخانه است.

مدیرعامل ذوب آهن اسدآباد از جذب 100 نیروی 

جدیـد در ایـن کارخانـه صنعتـی بـا آغـاز بـه فعالیـت 

طـرح خبـر داد و تصریـح کـرد: آزمـون و مصاحبـه ایـن 

تعـداد نیـرو در دسـت انجـام بـوده و بـا رسـیدن مـواد 

اولیه کارخانه فعالیت این تعداد نیروی کار جدید در 

کارخانه آغاز خواهد شد.

گوهری یادآور شد: در حال حاضر کک مورد نیاز 

در راه کارخانه برای تجمع بوده و سنگ منگنز نیز در 

آینده نزدیک به کارخانه تحویل داده می شـود که با 

تامین و رسیدن مواد اولیه، چراغ کارخانه کوره بلند 

اسـدآباد بـرای تولیـد فرومنگنـز پـس از سـال ها انتظار 

روشن خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال 1390 کارخانه ذوب  آهن 

اسدآباد به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و تغییر خط  

تولید خود از شمش چدن به فرومنگنز تعطیل شده 

است، افزود: با پیگیری مسئوالن استان و شهرستان 

بـه  آهـن  ذوب   توسـط  فـوق  طـرح  حاضـر  حـال   در 

سـرمایه گذار جدیـد بخـش خصوصـی به  نام شـرکت 

»برسـم لعل« به مدت پنج سـال اجاره داده شـده که 

در صـورت قابـل  قبول بودن فعالیت آن، مـدت اجاره 

تمدید می شود.

مدیرعامـل ذوب آهـن اسـدآباد بـا اشـاره بـه اینکه 

این واحد صنعتی ظرفیت تولید 22 هزار تن فرومنگنز 

در سـال را خواهـد داشـت، اذعـان کـرد: در ماه هـای 

اولیـه آغـاز بـه فعالیـت بـه  طـور قطـع ظرفیـت تولیـد 

کمتر خواهد بود.

اسـتراتژیک  آلیاژهـای  از  را  فرومنگنـز  گوهـری، 

برشمرد و افزود: این محصول دارای ظرفیت مصرف 

باالیـی در کشـور در اسـتفاده از فوالدسـازی  اسـت و 

اجازه صادرات به خارج از کشور را ندارد.

وی بـا بیـان اینکـه 20 تـا 30 درصـد فرومنگنـز 

مورد نیـــاز کشـــور در داخل کشور تولیـــد شـــده و 

مابقـی از سـایر کشورهـــا وارد می شـــود، گفـــت: 

کشـور ایـران بـر اسـاس آمـار مربـوط به دو سـال پیش 

دارای 200 تـا 250 هـزار تـن مصرف فرومنگنز بوده که 

با توجه به ظرفیت اسمی کارخانه فرومنگنز اسدآباد 

در صورتـی  کـه بـه 30 هـزار تـن افزایـش یابـد حـدود 

10درصد فرومنگنز کشور را تامین می کند.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، مدیرعامل کارخانه 

ذوب آهن اسـدآباد با اشـاره به اینکه با بهره برداری از 

کارخانه کوره بلند اسدآباد به صورت مستقیم برای 

200 نفر از جوانان منطقه اشتغال ایجاد می شود، بیان 

کـرد: در ایـن طـرح بخـش خصوصی جدید سـه طرح 

شـامل ذوب  آهـن، تولیـد آهـن اسـفنجی از گندلـه 

موجود شـرکت صبانور و نیز طرح زینتر پلن )تبدیل 

پودرمنگنز به کلوخ( را در برنامه دارد.

گوهـری در پایـان اضافـه کـرد: کارخانه فوق با 

اسـتفاده از متخصصیـن ایرانـی و نیروهـای بومـی 

ایـن امـر نشـان از  در سـه مـاه اورهـال شـده کـه 

جایـگاه واقعـی بخـش خصوصـی در چهـار چـوب 

اصل 44 دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اسدآباد از افتتاح و بهره برداری کارخانه کوره بلند اسدآباد برای تولید فرومنگنز در دهه فجر 1400 خبر داد.

افتتاح کارخانه تولید فرومنگنز در بهمن ماه
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رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بـا اشـاره بـه اینکه این سـازمان همـه تالش خـود را بـرای ایجـاد همگرایـی و هم راسـتایی میان 
کارکنان، به کار خواهد بست، گفت: رشد و تعالی ایمیدرو، نیازمند نگاه جدید به ساختار و زیرمجموعه های آن است.

رشد و تعالی ایمیدرو، نیازمند نگاه جدید به ساختار آن است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری 

و  برنامه ریـزی  معاونـت  کارکنـان  بـا  نشسـت  در 

توانمندسـازی ایـن سـازمان ضمـن بیـان ایـن مطلـب 

اظهار داشت: اعتقاد داریم استراتژی سازمان باید بر 

بـا  بتـوان  تـا  شـود  تدویـن  روز  شـرایط  اسـاس 

چشم اندازی نو، اهداف توسعه ای را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: منابع انسانی، مهم ترین بخش هر 

انگیزشـی  و  آرامـش فکـری  بـدون  و  سـازمان اسـت 

اهـداف  بـه  و دسـتیابی  سـازمان  توسـعه  کارکنـان، 

پیش رو با کندی پیش می رود.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو تصریـح کـرد: ایـن 

سـازمان همـه تـالش خـود را بـرای ایجـاد همگرایـی و 

هم راستایی میان کارکنان، به کار خواهد بست و هر 

جـا نیـاز بـه تغییـر سـاختارها و اصـالح قانـون باشـد، 

اقدام الزم انجام خواهد داد.

نخلک، نمونه موفق تغییر نگاه  

جعفـری بـه تغییـرات حاصـل شـده در مجتمـع 

سـرب نخلـک اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مجتمـع نیـز 

یکـی از نمونه هـای موفق تغییر نگاه مدیریتی به آن 

اسـت کـه از یـک شـرکت بـا وضعیـت نامناسـب، بـه 

یک شرکت فعال با سه خط فرآوری و اشتغال حدود 

450 نفـری و برخـوردار از امکانـات رفاهـی تبدیـل 

شده است.

وی در پایـان اظهـار کـرد: شـرکت فـوق، قبل از 

بـار   6 خصوصـی،  بخـش  بـه  مدیریـت  واگـذاری 

بـرای راه انـدازی بـه مزایـده گذاشـته شـد و حتـی 

بـرای تبدیـل آن بـه مرکـز گردشـگری، از سـازمان 

گردشـگری و میـراث فرهنگـی مجـوز گرفتیـم، امـا 

بـا  بـا واگـذاری مدیریـت و ایجـاد فضـای تعامـل 

تـا رفـع کامـل چالش هـای پیـش رو،  سـرمایه گذار 

این شرکت فعال شد.

ـــ

واگذاری 9 مجتمع و طرح در نیمه دوم 1۴00

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه ایمپاسـکو گفـت: 9 مجتمـع و طـرح تابعه شـرکت تهیه و تولیـد مواد معدنـی ایران تا پایان سـال 
جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

امیدرضا محبعلی با بیان این مطلب اظهار داشت: 

ازجملـه  معـادن  در  سـرمایه گذاری  جـذب  برنامـه 

زغال سـنگ کوچکعلـی جنوبـی طبـس و …  ازجملـه 

موارد جذب سرمایه گذاری تا پایان سال 1400 است.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ای 

متعلق به ایمپاسـکو و ایمیدرو گفت: در سـال جاری 

1۷ طـرح توسـعه ای متعلـق بـه ایمیـدرو و 14 طـرح 

توسعه ای متعلق به ایمپاسکو، نسبت به سال قبل به 

ترتیـب بـا افزایـش 60 درصـد و 55 درصـد در دسـتور 

کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد.

ایمپاسکـــــو  برنامــه ریـــزی و توسعــــه  معــــاون 

خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته تعـداد طرح های 

توسـعه ای متعلق به ایمیدرو 11 و ایمپاسـکو هشـت 

طرح بوده است.

محبعلی در پایان اجرای هفت طرح پژوهشی و 

بومی سازی تعدادی قطعه اصلی و مهم در مجتمع ها 

از  ایـن شـرکت  پژوهشـی  ازجملـه دسـتاوردهای  را 

ابتدای سال 1400 تاکنون عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو مطرح کرد:
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»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالین«، معادن کشـور در چهار سـال آینده، نیازمند 

25 هزار دستگاه ماشین آالت با ارزش تقریبی ساالنه 

1.5 میلیـارد دالر هسـتند. حـال آنکـه بـا تامیـن ایـن 

ماشـین آالت، ارزش مواد معدنی تولید شـده به پنج 

میلیـارد دالر می رسـد کـه ارزش افـزوده آن، تنهـا در 

بخش فوالد معادل 22 میلیارد دالر خواهد بود.

تامیـن  در  کشـور  معدنـکاران  حـال،  ایـن  بـا 

ماشـین آالت با مشـکالت زیادی دست  و پنجه نرم 

از ۷0  بیـش  ایـن در حالـی اسـت کـه  و  می کننـد 

دنیـا  در  معدنـکاری  عملیـات  هزینه هـای  درصـد 

مرتبط با بخش ماشـین آالت اسـت. انواع کامیون و 

لـودر،  شـاول،  و  مکانیکـی  بیل هـای  دامپتـراک، 

بلـدوزر، دسـتگاه های حفـاری پـودری و مغزه گیـری 

بخشی از ماشین آالت عملیاتی معدنی هستند که 

دسـتگاه ها  ایـن  بـدون  اسـتخراج  عملیـات  عمـده 

متصور نیست.

محـل  از  ماشـین آالت  تامیـن   ،1399 سـال  در 

واردات، کمتـر از یـک درصـد نیـاز کشـور بـود. تولیـد 

داخلـی نیـز کمتـر از یـک درصـد از ایـن نیـاز را تامیـن 

ماشـین آالت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  یعنـی،  کـرد؛ 

معدنـی، تنهـا 29 دسـتگاه در سـال گذشـته تحویـل 

داده اسـت. بنابراین، در سـال گذشـته فقط 2 درصد 

نیـاز معدنـکاران بـه ماشـین آالت تامیـن شـد و در این 

زمینه ضعف بزرگی وجود دارد.

سـجاد غرقی، نایب رئیس کمیسـیون صنعت و 

اظهـار  رابطـه  ایـن  در  تهـران  بازرگانـی  اتـاق  معـدن 

داشت: بر اساس استعالم انجام شده از شرکت های 

معدنی داخلی، حدود 49 درصد هزینه های عملیات 

معدنـکاری مربـوط بـه بخـش حمـل، 16 درصد بخش 

بارگیری و 6 درصد بخش حفاری است و در مجموع 

۷1 درصـد هزینه هـای عملیات معدنکاری مربوط به 

سه بخشی است که به طور مستقیم با ماشین آالت 

سنگین معدنی صورت می گیرد.

بـدون تامیـن، تجهیـز و جایگزینـی  افـزود:  وی 

ماشـین آالت، تولیـد معـادن بـا مشـکل مواجه شـده و 

توسـعه غیـر ممکـن می شـود، بـا ایـن حـال بـه دلیـل 

محدودیت در واردات ماشین آالت و تولید ناچیز در 

ماشـین آالت  بـرای  زیـادی  بسـیار  تقاضـای  داخـل، 

معدنی در کشور انباشته شده است. از سوی دیگر 

عملیـات معدنـکاری در کشـور نیـز بـا وجـود کمبـود 

شـدید ماشـین آالت، بـا چالش هـای زیـادی در حـال 

انجام است.

اســـاس  بـر  ادامــــه داد:  ایـن مقــــام مسئـــول 

اطالعـات منتشـر شـده از سـوی خانـه معـدن، تنها 

معـادن کوچک مقیـاس سـنگ سـاختمانی، شـن و 

ماسـه و سـرب و روی به بیش از 11 هزار دسـتگاه از 

در  ایـن  دارنـد.  نیـاز  معدنـی  ماشـین آالت  انـواع 

حالی است که آمار ماشین آالت مورد نیاز بیش از 

نیمـی از معـادن کشـور از جمله معادن سـنگ آهن، 

در  بزرگ مقیـاس  معـادن  و  زغال سـنگ  و  مـس 

دسترس نیست. حمایت از تولید داخلی ماشین آالت 

مـورد حمایـت همـه معدنـکاران کشـور اسـت، امـا 

تجهیـز  جهـت  واردات  اسـتدالل،  ایـن  بـا  نبایـد 

معادن متوقف شود.

بر اســــاس گزارشــــی از مهـــر، اخیــــرا کـــاوس 

قاسـمی مدیـرکل دفتـر بهره برداری معـادن وزارت 

صمت در نامه ای به روسـای سـازمان های صمت 

واجـد  متقاضیـان  تـا  خواسـته  آن هـا  از  اسـتان ها 

پنـج  از  بیـش  معدنـی  ماشـین آالت  ورود  شـرایط 

دستگاه را اعالم کنند.

در این نامه آمده است: با عنایت به بخشنامه 

ابالغـی در ارتبـاط بـا موضـوع واردات ماشـین آالت 

معدنی، خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه 

بهره برداران، شرکت های معدنی و پیمانکاران دارای 

قراراد معتبر معدنی مشمول بخشنامه یاد شده که 

متقاضـی و واجـد شـرایط ورود ماشـین آالت معدنی 

بیش از پنج دستگاه هستند، به نحو مقتضی اعالم 

شـود تـا بـرآورد ماشـین آالت مـورد نیـاز تـا سـال 1401 

شرکت مربوطه جهت فعالیت در معادن مرتبط را تا 

پایان ماه جاری به این دفتر ارائه دهند.

بدیهـی اسـت پـس از موعـد مقـرر، پذیـرش و 

بررسی درخواست بهره برداران معادن و شرکت های 

پیمانکاری مرتبط مشـمول این بخشـنامه، منوط به 

آمار ارائه شده نیازسنجی ماشین آالت خواهد بود.

مدیـرکل دفتـر بهره بـرداری معـادن 
وزارت صمـت در نامـه ای بـه روسـای 
سـازمان های صمت اسـتان ها از آن ها 
خواسـته تـا متقاضیـان واجد شـرایط 
ورود ماشـین آالت معدنـی بیش از پنج 

دستگاه را اعالم کنند.

واردات ماشین آالت معدنی تسریع می شود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، تـورج زارع بـا بیـان ایـن مطلـب 

اظهـار داشـت: شـرکت آلومینـای ایـران بـا توسـعه 

و  نرم افـــزاری  و  سخت افـــزاری  زیرساخت هـــای 

نویـن  بـه روش هـــای  اکتشـافی  انجـام مطالعـات 

سنجـــش از دور ) RS( را از ابتــــدای امسـال بـه 

مساحـــت حـــدود 32هـــزار کیلومتــــر مربــــع در 

اسـتان های اصفهـان و خراسـان رضـوی آغـاز کـرده 

که تا پایان امسال نهایی می شود.

وی افـزود: اقـدام دیگر، انجام مطالعات جامع و 

جمــــع آوری اطالعــــات در زمینــــه پتانسیل هــــا و 

اندیس های بوکسـیتی موجود در ایران و کشـورهای 

همجوار است.

پتانسیل بوکسیت در 29 استان  

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران گفـت: ایـن 

مطالعـات نشـان داد کـه بوکسـیت حداقـل در 29 

جملـه  از  همسـایگان  برخـی  و  دارد  وجـود  اسـتان 

تاجیکستان، عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز 

ذخایر مناسبی از بوکسیت را در اختیار دارند.

زارع بـا اشـاره بـه دیگـر اقدامـات انجام شـده این 

شـرکت طـی سـال جـاری گفـت: گـردآوری و ایجـاد 

آرشیو کامل و جامع از کل نقشه های زمین شناسی، 

ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی، توپوگرافی و غیره 

از سراسـر ایـران بـرای انجـام طرح اکتشـاف سراسـری 

بوکسیت در ایران، از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: ایجاد پایگاه داده های اکتشـافی 

شرکت آلومینای ایران طبق استانداردهای ایمیدرو 

اکتشـافات  انجـام  منظـور  بـه  راه  نقشـه  تهیـه  و 

بوکسـیت در زمینه کانی سـازی بوکسـیتی، سـن ها، 

دوران هـا و سـازندهای مرتبـط بـرای بررسـی وجـود 

احتمالـی بوکسـیت در بیـن سـازندهای اکتشـاف 

نشده، از دیگر اقدامات انجام شده است.

اکتشاف 22 محدوده امیدبخش کانه زایی  

زارع با اشاره به اکتشاف 22 محدوده امیدبخش 

کانه زایی توسـط شـرکت آلومینـای ایران عنـوان کرد: 

ایـن شـرکت در مطالعـات و پی جویی هـای خـود در 

پهنه اکتشافی استان سمنان، 16 محدوده امیدبخش 

بوکسیتی و 6 محدوده کانه زایی غیر بوکسیتی شامل 

سـرب و روی، مـس مانتـو و آهـن اسـکارنی، اکتشـاف 

کرده است.

وی ادامه داد: کشـف محدوده های بوکسـیتی 

با کمیت و کیفیت مناسـب در اسـتان یزد، توسـط 

تیـم اکتشـاف ایـن شـرکت انجـام شـد و دریافـت 

پروانه های اکتشـافی برای محدوده هـای مذکور در 

حال انجام است.

برگزاری سه مناقصه حفاری اکتشافی  

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران بـا اشـاره بـه 

برگـزاری سـه مناقصـه حفـاری مغزه گیـری در سـال 

جاری، تصریح کرد: این مناقصه ها برای حفر 14 هزار 

متر گمانه اکتشافی در معادن بوکسیت استان های 

کرمان، یزد و سمنان برگزار شد.

وی مطـرح کـرد: پـروژه تجهیـز و قفسـه بندی دو 

بـاب انبـار احـداث شـده، بـرای نگهـداری مغزه هـای 

حفـاری بـا گنجایـش حـدود 60 هـزار متـر مغـزه، بـه 

عنـوان یکـی دیگـر برنامه هـای ایـن شـرکت در حـال 

اتمام است.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایران گفت: طرح های اکتشـافی این شـرکت بـا انتخاب پیمانـکاران جدید و تامین دو دسـتگاه حفاری 
پیشرفته و تمام هیدرولیک )مدل GEO900( شتاب می گیرد.

اکتشاف با روش های نوین در ۳2 هزار کیلومتر مربع 
توسط شرکت آلومینای ایران

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خبر داد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

78
é 1400  آذر ماه é 196  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد سـنگان، در مراسـمی که با 

حضـور مدیـران برترین واحدهای صنعتی در هتل 

امرایـی،  علـی  از  شـد،  برگـزار  مشـهد  پـارس 

مدیرعامـل شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان، 

بـرای پنجمیـن سـال پیاپـی بـه عنـوان واحـد نمونه 

صنعتی، با اهدای لوح تقدیر شد.

شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان 
یـرای پنجمین سـال پیاپی بـه عنوان 
در  صنعتـی  نمونـه  واحـد  برتریـن 

عسلویه شرق ایران انتخاب شد.

فوالد سنگان، 
واحد نمونه 

صنعتی استان شد

ـــ

رکورد تولید گندله در فوالد خوزستان شکسته شد

مدیـر بخـش مـواد اولیه از شکسـته شـدن رکـورد تولیـد روزانه واحـد گندله سـازی 2، با همـت و تـالش مثال زدنی کارکنـان این 
واحد پس از هفت سال خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط  

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، امیـن بهارلـو اظهـار 

داشت: در 20 آذر ماه 1400، رکورد تولید گندله سازی 2 

به 12 هزار و 880 تن رسید.

وی افزود: گندله، مواد اولیه تولید آهن اسفنجی 

و در نهایت، شمش تولیدی فوالد خوزستان است که 

پـس از ترکیـب مناسـب از کنسـانتره های ورودی و 

کوره هـای  در  شـدن  پختـه  و  دیگـر  مـواد  اضافـه 

مخصوص، به گندله تبدیل شده و به منظور استفاده 

به واحد احیا ارسال می شود.
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