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با پیشـرفت علم و تکنولوژی در دنیای امروز و پیوسـتگی عمیقی که در حوزه 

اقتصاد کشورهای مختلف در سراسر جهان وجود دارد، توسعه و گسترش تجارت 

خارجـی بیـش از پیـش اهمیـت یافتـه اسـت. بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته، 

بـرای  واردات  و  صـادرات  حوزه هـای  در  را  کارشناسـانه ای  و  دقیـق  برنامه هـای 

بلندمـدت تعریـف کرده انـد و بـه دنبـال گسـترش روابـط تجـاری بـا سایرکشـورها 

هستند. در این میان، ایران نیز از این قاعده مهم مستثنی نیست و علی رغم اعمال 

تحریم های شـدید از جانب قدرت های بزرگ اقتصادی جهان علیه کشـور، حرکت 

روبـه رشـدی طـی سـال جـاری در حـوزه تجـارت خارجـی داشـته اسـت. بـر اسـاس 

جدیدترین آمار وزارت صمت، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به میزان 11 میلیون 

و 184 هزار تن کاال به ارزش هشت میلیارد و 153 میلیون دالر در طی 10 ماهه سال 

جـاری رسـیده کـه بیانگـر رشـد 8.8 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 

گذشـته اسـت. چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانسـتان، پنج کشـور هدف ایران در 

زمینـه صـادرات هسـتند و واردات برخـی کاالهـای مورد نیاز عـالوه بر امارات، چین 

و ترکیه، از طریق کشورهای آلمان و سوئیس به داخل کشور صورت پذیرفته است.

ایـن در حالـی اسـت کـه همزمـان با رشـد تراز تجـارت خارجی کشـور، رایزنی های 

فشـرده هیئـت مذاکره کننـده هسـته ای ایـران جهت رفع تحریم هـای اقتصادی علیه 

کشـور ادامـه دارد و اخبـار مثبتـی مبنـی بـر رسـیدن بـه توافـق جامـع هسـته ای و رفـع 

تحریم ها به گوش می رسد. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باور هستند 

که پس از رفع تحریم ها، فصل تازه ای از روابط تجاری ایران با سـایر کشـورهای جهان 

آغاز خواهد شد اما نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که آیا دولت تمهیدات 

الزم در خصـوص حفـظ و برقـراری تعـادل در زمینـه صـادرات و واردات را در شـرایط 

پساتحریمی اندیشیده است یا خیر؟ چراکه عمده روابط تجاری کشور به بزرگ ترین 

شـریک اقتصـادی یعنـی چیـن و برخـی کشـورهای همسـایه کـه در شـرایط نامناسـب 

اقتصادی قرار دارند، محدود شده و بنابراین اگر قرار است نتایج مطلوب و اثرگذاری 

در پـی رفـع تحریم  هـا در حـوزه تجارت بین الملل حاصل شـود، دولت باید چشـم انداز 

صادراتـی و وارداتـی مدونـی را در خصـوص برقـراری ارتبـاط بـا کشـورهای معتبـر و 

پیشرفته اقتصادی دنیا به ویژه قاره سبز داشته باشد.

بـه دنبـال اعمـال تحریم هـای ظالمانـه اقتصـادی در طـی سـالیان اخیـر، 

بسـیاری از تولیدکننـدگان کشـور بـا چالش هـای فراوانـی در زمینه تامیـن مواد 

اولیـه، تجهیـزات، ماشـین آالت و...  مواجـه شـده اند. اگرچـه ایـن امر منجر به 

تـالش بیشـتر واحدهـای تولیـدی در راسـتای خودکفایـی در تولیـد داخلـی و 

بومی سـازی محصـوالت وارداتـی شـده امـا واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه صنایـع 

داخلـی، قـادر بـه تولیـد همـه محصوالت نیسـتند. عـالوه بر ایـن، رقابت پذیری 

الزم میان کاالهای داخلی و خارجی وجود ندارد و بنابراین تولیدکنندگان ناچار 

بـه فـروش محصـوالت خـود بـا قیمـت پایین تـر و یـا قاچـاق آن به سـایر کشـورها 

هسـتند. همچنیـن نوسـان نـرخ ارز و قیمت گـذاری محصـوالت صنعتـی و 

معدنـی بـر پایـه بورس هـای جهانـی در داخـل کشـور، بـر مشـکالت عدیـده 

تولیدکنندگان افزوده اسـت که اتخاذ سیاسـت ارزی مناسـب از جانب دولت 

در زمان پسـا تحریم، می تواند به رشـد و توسـعه تجارت خارجی کشـور کمک 

شایانی کند. این به آن معنا است که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی 

کشـور تعییـن شـود و اگـر قـرار اسـت شـرایط اقتصـادی کشـور بـا رفـع تحریم هـا 

بهبـود یابـد، مسـئوالن بانـک مرکـزی بایـد یـک نـرخ واحـد و مصـوب ارز را بـرای 

صادرکنندگان و واردکنندگان در نظر بگیرند.

همزمـان بـا بازگشـایی دریچـه تجـارت بین المللـی بـه روی کشـور، خرید و 

فـروش کاالهـای خارجـی در سـطح بازار منجر به رقابت پذیر شـدن محصوالت 

داخلی می شـود و رشـد و شـکوفایی هرچه بیشـتر تولید در حوزه های مختلف 

بـه خصـوص صنعتـی و معدنـی را بـه همـراه دارد امـا نکته مهم و قابـل ذکر این 

اسـت کـه دولـت بایـد پیـش از هـر اقدامـی، یـک بازنگـری کلـی در قوانیـن و 

دسـتورالعمل های صادراتـی و وارداتـی کشـور داشـته باشـد تـا فعـاالن صنعتـی 

بتواننـد بـدون دغدغـه خاصـی در حـوزه تجـارت خارجـی فعالیـت کننـد. رفع 

تعهدات ارزی، مالیات بر صادرات و واردات و همچنین بروکراسی های اداری 

فراوان در راستای ترخیص کاال از گمرک، موجب کاهش پتانسیل الزم فعاالن 

حوزه بازرگانی شده که امید است دولت ضمن تسهیل این شرایط، رایزنی های 

سازنده ای را با شریک های تجاری داشته باشد. ضمن اینکه الزم به ذکر است 

کـه دولـت ضمـن نـگاه بـه آن سـوی مرزهـا، شـرایط حاکـم بر اقتصاد کشـور را به 

نحوی مدیریت کند که مشـکل خاصی متوجه تولید داخلی نیز نشـود و این 

امر می تواند با بهره گیری از دانش و نظرات فعاالن صنعتی و اقتصادی محقق 

شود و به رونق هرچه بیشتر تولید داخلی در بلندمدت بینجامد.

فارغ از اینکه قرار است چه نتیجه ای از مذاکرات اخیر وین حاصل شود، 

همکاری نهادهای سیاسـت گذار در حوزه تجارت خارجی با فعاالن اقتصادی 

و اتخـاذ اسـتراتژی های کارآمـد در حـوزه صـادرات و واردات می توانـد نقـش 

تحریم ها در این حوزه را کمرنگ تر سازد و ایجاد یک ساختار منسجم در جهت 

عبـور از اقتصـاد نفتـی و خام فروشـی از جانب دولت، زمینه رشـد اقتصـادی را 

در کشور فراهم خواهد کرد.
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شرکت های خصوصی صنعت فوالد، پتانسیل های 
ارزشـمندی دارنـد کـه در طـی سـالیان کمتـر 
مـورد حمایت دولتمـردان قرار گرفته اسـت؛ در 
صورتـی که سـودآوری بنگاه هـای خصوصی، در 
نهایـت می توانـد به نفع دولت و کشـور باشـد 
امـا نه تنها بـه این مهـم توجه نمی شـود بلکه 
دسـتوری،  قیمت گـذاری  نظیـر  چالش هایـی 
همواره سـدی در برابر توسـعه بخش خصوصی 
بوده اسـت. در این راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا نویـد ایزدپنـاه، 
نایب رئیـس هیئت مدیره شـرکت هفت الماس 
گفت وگـو کرده اسـت. وی در این بـاره می گوید که 
قیمت گذاری دسـتوری، بزرگ  ترین آفـت اقتصاد 
کشـور بوده و همین مسـئله باعث ایجاد بحران 
در بخش هـای مختلـف اقتصادی شـده اسـت؛ 
اگرچـه در مجموعـه هفت المـاس با فعالیت های 
دانش بنیان تـالش کرده ایم محصوالتی خـاص را 
بـرای کشـور تولیـد کنیم و در مسـیر توسـعه 
اسـتوار بمانیـم. متن کامـل این گفت وگـو را در 

ادامه خواهید خواند:

نوید ایزدپناه، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 

هفت الماس در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

قیمت گذاری دستوری، تخریب کننده بازار و   
خطرناک است

از طراحی تا تولید، 
استوار بر پایه دانش
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آیـا برنامــــه ای بــــرای ورود بــــه تولیــــد سایــــر  ◄

محصـوالت زنجیـره بـه ویـژه در جهـت تامیـن مـواد 

اولیه خود دارید؟

برنامه دیگری که در مجموعه دنبال می کنیم و 

ایـن مهـم از طریـق یکی از شـرکت های زیرمجموعه 

بـا عنـوان فـوالد فـراد دنبـال می شـود، احـداث خـط 

نـورد گـرم بـرای تولیـد ورق گـرم در قزویـن اسـت. 

و  بـــوده  درصـــد  حـدود 35  پـروژه  ایـن  پیشـرفت 

سالن هـــای مـــورد نیـــاز در حـــال احـــداث اسـت و 

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز توسط یکی دیگر 

از شـرکت های زیرمجموعه در حال سـاخت اسـت. 

در ماشین سـازی و سـاخت تجهیـزات نیز حـدود 30 

نظـر  بـه  اسـت.  داده  رخ  پیشـرفت  درصـد  تـا 40 

می رسـد ایـن پـروژه تـا دو سـال آینـده به بهره بـرداری 

برسد و تولید محصول در آن آغاز شود. در این خط 

تولیـد نیـز طراحی و مهندسـی سـاخت تجهیـزات و 

توسـط  از خطـــوط  بسیـــاری  ماننـــد  ماشیـــن آالت 

کارشناسـان و طراحان شـرکت هفت الماس صورت 

گرفتـه اسـت. در ایـن خـط قـــادر بـه تولیـــد تمامـی 

محصــــوالت نـــورد گــــرم از محصـــوالت معمـــولی 

سـاختمانی تـا فـوالد زنگ نـزن خواهیـم بـود. ضمـن 

اینکه خط مورد نظر به گونه ای طراحی شـده اسـت 

که محصوالت خاص ورق مانند سـیلیکون اسـتیل، 

ورق هـای HSLA و ورق هـای خـاص آلیـاژی نیز قابل 

تولید باشد. 

خط تولید در نظر گرفته شده دارای ظرفیت باز 

فـوالدی  نـوردی  شـرکت های  از  بسـیاری  ماننـد 

اسـت و میـزان تولیـد آن متناسـب بـا محصـوالت 

تغییـر می کنـد. بـه طـوری کـه از یـک میلیـون تـن تـا 

هفت میلیون تن محصول نوردی در آن قابل تولید 

اسـت. ظرفیـت ایـن خـط بـه نوعـی بـا نـوع محصول 

نهایـی ارتبـاط دارد. ایـن یعنـی ممکـن اسـت در یک 

توضیحاتی در خصوص وضعیت هفت الماس  ◄

و پروژه های در دست اقدام این شرکت بفرمایید.

در مجموعه هفت الماس برای حدود یک هزار و 

200نفـر و در کل گـروه نیـز حـدود دو هـزار و 500 نفـر 

شـغل ایجـاد شـده اسـت. شـرکت هفـت المـاس طـی 

سال های گذشته همواره تالش کرده است رو به جلو 

حرکـت کنـد و در ایـن رابطه، طرح های توسـعه ای در 

زنجیـره فـوالد بـه اجـرا درآورده اسـت. تـا جایـی کـه 

هم اکنون نصب خط تولید ورق قلع اندود نیز در این 

شـرکت بـه اتمـام رسـیده و تسـت های اولیـه تولیـد 

محصـول در آن نیـز بـه خوبـی انجـام شـده اسـت. در 

همین حال، چندین کویل ورق قلع اندود تولید شده 

و برای انجام تست  اولیه در اختیار مصرف کنندگان 

قرار داده شده است. منتظر تشریف فرمایی یکی از 

مسئوالن که احتماال وزیر صنعت، معدن و تجارت 

خواهـد بـود، هسـتیم کـه ایـن خـط را بـه طور رسـمی 

افتتاح کند. الزم به ذکر اسـت که خط مورد اشـاره 

قـادر بـه تولیـد ورق بـا پوشـش قلـع و نیـز بـا پوشـش 

کـروم خواهـد بـود و بـه ایـن ترتیـب، تنهـا خـط تولید 

کشور است که می تواند هم ورق با پوشش کروم و 

هم با پوشش قلع تولید کند. 

محصـول مهـم دیگـری کـه در برنامـه تولیـد قرار 

دارد و تولیـد آزمایشـی آن نیـز انجـام شـــده، ورق 

فـوالدی زنگ نـزن بـا گریـد 430 و 439 اسـت. ایـن 

ورق های فوالدی در صنایع مختلفی همچون لوازم 

خانگـی، خودروســـازی، اگزوزســـازی و... کاربـــرد 

دارنـد. گفتنـی اسـت که شـرکت هفـت الماس طی 

سـال های قبـل در زمینـه تولیـد ورق هـا تحقیـق و 

آزمایش کرده و پروژه یاد شـده توسـط بخش تحقیق 

و توسعه این مجموعه به سرانجام رسیده است. به 

طـــوری کـه در دستگاه هـــا و ماشیـــن آالت تولیـدی 

تغییراتـی ایجـاد کردیـم تـا بتوانیـم فـوالد زنگ نـزن را 

تولیـد کنیـم. در ایـن خط نیز محصول تولید شـده و 

در اختیـــار بسیـــاری از مصرف کننـــدگان ماننـــد 

تولیدکنندگان لوازم خانگی و به ویژه خودروسـازی 

قرار گرفته است. ورق زنگ نزن نسوز در خودروسازی 

بـه ویـژه اگـزوز و کاتالیسـت آن بـه کار مـی رود. در 

نظر داریم ساالنه حدود 15 هزار تن از این محصول 

را تولید و روانه بازار مصرف کنیم. 
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خط نوردی 700 تن به ازای هر ساعت از یک محصول 

معمولـی تولیـد کـرد. در حالـی کـه بـرای تولیـد یـک 

محصول خاص با ارزش افزوده باال، می توان تا 300 تن 

محصول تولید کرد. در نهایت اینکه میزان ضخامت 

محصـول نیـز تعیین کننـده محصـول نهایـی نـوردی 

اسـت. چراکـه در ضخامت هـای باال میزان تولید نیز 

افزایـش و در مقابـل، بـرای تولیـد ورق بـا ضخامـت 

پایین، میزان تولید کاهش می یابد. همچنین قیمت 

تغییـر  بـا ضخامـت  متناسـب  نـوردی  محصـوالت 

می کند. به طور مثال، ممکن است قیمت ورق گرم 

یک میلی متر حدود 150 دالر به ازای هر تن بیشتر از 

ورق گرم سه میلی متر باشد. 

المـاس  ◄ هفـت  اولیـه  مـواد  تامیـن  وضعیـت 

چگونه است؟

هفـت المـاس در حـال حاضر، مــواد اولیه خود 

را هـم از بـورس می خـرد و هـم بخشـی دیگـر را از 

طریـق واردات تامیـن می کنـد. طبیعـی اسـت کـه 

تولیدکننـدگان داخلـی نمی توانند همه مـواد اولیه 

شـرکت مـــا را تامیـــن کننـــد. به طـــور مثال، هنوز 

در  بازکننـده  ورق  سـیلیکونی،  ورق  تولیدکننـده 

قوطـی کنسـرو، ورق آلیـاژی و زنگ نـزن در کشـور 

وجود ندارد؛ این ورق جزو سـخت ترین محصوالت 

فـوالدی در دنیـا بـوده و تنهـا تولیدکننـده ایـن ورق 

در کشـور هفت الماس اسـت. متاسفانه ورق گرم 

ایـران تولیـد نمی شـود و  ایـن محصـــول در  اولیـه 

بنابرایـن ناچـار بـه واردات آن هسـتیم. ضمن اینکه 

ورق هـای فـوالدی بـا کیفیـت را نیـز وارد می کنیم. 

البتـه محصـوالت خـط تولیـد سـبا در شـرکت فوالد 

مبارکـه بسـیار بـا کیفیـت اسـت و می توانـد ورق 

گـرم اسـتاندارد تولیـد کند. امیدوار هسـتیم همه 

تولیدکننـدگان ورق در کشـور بتواننـد محصـوالت 

کیفی و استاندارد را تولید کنند.

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه پـس از بحرانـی کـه 

در دولـت قبـل توسـط معـاون معدنی وقـت وزارت 

صمـت ایجـاد شـد، هم اکنـون در بـازار ورق فوالدی 

بـه ویـژه تامیـن مـواد اولیـه، تقریبـا شـاهد ایجـاد 

تعـادل نسـبی و آرامـش هسـتیم. اکنـون خردگرایـی 

خاصـی در وزارت صمـت حاکـم بـوده و نتیجـه این 

موضـوع در بـازار خـود را نشـان داده اسـت. وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت در گذشـته بـه صـورت 

دسـتوری قیمـت محصـوالت ورق فـوالدی را پایین 

نگه داشـته بود و همین امر باعث شـد تا تقاضا به 

ویـژه بـرای ورق گـرم کـه مـاده اولیـه بسـیاری از 

صنایع پایین دسـتی اسـت، افزایش یابد. این یعنی 

قیمت گـذاری دسـتوری باعـث شـد دو اتفـاق در 

آنکـه تولیدکننـده  بـازار فـوالد رخ دهـد؛ نخسـت 

تمایـل کمتـری بـرای افزایـش تولید و عرضـه کاال به 

کاالی  تولیـــد  یعنـی  ایـــن  باشـد.  داشتـــه  بـــازار 

قیمت گـذاری شـده کاهـش یافـت. دوم اینکه در 

بـازار مصـرف نیـز متقاضیـان بـا توجـه بـه ارزانـی 

مـواد اولیـه، بـه جـای اعـالم نیاز واقعی خـود برای 

دریافـت مـواد اولیـه، تـا دو سـه برابـر تقاضـا ثبـت 

کردنـد. بنابرایـــن شاهـــد تقاضـای کاذب در بازار 

بودیـم. نتیجــه ایـن موضـوع نیـز افزایـش قیمـت 

مـواد اولیـه، ایجـاد تقاضـای کاذب و بـازار سـیاه و 

نابه سامـــانی کامـــل بازار بود. متاسـفانه حتی در 

از  برخـــی  ابطـــال  شاهـــد  نابه سامانی هــــا  ایـــن 

معامـالت فـوالدی نیـــز بودیــــم کـه بـه افزایــــش 

التهابات دامن زد.

در حال حاضر، شاهد به وجود آمدن عقل گرایی 

در میـان سیاسـت گذاران صنعـت فـوالد هسـتیم. 

تولیدکننـدگان همواره درخواسـت دارنـد که دولت 

قیمت گـذاری  نشـود.  کاالهـا  قیمت گـذاری  وارد 

دسـتوری، تخریب کننـده بـازار و خطرنـاک اسـت و 

هرگـز در هیـچ کشـوری، قیمت گـذاری دسـتوری 

نتیجه مثبتی نداشته است. 

در این میان، محصول بعضی تولیدکنندگان ورق 

گرم به دلیل نوع خط تولید آن ها از کیفیت کمتری 

برخوردار اسـت و در صورتی که تولید این شـرکت ها 

نیـز کیفـی انجـام شـود، قطعـا بـازار از آن هـا تقاضـای 

محصول خواهد کرد. بنابراین مشـکل صنعت فوالد 

کشور در حوزه نورد ورق گرم، تکنولوژی تولید است 

نمی تواننـد  حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان  عمـده  و 

محصوالتی با کیفیت باال تولید کنند. 

محصـوالت  ورق،  تولیدکننـدگان  همـه  اخیـرا 

خـود را بـه بـورس آورده انـد و شـاهد چندیـن عرضـه 

سنگین از سوی تولیدکنندگان بودیم. این موضوع 

فعالیت های دانش بنیان هم در 
طراحی و نصب خطوط تولید و هم 

در محصوالت تنها به دو علت اتفاق 
می افتد؛ نخست آنکه شرکت باید 

یک پشتوانه و گذشته مهندسی 
بسیار قوی داشته باشد؛ دوم اینکه 

محصوالتی که در شرکت تولید 
می شوند، ارزش افزوده بسیار باالیی 

داشته باشد
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نتیجـه عـدم دخالـت دولـت در قیمت گـذاری و 

بـازار بـوده اسـت. بـا توجـه بـه واقعـی شـدن قیمت 

محصـوالت فـوالدی، تولیدکنندگان همه توان خود 

را بـه بـورس می آورنـد و شـاهد تقاضـای واقعـی در 

بورس کاال هستیم. از این رو بازار به تعادل رسیده 

و قیمت هـا تـا حـدودی کاهش یافته اسـت. باز هم 

تاکیـد می شـود محدودیت تقاضـا، محدودیت در 

سـقف  تعییـن  دسـتوری،  قیمت گـذاری  عرضـه، 

خریـد، تعییـن سـقف رقابت و تعیین زمـان رقابت، 

منجر به اختالل در تعیین واقعی تقاضا می شود و 

هـر نـوع اختاللـی به ایجـاد نابه سـامانی قیمتی در 

بازار منجر خواهد شد و در این نابه سامانی، رانت 

به وجود می آید.

اگر دولت به این خرد برسـد که قیمت گذاری 

دسـتوری در بـازار فـوالد حاکـم نباشـد کـه بـه ایـن 

موضوع خوش بین هستیم، در بازار ثبات و آرامش 

ایجاد خواهد شد.

عرضـه همـه محصـوالت فـوالدی در بـورس را  ◄

آیـا هفـت المـاس نیـز  چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ 

محصوالت خود را در بورس عرضه می کند؟

محصـوالت  هفتـه  هـر  المـاس  هفـت  شـرکت 

خود را در بورس کاالی ایران عرضه می کند. طبق 

قانـون در صورتـی کـه خریـدار بـرای عرضـه انجـام 

شـده در بـورس وجـود نداشـته باشـد، کاال مـازاد 

تلقـی می شـود و عرضه کننـده ایـن اختیـار را دارد 

کـه آن را صـادر کنـد. به دلیل اینکه قیمت صحیح 

تنظیـم شـده اسـت، تقاضای واقعـی در بـازار اتفاق 

بسـیار شـفاف  فـروش  و  و میـزان خریـد  می افتـد 

مشـخص اسـت. مکانیزم قیمت گذاری با نرخ ارز 

نیمـا انجـام می شـود و بـه دلیـل یکسان سـازی نـرخ 

مـواد اولیـه، محصـوالت و صادرات، بـازار به تعادل 

بـازار آرامـش بـه  رسـیده اسـت. هـر زمـان کـه در 

وجـود آیـد، رانـت و بازار سـیاه در آن جایی نخواهد 

بـا  بـازار  در  تولیدکننـدگان  همـه  اکنـون  داشـت. 

توجــــه بــــه نبـــود قیمت گـذاری دستـــوری رفتـار 

منطقـی از خـود نشـان می دهنـد و بـازار بـه ثبـات 

رسیده است.

آرامـش در بـازار باعـث شـده اسـت بـازار بـرای 

تولیدکننده و مصرف کننده پیش بینی پذیر  باشـد؛ 

ایـن یعنـی مصرف کننـده از عرضـه تولیدکننـده در 

هفته هـای آتـی آگاه اسـت و تولیدکننـده نیـز بـرای 

در  همچنیـن  می یابـد.  رغبـت  بـورس  در  عرضـه 

صورتـی کـه مـازاد عرضـه در بـورس داشـته باشـیم 

هـم می توانیـم در نوبـت بعـدی عرضه بیشـتری در 

بـورس انجـام دهیـم و هم اینکه ایـن مازاد می تواند 

صادر شود.

نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه با واقعی سـازی 

قیمت هـا، قـدرت در دسـت خریـدار قـرار می گیرد 

و انتخـاب می کنـد کـه در چه زمـان، چه میزان و با 

چه قیمتی محصول عرضه شده را خریداری کند. 

همچنیـن تولیدکننـدگان بیشـتری تمایـل خواهنـد 

بـورس عرضـه کننـد و  داشـت کاالی خـود را در 

داشـت.  خواهـد  بیشـتری  انتخـاب  نیـز  خریـدار 

نتیجــــه ایــــن فراینــــد، ایجـــاد رقابـــت هــم میـان 

عرضه کنندگان و هم خریداران برای افزایش کمیت 

و کیفیت محصول خواهد بود.

آیـا محدودیـت انـرژی فعالیـت هفت المـاس را  ◄

ایـن  در  شـما  نظـر  اسـت؟  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت 

خصوص چیست؟

با اینکه صنعت فوالد به آرامش نسـبی رسـیده 

اما موضوع دیگری که این صنعت را آزار می دهد، 

محدودیت هـای انـرژی اسـت. در همـه جـای دنیا، 

قیمـت بـرق خانگـی از قیمت برق صنعتـی گران تر 

است زیرا صنعت میزان بیشتری از برق را مصرف 

می کنـد. منطـق قیمـت در همـه جـای دنیـا ایـن 

اســــت کــــه هنگــــامی کـــه مصــرف کننــده حجــم 

بیشـتری از کاال را می خـرد، قیمـت بـرای آن کمتـر 

محاسـبه می شـود. عالوه برایـن، در بخـش صنعتی 

مصرف، تداوم دارد و مانند بخش خانگی محدود 

به ساعاتی از شبانه روز نیست. ضمن اینکه میزان 

مصرف برق در صنعت ثابت اسـت. از این رو، هم 

بـه خاطـر یکنواختـی  بـه دلیـل حجـم زیـاد و هـم 

مصـرف، بـرق صنعتـی ارزان تـر بایـد باشـد. نکتـه 

قابـل توجـه دیگـر در خصـوص مصرف برق صنعتی 

بـرق،  مصـرف  قبـال  در  صنعـت  کـه  اسـت  ایـن 

محصـول تولیـد می کنـد و آن را در بـازار بـه فـروش 
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می رساند و در قبال آن به دولت مالیات پرداخت 

می کنـد. ایـن یعنـی صنعـت هـر چـه برق بیشـتری 

مصـرف کنـد، عمـال کاالی بیشـتری تولیـد خواهـد 

کـرد و بـا تولیـد و فـروش بیشـتر، درآمـد بیشـتری 

خواهد داشـت و در نتیجه، مالیات بیشـتری را به 

دولت پرداخت خواهد کرد.

صنعتگـری کـه برق بیشـتری مصرف می کند، 

در  باشـد.  داشـته  بیشـتری  درآمـد  دارد  قصـد 

نتیجـه، دولـت و حاکمیت بـا دریافت مالیات در 

ارزش افـزوده تولیـد شـریک خواهند بود و شـریک 

بـه شـریک خـود بـرای ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر 

بایـد تخفیـف دهـد زیـرا اگـر چرخ صنعت بیشـتر 

گـردش کند، مالیات بیشـتری بـه دولت پرداخت 

خواهد کرد.

متاسفانـــه مصـــرف خانگی بـــرق در سال هــای 

اخیـر بـه شـدت افزایـش یافته و ایـن موضوع باعث 

شـده اسـت بـه بخـش صنعتی فشـار بیشـتری وارد 

شـود. عـدم عرضـه انرژی کافی به بخش صنعت و 

در نتیجـه، کاهـش تولیـد مانـع رشـد صنعتی شـده 

اسـت و طـی چنـد سـال آینـده بیـکاری و فقـر را بـه 

جامعه تزریق خواهد کرد. 

متاسفانــــه دولت هـــا شجاعـــت تصمیم گیری 

درسـت را ندارنـد زیـرا باید قیمـت تمام حامل های 

انرژی در تمـــام صنایــــع کمتــــر از قیمـــت خانگی 

باشـــــد. در حـــال حاضــــر، قیمــــت گــــاز صنعـــت 

پتروشیــــمی 10 برابــــر قیمــت گـــاز خانگی اســت. 

متاسـفانه بـا ایـن وضعیـت، صنعـت آینـده روشـنی 

نخواهد داشت. 

بسیـــاری از شرکت هـــا ازجملـه هفـت الماس، 

نیـروگاه اختصاصـی در اختیـار دارند امـا باید برق 

ایـن نیـروگاه را به شـبکه سراسـری بدهنـد و دولت 

آن هـــا  بـه  را مجـــددا  بـــرق  از شـبکه سراســــری، 

می فروشد. در حـــال حاضـــر، یک نیروگاه کوچک 

در داخل مجموعه و یک نیروگاه دیگــر به صورت 

شـراکتی در اختیـار داریـم امـا اشـکال قانونـی ایـن 

اســـت کـه دارنـــده نیـروگاه بایـد بـرق خـود را بـه 

دولـت بدهـد و دوبـاره آن را از دولـت خریـداری 

کنـد. متاسـفانه تابسـتان امسـال نیـز بـا توجـه بـه 

همـــه  بــــرق  دولـــت  کشـــور،  در  بــــرق  کمبــــود 

تولیدکننـدگان فـوالد را کـه حتـی نیـروگاه بـرق در 

اگـر  یعنـی  ایـن  کـرد.  قطـع  داشـتند،  اختیـار 

شـرکت ها نیـروگاه بـرق نیـز احـداث کننـد، دولـت 

در برخـی مواقـع بـرق آن هـا را قطـع خواهـد کـرد و 

همچنـان خطـر کمبـود انـرژی بـرای صنعـت فـوالد 

وجود خواهد داشت. 

آینـده  ◄ بـرای  المـاس  هفـت  کلـی  اسـتراتژی 

خود چیست؟

فعالیت در هفت الماس به صورت دانش بنیان 

کاالی  تولیـد  همـواره  شـرکت  ایـن  مسـیر  و  بـوده 

دانش بنیـان بـا ارزش افـزوده بـاال اسـت. همچنیـن 

شـرکت هفـت المـاس اسـتراتژی دقـت و کیفیـت 

بیشـتر در تولید محصوالت را در دسـتور کار خود 

محصوالتـی  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  داده  قـرار 

همچـون ورق زنگ نـزن، گالوالـوم، ورق کـروم، ورق 

خودرویـی تولیـد می کنیـم. در ایـن رابطـه ممکـن 

اسـت طراحـی یـک خـــط تولیـــد سال هـــا بـه طـول 

بینجامـــد امـــا در مقابـل، محصوالتـی در آن تولید 

شـود که ارزش افزوده بسـیار باالیی دارند. به طور 

مثــــال، خـط تولیــــد ورق رنگــــی هفــــت المــــاس 

مدرن تریـــن خط تولیــــد ایــــن محصــول در کشـور 

اسـت و کیفیت محصوالت مشـابه سایر شرکت ها 

بـه پـای ایـن خـط نمی رسـد زیـرا تکنولـوژی بـه کار 

هفـــت  اسـت.  منحصربه فـرد  خـط  ایـن  در  رفتـه 

المـــاس با توجـــه بـــه استراتــــژی خـــود، وارد تولید 

و  نمی شـود  فـوالد  صنعـت  عمومـی  محصـوالت 

ورق های فوالدی خاص تولید می کند. 

ناگفته نماند که توسعه هم به صورت کمی و 

هــــم بــــه صــــورت کیفــــی بستگـــی بـــه تصمیــم 

سیاسـت گذاران دارد. ایـن یعنـی هـر انـدازه فضـا و 

می توانیــــم  باشــــد،  داشـته  وجـود  رشـــد  امکـــان 

فعالیت های خود را توسعه دهیم. 

کامـال  ◄ شـرکت  یـک  عنـوان  بـه  المـاس  هفـت 

خصوصـی، بسـیار موفـق عمـل کـرده اسـت. رمـز 

موفقیت این شرکت را چه می دانید؟

مهم ترین عامل موفقیت هفت الماس، نیروی 

انسانی است. شرکت ما نیروهای جوان، باانرژی و 

متاسفانه مصرف خانگی برق در 
سال های اخیر به شدت افزایش یافته 

و این موضوع باعث شده است به 
بخش صنعتی فشار بیشتری وارد 
شود. عدم عرضه انرژی کافی به 
بخش صنعت و در نتیجه، کاهش 

تولید مانع رشد صنعتی شده است و 
طی چند سال آینده بیکاری و فقر را 

به جامعه تزریق خواهد کرد
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و  تولیـــدی  چالش هــــای  همـــه  بــــر  مجموعـــه 

درون سازمانی غلبه و نسبت به دیگر شرکت های 

افـزوده  ارزش  دارای  و  متفـاوت  کاالی  رقیـب، 

تولید کند.

هفت الماس، عضو صندوق نوآوری و شکوفایی 

ریاسـت جمهوری اسـت و ساالنه بخشـی از درآمد 

شـرکت را بـه ایـن صنـدوق منتقـل می کنـد و در 

اسـتان قزویـن، سـهامدار اصلـی آن اسـت. هفـت 

المـاس در ایـن صنـدوق، پـروژه تعریـف می کنـد و 

عضـو  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  پروژه هـا  ایـن 

منتقـل می شـود. بـا اسـتفاده از ایـده و دانـش ایـن 

شرکت ها، تکنولوژی خلق و توسعه داده می شود و 

مورد حمایت شرکت ما قرار می گیرد.

سخن پایانی... ◄

مهم  ترین تهدید کشور ما در اقتصاد و صنعت 

قیمت  گـذاری  تهدیـــد  آینــــده،  سال هــــای  طــــی 

دسـتوری اسـت. حتـی تحریـم، نبـود تکنولـوژی و 

تغییرات سیاسی نمی توانند به اندازه قیمت گذاری 

دستوری، صنعت و اقتصاد را تهدید کنند. نتیجه 

قیمت گـذاری دسـتوری، رسـیدن بـه بحران هایـی 

در حـوزه آب، بـرق، گاز، غـذا، صنعـت و... خواهـد 

بـود. همان طور که گفته شـد، قیمت گـذاری باعث 

بر هم خوردن تناسـب میان عرضه و تقاضا خواهد 

شـد و تعـادل در جامعـه را بـر هـم خواهـد زد زیـرا 

باعـث بـه وجـود آمدن ولع مصرف می شـود و قشـر 

ثروتمندتـر از ایـن موضـوع نفـع بیشـتری خواهنـد 

برد. بنابراین قیمت گذاری دسـتوری، باعث فقر و 

نابرابری اجتماعی می شـود و قشـر ضعیف جامعه 

فضـا،  ایـن  کـرد. در  بیشـتر خواهـد  فقـر  را دچـار 

انگیـزه ای  هیـچ  سـرمایه گذاران  و  تولیدکننـدگان 

برای رشد نخواهند داشت.

پرتالشـی در اختیـار دارد. هفـت المـاس، مجموعه 

جوان گرایـی اسـت و از نیروهـای متخصـص زیـادی 

بهـره می بـرد. از ایـن رو، گـروه طراحـی و تحقیـق و 

توسعه بسیار قوی در اختیار داریم.

بـه عبـارت بهتـر، هفـت المـاس یـک مجموعـه 

دانش بنیـان اسـت و هـر محصولـی را خـود تولیـد 

می کنـد و توسعـــه می دهـــد. به عنـوان مثال، خط 

گالوالـوم کـه در حـال حاضـر فعـال بـوده، بـه طـور 

کامـل دانش بنیـان اسـت زیـرا ایـن محصـول بسـیار 

خـــاص اســـت و بـــه راحتـــی قابـــل تولیـد نیسـت. 

همچنین بعضی محلول های شیمیایی خاصی که 

برای عملیات پوششی و تمیزکاری به کار می رود، 

تنها در هفت الماس تولید می  شـود. عالوه بر این 

مـوارد، بسـیاری از آلیاژهـای فـوالدی و گریدهـای 

ورق نیـز بـه صـورت انحصاری توسـط هفت الماس 

تولیـد می شـود. بـرای تولیـد ایـن محصـوالت ابتـدا 

یـک خـط آزمایشـی تولیـد آن را طراحـی و راه اندازی 

کردیم و پس از دستیابی به نتیجه مثبت، خط در 

مقیـاس پایلـوت و نیمه صنعتـی مـورد آزمایـش قرار 

گرفـت و سـپس خـط اصلـی طراحـی، مهندسـی و 

سـاخته شـد. نکته قابل توجه این اسـت که هیچ از 

تامین کننـدگان خارجـی بـه مـا تجهیـزات ندادند و 

تمـام تجهیـزات ایـن خطـوط در خـود هفـت الماس 

طراحی و ساخته شده است. پس از بهره برداری از 

اختیـار  در  شـده  تولیـد  محصـول  تولیـد،  خـط 

مشـتریان قـرار گرفـت و گواهـی اسـتاندارد الزم را 

نیز دریافت کرد. 

فعالیت هـــای دانش بنیـــان هـم در طراحـی و 

نصـب خطـوط تولیـد و هـم در محصـوالت تنهـا به 

دو علـت اتفـــاق می افتـــد؛ نخســـت آنکـه شـرکت 

باید یک پشـتوانه و گذشـته مهندسـی بسیار قوی 

داشتـــه باشـــد؛ دوم اینکـــه محصـــوالتی کـــه در 

شرکت تولید می شوند، ارزش افزوده بسیار باالیی 

داشته باشد. 

هفـت المـاس در بخـش فروش نیز موفق عمل 

کـرده اسـت و بـه صـورت دانشـی در ایـن حـوزه 

فعالیـت می کنـد. ضمـن اینکـه اغلـب افـراد تیـم 

فـروش بـدون سـابقه فعالیـت در ایـن حـوزه جذب 

شـده اند. تیـم جـوان و باانگیـزه، باعـث می شـود 
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برق ارزان ، رقیب واحدهای بازیافت قراضه
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد کاال فوکا گفت: متاسـفانه قیمـت برق صنایع فوالدی کشـور ارزان اسـت و بـا توجه به کم  اهمیت بـودن آن 
بـرای فوالدسـازان، مصـرف قراضه فرآوری شـده نیز در این شـرکت ها کاهش یافته و بـه نوعی بـرق ارزان، یک رقیـب بازدارنده برای 

واحدهای بازیافت و فرآوری ضایعات آهنی است.

مدیرعامل شرکت فوالد کاال فوکا:

برق ارزان ، رقیب واحدهای بازیافت قراضه

مسـعود غالمـی در گفت وگو بـا خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

شرکت فوالد کاال فوکا در سال 1384، فعالیت خود 

را در زمینـه بازیافـت ضایعـات و خرده هـای فلـزی 

در زمینی به مسـاحت 61 هزار و 19 مترمربع واقع 

در کیلومتـر 55 جـاده اصفهـان آغـاز کـرد. ظرفیت 

سـاالنه تولیـد ایـن شـرکت در مجـوزی کـه از سـوی 

وزارت صمـت صـادر شـده، 350 هـزار تـن بـوده امـا 

میـزان ظرفیـت واقعـی مجموعـه، 200 هـزار تـن در 

سال است. پس از گذشت پنج سال یعنی در سال 

1389، بـا نصـب تجهیـزات و ماشـین آالت، میـزان 

تولیـد مجموعـه بـه 150 هـزار تـن در سـال رسـیده 

اسـت و بـا وجـود تولیـد شـبانه روزی و به کارگیـری 

100 نیـروی انسـانی، امـکان افزایـش میـزان تولیـد 

وجود ندارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کاال فـوکا در خصـوص 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه خـود عنـوان کـرد: انـواع 

ضایعـات آهنـی اعـم از قراضه هـای بدنـه خـودرو، 

ضایعـات خانگـی، تیرآهـن، میلگـرد و... را از سراسـر 

کشـور تامیـن می کنیـم و در واقـع تاکنـون اقـدام بـه 

واردات قراضه آهنی نکرده ایم.

استفاده از قراضه آهنی، موثر در کاهش   

مصرف انرژی و میزان آلودگی

وی در خصـوص نحـوه فعالیـت شـرکت اذعـان 

بـا  کـرد: نحـوه کار مـا بـه ایـن صـورت اسـت کـه 

دسـتگاه شـریدر ضایعـات آهنـی شـامل ضایعـات 

فلـزی فلـه و پرسـی را کمتـر از 20 ثانیـه بـه قطعـات 

ناخالصی هـا  کلیـه  و  تبدیـل  سـانتی متر   25 زیـر 

غیرفلزی شامل، خاک، پالستیک، آلومینیوم، مس، 

در  و  می کنیـم  جـدا  آن  از  غیـره  و  برنـج  اسـتیل، 

نهایت، بر اساس درخواست مشتری و یا در قالب 

تحویـــل  نهــــایی  مصرف کننـــده  بـــه  استانــــدارد 

می دهیـــم. قراضـــــه خـرد شـــده در ایـن مجموعـه 

منطبق با  ISR210 / 211 است.

غالمی، عمده مشتریان خود را واحدهای ذوب 

و فوالدسـازی عنـوان کـرد و افـزود: بـا توجـه به اینکه 

شـرکت های  اسـت،  شـده  شـناخته  مجموعـه  ایـن 

فـوالدی بـه صـورت کارمـزدی و یـا آزاد بـرای تامیـن 

مـواد اولیـه خـود بـه شـرکت مراجعـه می کننـد. هـر 
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چنـد کـه ضایعـات الکترونیکـی، سـیم مسـی، برنـج، 

آلومینیـوم، الک و پالسـتیک، از دیگـر محصـوالت 

حاصل از فرآوری به وسیله دستگاه شریدر است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کاال فـوکا بـا اشـاره بـه 

مزایای متعدد استفاده از قراضه آهنی در واحدهای 

فوالدسـازی، تشـریح کرد: کاهش هزینه حمل ونقل، 

کاهـش مصـرف انـرژی، اسـتفاده از سـبدهای کمتر 

جهت شـارژ کـوره، کاهش آسـیب دیدگی دیوارهای 

نسـوز، کاهـش مـدت زمـان فراینـد و کاهـش میـزان 

الکتـرود مصرفـی ازجملـه مزایـای اسـتفاده از قراضه 

خرد شده در کوره های فوالدی به شمار می رود.

وی در ادامـه بیـان کـرد: طبـق تحقیقـات انجام 

شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت 

متحـده آمریـکا و اتحادیـه بازیافـت اروپـا، مصـرف 

قراضـه خـرد شـده باعـث کاهـش و صرفه جویـی در 

کاهـش آلودگـی هـوا بـه میـزان 86 درصـد، کاهـش 

آلودگی آب به میزان 76 درصد، کاهش مصرف آب 

بــــه میــــزان 40 درصــــد، صرفــــه جویی در مصــــرف 

سـنگ آهن و در نهایـــت، صرفــــه جویی در مصـرف 

زغال سنگ می شود.

ارزان بودن قیمت برق صنایع چه تبعاتی   

به دنبال دارد؟

غالمی ضمن تشریح عمده ترین چالش های این 

شرکت، مطرح کرد: متاسفانه قیمت برق در کشور 

برای صنایع فوالدی ارزان تمام می شود و با توجه به 

اینکه هزینه برق برای این شرکت ها اهمیت خاصی 

نـدارد، آن هـا درصـدد کاهـش و یـا عـدم اسـتفاده از 

قراضـه آهنـی فـرآوری شـده هسـتند. بـه طـوری کـه 

مدتی است شرکت های ذوب دیگر از قراضه آهنی 

فـرآوری شـده اسـتقبال نمی کننـد. بنابرایـن ارزان 

بـودن قیمـت بـرق بـه یـک رقیـب بازدارنـده  بـرای 

مجموعه ما تبدیل شده است.

وی تاکیـد کـرد: در واقع زمانی که قراضه آهنی 

بـرای تولیـد ذوب در کوره هـا تمیـز و فـرآوری شـده 

باشـد، بـه ازای هـر تـن محصـول تولیـد شـده، انـرژی 

کمتـری صـرف خواهـد شـد امـا بـه دلیـل اینکـه تـا 

حدودی قیمت برق برای صنایع فوالدی از اهمیت 

خاصی برخوردار نیسـت، برای شـرکت های فوالدی 

ضایعـات  فـرآوری  بـه  کـه  اسـت  مقرون به صرفه تـر 

آهنی نپردازنــــد. در واقــــع، شرکت هــــا در صورتـــی 

اقـدام بـه فـرآوری قراضه هـای آهنی می کنند که به 

راحتی امکان استفاده مستقیم ضایعات در کوره ها 

فراهم نباشد.

مالیات بر ارزش  افزوده، مانع رقابت در   

بازار سنتی است

مدیرعامـل شرکـــت فـــوالد کاال فـــوکا دربـــاره 

دومین چالش شرکت فوالد کاال فوکا، تصریح کرد: 

در سراسـر کشـور قراضـه آهنـی در بـازار بیشـتر بـه 

صـورت غیـر رسـمی توسـط دوره گردهـا جمـع آوری 

می شـود و بزرگ تریـن معضـل شـرکت مـا این اسـت 

کـه در ایـن میـان، چیـزی به عنوان فاکتـور فروش و 

نـــدارد.  افــــزوده وجـــود  بـر ارزش  درج مالیــــات 

مصرف کننـده یعنـی کارخانه هـای فـوالدی به طور 

بـه خریـد  اقـدام  بنگاه هـا  ایـن  از طریـق  مسـتقیم 

نیـــز  طـــرف  آن  از  و  می کننــــد  آهـــن  ضایعـــات 

کارخانه هـای ذوب، شـمش های فـوالدی خـود را به 

کارخانه هـای نـورد )میلگـرد، نبشـی و...( تحویـل 

می دهنـــد و بــــه صـــورت غیررسـمی و بدون درج 

مالیـات بـر ارزش افـزوده، بـه فـروش می گذارنـد اما 

بـه دلیـل اینکـه مشـتریان اصلـی شـرکت مـا جـزو 

صنایع باالدسـتی در صنعت فوالد و ثبت شـده در 

بـورس کاالی ایـران محسـوب می شـوند، بایـد بـه 

صـورت رسـمی بـه فعالیـت خـود بپردازیـم و ایـن 

یعنـی بایـد در فاکتـور خریـد و فروش خـود مالیات 

بـر ارزش افـزوده را درج کنیـم کـه ایـن امـر، مانـع 

رقابت ما با سایر رقیبان در بازار سنتی می شود.

غالمـی در خصـوص اثـر درج مالیـات بـر ارزش 

افـزوده در فاکتـور، اظهـار کـرد: بزرگ تریـن مشـکل 

شـرکت ما این اسـت که محصوالت ضایعات آهنی 

فرآوری شده را به فاکتور رسمی به فروش می رسانیم. 

از آنجـا کـه بایـد خرید مـواد اولیه به صـورت قانونی 

انجـام شـود، بایـد مالیـات بـر ارزش  افـزوده پرداخت 

کنیم. در مقابل، هنگامی که قصد داریم محصول 

خـود را بـه فـروش برسـانیم، فاکتور فروش ما رسـمی 

اسـت و بایـد مالیـات بـر ارزش افـزوده را در آن درج 

کنیم. این موضوع باعث می شود تا مصرف کننده 

متاسفانه قیمت برق در کشور برای 
صنایع فوالدی ارزان تمام می شود 

که در همین راستا شرکت ها درصدد 
کاهش و یا عدم استفاده از قراضه 

آهنی فرآوری شده هستند
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مبلـغ بیشـتری پرداخـت کنـد و کارخانه  هـای ذوب 

تمایـل کمتـری بـرای خریـد دارنـد؛ به طـوری که این 

شـرکت ها ترجیـح می دهنـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خـود را از بـازار آزاد تهیـه کننـد کـه فاکتـور رسـمی 

نـدارد و در نتیجـه، ملـزم بـه پرداخـت مالیـات بـر 

ارزش  افزوده نشوند.

خرید و فروش شفاف فوالدسازان بورسی  

وی تصریـح کـرد: متاسـفانه برخـی شـرکت های 

ذوبی شـمش  فوالدی خود را به صورت غیر رسـمی 

در بازار عرضه می کنند و بدون درج مالیات ارزش 

 افزوده، حاشیه سود خود را به نوعی باالتر می برند. 

بـه همیــــن دالیــــل شرکت هــــای فـــوالدی کمتـــر از 

خریـداری  شـده  فـرآوری  ضایعـات  مـا،  مجموعـه 

می کنند. البته ناگفته نماند کــه برخی کارخانه ها 

بـا توجـه بـه خریـد و فـروش سیسـتمی بـه ویـژه در 

صـورت  در  هسـتند  موظـف  ایـران،  کاالی  بـورس 

خرید قراضه، آن را به همراه فاکتور از مبادی رسمی 

تامین کنند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کاال فـوکا اضافـه کـرد: 

کارخانه هایـی کـه در بـورس کاال محصـوالت خـود را 

عرضـه و یـا مـواد اولیـه را از آن خریداری می کنند، به 

فـروش،  و  خریـد  فعالیـت  رسـمی  ماهیـت  دلیـل 

نمی تواننـد بـه صـورت جعلـی به فعالیـت بپردازند و 

بایـد مـدارک و مسـتندات قانونـی شـرکت را تحویـل 

بورس دهند تا اجازه ورود به رینگ صنعتی را داشته 

باشـند. بعضی شـرکت های بزرگ فوالدی مواد اولیه 

خـود را از ایـن مجموعـه بـه صـورت رسـمی و همراه با 

فاکتور خریداری می کنند و خرید و فروش محصوالت 

آن هـا بـا فاکتـور رسـمی و قانونـی به صورت روشـن و 

شفاف انجام می شود.

کمبود قراضه آهنی در کشور  

غالمـی، حفـظ بقـا در این موقعیت اقتصـادی را 

مهم ترین اولویت شرکت فوالد کاال فوکا عنوان کرد 

و گفـت: دو طـرح توسـعه بـا عنـوان »مجـوز اسـقاط 

خـودروی سـبک« و نیـز »مجـوز اسـقاط خـودروی 

سـنگین« را برای توسـعه شـرکت مدنظر قرار داریم، 

امـا بـه دلیـل اینکه خـودرو برای اسـقاط کـردن وجود 

ندارد، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده اند.

وی دیگر چالش این شرکت را کمبود قراضه در 

کشور بیان کرد و افزود: میزان قراضه آهنی موجود 

در داخل کشور به اندازه مصرف نیست و متاسفانه 

همه شـرکت ها در تالش  هسـتند که قراضه موجود 

را با باال بردن قیمت و ایجاد انگیزه برای فروشنده و 

در واقـع، بـه هـر شـکل ممکن جذب کننـد. بنابرابن 

این سه عامل باعث عدم تکمیل ظرفیت شرکت ما 

شده است.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

اینکـه در حـال حاضـر وضعیـت فـروش  بـر  مبنـی 

قراضه آهنی چگونه اسـت، گفت: با توجه به اینکه 

میـزان عرضـه قراضـه کمتـر از تقاضـای بـازار اسـت، 

وضعیت فروش ضایعات آهنی ارزیابی می شود.

غالمی در پایان اظهار کرد: انتظار داریم دولت 

محترم هر روز مانع جدیدی بر سر راه بخش تولید 

بـا اتخـاذ  و تولیدکننـدگان وضـع نکنـد و در واقـع 

سیاسـت های یکنواخت و یک سـو به معنای واقعی 

از این بخش حمایت کند.

انتظار داریم دولت محترم هر روز 
مانع جدیدی بر سر راه بخش تولید 

و تولیدکنندگان وضع نکند
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آلومینیوم
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فروش فویل آلومینیومی رونق گرفت!
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم هزاره سـوم میالد گفـت: خوشـبختانه در سـال 1400، با چالشـی در زمینه تامیـن مواد اولیـه و فروش 
محصول مواجه نبودیم و کاهش واردات محصوالت خارجی مشابه، باعث شد سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم هزاره سوم میالد:

فروش فویل آلومینیومی رونق گرفت

سید حسن حقگو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

فویل هـای  میـالد  هـزاره سـوم  آلومینیـوم  شـرکت 

از  آن  تولیـد می شـود کـه ضخامـت  آلومینیومـی 

هفـت میکـرون بـه باال متغیر اسـت. ظرفیت تولید 

ایـن شـرکت سـاالنه یـک هـــزار تـن بـــوده و تقریبـا 

100درصـد ایـن ظرفیـت فعـال اسـت. تاکنـون هیـچ 

بخشـی از خطـوط تولیـد غیـر فعـال نشـده اسـت و 

بـدون چالـش خاصـی بـه کار تولیـد ادامـه داده ایم. 

برای تولید فویل های آلومینیومی با ضخامت های 

متفاوت، به شـمش آلومینیومی خالص نیاز اسـت 

کـه بـه راحتـی هـم از بـازار آزاد و هـم از بـورس کاال 

می توانیم این ماده اولیه را تامین کنیم.

خرید آسان آلومینیوم از بورس کاال  

مدیرعامل شرکت آلومینیوم هزاره سوم میالد 

در ادامـه مطـرح کـرد: بـرای خریـد از بـورس کاالی 

ایـران، همـه اسـناد و مـدارک مـورد نیـاز را بـه ایـن 

بنگاه ارسـال کرده ایم و با داشـتن کد بورسـی فعال 

حسـاب  و  شـفاف  مالـی  صورت حسـاب  ارائـــه  و 

بانکـی بـدون مشـکل و بدهـی، نیـاز خـود بـه مـواد 

اولیه را مرتفع می سازیم. به صورت کلی، تولید از 

صفر تا صد دردسـر اسـت و هر کسـی که وارد این 

بخش شود، باید بتواند سازگاری الزم را با شرایطی 

کـه غیـر قابـل پیش بینـی اسـت، داشـته باشـد زیـرا 

گاهـی ممکـن اسـت شـرایط تولیـد برخـالف توقع و 

تالش های مستمر تولیدکننده پیش برود.

ایـن تولیدکننـده فویـل آلومینیومـی در تکمیل 

صحبت خود عنوان کرد: شـمش های آلومینیومی 

تولیـد و در  خالصـی کـه در شـرکت های داخلـی 

کیفیـت  از  می شـود،  عرضـه  ایـران  کاالی  بـورس 

بسـیار بـاال و مرغوبـی برخـوردار اسـت و بـه میـزان 

نیـاز نیـز عرضـه ایـن محصـوالت انجام می شـود اما 

اینکه تولیدکنندگان مدام به نحوه عرضه و فروش 

آن هـا اسـت.  از کم لطفـی  اعتـراض دارنـد، نشـان 

اولیـن شـرطی کـه هـر تولیدکننـده باید بـرای خرید 

شـمش آلومینیومی داشـته باشـد، نقدینگی کافی 

اسـت و اگـر از ایـن حیـث مشـکلی وجـود نداشـته 

باشـد، بـه راحتـی می تـوان از بـورس کاال مواد اولیه 

مورد نیاز را تامین کرد.

سودآوری مناسب در سال 1400  

حقگـو در ارزیابـی وضعیـت فـروش محصـوالت 

این شـرکت، بیان کرد: در سـال 1400، شـرایط فروش 

بسـیار مطلوب بود. با توجه به افزایش قیمت مواد 

اولیه و در نهایت، رشـد قیمت تمام شـده محصول 

تولیـدی، توانسـتیم سـود مطلوبی بـه دسـت آوریم. 

رشـد 50 تـا 60 درصـدی قیمـت مـواد اولیـه بـرای 
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بسیاری سبب ضرردهی شد اما برای ما این شرایط 

فویـل   مشـتریان  تصـور،  برخـالف  و  بـود  وارونـه 

آلومینیومی را از دست ندادیم و توانستیم به خوبی 

محصـوالت خـود را بـه فـروش برسـانیم. بـه صـورت 

تقریبـی نزدیـک بـه 600 تـن فویـل آلومینیومـی طـی 

10ماهـه سـال جـاری تولیـد در ایـن مجموعـه تولیـد 

شده و به فروش رسیده است.

خودروسازان، مشتری اصلی فویل آلومینیومی

مدیرعامل شرکت آلومینیوم هزاره سوم میالد 

در خصـــوص نیروهـــای فعــــال در ایــــن شرکـــت، 

خاطرنشان کرد: 100 نفر به طور مستقیم در خطوط 

تولید مشغول به فعالیت هستند و عالوه بر اینکه 

تاکنـون تعدیـل نیـرو نداشـتیم، در سـال جدیـد نیـز 

اقدام به استخدام نیرو کرده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که محصول تولیدی 

این شرکــت در چه صنایعـــی مـــورد استفـــاده قـــرار 

می گیــــرد، اذعــــان کـــــرد: عمـــــده مشتریــــان مــــا 

خودروسـازان هستنـــد و البتـــه صنایـــع مختلـف 

دیگـــری نیـــز که از فویل آلومینیــومی برای تولیــد 

محصــوالت خــود استفاده می کنند، جزو مشتریان 

ما به حساب می آیند.

به صادرات می  اندیشیم  

فویـل  تولیـد  تکنولـوژی  خصـوص  در  حقگـو 

آلومینیومی در این شرکت، گفت: فویل آلومینیومی 

در ایـن مجموعـه بـه وسـیله نـورد ورق آلومینیومی و 

تبدیـل آن بـه ضخامت هـای نازک تـر، تولیـد می  شـود 

کـه در نهایـت بـه صـورت کویـل بـه دسـت مشـتری 

می رسـد. بـرای عرضـه محصـوالت خـود در بازارهای 

بین المللـی  تاکنـون اقدامـی انجـام نداده ایـم امـا 

صـادرات را در دسـتور کار خـود، قـرار داده ایـم. البتـه 

باید در ابتدا بررسی کرد که مشتریان این محصوالت 

بیشـتر در کـدام کشـورها هسـتند تـا بعـد از آن بهتـر 

بتوانیـم ارتبـاط تجـاری برقـرار کنیـم. در کنـار ایـن 

موضـــوع، بایــــد بـه ایـــن نکتـه نیـــز توجـــه کـرد کـه 

قیمت هـای صادراتـی در حـال حاضـر بـرای مـا قابـل 

رقابت نیست و می توان گفت هم برای تولیدکننده 

و هم مصرف کننده صرفه اقتصادی ندارد و علت آن 

نیـز، حضـور کشـور چین به عنـوان یکـی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان بوده که به شدت 

رقابت را برای سایر شرکت ها سخت کرده است.

تحریم ها به حضور ما در بازار داخلی   

کمک کرد

در  آلومینیــــومی  فویــــل  تولیدکننـــده  ایـــن 

ارتبـاط بـا تاثیـر تحریم هـا بـر رونـد تولیـد و فـروش 

محصــــوالت، اظهــــار کـــرد: تحریم هـــا بـــرای مـــا 

بسـیار سـودمند بـود؛ بـه ایـن دلیـل کـه قبـل از 

تحریم هـــا تمـــام محصـوالت آلومینیومی موجود 

در بـازار داخلـی، تولیـد کشـور چین بود که امکان 

حضـور مفیـد در بـازار داخلـی را به ما نمـی داد و به 

همیـــن دلیـــل نمی توانستیـــم آن طـــور که بایـــد، 

فـروش  بـه  بـازار داخلـی  محصـوالت خـود را در 

برسـانیم امـا بـا آغـاز تحریم هـا و بـه صفـر رسـیدن 

واردات کاالهـای چینـی، این فرصت را به دسـت 

آوردیـم تـا بتوانیـم به رقابت با سـایر تولیدکنندگان 

داخلی بپردازیم.

طرح توسعه در دستور کار  

مدیرعامل شـرکت آلومینیوم هزاره سـوم میالد 

در پاسخ به خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

برای توسعه تولید چه برنامه هایی در نظر گرفته اید، 

تصریـح کـرد: قصـد داریـم با خریـداری زمینـی برای 

افزودن خط تولید جدید، ماشین آالت تکمیلی مورد 

نیـاز خـود را وارد کنیـم و برای این منظـور، اقدامات 

و  وزارت صمـت  از  مجـوز  دریافـت  اولیـه جهـت 

پیگیـری بـرای تعیین تکلیف کردن اینکـه آیا زمینی 

بـه مـا تخصیـص داده خواهـد شـد یـا خیـر را انجـام 

دادیـم و در ماه هـای آتـی برنامـه توسـعه ای خـود را 

تکمیل می کنیم و به اجرا در خواهیم آورد.

وی به وضعیت ماشـین آالت کنونی مسـتقر در 

خطوط تولید اشاره کرد و گفت: هم اکنون تجهیزات 

و ماشین آالتی که از آن ها برای تولید فویل آلومینیومی 

اسـتفاده می کنیـم، همـه بـه روز و متعلـق بـه کشـور 

آلمان هستند. توانسته ایم با روش مهندسی معکوس 

همه قعطات ماشین آالت را بومی سازی کنیم تا اگر 

قطعـه ای بـا خرابـی مواجه شـد، بـرای تعمیـر آن دچار 

چالش  نشویم و نیازمند واردات نباشیم.

در سال 1400، شرایط فروش 
بسیار مطلوب بود. با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه و در 
نهایت، رشد قیمت تمام شده 

محصول تولیدی، توانستیم سود 
مطلوبی به دست آوریم
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در آرزوی توسعه و صادرات
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مدیرعامـل شـرکت آریـن ذوب آهاری گفت: به دلیل سـنگینی عـوارض صادراتـی، توانایی صـادرات را نداریم و بـا حمایت نکردن 
مسئوالن، امکان اجرای طرح توسعه نیز از مجموعه سلب شده است.

در آرزوی توسعه و صادرات

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  آهـاری  نظـر  حسـن 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت آرین ذوب آهاری فعالیت خود را 

در سال 1389 در زمینه تولید انواع میلگرد برنجی 

در شـهرک صنعتـی عبـاس آبـاد آغـاز کـرد. در حـال 

حاضر، 100 نفر در مجموعه مشغول به کار هستند 

و فعالیـت گسـترده  ای در زمینـه تولیـد محصوالت 

برنجی دارند.

ایـن  تولیـد  وی در خصـــوص میـزان ظرفیـت 

شرکت، بیان کرد: ظرفیــت تولید مجموعــه آرین 

ذوب حـــدود 70 تـن در روز اســـت کــــه در حـــال 

حاضـر بـا 30 درصـد این ظرفیــت مشـغول فعالیت 

هستیــم. اگرچـه همـواره تـالش کرده ایـم بـا تمـام 

ظرفیـت تولیـد بـه فعالیـت خـود ادامـه دهیـم امـا 

بـه دالیلـی همچـون عـدم تامیـن سـرمایه کافـی و 

نوسـان قیمـت مـاده اولیـه ناچـار بـه تولیـد بـا ایـن 

میزان ظرفیت هستیم.

مدیرعامـل شـرکت آرین ذوب آهـاری در ادامه 

به نحوه تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مس 

مـورد نیـاز مجموعـه از طریـق بـازار آزاد خریـداری 

می شـود کـه در ایـن زمینـه بـا چالش هـای فراوانـی 

مواجه هستیم.

جوالن دالالن در بازار آزاد  

نظـر آهـاری در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: بـه 

دلیـل اینکـه دالالن در بـازار آزاد حضـور دارنـد، بـه 

هنگام تامین ماده اولیه، با قیمت ها و کیفیت های 

گوناگونـی مواجـه می شویـــم. ایـن موضــوع باعث 

سـردرگمی هــــر تولیـــدکننده ای می شـــود. اگرچـه 

خریـــد از بـــورس کاال اصلی تریـن راه تامیـــن مـاده 

اولیـه اسـت امـا چـون عرضـه فلـزات در بـورس بـا 

قیمـت باالیـی انجـام می شـود و بـرای واحدهـای 

کوچـک کـه نیـاز کمتـری دارنـد، به صرفـه نیسـت، 

بنابرایـن مـا ترجیـح می دهیـم خریـد خـود را از بازار 

آزاد انجام دهیم.

وی در ارتبـــاط بـا فراینــــد و تکنولـــوژی تولیـد 

آهـاری، تصریـح  آریـن ذوب  محصـول در شـرکت 

گـرد،  مقاطـع  شـامل  برنجـی  میلگـرد  انـواع  کـرد: 

شش پر و چهارپر از طریق فراینـــد ریخته گـــری در 

مجموعــــه مــــا تولیــــد می شـــود کـه کاربردهـــای 

بسیاری در بخش های مختلف نظیر صنایع برق و 

ساختمـــان دارد. ماشیـــن آالت مـــورد استفــاده در 

شـرکت نیز همگی بر اسـاس جدیدترین تکنولوژی 

روز دنیـا سـاخته شـده اند کـه آن هـا را از چیـن و 

تایوان وارد کرده ایم.

تمایل به صادرت داریم اما...  

مدیرعامـل شـرکت آریـن ذوب آهاری در پاسـخ 

بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات 
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آنالین« مبنی بر اینکه کیفیت محصوالت برنجی 

تولیــــد شــــده در داخــــل کشـــور را در مقایســـه با 

نمونه هــــای خارجـی چطـــور ارزیابـی می کنیــــد، 

اذعـــان کرد: خوشبختانه با گذشت زمان و استفاده 

از دانــش فنی جدیــد و تکنولــوژی هــای روز دنیــا، 

شاهد پیشرفت خوبی در زمینه تولید میلگردهای 

برنجی در داخل کـشور هستیــم. در حالی که تا چند 

سـال پیـش، کشـور ترکیـه در ایـن زمینـه حرف هـای 

فراوانی برای گفتن داشـت. در حال حاضر کشـور 

مـا در زمینـه تولیـد میلگـرد برنجـی از ترکیـه جلـو 

افتاده  است.

نظـر آهـاری ضمـن اشـاره بـه صـادرات محصول 

بـه سـایر کشـورها، بیـان کـرد: اگـر امکانـات الزم 

جهت صادرات محصول در کشـور فراهم شـود، ما 

ماننـد  اروپایـی  کشـورهای  بـه  صـادرات  توانایـی 

ایتالیا را داریم. در حال حاضر، محصوالت شرکت 

مـا در کشـور ترکیـه مشـتری دارد کـه متاسـفانه بـه 

دلیـل فراهـم نبودن زیرسـاخت های تجـاری، امکان 

صادرات به این کشور وجود ندارد.

وی خاطرنشـان کرد: عوارض گمرکی حاصل از 

صـادرات محصـول بسـیار زیـاد اسـت و در چنیـن 

شـرایط اقتصـادی کشـور کـه تولیدکننده با مشـکل 

اولیـه و نقدینگـی روبـه رو اسـت،  تامیـن سـرمایه 

صـادرات بـه هیـچ  عنوان به صرفه نیسـت. از سـوی 

دیگـر، تـا زمانـی کـه هیچ گونـه حمایتـی از جانـب 

مراجـع ذی ربـط جهـت تسـهیل صـادرات صـورت 

بـه  رغبتـی  و  میـل  تولیدکننـده  باشـد،  نگرفتـه 

صادرات محصول نخواهد داشـت. اگرچه این امر 

کوچـک  صنعتـی  واحدهـای  خصـوص  در  بیشـتر 

صـدق می کنـد و شـرکت های بـزرگ و معتبـر بدون 

هیـچ دغدغـه ای و بـا حمایـت تمـام قـد دولـت بـه 

صادرات محصول خود می پردازند.

افزایش چند صد درصدی هزینه ها  

مدیرعامل شرکت آرین ذوب آهاری مشکالت 

ناشـی از تحریم های اقتصادی را گسـترده خواند و 

اظهــــار کـــرد: تورم حاصــــل از اعمـــال تحریم های 

اقتصـــادی در طی چنـــد ســـال اخیــــر سبــب شده 

است صنعتگران در زمینه تولید محصول و تامین 

مـواد اولیـه بـا مشـکالت فراوانـی روبـه رو شـوند. به 

طوری که تولیدکننده ناچار است ماده اولیه خود 

را چنـــد برابـــر قیمـــت نسبـــت بـه سال هـــای قبـل 

خریداری کند. این افزایش قیمت در سایر مسائل 

مرتبـط بـا تولیـد نیز دیده می شـود و بـه نوعی همه  

چیـز بـه  ضـرر تولیدکننـده تمـام شـده اسـت. بـرای 

مثـال، مـا اخیـرا جهـت افزایـش تولید، یک دسـتگاه 

جدیـد از کشـور چیـن خریـداری کرده ایـم کـه اگـر 

یکی از قطعات این دسـتگاه دچار مشـکل شـود، با 

مشکالت مالی بسیاری جهت تعمیر و یا جایگزینی 

آن قطعه مواجه خواهیم بود. در حالی که نگهداری 

از این دسـتگاه نیز خود دارای شـرایط خاصی بوده 

و برای مجموعه هزینه بر است.

نظر آهاری در ارتباط با وضعیت بازار محصوالت 

برنجی، تصریح کرد: شـرایط کنونی بازار با عنایت 

بـه اینکـه از واردات محصـوالت چینـی مشـابه بـه 

داخـــل کشــــور جلوگیـــری شـــده، مناســـب بوده و 

کشـش بـازار بـه سـمت محصـوالت داخلـی دارای 

کیفیت و استاندارد است. بنابرایــن با برنامه ریزی 

بـه  می تـوان  مناسـب،  سـرمایه گذاری  و  صحیـح 

موفقیت هـای تـازه ای در زمینه فـروش محصوالت 

برنجی دست یافت.

در انتظار حمایت مسئوالن  

وی در پایـان ضمـن اشـاره به مشـکالت موجود 

در راسـتای اجـرای طـرح توسـعه، خاطرنشـان کـرد: 

طرح های بسـیاری را در راسـتای توسـعه مجموعه 

در دسـت اقـدام داشـته ایم کـه متاسـفانه بـا برخی 

نامهربانی هـا در ایـن راسـتا مواجـه شـده ایم. بـرای 

مثـال، در طـی سـالیان اخیـر بـه دلیـل صادر نشـدن 

مجـوز طـرح توسـعه، ناچـار بـه جابه جایی موقعیت 

مکانـی کارخانـه شـدیم. بـه  همیـن منظـور، چندین 

بار درخواست تسهیالت بانکی کرده ایم تا با تامین 

بـه  را  شـرکت  توسـعه  طرح هـای  الزم،  نقدینگـی 

مرحله اجرا برسـانیم که با حمایت مسـئوالن همراه 

نشد. امیدوار هستیم مسئوالن استانی و کشوری 

پشتیبانی های الزم  را از واحدهای مختلف صنعتی 

به  عمل آورند تا شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر 

صنعت باشیم.

به دلیل اینکه دالالن در بازار آزاد 
حضور دارند، به هنگام تامین ماده 

اولیه، با قیمت ها و کیفیت های 
گوناگونی مواجه می شویم
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تولید گران تمام می شود!
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مدیرعامـل گـروه صنعتـی مهتا روی قزویـن گفت: با توجه بـه افزایش چند برابری قیمت هـای انرژی و مـواد اولیه، تولید بـا ضرر همراه 
شده است.

تولید گران تمام می شود!
مدیرعامل گروه صنعتی مهتا روی قزوین:

حسـن احمـدی رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

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

بـا فـرا رسـیدن فصـل زمسـتان و قطعـی گاز، آینـده 

روشـنی بـرای صنایـع فلـزی پیش بینـی نمی شـود. 

بـه  مـاه  دی  در  شـرکت  ایـن  مصرفـی  گاز  بهـای 

60میلیون تومان رسید و به دلیل فعالیت در حوزه 

گالوانیزاسـیون، از نظـر شـرکت گاز، جـزو صنعـت 

فوالد محسـوب می شـود محدودیت مصـرف برای 

آن لحـاظ شـده اسـت.البته گفتـه شـده اسـت در 

جهـت  الزم  مـدارک  و  مسـتندات  ارائـه  صـورت 

اعتراض به این امر، می توانیم به اداره گاز مراجعه 

گاز  بهـای  مراجعـه،  عـدم  صـورت  در  کـه  کنیـم 

مصرفی تا 6 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و تقریبا 

به 400 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

وی افـزود: تاکنـون نیـز بـه این دلیـل که نزدیک 

بـه 70 نفـر در ایـن شـرکت مشـغول بـه کار هسـتند، 

ضررهای تولید را به جان خریدیم اما احتمال دارد 

تـا قبـل از سـال 1401، تعدیـل نیـرو داشـته باشـیم و 

همچنیـن  شـیفت کاری را بـه یـک شـیفت در روز 

کاهـش دهیـم. هزینه های تولید شـامل خرید ماده 

نگهـــــداری  و  اسـتهالک  انــــرژی،  تامیــــن  اولیـــه، 

ماشین آالت، تجهیزات به خصوص کورها و وان ها 

قابل کاهش نیست اما می توان با کم کردن میزان 

فعالیـت یـا تعدیـل نیـرو، بخشـی از هزینه هـا را در 

این شرایط کاهش داد.

ماشین آالت آلمانی را بومی سازی کردیم  

مدیرعامـل گـروه صنعتـی مهتـا روی قزویـن در 

مـورد ماشیـــن آالت مستقــــر در خطـوط تولیـــد ایـن 

مجموعــــه، اذعــــان کـــرد: بخشـــی از دستگاه هـــا و 

ماشین آالت ما متعلق به یک شرکت آلمانی است و 

بخـش دیگـر آن را در سـال 1397 توانسـتیم مطابـق 

نمونه  دسـتگاه های این شـرکت آلمانی، بومی سازی 

کنیم. تکنولوژی تولید گالوانیزه گرم این شرکت به 

روش غوطـه وری اسـت کـه در آن بـا غوطـه ور کـردن 

قطعـات فـوالدی و چدنـی در حمـام روی مـذاب، 

پوششـی چسـبنده، محافـظ و چنـد الیـه از روی و 

آلیاژهای آهن و روی در سطح قطعه تشکیل می شود. 

وقتی سطح قطعه را چربی، پوسته و قشر اکسیدی 

و یا ماسه تف  جوشی شده در سطح قطعات ریخته 

بپوشـاند، فعـل و انفعـال بیـن روی مـذاب و فـوالد یـا 

چـدن بـه خوبـی صـورت نمی گیـرد؛ پـس الزم اسـت 
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ابتـــدا بـه روش هــــای شیمیــــایی و یـا مکـــانیکی، 

سطح قطعــه کامال تمیــز شـــود و پس از چربـــی گیری 

و اکسـیدزدایی، یـک پوشـش کمکـی روان ســـاز یـا 

گدازه روی سطــــح ایجــــاد شـــود. ایـــن الیه سبـــب 

می شــود کـــه روی مـــذاب سطــح قطعه را آسان تر 

آهـن  و  روی  بیـن  آلیـاژی  الیه هـای  و  کنـد  خیـس 

سریع تر تشکیل شود.

ورود به حوزه فوالد  

خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  رضایـی  احمـدی 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا طرح توسعه ای در 

دسـتور کار داریـد یـا خیـر، بیـان کـرد: متاسـفانه در 

شـرایطی که  از سـوی دولت ها بهایی به تولیدکننده 

داده نمی شـود و حمایتـی از آن صـورت نمی گیـرد و 

بعضی از کارخانه ها در شرف تعطیل شدن قرار گرفته 

است، طرح توسعه دردی دوا نمی کند. البته طرحی 

در دسـت اقـدام داریـم کـه در صـورت تکمیـل شـدن 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز آن، تا آخرین روزهای سـال 

بـه بهره بـرداری خواهـد  1400 راه انـدازی می شـود و 

رسـید کـه هدف این طرح، تولید لوله های فـوالدی با 

ظرفیت تولیدی 300 تن در روز است.

تولید دیگر توجیه ندارد  

مدیرعامـل گـروه صنعتـی مهتـا روی قزویـن در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی 

تولید در صنعت روی کشـور، آیا می توان گفت که 

تولیـد مقرون به صرفـه نیسـت، مطـرح کـرد: کامـال 

درسـت اسـت؛ چندیـن عامـل وجود دارد که سـبب 

ضـررده بـودن تولیـد می شـود که عبارت هسـتند از 

کمبـود شـدید بعضـی مـواد اولیـه مانند پرمنگنات 

کـه صرفـا از طریـق واردات تامیـن می شـود، افزایـش 

بی برنامـه قیمـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز و همچنیـن 

رشـــد بهــــای آب، بــــرق و گاز مصـــرفی. نفـس همه 

کارخانه هـای تولیـد روی و محصـوالت جانبـی ایـن 

فلز، به گاز بند بوده که متاسفانه دولت همه تالش 

خـود را کـرده اسـت تـا ایـن نفس را قطـع کند. میزان 

افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری به اندازه ای 

بـوده اسـت کـه ظرفیـت تولیـد در همـه کارخانه هـا 

کاهـش چشـمگیری پیـدا کرده اسـت. بـا توجه به 

هزینه های تولید شامل خرید ماده 
اولیه، تامین انرژی، استهالک و 

نگهداری ماشین آالت، تجهیزات به 
خصوص کورها و وان ها قابل کاهش 
نیست اما می توان با کم کردن میزان 

فعالیت یا تعدیل نیرو، بخشی از 
هزینه ها را در این شرایط کاهش داد

تـورم موجـود کـه بـر صنعـت نیـز سـایه انداختـه، 

تولید، مقرون به صرفه ارزیابی نمی شود.

سود صادرات در جیب تاجران  

ایـن تولیدکننـده پـودر و شـمش روی بـا اشـاره بـه 

انجام صادرات به صورت غیر مستقیم، عنوان کرد: 

خارجـی  و  داخلـی  واسـطه های  طریـق  از  تاکنـون 

محصـوالت خـود را در بازارهـای جهانـی بـه فـروش 

رسـانده ایم. بـه عنـوان مثـال، تاجرانـی از کشـورهایی 

ماننــــد ارمنستـــــان، تاجیکستــــان، ترکمنستــــان، 

ازبکستان و... با علم بر اینکه شرایط کشور به نحوی 

بوده که دسـت ما برای مراودات تجاری بسـته شـده 

است و همچنین به دلیل نوسانات نرخ دالر، به واحـد 

ملـی از مـا محصـول خریـداری می کننـد و در کشـور 

خود با تعویض برچسـب شـرکت، با عنوانی که خود 

مصرف کننـده خارجـی مـد نظـــر دارد، محصـــول را 

می فروشنـــد و ســـود کالنـی نیـز کسـب می کننـد. 

تاجران ایرانی با توجه به مراوداتی که با اشخاص موثر 

در کشورهای اطراف مانند عراق و افغانستان دارند، 

محصـول را بـا قیمتی پایین  خریداری می کننـد و در 

این کشورها با باالترین قیمت به فروش می رسانند و 

درآمـد و سـودهای هنگفتـی به دسـت می آورنـد. در 

صورتی اگر شرایط صادرات مناسب بود، می توانستیم 

بـه طـور  تاجـران، محصـول خـود را  بـه  نیـاز  بـدون 

مستقیم صادر  کنیم.

وی در پایان خاطرنشـان کرد: بعید اسـت دولت 

بتواند برای سـر پا کردن تولید، کاری انجام دهد. از 

مهم ترین موانع رشد صنعت در کشور، سیاست های 

دولـت و حضـور افـراد غیـر متخصـص در نهادهـای 

دولتی است. متاسفانه باید گفت هیچکس سر جای 

خود نیست و بسیاری از مسئوالنی که در نهادهای 

اجرایـی و نظارتـی مرتبـط بـا صنعت هستنـــد، علـم و 

دانــــش کافـــی را ندارنــــد. عمــــق ایــــن فاجعــــه در 

تصمیم گیری هـای اخیر در خصـوص انرژی به خوبی 

قابـل مشـاهده اسـت. بـه طـور مثـال، چـه توجیهـی 

وجـود دارد کـه بـه دلیل اعمـال محدودیت در تامین 

انـرژی و همچنیـن افزایـش قیمـت آن، میـزان تولیـد 

ماهانـه ایـن شـرکت از یـک هـزار و 500 تـن بـه 150 تـن 

کاهش پیدا کرده است؟



معـــدن

هفتهنامه

30
é 1400  بهمن ماه é 204  شماره 

معــدن



معـــدن

هفتهنامه

31
 é شماره  é 204 بهمن ماه 1400

نیازمند انقالب صنعتی در حوزه معدن هستیم

خطر تعطیلی معادن کوچک مقیاس با افزایش هزینه حمل و نقل
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رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنی اتـاق ایران گفـت: حمل و نقـل، پایه اصلـی فعالیت در حوزه معدن اسـت کـه به دنبال 
گرانی و افزایش هزینه  آن در طی سال های اخیر، عملکرد تمامی بخش  های مرتبط با این صنعت دچار مشکل شده است.

خطر تعطیلی معادن کوچک مقیاس با افزایش 
هزینه حمل و نقل

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هشدار داد:

ابراهیـم جمیلـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

حمل و نقل مواد معدنی عمدتا به صورت جاده ای 

در داخل کشور انجام می شود. چراکه امکان حمل 

و نقـل دریایـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و حمـل و 

نقــــل ریلــــی نیــــز بـــه دلیـــل شرایــط دشوار و عــدم 

دسترسـی به معادن مهمی همچون مجتمع سـنگ 

آهن سـنگان، کارآیی الزم را ندارد. بر همین اسـاس، 

هزینـه حمـل و نقـل مـواد معدنـی در داخـل کشـور 

نسـبت به سایــــر کشورهـــا، بسـیار بیشتـــر اسـت و 

همیـن امـر بـر قیمـت تمـام شـده محصـول تاثیـر 

مستقیم می گذارد.

وی افزود: حمل و نقل جاده ای مواد معدنی نیز 

بـا چالش هـــای فروانـی در کشـــور مواجـه اسـت. از 

آنجایـی کـه نـاوگان حمـــل و نقـــل جـــاده ای کشـــور 

فرســـوده شـــده و بـه دنبــــال اعمـــال تحریم هـــای 

اقتصــادی، هزینه هـای جانبی مرتبط با این مسئله 

همچــــون لــــوازم یدکــــی، الستیک، سوخــــت و... 

افزایـش یافته اسـت، بنابراین باید اجـرای اقدامات 

الزم در خصوص کاهش هزینه های مرتبط با حمل 

و نقـل مـواد معدنـی هرچـه سـریع تر در دسـتور کار 

قرار گیرد.

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایع معدنـی اتاق 

ایران بیان کرد: در همین راستا، باید زیرساخت های 

الزم جهت تقویت خطوط ریلی راه آهن فراهم شود 

تا بتوانیم شـاهد تسـریع در فرایند حمل و نقل مواد 

معدنی باشیم. از سوی دیگر، نوسازی ناوگان حمل 

و نقـل جـاده ای بایـد از طریـق واردات ماشـین آالت 

جدیـد حمـل مـواد معدنـی در داخـل کشـور صورت 

واردات  شـرایط  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  پذیـرد. 

ماشـین آالت سـنگین مـورد اسـتفاده در ایـن حـوزه، 

بسیار دشوار بوده و دلیل آن نیز، تاکید مسئوالن بر 

حمایت از تولید ماشین آالت داخلی است.

جمیلی خاطرنشـان کرد: قطعا حمایت از تولید 

ملـی بایـد در دسـتور کار بخش هـای مختلـف قـرار 

بگیرد اما واردات ماشین آالت جدید در حوزه حمل 

و نقل مواد معدنی، نباید منجر به غیررقابتی شدن 

تولیـد ماشـین آالت داخلـی شـود و تولیدکننـدگان 

بایـد دسترسـی بـه کیفیـت مطلـوب را مدنظـر قـرار 

دهنـد. بنابرایـن اگـر مـا بـه دنبـال کاهـش هزینـه و 

رقابـت سـالم در تمـــام عرصه هـــای حمـــل و نقـــل 

هسـتیم، بایـد مجـوز واردات ماشـین آالت جدید در 

راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل را به شرکت های 

فعـــال در ایـن حـوزه بدهیــم و همــــواره در راسـتای 

تسـهیل شـرایط و قوانیـن موجـود در حـوزه واردات 

قدم برداریم.

وی عنوان کرد: عمر متوسـط ماشـین آالت مورد 

استفاده در حمل و نقل مواد معدنی در داخل کشور 

18 سـال بـوده کـه ایـن میـزان بسـیار زیاد اسـت و باید 

اقدامـات الزم در راسـتای کاهـش آن انجـام شـود 

زیـرا ایـن ماشـین آالت عـالوه بـر اسـتفاده در بخـش 

معدن، در حوزه های ساختمانی و راه سازی نیز مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد و بنابرایـن از عمـر مفیـد و 

کارآیی الزم آن ها کاسته خواهد شد. در حال حاضر، 

هزینه اجاره این ماشین آالت افزایش یافته است و 

اگـر ایـن شـرایط ادامـه پیـدا کنـد، بـه زودی شـاهد 

تعطیلـی اکثـر معـادن کوچک مقیـاس خواهیـم بـود. 

چراکه بسیاری از ماشین آالت حمل مواد معدنی در 

معادن کوچک مقیاس استیجاری است و معدنکاران 

توانایی پرداخت هزینه اجاره آن را ندارند.

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایع معدنـی اتاق 

ایـران در پایـان یـادآور شـد: حمـل و نقـل، پایـه اصلـی 

فعالیت در حوزه معدن است که به دنبال گرانی و 

افزایـش هزینـه آن در طـی سـال های اخیـر، عملکـرد 

تمامـی بخش  هـــای مرتبـــط بـا ایـــن صنعـت دچــار 

مشـکل شـده اسـت زیـرا بـه دنبـال افزایـش هزینـه 

حمل و نقل از جانب رانندگان خودروهای سـنگین، 

معدنـکاران ناچـــار بـه افزایـــش هزینـــه تمـــام شـده 

محصــــول شـــده و از ســـوی دیگــــر، کارخانجــــات 

محصـــوالت را بــــا قیمــــت بیشتــــری بـه دســــت 

مصرف کننده نهایی می رسانند و در واقع تمامی این 

عوامل همانند یک دومینو به یکدیگر مرتبط هستند. 

بنابراین باید سرمایه گذاری های الزم در این زمینه در 

اسـرع وقـت صـورت پذیـرد تـا شـاهد کاهـش هزینـه 

حمل و نقل مواد معدنی در کشور باشیم.
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عضـو کمیسـیون معادن و صنایـع معدنی اتـاق بازرگانی ایران گفت: بسـیاری از قوانین و دسـتورالعمل های موجـود در حوزه معدن 
و صنایـع معدنـی، بایـد توسـط قانون گـذاران بازبینـی و اصالح شـوند تا بتوانیـم با فراهم کـردن بسـتر اقتصادی و اشـتغال زایی 

مناسب، زمینه را برای فعالیت سازنده و ادامه دار واحدهای مختلف صنعتی و معدنی آماده کنیم.

نیازمند انقالب صنعتی در حوزه معدن هستیم
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

بهـرام شـکوری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

مذاکره  کننـده  تیـم  سـازنده  و  مذاکـرات هدفمنـد 

هسته ای ایران در وین و کاهش نرخ ارز طی روزهای 

اخیر در داخل کشور، خبر از دستیابی به یک توافق 

جامع و رفع برخی تحریم های اقتصادی علیه کشور 

می دهد. طبیعتا اگر این توافق میان دو طرف حاصل 

شـود، تاثیر بسـزایی بر رشـد اقتصادی کشـور خواهد 

گذاشـت. گسترش مناسبات سیاسـی و اقتصادی و 

توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه و همچنین 

کشورهایی که پیشرو در حوزه معدن و ماشین آالت 

معدنـی هسـتند، از نتایـج مهـم حاصـل از رسـیدن به 

توافق هسته ای در وین خواهد بود.

وی افـزود: بسـیاری از کشـورهای معتبـر دنیـا به 

دنبـــال سرمایـــه گذاری در حــوزه معـــدن و صنایـع 

معدنی ایران هستند که با رفع تحریم ها، امکان این 

سـرمایه گذاری در داخـل کشـور فراهـم خواهـد شـد. 

در حالـی کـه میـزان سـرمایه گذاری در حـوزه معـدن 

کمتـر از 50 میلیـارد دالر اسـت، سـرمایه گذاری 80 

میلیارد دالری تعریف شده در توافق نامه ایران و چین 

در حوزه معدن و صنایع معدنی، بیانگر اهمیت باالی 

ایـن صنعـت مهـم در آینـده جهـان اسـت و بـر همیـن 

اسـاس، ایـن حجـم از سـرمایه گذاری توسـط چیـن و 

برخی کشورهای اروپایی، تحول عظیمی را در حوزه 

معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.

عضـو کمیسـیون معـادن و صنایع معدنـی اتاق 

بازرگانـی ایـران بیان کرد: معدن می تواند جایگزین 

خوبی برای صنعت نفت کشور باشد و سرمایه گذاری 

در معدن و صنایع معدنی، درآمد چندبرابری حاصل 

از فروش نفت را در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد 

داد. چراکـه معـدن در قامـت یـک صنعـت مـادر، 

تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسـیاری از صنایع 

مهم دیگر است و توسعه و پیشرفت در حوزه معدن 

اشـتغال  زمینه سـاز  می توانـد  معدنـی،  صنایـع  و 

پایـدار در داخـل کشـور شـود و ارزآوری گسـترده ای 

بـرای اقتصـاد کشـور داشـته باشـد. از سـوی دیگـر، 

و  محـروم  مناطـق  در  کشـور  معـادن  از  بسـیاری 

دورافتـاده  واقـع شـده اند و توسـعه معـدن و صنایـع 

معدنـی می توانـد منجـر بـه آبادانـی و بازسـازی ایـن 

مناطق شـود که این مسـئله در نگاه سـایر کشورهای 

پیشـرفته جهان نسـبت به ایران، تاثیر بسـیار مثبتی 

خواهد داشت.

شکوری در ادامه عنوان کرد: باید در نظر داشت 

بـا  بـه ویـژه معـادن کوچک  مقیـاس  معـادن کشـور 

مواجـه  اخیـر  سـال های  طـی  فراوانـی  مشـکالت 

شـده اند کـه ایـن مشـکالت، عمدتـا ناشـی از آثـار 

تحریم هـــای داخلـــی اســـت و بــــه هیـــچ وجــــه بـا 

تحریم هـای خارجـی ارتباط نـدارد. واقعیـت امر این 

است که ما بیشتر نگران مشکالت عدیده ناشی از 

تحریم هـــای داخلـی و نـوع نـگاه دولـت بـه بخـش 

خصوصـی و واحدهـای فعـال در ایـن بخـش بـه ویـژه 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی هسـتیم. چراکـه اگر 

موانع موجود در این زمینه توسط دولت و مسئوالن 

ذی ربـط برداشـته نشـود، آثـار مثبـت حاصـل از رفـع 

تحریم های خارجی نیز خنثی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع ما نیازمند یک انقالب 

صنعتی در حوزه معدن کشـور هسـتیم و بسـیاری 

حـوزه  در  موجـود  دسـتورالعمل های  و  قوانیـن  از 

معـدن و صنایـع معدنـی، بایـد توسـط قانون گـذاران 

بازبینی و اصالح شـود. دولت نباید در بخش های 

مختلف صنعت، نقش تولیدکننده را داشته باشد 

و در واقـع بایـد در مقـام یـک هماهنگ کننده ظاهر 

شود. در حال حاضر، بسیاری از نهادها و سازمان های 

دولتـی بـه اشـتباه در حـوزه تولیـد ورود کرده انـد 

که باید هرچه سریع تــر در ایــن خصوص تمهیدات 

الزم اندیشیــــده شــــود. ساختـــار نظــام بانکـــی و 

مالیاتـی کشـور نیـز نیازمنـد یـک بازنگـری جامـع و 

اساسی است.

عضـو کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق 

بازرگانـی ایـران در پایـان خاطرنشـان کـرد: وعده های 

فراوانی از جانب مسئوالن در راستای حل مشکالت 

معـدن و صنایـع معدنـی و بـه طـور کلـی صنعـت 

کشـور طی سـالیان اخیر داده شـده که متاسفانه به 

هیچ کدام از آن  ها جامه عمل پوشانده نشده است. 

اگر ما به دنبال رشـد و شـکوفایی صنعت کشـور در 

پـی رفـع تحریم هـای خارجـی هستیـــم، ابتـدا بایـد 

مشـکالت ناشـی از تحریم های داخلی را رفع کنیم 

تـا بتوانیـــم بـا فراهــــم کـــردن بستـــر اقتصــــادی و 

اشتغال زایی مناسب، زمینه را برای فعالیت سازنده 

و ادامـه دار واحدهـای مختلـف صنعتـی و معدنـی 

فراهم سازیم.
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صنایع تامین کننده
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اهمیت خودکفایی در تولید محصوالت نوین
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مدیرعامـل شـرکت یکتـا ذوب ایرانیان گفـت: در بخش بازرگانـی مجموعه، تنها موادی که در داخل کشـور تولید نمی شـوند را وارد 
می کنیـم و در تـالش هسـتیم همین مـواد را هم در آینـده نزدیک تولید کنیم تـا بتوانیم به خودکفایی بیشـتری در تولیـد فروآلیاژها 

دست یابیم.

اهمیت خودکفایی در تولید محصوالت نوین
مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان عنوان کرد:

مرصـاد محامـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

مجموعـه صنایـع ذوب ایران فعالیت خـود را حدود 

45 سـال پیـش در زمینـه ذوب فلـزات در کوره هـای 

دوار و همچنین تولید فرآورده های نسوز و فروآلیاژها 

در شـهر تهـران آغـاز کرده اسـت. شـرکت یکتـا ذوب 

ایرانیــــان در ســـال 1394 در راستــــای جداســــازی 

واحدهـای نسـوز و فروآلیاژهـای صنایـع ذوب ایـران 

احداث شده و این مجموعه دارای دو واحد مجزای 

تولیدی و بازرگانی است. کارخانه تولید گرافیت در 

تاکستـــان و کارخانـــه تولیـد فروکـــروم کم کربـن در 

سلفچگان قرار دارند. 20 نفر در دفتر مرکزی شرکت 

و 120 نفـــر نیـز در کارخانه هـــای  تولیـــد گرافیـــت و 

فروآلیاژهـا مشـغول بـه  کار هسـتند. ضمـن اینکـه 

تعداد بسیاری نیز به  صورت غیرمستقیم با شرکت 

مـا همـکاری دارنـد و در تـالش هسـتیم تعـداد افـراد 

شاغل در مجموعه را در آینده افزایش دهیم.

تولید گرافیت و فروآلیاژهای خاص  

وی مطــــرح کـــرد: در واحــد بازرگـــانی، واردات 

برخـــی فروآلیاژهـــا و گرافیت هــــای خــــاص نظیــــر 

گرافیت های کم سولفور، گرافیت های چرب خاص 

از مـش 325 تـا مـش 1250 و فرومنگنـز پرکربـن از 

کشـورهای مختلـف ماننـد چیـن صـورت می گیرد. 

در خصوص فعالیت در بخش تولید نیز باید گفت 

تنهـا شـرکتی هسـتیم کـه پترولیـوم کک بـا خلـوص 

98درصـد تولیـد می کنـد. فروکـروم کم کربـن، مـاده 

دیگـری اسـت کـه در سـال آینـده بـرای اولیـن بـار 

توسـط مجموعـه مـا در داخـل کشـور تولیـد خواهـد 

شـد. امیـدوار هسـتیم بـا تحقـق ایـن مهـم، تحـول 

بزرگی را در زمینه ساخت و تولید فوالدهای آلیاژی 

ایجـــاد کنیـم و نـگاه خوش بینانـه ای بـه تولیـــد ایـن 

محصـــول داریـــم. چراکـــه معتقـــد هستیـــم کشور 
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نیازمند خودکفایی در زمینه تولید محصوالت نوین 

اســــت و واردات بــــه  نوعـی خیانــــت بـه صنعـــت 

محسوب می شود. بر همیـــن اساس، ما همواره در 

بخـش بازرگانی مجموعه، تنها موادی کـه در داخل 

کشـور تولید نمی شـوند را وارد می کنیم و در تالش 

هسـتیم همیـن مـواد را هـم در آینـده نزدیـک تولیـد 

کنیـم تـا بتوانیـم بـه خودکفایـی بیشـتری در تولیـد 

فروآلیاژها دست یابیم.

مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان بیان کرد: 

در زمینـه تولیـد پترولیـوم کک با کمبود مـواد اولیه 

مواجـه هسـتیم زیـرا ایـن مـواد مـورد نیـاز از طریـق 

واردات تامیـن می شـود و دسترسـی بـه ایـن مـواد 

کمی دشـوار شـده اسـت. مواد اولیه تولید گرافیت 

هم از کشور ترکمنستان وارد می شود و اگر بتوانیم 

مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم، کوره مورد 

استفاده در مجموعه ما قابلیت 300 تن کلسیناسیون 

در روز را دارد. در قاره آسـیا به  جز شـرکت ما، چین 

تنهـا کشـور اسـتفاده کننده از ایـن کـوره اسـت. در 

زمینــــه تولیــــد فروکـــروم کم کربـــن نیـز پیش بینـی 

می کنیـم روزانـه 300 تـن از ایـن محصـول را تولیـد 

کنیـم کـه در ایـن صـورت، بخـش عمـده ای از نیـاز 

کشور به این محصول رفع خواهد شد.

واردات مواد اولیه از ابرقدرت ها  

محامـی ضمـن اشـاره بـه واردات فروآلیاژهـا از 

کشورهای بزرگ دنیا به داخل کشور، عنوان کرد: 

هنـد و چیـن، دو کشـور بزرگـی هسـتند کـه مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز تولیـد گرافیـت و فروآلیاژهـا را از 

آن هـا تامیـن می کنیـم. اگرچـه تحریم هـای اعمـال 

شـده در طـی سـال های اخیـر بـر واردات ایـن مـواد 

بی تاثیـــر نبـــوده و خـط تولیـــد مـــا را بـا مشـکالتی 

روبه رو کرده است.

و  گرافیـت  تولیـد  فراینـد  بـه  ادامـه  در  وی 

فروآلیاژهـا اشـاره کـرد و گفـت: در خصـوص تولیـد 

گرافیت در این کارخانه باید گفت که تفاله نفتی 

با نام روپترولیوم کک )RPC( که حاصل از فرآوری 

نفت حاوی 85 درصد کربن است، جهت استفاده 

در صنایع فلزی، باید میزان گوگرد و خاکستر موجود 

فراینـد  منظـور،  همیـن  بـه   و  یابـد  کاهـش  آن  در 

کلسیناسـیون جهـت تولیـد گرافیـت بـا دانه بنـدی 

مشـخص روی آن صـورت می گیـرد. فراینـد تولیـد 

فروکـروم کم کربـن، کامـال محرمانـه و خـاص اسـت 

که در اکثر کشورهای جهان به صورت دو مرحله ای 

انجام می شـود و ما در تالش هسـتیم این محصول 

را در یـک مرحلــــه تولیــــد کنیــــم. ضمـــن اینکـه 

ماشین آالت مورد استفاده در زمینه تولید فروآلیاژها 

محصـول  اکثـرا  گرافیتـی،  کوره هـای  همچنیـن  و 

داخلی است. البته گاهی اوقات ناچار به واردات 

برخی قطعات بوده ایم.

در  ایرانیـان  ذوب  یکتـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص کاربـرد محصـوالت ایـن مجموعـه، مطـرح 

کـرد: عمـده مـوارد اسـتفاده از گرافیـت در صنایـع 

تولیـد فـوالد و چـدن اسـت و جـزو مـواد اصلـی مـورد 

نیاز در این صنایع  به  شمار می آید که با استفاده از 

درصـد مشـخصی از آن در مـذاب فـوالد و چـدن، 

خواص مختلفی اعم از باال بردن سختی را می توان 

ایجاد کرد.

ایـــن تولیــدکننـــده ادامـه داد: فـرو مولیبـدن، 

مهم تریـن مـاده آلیـاژی مـورد اسـتفاده در فوالدهای 

کم آلیـاژ و اسـتحکام بـاال اسـت که منجر بـه افزایش 

سـختی پذیری و افزایـش مقاومـت بـه خوردگـی ایـن 

فوالدهـا می شـود. در واقـع، هرکـدام از فروآلیاژهـا 

باعث ایجاد خواص متعددی در فوالد می شوند که 

بسـته بـه نـوع و کاربرد محصول فـوالدی مورد نظر، 

مورد استفاده قرار می گیرند.

رونق صادرات در شرایط تحریمی!  

محامی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه تحلیل شما از 

تاثیر تحریم های اعمال شـده بر رویکرد صنایع فلزی 

چیسـت، اذعـان کـرد: طـی سـه تـا چهـار سـال اخیر با 

تشـدید تحریم هـای خارجـی، شـرایط تولیـد در داخل 

کشـور بسـیار بهتـر از قبـل شـده اسـت. پاییـن بـودن 

مبلغ برق و دستمزد نیروی انسانی سبب شده است 

بسـیاری از تولیدکننـدگان بتوانند سـبد محصـوالت 

خـود را گسـترش دهنـد و بـر همین اسـاس، صـادرات 

محصول به خوبی انجام شود.

وی اضافـه کـرد: زمانـی کـه نـرخ ارز در داخـل 

دولت باید نرخ ارز را در یک محدوده 
مشخص و مناسب تعریف و حفظ 
کند تا تولیدکنندگان بتوانند ضمن 

افزایش تولید محصوالت خود، 
حضور موفقی هم در عرصه صادرات 

داشته باشند
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کشور پایین بود، صادرات محصول آن چنان که باید 

و شـاید صـورت نمی پذیرفـت و افزایـش نـرخ ارز پس 

از اعمال تحریم های اقتصادی، سبب رونق صادرات 

ارز در داخـل کشـور،  نـرخ  افزایـش  بـا  البتـه  شـد. 

متاسـفانه قیمت اکثر کاالهای اساسـی نیز افزایش 

یافته است که این امر باید توسط دولت و سازمان های 

مربوطه مدیریت شود و نظارت بیشتری در راستای 

تعدیل نرخ ارز صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان خاطرنشان 

محـدوده  یـک  در  را  ارز  نـرخ  بایـد  دولـت  کـرد: 

مشخـــــص و مناســــب تعریــــف و حفـــظ کنـــد تــا 

تولیدکنندگان بتوانند ضمن افزایش تولید محصوالت 

خـود، حضـور موفقی هم در عرصه صادرات داشـته 

اقتصـادی  نامطلـوب  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  باشـند. 

کشـــور، هــــر روز شاهـــد نوســـان نرخ ارز هستیم و 

دولت باید بتواند با اعمال سیاسـت ارزی مناسـب 

محـدوده مشـخصی را بـرای نـرخ ارز تعیین کند که 

صـادرات  بـرای  شـرایط  دهـد،  رخ  اتفـاق  ایـن  اگـر 

محصول تسهیل خواهد شد.

ایـن تولیدکننـده تاکیـد کـرد: صـادرات یکـی از 

مهم تریـن اهـداف و برنامه هـای مـا در مجموعـه یکتا 

ذوب ایرانیـان اسـت. محصـوالت ایـن مجموعـه بـه 

کشـورهای ترکیه، عراق و افغانسـتان صادر می شـود. 

نکته جالب اینکه بسیاری از کشورهای معتبر جهان 

با علم به اینکه ایران در شـرایط سـخت تحریمی قرار 

دارد، جهت همکاری در حوزه صنعت اعالم آمادگی 

می کنند که این امر نشان از توانایی و استعداد باالی 

تولیدکنندگان در عرصه بین المللی دارد.

صنعت فوالد، قربانی کمبود انرژی  

محامی، قطعی برق و گاز در طی ماه های اخیــر 

را معضــــل بزرگی بـــرای تولیـــدکنندگان دانســـت و 

تصریـــح کـــرد: بسـیاری از تولیدکننـــدگان در سـال 

جـاری بـا چالـش قطعـی بـرق و گاز مواجـه شـدند و 

صنعت فوالد بیشترین آسیب را از این معضل دیده 

اسـت. بـا آغـاز زمسـتان، صنایع مهمی چون فـوالد و 

سـیمان بـا کمبـود گاز و کاهـش میزان تولیـد مواجه 

شده اند که این مسئله اصال به  نفع صنعت نیست 

و باید چاره ای برای رفع آن اندیشیده شود.

وی افـزود: زمانـی کـه کشـور مـا بـه عنـوان  یک 

صادرکننـــده گاز شـناخته می شـــود، چـرا بایـد بـا 

قطعـــی گاز آن هـــم در اوج سـرما روبـه رو شـویم؟! 

بنابراین ابتدا باید نیاز صنایع مهم کشور همچون 

فـوالد بـه انـــرژی گاز  رفـع شـــود و سـپس بـه فکـر 

صادرات آن بــود. دولت باید بازنگری کلی در ایــن 

خصوص داشـته باشـد تا کمترین آسـیب به صنایع 

مادر برسد.

مدیرعامـل شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان در ادامه 

حاضـر  حـال  مشـکل  اساسـی ترین  را  رانت خـواری 

دانسـت و اظهار کرد: رانت خواری، مشـکل اساسـی 

کشـور در چنین شـرایط سـخت و حساس سیاسی و 

اقتصـــادی اســـت. مجموعـــه مـــا در حـــال حاضـر، 

مشغول همکاری با برخی قطعه سازان مطرح کشور 

بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا در طـی ماه هـای 

اخیـر شـاهد افزایـش بی رویـه قیمـت خـودرو بودیم. 

شـاید افزایـش قیمـت مـاده اولیـه و نوسـان نـرخ ارز 

باعث چنین اتفاقی شده باشد اما قطعا رانت تاثیر 

بیشـتری در افزایـش قیمـت خـودرو داشـته اسـت. 

مطـرح  خودروسـاز  دو  از  قطعه سـازان  از  بسـیاری 

کشـور طلبـکار هستنـــد و ایـــن طلـــب در قالـــب 

تسهیالت بانکی با سودهای کالن به این شرکت ها 

پرداخـــت می شــــود کــــه همیـــن امـــر، می توانــــد 

زمینه ساز رانت و افزایش مشکالت اقتصادی شود.

ایـن فعـال صنعتـی خاطرنشـان کـرد: اگـر دولت 

بتوانـــد در مقابـل رانت هــــای موجـــود در جامعـــه 

ایستادگی کند و نظارت محکم و دائمی بر اقتصاد 

کشـور داشـته باشـد، قطعا در ماه های آینده شـاهد 

تولیـد  و  صنعـت  بشـتر  هرچـه  شـکوفایی  و  رشـد 

خواهیم بود.

تولید فروکروم کم کربن در دستور کار  

محامی در خصوص اجرای طرح توسعه شرکت 

یکتا ذوب ایرانیان، بیان کرد: تمام تمرکز خود را بر 

پروژه تولید فروکروم کم کربن گذاشـتیم و اقدامات 

الزم جهت بهره برداری از آن در سـال آینده را انجام 

ایـن  در  خاصـی  مشـکل  هسـتیم  امیـدوار  دادیـم. 

خصوص رخ ندهد تا بتوانیم برای اولین بار، شـاهد 

تولید این محصول خاص در داخل کشور باشیم.

پایین بودن مبلغ برق و دستمزد نیروی 
انسانی سبب شده است بسیاری از 

تولیدکنندگان بتوانند سبد محصوالت 
خود را گسترش دهند و بر همین 

اساس، صادرات محصول به خوبی 
انجام شود
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رشد 75 درصدی درآمد 10 ماهه »کگل«

تمرکز ایرالکو بر تولید بیلت آلومینیومی 

بررسی عملکرد فوالد خراسان در 10 ماه سال جاری
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شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر از آغاز سـال 1400 تا پایان دی ماه، موفق به کسـب 
384 هـزار و 152 میلیـارد ریـال درآمد شـد کـه این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سال قبل، 75 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 75 درصدی درآمد 
10 ماهه »کگل«

تا پایان دی ماه سال 1400،
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کنسانتره گندله مجموع

اسفنجی و شمش فوالد انجامید که پیامد آن به هم 

بـــود. چراکـــه  خـوردن تعــــادل در زنجیـــره فـــوالد 

واحدهـای گندله سـازی بایـد کنسـانتره و واحدهای 

آهـن اسـفنجی بایـد گندلـه را بـه عنـوان مـاده اولیـه 

خریـداری کننـد و هنگامـی کـه ایـن واحدها تعطیل 

باشـند، عرضه کننـدگان نمی توانند مـواد اولیه خود 

را بـه موقـع عرضـه کننـد. از ایـن رو بـا اینکـه شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر در دی مـاه از نظر تولید 

وضعیـــت مناسبـــی را سپـــری کـــرد امـــا بـه دلیـل 

محدودیت هـای پیـش آمـده نتوانسـت محصـوالت 

خـود را مطابـق بـا انتظـارات و ظرفیت هـا بـه فـروش 

برسـاند و میزان فروش این شـرکت کمتر از ماه های 

گذشته بود. به نظر می رسد اگر در چنین مواقعی 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا صـادرات مـواد 

اولیه مازاد بر مصرف موافقت کند، نقدینگی مورد 

نیاز شرکت ها تامین می شود و بازار با تعادل مواجه 

خواهد شد.

میزان تولید گل گهر از 23 میلیون تن گذشت  

نمــــودار 1 نشـــان می دهـــد شرکـــت معــــدنی و 

صنعتـــی گل گهــــر در 10 مـــاه ســـال 1400 توانســـت 

10میلیـون و 276 هـزار و 284 تـن گندلـه تولیـد کند. 

ایـن شرکـــت در 10 مـــاه ســـال قبـــل توانستـــه بـــود 

10میلیون و 405 هزار و 528 تن گندله تولید کند.

گل گهـــر از آغـــاز سال جـــاری تا پایـــان دی ماه، 

13میلیون و 113 هزار و 632 تن کنسانتره تولید کرد 

کـه نسبـــت بـه مـــدت مشابـــه ســـال پیـش، بیانگـر 

0.2درصد رشد است. این شرکت طی همین مدت 

در ســـال 1399، 13 میلیـــون و 74 هـــزار و 841 تـن 

کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در 10 مــاه امســال موفــق شد 112 هزار 

ایـن  کـه  کنـد  تولیـد  ریزدانـه  گندلـه  تـن  و 775 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

13درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

10ماه سال قبل، 99 هــزار و 471 تــن گندله ریزدانه 

تولید کرده بود.

مجمــــوع تولیــــد شرکـــت معـــدنی و صنعتـــی 

گل گهر در 10 ماه سال 1400 به 23 میلیون و 502هزار 

و 691 تـن رسـید. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، در فصـل زمسـتان سـال جـاری بـاز 

هـم صنعـت فـوالد بـا محدودیت هـای مصـرف گاز 

مواجه شد و همین امر به کاهش تولید گندله، آهن 
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کنسانتره گندله مجموع فروش

پیـش، موفـق بـه تولیـد 23 میلیـون و 579 هـزار و 

840تن محصول شـده بود.

رشـد 4 درصدی فروش کنسـانتره در   

بازار داخلی

اسـت،  مشـخص  نمـودار 2  در  کـه  همان طـور 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 10 مـاه سـال 

1400 توانسـت هشـت میلیـون و 86 هـزار و 187 تـن 

گندله سـنگ آهن در بازار داخلی به فروش برسـاند. 

ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 

10میلیـون و 409 هـزار و 856 تـن گندلـه را در بـازار 

داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر طـی 10 ماه سـال جـاری موفق به 

فـروش دو میلیـون و 235 هـزار و 320 تـن کنسـانتره 

سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 4 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 1399 طـی 

همیـن مـدت توانسـته بـود دو میلیـون و 133 هـزار و 

170تن کنسانتره را در بازار داخلی به فروش برساند.

امسـال  ماهـه   10 دوره  در  توانسـت  »کگل« 

39هـزار و 847 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در 10 ماه سال 

گذشـته، 89 هـزار و 236 تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهای داخلی به فروش رسانده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در 10 مـاه سـال 

1400 توانسـت 54 هـزار و 373 تـن گندلـه ریزدانـه را 

نیـز صـادر کنـد. ضمـن اینکه در مدت مشـابه سـال 

توسـط  کنسـانتره  تـن  و 852  هـزار  هـم 200  پیـش 

گل گهر صادر شده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

بـه  پایـان دی مـاه  تـا  آغـاز سـال جـاری  از  گل گهـر 

10میلیـون و 415 هـزار و 718 تـن رسـید. ایـن شـرکت 

در 10 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 12 میلیـون و 

833هزار و 114 تن محصول را در بازار بفروشد.
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1400ماه سال 10مبلغ فروش شرکت گل گهر در -3نمودار
کنسانتره گندله مجموع

گل گهر از آغاز سال جاری تا پایــان 
دی ماه، 13میلیون و 113 هزار و 632 

تن کنسانتره تولید کرد که نسبت 
به مدت مشابه سال پیش، بیانگر 

0.2درصد رشد است. این شرکت 
طی همین مدت در سال 1399، 13 

میلیون و 74 هزار و 841 تن کنسانتره 
تولید کرده بود
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درآمـد حاصـل از فروش کنسـانتره 133   

یافت رشد 

نمـودار 3 حاکـی از آن اسـت شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر در 10 ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 

از فـروش گندلـه در بازارهـای داخلـی 316 هـزار و 

335میلیـارد و 575 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش  70درصـد  قبـل، 

شـرکت در 10 ماه سـال 1399 توانسـت بود از فروش 

گندله در بازارهای داخلی 186 هــزار و 429 میلیـــارد 

و 303میلیون ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهر در 10 ماه سـال جاری موفق به 

کسب درآمد 65 هزار و 591 میلیارد و 894میلیارد 

ریالی از فروش کنسانتره در بازارهای داخلی شده 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  133درصـد 

10مـاه ســـال گذشتـــه، 28 هــــزار و 108میلیــــارد و 

657میلیـون ریـال از محل فروش کنسـانتره درآمد 

کسب کرده بود.

»کگل« در 10 مـــاه امســـال موفـــق بـه کســـب 

641میلیـارد و 896 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندله ریزدانه در بازارهای داخلی شـده اسـت. این 

شرکـــت در 10 مـــاه ســـال 1399، 936 میلیــــارد و 

115میلیـون ریـال درآمـد از فروش گندله ریزدانه در 

بازار داخلی به دست آورده بود.

گفتنـی اسـت کـه گل گهـر در 10 مـاه منتهی به 

دی سال 1400 یک هزار و 583 میلیارد و 564میلیون 

ریال درآمد از صادرات گندله ریزدانه کسـب کرد. 

گل گهر در 10 ماه سال پیش، از صادرات کنسانتره، 

بـه پنـج هـزار و 61 میلیـارد و 39میلیـون ریـال درآمـد 

رسیده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

مـــاه ســـال جـــاری، 384 هــــزار و  گل گهــــر در 10 

152میلیـارد و 929 میلیـون ریـال بـوده اسـت که این 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

75 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

10مــــاه سـال پیــــش توانستــــه بــــود 220 هـــــزار و 

535میلیارد و 114 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

ثبات نسبی نرخ فروش محصوالت گل گهر   

در دی ماه

نمودار 4 حاکی از آن است که شرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر در دی ماه امسـال، گندله خود 

را به نرخ 41 میلیون و 421 هزار و 520 ریال به ازای 

هـر تـــن و کنسانتـــره را نیـــز بـا نـرخ 30 میلیـون و 

749هـزار و 36 ریـال بـه ازای هر تن در بازار داخلی 

معاملـه کـرده اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

نـرخ  بـا  میانگیـن  طـور  بـه  را  خـود  گندلـه  جـاری 

39میلیـون و 120 هـزار و 531 ریـال بـه ازای هـر تن و 

نیـز کنسـانتره را بـه نـرخ 29 میلیـون و 343 هـزار و 

402 ریـال بـه ازای هـر تـن بـه فروش رسـانده اسـت. 

بنابرایـــن در دی مـــاه بـا توجـــه بـه وضعیـت بـازار 

فـوالد، قیمت هـای کنسـانتره و گندله سـنگ آهن با 

کمی رشد مواجه شده اند.
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1400ماه سال 10نرخ فروش محصوالت گل گهر در -4نمودار 
کنسانتره گندله

مجموع فروش شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر از آغاز سال جاری تا 

پایان دی ماه به 10میلیون و 415 هزار 
و 718 تن رسید. این شرکت در 10 

ماه سال گذشته توانسته بود 12 میلیون 
و 833هزار و 114 تن محصول را در 

بازار بفروشد
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شـرکت فوالد خراسـان با فروش بیش از 658 هزار تن محصول طی 10 ماه امسـال، توانسـت 84 هزار و 616 میلیارد ریال درآمد کسـب 
کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 47 درصد افزایش یافته است.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، همان طور که هشـدارها داده شـده 

بـود، در دی مـاه بسـیاری از واحدهـای تولیـدی بـه 

ویژه در استان خراسان رضوی با قطعی گاز و بعضی 

بـا قطعـی بـرق مواجـه شدنـــد و همیـــن امـر باعـث 

کنـدی تولیـد و گاهـی توقف کامـل فرایند تولید در 

ایـن کارخانه هـا شـد. بـه طـوری کـه شـرکت فـوالد 

خراسان در دی ماه مجبور به توقف کامل تولید در 

واحـد گندله سـازی و کاهـش تولید آهن اسـفنجی و 

شمش فوالدی شد.

رشـد 11 درصـدی تولیـد محصوالت   

سـبک سـاختمانی

بـر اسـاس نمـودار 1، شـرکت فـوالد خراسـان در 

10مـاه سـال 1400 توانسـت یک میلیـون و 175 هـزار و 

901 تن گندله تولید کند. این شرکت در سال 1399 

طـی همیـن مـدت، حـدود یک میلیـون و 341 هـزارو 

381 تن گندله تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در سـال جـاری تـا پایـان دی مـاه 

موفـق بـه تولیـد 924 هـزار و 519 تـن آهـن اسـفنجی 

شد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش توانسته 

بود 972 هزار و 421 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخاس« در 10 ماه امسال، 264 هزار و 577 تن 

شـمش فـوالدی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سـال 1399، 335 هـزار و 355 تـن شـمش فـوالدی 

تولید کرده بود.

 ،1400 سـال  مـاه   10 در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

تـن محصـوالت سـبک  یـک  و  هـزار  توانسـت 479 

سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال پیش، 11 درصد افزایش یافته است. این 

شرکت تا پایان دی ماه سال قبل، 431 هزار و 811 تن 

محصوالت سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت فـوالد خراسـان در دوره 

10ماهه منتهی به دی ماه سال جاری، به دومیلیون 

و 843 هـزار و 998 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سـال پیـش توانسـته بـود سـه میلیـون و 80 هـزار و 

968تن محصول تولید کند.

رشد 8 درصدی فروش صادراتی »فخاس«  

همان طـور کـه در نمـودار 2 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فـوالد خراسـان تـا پایـان دی مـاه سـال 1400 

توانسـت 34 هـزار و 712 تـن آهـن اسـفنجی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 226 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 1399 توانسته 

بــــود 10هـــزار و 624 تن آهـــن اسفنجـــی را در بازار 

داخلی به فروش برساند.

فـوالد خراسـان در 10 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

فـــروش 156 هــــزار و 143 تـن شمـــش فـــوالدی در 

بازارهـای داخلـی شـد. این شـرکت در مدت مشـابه 

سـال گذشـته، 195 هـزار و 23 تـن شـمش فـوالدی در 

بررسی عملکرد فوالد خراسان در 10 ماه سال جاری



تحلیـــل

هفتهنامه

47
 é شماره  é 203 بهمن ماه 1400

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۳,۰۰۰

۳,۵۰۰

۱4۰۰ماه سال ۱۰ ۱۳99ماه سال ۱۰

تن
زار 

ه

1400سال ماه10میزان تولید محصوالت فوالد خراسان در -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
4۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰

۱4۰۰ماه سال ۱۰ ۱۳99ماه سال ۱۰

تن
زار 

ه

1400سال ماه10میزان فروش محصوالت فوالد خراسان در -2نمودار 
شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع

بازار داخلی فروخته بود.

»فخـاس« در دوره 10 مـاه منتهـی بـه دی مـاه 

امسـال توانسـت 334 هـزار و 509 تـن محصـوالت 

سـبک سـاختمانی را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسـاند. ایـن شـرکت در دوره 10 ماهـه سـال گذشـته 

توانسـته بود 385 هزار و 526 تن محصوالت سـبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی شـرکت فـوالد خراسـان 

در 10 ماه سـال 1400 به 515 هزار و 364 تن رسـید. 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، 590 هزار 

فـروش  بـه  داخلـی  بـازار  در  محصـول  967تـن  و 

رسانده بود.

فـوالد خراسـان در 10 مـاه سـال جـاری توانسـت 

79هـزار و 979 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت سـال قبـل 

طی همین مدت 124 هزار و 902 تن شـمش فوالدی 

را صادر کرد.

 همچنیـن »فخـاس« در 10 مـاه امسـال موفـق به 

صــــادرات 63 هـــزار و 644 تــــن محصــــول سـبک 

سـاختمانی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل، 714 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در 10 ماه سال پیش توانسته بود هفت هزار 

و 810 تن محصول سبک ساختمانی صادر کند.

مجموع صادرات شـرکت فوالد خراسـان از آغاز 

سـال 1400 تـا پایـان دی مـاه بـه 143 هـزار و 622 تـن 

رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال پیـــش، 8 درصـــد افزایـــش داشتـــه اسـت. این 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال گذشـته، 132 هـزار و 

712 تن محصول صادر کرده بود.

در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری، 

فوالد خراسـان 236 هزار و 121 تن شـمش فوالدی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن 

شرکت فوالد خراسان در 10 
ماه سال 1400، توانست 479 

هزار و یک تن محصوالت سبک 
ساختمانی تولید کند که در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، 11 
درصد افزایش یافته است. این 

شرکت تا پایان دی ماه سال قبل، 
431 هزار و 811 تن محصوالت 

سبک ساختمانی تولید کرده بود
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42 درصد افزایش اسـت. این شـرکت در 10 ماه سـال 

1399، 31 هـزار و 249 میلیـارد و 179 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازار داخلی به دست آورده بود.

طی 10 مــاه سال 1400، مجموع درآمـد شرکت 

بـه  داخلـی  بـازار  در  فـروش  از  خراسـان  فـوالد 

66هـزار و 720 میلیـارد و 888 میلیون ریال رسـید 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

حاکی از رشـد 45 درصدی اسـت. این شـرکت در 

10 مــــاه سـال پیـــش 45 هـــزار و 917 میلیـــارد و 

650میلیـون ریـال درآمد از فروش در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان از آغـاز امسـال تـا پایـان دی مـاه، 

9هـزار و 704 میلیـارد و 609 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش شمش فوالدی در بازار صادراتی کسب کرد. 

ایـن شـرکت در سـال گذشـته طـی همیـن مـدت، بـه 

10هـزار و 620 میلیـارد و 688 میلیـون ریـال درآمـد از 

صادرات شمش فوالدی رسیده بود.

»فخـاس« در دوره 10 ماهـه سـال 1400 موفـق بـه 

کسب هشت هزار و 191 میلیارد و 317 میلیون ریال 

درآمد از صادرات محصوالت سبک ساختمانی شد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیش، 

973 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

مـدت مشـابه سـال گذشـته درآمـد 755 میلیـارد و 

720 میلیـون ریالـی از صـادرات محصـوالت سـبک 

ساختمانی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت فـوالد 

خراسان در 10 ماهه سال جاری 17 هزار و 895میلیارد 

و 925 میلیـون ریـال بـود کـه در هم سـنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  گذشـته، 57  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در دوره 10 ماهـه سـال قبـل، 

11هـزار و 376 میلیـارد و 408 میلیـون ریـال درآمـد 

صادراتی به ثبت رسانده بود.

میـزان مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش شـمش 

فـوالدی فـوالد خراسـان در 10 مـاه امسـال 29 هـزار و 

65میلیارد و 229 میلیون ریال بود که در هم سنجی 

با مدت مشـابه سـال پیش، 16 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 10 ماه سـال پیش، 24 هزار 

و 963 میلیـارد و 423 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شمش کسب کرده بود.

از آغـاز سـال 1400 تـا پایـان دی مـاه، »فخـاس« 

توانست 52 هزار و 769 میلیارد و 752 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد که نسبت 

به مدت مشـابه سـال پیش، 65 درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در سـال گذشـته طـی همیـن 

مـدت، 32 هـزار و چهار میلیـارد و 889 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی بـه 

دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در 10 مـاه 

سال جاری حدود 84 هزار و 616 میلیارد و 813میلیون 

ریـال بـود کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال گذشـته، بیانگـر 47 درصـد رشـد اسـت. ایـن 

قبـل، در مجمـوع  شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

57هـزار و 294 میلیـارد و 58 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کرده بود.
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شـرکت در 10 مـاه سـال گذشـته 319 هـزار و 925 تـن 

شمـــش فــــوالدی در بازارهـــای داخلــی و صـــادراتی 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصوالت 

سـبک سـاختمانی »فخـاس« در 10 مـاه امسـال بـه 

389هــزار و 153 تـن رسـید. ایـن شـرکت در مـدت 

مشـابه ســـال 1399 حـــدود 393 هــــزار و 336 تــــن 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـا داخلـی و 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در 10 مـاه سـال 1400 در 

مجمـوع، 658 هـزار و 986 تن محصـول در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش رسـاند. این شـرکت در 

سـال قبـل طـی همیـن مـدت، 723 هـزار و 679 تـن 

محصول فروخته بود.

رشــد درآمــد حاصــل از فــروش داخلــی   

شمش فوالدی

بـر اسـاس نمـودار 3، شـرکت فـوالد خراسـان در 

آهـن  فـروش  از  اسـت  توانسـته   1400 سـال  10مـاه 

اسـفنجی در بـازار داخلـی، دو هـزار و 781 میلیـارد و 

743 میلیون ریال درآمد کسـب کند که این میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 754 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

گذشته، 325 میلیارد و 736 میلیون ریال درآمد از 

فروش داخلی آهن اسفنجی کسب کرده بود.

فـــوالد خراســـان امســـال تـا پایـــان دی مـــاه، 

19هـزار و 360 میلیـارد و 621 میلیـون ریال درآمد 

از فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 35درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت طی همین مدت در سـال 1399 توانسـته 

بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  محـل  از  بـود 

داخلـــی،  14 هـــزار و 342میلیـــارد و 735میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

»فخـاس« در دوره 10 ماهـه منتهـی بـه دی مـاه 

سـال جاری موفق به کسـب 44 هزار و 578 میلیارد 

و 435 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سـبک سـاختمانی در بازارهـای داخلـی شـد کـه این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، بیانگر 
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شـرکت آلومینیـوم ایران در دی ماه امسـال، توانسـت در تولید بیلت آلومینیومی موفق عمـل کند؛ به طوری که میزان تولیـد این محصول در 
مـاه مورد بررسـی نسـبت بـه آذر ماه 1400، بـا 87.1 درصد افزایش و در مقایسـه بـا دی ماه 1399، با رشـد چشـمگیر 1270.8 درصدی 

همراه بوده است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت آلومینیوم 

ایران در دی ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به 

مـاه قبـل از آن و دی مـاه 1399 را نشـان می دهـد. 

تولیـد  زمینـه  در  بررسـی  مـورد  مـاه  در  »فایـرا« 

شـمش، رونـد نزولـی داشـته امـا در تولیـد بیلـت 

موفق تر عمل کرده است.

ایرالکو بالغ بر 1600 تن بیلت آلومینیومی   

تولید کرد

در دی ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران یک هزار 

و 645 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی تولیـد کرد که 

این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که تولید این 

محصـول بـه میـزان 879 تـن بـود، رشـد چشـمگیر 

87.1درصـدی داشـته اسـت. ایرالکـو در مـدت زمان 

مشـابه سـال پیش، 120 تن بیلت آلومینیومی تولید 

کـرده بـود کـه بیانگـر جهـش 1270.8 درصـدی تولید 

این محصول در دی ماه امسال است.

تـن  مـاه زمسـتان 1400، 941  اولیـن  »فایـرا« در 

بیلت خالص آلومینیومی فروخت که نسبت به آذر 

مـاه امسـال کـه فـروش آن یـک هـزار و 313 تـن بـود، 

ایـن محصـول  فـروش  افـت 28.3 درصـدی  بیانگـر 

مـاه  بیلـت در دی  فـروش  اسـت. مقایسـه میـزان 

امسـال بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد قابـل 

توجـه 80.5 درصـدی را نشـان می دهـد. ایرالکـو در 

دی مـاه 1399، 99 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی 

فروختـه بـود. ایـن شـرکت همچنیـن در مـاه مـورد 

بررسی، موفق به صادرات 289 تن بیلت آلومینیومی 

در بازارهای بین المللی شد.

نـرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایـرا« در دی ماه 

سال جاری، 79 هزار و 284 تومان به ازای هر کیلوگرم 

ثبـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، 

12.8درصـد افزایـش داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن 

محصـول در آذر مـاه 1400، 70 هـزار و 312 تومـان به ازای 

هر کیلوگرم بود. نرخ فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو 

در دی ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399 

کـه 54 هـزار و 480 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

حاکی از رشد قابل توجه 45.5 درصدی است.

افت تولید شمش آلومینیومی  

شرکت آلومینیوم ایران در دی ماه 1400، 12هزار 

و 898 تـن شـمش آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه ایـن 

میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن، 2 درصـد 

افت داشته است. میزان تولید این محصول در آذر 

مـاه 1400، 13 هـزار و 165 تـن بـود. همچنین مقایسـه 

میزان تولید شمش آلومینیومی ایرالکو در ماه مورد 

کاهـش  از  حکایـت   ،1399 مـاه  دی  بـا  بررسـی 

11.3درصـدی تولیـد ایـن محصـول دارد. این شـرکت 

در دی مـاه سـال پیـش، 14 هـزار و 538 تـن شـمش 

آلومینیومی تولید کرده بود.

»فایـرا« در اولیـن مـاه زمسـتان 1400، 12 هـزار و 

53تـن شـمش آلومینیومـی را در بازارهـای داخلی و 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند که این میزان نسـبت به 

آذر مـــاه ســـال 1400، 5.7 درصـد کاهـش را نشـان 

می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در آذر مـاه 

1400، 12 هـزار و 788 تـن بـود. میـزان فـروش شـمش 

آلومینیومی ایرالکو در دی ماه امسال در مقایسه با 

فـــروش 16 هــــزار و 583 تنـــی در دی مـــتاه 1399، 

تمرکز ایرالکو بر تولید بیلت آلومینیومی
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1400قیمت فروش محصوالت ایرالکو از ابتدای سال گذشته تا دی ماه -2نمودار 

بیلت شمش خالص شمش آلیاژی شمش صادراتی

17.3درصد کاهش را نشان می دهد. میزان صادرات 

شمش آلومینیومی این شرکت در ماه مورد بررسی 

نیز 282 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

در آذر ماه 1400، 64 هزار و 136 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم بـود و در دی مـاه امسـال بـه 67 هـزار و 

309 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید که به این 

ترتیــــب، افزایــــش 4.9 درصــــدی در ایـــن زمینـــه 

مشاهـــده  می شـــود. همچنیــن نرخ فروش شمش 

آلومینیـــومی ایـن شـرکت نسبـــت بـه مـدت زمان 

مشـابه در سـال 1399، 38.7 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. نرخ فروش این محصـــول در دی ماه سـال 

گذشتـــه، 48 هـــزار و 518 تومـــان بـــه ازای هــــر 

کیلوگرم بود.

عملکرد »فایرا« در دی ماه 1400  

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمده اسـت، شـرکت 

و  هـزار  مـاه 1400، در مجمـوع 14  ایرالکـو در دی 

543تن محصول آلومینیومی تولید کرده اسـت که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 3.6 درصـد 

افزایـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

0.8درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیوم ایران در دی ماه سـال جاری، 

آلومینیومـی  محصـول  تـن  و 33  هـزار   13 حـدود 

فروختـه اســــت کـــه نسبـــت بـه مـــاه پیـــش از آن، 

7.6درصد و نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، 

21.9 درصد رشد داشته است.

از محـل  اولیـن مـاه زمسـتان 1400،  ایرالکـو در 

فروش محصوالت آلومینیومی، 9 هزار و 143میلیارد 

و 825 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه کاهـش 

5.9 درصـدی را نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، نشـان 

می دهـد امـا درآمـد این شـرکت طی دی ماه امسـال 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 1399، 12.9 درصد 

رشد داشته است.

مقایسه میزان فروش بیلت در دی 
ماه امسال با مدت مشابه سال 
گذشته، رشد قابل توجه 80.5 

درصدی را نشان می دهد. ایرالکو 
در دی ماه 1399، 99 تن بیلت 

خالص آلومینیومی فروخته بود
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تقاضای قابل توجه برای شمش فوالدی

آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

آغاز عملیات اجرایی پروژه های توسعه ای شرکت فوالد هرمزگان
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سـومین جشـنواره و نمایشـگاه ملی فوالد ایران با هدف توانایی بیشـتر زنجیره فوالد در ساخت داخل، با حضور شـرکت های بزرگ فوالدی 
و معدنی کشور در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

سـومین  مـاه،  بهمـن   19 امـروز  آنالیـن«،  »فلـزات 

جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران بـا حضـور 

»بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 

عامـل  هیئـت  رئیـس  جعفـری،  »وجیه الـه  ایـران«، 

دفتـر  گـروه  مدیـر  آقامحمـدی،  »علـی  ایمیـدرو«، 

اقتصـادی مقـام معظـم رهبری« و جمعـی از مدیران 

شـرکت های بزرگ فوالدی و معدن در هتل المپیک 

آغـاز بـه کار کـرد. ایـن جشـنواره تـا 21 بهمـن مـاه بـا 

برگزاری کارگاه های تخصصی بومی سازی قطعات و 

تجهیزات در حوزه های مختلف برقرار است.

قطع وابستگی صنعت فوالد به واردات  

در مراسم افتتاحیه این جشنواره، بهرام سبحانی، 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشت: 

بـا وجـود تحریم ها، صنعت فوالد کشـور پیـش رفته و 

برنامه های آن محقق شده است.

وی در ادامه افزود: با تولید 40 میلیون تن فوالد 

خواهیـم توانسـت بـه رده هفتـم جهـان برسیـــم. اگر 

محدودیت های انرژی برداشته شوند و زیرساخت ها 

و مواد اولیـــه اجازه دهـــد، می توانیـــم به تولیـــد 

40میلیون تن هم دست یابیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح 

بـه  زیـادی  آسـیب  انـرژی،  محدودیت هـای  کـرد: 

بـا وجـود اینکـه  صنعـت فـوالد کشـور وارد کـرد و 

صنعت فوالد کمتر از 5 درصد مصرف گاز کشور را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت، امـا گاز این صنعت، 

فوری قطع می شود.

سـبحانی، گریـزی بـه هـدف اصلی برگـزاری این 

رویـداد زد و گفـت: هـدف اصلی برگزاری جشـنواره 

ملی فوالد، دسترسی به تامین کنندگان این صنعت 

و شناسایی تامین کنندگان جدید است.

وی ادامـه داد: بومی سـازی قطعـات فـراوان در 

صنعـت فـوالد گام بزرگی اسـت؛ اما هنـوز در برخی 

حوزه هــــا ماننــــد الکتــــرود گرافیتـــی بــــه دنبــــال 

بومی سازی هستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در پایان 

اظهـار کـرد: در تـالش هسـتیم وابسـتگی صنعـت 

فوالد کشور به واردات را قطع کنیم.

ضرورت حمایت از بومی سازی  

وجیه الـه جعفـری، رئیس هیئت عامـل ایمیدرو 

در ادامـه ایـن مراسـم عنـوان کـرد: ضـرورت دارد از 

همه ابعاد به بومی سازی به طور جدی تری پرداخته 

شـود و بـه دنبـال کاهـش بهـای تمـام شـده باشـیم. 

امـروزه کمبودهـا در صنعـت فـوالد بـا ایجـاد تـوازن 

برطرف شده است و در تولید فوالد خاورمیانه سهم 

62 درصدی داریم.

آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
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وی اذعان کرد: ارزش صادرات فوالد به بیش از 

پنـج میلیـارد دالر رسـیده اسـت. ضمـن اینکـه در 

صنعت فوالد 30 میلیون تن فوالد خام و 22 میلیون 

تن محصول فوالدی تولید می شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: دستیابی 

بـه تکنولــوژی هــــای جدیـــد از طریـــق شرکت هـــای 

دانش بنیان باید مدنظر قرار گیرد. چرا تا به امروز با 

وجود توانایی داخلی نتوانستیم، بسیاری از قطعات 

را بومی سازی کنیم؟  شرکت های فوالدی  می توانند 

ریسـک بومی سـازی را بـا اعتمـاد بـه سـاخت داخـل 

بپذیرنـد و هزینـه تامیـن خـود را بـه شـدت کاهـش 

دهند. خروجی برنامه های این  چنینی باید حمایت 

از ساخت داخل باشد.

جعفری با بیان اینکه ایمیدرو نیز بومی سازی را 

بـه طـور جـدی در برنامه هـای خـود قـرار داد، افـزود: 

تاکنون بیش از یک میلیارد دالر قطعات و تجهیزات 

زنجیره فوالد بومی سازی شده است و در این راستا، 

بایـد قراردادهـا و کار سـاخت قطعـات مـورد نیـاز 

صنعت فوالد هر روز توسعه یابند که درآغاز، باید از 

شرکت های دانش بنیان حمایت کرد و انگیزه الزم را 

در این بخش به وجود آورد.

 

الکترود گرافیتی، نقطه ضعف صنعت   

فوالد است

علـی آقـا محمـدی، مدیـر گـروه دفتـر اقتصـادی 

افتتاحیـه  مراسـم  ادامـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام 

سـومین جشـنواره ملی فـوالد ایـران، بیان کـرد: همه 

راه های ارتباط اقتصادی کشـور با تحریم بسـته شـد 

و تحریم کنندگان با خروج از برجام تصور می کردند 

کار ایـران از نظـر اقتصـادی بـه پایـان خواهـد رسـید. 

امـروز بـر همـه مشـکالت و تحریم هـا غلبـه کردیم تا 

کشـور به آسـایش برسـد. با مقایسـه شـرایط سه سال 

و  شـده  متفـاوت  بسـیار  تاکنـون، وضعیـت  پیـش 

اکنون قراردادهای بزرگی در صنعت کشور منعقد 

شده است.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: فـوالد یـک صنعـت 

صنعت سـاز اسـت و قراردادهای تکنولوژیکی برای 

شـرکت های  اخیـرا  می شـود.  منعقـد  آن  توسـعه 

بـزرگ فـوالدی و معدنـی نیـز ده هـا پـروژه بـه ارزش 

چند ده هزار میلیارد تومان را آغاز کردند.

مدیـر گـروه دفتـر اقتصادی مقـام معظم رهبری 

الکتـرود گرافیتـی را مهم تریـن نقطه ضعف صنعت 

فـوالد عنـوان کـرد و گفـت: متاسـفانه بـا اینکـه در 

میـزان  ایـن  امـا  گرفتـه  صـورت  اقداماتـی  اردکان 

اقدامات کافی نبوده و سرعت آن بسیار کم است.

آقـا محمـدی مطـرح کـرد: تکنولـوژی و علم باید 

در زنجیره هـای اقتصـادی جـاری شـود و در سـطح 

جهانی مطرح شود. در بازارهای جهانی شرکت های 

فـوالدی نبایـــد بـــا هـــم رقابـت کننــــد بلکـه باید 

همبستگی یابند و در کنار هم باشند.

وی در پایان اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید در 

بـا شـرکت های  ایـن مهـم  و  منطقـه مطـرح شـویم 

فوالدی محقق می شود.

تفاهم نامه های فوالدی  

در پایـان مراسـم افتتاحیـه سـومین جشـنواره و 

نمایشگاه ملی فوالد ایران چندین تفاهم نامه همکاری 

در جهت ساخت و بومی سازی قطعات و محصوالت 

میـان شـرکت های بـزرگ فـوالدی و تامین کننـدگان 

امضـا شـد. شـرکت های فـوالد مبارکه، فوالد اکسـین، 

لوله سازی اهواز و شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه 

تولید ورق های MS-5LX65 API مخصوص محیط 

تـرش و تبدیـل آن بـه لولـه 32 و 36 اینـچ بـه منظـور 

تامین لوله های مورد نیاز پروژه های نفت و گاز را به 

ارزش 300 میلیون یورو امضا کردند.

همچنیـن پـروژه تحقیقاتـی سـاخت قالب هـای 

ریخته گـری مسـی و نیـز پـروژه تحقیقاتـی سـاخت 

تجهیـزات و نصـب دسـتگاه اندازه گیـری ابعـاد در 

حالـت گـرم کارگاه نـورد 500 شـرکت ذوب آهـن بـا 

شرکت هـــای پویـــش ساخـــت ذوب آهـن و جهـاد 

دانشگاهی امضا شد.

در ادامه این مراسـم، شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو نیز دو تفاهم نامه بومی سازی تجهیزات و 

قطعات را با دو شرکت داخلی امضا کرد.

همچنین مراسم تفاهم نامه ساخت قالب تاپزون 

ریخته گـری اسـلب میـان شـرکت  فـوالد خوزسـتان و 

پیمـان پـرس اهـواز بـا صرفه جویـی 433هـزار یـورو 

امضا شد.

هدف اصلی برگزاری جشنواره ملی 
فوالد، دسترسی به تامین کنندگان 

این صنعت و شناسایی 
تامین کنندگان جدید است
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آییـن آغـاز عملیـات اجرایی چهار طـرح بزرگ فوالدی بـه ارزش 10 هـزار میلیارد تومان با هدف اسـتفاده از ظرفیت نیرو های بومی اسـتان 
هرمزگان توسعه صنعت فوالد در این استان برگزار شد.

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، روز چهارشـنبه 20 بهمـن مـاه آییـن 

آغـاز عملیـات اجرایـی پروژه هـای توسـعه ای شـرکت 

معروفخانـی،  »عطاللـه  حضـور  بـا  هرمـزگان  فـوالد 

مدیرعامـل شـرکت فوالد هرمـزگان«، »احمد مـرادی، 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

شـورای  مجلـس  در  هرمـزگان  اسـتان  نماینـده  و 

اسـالمی«، »مهـدی دوسـتی، اسـتاندار هرمـزگان«، 

»خلیـل قاسـمی، رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجـارت اسـتان هرمـزگان«، »محمـد یاسـر طیب نیـا، 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه« و جمعی از اعضای 

هیئت مدیره فوالد هرمزگان و سایرین برگزار شد.

طرح هـای  اجرایـی  عملیـات  مراسـم،  ایـن  در 

مـدول سـوم آهـن اسـفنجی با ظرفیـت 900 هـزار تن، 

واحـد تولیـد گازهـای صنعتـی بـا ظرفیـت 10 هـزار 

نرمـال متـر مکعـب بـر سـاعت اکسـیژن، سـیلوهای 

و  تـن  بـا ظرفیـت 28 هـزار  اسـفنجی  آهـن  ذخیـره 

مگامدول احیا مستقیم شرکت ستاره سیمین هرمز 

بـا ظرفیـت یـک میلیـون و 700 هـزار تـن در سـال در 

مجموع به ارزش 10 هزار میلیارد تومان آغاز شد.

درخشش فوالد هرمزگان  

معروفخانـی،  عطاللـه  رویـداد،  ایـن  ابتـدای  در 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان اظهـار داشـت: 

سـایر مسـئوالن  و  اسـتاندار  خوشـبختانه همراهـی 

هرمزگان باعث شد قطعی برق و گاز در شرکت فوالد 

هرمزگان به حداقل برسد و خسارت کمتری ببینیم.

وی ضمن بیان درخشش شرکت فوالد هرمزگان 

در میان فوالدی ها و همه سـطوح گفت: رکوردهای 

فوالد هرمزگان با کمک مسئوالن استانی و کارکنان 

این شرکت در سخت ترین شرایط آب و هوایی ثبت 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بیـان کـرد: 

آغـاز عملیات اجرایی چهار طـرح در فوالد هرمزگان 

بـا پیگیـری فـوالد مبارکـه و مدیرعامـل جدیـد ایـن 

شـرکت رقـم خـورده اسـت. طرح هـای جدیـد فـوالد 

هرمـزگان آرزوی دیرینـه مـردم هرمـزگان بـوده و در 

ادامه امیدوار هستیم شاهد افتتاح دیگر طرح های 

توسعه ای در فوالد هرمزگان باشیم.

نگاه ملی طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان  

در ادامــــه در آییــــن آغــــاز عملیــــات اجرایــــی 

پروژه هــــای توسعـــه شرکـــت فوالد هرمزگان احمد 

مــــرادی، نماینـــده استـــان هرمـــزگان در مجلـــس 

شــورای اسالمی اذعــان کرد: طرح های توسعــه ای 

در فــــوالد هرمـــزگان بـــا کمـــک و پیگیـــری همــــه 

مسئوالن آغاز شده است.

فـوالد  طرح هـای  بـه  مبارکـه  فـوالد  نـگاه  وی، 

هرمـزگان را فرابنگاهـی و ملـی عنـوان کـرد کـه برای 

توسعه استان هرمزگان انجام می شود.

اسـتان هرمـزگان در مجلـس شـورای  نماینـده 

اسـالمی در ادامـه بـا اشـاره بـه هدف گـذاری تولیـد 

10میلیـون تـن فـوالد در اسـتان هرمـزگان، بیـان کرد: 

رسـیدن به این هدف سـاده نیسـت زیرا باید همه با 

کمک هم رسیدن به این هدف را تسهیل کنیم.

مـرادی بـا تاکیـد بر اسـتفاده از ظرفیـت نیرو های 

از  یکـــی  بومـی استـــان هرمزگــــان، عنـــوان کـــرد: 

خواسته های مردم استان، استفاده از نیروهای بومی 

در طرح هـای توسـعه ای در فـوالد هرمـزگان اسـت. 

فـوالد هرمـــزگان تـا حـــد امکـــان بـه مسئولیت هـــای 

اجتماعـی خـود عمـل کـرده و نمونـه آن کمـک بـه 

زلزله زدگان استان بوده است.

وی در پایـان اظهـار کـرد: در حوزه هـای فـوالدی 

نیروهایی در کشور وجود دارند که از تخصص های 

باالیی برخوردار هستند.

لزوم به کارگیری نیروهای بومی در   

طرح های توسعه ای

همچنیـن مهـدی دوسـتی، اسـتاندار هرمزگان 

آغاز عملیات اجرایی پروژه های توسعه ای شرکت 
فوالد هرمزگان
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نیـز بـا اشـاره به اینکه مـردم باید تغییـرات و اجرای 

طرح هـای فـوالد هرمـزگان را لمـس کننـد، گفـت: 

متاسـفانه اسـتان هرمـزگان رتبـه یکـم بیـکاری در 

ایجـاد  طرح هـا  از  مـردم  انتظـار  و  دارد  را  کشـور 

اشتغال است. انتظار اشتغال فوق العاده و بیش از 

ظرفیـت را از فوالدسـازان نداریـم امـا انتظـار داریـم 

در  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  بـا  فوالدسـازان 

پایین دست اشتغال ایجاد کنند.

وی بیان کرد: از فوالدی ها انتظار داریم طرح های 

توسـعه ای در حـوزه ورق و لولـه و سـایر محصـوالت 

فـوالدی اجـرا کننـد و فـوالد مبارکه و فـوالد هرمزگان 

مواد اولیه این طرح ها را تامین کنند.

استانـــدار هرمزگـــان در ادامـــه مطـرح کـــرد: 

معــــادن سنگ آهــــن هرمــــزگان تــــا 800 هـــزار تــن 

ظرفیت تامین خوراک دارند و فوالدی هـا می تواننــد 

از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کننـد. در تامیــن انـرژی 

حـــق بـــا فوالدی هـــا اســت و در محدودیـت هـــای 

امسـال به آن ها ظلم شـده اسـت و باید این مشکل 

را برطرف کنیم.

گام بعدی توسعه صنعت فوالد، تولید   

محصوالت خاص

در ادامـه نیـز محمد یاسـر طیب نیـا، مدیرعامل 

شـرکت فـوالد مبارکـه اذعـان کـرد: توسـعه صنعتـی 

کشـور در چنـد دهـه گذشـته رقـم خـورده و از صنایع 

موفق صنعت فوالد بوده است. صنعت فوالد از یک 

میلیون تن تولید در سال و رتبه 35 به تولید 30میلیون 

تن در سال و رتبه دهم دنیا رسیده است.

وی در خصوص اهمیت و نقش صنایع فوالد در 

توسـعه کشـور، عنـوان کـرد: هـر جـا صنعـت فـوالد 

حضور یابد، توسعه اتفاق می افتد و نمونه آن استان 

اصفهان است. در گذشته از صفر تا صد کارخانه های 

و  و کارشناسـان  وارد می شـدند  از خـارج  فـوالدی 

مدیـران فوالدی خارجی بودند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـا بیـان اینکـه 

اکنون بالغ بر 90 درصد تجهیزات مورد نیاز سـاخت 

کارخانـه فـوالدی در کشـور تامیـن می شـود، افـزود: 

فـوالد مبارکــــه بـــا احـــداث فـــوالد هرمـــزگان وارد 

سرمایه گذاری فراسرزمینـی شده است و این شرکت 

از میزان ظرفیت تولید خود عبور کرده است.

طیب نیا بیان کرد: توسعه های بعدی در صنعــت 

فــوالد کشور باید بر تولیــد محصوالت خاص متمرکز 

باشـد، اسـتان هرمـزگان یکـی از نقـاط پتانسـیل دار 

کشـور بـه ویـژه بـرای صـادرات اسـت. سـرمایه گذار 

بـرای سـرمایه گذاری انتظاراتـی دارد و بـه ویـژه بـه 

دنبـال بسـتر مناسـب اسـت کـه در صـورت فراهـم 

سـرمایه گذاران  حضـور  شـاهد  بسـتر،  ایـن  شـدن 

خارجی نیز خواهیم بود.

عملیات اجرایی طرح ستاره سیمین هرمز  

عملیـات  آغـاز  مراسـم  همچنیـن  ادامـه،  در 

اجرایـی طـرح سـتاره سـیمین هرمـز بـا ظرفیـت یک 

شـد.  برگـزار  سـال  در  تـن  هـزار   700 و  میلیـون 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان در ایـن مراسـم، 

قبـل، طـرح سـتاره  بـود 13سـال  قـرار  یـادآور شـد: 

سـیمین هرمـز اجـرا شـود امـا هیـچ اقدامـی صورت 

نگرفـت. عملیـات اجرایـی این طرح عظیـم فوالدی 

بـا پیگیـری و حمایـت مسـئوالن اسـتان هرمزگان به 

ویـژه نماینـدگان اسـتانی، اسـتاندار و فـوالد مبارکـه 

آغـاز می شـود. همچنیـن خریـد سـهام غالـب ایـن 

فـوالد  حمایـت  بـا  هرمـزگان  فـوالد  توسـط  پـروژه 

مبارکه باعث تسـریع فرایند اجرایی شـده و اکنون 

شاهد آغاز فرایند آن هستیم.

حمایت مسئوالن استانی از توسعه انشعاب گاز  

آقازاده، مدیرعامل شرکت ستاره سیمین هرمز 

نیـز در ایـن مراسـم بیـان کـرد: تفاهم نامـه شـرکت 

سـتاره سـیمین هرمـز بـا بانـک صـادرات در حـال 

انعقـاد اسـت و تامیـن مالـی عـالوه بـر آورده نقـدی 

سـهامداران انجـام خواهـد شـد. از دو سـال قبـل 

رسـیدن بـه اهـداف فـوالدی در هرمـزگان شـتاب 

گرفته و شـرکت سـتاره سـیمین هرمز با این هدف 

تاسیس شد.

حـوزه  در  میدانـی  اقدامـات  داد:  ادامـه  وی 

تسـطیح زمیـن و فراهـم آوردن زیرسـاخت ها در حـال 

اداری اخـذ مجـوز و  انجـام اسـت و همـه مراحـل 

انتخـاب پیمانـکاران و مشـاورین طـرح انجـام شـده 

خوبـی  پیشـرفت  طـرح  اجرایـی  مطالعـات  اسـت. 

داشته و در زمینه انشعاب گاز نیازمند نظر مساعد 

مسئوالن استانی هستیم.

در  هرمـز  سـیمین  سـتاره  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص اهـداف و برنامه های توسـعه شـرکت اذعان 

کـرد: برنامه هـای آتـی شـرکت مطالعـات تکمیلـی، 

ارزیابـی زیسـت محیطی طـرح، افزایش سـرمایه و... 

خواهـد بـود و در ایـن راسـتا از مسـئوالن انتظار تامین 

مالی به ویژه سهامداران و تسهیالت بانکی، داریم.

آقـــازاده در پایـــان بیـــان کـــرد: توسعــه اسـکله و 

زیرساخت های الزم باید در کنار پروژه اتفاق بیفتد.
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در هفتـه منتهـی بـه 22 بهمـن ماه، مواد اولیـه و محصوالت میانی فوالد از سـوی خریداران مورد اسـتقبال بیشـتری قـرار گرفت و به 
خصـوص شـمش فوالدی با تقاضای بسـیاری خوبی مواجه شـد. البته در این هفته، نسـبت بـه هفته های قبل، تقاضـای کمتری برای 

محصوالت طویل وجود داشت.

تقاضای قابل توجه برای شمش فوالدی
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تن

(بهمن19تحویل )میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز -1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 22 بهمـن 

مـاه، محصـوالت شـرکت های منتخـب ایـن رسـانه 

مانند آهن اسفنجی فوالد غدیــر نی ریز و توسعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر، شـمش فـوالدی چادرملـو، 

فوالد خوزستان، ارفع فوالد خراسان، ورق گالوانیزه 

ورق خودرو و میلگرد فوالد خراسـان مورد معامله 

قرار گرفت.

معامله 14 هزار و 500 تن آهن اسفنجی   

فوالد غدیر نی ریز

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز شـنبه 16 بهمـن 

مـاه توانسـت 14 هـــزار و 500 تـن آهـــن اسفنجـــی 

خـود را بـا اسـتقبال خریـداران در رینـگ صنعتـی 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

 نمـودار 1 نشـان می دهـد شـنبه 16 بهمـن مـاه، 

مجتمع فوالد غدیر نی ریز 20 هزار تن آهن اسفنجی 
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تن

رمیزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گه-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

(بهمن17تحویل )میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز -2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کرد که قیمت 

هـر  ازای  بـه  ریـال   103 و  هـزار   88 بـه  معاملـه 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجـام شـده، 264 میلیـارد و 307 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

معامله 23 هزار تن محصول »فخوز«  

شـرکت فوالد خوزسـتان سه شـنبه 19 بهمن ماه، 

23 هزار تن محصول شامل هشت هزار تن تختال و 

15 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار داد.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

را در دو بخـش هـر یـک بـه میـزان 10 هزار تـن در تاالر 

صنعتی بورس کاالی ایران عرضه کرد.

در مقابل یکی از عرضه های 10 هزار تنی مجتمع 

فـوالد غدیـر نی ریـز بـا موعـد تحویـل 19 بهمـن مـاه، 

42هـزار و 500 تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

فـوالد غدیـر نی ریـز آهـن اسـفنجی خـود را بـه 

قیمت 85 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در بورس 

کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت معاملـه بـه 88هـزار و 

661ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت از 

معاملــــه انجـــام شـــده، 88 میلیـــارد و 660میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 2 نشـان می دهـد دیگر عرضه 

10 هزار تنی مجتمع فوالد غدیر نی ریز برای تحویل 

در روز 17 بهمن ماه، با تقاضای پنج هزار و 500 تنی 

مواجـه شـد و بـه میـزان سـه هـزار و 500 تـن معاملـه 

صـورت گرفـت. ایـن شـرکت بـا معاملـه یک هـزار تن 

دیگـر در تـاالر مچینـگ، جمـع معامـالت ایـن عرضه 

خود را به چهار هزار و 500 تن رساند.

فـوالد غدیـر نی ریـز ایـن عرضـه آهـن اسـفنجی 

خود را به قیمت 85 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم 

در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه قیمت معاملـه بدون 

تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 

38میلیارد و 250 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« 30 هزار تن   

آهن اسفنجی معامله کرد

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر شنبه 16بهمن 

مـاه توانسـت 30 هـزار تـن آهـن اسـفنجی خـود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 3 نشـان می دهد، شـنبه 

16 بهمن ماه، شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر 

30هـزار تـن آهـــن اسـفنجی را در بـــورس کـــاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 93هـزار تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

صورت گرفت.

شـرکت توسـعه آهــــن و فـوالد گل گهــــر، آهـن 

اسـفنجی خود را به قیمت 85 هزار ریال به ازای 
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همان طور که نمودار 4 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزسـتان، سه شـنبه 19 بهمن ماه، 15 هزار تن 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 58 هزار و 500 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه،  معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شـمش فوالدی را به قیمت 126 هزار 

و 876 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

که قیمت معامله به 133 هزار و 497 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از معامله 

تومـان  میلیـون  و 245  میلیـارد  انجـام شـده، 200 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-5نمودار
عرضه تقاضا معامله
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یاریمیزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بخت-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

درآمد کسب کرد.

همچنین طبق نمودار 5 ، شرکت فوالد خوزستان، 

سه شنبــــه 19 بهمـــن مـــاه 60 هـزار تـــن تختـال 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

هشـت هزار تنی مواجه و به میزان تقاضا، معامله 

انجام شد. 

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

148هـزار و 797 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که با همین قیمت به معامله رسـید. این 

از معاملـه صـورت گرفتـه، 119 میلیـارد و  شـرکت 

37میلیون تومان درآمد کسب کرد.

13 هزار و 600 تن محصول شرکت ورق   

خودرو معامله شد

شرکت ورق خودرو در هفته منتهی به 22بهمن 

توانسـت 13 هزار و 600 تن ورق گالوانیزه خودرویی 

را در دو روز مختلف مورد معامله قرار دهد.

بر اساس نمودار 6 ، شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیـاری، شـنبه 16 بهمـن مـاه، 12 هـزار تـن ورق 

گالوانیـزه خودرویـی را در بـورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای پنج هزار و 50 تنی مواجه شد و به میزان 

چهـار هـزار و 450 تـن معاملـه صـورت گرفـت. ایـن 

شـرکت بـا معاملـه 6 هـزار و 150 تـن دیگـر در تـاالر 

مچینـگ، جمـع معامـالت ورق گالوانیـزه خـود را به 

10هزار و 600 تن رساند.

این شرکت محصول خود را به قیمت 263 هزار 

و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. شـرکت ورق 

خـودرو از معاملـه صـورت گرفتـه، 279 میلیـارد و 

391میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 7 نشان می دهد که سه شنبه 

19 بهمـن مـاه، سـه هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای چهارهـزار و 

250 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

صورت گرفت.

ایـن شـرکت، محصـول خـود را بـه قیمـت 242 

هـزار و 754 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه بـه 246 هـزار و 406 ریـال 
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یاریمیزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بخت-7نمودار
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

ارفـع، دوشـنبه 18 بهمـن مـاه پنـج هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در دو بخـش و قالـب معامـالت 

بـا تقاضـای  پریمیـوم بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

پنج هزار تنی مواجه شد و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 127 هـزار و 

686 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود که 

قیمـت معامـالت بـدون تغییـر مانـد. این شـرکت از 

معامـالت انجـام شـده، 63 میلیـارد و 843 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله

افزایش یافت. شرکت ورق خودرو از معامله انجام 

شــــده، 73 میلیــــارد و 92 میلیـــون تومـــان درآمـــد 

کسب کرد.

»کچاد« 30 هزار تن شمش فوالدی فروخت  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در هفتـه 

منتهـی بـه 22 بهمـن مـاه توانسـت 30 هزار تـن انواع 

شـمش فـوالدی خـود را در دو روز مختلـف مـورد 

معامله قرار  دهد.

 نمودار 8  نشــــان می دهـــد شرکت معدنی و 

صنعتی چادرملــو، دوشنبـــه 18 بهمــن ماه 10هزار 

تن شمــــش بلــــوم فـــوالدی بــــا گریـــد 5SP را در 

قالب معامالت پریمیوم بـورس کاال عرضــه کـــرد 

کــــه بـا تقاضــــای 10هـزار تنـی مواجـه شـد. ایـن 

شرکت تمامی عرضه خود را معامله کرد.

چادرملو، شمش  فوالدی را به قیمت 127 هزار و 

127 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود که 

از  ایـن شـرکت  قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

معاملـه صـورت گرفتـه، 127 میلیـارد و 127 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

 بـر اسـاس نمـودار 9، شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو، سه شـنبه 19 بهمن ماه 20 هزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بـورس کاال عرضه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 28هـزار و 400 تنی مواجه شـد. 

این شرکت تمامی عرضه خود را معامله کرد.

چادرملو، شمش  فوالدی را به قیمت 126 هزار و 

876 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـه 129 هـزار و 448 ریـال بـه ازای هر 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

صـورت گرفتـه، 258 میلیـارد و 896 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

»ارفع« 13 هزار تن شمش فوالدی فروخت  

در هفتـه منتهـی بـه 22 بهمـن، شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع موفـق شـد 13 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خـود را در دو روز مختلـف در بـورس کاالی ایـران 

مورد معامله قرار دهد.

 نمـودار 10 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 
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بـر اسـاس نمـودار 11، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع، 

سه شـنبه 19 بهمـن مـاه هشـت هزار تن شـمش بلوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

23 هـزار و 800 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 126 هـزار و 

876ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که 

قیمـت معاملـه بـه 131 هـزار و 42 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 

104 میلیارد و 833 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-11نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خراسان-12نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-13نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معامله هشت هزار و 684 تن محصول »فخاس«  

شرکت فوالد خراسان توانست در هفته منتهی 

به 22 بهمن ماه، هشت هزار و 684 تن انواع محصول 

خـود را شـامل میلگـرد و انـواع شـمش فـوالدی در دو 

روز مختلف مورد معامله قرار دهد.

نمودار 12 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

سه شـنبه 19 بهمن ماه، 6 هزار تن انواع شـمش بلوم 

فـوالدی شـامل یـک هـزار تـن شـمش 3SP، یـک هزار 

تـن شـمش 4SP و چهـار هـزار تـن شـمش 5SP را در 

بورس کاال به قیمت 126 هزار و 876 عرضه کرد که 

بـا تقاضـای هفـت هـزار و 200 هزار تنی مواجه شـد و 

به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شمش 3SP با تقاضای یک هزار و 700 تن، شمش 

4SP با تقاضای یک هزار تن و شمش 5SP با تقاضای 

چهـار هـزار و 500 تنـی مواجـه شـدند کـه در ایـن بین، 

و  بـه 128هـزار   3SP شـمش  معاملـه  قیمـت  تنهـا 

847ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

شـمش 3SP بـا معاملـه یـک هـزار تنی بـه میزان 

12 میلیـارد و 885 میلیـون تومـان،  شـمش 4SP بـا 

و  میلیـارد   12 میـزان  بـه  تنـی  هـزار  یـک  معاملـه 

688میلیون تومان و شمش 5SP با معامله چهارهزار 

تنـی بـه میـزان 50 میلیـارد و 750 میلیـون تومـان 

مواجـه شـدند. ایـن شـرکت در مجمـوع از معاملـه 

انجـام شـده، 76 میلیـارد و 322 میلیون ریـال درآمد 

کسب کرد.

 بـر اسـاس نمـودار 13، شـرکت فـوالد خراسـان 

چهارشـنبه 20 بهمـن مـاه 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد 

خـود را در تـاالر صنعتـی بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

در مقابـل آن 17 هـزار و 842 تـن تقاضـا وجود داشـت 

امـا بـه میـزان دو هـزار و 442 تـن معاملـه صـورت 

گرفـت. ایـن شـرکت باقـی میلگـرد خـود را بـه تـاالر 

جمـع  دیگـر،  تـن  معاملـه 242  بـا  و  بـرد  مچینـگ 

معامالت خود را به دو هزار و 684 تن رساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 140 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمت معامله تغییر نداشت. این شرکت از معامله 

انجام شده، 37 میلیارد و 576 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد.
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آغاز عملیات اجرایی 10 طرح توسعه چادرملو

مگر ما مقصر غیر اقتصادی بودن القایی ها هستیم؟

مردمی کردن اقتصاد کشور با ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه
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مدیرعامـل شـرکت توسـعه آهـن و فوالد گل گهـر در خصوص اعتـراض واحدهـای القایی بـه افزایش قیمت آهن اسـفنجی گفت: 
مقصـر غیراقتصـادی بـودن واحدهـای القایـی، واحدهـای احیـا مسـتقیم و تولیدکنندگان آهن اسـفنجی نیسـتند و ما نیـز به دلیل 

قطعی های مکرر برق و گاز در تابستان و زمستان، اوضاع بهتری از القایی ها نداریم.

مگر ما مقصر غیر اقتصادی بودن القایی ها هستیم؟

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  عمومـی 

محمـد محیاپـور در خصـوص اعتـراض واحدهـای 

القایـی بـه افزایـش قیمـت آهـن اسـفنجی اظهـار 

واحدهـای  بـودن  اقتصـادی  غیـر  مقصـر  داشـت: 

القایـی، واحدهـای احیـا مسـتقیم و تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی نیستند و ما نیز به دلیل قطعی های 

مکـرر بـرق و گاز در تابسـتان و زمسـتان، اوضـاع 

بهتری از القایی ها نداریم.

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر با 

بیـان اینکـه در تابسـتان بـه دلیـل قطعـی بـرق و در 

زمسـتان به دلیل قطعی گاز و برق به طور همزمان 

توقـف تولیـد داشـتیم، گفـت: ایـن مسـئله باعـث 

شـده تولیـد شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

ایـن درحالـی اسـت کـه  و  یابـد  70درصـد کاهـش 

هزینه های ثابت سر جای خود باقی است.

وی افـزود: ایـن قطعی هـای مکرر عالوه بر اینکه 

باعث شـده کارخانه ها چند ماه از سـال را از دسـت 

داده و نتواننـد تعهـدات مشـتریان خـود را پاسـخ 

دهنـد، آسـیب زیـادی بـه تجهیـزات واحدهـا وارد 

کرده است.

مدیرعامل شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر 

بـه  القایـی  واحدهـای  اعتـراض  بـه  اشـاره  ضمـن 

افزایـش قیمـت آهـن اسـفنجی اظهـار کـرد: توقـف 

پـی در پـی تولیـد، زنجیـره را بهـم می ریـزد. بـه ایـن 

معنـا کـه توقـف تولیـد، عرضـه و تقاضـا را از حالت 

تعـادل خـارج می کنـد و سـبب کاهـش تولیـدات 

شـاهد  اینکـه  کمـا  می شـود  تولیـدی  واحدهـای 

هسـتیم برخـی واحدهـای فـوالدی کـه مصـرف برق 

باالیـی داشـتند چنـد ماهـی کامال متوقـف بودند، 

بنابرایـن بـه دلیـل اینکـه تفـاوت قیمـت محصـول 

میــــانی و محصـــوالت باالدستـــی کاهـــش یافتـــه، 

القایی هـــا اعـالم می کننـــد کـه تولیـــد مقـرون بـه 

صرفه نیست.

وی تاکیـد کـرد: حـرف واحدهـای القایـی از ایـن 

جهـت کـه تولیـد آن هـا اقتصـادی نیسـت، درسـت 

اسـت امـا اینکـه مقصـر غیـر اقتصـادی بـودن آن هـا 

آهـن  تولیدکننـدگان  و  مسـتقیم  احیـا  واحدهـای 

اسـفنجی باشـد، درسـت نیسـت چراکـه مـا نیـز یک 

بنـگاه اقتصـادی هسـتیم کـه شـاهد افزایش چندین 

برابـری هزینـه گاز و بـرق و توقف تولید هسـتیم و با 

بحران مواجه ایم.

محیاپـور عنـوان کـرد: چنانچـه ایـن وضعیـت 

ادامـه یابـد، بایـد شـاهد تعطیلـی واحدهـای آهـن 

اسـفنجی نیـز بـود چراکـه حاشـیه سـود بـه شـدت 

کاهش یافته و به نقطه سر به سر رسیده ایم.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه آهن و فـوالد گل گهر 

در پایان یادآور شـد: حاشـیه سـود ما نسـبت به سال 

گذشته کاهش حداقل 15 درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:
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رئیـس نـت واحدهـای زمزم شـرکت فـوالد خوزسـتان گفـت: در پی اعمـال محدودیـت مصـرف گاز از اوایـل دی مـاه، تعمیرات 
اضطراری زمزم یک در شرکت فوالد خوزستان با موفقیت انجام شد.

انجام تعمیرات اضطراری زمزم یک در 
شرکت فوالد خوزستان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، محسـن کرم نیـا 

اظهار داشت: محدودیت گاز را تبدیل به فرصتی 

بـرای رفـع اشـکاالت واحـد زمـزم یک کردیـم. اوایل 

دی مـاه سـال جـاری که تقریبا محدودیت مصرف 

گاز حتمـی شـد و از آنجـا کـه واحدهـای تولید آهن 

شـرکت  در  گاز  عمـده  مصرف کننـده  اسـفنجی 

هستند، برنامه ای را طراحی و تعریف کردیم تا در 

صـورت اعـالم کاهـش مقادیر مصرف گاز از سـوی 

مدیریـت، از ایـن فرصـت جهـت رفـع اشـکاالت بـه 

وجود آمده در واحد زمزم یک استفاده کنیم.

وی افـزود: بـا اعالم محدودیت مصـرف گاز از 

تاریـخ یازدهـم دی مـاه بـه مـدت دو هفتـه واحـد 

زمـزم یـک را متوقف کردبم تا ضمـن برآورده کردن 

الگـوی مصـرف گاز، بـه رفـع عیـوب و اشـکاالت در 

واحد زمزم یک بپردازیم و با توجه به کمبود زمان 

جهـت  پیمانـکار  یـک  تنهـا  پیمانـکار  اخـذ  جهـت 

فعالیت هـای مکانیـک اخـذ شـد و سـایر فعالیت هـا 

بـا  نسـوز  گـروه  و  تولیـد  و  نـت  همـکاران  توسـط 

همکاری واحد ماشین آالت انجام شد. 

فـوالد  شـرکت  زمـزم  واحدهـای  نـت  رئیـس 

خوزستان ضمن تاکید بر برنامه زمان بندی گفت: 

طـی 14 روز فعالیـت شـبانه روزی بـا برنامه ریـزی و 

مدیریت اعمال شده و تالش همه جانبه همکاران 

دسـتورالعمل های  رعایـت  بـا  دسـت اندرکاران،  و 

ایمنـی و بهداشـتی، خوشـبختانه در ایـن تعمیرات 

هیچ گونه حادثه ای رقم نخورد و در طول تعمیرات 

تـالش شـد ضمن نظـارت دقیـق همـکاران HSE در 

سـایت، پتانسـیل های خطر را با دقت بررسـی و به 

صورت ریشـه ای برطرف کنیم و همین حساسـیت 

زمینه جلوگیری از بروز حادثه را مهیا کرد. 

کرم نیـا تصریح کـرد: در تاریخ 25 دی ماه پس 

از اجرای تمامی موارد پیش بینی شده و همچنین 

بسیاری از فعالیت هایی که پیش بینی نشده بودند، 

اقـدام بـه راه انـدازی و بهره بـرداری از واحـد زمـزم 

راه انـدازی  از  پـس  خوشـبختانه  کـه  کردیـم  یـک 

کامل، واحد در شرایط بسیار خوبی از نظر کیفیت 

و کمیت های تولیدی قرار گرفت.

وی در پایان از تمامی کارکنان که نهایت همکاری، 

همفکـری، همدلـی و پشـتکار را داشـتند، تشـکر و 

قدردانی کرد و برای همه عزیزان سالمتی و موفقیت 

را آرزو داشت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

چادرملـو،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی 

گـروه  مدیـران  از  یکـی  عنـوان  بـه  تقـی زاده  ناصـر 

پیشرانان پیشرفت ایران به عنوان نخستین سخنران 

اعضای این گروه با اشاره به سیاست های راهبردی 

شـرکت  ایـن  در  ثـروت  خلـق  جهـت  در  چادرملـو 

معدنـی و صنعتـی، از حسـن تدبیـر و تـالش موفـق 

اعضـای  سـایر  و  جمهـوری  ریاسـت  اول  معاونـت 

دولت در پیش بردن طرح پیشرانان پیشرفت کشور 

تقدیـر کـرد و اظهـار داشـت: بی تردیـد شـرکت های 

بـزرگ در کشـورهای در حـال توسـعه، موتـور محرکه 

اقتصاد هستند و استراتژی شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو نیز ارتقا ارزش شرکت و افزایش توان خلق 

سود پایدار برای سهامداران، با تامین خوراک پایدار 

بـرای سـال های آتـی از طریـق طرح هـای اکتشـافی، 

از  حداکثـری  اسـتفاده  و  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش 

خطـوط موجـود و تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش از 

طریق انجام پروژه های توسـعه ای، افزایش اشـتغال، 

کمـک بـه توسـعه زیرسـاخت های اساسـی اسـتان و 

منطقـه خصوصـا برطرف کردن معضـل آب از طریق 

انتقـال آب خلیـج فـارس بـه اسـتان یـزد و همچنیـن 

مشـارکت و توسـعه در صنایع پایین دستی فوالد در 

استان با مشارکت عمومی مردم است.

شـرکت  حاضـر  حـال  در  افـزود:  ادامـه  در  وی 

معدنـی و صنعتی چادرملو بـا ارزش بـازاری 164هزار 

میلیارد تومان، ششـمین شـرکت بزرگ بازار سـرمایه 

کشور است که توانسته در سال 1399 با بهینه سازی 

خطـوط تولیـد، شـاهد رشـد 11درصدی تولیـد و طی 9 

ماهه سال جاری نیز با وجود قطعی برق و گاز نسبت 

به مدت مشـابه شـاهد رشـد 4 درصدی تولید باشد، 

همچنیـن از نظـر سـودآوری نیـز در سـال 99 بـا رشـد 

270درصـدی و طـی 9 ماهـه سـال جـاری بـا رشـد 

93درصدی سود خالص مواجه بوده ایم.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو 

گفـت: ایـن شـرکت پـس از انجـام مطالعـات فنـی، 

حجـم  بـا  توسـعه ای  پـروژه  اقتصـادی، 26  و  مالـی 

سـرمایه گذاری بالـغ بـر سـه میلیـارد و 700 میلیـون 

مسـتقیم  سـهم  کـه  اسـت  کـرده  تصویـب  را  یـورو 

چادرملو دو میلیارد و 500 میلیون یورو سرمایه گذاری 

اسـت کـه بیـش از 50 درصـد ایـن پروژه هـا در مرحلـه 

شـروع عملیـات اجرایـی و برگـزاری مناقصه اسـت و 

مفتخـر هسـتیم، امـروز همزمـان بـا ایـام دهـه فجـر 

حجـم  بـا  پـروژه   10 اجرایـی  عملیـات  آغـاز  شـاهد 

یـورو  یـک میلیـارد و 700 میلیـون  سـرمایه گذاری 

پنـج  گندله سـازی  شـامل،  پروژه هـا  ایـن  باشـیم. 

میلیون تنی، کنسانتره چهار میلیـون تنی بهـاباد، 

بهره برداری از معدن D19) آریز(، دو نیروگاه سیکل 

ترکیبی هر کدام به ظرفیت 546 مگاوات، کارخانه 

ذوب سرمد ابرکوه و کارخانه های تولید فروآلیاژها 

و واحد بازیافت باطله است.

تقـی زاده همچنیـن بـا اشـاره بـه ذخایـر غنـی در 

کویر مرکزی و استان سیستان و بلوچستان پیشنهاد 

کـرد، کنسرسـیومی متشـکل از شـرکت های بـزرگ 

معدنی و فوالدی جهت تامین هزینه های اکتشافی 

بدون در نظر گرفتن مالکیت پهنه ها تشـکیل شـود 

تـا سـریعا نسـبت بـه حـل چالـش کمبـود مـواد اولیه 

اقـدام شـود و همچنیـن نسـبت بـه اکتشـاف سـایر 

عناصر فلزی و غیر فلزی اقدام شود.

همزمـان بـا برگزاری آییـن آغاز عملیات 48 پـروژه بزرگ صنعتی کشـور، عملیات اجـرای 10 پروژه صنعتی و زیرسـاختی چادرملو 
آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی 10 طرح توسعه چادرملو
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مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو 

افـزود: شـرکت چادرملـو نسـبت بـه خریـد هشـت 

دسـتگاه حفـاری تـا عمـق دو هـرار و 700 متـر اقـدام 

کـرده کـه مشـغول بـه کار هسـتند و یک دسـتگاه از 

آن بـرای انجـام مهندسـی معکـوس و داخلی سـازی 

در اختیـار یکـی از شـرکت های بـزرگ ماشین سـازی 

کشور قرار گرفته است.  

وی ضمن تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست 

الزامـــات  بـه  نسبـــت  شـرکت  بـودن  متعهـــد  و 

زیست محیطی گفت: با توجه به اینکه معضل آب 

در کشـور خصوصـا در اسـتانی همچون یـزد یکی از 

را  آن  از  بخشـی  کـه  اسـت  اساسـی  دغدغه هـای 

چادرملـو بـا انتقـال آب خلیـج فـارس برطـرف کـرده 

در  دارد  را  آمادگـی  ایـن  چادرملـو  افـزود:  اسـت 

صـورت واگـذاری معـدن و اقتصـادی کـردن طـرح، 

نسـبت بـه تامیـن کامـل آب اسـتان اقـدام کنـد. در 

واقع اعطای مشـوق های دولتی منجر به اقتصادی 

بـرای  کشـور  زیرسـاختی  پروژه هـای  انجـام  شـدن 

شـرکت های بـزرگ و مطـرح خواهـد شـد کـه نتیجـه 

آن بالفعـل شـدن منابـع زیرزمینـی، افزایش اشـتغال 

محلـی، جلوگیـری از مهاجرت و انتقال جمعیت به 

حاشیه شهرها و افزایش تولید خواهد بود.

تقی زاده در پایان  تصریح کرد: چادرملو بر روی 

بهینـه  نویـن در کنـار بومی سـازی و  فناوری هـای 

از جملـه  رایـج  و  دسـترس  در  فناوری هـای  کـردن 

تکنولوژی های جدید بهره برداری از معدن به روش 

کم عیـار  معـادن  از  بهره بـرداری  پـروژه  یـا   IPCC

قابـل  کاهـش  بـه  منجـر  کـه  اسـت  شـده  متمرکـز 

مالحظـه مخـارج بهره بـرداری از یـک سـو و افزایـش 

بهره وری از سوی دیگر خواهد شد.

ـــ

شرکت فوالد اکسین واحد نمونه خوزستان شد
سرمایه اصلی شرکت فوالد اکسین کارکنان هستند  

مدیرعامـل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان با اشـاره انتخاب این شـرکت بـه عنوان واحـد نمونه اسـتان، گفت: ایـن موفقیت ها 
مرهون تالش همه کارگران و کارکنان این شرکت است؛ چرا که بدون آن ها به این سطح از موفقیت ها نمی رسیدیم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان، اختتامیه 

سی و سومین جشنواره امتنان خوزستان با حضور 

ارسـالن غمگیــــن، مدیــــرکل تعــــاون، کار و رفــــاه 

اجتمــــاعی خوزستـــان، حیـــاتی، معاون سیـاسی و 

امنیتـــی استانـــداری، فتوحی، معـــاون اقتصــادی 

استانـــدار، امین آسـیابان، مدیرعامل شـرکت فوالد 

اکسیــــن خوزستـــان و جمعی از مدیــــران اسـتانی 

برگزار شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اکسـین بـا اشـاره بـه 

انتخـاب ایـن شـرکت بـه عنـوان واحد نمونه اسـتان، 

اظهـار کـرد: بـه ایـن دلیـل فـوالد اکسـین به عنـوان 

واحـد نمونـه اسـتانی شـناخته شـده چـرا کـه دارای 

کارگران نمونه، کارخانه استراتژیک و منحصربه فرد 

و یک هزار و 200 نفر پرسنل متخصص که شبانه روز 

در حال تالش برای اعتالی نام ایران عزیز هستند.

کارگـران  تمـام  اینکـه  بیـان  بـا  آسـیابان  امیـن 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان نمونـه و سـرمایه 

اصلـی ایـــن شرکـــت کارکنـــان آن اســـت، افـــزود: 

موفقیت هـای ایـن شـرکت مرهـون تالش هـای ایـن 

کارگـران اسـت و بـه همیـن دلیـل همواره در مسـیر 

رشد و پیشرفت گام برمی داریم؛ لذا از همه مسئولین 

انتظار داریم برای رشد روز افزون در این عرصه ما 

را حمایت نمایند.

وی بیـان کـرد: اگـر ایـن شـرکت بـه عنـوان واحـد 

نمونـه شـناخته شـده اسـت بـه دلیـل تـالش نیـرو 

انسـانی دلسـوز و پرتـالش خـود اسـت و تـک تـک 

کارگران این شرکت نمونه و شایسته تقدیر هستند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان در 

پایان گفت: فوالد اکسـین یک محبت الهی اسـت، 

چرا که تنها 10 کارخانه مانند فوالد اکسین در دنیا 

وجــــود دارد. از مسـئوالن و درخواســـت داریـــم بـه 

راه اندازی بخش توسـعه شـرکت فوالد اکسـین برای 

اشـتغال زایی یـک هـزار جـوان بومـی توجـه کننـد و 

مساعدت های الزم را انجام دهند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، آیت اللـه سـید ابراهیم رئیسـی در آیین آغاز 

عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشـور نیز 

ضمن تقدیر از فعاالن اقتصادی، دسـتیابی به رشـد 

8 درصـدی را منـوط بـه افزایـش بهـره وری، تولیـد و 

اشتغــــال عنـــوان کـــرد و بـا اشـــاره بـه هم افزایـــی و 

هماهنگی ایجاد شده در گروه »پیشرانان پیشرفت 

ایـران«، آن را یـک تجربـه موفـق در راسـتای انجـام 

کارهـای بـزرگ توصیـف کـرد و پیـام آن را پویایـی، 

امید، ایستادگی، اعتماد به نفس عنوان کرد که به 

سـرمایه گذاران خارجـی، امنیـت سـرمایه گذاری و 

ضمانـت سـود را نشـان می دهـد و موجـب همراهی 

آن ها می شود.

رئیــــس جمهــــور همچنیـــن اســـاس اقتصــــاد 

اسـالمی را تولیـد و کار اعـالم کـرد و بـا تاکیـد بـر 

ایجـاد فضـای مناسـب کسـب و کار بـرای فعـاالن 

اقتصـادی  و تسـهیل گری و حمایـت را از وظایـف 

دولـت خوانـد و تهیـه نقشـه پیشـرفت صنعـت را 

یک امر ضروری دانست.

ترکیب سهامداران، ویژگی مهم  

»گروه پیشرانان پیشرفت ایران«

در بخـش دیگـر ایـن مراسـم، سـید رضـا فاطمـی 

امیـن، وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز ضمـن 

اشـاره بـه سـرمایه گذاری 200 هـزار میلیـارد تومانـی 

بـرای اجـرای 48 طـرح بزرگ صنعتی کشـور، ترکیب 

سهامداران را یکی از ویژگی های منحصر به فرد در 

اجـرای ایـن طرح هـا عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: 

پروژه های نیمه تمام زیادی در کشـور وجود داشـت 

ایـن  تـوان مالـی و فنـی مناسـب  بـه  بـا توجـه  کـه 

سـهامداران، شـاهد انجـام  طرح هـا در بـازه زمانـی 

تعیین شده خواهیم بود.

وی در ادامه به اجرای عملیاتی معدن »جانجا« 

در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و با تاکید 

بـر واگـذاری بخشـی از سـهام ایـن پـروژه بـه مـردم 

منطقـه، توجـه بـه کل زنجیـره و رعایـت تـوازن در 

سـرمایه گذاری را یکـی از مزایـای ایـن طـرح عنـوان 

کـرد و سـرمایه گذاری جدیـد در حـوزه صنعـت و 

معدن را شرط مهم برای حفظ و ارتقا رشد تولید در 

این حوزه دانست.

رئیـس جمهـور در آییـن آغـاز عملیات اجرایـی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشـور بـا تاکید بر وظیفه تسـهیل گری و حمایتـی دولت از 
فعالیت هـای اقتصـادی گفـت: پیـام گروه »پیشـرانان پیشـرفت ایـران« به بـرای سـرمایه گذاران و شـرکت های خارجـی، امنیت 

سرمایه گذاری و ضمانت سود است.

ایجاد گروه »پیشرانان پیشرفت ایران« نشان دهنده امنیت 
سرمایه گذاری در کشور است

رئیس جمهور در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور:
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بـه گــــزارش »فلـــزات آنالیـن« و بـــه نقــــل از 

روابـط عمومـی شرکـــت فـــوالد خوزستــــان، امیــــن 

ابراهیمـــی، مدیــرعامــل شرکـت فوالد خوزستــان 

در یادداشتی نوشت:

بـر  عـالوه  تجهیـزات  و  قطعـــات  بومی ســازی 

ایجـاد  باعـث خودبـاوری،  ارز،  از خـروج  جلوگیـری 

اشـتغال، انگیـزه بـرای شـرکت های دانش بنیـان و در 

نهایت حرکت و پویایی چرخ صنعت کشور می شود.

نـگاه بنیـــادی شرکـــت  فــــوالد خوزستـــان بـــــه 

بومی سـازی باعـث شـد، از بـدو تاسـیس گروهـی بـا 

بـا هـــدف  نـــام مدیریـــت ساخـــت و سفارشـــات 

بومی سـازی قطعـات راه انـدازی شـود و مجموعـه 

ساختار این گروه از نقطه ابتدایی بر پایه سفارشات، 

اسـتعالم  معکـوس،  مهندسـی  روش  بـه  طراحـی 

سـاخت و کنتـرل کیفیـت شـکل گرفتـه اسـت. بـه 

همین منظور شرکت بخشی از تجهیزاتی که امکان 

سـاخت آن در داخـل کشـور امکان پذیـر اسـت را در 

نمایشـگاه های مختلـف معرفـی کـرده تـا بـا افـراد 

حقیقی و حقوقی که توانایی سـاخت و تولید آن را 

دارند، همکاری کند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـته اسـت بیش از 

25 هزار قطعه و تجهیز مختلف را طی چند دهه و 

با استفاده از روش  های مهندسی معکوس و با اتکا 

بر دانش و توانایی های داخلی بومی سازی کند.

قطعـــاتی کــــه در داخــــل کشـــور بومی ســـازی 

می شـوند صرفـه اقتصـادی بسـیاری را بـا خـود در 

بردارند. باید دانسـت هزینه هایی که برای سـاخت 

ایـن قطعـات و تجهیـزات تخصیـص داده می شـود 

حـدود 40 تـا 60 درصـد از ارزش تامیـن آن نسـبت بـه 

خارج کشور کمتر است.

در بخـش قطعـات مکانیکـی مـورد نیـاز شـرکت 

فـوالد خوزسـتان، بـا اطمینـان می تـوان گفـت قریب 

به 98 درصد از این قطعات بومی سازی شده است 

و نیـاز بـه خـارج کشـور بـرای تامیـن ایـن قطعـات 

به طور کامل قطع شده است.

در ســــال جــــاری متخصصـــان فوالد خوزسـتان 

توانستند، پمپ کولینگ تاور که وظیفه خنک کاری 

تجهیـــــزات فوالدســـــازی را بــــر عهـــــده دارنـــــد را 

بومی سـازی کننـد. طـرح سـاخت و راه اندازی پمپ 

بسیار پیچیده و نیاز به ظرافت های خاصی داشت، 

بـه طـوری کـه برای سـاخت پمپ نزدیک بـه 13 هزار 

مـاه  چنـد  مـدت  در  مـداوم  فعالیـت  نفر سـاعت، 

صـورت گرفـت. حاصـل ایـن فعالیـت طاقت فرسـا، 

صـرف جویـی 520 میلیـارد ریالـی در خـروج ارز از 

کشور بود. 

دیگـر تجهیـزی کـه در مـاه جـاری پس از گـذر از 

مراحـل مختلـف و آزمایش هـای فنـی در مـدار قـرار 

گرفـــت، کمپرســـور هــــوای واحـــد اکسـیژن بـود. 

کمپرسـوری کـه سـاخت کشـور آمریـکا بـوده و از 

10سـال گذشـته تـا بـه امـروز، هیـچ یـک از قطعـات 

یدکـی آن بــــه بهانــــه ی تحریـــم، از ســـوی شـرکت 

تولیدکننده ارسال نشد. 

خوشبختانـــه بـا کمـک یکــــی از شرکت هــــای 

دانش بنیـان و تـالش شـبانه روزی متخصصـان فوالد 

خوزسـتان کـه از یک سـال گذشـته آغـاز شـده بـود، 

کمپرسـور هوای واحد اکسـیژن بومی سـازی شـده و 

در مدار تولید قرار گرفت.

فـوالد  شـرکت  راهبردهـای  مهم تریـن  از  یکـی 

خوزسـتان، مشـارکت بـا شـرکت های دانش بنیـان، 

دانشگاه  ها، مراکز پژوهشی و استفاده از محصوالت 

تولیدکننـدگان داخلـی اسـت. از همیـن رو همـواره 

در مسـیر حمایـت از جوانـان متعهـد و متخصص و 

ایـن  شـود،  منجـر  خودکفایـی  بـه  کـه  طرح هایـی 

مجموعه بزرگ صنعتی ثابت قدم ایستاده است.

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان در یادداشـتی نوشـت: توجه به بومی سـازی و تکیه بر دانش فنی و توان جوانان کشـور، گریز 
از گزند تحریم ها است  و تضمین تداوم تولید به همراه بهره وری در این شرایط، نیازمند توجه به توان داخل است.

بومی سازی و مهندسی معکوس تحریم ها را ناکام کرد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، امیرحسـین نـادری در آییـن آغـاز عملیـات 

اجرایــی 48 پـروژه بـزرگ صنعتــــی کشـــور، ضمــــن 

گرامیداشـت ایـام دهه فجـر، در خصوص فعالیت 

شـرکت »ومعادن«، اظهار داشت: فعالیت شرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات در راستای 

سـرمایه گذاری بـا اسـتفاده از منابـع و ثروت هـای 

موجـــود در کشـــور و هدایـــت ایـن سرمایه هـــا بـه 

حوزه های دارای ظرفیت است.

وی از آغـاز عملیـات اجرایـی طرح هـای متعـدد 

در سـطح کشـور خبـر داد و افـزود: منابـع و ذخایـر 

بسـیار غنـی آهـن و پلی متـال کـه در غـرب کشـور 

وجود دارد که شـرکت »ومعادن« موفق شـده است 

سرمایه گذاری خوبی در حوزه فوالد در این منطقه 

آذربایجـان  و  اسـتان های کردسـتان، همـدان  و در 

غربی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات در ادامـه ضمـن قدردانـی از حمایت هـای 

ایـن  اجـرای  وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

طرح هـا، بیـان کـرد: با توجـه به حمایت هـای وزارت 

صمـت و نیـز همراهی وزیر محترم صنعت، معدن 

و تجارت و سرمایه گذاری خوبی که در این منطقه 

تعریـف کرده ایـم، پیش بینـی می کنیـم تا دو سـال و 

نیم آینده شاهد دستاوردهای خوبی در حوزه تولید 

و همچنین اشتغال زایی در این منطقه باشیم.

نادری در ادامه صحبت های خود به برنامه های 

شرکت »ومعادن« در منطقه شرق کشور اشاره کرد 

و بـا یـادآوری تشـکیل بزرگ تریـن کنسرسـیوم تاریـخ 

معدنی کشـور، عنوان کرد: این کنسرسـیوم با توان 

مالـی و فنـی قـوی کـه دارد، بـه دنبـال فعـال کـردن 

معـادن بـزرگ و بـه  ویـژه طـال و مـس در شـرق کشـور 

اسـت و امیدوار هسـتیم با توجه به سـرمایه گذاری 

مشـکالت  می شـود،  انجـام  منطقـه  ایـن  در  کـه 

اقتصادی این منطقه پایان یابد.

فعالیـت و سـرمایه گذاری در حـوزه عناصـر نـادر 

خاکی از دیگر مواردی بود که مدیر عامل »ومعادن« 

در سخنرانی خود به آن اشاره کرد و با توضیح اینکه 

ایـن عناصــــر در آینــــده صنعــــت نقـــش اساسـی و 

اسـتراتژیک دارنـد، تصریـح کـرد: سـرمایه گذاری در 

حوزه عناصر نادر خاکی به  خصوص در حوزه لیتیوم، 

نیـکل و کبالـت بـه عنـوان فلـزات اسـتراتژیک و نیـاز 

مدیـر عامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات با اشـاره بـه ضـرورت هدایت سـرمایه های خـرد به حـوزه تولید و 
همچنیـن یـادآوری ماهیت شـرکت های سـهامی عـام پروژه، ایجـاد این شـرکت ها را راهی مناسـب بـرای مردمی کـردن اقتصاد 

کشور دانست.

مردمی کردن اقتصاد کشور
 با ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه
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آینـده صنعـت ضـروری و ایـن مهـم در برنامه هـای 

شـرکت »ومعـادن« تعریـف شـده اسـت. بـا توجـه بـه 

توانایـی دانشـمندان، جوانـان نخبـه و ظرفیت علمی 

کشور در آینده ای نزدیک، خبرهای خوبی را در حوزه 

فرآوری این عناصر اعالم خواهیم کرد.

وی همچنیـن از سـرمایه گذاری و سـاخت یـک 

اسکلــــه در منطقـــه جنــــوب کشـــور و توسعــــه 

زیرساخت های حمل و نقل ریلی توسط »ومعادن« 

خبـر داد و اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه سـهم 

عمـده حمـل و نقـل مـواد معدنـی مربـوط بـه حـوزه 

حمل و نقل ریلی اسـت، برنامه ریزی برای احداث 

سـه هـزار کیلومتـر خـط راه آهـن جدیـد بـه شـبکه 

ریلـی کشـور در دسـتور کار گرفـت و بـا اجـرای این 

طـرح، سـرعت حمـل ریلی بازرگانی کشـور از چهار 

کیلومتر به 9 کیلومتر ارتقا پیدا می کند که اقدام 

مهمی در راستای توسعه صنعتی کشور است.

نـادری در پایـان صحبت هـای خـود بـا تاکیـد بـر 

اینکه ایجاد شرکت های سهامی عام، پروژه مسیری 

مناسب برای مردمی کردن اقتصاد کشور است، به 

و  اشـاره  تجلـی  شـرکت  تاسـیس  موفـق  تجربـه 

خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به ظرفیـت قانونی که این 

بـا جـذب سـرمایه ها و  شـرکت ها دارنـد، می تـوان 

ثروت هـای خـرد و کالن و هدایـت آن هـا بـه سـمت 

فرصت هـای اقتصـادی کـه دولـت ایجـاد می کنـد، 

فعالیت های اقتصادی مهمی را در کشور اجرا کرد 

و عالوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید، مردم 

را نیز از منافع آن منتفع کرد.

ـــ

توسعه آهن و فوالد گل گهر واحد نمونه سال ۹۹ انتخاب شد

در همایـش تجلیـل از مدیـران برتـر صنعتـی و معدنی اسـتان کرمـان و گرامیداشـت روز صنعت و معـدن و هفته صنایـع کوچک،  
شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر از بین واحدهـای نمونه صنعتی بـاالی 100 نفر بـه عنوان واحـد نمونه سـال 99 انتخاب و 

معرفی شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، همایش 

تجلیـل از مدیـران برتـر صنعتـی و معدنـی اسـتان 

کرمان و گرامیداشت روز صنعت و معدن و هفته 

صنایـع کوچـک بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، رئیـس 

سـازمان صمت کرمان، رئیس خانه صنعت کشـور 

و جمعـی از مدیـران واحدهـای صنعتـی و معدنـی 

استــــان، 14 بهمــــن ماه در تاالر وحـــدت دانشـگاه 

باهنـر کرمـان برگـزار و طـی مراسـمی، از واحدهـای 

نمونـه صنعتـی اسـتان تجلیـل شـد. در ایـن مراسـم 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل هر از بین واحدهای 

نمونه صنعتی باالی 100 نفر به عنوان واحد نمونه 

سال 99 انتخاب و معرفی شد.

واحدهـای نمونـه صنعتی، واحدهایی هسـتند 

بهتریـن  بـا  را  عملکـرد  ارزیابـی  شـاخص های  کـه 

کیفیت اجرایی کرده و با ارسـال فرم هایی که این 

عنـوان  بـه  ارزیابـی می گذارنـد؛  بـه  را  شـاخص ها 

واحد نمونه صنعتی انتخاب می شوند.

افزایـش تولیـد، تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه مورد 

نیـاز فوالدسـازان داخلـی، تـالش بـرای تکمیل زنجیره 

اشتغال، افزایش فروش و... از جمله عواملی هستند 

که موجب شـد شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر 

بتوانـد عنـوان واحـد نمونـه صنعتـی سـال 99 اسـتان 

اختصـاص دهـد. شـاخص های  بـه خـود  را  کرمـان 

مذکور، سطح کیفیت عملکرد شرکت توسعه آهن و 

فوالد کشور را در بین سایر واحدهای صنعتی سراسر 

کشـور تـا سـطح قابـل توجهـی بـاال بـرده و بـر افزایـش 

راندمان این مجموعه کمک می کند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمــــومی شرکـــت معـــدنی و صنعتـــی گل گهــر، 

علـی قناعـت بـا اشـاره به اقدامـات جدی گل گهر 

در زمینــــه تدوین چشـــم انداز و اسـتراتژی اظهار 

از  بیــــش  بـازار گل گهـــر  ارزش  اکنـــون  داشـت: 

100برابـر شـده و ایـن شـرکت تبدیـل بـه بزرگ تریـن 

فـوالد  زنجیـره  باالدسـت  صنایـع  در  نقش آفریـن 

شده است.

مدیـر برنامه ریـزی اسـتراتژیک شـرکت گل گهـر 

ادامـه داد: اگـر دچـار خطـای علـت یگانـه نشـویم، 

یکـی از دالیـل توفیــــق نسـبی گل گهــــر در 10 سـال 

گذشته برنامه و چشم انداز این شرکت بوده است.

قناعـت بـا بیـان اینکـه ایـن برنامـه تمـام منابـع 

اسـت،  کـرده  بسـیج  را  مدیریتـی  توجـه  و  مالـی 

گفـت: هـم اکنـون بـا درایت مدیران ارشـد شـرکت 

توجـه بـه ایـن موضـوع مـورد توجـه جـدی اســـت و 

تفکـــر  از  بهره گیـــری  بـا  کـه  دارنــــد  را  آن  عـزم 

اسـتراتژیک در افق 1410 برنامه ای توسـعه مدارانه و 

تحـول آفرینانـه را مدون کنند تا تجربه افتخارآمیز 

گسترده تری را رقم بزنند.

وی دربـاره رونـد تدویـن اسـتراتژی ها و نحـوه 

هدایـت آن گفـت: اولیـن مرحله، تشـخیص مسـائل 

است که در آن به شناسایی نقاط تمرکز و پرهیز از 

تبدیل استراتژی به فهرست آرزوها توجه می شود.

مدیـر برنامه ریـزی اسـتراتژیک شـرکت گل گهر با 

ایـــن مرحلـــه، مهم تریـن مسـائل و  بیــان اینکـه در 

چالش های سازمان که برای حل آن ها تالش شده اما 

به نتیجه قطعی نرسیده، شناسایی می شوند، گفت: 

گفت وگـو  کلیـدی،  شـاخص های  عملکـرد  بررسـی 

درباره مسائل و چالش ها، ریشه یابی علل ناکامی ها، 

نیازهـای آتـی و ... از جملـه روش هایـی اسـت کـه در 

مرحله تشخیص به کار می رود.

قناعت گفت: سرمایه گذاری و تحلیل کسب وکار 

و همچنیـن برنامـه جامـع مالـی شـرکت ها نیـز مورد 

تمرکز این مدیریت است که در حوزه سرمایه گذاری 

و  چشم انــداز  بـــا  همسـو  کسب وکـــار،  تحلیــل  و 

طرح هــــای  و  ایده هــــا  شرکـــت،  استراتژی هـــای 

سـرمایه گذاری کالن بررسـی و ارزیابی می شوند تا 

در صـورت داشـتن توجیهـات فنـی و اقتصـادی و 

ایجـاد هم افزایـی بـا سـایر ارکان شـرکت بـه عنـوان 

طرح در سطوح باالتر پیشنهاد شوند.

مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت گل گهر با 

بیـان اینکـه تالش می شـود برنامه ریـزی جامع مالی 

شـرکت ها بـا نگاهـی فراگیـر صـورت بگیـرد، گفـت: 

اثـرات ایـن سـرمایه گذاری ها در سـود شـرکت های 

هم گروه گل گهر که در آن نقش بنگاه مادر را دارد، 

مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند تا منابع مالی 

در بهره ورتریـــن حالـــت در یـک افـــق بلنـــدمدت، 

مشخص و مدون شوند.

وی اذعـان کـرد: پویایـی و پیچیدگـی مسـائل 

بسیــار باالســت و امیـــد داریـــم ایـن پویایـی را در 

چارچوبـی نظام منـد بـه یـک رویـه بهـره ور تبدیـــل 

کنیـم کـه بـرای این منظور درس آموختـه هر واحد 

در بازه هــــای زمانی کوتـــاه مـــورد بررسی و توجـــه 

متخصصـان هـر حـوزه قرار می گیرد و خوشـبختانه 

اهتمـام تمامـی همـکاران بـر آن اسـت کـه حداکثـر 

و  باشـند  داشـته  آموخته هـا  درس  از  را  اسـتفاده 

مدیـر برنامه ریـزی اسـتراتژیک و سـرمایه گذاری شـرکت گل گهر دربـاره اهمیت و جایگاه ایـن مدیریت، گفت: گل گهر یک شـرکت 
موفق در زمینه مدیریت استراتژیک است که توانسته اهمیت این موضوع را به خوبی دریابد و در میدان عمل به کار گیرد.

تحقق عملی تفکر استراتژیک در گل گهر
مدیر برنامه ریزی استراتژیک و سرمایه گذاری گل گهر:
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بتوانند انسجام مناسبی را فراهم آورند.

قناعـت دربـاره عملکـرد 10 ماهه اخیر مدیریت 

اسـتراتژیک اظهـار کـرد: بخشـی از تمرکـز مدیـران 

ارشـد شـرکت بر ایجاد هم افزایی بیش از پیش بین 

در  اسـت  گل گهـر  منطقـه  در  فعـال  شـرکت های 

نتیجـه ایـن مدیریـت تـالش می کنـد، برنامه هـای 

خود را در حوزه تدوین استراتژی، سرمایه گذاری و 

برنامه ریـزی جامـع مالـی با تاکید بر مسـائل منطقه 

انجام دهد و با تفکر مدیران ارشد همسو باشد.

مدیـر برنامه ریـزی اسـتراتژیک شـرکت گل گهر  

در پایـان بیـان کـرد: اندیشـه مدیـران ارشـد شـرکت 

گل گهـــر بـه عنــــوان یکـی از نقش آفرینـــان اصلـی 

صنعـت فـوالد کشـــور، بـر محــــور توسعـــه اسـتوار 

اســـت و این مهم از معبــــر هم افزایی و هماهنگی 

بیـن شـرکت های منطقـه گل گهـر به پشـتوانه تفکر 

و  انگیـزه  همچنیـن  و  ارشـد  رهبـران  اسـتراتژیک 

همت باالی کارپذیران و پرسـنل رقم خواهد خورد 

کـه خوشبختانــــه ایـن تفکـــر و همـــت در سطــــح 

مطلـــوبی گــرد هم آمــده و امیـــد داریـــم همچـــون 

گذشتــــه آینــــده گل گهر بر مسیــــر توسعه پایدار، 

استوار باشد.

ـــ

افتتاح پروژه خطوط ریلی مس سرچشمه و بندرعباس 
برای حمل اسید

بـه مناسـبت دهـه مبارک فجـر، پـروژه خطوط ریلـی جدیداالحـداث مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان و بندرعباس بـرای حمل 
اسید سولفوریک به بهره برداری رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی مجتمـع مـس رفسـنجان، بـا حضـور حمید 

گوگوچانی، مدیرکل راه آهن استان هرمزگان، آرمان 

معـاون عمرانـی فرمانـدار رفسـنجان و جمعـی از 

مدیـران و مجریـان شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران و 

مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان، پـروژه خطـوط 

سرچشـمه  مـس  مجتمـع  جدیداالحـداث  ریلـی 

رفسنجان و بندرعباس برای حمل اسید سولفوریک 

به بهره برداری رسید.

زیرسـاخت های  پ ـروژه  مجـری  ابـروان،  پیمـان 

انتقـال اسـید شـرکت ملی صنایع مـس ایـران در این 

رابطـه، اظهـار داشـت: پـروژه طـرح جامـع انتقـال، 

ذخیره سـازی و صـادرات اسـید سـولفوریک در دو 

بخـش اصلـی طراحـی و اجـرا شـد. بخـش اول ایـن 

صادراتـی  پایانـه  بـه  را  اسـید  محصـول  کـه  اسـت 

بندرعباس برسانیم که در این راستا پروژه زیرساخت 

حمل ریلی را داریم. بخش دوم نیز مرتبط با شرایط 

نگهداری و صادرات اسید است.

وی افزود: در این راستا سه زیرپروژه در بخش 

نخست طرح که شامل امکانات حمل و نقل ریلی 

و جاده ای اسید سولفوریک است، با سرمایه گذاری 

یـورو  و 885هـزار  ریـال  میلیـارد  و 180  هـزار  یـک 

انجام گرفته است.

طـرح  نخسـت  بخـش  در  کـرد:  بیـان  ابـروان 

احـداث خطـوط ریلـی، سـاخت 100 دسـتگاه واگـن 

مخزن دار با ظرفیت حمل 65 تن اسید سولفوریک 

به ازای هر واگن و سـاخت 200 دسـتگاه ایزوتانک 

بـا ظرفیـت حمـل 24 تـن بـه ازای هـر دسـتگاه از 

طریـق خطـوط جـاده ای و ظرفیـت حمـل 34 تـن به 

ازای هر دستگاه از طریق خطوط ریلی را داشتیم 

کـه بـا ایـن پروژه هـا می توانیم محصول اسـید را به 

بندرعباس برسانیم.

اسـید  انتقـال  زیرسـاخت های  پ ـروژه  مجـری 

شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد: در بخش 

و  ذخیره سـازی  مخـازن  ایجـاد  بـرای  طـرح  دوم 

صـادرات در بندرعبـاس، بـا هزینه 900 میلیارد ریال 

و 12 میلیـون و 500 هـزار یـورو، هشـت مخزن ذخیره 

اسید سولفوریک هر کدام به ظرفیت 14 هزار تن و 

تـن آماده سـازی کردیـم کـه در  مجمـوع 112 هـزار 

نهایـت بـا خـط لولـه 12 اینـچ اسـتنلس اسـتیل بـرای 

بارگیری به کشتی صادراتی اقدام می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن پـروژه در مجمـوع بـا 

و  ریـال  میلیـارد   80 و  هـزار  دو  سـرمایه گذاری 

13میلیون و 385 هزار یورو )مجموع بالغ بر 6 هزار 

میلیـارد ریـال( و اشـتغال زایی کامـل بـرای 60 نفـر 

انجام گرفته است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ایمـان عتیقـی بـا 

حضور در رسـانه ملی درباره نقش شـرکت گل گهر 

در 48 طـرح بـزرگ صنعتـی کشـور اظهـار داشـت: 

شـرکت گل گهـر حـدود 30 درصـد از بخـش مـواد 

اولیـه صنایـع فـوالد کشـور را تامیـن می کنـد و بـر 

اسـاس ایـن ماموریـت خـود طرح هـای زیرسـاختی، 

بهبود کیفیت و پشتیبانی از ابتدا تا تکمیل زنجیره 

را در دستور دارد.

ایـن بخش هـا  وی ادامـه داد: سـرمایه گذاری 

از  بیـش  کـه  اسـت  یـورو  میلیـارد  پنـج  حـدود 

1.5میلیـارد یـورو در حـال اجـرا اسـت و دو میلیـارد 

یـورو هـم طـی یک سـال آینـده در مذاکره بـا وزارت 

بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  بـرای  صمـت 

مختلف انجام می شود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

عنـوان کـرد: قسـمت های زیرسـاختی ایـن طرح هـا، 

جـزو  کـه  اسـت  بـرق  مـگاوات  هـزار  یـک  ایجـاد 

پشـتیبانی شـرکت گل گهـر اسـت و همچنیـن خـط 

گل گهـر  منطقـه  بـه  مسـیر  دو  از  گاز  لولـه  دوم 

می رسـد، بقیـه طرح هـای کیفـی برای کسـب سـهم 

بهبـود  بنابرایـن  اسـت،  جهانـی  بـازار  در  مناسـب 

کیفیت محصوالت را داریم که کارخانه گندله سازی 

و افزایش تولید آن را شامل می شود.

عتیقـی افـزود: با توجه به کیفیت گندله سـهم 

آینـده خواهیـم  بازارهـای جهانـی در  را در  خوبـی 

داشـت و موضوع بعدی ابتدای کار صنایع فوالدی 

در کار هـای اکتشـافات و حفـاری اسـت کـه جـزو 

ماموریـت مـا اسـت و در حـال حفـاری 10 نقطـه از 

کشور هستیم.

وی ادامـه داد: از 10 نقطـه کشـور مجوز هـای 

پنج قسمت را دریافت کردیم و پنج قسمت دیگر 

در حـال اخـذ اسـت و در حـال تهیـه 10 دسـتگاه 

بـه  دسـتگاه  پنـج  کـه  هسـتیم  حرفـه ای  حفـاری 

صـورت تجهیـز خریـداری می شـود و پنـج دسـتگاه 

دیگر به سفارش وضعیت آب و خاک ایران طراحی 

در  را  خوبـی  سـهم  اتفـاق  ایـن  بـا  کـه  می شـود 

اکتشاف خواهیم داشت.

شرکت گل گهر، جمع اکتشاف تا تولید   

شمش و ورق

مدیرعامل شرکت گل گهر گفت: شرکت ما تنها 

نقطه در خاورمیانه است که از اکتشاف، استخراج، 

سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش 

جمع کرده اسـت و تا دو سـال آینده تولید ورق را هم 

در این نقطه انجام خواهد داد.

ســـال  سـه  تـا  دو  کـرد: طـی  تصریـح  عتیقـی 

آینـــده که طرح هـــا راه اندازی شود ساالنه حــدود 

دو میلیــــارد یــــورو افزایـــش ســـود این شرکت هـــا 

خواهد بود.

بـرای  را  اکتشـافی  کار هـای  کـرد:  اذعـان  وی 

تـداوم پایـداری تولیـد سـنگ آهن در نظـر گرفتیـم تا 

خدمتی به آیندگان باشد.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در پاسـخ بـه سـوالی 

مبنـی بـر اینکـه سـرمایه گذاری شـرکت چـه تاثیـری 

بـا نظـر دولــت،  بـرای مـردم منطقـه دارد؟ گفـت: 

مدیــــران ارشــــد شـرکت و سهامــــداران، از میـــــزان 

سـرمایه گذاری شـرکت گل گهر، سـهمی برای مردم 

دیده می شود.

عتیقـی خاطرنشـان کـرد: زمانـی که ایـن طرح ها 

ایجاد می شود در بخش طرح های زیرساختی مانند 

نیروگاه برق به چرخه برق استان کرمان و شهرستان 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر گفـت: 30 درصـد از بخـش مـواد اولیـه صنایع فـوالد کشـور را تامیـن می کنیم و 
طرح های کیفی سازی هم در راه است.

تالش گل گهر برای افزایش سهم تجاری از بازار های 
داخلی و جهانی
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سیرجان کمک می کند و دیگر باری بر شهر نیستیم 

حتی در مواقع اضطراری کمک می کنیم.

وی درباره محاسبه هزینه وقتی شرکت گل گهر 

نیـروگاه بـرق تاسـیس می کنـد، امـا بـرق تولیـدی در 

شـبکه سراســـری استفـــاده می شــــود هـم افـــزود: 

قرارداد هـای اخیـر بـا عنـوان خـود مصرفـی بـا توانیـر 

اسـت کـه بـر ایـن اسـاس اگـر خـود سـرمایه گذاری 

کنیم برخی امتیازات در زمان قطعی و کمبود برق 

قائل می شود و تاثیر آن در شهرستان و حتی کشور 

خواهد بود.

ایـن  مدیرعامـل شـرکت گل گهـر تصریـح کـرد: 

طرح هـا بعـد از شـروع فعالیت موجب اشـتغال زایی، 

فعال شدن صنایع پایین دستی، افزایش حقوق دولتی 

در موضوع اکتشاف و استخراج و همچنین موضوع 

مسئولیت های اجتماعی است که شرکت گل گهر 

و  گردشـگری  رفاهـی،  درمانـی،  موضوع هـای  در 

زیرساخت های شهری اقدماتی انجام می دهد.

عتیقـی بیـــان کـرد: طــــرح تولیـــد ورق توسـط 

شـرکت توسـعه آهـن فـوالد تـا 50 درصـد پیشـرفت 

فیزیکی دارد.

وی درباره کامل شـدن زنجیره تولید در شـرکت 

گل گهـر بـا تولیـد فـوالد، افـزود: بـر اسـاس نتیجـه 

علمـی صنایـع فـوالد بایـد یـا کنـار معـادن یـا بنـادر 

باشـند و شـرکت گل گهـر معـدن و راه آهـن تـا دریـا 

دارد بنابرایـن زمانـی کـه حـدود 30 درصـد از ذخیـره 

سنگ کشور در یک نقطه قرار دارد باید ارزش افزوده 

به آن منطقه برگردد.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

مدیرعامل شرکت گل گهر اظهار کرد: ارزش افزوده، 

حقوق دولتی و سهم اشتغال از صنایع پایین دستی 

بـوده و زمانـی کـه در زنجیـره معـدن کاری حاشـیه 

سـود پایین و حاشـیه سـود صنایع فوالدی باال اسـت 

به سـمت سـودآوری سـوق پیدا می کنیم مگر اینکه 

بگذارند سود به سمت معدنی ها بیاید.

وی در پایان افزود: با نگاه ملی باید در 10 نقطه 

از کشور صنعت بنا کنیم.

ـــ

تندیس برتر به پروژه توسعه ذوب مس شهر بابک رسید

پـروژه توسـعه ذوب مـس خاتون آبـاد، موفق به کسـب تندیس نقـره ای در دهمیـن دوره جایزه ملـی مدیریت پروژه ایران شـد که 
افتخار بزرگی برای مجتمع مس شهر بابک و شرکت ملی صنایع مس ایران در سطح پروژه های کشور محسوب می شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، بنـا بـر 

نتایـج ارزیابـی و با رای هیئـت داوران انجمن، طی 

مراسـمی که در مرکز توسـعه مدیریت نفت برگزار 

شد، پروژه توسعه ذوب خاتون آباد تندیس نقره ای 

را بـه  عنـوان باالتریـن سـطح تندیـس اهدایـی در 

دوره دهم برای خود کرد.

از اواخـر سـال 1396، حـوزه معاونـت توسـعه و 

مهنــــدسی در ساختـــار مجتمـــع مـــس شهر بابک 

اسـتراتژی های  تدویـن  و  تعریـف  کـه  شـد  ایجـاد 

توسـعه ایـن مجتمـع بـا تاکیـد بـر توجـه بـه تعریـف 

صحیـح پروژه هـا و اسـتقرار نظـام مدیریـت پـروژه با 

رویکردهای تعالی، به این حوزه واگذار شد.

بـر اســـاس ایـــن گـــزارش، رقابــــت جایـزه ملـی 

مدیریـت پـروژه هـر سـاله توسـط انجمـن مدیریـت 

 IPMA رسـمی  نماینـده  عنـوان  بـه   ایـران  پــروژه 

جهانـی برگـزار می شـود کـه پـس از تهیـه و ارسـال 

اظهارنامـه بـه انجمـن توسـط تیـم پـروژه، ارزیابی از 

بـا  روز  سـه  طـی  خاتون آبـاد  ذوب  توسـعه  پـروژه 

حضـور ارزیابـان متخصـص ایـن انجمـن در سـایت 

خاتون آباد انجام شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، مجتمع مس شـهر بابک 

در پی دریافت این تندیس اعالم کرد دسـتیابی به 

ایـن موفقیـت، پایـان راه نبـوده و بـه معنـای شـروع 

حرکتـی اسـت کـه بتوانـد نظـام مدیریـت پـروژه را 

بیـش از پیـش در بیـن پروژه هـا و طرح هـای مجتمـع 

مس شهر بابک جاری سازد تا عالوه بر نمایان شدن 

اقتصـاد،  حوزه هـای  در  آن  دسـتاوردهای  و  نتایـج 

جامعه و محیط زیست به  عنوان الگویی برای سایر 

حوزه های شرکت ملی صنایع مس ایران نیز باشد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، حسین 

رضایـی اظهـار داشـت: بـا توجه به اینکـه پروژه های 

تولید اسید سولفوریک در مجتمع مس سرچشمه 

رفسـنجان بـه بهره بـرداری رسـید، ضـرورت داشـت 

که یک بخش به عنوان متولی حمل اسـید و حمل 

محصـوالت دیگـری کـه در مجتمع مس سرچشـمه 

رفسـنجان تولیـد می شـود در نظـر گرفتـه شـود کـه 

این امر به عهده امور لجستیک واگذر شد.

وی افزود: قرار اسـت در یک برنامه سـه سـاله، 

در  تولیـدی  اسـید  تـن  هـزار   300 و  میلیـون  یـک 

سرچشـمه بـه بندرعبـاس انتقـال داده شـود کـه 

بـرای  بخشـی از آن صـــادر و بخـش دیگـری نیـز 

تولیـد اسـید فسـفریک و کـود شـیمیایی فسـفاته 

استفاده خواهد شد.

مدیـر امـور لجسـتیک مجتمع مس سرچشـمه 

رفسـنجان با بیان اینکه در دو روز گذشـته شـبکه 

ریلـی و تجهیـزات بارگیـری اسـید و تخلیـه اسـید 

در بندرعبـاس مـورد تسـت قـرار گرفتنـد، تصریـح 

کـرد: ایـن کار بـا موفقیـت انجـام شـد و در آینـده 

بـه صـورت گـرم را  انتقـال اسـید  نزدیـک برنامـه 

خواهیم داشت.

رضایـی عنـوان کـرد: پس از سـاخت زیرسـاخت 

تاییـد راه  آهـن  بـه  ریلـی، قابلیـت بهره بـرداری آن 

جمهـوری اسـالمی ایـران رسـید و سـپس ضـرورت 

داشت که این تاسیسات مورد تست قرار گیرد.

وی اضافـه کـرد: برنامـه مـا ایـن بـود کـه تسـت 

سـرد انجام شـود و تمام خطوط و تجهیزات ریلی 

مـورد تسـت و آزمایـش قـرار گیـرد کـه ایـن کار نیـز 

انجام شد.

مدیـر امـور لجسـتیگ مجتمـع مـس سرچشـمه 

رفسـنجان مطـرح کـرد: بـه مناسـبت ایـام مبـارک 

در  جدیــــداالحداث  ریلـــی  شـبکه  فجـر،  دهــــه 

سرچشـمه و بندرعبـاس افتتـاح شـد. ضمـن اینکـه 

مـورد  ریلـی  اسـتفاده در شـبکه  مـورد  تجهیـزات 

آزمایش قرار گرفت و زمان بندی از نحوه بارگیری و 

تخلیه واگن ها نیز انجام شد.

پایـان خاطرنشـان کـرد: روزانـه حـدود  وی در 

یک هزار و 800 تن اسـید در مجتمع مس سرچشـمه 

رفسـنجان تولید و این مقدار به سـمت بندرعباس 

حمـل می شـود کـه بخـش عمـده حمـل آن از طریـق 

شبکه ریلی خواهد بود.

مدیـر امـور لجسـتیک مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان گفـت: روزانه حـدود یـک هـزار و 800 تن اسـید در این مجتمـع تولید 
می شود که به همین میزان، روزانه به بندرعباس منتقل می شود.

تولید روزانه یک هزار و 800 تن اسید در مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان

ـــ

افزایش سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت و معدن کشور

حجـم کل سـرمایه گذاری خارجـی در بخـش صنعـت، معدن و تجـارت از ابتدای سـال 1400 تا پایـان آذر ماه در مقایسـه با مدت 
مشابه پارسال، رشد 89.8 درصدی داشته است.

پایـه جـداول  بـر  آنالیـن«،  بـه گـزارش »فلـزات 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  شـده  منتشـر  آمـاری 

مـورد   102 تعـداد  امسـال  ماهـه   9 در  تجـارت، 

و  میلیـارد  دو  حجـم  بـا  خارجـی  سـرمایه گذاری 

804میلیـون دالر در بخش هـای صنعـت، معـدن و 

تجارت کشور مصوب شده است.

این در حالی اسـت که در مدت مشـابه پارسـال 

تعداد 104 مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم یک 

میلیارد و 477 میلیون دالر به تصویب رسیده بود.

سـرمایه گذاری  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

خارجـی مصـوب شـامل همـه درخواسـت ها اعـم از 

سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد طرح هـای جدید، خرید 

همچنیــــــن  و  موجـــــود  شرکــت هــــای  سهـــــام 

ترتیبـات  قالــــب  در  خارجـی  سـرمایه گذاری های 

قراردادی است.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

79
 é شماره  é 204 بهمن ماه 1400

ـــ

جلسـه ممیـزی صدور گواهینامه اسـتاندارد ISO، با حضـور مدیرعامل، معاونین، مدیران فوالد سـنگان و اعضـای کمیته مدیریت و 
ممیـزان شـرکت DQS آلمـان، برگـزار و پـس از ارزیابی هـای الزم از سـوی ایـن شـرکت بین المللـی، بـه دلیل رعایـت الزامات 

استاندارد توسط شرکت فوالد سنگان، این گواهینامه به نام این شرکت صادر شد.

صدور گواهینامه های استاندارد برای فوالد سنگان

به گزارش »فلزات آنالین«، در آغاز این نشسـت 

علی امرایی، با اشاره به اهمیت کسب گواهینامه ها 

و اسـتاندارهای الزم اظهـار داشـت: فـوالد سـنگان 

وجـود  بـا  کـه  اسـت  جوانـی  شـرکت های  ازجملـه 

گذشـتن چند سـال از سـابقه تاسـیس خود، توانسـته 

افتخاراتـی عظیـم را نصیـب خویـش گردانـد کـه ایـن 

مهـم، مدیـون همـت واالی کارکنـان، چابک سـازی 

تمامـی  از  اسـتفاده  و  بهـره وری  افزایـش  سیسـتم، 

ظرفیت هـای کارکنـان ایـن مجموعـه اسـت که نقطه 

عطف این شرکت در دستیابی به دستاوردها است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی اخیر این شرکت در 

 )IMI100( ارزیابـی 100 شـرکت برتـر صنعتـی کشـور

عنـوان کـرد: شـرکت صنایـع معدنـی فوالد سـنگان با 

صعـود 45 پلـه ای در سـال جـاری، در بیـن 100 شـرکت 

برتر کشور قرار گرفت.

مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد: طبق گزارش 

گروه ارزیابی، رتبه بندی IMI100 و بر اساس نتایج به  

دسـت آمـده در سـال 1400، شـرکت فـوالد سـنگان بـه 

عنـوان دومیـن شـرکت تـازه وارد در جمـع 100 شـرکت 

برتر انتخاب و این موفقیت در رقابت با 500 شرکت 

برتـر ایرانـی حاصـل و همچنیـن ایـن شـرکت بـا رشـد 

228درصـدی فـروش، موفـق بـه کسـب رتبـه سـوم از 

نظـر شـاخص رشـد فـروش در کل شـرکت ها و رتبـه 

چهارم فروش در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات 

جنبی شد.

در ادامه، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 

فـوالد سـنگان گفـت: بایـد بـه فراینـد ممیزی هـا بـه 

رفـع  و  یادگیـری  بهبـود،  بـرای  یـک فرصـت  عنـوان 

مغایرت ها نگاه کرد و از همه همکاران این درخواست 

به عمل می آید، از این فرصت بهره مند  شوند.

وی ادامـه داد: یکـی از اصـول ممیزی، اسـتفاده 

مناسـب از تجربیات ارزیابان و اسـتفاده از یافته ها، 

گزارشـات، نقـاط قـوت و ضعـف و عدم انطباق های 

ارتقـای  و  کیفیـت  افزایـش  راسـتای  در  احتمالـی 

سـطوح سـازمانی اسـت و امیدواریم این ارزیابی در 

رونـد روبه رشـد فرایندهـا و الزامـات سـازمانی موثـر 

واقع شود.

مدیـر تضمیـن کیفیـت و تعالـی سـازمانی  فـوالد 

سـنگان در پایـان اظهـار کـرد: فرینـد ممیـزی بـرای 

 ISO9001 ایزوهــــای  گواهینامه هــــای  کســــب 

،ISO45001 و ISO14001 طی دو روز در واحدهای 

مختلـف سـازمانی شـرکت فـوالد سـنگان بـه صـورت 

حضـوری توسـط ممیـزان از نظـر الزامـات سیسـتم 

یکپارچه مورد ممیزی قرار گرفتند و این شرکت موفق 

به کسب گواهینامه های فوق شد.
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی 

ایـران، امیرعلـی طاهـرزاده بـا بیـان ایـن مطلـب، 

از  بیـش  جـاری  سـال  ماهـه  در 10  داشـت:  اظهـار 

در  زمین شناسـی  نقشـه های  900کیلومترمربـع 

برداشـت  و  تهیـه  آهـن  و  پلی متـال  بخش هـای 

ژئوفیزیکـی بـه روش مغناطیس سـنجی بـا 40 هـزار 

قرائت در حوزه پلی متال  انجام شده است.

وی افـزود: 12 فقـره پروانـه اکتشـاف جدید در 

حوزه های آهن، پلی متال و غیرفلزی در اسـتان های 

سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی و لرسـتان 

از دیگـر دسـتاوردهای شـرکت تهیـه و تولیـد طـی 

10 ماهــــه سـال 1400 اســــت کـــه ایـن مقـــدار در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 33 درصـد 

رشد داشته است.

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

جـذب  فراینــــد  کـرد: همچنیــــن  عنــــوان  ایـران 

سرمایه گذار معدن مس و طالی جانجا، با ذخیره ای 

بالـغ بـر یـک میلیـارد تـن در جریـان اسـت کـه در 

آینده ای نزدیک به یکی از بزرگ ترین معادن کشـور 

تبدیل خواهد شد.

تولید بیش از 47 میلیون تن انواع ماده معدنی  

طاهرزاده با اشـاره به میزان تولید سـنگ آهن در 

معـادن طـی 10 ماهه سـال جاری، بیان کـرد: بیش از 

46 میلیون تن سنگ آهن در 11 معدن تحت پوشش 

و نظارت این شرکت تولید شده است.

وی همچنیـن در خصـوص سـایر مـواد معدنـی، 

اضافـه کـرد: بیـش از یک میلیون تن ماده معدنی از 

معادن انگوران، خراسان جنوبی )روی ملوند( در این 

مـدت اسـتخراج و 279 کیلوگـرم شـمش طـال در 

10ماهه 1400 توسـط مجتمع طالی موته اسـتحصال 

شـده که این مقدار در مقایسـه با مشـابه سـال قبل، 

4 درصد رشد داشته است.

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

ایـران در ادامـه از هفـت مجتمـع راهبـر ایمپاسـکو 

شـامل سـنگ آهک پیربکران، کک سازی زرند، نفلین 

سـینیت کلیبـر، فسـفات اسـفوردی، فروکـروم 

سـبزوار، سـرب نخلـک و سیسـتان و بلوچسـتان یـاد 

کـرده و بـه تولیـد بیـش از 850 هـزار تن ماده معدنی 

در 10 ماهـه نخسـت سـال در ایـن مجتمع هـا اشـاره 

کـرد کـه رشـد 35 درصـدی را در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل به همراه داشته است.

طاهــــرزاده میـــزان تولیـــد مـــاده معـــدنی در 

مجتمع های تحت پوشش ایمیدرو شامل زغال سنگ 

البـرز مرکـزی، طـالی زرشـوران، گل گهـر یـک تـا پنج، 

سـنگ آهن جالل آبـاد، فـالت مرکـزی و پتـاس خـور و 

بیابانـک را بیـش از 46 میلیـون تـن در مـدت مذکور 

ایمپاسـکو   نظـارت  تحـت  امـر  ایـن  کـه  کـرد  بیـان 

صورت پذیرفته است.

سرمایه گذاری در طرح های توسعه  

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طرح های توسـعه¬ ای 

متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو، مطرح کرد: در سال 

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولید مواد معدنی ایـران گفت: بیـش از 54 هزار متر حفـاری در حوزه های پلی متال، آهن و زغال سـنگ 
در 10 ماهه سال جاری انجام شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6 درصد افزایش یافته است.

بیش از 5۴ هزار متر حفاری تا پایان دی ماه انجام شده است
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
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و  ایمیـدرو  بـه  جـاری، 17 طـرح توسـعه  ای متعلـق 

14طرح توسـعه ای متعلق به ایمپاسـکو در حال اجرا 

طرح  هـای  اجـرای  راسـتای  در  همچنیـن  اسـت. 

توسعه  ای پیش  بینی می شود در سال جاری، هفت 

طـرح بـا بـرآورد سـرمایه گذاری 34 میلیـون یـورو و 

اشتغال مستقیم 294 نفر افتتاح شود.

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولیـد مواد معدنی 

ایران سیاسـت این شـرکت را در راسـتای اصل 44 

قانـون اساسـی، اسـتفاده حداکثـری از تـوان بخش 

خصوصـی اعـالم کـرد و افـزود: در 10 ماهـه سـال 

میـزان  شـده،  واگـذار  معـدن  هشـت  از  جـاری، 

جـذب سـرمایه گذاری شـده در حـدود 14 هـزار 

میلیـارد تومـان بـرآورد می شـود کـه ایـن مقـدار در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 3 برابری 

داشته است.

طاهرزاده در پایان خاطرنشان کرد: تالش داریم 

تـا پایـان سـال جـاری، بـا افزایـش میـزان جـذب 

در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  و  سـرمایه   گذاری 

طرح هـا، بتوانیـم در راسـتای رونـق تولیـد و افزایـش 

اشـتغال و محرومیت زدایـی از مناطـق کم برخـوردار 

کشور سهم بیشتری ایفا کنیم.

ـــ

ارتقای روابط اقتصادی ایران و عمان با شناسایی زمینه های 
همکاری متقابل

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت کشـور در بـدو ورود به کشـور عمـان که با اسـتقبال علی نجفی سـفیر ایـران در مسـقط و صالح 
المسـن معـاون وزیر صنعت، تجارت و توسـعه سـرمایه گذاری سـلطنت عمان همـراه بود، بر ارتقـا و تعمیق روابـط اقتصادی میان 

دو کشور با شناسایی ظرفیت ها و زمینه های همکاری متقابل تاکید کرد.

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

سـید رضـا فاطمـی امین بـا بیان این مطلـب، اظهار 

داشت: امیدوار هستیم که در این سفر فعالیت های 

اقتصـادی دو کشـور را فعال تـر کنیـم؛ چراکه روابط 

اقتصـادی ایـران و عمـان عقب تـر از روابـط خـوب 

سیاسی دو کشور است.

بـرای  زیـادی  زمینه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

ارتقـای همکاری هـای اقتصـادی و تجاری میـان دو 

کشور وجود دارد، افزود: اگر این زمینه ها شناسایی 

و فعـال شـود، می توانـد آینـده خوبـی را بـرای دو 

کشور در پی داشته باشد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ایران، عمـان را 

یکی از بهترین همسـایه های ایران دانسـت و بیان 

کـرد: همـواره روابـط میان دو کشـور در عرصه های 

سیاسی بسیار خوب بوده است.

صالـح المسـن، معـاون وزیر صنعت، تجـارت و 

توسـعه سـرمایه گذاری سـلطنت عمـان نیـز در این 

دیدار با بیان اینکه روابط سیاسی بسیار مستحکمی 

بـا جمهـوری اسـالمی ایـران داریـم، تصریـح کـرد: 

روابـط دو کشـور دیرینـه، تاریخـی و برادرانـه در 

همه عرصه ها است.

وی در ادامـه بـا ابـراز خرسـندی از همسـایگی بـا 

ایران، فرهنگ و تمدن کشور را قابل تقدیر دانست.

در راسـتای برنامه های دولت سـیزدهم با هدف 

توسـعه روابـط تجـاری بـا کشـورهای منطقـه، وزیـر 

صمـت بـه همراه رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت 

ایـران و برخـی از نماینـدگان دسـتگاه های دولتی در 

راس هیئـت بـزرگ تجـاری از بخـش خصوصـی بـه 

منظـور شـرکت در نوزدهمیـن اجـالس کمیسـیون 

مشـترک همکاری هـای جمهـوری اسـالمی ایـران و 

سلطنت عمان، به عمان سفر کرده است.

مقرر شده است در سفر وزیر صمت به عمان، 

11 سـند همکاری مورد بررسـی طرفین قرار بگیرد و 

بـرای افزایـش سـهم صادرات ایـران از بازار عمان به 

حـدود 10 درصـد و اسـتفاده از ظرفیـت ایـن کشـور 

برای صادرات مجدد برنامه ریزی شود.
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به گزارش »فلزات آنالین«، مسـعود خوانسـاری 

هیئـت  مهـم  دوره  نشسـت  یکمیـن  و  سـی  در 

نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم 

سـاالنه در دی ماه به 42.2 درصد رسـیده اسـت که 

بـر ایـن اسـاس یـک درصـد کاهـش یافته امـا کماکان 

ایـــن رقـــم بـاال اسـت ولـی رونـــد کاهـــشی آن 

امیدوارکننـده بـوده کـه اگر به همین صـورت ادامه 

یابد، مطلوب خواهد بود.

وی افزود: البته دو نگرانی وجود دارد؛ نخست 

اینکـه بهمـن و اسـفند ، ماه هـای پرهزینـه ای بـرای 

دولـت بـوده کـه ممکـن اسـت بودجـه را تحت تاثیر 

قرار دهد و بنابراین دولت بخواهد کسری بودجه را 

از بانـک مرکـزی جبـران کنـد. دوم اینکه دولت باید 

55 هـزار میلیـارد دالر تنخـواه خـود را تـا پایـان سـال 

تسـویه کنـد کـه ایـن دو موضـوع می توانـد تـورم را 

افزایش دهد. 

تهـران عنـوان کـرد: در  بازرگانـی  اتـاق  رئیـس 

10ماهـه 1400 رشـد خوبـی در صـادرات غیرنفتـی 

داشـته ایم کـه 38 درصـد رشـد نسـبت بـه سـال 

بـه رقـم  گذشـته داشـته اسـت و در واردات هـم 

ایـن  در  کـه  رسـیده ایم  دالر  میلیـارد   41 از  بیـش 

زمینـه نیـز شـاهد رشـد 34 درصـدی بوده ایـم. در 

مجمـوع تجـارت خارجـی در 10 ماهه 1400، بیش از 

رشـد  از  نشـان  کـه  اسـت  بـوده  دالر  میلیـارد   80

8.8درصدی نسـبت به مدت مشـابه اسـت. دالیل 

و عوامـــل موثــــر بـر آن، نخســـت افزایـــش قیمـت 

و  صـادرات  حجـم  افزایـش  دوم  و  نفـت  جهانـی 

خـروج اقتصـاد جهانـی از رکـود و به تبـع آن اقتصاد 

ایـران  بـا توجـه بـه مهـار کرونا بـود البته تا انـدازه ای 

هـم کـم اثر شـدن تحریم ها باعث شـده صـادرات و 

واردات از ایـران بـه اروپـا افزایـش یابـد و بایـد توجـه 

داشـت کـه رونـد صـادرات نفـت نیـز افزایـش یافته 

اسـت و همـه این هـا باعـث شـده کـه در 10 ماهـه 

تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.

خوانسـاری بـا اشـاره به بودجـه 1401، بیان کرد: 

شـورای  مجلـس  بـه  کـه  دولـت  تلفیقـی  بودجـه 

اسـالمی ارائـه داده شـده، در حـال تغییـرات جـدی 

است که امیدوار هستیم تمام مفاد و بندهای آن 

مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه بودجه پاشـنه آشـیل 

اثـرات  بـه آن  اقتصـاد کشـور اسـت و کم توجهـی 

اتفـاق  امـروز  کـه  آنچـه  داشـت.  خواهـد  زیان بـار 

افتـاده، افزایش پنج میلیـارد و 500 میلیون یورویی 

بـه  ایـن را  بـه تبصـره یـک اسـت کـه در مجمـوع 

10میلیـارد یـورو رسـانده و ایـن مـازاد بـر بودجـه ای 

است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در 

بودجه منظور می شود. 

وی با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در 

سال 2022، مطرح کرد: در مورد ایران چند ریسک 

بحـران  آن هـا،  از  یکـی  کـه  اسـت  شـده  محاسـبه 

اشـتغال و معیشـت بـوده و سـرخوردگی جوانـان و 

رکـود اقتصـادی  و بحران هـای منابـع طبیعـی دیگـر 

موارد است.

ایـن مقـام مسـئول اذعـان کـرد: مسـائلی نظیـر 

اشـتغال و معیشـت در حـال حاضـر از بزرگ تریـن 

بحران هـای کشـور برشـمرده می شـود. بـه ویـژه بـا 

تصمیماتـی کـه اخیـرا اتخـاذ شـده کـه یکـی بحـث 

مالیـات بـر عایدی سـرمایه و دیگـری بحث مالیات 

این هـا  بـر خانه هـای خالـی و خـودرو اسـت، همـه 

موجب شـده سـرمایه گذاری در کشور دچار بحران 

شـود و الزم اسـت در ایـن خصـوص دقـت بیشـتری 

رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران با بیان اینکـه در 10 مـاه اخیر در صادرات غیرنفتی 38 درصد رشـد نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته محقق شـده اسـت، گفت: تجارت خارجی کشـور در این مـدت بیش از 80 میلیـارد دالر بوده که بیانگر رشـد 8.8 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

افزایش 8.8 درصدی تجارت خارجی کشور
در 10 ماهه امسال رقم خورد؛
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صورت بگیرد و یا به زمان بهتری موکول شود. 

خوانسـاری بیـان کـرد: اتخـاذ ایـن تصمیمـات، 

خروج سرمایه را تقویت می کند و این اتفاق نیز به 

معنـای کـم شـدن اشـتغال اسـت و موجب بـه وجود 

آمدن مشکالت معیشتی می شود. 

بـر اسـاس گزارشـی از فـــارس، وی بـا اشـاره بـه 

آخریـــن گـزارش شفافیــــت بین المللـــی بـا عنـــوان 

شـاخص ادراک فسـاد، گفـت: در سـال 2017، ایـران 

در بیـن 180 کشـور رتبـه دارای رتبـه 130 بـود کـه 

متاسـفانه بـا نـزول قابـل توجـه، هم اکنـون در بیـن 

180کشور به رتبه 150 رسیده ایم که امیدوار هستیم 

اقتصـاد کشـور، وضعیـت  اتفاقـات مثبـت در  بـا 

فساد بهبود یابد. 

رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران با اشـاره بـه موضوع 

مذاکرات، خاطرنشان کرد: خبرها حاکی از آن است 

کـه بـه زودی توافقـات الزم بـر سـر برجـام صـورت 

بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا در اقتصاد کشور 

تاثیـر خواهـد گذاشـت کـه از تاثیـرات مسـتقیم این 

توافـق سیاسـی مهـم، بهبـود اوضـاع فـروش نفـت، 

افزایـش میـزان صادرات و حتی کاهـش هزینه های 

مبادالت خواهد بود.

ـــ

از فیلترپرس بومی سازی شده کارخانه آلومینای ایران 
رونمایی شد

بـه مناسـبت دهـه فجر و با حضور اسـتاندار خراسـان شـمالی، پـروژه فیلترپرس بومی سـازی  شـده در مقیاس صنعتـی به منظور 
افزایـش ظرفیـت جداسـازی و انتقـال مـواد ناخالـص فرایند تولید به سـد باطلـه )حـدود 15 تن بر سـاعت( در شـرکت آلومینای 

ایران افتتاح شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

ایـن خصـوص،  زارع در  تـورج  ایمیـدرو،  عمومـی 

اظهـار داشـت: ایـن پـروژه افزایـش ظرفیـت تولید و 

متـر  دو  حـدود  بـه  مجتمـع  آب  کاهـش مصـرف 

مکعب بر ساعت را در پی دارد.

وی ارزش تجهیزات این پروژه را 300 هزار دالر 

ایـن  راه انـدازی  و  اجـرا، نصـب  و هزینـه طراحـی، 

پروژه را 50 میلیارد ریال ذکر کرد.

ایـران در ادامـه  مدیرعامـل شـرکت آلومینـای 

ایـن  انجـام شـده،  بـا برنامه ریزی هـای  بیـان کـرد: 

طـرح بـه مـدت 6 مـاه بـا دانـش کامـال بومـی در 

واحـد جداسـازی گل قرمـز شـرکت آلومینـای ایـران 

اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: تامین، نصب و راه اندازی 

چهار دسـتگاه فیلتر پرس به مبلغ دو میلیون یورو 

را بـرای کاهـش مصـرف 15 متـر مکعـب بـر سـاعت 

آب و فیلتراسـیون 120 تـن بـر سـاعت گل بـه علـت 

اقتصادی بودن پروژه در دست بررسی داریم.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرکت آلومینـای ایـران، 

تنها تولیدکننده پودر آلومینا است و به عنوان یکی 

از زیرمجموعه های ایمیدرو فعالیت می کند.
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