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سهم بخش معدن از تولید ناخالص جهانی 5 درصد است و کشورهای پیشرفته 

طی سـالیان اخیر، نگاه ویژه ای به حوزه معدن و صنایع معدنی داشـته اند. در حالی 

که ایران از لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشـور برتر دنیا قرار دارد، سـهم بخش معدن 

در تولید ناخالص داخلی آن به کمتر از یک درصد می رسـد و این امر بیانگر آن بوده 

که نه تنها سیاست گذاری های هدف مند و مدونی در این زمینه تبین نشده است، 

بلکه دولتمردان توجه الزم را به این حوزه نداشته اند.

در حال حاضر، یکی از معضالت مهم بخش معدن، ضعف در اکتشـاف اسـت. 

طبق قانون اکتشافات مقدماتی در کشور ما باید توسط دولت و حاکمیت انجام شود 

اما از آنجایی که بسیاری از کشورها به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد متکی به منابع 

نفتی هسـتند و به سـمت اقتصاد دانش بنیان حرکت می کنند، برنامه ریزی دقیق و 

کارشناسانه ای را با بهره گیری از دانش و تکنولوژی پیشرفته در خصوص اکتشاف که 

پایـه و اسـاس صنعـت معـدن و عملیات هـای معدنـی اسـت، در درازمـدت انجـام 

داده انـد. بـه طـور مثـال کانـادا بـه عنـوان یکـی از غنی ترین کشـورهای جهـان از لحاظ 

ذخایر معدنی و یکی از پنج کشور برجسته تولیدکننده محصوالت معدنی و فلزی در 

دنیـا، چندیـن بـار کل کشـور خـود را با اسـتفاده از تجهیزات و دسـتگاه های پیشـرفته 

اسـکن اکتشـافی کـرده و هـر بـار ایـن اقـدام را عمیق تـر و دقیق تـر انجـام داده اسـت تـا 

بتواند تمامی ذخایر معدنی موجود را شناسایی کند. چراکه گام نخست و اساسی 

برای دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی و معدنی، اکتشاف است.

بر اسـاس جدیدترین آمار اعالم شـده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت 

طـی 10 مـاه سـال جـاری، سـه هـزار و 652 میلیـارد ریـال صـرف هزینه هـای مربـوط به 

اکتشاف شده که بالغ بر 274 درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت زمان مشابه 

سـال گذشـته بـوده اسـت. طـی همین مدت، بـا توجه به افزایش هزینه هـای مربوط 

به عملیات اکتشاف معدنی، صدور گواهی کشف نیز با کاهش 5 درصدی مواجه 

شده است. 

نکته قابل توجه اینکه وزارت صمت، متولی اصلی بخش معدن در کشور است. 

همچنین بخش خصوصی مجوز فعالیت گسترده در زمینه اکتشاف معادن را ندارد 

و بعضـی سـازمان های دولتـی نیـز بـا دخالت هـای خود، موانعـی را بـرای فعالیت های 

اکتشـافی بخـش خصوصـی ایجـاد کرده انـد. عالوه برایـن، تعـدادی از محدوده هـای 

معدنی در انحصار این سازمان ها قرار دارد. این در حالی است که در آیین نامه قانون 

معـادن و همچنیـن مـاده 35 قانـون رفـع موانـع تولیـد، تنهـا وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت به عنوان متولی نخست معدن و صنایع معدنی در کشور معرفی شده است 

و بر همین اساس، شرکت های خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی 

نیز می توانند پس از برگزاری مزایده، نسـبت به اکتشـاف و اسـتخراج پهنه های 

معدنـی اقـدام کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت که سـامانه کاداسـتر هم که به منظور 

تسریع در ثبت نام و صدور گواهی کشف و سایر عملیات های معدنی توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است، از تاریخ 20شهریور ماه سال 

جاری امکان هیچ گونه دسترسی در آن برای معدن کاران و فعاالن حوزه معدن در 

زمینه های درخواست صدور پروانه اکتشاف، پرداخت حقوق دولتی معادن و... 

وجـود نـدارد کـه همیـن مسـئله منجـر بـه ایجـاد وقفـه در اجـرای عملیات هـای 

مختلف معدنی شده است.

بعضـی  اکتشـاف در  انجـام عملیـات  بـرای  اول، شـرایط  نـگاه  شـاید در 

پهنه هـای معدنـی مختلـف کشـور فراهـم باشـد امـا وجـود بعضـی قوانیـن 

دسـت وپاگیر و همچنیـن بروکراسـی های اداری فـراوان در دریافـت گواهـی 

کشف، ریسکی بودن اکتشافات و وارد نشدن شرکت های بزرگ و توانمند به 

ایـن حـوزه و وجـود خالءهـای قانونـی در حل چالش معارضان محلی در بعضی 

پهنه ها و نواحی، سبب شده است بسیاری از معادن همچنان غیرفعال باقی 

بمانند. عالوه براین، یکی از مهم ترین الزامات در زمینه اکتشاف معدن، توجه 

و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا و به دنبال آن، بهره گیری از زیرساخت های 

نرم افزاری، سخت افزاری و متخصصان خبره در این زمینه است که متاسفانه 

این مهم به دنبال اعمال تحریم های اقتصادی طی سالیان اخیر و فراهم نبودن 

امـکان همـکاری بـا شـرکت های خارجـی در ایـن بخـش کمرنـگ شـده اسـت. 

اگرچه تا حدودی زیرسـاخت های سـخت افزاری مناسـب جهت اکتشـاف در 

داخـل کشـور فراهـم شـده اسـت امـا همچنـان کمبودهایـی در بخـش نرم افزار 

وجود دارد و جای خالی نیروهای متخصص و کارشناس در زمینه اکتشاف نیز 

به شدت احساس می شود که اگر به آموزش و پرورش چنین افرادی در حوزه 

معدن توجه الزم و کافی نشود، تعداد عملیات اکتشاف ناموفق و هزینه های 

اکتشـافی بیشـتر خواهد شـد و در نتیجه نمی توانیم شـاهد دسـتیابی نتیجه 

مطلوب در این بخش باشیم. 

در واقع، باور بسیاری از فعاالن حوزه معدن کشور بر این است که دولت و 

سـازمان های مرتبـط بـا توجـه بـه اعمـال تحریم هـا و شـرایط سـخت اقتصـادی در 

کشور، به تنهایی نمی توانند اقدامات عملیاتی الزم و هدفمند را در زمینه اکتشاف 

انجام دهند و حضور فعال بخش خصوصی در این زمینه و سرمایه گذاری توسط 

ایـن بخـش می توانـد راهگشـای بسـیاری از موانـع موجـود در اکتشـاف باشـد تـا 

ضمـن تسـریع در کشـف بسـیاری از ذخایـر پنهـان کشـور، بـا تبدیـل شـدن ایـن 

ذخایر به معدن، شاهد شکوفایی صنایع معدنی باشیم.

در پایـان بایـد گفـت بـا توجـه به هزینه بر و زمان بر بودن اکتشـاف، پرریسـک 

بـودن ایـن عملیـات مهـم در صنعت معدن و همچنین لـزوم سـرمایه گذاری در 

ایجـاد چندیـن  بـا  پهنه هـای جدیـد، می تـوان  درازمـدت در راسـتای کشـف 

کنسرسیوم بزرگ معدنی متشکل از شرکت های فعال در این حوزه، به عملیات 

اکتشاف سرعت بخشید و ورود علم و تکنولوژی های نوین را تسهیل کرد.
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اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی و نوسـان نرخ ارز طی سـالیان اخیر، باعث شـده اسـت عملکرد بسـیاری از 
صنایـع مهم و اسـتراتژیک کشـور همچـون فوالد و مـس با مشـکالت فراوانی مواجه شـود و تامیـن بعضی از 
قطعـات مـورد نیاز این صنایع بـا صرف هزینه های هنگفـت از طریق واردات صـورت پذیرد. این در حالی اسـت 
کـه امـکان تولید این قطعات توسـط بعضی شـرکت های دانش بنیان در داخل کشـور وجـود دارد و در این زمینه، 
بـا بومی سـازی و به کارگیـری از دانـش تخصصـی متخصصـان داخلی، گام های مثبتی برداشـته شـده اسـت. 
شـرکت دانـش پرتـو نقش جهـان ازجمله شـرکت های دانش بنیان فعال در صنعت کشـور اسـت کـه اقدامات 
ویـژه ای را در راسـتای تامیـن نیاز صنایع فلزی کشـور بـه بعضی قطعات و تجهیـزات انجام داده اسـت. جهت 
آشـنایی با این شـرکت، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« با مجید رحیمی، مدیرعامل شـرکت 

دانش پرتو نقش جهان گفت  وگو کرده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

به کارگیری نخبگان برای تولید 
محصوالت تخصصی
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محصوالتی که از طریق فرآوری 
کاتد مس در مجموعه ما تولید 

می شود، از ارزش افزوده باالیی 
برخوردار است و همچنین امکان 

ارزآوری به داخل کشور با صادرات 
این محصوالت وجود دارد

فعالیت شـرکت دانش پرتو نقش جهان در چه  ◄

زمینـه ای اسـت و چـه محصوالتـی در این مجموعه 

تولید می شود؟

زمینـه فعالیـت شـرکت دانش پرتو نقـش جهان، 

ریخته گـری فلـزات رنگیـن تـا حجـم 6 تـن مـذاب 

اسـت و قطعـات های تـک مسـی به منظور اسـتفاده 

در صنعـت فـوالد در ایـن شـرکت تولیـد می شـود. از 

آنجایی که صنعت مس از اهمیت فراوانی در سطح 

جهان برخوردار است و در حال حاضر ایران در زمره 

یکـی از برتریـن تولیدکننـدگان کاتـد مـس دنیـا قـرار 

دارد، بنابرایـن محصوالتـی کـه از طریـق فـرآوری این 

مـاده اولیـه در مجموعـه ما تولید می شـود، از ارزش 

افـزوده باالیـی برخـوردار اسـت و همچنیـن امـکان 

ارزآوری به داخل کشـور با صادرات این محصوالت 

وجود دارد.

آیا ظرفیت اصلی مجموعه به طور کامل فعال  ◄

است؟ چه عواملی را در این رابطه موثر می دانید؟

متاسفانه میزان ظرفیت تولید مجموعه طی سال 

جـاری تحقـق نیافتـه اسـت. یکـی از دالیل ایـن اتفاق، 

عـدم تکمیـل بخشـی از تجهیـزات مـورد نیـاز جهـت 

تولیـد محصـول بـوده اسـت. کاهـش ثبـت سـفارش 

تولید طی سـال جاری، یکی دیگر از مشـکالت ما در 

این زمینه بوده است و چون محصوالت دانش بنیان 

بـا ثبـت سـفارش یـک تا دو قطعــــه در مجموعـــه مـــا 

تولیـــد می شـــود، بنابراین نتوانستیم به میزان تولید 

مطلوب دست پیدا کنیم.

از چه مواد اولیه ای در تولید محصول استفاده  ◄

می کنیـد؟ در خصـوص نحـوه تامیـن و چالش هـای 

موجود در این زمینه توضیحاتی بفرمایید.

اصلی تریـن مـاده اولیـه مورد نیاز مـا، کاتد مس 

است که آن را از مجتمع مس سرچشمه خریداری 

می کنیم. قطعات مسـی و محصوالت دانش بنیان 

بـا اسـتفاده از کاتـد مسـی در شـرکت دانـش پرتـو 

نقـش جهـان تولیـد می شـود. تامیـن نقدینگـی الزم 

جهت خریـــد ماده اولیـــه از بــــورس کاالی ایران، 

مهم تریـن چالشـــی اسـت کـه در ایـن زمینــــه بـا آن 

مواجه هستیم. همچنین در فرایند گشایش اعتبار 

اسنادی نیز با مشکالت فراوانی روبه رو هستیم که 

تمـام تـالش خـود را بـرای بـه حداقـل رسـاندن ایـن 

مشکالت به کار گرفته ایم. 

عمــده کاربــرد محصــوالت تولیــد شـــده در  ◄

مجموعه چیست؟ مشتـــری محصــوالت شمـــا چــه 

صنایعی هستند؟

کاربـرد قطعـات تولیـدی ایـن شـرکت عمدتـا در 

صنعـت فـوالد و بـه منظـور اسـتفاده در کوره هـای 

ریخته گری اسـت. از آنجایی که دما در بخش های 

مختلـف کارخانجـات فـوالدی بسـیار بـاال اسـت و 

قطعـــات تولیدشـــده در مجموعـــه مـا در معـــرض 

مستقیم این حرارت قرار می گیرند، بنابراین باید از 

هدایــــت و رسانــــایی بــــاالی حرارتـــی و الکتـــریکی 

برخوردار باشند تا بتوانند به راحتی عملیات انتقال 

حـرارت را انجـام دهنـد و شـرایط داخلـی کـوره را 
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بهبـود دهنـــد. در واقـــع، مـــس مـورد اسـتفاده در 

تولید این قطعات، چنین وظیفه مهمی را بر عهده 

دارد و با وجود خواص حرارتی و الکتریکی مناسب، 

منجر به تسهیل در عملیات انتقال حرارت می شود. 

شرکت های ملی صنایع مس ایران، ذوب آهن، فوالد 

خراسان و فوالد مبارکه سپاهان از جملـــه مشتریــــان 

محصـــوالت مـــا هستنـــد کـه خوشـبختانه افتخـار 

همکاری با چنین مجموعه های بزرگی را داریم.

در خصوص تکنولوژی و فرایند تولید محصول  ◄

در شرکت دانش  پرتو نقش جهان توضیح بفرمایید.

از  استفـــاده  بــــا  شـرکت  ایـــن  محصــــوالت 

تکنولـوژی روز دنیـا تولیـد می شـوند و فراینـد تولید 

بـه ایـن صـورت اسـت کـه ایـن محصـوالت ابتـدا بـه 

صـورت خـام ریخته گـری شـده و سـپس بـر اسـاس 

سـفارش مشـتری، شـکل  دهی می شـوند. در ادامه، 

بـا  قطعـات  و  می شـود  انجـام  حرارتـی  عملیـات 

خـواص فیزیکـی و مکانیکـی مشـخص بـه دسـت 

می آینـد. پـس از عملیـات ماشـین کاری، کیفیـت 

قطعات تولیدی کنترل شده و در نهایت بسته بندی 

و برای مشتریان ارسال می شود.

بومی سـازی  ◄ زمینـه  در  خاصـی  اقدامـات  آیـا 

محصول انجام داده اید؟

قطعات تولید شده در شرکت دانش پرتو نقش 

قطعـات،  ایـن  تولیـد  و   بـوده  دانش بنیـان  جهـان، 

نیازمنـد دانـش فنـی و تخصصـی اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، ما توانسـته ایم با به کارگیری دانش و تخصص 

کارشناسـان جـوان، زبـده و کارآمـد، بـرای نخسـتین 

بار در کشور بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکت های 

مطرحی همچون ملی صنایع مس ایران، ذوب آهن 

اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان را بومی سازی کنیم 

کـه ایـن امـر جزو افتخارات شـرکت دانش پرتو نقش 

جهان محسوب می شود.

آیـا در زمینـه صـادرات فعالیـت داریـد؟ تحلیل  ◄

شما از شرایط صادرات در کشور چیست؟

تـالش و پیگیری هـای فراوانـی را طـی ماه هـای 

اخیر به منظور فعالیت در حوزه صادرات داشته ایم 

کـه متاسـفانه برخـی قوانیـن موجـود در ایـن بخش، 

مـا گرفتـه اسـت.  از  را  امـکان صـادرات محصـول 

امیدوار هسـتیم با گسـترش روابط بین المللی ایران 

بـا سـایر نقـاط جهان، شـرایط تجارت خارجی کشـور 

بهبـود یابـد تـا مـا نیـز بتوانیـم در ایـن حـوزه مهـم 

حاضـر،  حـال  در  چراکـه  باشـیم.  داشـته  فعالیـت 

شـرایط اقتصـادی حاکـم در کشـور و بعضـی قوانیـن 

موجود در حوزه صادرات، منجر به ایجاد مشکالتی 

در این زمینه شده است و ما معتقد هستیم بهبود 

شـرایط صادرات، به ایجاد ارزش افزوده و همچنین 

ارزآوری بیشـتر در داخل کشـور منجر خواهد شـد. 

اقتصـادی، می توانـد گام مهـم و  رفـع تحریم هـای 

موثـری در راسـتای رفـع معضـالت موجـود در ایـن 

زمینـه باشـد تـا ما بتوانیم محصوالت خـود را صادر 

کنیـم و بـا اختصـاص منافـع حاصـل از ارزش افزوده 

هرچـه  پیشـرفت  و  رونـق  در  داخلـی،  اقتصـاد  بـه 

بیشتر اقتصاد کشور  سهیم باشیم.

با توجه به روند مذاکرات وین، تاثیر رفع تحریم ها  ◄

در اقتصاد کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

اگـر نتایـج مطلوبـی از مذاکـرات ویـن میـان تیم 

مذاکره کننده ایران و  پنج کشـور دیگر حاصل شـود 

و هـر دو طـرف بـه یک توافق جامع هسـته ای دسـت 

یابنـد، شـاهد رشـد و شـکوفایی صنعـت در کشـور 

خواهیـــم بــــود. در چنیــــن شرایــــطی می توانیــــم 

فعالیـت در حـوزه  بلندمـدت جهـت  برنامه ریـزی 

صـادرات و همچنیـن حضـور قدرتمنـد در بازارهـای 

جهانـی داشـته باشـیم. از آنجایـی کـه ایـران از لحاظ 

غنی بودن منابع مس در رتبه دوم جهانی قرار دارد 

و انواع محصوالت مسی با به کارگیری از تکنولوژی 

روز دنیـا در داخـل کشـور تولیـد می شـود ، بنابراین با 

رفع تحریم ها و فراهم شدن امکان حضور در بازارهای 

جهانی، توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی با سایر 

رقبای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

 در زمینـــه تولیـــد بـــا چـــه مشـکالتی مواجـــه  ◄

هسـتید و راهکارهـای پیشـنهادی شـما جهـت رفـع 

این مشکالت چیست؟

در تولیــــد محصــــول بــــا مشـکالت فراوانـــی 

دسـت وپنجه نرم می کنیم که امیدوار هسـتیم این 

کمبـود  شـوند.  مرتفـع  زودتـر  هرچـه  مشـکالت 

تجهیزات و همچنین تیراژ پایین تولید محصوالت 

دانش بنیـان کـه نیازمنـد دانـش فنـی و تخصصـی 

اسـت، ازجملـه مشـکالت مـا در حوزه تولید اسـت. 
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مسئوالن کشور هنوز به یک نگرش جامع درخصوص 

اهمیـت شـرکت های دانش بنیـان در سـطح کشـور 

مسـئوالن  و  دولـت  امیـدوار هسـتیم  نرسـیده اند. 

ذی ربـط در آینـده، نـگاه ویـژه و کارشناسـانه تری بـه 

فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان داشـته باشـند تـا 

بتوانیـم بـا حمایـت واقعـی آن هـا، شـاهد توسـعه و 

پیشرفت در صنعت کشور باشیم.

چشم انداز شرکت دانش پرتو نقش جهان چیست؟ ◄

دورنمـای ایـن شـرکت در مقـام یـک مجموعـه 

دانش بنیـان کـه بـا افتخـار 14محصول تخصصـی را 

در کشور تولید کرده و در حال تولید سه محصول 

دیگـر اسـت، کسـب دانـش و تکنولوژی هـای روز 

به کارگیـری  بـا  جدیـد  محصـوالت  تولیـد  و  دنیـا 

نزدیـک  آینـده  در  کارآمـد  و  متخصـص  نیروهـای 

اسـت. بـاور داریـم کـه بایـد گام هـای مثبتـی در 

راسـتای کارآفرینی و اشـتغال زایی برداشـته شود تا 

نیروهـای جـوان و تحصیل کـرده که گاهی تصمیم به 

ادامه فعالیت در خارج از کشور می گیرند، توسط 

شـرکت های دانش بنیـان جـذب و مشـغول بـه کار 

شـوند تـا بتوانیـم بـا حمایـت ویـژه و سـرمایه گذاری 

کافـی در ایـن زمینـه، امیـد به آینده و پیشـرفت در 

حوزه صنعت را در دل آن ها همچنان زنده نگه داریم.

چه میزان به توسعه این مجموعه می اندیشید؟  

اقدامـات ویـژه و مهمـی را بـه منظـور توسـعه و 

گسترش نیروی انسانی، تجهیزات و تولید محصوالت 

دانش بنیان انجام داده ایم. در تالش هستیم عالوه 

بـر بومی سـازی و تامیـن نیـاز داخلی صنعـت به این 

محصـوالت ، گام هـای مثبتـی را در حوزه صـادرات 

برداریـم تـا بـا ارزآوری هرچـه بیشـتر برای کشـور، از 

هدررفـت منابـع مالـی داخلـی جلوگیری کنیـم. در 

واقـع، تمـام تـالش مـا در شـرکت دانـش پرتـو نقـش 

جهان این اسـت که بتوانیم به بهترین شکل ممکن 

وظیفــــه خــــود را در مقــــام یـک شرکـــت کوچـک 

دانش بنیان در سطح کشور ایفا کنیــم تا در آینــده 

نزدیـک، در رشـــد و شکوفـــایی صنعـت و اقتصـــاد 

کشور سهیم باشیم.

امیدوار هستیم دولت و مسئوالن 
ذی ربط در آینده، نگاه ویژه 

و کارشناسانه تری به فعالیت 
شرکت های دانش بنیان داشته باشند 

تا بتوانیم با حمایت واقعی آن ها، 
شاهد توسعه و پیشرفت در صنعت 

کشور باشیم

چراکـه ثبـــت سفـــارش تولیـــد انبـــوه محصـوالت 

دانش بنیان به سـختی امکان پذیر اسـت که همین 

مسـئله منجـر بـه کاهـش نقدینگی مـورد نیـاز برای 

تولید محصول می شود.

از آنجایـی کـــه عمـــده سـرمایه شـرکت صـرف 

هزینه هـــای دانـش عملـــی و تخصصـــی در تولیــــد 

محصوالت دانش بنیان می شود، بنابراین عدم تامین 

نقدینگی مورد نیاز در این زمینه آسیب های فراوانی 

را بـه بدنـه مجموعـه وارد می کنـد. از سـوی دیگـر، 

متاسفانه قانون حق تکثیر در کشور ما به هیچ وجه 

رعایت نمی شود و از آنجایی که پایه و اساس فعالیت 

مـا، دانـش و تخصـص مخصـوص بـه خـود مجموعـه 

اسـت و از تکنولـوژی خاصـی بـرای تولید محصوالت 

دانش بنیـان اسـتفاده می کنیـم، سـایر شـرکت ها بـه 

راحتی و بدون هیچ قانون خاصی از دانش و تکنولوژی 

شرکت ما کپی برداری می کنند که امیدوار هستیم 

در آینـده، تمعیـدات اساسـی در خصـوص رعایـت 

حقوق به کارگیری از دانش فنی و تخصصی و قوانین 

تکثیر در کشـور اندیشـیده شـود تا شـاهد معضالت 

کمتری در این زمینه باشیم.

آیـا دولـت و مسـئوالن حمایت هـای الزم را از  ◄

فعاالن بخش خصوصی و  شرکت های دانش بنیان به 

عمل می آورند؟

مسئوالن باید در راستای رشد و پیشرفت تولید 

داخلـی حمایت هـای الزم و کافـی را از شـرکت های 

دانش بنیـان و همچنیـن بخـش خصوصـی داشـته 

باشـند کـه متاسـفانه ایـن مهـم هنـوز آن چنـان کـه 

بایـد و شـاید محقـق  شـده اسـت. واقعیـت امـر ایـن 

از  حمایـت  بـه  گفتـار  در  مسـئوالن  کـه  اسـت 

در  امـا  می کننـد  اشـاره  دانش بنیـان  شـرکت های 

عمل، ما شاهد اتفاقات دیگری هستیم و رفتارهای 

محتاطانـه  آن هـا در ایـن زمینـه سـبب شـده اسـت 

نتایـج مطلـوب حاصـل از سـرمایه گذاری در زمینـه 

حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان حاصـل نشـود. 

در حالـی کـه اگـر حمایت هـای الزم و کافـی از ایـن 

شـرکت  ها در زمینـه تولیـد محصـوالت دانش بنیـان 

انجام شود، ما شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر 

اقتصـاد کشـور خواهیـم بـود کـه بـه نظـر می رسـد 
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فوالد خراسان آماده رکوردشکنی است

تعادل در زنجیره فوالد از بین رفته است
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد خراسـان گفت: در سـال جاری شـرکت فوالد خراسـان بـا قطعی بـرق و گاز مواجه شـد و هر زمان 
ایـن محدودیت هـا برداشـته شـود، در همه واحدها آماده رکوردشـکنی خواهیم بود کـه این امـر را در عملکرد خود در سـال 1400 نیز به 

اثبات رساندیم؛ به طوری که هر زمان که انرژی قطع نبود، رکورد تولید را جابه جا کردیم.

معاون بهره برداری شرکت فوالد خراسان مطرح کرد:

فوالد خراسان آماده رکوردشکنی است
بهره برداری از واحد کنسانتره سنگان تا 18 ماه آینده  

فرشید فضیلتی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: شـرکت 

دارای  فـوالد  زنجیـره  ابتـدای  از  خراسـان  فـوالد 

واحدهـای گندله سـازی بـا ظرفیت 2.5 میلیـون تن، 

دو واحـد 800 هـزار تنـی احیـا مسـتقیم، دو واحـد 

فوالدسـازی در مجمـوع بـا ظرفیـت یـک میلیـون و 

300هـزار تـن و همچنیـن یـک واحـد نـورد بـا ظرفیـت 

550 هزار تن است که در سال های گذشته، بعضی 

مواقـع بیـش از 600 هـزار تـن محصـول در بخش نورد 

تولید شد.

توقف تولید به دلیل قطع انرژی  

معاون بهره برداری شرکت فوالد خراسان با ابراز 

تاسف در خصوص محدودیت های تامین انرژی در 

سال جاری، بیان کرد: متاسفانه از ابتدای سال 1400 

تا کنون، در دو مرحله با مشـکالت ناشـی از کمبود 

بـرق و گاز مواجـه شـده ایم کـه گاهـی مجبـور بـه 

توقف خط تولید نیز شدیم.

فضیلتـی اذعـان کـرد: تقریبـا از اواخـر آبـان مـاه 

سـال جاری، شـرکت گاز منطقه با ارسـال نامه ای به 

فوالدسـازان ایـن اسـتان، گاز آن  هـا را بـه طـور کامـل 

قطـع کـرد و از آن زمـان بـا محدودیـت مصـرف گاز 

مواجـه شـده ایم. ایـن امـر در نهایت منجر به توقف 

کامل واحدهای احیا مسـتقیم و گندله سـازی شـد. 

پـس از آن نیـز بـا قطعـی بـرق مواجـه شـدیم. بـه طور 

حتـم قطعـی گاز و اعمـال محدودیـت بـرای تامیـن 

سـوخت نیروگاه ها، تاثیر مسـتقیمی بر میزان تولید 

گذاشـته کـه در نتیجـه موجـب افـت تولیـد فـوالد 

خراسان شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون به جز اعمال محدودیت 

در تامیـن انـرژی، مانعـی در مسـیر تولیـدی فـوالد 

خراسـان وجـود نداشـته اسـت. در سـال جـاری طـی 

6ماهـی کـه شـرکت مـا بـا محدودیـت انـرژی مواجه 

نبـود، توانسـتیم 14 رکـورد تولیـدی را در واحدهـای 

مختلف مجموعه به ثبت برسانیم. در حال حاضر 

نیـز فـوالد خراسـان بـه محـض رفـع محدودیت هـا، 

آمادگـی احیـای مجـدد تمامـی واحدهـا بـا حداکثـر 

و  پیش   بینـی  بـا  خوشـبختانه  دارد.  را  ظرفیـت 

تمهیـدات مطلوب مدیریـت، ذخایر قابـل قبولی از 

مـواد اولیـه در اختیـار داریم و منتظر برپایـی دوباره 

چرخه تولید در این مجتمع هستیم.

معاون بهره برداری شرکت فوالد خراسان با بیان 

اینکه دو هزار و 500 نفر به صورت مسـتقیم در این 

کـرد:  مطـرح  کار هسـتند،  بـه  مجموعـه مشـغول 

متاسـفانه فعالیـت کارخانـه به نوعی متوقف شـده 

اما تعداد کارکنان در این شرایط ثابت مانده است. 

متاسفانه برنامه هدفمندی برای تامین انرژی فوالد 

خراسان از سوی سازمان های متولی اعالم نمی شود 

و بـه ناچـار برنامـه بلندمدت تعمیرات را در دسـتور 

کار خود قرار داده ایم. چراکه در وضعیت بالتکلیفی 
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بـه سـرمی بریم؛ مشـخص نخواهد بود بحـران انرژی 

چگونه حل می شود.

منابع تامین آب فوالد خراسان  

فضیلتی در خصوص اینکه در بخش باالدسـت 

دارد،  نیـاز  بیشـتری  آب  بـه  کـدام قسـمت  فـوالد 

عنـوان کـرد: از معـدن تا محصول نهایـی، واحدهای 

فوالدسازی بیشترین میزان آب را مصرف می کنند. 

همچنیـن واحدهـای احیـا مسـتقیم نیـز بیشـترین 

مصرف گاز را نسبت به سایر بخش ها دارند. 

وی بـا یـادآوری اینکـه گندله سـازی در زنجیـره 

فـوالد، کمتریـن میـزان مصـرف آب را دارد، گفـت: 

تامین آب در صنعت فوالد یکی از موضوعات مهم 

فرایند تولید فوالدسـازی اسـت. در حقیقت، میزان 

آبـی کـه در فراینـد تولیـد مصـرف می شـود، قابـل 

جبـران نخواهـد بـود. بنابرایـن شـرکت های فـوالدی 

باید به دنبال کاهش مصرف آب در پروژه ها باشند.

معـاون بهره برداری شـرکت فوالد خراسـان ادامه 

داد: با توجه به بررسـی های صورت پذیرفته، سـرانه 

حـوزه  بـه  نسـبت  فـوالد  صنعـت  در  آب  مصـرف 

کشـاورزی و مصرف کننـدگان غیـر صنعتـی مقـدار 

ناچیزی اسـت و سـود ناشـی از این صنایع نسبت به 

صنعت فوالد ارزش افزوده کمتری ایجاد می کند.

از پسـاب در  فضیلتـی در خصـوص اسـتفاده 

فوالدسـازی، اذعـان کـرد: خوشـبختانه پروژه هـای 

رویکـرد  بـا  فوالدسـازی  واحدهـای  در  متعـددی 

گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در  انـرژی  بهینه سـازی 

اسـت. شـرکت فـوالد خراسـان با به کارگیـری چاهی 

در نزدیکی مجتمع که آب آن بیشتر برای مصارف 

و  اسـتفاده می شـود  بهداشـتی کارکنـان  و  شـرب 

همچنین با مشـارکت در احداث و انتقال آب سـد 

بار، توانسـت آب مورد نیاز مجتمع را تامین کند. 

عالوه برایـن، شـرکت فـوالد خراسـان در پـروژه ملـی 

مسـتقیم  طـور  بـه  فـارس  خلیـج  از  آب  انتقـال 

مشـارکت داشـته و سـهمیه مجتمـع از ایـن پـروژه 

محفوظ است.

وی بـا تاکیـد بـر محدودیت های ناشـی از منابع 

فـوالد  شـرکت  کـرد:  بیـان  کشـور،  سراسـر  در  آب 

خراسـان در خصـوص پـروژه تکمیـل شـبکه فاضـالب 

نیشـابور  پسـاب  تصفیه   خانـه  احـداث  و  شـهری 

سـرمایه گذاری عظیمی کرده اسـت و هم اکنون در 

وضعیت انعقاد قراردادها زیرساختی به سر می برد. 

بـه طـوری کـه مطالعـات و مشـاوره اولیـه صـورت 

پذیرفته اسـت. فوالد خراسـان تمامی قراردادها را با 

هماهنگی آب منطقه ای استان خراسان، شرکت آب 

و فاضالب و مراجع مربوطه پیش می برد.

تبعات محدودیت معامالت در بورس کاال  

فضیلتی به ارزیابی وضعیت بازارهای داخلی و 

صادراتی پرداخت و گفت: شرکت فوالد خراسان از 

سـویی در بـازار داخلـی، برنـد خوش نامـی اسـت و تا 

حدود زیادی نگران بازاریابی داخلی نخواهیم بود و 

از سـوی دیگـر، در زمینـه صـادرات تاکنـون موفـق 

عمل کرده ایم. با این حال، نوسان موجود در قوانین 

صادراتـی موجـب از دسـت رفتـن برخـی از بازارهای 

فـوالد  زیـان  نهایـت،  در  و  اسـت  شـده  صادراتـی 

خراسان را در این زمینه به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه طی چند سال گذشته 

شـرکت های فـوالدی مجبـور بـه عرضـه محصـوالت 

خـود در بـورس کاالی ایـران شـده اند. همیـن عامـل 

موجـب شـده اسـت کـه در موضوعاتـی همچـون 

قیمت گـذاری محصـوالت و پیـدا کـردن مشـتریان 

برای بازار با مشـکالت متعددی روبه رو شـویم و در 

نتیجه، انعطافی که باید در بهبود بازارهای داخلی 

وجود داشته باشد، محقق نشود.

بهره برداری از کنسانتره سازی سنگان  

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد خراسـان خبـر 

داد: در سـال 1400 در تامین مواد اولیه مجموعه به  

ویـژه بـا توجـه بـه الـزام خریـد مـواد اولیـه از بـورس 

کاالی ایـران بـا مشـکالت متعـددی روبـه رو شـدیم. 

بـا  خوشـبختانه فعالیـت واحـد کنسـانتره سـنگان 

و  سـاخت  بخـش  در  طوالنی مـدت  توقـف  وجـود 

تجهیـزات، ایـن اواخـر فعـال شـده اسـت. امیـدوار 

هسـتیم بـا توجـه بـه تحـوالت عظیمـی کـه در ایـن 

خصـوص صـورت پذیرفتـه، طـی 18 مـاه آینـده بـه 

مرحلـه بهره بـرداری از این واحد برسـیم. اگر بتوانیم 

تحـول  حتـم  طـور  بـه  بگیریـم،  اختیـار  در  معـدن 

قطعی گاز و اعمال محدودیت برای 
تامین سوخت نیروگاه ها، تاثیر 

مستقیمی بر میزان تولید گذاشته 
که در نتیجه موجب افت تولید فوالد 

خراسان شده است
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شرکت فوالد خراسان بیشترین 
تمرکز خود را بر تکمیل احداث واحد 

کنسانتره سازی سنگان معطوف کرده 
و به دنبال این است که هرچه زودتر 

این پروژه به بهره برداری برسد

عظیمـی از ابتـدای راه انـدازی فـوالد خراسـان رقـم 

خواهـد خـورد. بـه گونـه ای کـه تولیدکننـده صفـر تـا 

صـد فـوالد از معـدن تـا محصـول نهایـی در اسـتان 

خراسان خواهیم بود.

چشم انداز و اهداف فوالد خراسان در سال 1401  

فضیلتی در خصوص چشم انداز و اهداف فوالد 

خراسـان در سـال آینـده، اظهـار کـرد: شـرکت فـوالد 

خراسـان بیشـترین تمرکـز خـود را بـر تکمیـل احداث 

واحـد کنسانتره سـازی سـنگان معطـوف کـرده و بـه 

بـه  ایـن پـروژه  ایـن اسـت کـه هرچـه زودتـر  دنبـال 

بهره برداری برسد. موضوع تصفیه فاضالب را نیز در 

دستور کار خود قرار داده ایم و به طور حتم باید برای 

اسـتحصال آب از شهرسـتان نیشـابور، سـاز و کارهای 

مطلوبـی عملیاتـی شـود. عـالوه بـر این مـوارد، قصد 

افزایش ظرفیت واحدهای احیا و گندله سازی را در 

برنامـه  قـرار داده ایـم. همچنیـن  دسـتور کار خـود 

مطالعاتـی دربـاره سـایر بخش هـای خط تولیـد فوالد 

خراسان طی سال آتی خواهیم داشت.

وی اضافـه کـرد: در بخـش تامیـن انرژی همچون 

بـا سـازمان های مربوطـه  بـرق و گاز نیـز مذاکراتـی 

صورت پذیرفته اسـت که به دنبال ایجاد مسـیرهای 

جایگزیـن بـرای کاهـش وابسـتگی بـه خـط سراسـری 

همچون مشـارکت مالی در تامین گاز جایگزین خط 

سراسری و ذخیره سازی برای سال آینده خواهیم بود.

هر زمان که انرژی قطع نبود، رکورد زدیم  

خراسـان  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه ذخایـر شـرکت فـوالد 

خراسـان کـه می توانسـت باعـث توسـعه و بهبـود 

اعمـال  بـا  شـود  مجتمـع  تولیـد  خـط  فراینـد 

رفـت؛  دسـت  از  انـرژی  از  ناشـی  محدودیـت 

حداقـل در منطقـه مـا محدودیت هـای ناشـی از 

انـرژی، کمـر فوالدسـازان را شکسـت. عالوه برایـن 

شـیوع ویـروس کرونـا نیـز ضربـه بسـیار مهلکی به 

مجموعه وارد کرد.

فضیلتی یادآور شد: تولیدی که از دست برود، 

دیگـر قابـل جبـران نیسـت. در حقیقـت هـر اتـالف 

انـرژی  از  ناشـی  محدودیـت  دلیـل  بـه  کـه  وقتـی 

صـورت پذیـرد، دیگـر قابـل جبـران نخواهـد بـود و به 

طـور عملـی واحـد را از چرخـه تولید خـارج می  کند. 

در واقـع شـرکت فـوالد خراسـان از یـک رونـد رو بـه 

رشد، باز مانده است.

وی در پایان تصریح کرد: اگر روند تولید شرکت 

فوالد خراسان از ابتدای سال 1400 مورد بررسی قرار 

گیرد، مشـخص می شـود تمامی مدت زمانی که با 

محدودیـت انـرژی مواجـه نبودیـم، بـه رکـورد تولیـد 

فـوالد  اراده  از  نشـان  مهـم  ایـن  و  یافته ایـم  دسـت 

خراسـان اسـت. همچنان خواسـتار کمک رسـانی به 

امـا  تولیـد هسـتیم  و  ارزآوری  دولـت در موضـوع 

محدودیت های تامین انرژی دست فوالد خراسان را 

بسـته و ایـن مسـئله بـه شـدت بـه مجموعـه آسـیب 

وارد کـرده اسـت. امیـدوار هسـتیم هـر چـه زودتـر با 

همدلی و همکاری دولت، بخش خصوصی و صنایع 

بـزرگ، بتوانیـم در عبـور از بحـران انـرژی، بـه نتایـج 

مثبت و مطلوبی دست یابیم.
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قائـم مقـام شـرکت فوالد آلیـاژی کیمیای صبا گفـت: در حال حاضـر، میان قیمت مـواد اولیه و محصوالت فـوالدی تعادل وجـود ندارد و 
ایـن عـدم تعـادل به گونـه ای روی این صنعت تاثیر گذشـته که سـودآوری شـرکت های ذوب و ریخته گری به حداقل رسـیده اسـت و 

حتی در ادامه می تواند باعث تعطیلی واحدهای القایی شود.

قائم مقام شرکت فوالد آلیاژی کیمیای صبا:

تعادل در زنجیره فوالد از بین رفته است

مهـدی دولتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

شـرکت بـا برند مجتمـع ذوب آهن آلیاژی اسـفراین با 

یک کوره پنج تنی و یک خط CCM R6 )ریخته گری 

پیوسـته( تولیـد شـمش فـوالد سـاختمانی 5SP را در 

سـال 1380 آغـاز کـرد. عالوه برایـن، بـه تدریـج طـرح 

توسـعه  خـود را در زمینـه تولیـد فـوالد آلیـاژی و نـورد 

فـوالد شـامل مقاطـع فـوالدی کالف و میلگـرد را بـه 

مرحلـه اجـرا درآوردیـم. در حـال حاضـر کـه دو سـال از 

اسـت،  توسـعه گذشـته  ایـن طـرح  اول  فـاز  اجـرای 

توانستیم برای صنایع مختلفی نظیر، صنایع خودرو، 

صنعت نفت، صنایع سـاختمانی، صنایع نظامی در 

سـه شـیفت 24 سـاعت بـا اشـتغال مسـتقیم تقریبـا 

450نفر، محصول تولید کنیم.

قائـم مقـام شـرکت فـوالد آلیـاژی کیمیـای صبـا 

تصریـح کـرد: ظرفیت تولیدی مجموعـه مـا 220 هزار 

تن در سال است که با توجه به مشکالت پیش آمده 

نظیـر کمبـود انـرژی برق، گاز و.. در سـال جـاری قادر 

به تکمیل ظرفیت اسمی مجموعه نبودیم. امیدوار 

هسـتیم تمهیـدات الزم در سـطح کشـور بـرای رفـع 

محدودیت تامین انرژی واحدهای فوالدی اندیشیده 

شـود کـه مجموعـه تولیـدی ما نیز بتوانـد به ظرفیت 

اسمی خود دست پیدا کند.

عدم تعادل در قیمت آهن اسفنجی و   

شمش فوالدی

دولتـی، آهـن اسـفنجی را مـاده اولیـه اصلـی ایـن 

مجموعه عنوان کرد و گفت: مجموعه ما برای تولید 

شمش فوالد ساختمانی و آلیاژی، آهن اسفنجی را به 

عنـوان مـاده اولیـه اصلـی مصـرف می کنـد کـه ایـن 

مـاده اولیـه از طریـق بـورس کاال تامیـن می  شـود. 

عالوه براین، تا حدودی از قراضه آهنی نیز اسـتفاده 

می کنیم که با توجه به موقعیت منطقه ای کارخانه، 

مقدار محدودی ضایعات آهنی برای مجموعه قابل 

تامیـن اسـت. همچنیـن در ایـن میـان، فروآلیاژهـای 

مـورد نیـاز را نیـز هـم از منابـع داخلـی و هـم از طریق 

واردات تهیه می کنیم.

وی اذعـان کـرد: متاسـفانه در مـدت اخیـر بـا 

معضـل افزایـش قیمـت مـواد اولیـه در بـورس کاالی 

ایران مواجه شدیم و تا حدودی قیمت آهن اسفنجی 
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بـا شـمش فوالدی همخوانـی نـدارد. در این شـرایط، 

بسـیاری از واحدهـای القایی که مصرف کننده 

آهـن اسـفنجی هسـتند، مجبـور بـه توقـف تولیـد 

می شـوند و یـا در حالـت نیمـه تعطیـل و بـا ظرفیـت 

بسـیار کمتـر نسـبت بـه قبـل، به تولیـد محصـوالت 

دولتمـردان  دارد  ضـرورت  کـه  می پردازنـد  خـود 

اقداماتی در جهت سودآوری معقول تولیدکنندگان 

آهـن اسـفنجی انجـام دهنـد تـا القایی هـا از ادامـه 

فعالیت ناامید نشوند.

قائـم مقام شـرکت فوالد آلیاژی کیمیای صبـا در 

ادامه تاکید کرد: با اینکه آهن اسفنجی در بورس کاال 

عرضه می شـود، اما متاسـفانه تعادلی در قیمت این 

مـاده اولیـه بـا محصـول بعـدی یعنـی شـمش وجـود 

نـدارد؛ بـه ایـن معنـا کـه مقـرر شـده بـود قیمـت آهـن 

اسـفنجی 51 درصـد قیمـت شـمش فـوالدی شـرکت 

فوالد خوزسـتان تعیین شـود. در حال حاضر، قیمت 

شـمش فـوالدی حـدود 13 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم است و قیمت آهن اسفنجی باید در حدود 

هفت هزار و 400 هزار تومان باشد ولی آهن اسفنجی 

بـه قیمـت حـدود 9 هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم یعنی 70 درصد قیمت شمش فوالدی خرید 

و فـروش می شـود. نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه 

علی رغـم تعییـن ایـن قیمـت، هنـوز هـم بـرای آهـن 

اسـفنجی در بورس کاال خریدار وجود دارد؛ ضروری 

اسـت هر چه سـریع تر مشـکل نبود ثبات قیمتی در 

بورس کاالی ایران رفع شود.

افت تولید فوالد در تابستان و زمستان  

دولتی، کمبود انرژی در کشور را دومین معضل 

شـرکت فـوالد آلیـاژی کیمیـای صبـا توصیـف کـرد و 

گفت: در طول سه ماهه تابستان به دلیل اینکه فصل 

مناسـبی برای ساختمان سـازی اسـت، نیاز به شمش 

فـوالدی و میلگـرد بـه شـدت احسـاس می شـود امـا 

متاسـفانه در ایـن بـازه زمانـی بـا کمبـود بـرق مواجـه 

شدیم و نتوانستیم به طور کامل به اهداف مجموعه 

دسـت یابیـم. همچنیـن در فصـل زمسـتان بـه دلیـل 

کمبـود گاز و نبـود زیرسـاخت های مناسـب در ایـن 

بخـش، بـا قطعـی گاز مواجه شـده ایم کـه باعث افت 

تولید فوالد در فصل پایانی سال شده است.

قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر مانع   

جهش تولید است

قائـم مقـام شـرکت فـوالد آلیـاژی کیمیـای صبا با 

بیان اینکه قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر مانع 

جهـش تولیـد ایـن مجموعـه شـده اسـت، گفـت: در 

حال حاضر، به  شـدت با تعدد قوانین و بخشـنامه ها 

مواجه هستیم و وجود قوانین مزاحم در کشور مانعی 

بـر سـر راه جهـش تولیـد اسـت؛ به طـوری که بـا وجود 

اینکه در حال حاضر، واحد نورد این شرکت راه اندازی 

نشده است اما با استفاده از قانون یک دهم )خدمات 

جانبی شرکت های نوردی و تهاتر شمش با میلگرد(، 

توانسـتیم میلگرد مورد نیاز مشـتری خود که کشـور 

ترکیه بود را دریافت کنیم و پیش قسطی نیز از جانب 

این شرکت برای مجموعه ما واریز شد ولی متاسفانه 

به دلیل اینکه برای شرکت فوالد آلیاژی کیمیای صبا 

تنها مجوز تولید شمش فوالدی در پروانه بهر ه برداری 

ثبـت شـده اسـت، بـا قوانیـن کنونی امـکان صـادرات 

مقاطـع گـرد )میلگـرد( بـرای مـا امکان پذیـر نیسـت. 

هم اکنون محصول ما سه ماه در انبار به صورت راکد 

مانده و آماده حمل به کشور ترکیه است و هنوز هم 

امکان صادرات محصول را نداریم.

بـا  نیـز  قطعـات  واردات  در  کـرد:  اضافـه  وی 

مشـکالت متعـددی مواجـه هسـتیم؛ بـه طـوری کـه 

بعضـی از قطعـات ریخته گـری را کـه از کشـور چیـن 

وارد کرده بودیم، متاسفانه با بروکراسی اداری مواجه 

شـده و بـا وجـود اینکـه آن هـا از طریـق هوایـی وارد 

شـدند، دو مـاه اسـت کـه در گمـرک دپـو شـده اند و 

تاکنون موفق به ترخیص این قطعات نشده ایم.

فوالد کیمیا صبا در مسیر احداث واحد نورد  

دولتی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

در خصـوص اولویت هـا و اهـداف فوالد آلیاژی کیمیا 

تکمیـل  حـال  در  کـرد:  اظهـار  آتـی،  سـال  در  صبـا 

زیرسـاخت ها بـرای احـداث واحـد نـورد هسـتیم کـه 

تقریبا 400 تن از سازه اصلی این واحد رسیده است.

افـزود: در حقیقـت مجموعـه تولیـدی مـا  وی 

مشـتریان خـاص خـود را دارد؛ بـه طـوری کـه اخیـر بـا 

مشـتریانی از کشور ازبکسـتان وارد مذاکرات شدیم 

کـه بـه دنبال مقاطع آلیـاژی بودند. امیدوار هسـتیم 

در حال حاضر، به  شدت با تعدد 
قوانین و بخشنامه ها مواجه هستیم و 
وجود قوانین مزاحم در کشور مانعی 

بر سر راه جهش تولید است
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بتوانیـم در سـال 1401 بـا تکمیل فرایند زیرسـاخت ها، 

واحد نورد را احداث کنیم و برای پاسخگویی به نیاز 

کشور و همچنین در زمینه صادرات مقاطع آلیاژی به 

نحوی به اهداف تعیین شده برسیم.

لزوم همفکری دولت و تولیدکنندگان برای   

گره گشایی از معضالت

قائـم مقـام شـرکت فـوالد آلیـاژی کیمیـای صبـا 

خاطرنشـان کـرد: بـه عنـوان تولیدکننـده شـمش های 

فـوالدی بـه دنبـال سـودهای سرسـام آور و دور زدن 

قوانیـن کشـور نیسـتیم و بـرای رفـع چالش هـای بـه 

وجود آمده در صنعت فوالد، نیازمند همت بزرگی از 

طـرف دولـت و تولیدکنندگان هسـتیم. به نحوی که 

بـا  دولـت  تولیـد،  موانـع  رفـع  بـرای  دارد  ضـرورت 

همفکـری و تعامـل با تولیدکنندگان، هر چه سـریع تر 

قوانیـن و مقـرارات دسـت و پاگیـر را اصـالح کنـد. 

اقدامـات  ایـن زمینـه، دولـت  امیـدوار هسـتیم در 

مفیـدی را مدنظـر قـرار دهـد و تولیدکننـدگان نیـز 

بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند و تا حدودی بار 

اشتغال زایی را از دوش دولت بردارند.

وی مطـرح کـرد: در یـک بـازار شـفاف، عرضـه و 

تقاضـا بـا یکدیگـر متعـادل می شـوند امـا مشـاهده 

می شـود دخالت هایـی از جانـب دولـت مانع توسـعه 

فعالیت تولیدکنندگان شـده و آرامش از آن ها گرفته 

شـده اسـت. بـه نحـوی کـه اگـر با ایـن وضعیت پیش 

برویـم، بسـیاری از کارخانه هـای القایـی بـه تعطیلـی 

کشانده خواهند شد.

عدم دخالت دولت در قیمت گذاری،   

بهترین راهکار خواهد بود

دولتـی ضمـن ارائـه راهـکاری دربـاره حـل بحـران 

عـدم تعـادل در بـازار فـوالد، مطرح کرد: اگـر دولت از 

و  مسـائل  بـردارد،  دسـت  دسـتوری  قیمت گـذاری 

چالش هــــایی کـــه در بــــورس کـــاالی ایـــران بـــرای 

تولیدکنندگان به وجود آمده است، برطرف می شود 

و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود اما 

اگـر ایـن مشـکالت رفـع نشـود، چـاره ای جـز ایجـاد 

محدویـت در تولیـد و شـاید تعطیلـی کارخانـه  بـرای 

تولیدکننده باقی نمی ماند.

قائم مقام شرکت فوالد آلیاژی کیمیای صبا در 

پایـان تاکیـد کـرد: تولیدکننـدگان انتظـاری از دولت 

جز رفع موانع تولید ندارند. معتقد هستیم با کمک 

دولـت، معضـالت بـه وجـود آمـده در صنعـت فوالد 

برطرف خواهد شد. صنعت همانند کشتی است و 

هر قسمت از این کشتی دچار مشکل شود، تمامی 

تولیدکننـدگان نیـز دچـار بحـران خواهنـد شـد؛ بـه 

خصـوص اینکـه در مسـائل اقتصادی ضـرورت دارد 

وابسـتگی بـه خـارج را محدودتـر کنیـم و اقدامات 

مثبتـی در جهـت رونـق بخـش تولید انجـام دهیم. 

تولیـد بـرای کشـور عـزت و اقتـدار مـی آورد و بحث 

اشـتغال جوانـان تـا حـدودی برطـرف خواهـد شـد. 

ایـن  بـر  نیـز  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  همان طـور 

مسـائل تاکیـد دارنـد، امیدوار هسـتیم بـا دید کلی 

و جامعـی بتوانیـم اقدامـات مفیـدی را در صنعـت 

فوالد انجام دهیم.

اگر دولت از قیمت گذاری دستوری 
دست بردارد، مسائل و چالش هایی 

که در بورس کاالی ایران برای 
تولیدکنندگان به وجود آمده است، 

برطرف می شود
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دولت باید نرخ تورم را کنترل کند
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم صنعت بهـاران گفت: بـا توجه به نوسـانات قیمت در بازار، سـعی در حفـظ روند تولید و فـروش پروفیل 
آلومینیومی داریم و امیدوار هستیم با مدیریت نرخ تورم توسط دولت، بتوانیم در سال آتی طرح های توسعه مجموعه را اجرایی کنیم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم صنعت بهاران:

دولت باید نرخ تورم را کنترل کند

ابوالقاسم خاکساری  مهر در گفت وگو با خبرنگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشـت: شـرکت آلومینیوم صنعت بهاران در زمینه 

تولیـد پروفیـل و مقاطـع آلومینیومـی فعالیـت دارد. 

ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت دو هـزار و 100 تـن در سـال 

اسـت کـه در حـال حاضـر بـا یـک  سـوم ایـن میـزان 

ظرفیت، مشغول به فعالیت هستیم و تقریبا می توان 

گفـت روزانـه دو تـن محصـول تولیـد می کنیـم و بـه 

فروش می رسانیم.

وی افـزود: طـی سـال جـاری با معضـالت فراوانی 

آن هـا  ازجملـه  کـه  مواجـه شـدیم  تولیـد  زمینـه  در 

می تـوان بـه عـدم ثبـات قیمـت مـواد اولیـه و رشـد 

بی سـابقه نـرخ تـورم در حـدود 50 تـا 60 درصـد اشـاره 

کرد. ابن مشکالت تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده 

محصـول و همچنیـن نقدینگـی مجموعه گذاشـت. 

فعالیـت خـود را در زمینه تولید پروفیل آلومینیومی 

در سـال 1392 آغـاز کردیـم و امسـال، یکـی از بدتریـن 

سال های تولید در صنعت پروفیل آلومینیوم بود.

 خرید از بورس کاال، روند تولید را با   

کندی همراه کرد

مدیرعامل شـرکت آلومینیوم صنعت بهـاران در 

ادامه به فرایند تامین مواد اولیه مورد استفاده در این 

مجموعه اشاره کرد و گفت: از شمش های آلومینیومی 

خالص تولید داخل استفاده می کنیم و خرید خود را 

از بـورس کاالی ایـران انجـام می دهیـم. چالشـی در 

خریـد از بـورس کاال وجـود نـدارد و تنهـا زمان بـر بودن 

فرایند خرید و تحویل ماده اولیه به خریداران، کمی 

روند تولید را کند می کند.

آلومینیـــوم در خصـــوص  فعـال صنعـــت  ایـن 

مشتریــان شرکت آلومینیوم صنعت بهاران، مطرح 

کـرد: عمـده مشـتریان محصـوالت تولیـد شـده در 

مجموعـه ما، فعاالن صنایع ساختمان و کشاورزی و 

بعضـی واحدهــــای صنعتـــی هستنـــد. در صنعـت 

کشـاورزی، از آلومینیـوم بـه منظـور تولیـد لوله های 

آبیـاری بارانی استفــــاده می شــــود. فراینــــد تولیـــد 

پروفیل های آلومینیومی در این شرکت نیز همانند 

آلومینیـوم  بـه روش اکستـــرود  شـرکت های دیگـر 

اسـت. در ایــــن روش، شمش هـــای مـــذاب درون 

ریخـت  شـده،  داده  سـفارش  پیـش  از  قالب هـای 

می شـوند و پـس از خـروج از قالـب و سـرد شـدن، بـه 

میزان سختی مدنظر می رسند و در پایان تبدیل به 

پروفیـل آلومینیومی می شـوند. تمـام مراحل فرایند 

تولید با اسـتفاده از تجهیزات و ماشـین آالت ایرانی 

انجام می شود.

بی ثباتی قیمت، چالش اصلی فروش محصول  

فـروش  بـازار  ارزیابـی  خصـوص  در  خاکسـاری  

محصـوالت خـود، عنـوان کـرد: میـزان تولیـد در ایـن 

کـه در  امـا مشـکلی  اسـت  شـرکت رضایت بخـش 
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فروش محصوالت خود داریم، نوسـان قیمت اسـت 

که در یک برهه زمانی، توان خرید مشتریان کاهش 

پیـدا می کنـد و آن هـا نمی تواننـد بـه میـزان مطلوب 

خرید کنند؛ چراکه به عنوان مثال، مشتریان میزان 

سـرمایه  مشـخصی را بـرای خریـد محصـول در نظـر 

می گیرنـد و زمانـی کـه موعـد خریـد محصـول فـرا 

می رسـد، بایـد چنـد برابـر بیشـتر از سـرمایه  اولیـه 

کمبـود  بـا  شـرایطی  چنیـن  در  کـه  کننـد  هزینـه 

نقدینگی مواجه می شوند و نمی توانند نیاز خود را 

تامین کنند. در چنین شراطی میزان فروش شرکت 

کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط نامساعدی که 

طـی سـال 1400 در تولیـد و فـروش محصـوالت بر بازار 

حاکـم شـده اسـت، مـا توانسـتیم نزدیـک بـه 600 تـن 

محصـول را تولیـد کنیـم و بـه مشـتریان خـود تحویـل 

دهیم. در حالی که اگر قیمت ها روند باثباتی را طی 

می کردنـد، قطعـا توانایـی تولیـد و فـروش محصـول 

بیشتری را داشتیم.

به تعویق افتادن اجرای طرح توسعه  

مدیرعامل شرکت آلومینیوم صنعت بهاران در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکه آیا طرح توسـعه  ای برای این مجموعه در نظر 

داریـد یـا خیـر، مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه نوسـانات 

قیمت در بازار، سـعی در حفظ روند تولید و فروش 

پروفیـل آلومینیومـی داریـم و امیـدوار هسـتیم بـا 

مدیریـت نـرخ تـورم توسـط دولـت، بتوانیم در سـال 

آتی طرح های توسعه مجموعه را اجرایی کنیم. اگر 

قصـد اجـرای طـرح توسـعه را داشـته باشـیم، بـرای 

گسترش فضای کار، افزایش تعداد و میزان بهره وری 

ماشـین آالت و همچنیـن افزایـش شـیفت کاری در 

سـال های آتـی اقدامـات الزم را انجـام خواهیـم داد. 

در حال حاضر، روزانه در یک شیفت کاری مشغول 

به فعالیت هستیم.

خاکسـاری  تصریـح کـرد: تاکنـون توانسـته ایم در 

این شـرکت برای 45 نفر به صورت مسـتقیم اشتغال 

ایجـاد کنیـم و بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، تـالش 

کرده ایم تمام نیروهای انسانی شاغل در مجموعه را 

حفظ کنیم و هیچ تعدیل نیرویی نداشته باشیم. الزم 

به ذکر اسـت که مجموعه ما در اسـتان همدان واقع 

شده است.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در خصـوص توقـع 

کـــرد:  از دولــــت، خاطرنشــــان  تولیـــدکننــــدگان 

تولیدکنندگان در برهه های زمانی مختلف، نیازمند 

دریافـت تسـهیالت از بانک هـا هسـتند. بـر همیـن 

اسـاس، اگـر دولـت بتوانـد بـه بانک هـا بـا قاطعیـت 

دستور دهد تا تسهیالت تولید با نرخ سود پایین تری 

از سـوی آن ها به تولیدکننده اعطا شـود، تمام فعاالن 

صنعتی می توانند بسـیاری از مشـکالت مالی بزرگ 

خـود را حـل کننـد. ضمـن اینکـه بهتریـن کاری کـه 

دولـت می توانـد بـرای تولیدکننـدگان انجـام دهـد، 

کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت است.

در قوانین مرتبط با تسهیالت تولید   

بازنگری شود

آلومینیـوم صنعـت بهـاران  مدیرعامـل شـرکت 

اذعان کرد: به منظور ادامه فعالیت خود در بازه های 

زمانی مختلف، ناچار به دریافت تسهیالت هستیم. 

مهم ترین مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این 

پرداخـت  و  درخواسـت  زمانـی  فاصلـه  کـه  اسـت 

تسهیالت به حساب شرکت، منجر به ایجاد وقفه در 

بخـش تولیـد می شـود و همچنیـن بازپرداخـت نـرخ 

سـود 18 درصـدی کـه بـرای ایـن تسـهیالت در نظـر 

گرفته شده است، تولیدکننده را با مشکالت بسیاری 

مواجه می کند.

در  مالیـات   پرداخـت  بـا  ارتبـاط  در  خاکسـاری  

بخش های متفاوت زنجیره تولید ،یادآور شد: در هر 

کـدام از مراحـل خریـد مـواد اولیـه، تولیـد و فـروش 

محصول، میزان درصدهای از پیش تعیین شده ای را 

باید به عنوان مالیات به اداره مالیات پرداخت کنیم 

که این موارد شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 

بر عملکرد و... می شـود. همچنین مالیات بر ارزش 

افزوده در فاکتورهای فروش رسمی و قانونی شرکت 

درج شده است و مشتریان نیز ملزم به پرداخت آن 

هسـتند. بـه صـورت کلـی، 25 درصـد از کل درآمـد 

ساالنه مجموعه را به خزانه دولت واریز می کنیم.

چالشی در خرید از بورس کاال وجود 
ندارد و تنها زمان بر بودن فرایند خرید 
و تحویل ماده اولیه به خریداران، کمی 

روند تولید را کند می کند
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عبور از چالش ها بدون دخالت دولت
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مدیرعامـل شـرکت سـیم  الکـی فـارس گفـت: اگـر دولـت دسـت از دخالت هـای پی درپی خـود بـردارد و بیـش از این بـا تبیین 
سیاست های نادرست، در مسیر تولید سنگ اندازی نکند، ما می توانیم به راحتی به فعالیت تولیدی خود بپردازیم.

عبور از چالش ها بدون دخالت دولت
مدیرعامل شرکت سیم  الکی فارس عنوان کرد:

سـید امیرحسین قرشـی در گفت وگو با خبرنگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشـت: شـرکت سیم  الکی فارس فعالیت خود را در 

زمینه تولید سیم گرد الکی در سال 1359 آغاز کرده 

است. ظرفیت تولید درج شده در پروانه بهره برداری 

شـرکت، 6 هزار و 800 تن محصول در سـال اسـت که 

در حال حاضر با 65 تا 70 درصد آن، محصول تولید و 

به بازار عرضه می کنیم. 

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در بخـش 

تولید طی سال جاری، مطرح کرد: اکثر تولیدکنندگان 

در سـال 1400 بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه بوده انـد. 

بخشی از این چالش ها مرتبط با مسائل داخلی بوده 

کـه عمده تریـن آن هـا، بی ثباتـی قیمت  هـا و اتخـاذ 

سیاست های اشتباه در حوزه تولید و صنعت کشور 

اسـت. بـه عنـوان مثـال، سـازمان امور مالیاتی کشـور 

که باید شرایط مطلوب  و مشوق های مناسبی را برای 

تولیدکننـدگان فراهـم کنـد، از انجـام ایـن کار امتنـاع 

کـرده و فقـط بـه فکـر دریافـت به موقع مالیات اسـت 

کـه در صـورت تاخیـر نیـز جریمه هـای سـنگین بـرای 

واحدهای تولیدی در نظر گرفته می شود.

تحریم و چالش تامین ماده اولیه وارداتی  

مدیرعامـل شـرکت سـیم  الکـی فـارس در ادامه 

بیـان کـرد: در زمینـه چالش هـای خارجـی بایـد بـه 

آثـار منفـی تحریم هـا اشـاره کرد که منجـر به ایجاد 

هزینه هـای زیـادی برای این مجموعه شـده اسـت. 

مـا مـواد عایقـی کـه در تولیـد سـیم  الکـی اسـتفاده 

می شـود را از خـارج از کشـور تامیـن می کنیـم کـه 

بـه جهـت وضـع تحریم های اقتصادی علیه کشـور، 

در تامین آن دچار مشـکل شـده ایم. چراکه حمل و 

نقـل آن از طریـق راه هـای آبـی و اسـتفاده از کشـتی 
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صـورت می گیـرد و در حـال حاضـر چنیـن امکانـی 

وجـود نـدارد. همچنیـن بـرای پرداخـت وجـه خرید 

ایـن مـاده اولیـه به طـرف خارجی خـود، نمی توانیم 

مانند گذشته جابه جایی ارز داشته باشیم.

قرشی در خصوص مواد اولیه مورد استفاده در 

تولیـد سـیم  الکـی، گفـت: حـدود 80 تـا 85 درصـد 

ماده اولیه تولید این محصول، مفتول مس است که 

ما آن را از شرکت های مطرح تولیدکننده این محصول 

که آن را در بورس کاالی ایران عرضه می کنند، تهیه 

می کنیـم و مشـکلی در ایـن خصـوص نداریـم. تنهـا 

معضل ما در زمینه تامین مواد اولیه به واردات الک 

مورد استفاده برمی گردد که امیدوار هستیم بتوانیم 

ایـن چالـش را برطـرف سـازیم. در حـال حاضـر، ایـن 

محصول را از کشور ایتالیا وارد می کنیم.

وی در ارتباط با خرید از بورس کاال، اذعان کرد: 

مفتـول مسـی مـورد نیـاز بـا ثبـت نـام در سـامانه 

در  کاال خریـداری می شـود.  بـورس  از  بهین یـاب، 

واقع، تولیدکننده از طریق سامانه بهین یاب، میزان 

ماده اولیه مورد نیاز خود طی یک ماه را مشخص و 

بر اساس ظرفیت تولید، اقدام به خرید آن می کند. 

خوشـبختانه مشـکل خاصی در زمینه خرید مفتول 

مسی از بورس کاال نداشته ایم و از معدود چالش های 

موجـود، می تـوان بـه زمان بـر بـودن فراینـد خریـد و 

بروکراسـی های اداری اشـاره کـرد. دلیـل مهمـی کـه 

سبب شده است تولیدکنندگان سیم و کابل مسی 

در خریـد از بـورس کاال بـا مشـکل خاصـی مواجـه 

نشـوند، میزان عرضه باالی مفتول مسـی نسـبت به 

تقاضای آن است. 

توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داریم   

مدیرعامل شـرکت سـیم  الکی فارس در ارتباط 

بـا فعالیـت در حـوزه صـادرات، عنـوان کرد: بخش 

بـه  حاضـر  حـال  در  مـا  محصـوالت  از  کوچکـی 

کشـور عـراق صـادر می شـود و علـت ایـن میـزان 

یـاد شـده در حـوزه  فـروش صادراتـی، مشـکالت 

صـادرات و قوانیـن پیرامـون آن اسـت. همچنیـن 

اولویـت فـروش ایـن شـرکت در وهلـه اول، تامیـن 

نیـاز بـازار داخلـی اسـت. اگـر ثبـات قیمـت مـواد 

اولیـه در داخـل کشـور وجـود داشـته باشـد، ما در 

مقـام یـک تولیدکننـده می توانیـم بـا یـک قیمـت 

مطلوب، محصوالت خود را در رقابت با کشوری 

ماننـد ترکیـه در بـازار صادراتـی عرضـه کنیـم و بـه 

در  ثباتـی  هیـچ  کـه  زمانـی  امـا  برسـانیم  فـروش 

قیمت هـا وجـود نـدارد، نمی تـوان بـرای صـادرات 

برنامه ریزی کرد. مشـتریان این شـرکت سازندگان 

خـودرو  قطعـات  و  ترانسـفورماتور  الکتروموتـور، 

مانند دینام یا استارت ماشین هستند.

استفاده از ماشین آالت و تکنولوژی روز دنیا  

ایـن فعـال صنعتـی در ادامـه بـه تکنولـوژی مـورد 

اسـتفاده در خطـوط تولید این مجموعه اشـاره کـرد و 

گفـت: حـدود 90 درصـد ماشـین آالت مورد اسـتفاده 

در خطوط تولید، متعلق به یک شرکت اتریشی بوده 

کـه در سـاخت ماشـین آالت تولیـد سـیم  الکـی در 

جهان، پیشتاز است و تمام تجهیزات و دستگاه های 

مـا بـه روز هسـتند. الزم بـه ذکر اسـت که هیچ یـک از 

سازندگان ماشین آالت و تجهیزات صنعتی در کشور، 

توانایی تولید دستگاه های تولید سیم  الکی را ندارند. 

عایقی که قرار اسـت روی سـیم را پوشـش  دهد، باید 

دارای ضخامتی به اندازه یک هزارم میلی متر باشد و 

روی سـیم مسـی نـازک شـده قـرار بگیـرد. شـاید ایـن 

مراحـل سـاده بـه نظـر برسـد امـا تولیـد سـیم  الکـی 

نیازمند دستگاه های پیشرفته است که متاسفانه در 

داخل کشور وجود ندارد.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه توقع چه حمایتی را از دولت دارید، 

تصریح کرد: هر تولیدکننده ای بنا به تجربیاتی که 

طـی سـال ها فعالیـت کسـب کـرده اسـت، می توانـد 

راه حل هایی را برای رفع بعضی از موانع تولید پیدا 

کند. در این بین، اگر دولت دسـت از دخالت های 

تبییـن  بـا  ایـن  از  بیـش  و  بـردارد  خـود  پی درپـی 

سیاست های نادرست، در مسیر تولید سنگ اندازی 

نکنـد، مـا می توانیـم بـه راحتـی بـه فعالیـت تولیدی 

خود بپردازیم.

تالش پیوسته برای توسعه  

شـرکت  فعالیـت  توسـعه   خصـوص  در  قرشـی 

سـیم  الکی فارس، مطرح کرد: صنعت تولید سـیم  

سازمان امور مالیاتی کشور که باید 
شرایط مطلوب  و مشوق های مناسبی 

را برای تولیدکنندگان فراهم کند، از 
انجام این کار امتناع کرده و فقط به 

فکر دریافت به موقع مالیات است 
که در صورت تاخیر نیز جریمه های 

سنگین برای واحدهای تولیدی در نظر 
گرفته می شود
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الکی همواره در حال توسعه و گسترش است و به 

دلیل رقابتی که با سـایر تولیدکنندگان سـیم  الکی 

در کشـور داریـم، بـه هیچ عنـوان نمی توانیم تمرکز 

خـود را از تولیـد محصـول با کیفیـت دور کنیم. به 

همیـن دلیـل همـواره از ماشـین آالت روز دنیـا در 

خطـوط تولیـد خود اسـتفاده می کنیـم و در صورت 

لـزوم از تکنولـوژی جدیدتـر نیـز بهـره خواهیـم بـرد. 

و  کیفیـت  افزایـش  بـه  تولیـد،  در  رقابـت  وجـود 

کاهــــش هزینــــه ها کمک خواهـــد کــــرد. بنابرایــن 

ایـن  کار  دسـتور  در  توسـعه  و  نوسـازی  همـواره 

مجموعه قرار دارد.

قرشـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـا توجـه 

مقرون به صرفـه  را  تولیـد  قیمتـی،  نوسـانات  بـه 

ایـن  بـه  پاسـخ  بیـان کـرد: در  یـا خیـر،  می دانیـد 

سـوال بایـد بـه ایـن امر توجه داشـت اگـر مدیریت 

یـک واحـد تولیـدی بـه نحـو احسـن انجـام شـود و 

بررسـی هزینه های مصرفی برای خرید مواد اولیه، 

تولید و فروش به خوبی کنترل شـود مسـلما تولید 

به   صرفه خواهد داشت.

مشکلی در تامین مالی از بانک نداریم  

در  فـارس  الکـی  سـیم   شـرکت  مدیرعامـل 

ارتباط با نحوه تامین نقدینگی مورد نیاز شـرکت، 

اذعـان کـرد: تامیـن نقدینگـی مورد نیاز شـرکت از 

طریـق بانک هـا و موسسـات مالـی معتبـر انجـام 

می شـود و در این خصوص، با مشـکل خاصی طی 

سـال جـاری روبـه رو نشـده ایم. الزم بـه ذکـر اسـت 

نرخ هـای بهـره بانکـی طی چند سـال اخیـر افزایش 

پیدا کرده اسـت اما در سـال جدید شـاهد تعدیل 

بازپرداخـت  و  دریافـت  در  بوده ایـم.  بهـره  نـرخ 

اقســــاط، چالــــشی  را پشـــت ســـر نگذاشتـــه ایم و 

از  را  نقدینگـی خـود  از  تـا 25 درصـد  حـدود 20 

بانک تامین کرده ایم.

وی اضافه کرد: اگرچه ممکن است در این بین 

بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه دلیـل عـدم پرداخـت 

به موقـع مطالبـات از سـوی مشـتریان، دچـار کمبود 

نقدینگی مورد نیاز برای تامین مواد اولیه شوند اما 

تمـام مشـتریان شـرکت مـا خوش حسـاب هسـتند و 

هزینه خرید محصوالت را در موعد مقرر به حساب 

شرکت واریز می کنند. تسهیالت مورد نیاز خود را 

از بانک هـای مختلفـی دریافـت می کنیـم و با توجه 

بـه خوش حسـابی مشـتریان شـرکت، بـه نـدرت بـا 

ضعف نقدینگی مواجه می شویم.

ایـن تولیدکننده سـیم الکـی در پایان خاطرنشـان 

کـرد: قیمـت فـروش محصـوالت در صنعـت سـیم  

الکی، بر اسـاس تعرفه بین المللی برابر با نرخ روز ارز 

به عالوه دستمزد تولید سیم  الکی محاسبه می شود 

و تنهـا متغیـر در ایـن زمینـه، قیمـت مـس اسـت. بـر 

همیـن اسـاس، سـود و زیـان قابـل توجهـی متوجـه 

محصـوالت مـا نیسـت و تنهـا اگـر نیـاز مالـی مـازاد 

داشـته باشـیم، بـه ناچـار بـرای جلوگیـری از ضعـف 

نقدینگی، از بانک درخواسـت تسـهیالت می کنیم. 

همچنین در صورت نیاز به دریافت تسهیالت ارزی، 

ما ارز مورد نیاز را به صورت نقدی از بانک خریداری 

می کنیـم و در ادامـه کاالی مـورد نظـر بـه راحتـی از 

طریق واردات به دست ما می رسد.

اگر ثبات قیمت مواد اولیه در داخل 
کشور وجود داشته باشد، ما در مقام 

یک تولیدکننده می توانیم با یک 
قیمت مطلوب، محصوالت خود را در 
رقابت با کشوری مانند ترکیه در بازار 

صادراتی عرضه کنیم و به فروش 
برسانیم اما زمانی که هیچ ثباتی در 
قیمت ها وجود ندارد، نمی توان برای 

صادرات برنامه ریزی کرد
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تیشه به ریشه صنعت روی زده اند!
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مدیرعامـل شـرکت میـالد روی زنجـان گفت: بـا توجه به اوضاع نابسـامان معـدن انگوران و عرضـه خاک معدنی در بـورس کاالی 
ایـران بـا قیمـت باالتر از بـازار آزاد، بیشـتر تولیدکنندگان شـمش روی هم با چالـش کمبود نقدینگی شـده اند و هـم نمی توانند به 

میزان کافی ماده اولیه تهیه کنند.

تیشه به ریشه صنعت روی زده اند!
مدیرعامل شرکت میالد روی زنجان:

سـید حسـین موسـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشت: در زمینه تولید شمش روی با درجه خلوص 

میـزان  می کنیـم.  فعالیـت  بـاال  بـه  درصـد   99.97

ظرفیـت سـاالنه تولیـد شـرکت میـالد روی زنجـان، 

هفـت هـزار و 500 تـا هشـت هـزار تـن اسـت و در حـال 

حاضر، دو هزار و 500 تن شـمش روی در سـال در این 

شـرکت تولیـد می شـود کـه این یعنـی بـا 40 درصـد از 

ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم.

وی مطـرح کـرد: تولیدکننـدگان شـمش روی در 

بـا  ایـن محصـول طـی سـال جـاری  تولیـد  مسـیر 

چالش های فراوانی اعم از کمبود مواد اولیه و افزایش 

هزینـه انـرژی بـه منظـور اجـرای فرایندهـای ذوب و 

ریخته گـری مواجـه شـده اند و ایـن امـر سـبب شـده 

اسـت تـا میـزان تولیـد شـرکت ها نیـز افت پیـدا کند. 

متاسفانه در سالی که شعار آن در راستای حمایت از 

تولید بوده، حمایت خاصی از تولیدکنندگان به عمل 

نیامده و تاکنون چیزی جز مانع تراشی از سوی دولت 

و مسئوالن ذی ربط عاید تولیدکننده نشده است.

شـریان های حیاتی صنعت روی بسـته   

شده است

مدیرعامـل شـرکت میـالد روی زنجـان در ادامه 

معضـالت موجود در صنعـت روی را واکاوی کرد و 

گفت: دولت موانع متعددی را برای تولیدکنندگان 

شـمش روی ایجـاد کـرده اسـت کـه ازجملـه آن هـا 

می تـوان بـه معضـالت واردات مـواد اولیـه از سـایر 

کشورها، دشواری صادرات شمش روی، چند برابر 

شــــدن قیمــــت حامل هــــای انــــرژی بـــدون هیـــچ 

قوانیــــن  همچنیـــن  و  مشخصـــی  دستورالعمــــل 

دست وپاگیـــر موجـــود در زمینــه تولید اشـاره کرد 

کـه نتیجـه تمـام ایـن معضـالت، کاهـــش تولیـــد و 

زیان دهـی مالـی و در نهایـت، تعطیلـی واحدهـای 

تولیدی خواهد بود.

موسـوی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، 

عنـوان کـرد: از خاک معدنی برای تولید شـمش روی 

استفاده می کنیم که تامین آن ابتدا از طریق واردات 

از کشورهای دیگر و همچنین خرید از معدن انگوران 

صـورت می گرفـت امـا در سـال 1400، اقـدام بـه خرید 

مـاده اولیـه از بـورس کاالی ایـران کردیـم. بـه دلیـل 

کمبود خاک روی، این ماده اولیه با قیمت باالتری از 

حــــد معمــــول خـــود در بــــورس کـــاالی ایــــران بـــه 

تولیدکنندگان عرضه می شـود. در واقع، این مسـئله 

باعـث می شـود بسـیاری از تولیدکننـدگان کـه سـود 

مناسـبی را طی ماه های اخیر به دسـت نیاورده اند و 

نقدینگـی الزم را در اختیـار ندارنـد، در خریـد مـواد 

اولیـه دچـار بحـران مالی شـوند. متاسـفانه ما و سـایر 

تولیدکنندگان شمش روی به منظور سرپا نگه داشتن 

کارخانـه و ادامـه رونـد تولیـد، چـاره ای جـز خریـد از 

بورس کاالی ایران نداریم.

ایـن فعـال صنعتـی در تکمیـل صحبـت خـود 

تاکید کرد: تعیین فرمول قیمت گذاری شمش های 

سـرب و روی در بـورس کاالی ایـران نیـز نـه تنهـا 

افزایـش  بلکـه سـبب  نکـرده  ایجـاد  تغییـر مثبتـی 

بیشـتر قیمـت ایـن محصـوالت شـده و فعـاالن ایـن 

صنعـت را بـرای تامیـن خـوراک مـورد نیـاز تولیـد 

خود به چالش کشیده است. 

استفاده از ماشین آالت داخلی  

وی در ارتبـاط بـا ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

خطوط تولید مجموعه، بیان کرد: تمام دستگاه ها و 

تجهیـزات مـورد اسـتفاده در شـرکت سـاخت داخـل 

هستنـــد و حتــــی نمونه هـــای داخلـی تعـــدادی از 

ماشـین آالت کـه بـه دنبـال اعمـال تحریم هــا قـادر بـه 

واردات لــــوازم یدکـی مـــورد نیـــاز آن هـا نبوده ایـــم، 

جایگزین شده است.

موسوی در خصوص مشتریان این شرکت، اذعان 

کـرد: عمـده مشـتریان شـمش روی تولیـد شـده در 

مجموعه ما صنایع گالوانیزه، تولیدکنندگان اکسید 

روی و شمش های زاماک هستند. 

بخش قابل توجهی از درآمد صرف   

پرداخت مالیات می شود

مدیرعامل شرکت میالد روی زنجان در پاسخ به 

این سوال که آیا اجرای طرح توسعه خاصی را در نظر 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  خیـر،  یـا  داریـد 

اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین نوسانات بازار، 

فعـال طـرح توسـعه خاصـی را در نظـر نداریـم و حتـی 
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نمی توانیـم برنامه ریـزی خاصـی در ایـن زمینـه بـرای 

سال  آینده داشته باشیم.

این تولیدکننده شمش روی در ارتباط با پرداخت 

مالیـات بـه دولـت، بیان کـرد: همواره سـعی کرده ایم 

که بدهی به اداره مالیات نداشته باشیم و در صورتی 

که این اتفاق نیز رخ نداده باشـد، بدهی های خود را 

در اسـرع وقـت بـه حسـاب ایـن اداره واریـز کرده ایـم. 

چراکه با توجه به سـابقه 20 سـاله ای که در این حوزه 

داریـم، هیـچ گاه بـه خـود اجـازه نداده ایـم در ردیـف 

فعـاالن صنعتـی بدحسـاب نـزد ایـن نهـاد و بانک ها یا 

موسسات مالی و اعتباری در صورت دریافت وام، 

قرار بگیریم. 

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی در زمان خرید 

مـواد اولیـه، بایـد 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده 

پرداخـت کنیـم و همچنیـن از کل درآمـد سـاالنه، 

بـرای  درآمـد  بـر  مالیـات  درصـد   25 میـزان 

تولیدکننـدگان تعییـن شـده اسـت کـه موظـف بـه 

پرداخت آن هستیم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت 

قابـل  تخفیف هـای  مشـوق ها  تنهـا  نـه  کـه  اسـت 

توجهـی در ایـن زمینـه بـرای تولیدکننـدگان در نظـر 

گرفته نشده است بلکه معموال از مالیاتی که برای 

هر بخش تعیین شده است، میزان بیشتری از آن ها 

دریافت می شود.

ادامه فعالیت منوط به تغییر شرایط بازار است  

موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه ادامه فعالیت خود را علی رغم شرایط 

محتمـل  میـزان  چـه  تـا  بـازار  بـر  حاکـم  نامطلـوب 

می دانید، تشـریح کرد: اگر شـرایط بازار طی ماه های 

آتـی تغییـر چندانی نداشـته باشـد و همچنـان مانند 

گذشـته باقـی بمانـد، قطعـا کارخانـه تعطیـل خواهـد 

شـد. چراکـه در حـال حاضـر مـا با اسـتفاده از سـرمایه  

شخصی، کارخانه و فرایند تولید را سرپا نگه داشته ایم 

و این چالشی است که بسیاری از تولیدکنندگان در 

حال حاضر با آن روبه رو شده اند.

افزایش غیر کارشناسانه قیمت حامل های انرژی  

مدیرعامل شرکت میالد روی زنجان اظهار کرد: 

برخـی از تولیدکننـدگان عنـوان می کننـد دولـت از 

تولید حمایت کرده است؛ سوالی که در این زمینه 

بـرق  بهـای  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  مطـرح 

مصرفـی یـک واحـد تولیـدی که پیش تـر 200 میلیون 

تومـان در مـاه بـرآورد می شـد، بایـد بـا احتسـاب حق 

ترانزیـت کـه از جانـب سـازمان توزیـع نیـروی بـرق 

وضع شده است، به یک باره به مبلغ پنج میلیارد و 

200 میلیون تومان افزایش یابد؟ این در حالی است 

کـه امـکان هیچ گونـه تاخیـری در پرداخـت هزینـه 

قبوض وجود ندارد.

وی تاکیـد کـرد: ادعـای تولیدکننـدگان مبنـی بر 

اینکه فعالیت در عرصه تولید مقرون به صرفه نیست 

کامـال درسـت اسـت؛ چراکه اکثـر آن ها در انتظـار فرا 

رسـیدن روزهـای پایانـی سـال و بررسـی شـرایط تولیـد 

هسـتند که قرار اسـت سـال آتی شـرایط به چه نحوی 

رقم بخورد. طبیعی است اگر هیچ تغییری در شرایط 

موجـود حاصـل نشـود، بیشـتر کارخانجـات در سـال 

آینده تعطیل خواهند شد.

دولت باید حمایت 100 درصدی از   

تولیدکننده داشته باشد

موسـوی در ادامـه در خصـوص اینکـه به عنوان 

دولـت  از  توقعـات خاصـی  چـه  تولیدکننـده  یـک 

دارد، اذعان کرد: وظیفه دولت یک کشور، حمایت 

صفر تا 100 از تولید و تولیدکننده است و متاسفانه ما 

در ایران با ایجاد موانع مختلف در مسیر تولید توسط 

مسـئوالن ذی ربـط مواجـه هسـتیم. نکتـه قابـل توجه 

اینکـه در مـدت زمـان مشـابه در سـال گذشـته، مبلغ 

پرداختی ما برای بهای گاز مصرفی 30 میلیون تومان 

بـوده امـا هم اکنـون ایـن مبلـغ بـه 720 میلیـون تومـان 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت. طبیعـی اسـت اگـر یـک 

تولیدکننده درآمد مورد انتظار خود را طی یک سـال 

کسـب نکنـد، توانایـی پرداخـت چنیـن هزینه هـای 

سنگینی را نخواهد داشت.

بـا  کـرد:  عنـوان  روی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

احتسـاب نیروهـای پیمانکاری نزدیـک به 120 نفـر در 

این مجموعه مشغول فعالیت هستند و خوشبختانه 

تعدیـل نیـرو نداشـته ایم امـا اگـر شـرایط در سـال  1401 

دستخوش تغییرات مثبتی نشود، امکان تعدیل نیرو 

نیز افزایش خواهد یافت.

تعیین فرمول قیمت گذاری 
شمش های سرب و روی در بورس 
کاالی ایران نیز نه تنها تغییر مثبتی 

ایجاد نکرده بلکه سبب افزایش 
بیشتر قیمت این محصوالت شده 

و فعاالن این صنعت را برای تامین 
خوراک مورد نیاز تولید خود به چالش 

کشیده است
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عضـو هیئـت مدیـره منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلزی خلیـج فارس 
گفـت: بـرای ایجـاد جذابیت جهـت سـرمایه گذاری های جدید در منطقـه ویژه خلیج 
فـارس، تکمیـل زیرسـاخت ها را بـه ویـژه در سـایت توسـعه در برنامـه داریـم و با 
سـرمایه  گذاری های صـورت گرفتـه در ایـن منطقـه حـدود 15 هزار فرصت شـغلی 

جدید به وجود خواهد آمد.

ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران 
با تکمیل زیرساخت ها

15 هزار فرصت شغلی جدید  

عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 

فلزی خلیج فارس مطرح کرد:

عبدالعظیم نجیبی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: سال 

گذشـته و سـال جـاری، از نظـر جذب سـرمایه گذاری 

در منطقه ویژه خلیج فارس بسـیار درخشـان بودند. 

رشـد جذب سـرمایه گذاری در این منطقه علی رغم 

همـه تحریم هـا علیـه کشـور اتفـاق افتـاد. همچنیـن 

جـذب سـرمایه گذاری ها در ایـن منطقـه بـه دلیـل 

پتانسیل های آن بوده است.

وی افزود: منطقه ویژه خلیج فارس، به دلیل دارا 

بودن عنوان منطقه ویژه اقتنصادی، پتانسیل هایی را 

برای سـرمایه گذاران ایجاد می کند که این مزیت ها 

هـم از جغرافیایـی یعنی دسترسـی بـه آب هـای آزاد و 

هم از نظر قانونی قابل توجه هستند.

معـاون مالی و اقتصادی منطقـه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خاطرنشان کرد: 

در سـال های اخیر با توجه به اطالع رسـانی هایی که 

و  پتانسـیل ها  معرفـی  بـرای  منطقـه  ایـن  سـوی  از 

مزایای این منطقه صورت گرفت، موفق شدیم آمار 

خوبـی را از نظـر تعـداد و ارزش سـرمایه گذاری بـه 

ثبت برسانیم.

عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس تصریـح کـرد: در سـال 

1399 موفق شدیم 9 سرمایه گذاری جدید در منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس جـذب کنیـم. ایـن میـزان در سـال 

1400 با 100 درصد افزایش به 18 قرارداد جدید رسیده 

اسـت. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در سـال گذشـته 

توانسـتیم یک سـرمایه گذاری بسـیار بـزرگ بـا عنوان 

سـتاره سـیمین هرمـز را جـذب کنیم کـه تاثیـر آن در 

میزان سرمایه گذاری منطقه ویژه خلیج فارس بسیار 

زیـاد بـود و طـی ایـن طرح قرار اسـت تولید 10 میلیون 

تن فوالد در این منطقه عملیاتی شود.

نجیبـی تاکیـد کـرد: رسـالت اصلی منطقـه ویژه 

خلیـج فـارس بـه عنـوان یـک شـرکت دولتـی ایجـاد 

اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـت. بـا توجـه مجمـوع 

قراردادهـای جـذب سـرمایه گذاری کـه طـی دو سـال 

گذشـته در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه سـرانجام 

هـزار شـغل  مـی رود حـدود 15  انتظـار  رسـیده اند، 

جدیـد در منطقـه ایجـاد شـود. میـزان سـرمایه های 

جـذب شـده در ایـن منطقـه با توجه بـه قراردادها به 

پنج میلیارد دالر می رسد.

برنامه های متعددی برای تکمیل   

زیرساخت ها داریم

معـاون مالـی و اقتصـادی منطقـه ویـژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در پاسخ به سوال 
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خبرنگار پایگاه خبری »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

چه اقداماتی برای افزایش جذب سـرمایه گذاری در 

ایـن منطقـه صـورت گرفـت، عنـوان کـرد: مهم تریـن 

اقدامـی کـه در رابطـه بـا ایجاد جذابیت بـرای حضور 

سـرمایه گذاران جدیـد در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس 

صـورت دادیـم، ایجـاد زیرسـاخت ها بـوده اسـت. در 

بـا  زیرسـاخت  احـداث  شـرکت  یـک  رابطـه،  ایـن 

سـهامداری شـرکت های مسـتقر در منطقـه ایجـاد 

فاضـالب  پسـاب  چالـش  شـرکت  ایـن  کـه  کردیـم 

بندرعباس را حل کرده و با انتقال پساب تصفیه شده 

بـه منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، مشـکل تامیـن آب 

شـرکت های موجـود و نیـز طرح هـای آتـی حـل شـده 

بـوده کـه در حـال حاضـر در  بـه ذکـر  اسـت. الزم 

بسیاری از مناطق کشور، یکی از دغدغه های بسیار 

مهمـی کـه بـرای صنایـع انرژی بـر مطـرح می شـود، 

همین تامین آب است.

اقتصـادی  ویـژه  عضـو هیئـت مدیـره منطقـه 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس ادامـه داد: 

هنگامـی کـه سـرمایه گذار مشـاهده می کنـد کـه 

شـرایط بـرای سـرمایه گذاری به خصـوص از جانب 

ترغیـب  قطعـا  اسـت،  فراهـم  زیرسـاخت ها 

می شـود. در این رابطه، ایسـتگاه گاز منطقه ویژه 

خلیـج فـارس کامـل شـده و گاز ایـن منطقـه بـرای 

شـرکت های حاضـر و طرح هـای آتـی تامیـن شـده 

اسـت. همچنیـن طـرح احـداث پـل دسترسـی بـه 

سـایت توسـعه نیـز بـه طـور عملـی آغـاز شـده و در 

بـرای  توسـعه  سـایت  آماده سـازی  زمینـه  ایـن 

گفتنـی  اسـت.  شـده  فعال تـر  جدیـد  طرح هـای 

اسـت کـه در گذشـته، بـرای دسترسـی بـه سـایت 

قدیـم  سـایت  از  بایـد  سـرمایه گذاران  توسـعه، 

حدود 17 تا 18 کیلومتر را برای رسـیدن به سـایت 

جدیـد طـی می کردنـد؛ در حالـی که دوسـایت در 

کنـار هـم قـرار دارنـد امـا با احـداث پل دسترسـی، 

بـه طـور عملـی فاصلـه دو سـایت بـه کمتـر از 500 

متـر خواهـد رسـید. بـه ایـن ترتیـب سـرمایه گذار 

دو  هـر  امکانـات  بـه  سـریعی  بسـیار  دسترسـی 

سایت خواهد داشت.

نجیبـی بیـان کـرد: برای سـایت توسـعه، دیوار 

پیرامونـی بـه طـور کامل احداث شـده و هم اکنون 

پـل دسترسـی در  بـرای احـداث  اولیـه  اقدامـات 

آینـده  سـال  بـرای  همچنیـن  اسـت.  انجـام  حـال 

حـدود 800میلیـارد تومـان اعتبـار جهـت تکمیـل 

زیرسـاخت ها بـرای سـایت توسـعه در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت. با این اعتبار، ایسـتگاه گاز در سـایت 

توسـعه و راه هـای دسترسـی تکمیـل خواهـد شـد. 

ایـن یعنـی آینـده منطقه ویژه خلج فارس به جهت 

سـرمایه گذاری بسـیار درخشـان و قابل پیش بینی 

و انجام پذیـر خواهـد بـود. همچنیـن بـه گونـه ای 

یابیـم میـزان  برنامه ریـزی کرده ایـم کـه اطمینـان 

تحقق اهداف بیش از 80 درصد باشد.

احداث نیروگاه برای تامین برق صنایع فوالدی  

معـاون مالـی و اقتصـادی منطقـه ویـژه اقتصادی 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس در خصـوص 

اطمینان سـرمایه گذاران از انرژی برق و گاز، با توجه 

به محدودیت های اخیر و قطعی برق صنایع فوالدی، 

از طریـق  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  کـرد:  مطـرح 

شـرکت های فوالدی مسـتقر در طرح احداث 10 هزار 

مگاوات نیروگاه برق جدید صنایع فوالدی مشارکت 

خواهـد کـرد که حـدود دو هزار مـگاوات از این میزان 

در منطقه ویژه خلیج فارس رقم خواهد خورد. در این 

محوریـت  بـا  نیروگاه هـا  احـداث  فراینـد  رابطـه 

شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد کاوه جنوب پیش 

می رود که یکی از این شـرکت ها یک هزار مگاوات و 

دیگری 500 مگاوات را در ابتدا احداث خواهند کرد. 

ضمن اینکه فوالد هرمزگان اقدامات احداث نیروگاه 

را همچون مطالعات اولیه آغاز کرده است و به دنبال 

ایـن هسـتیم کـه هر چه سـریع تر زمیـن مورد نیـاز این 

طـرح را بـه فـوالد هرمـزگان واگـذار کنیـم تـا احـداث 

نیروگاه های جدید در منطقه آغاز شود.

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ابراز کرد: عالوه 

بـر مـوارد یـاد شـده، یـک سـرمایه گذاری دیگـر در 

کمیتـه  در  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در  بـرق  حـوزه 

ادامـه  در  اسـت.  شـده  مطـرح  زمیـن  واگـذاری 

جلسـات مشـترکی با معاونت فنی و مشاور منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس برگـزار خواهد شـد تا بـا هم افزایی 

سـرمایه گذار و این منطقه، احداث نیروگاه و تولید 

برق توسط سرمایه گذار آغاز شود.

تولید 10 میلیون تن فوالد در منطقه ویژه   

خلج فارس

نجیبـی بـا اشـاره بـه اهـداف کالن منطقـه ویـژه 

سـرمایه گذاری،  در خصـوص جـذب  فـارس  خلیـج 

در  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  کـرد:  اظهـار 

هدف گذاری هـای کالن صنعـت فـوالد کشـور قـرار 

گرفته و مقرر شـده اسـت 10 میلیون تن فوالد در این 

منطقـه تولیـد شـود. بـه ایـن ترتیـب، ایـن منطقـه بـه 

عنـوان قطـب نخسـت تولیـد فـوالد در کشـور مطـرح 

خواهد شـد. همان طور که گفته شـد، شـرکت سـتاره 

سـیمین هرمـز بـه عنـوان کنسرسـیومی متشـکل از 

بـرای  گذشـته  سـال  فـوالدی  بـزرگ  شـرکت های 

دستیابی به این هدف آغاز به کار کرده و زمینی نیز 

به این شـرکت اختصاص یافته اسـت. در همین حال 

کلنـگ احـداث ایـن مجتمـع در بهمـن مـاه امسـال بـا 

حضور مقامات استانی و کشور به زمین زده شد. این 

طرح در ابتدا با تولید آهن اسـفنجی به ظرفیت یک 

میلیـون و 700 هـزار تـن آغـاز می شـود. همچنیـن در 

ادامـه طـرح نـورد فـوالدی در سـایت توسـعه دنبـال 

می شـود کـه در ایـن حـوزه نیـز سـرمایه گذاری خوبی 

صورت گرفته است.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـه نظر می رسـد با 

انجام سـرمایه گذاری در حوزه های مختلف فوالدی 

از  کاملـی  زنجیـره  فـارس،  خلیـج  ویـژه  منطقـه  در 

محصوالت فوالدی را در این منطقه خواهیم داشت 

که به پیشبرد اهداف کالن کشور هم در حوزه تولید 

و هم در حوزه اشتغال کمک خواهد کرد.

در سال 1399 موفق شدیم 9 
سرمایه گذاری جدید در منطقه 
ویژه خلیج فارس جذب کنیم. 

این میزان در سال 1400 با 100 
درصد افزایش به 18 قرارداد جدید 

رسیده است
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ضرورت اصالح آیین نامه قانون معادن

حاکمیت نقش اصلی را در تسریع اکتشاف دارد
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معـاون امور معادن و صنایع معدنی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفـت: قانون معادن به ویـژه در خصوص متولیان 
امر اکتشافات و سازمان های درگیر دچار ابهام بوده و ضروری است با هدف تسریع امر اکتشاف، این قانون اصالح شود.

ضرورت اصالح آیین نامه قانون معادن
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد:

امین صفری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: بخـش 

اکتشـافات نیازمنـد، اقدامـات قانونـی و همچنیـن 

همـکاری و همراهـی شـرکت های بـزرگ صنعتـی و 

معدنـی همچـون گل گهر اسـت. البتـه در ایـن رابطه 

نیـاز بعضـی اقدامـات قانونـی اسـت؛ بـه این معنا که 

باید محدوده های معدنی که بخشی از آن در وزارت 

صمـت و بخشـی دیگـر از آن در سـازمان های دولتـی 

همچون سـازمان انرژی اتمی، سـازمان زمین شناسی، 

ایمیدرو به نحوی بلوکه شده است، آزاد شوند.

وی افـزود: حـدود 15 تـا 16 درصد محدوده های 

کشـور تحت حاکمیت و بلوکه سـازمان انرژی اتمی 

اسـت کـه در ایـن بـاره در بندهـای اجرایـی در قانون 

معـادن، در خصـوص نحـوه و روش اجرایـی فعالیـت 

میـان دو سـازمان وزارت صمـت و سـازمان انـرژی 

اتمـی دربـاره این محدوده ها اختصاص یافته اسـت 

و به طور قطع این قوانین نیازمند اصالح و صراحت 

بیشتر هستند.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

خاطرنشـان کرد: متولی بخش معدن کشـور، وزارت 

صنعـت، معـدن تجـارت اسـت و نـه سـازمان انـرژی 

اتمی، اما متاسـفانه به طور مشـخص در بسـیاری از 

بندهای این آیین نامه به نحوی نگارش شده که گویا 

متولی بخش معدن کشور سازمان انرژی اتمی است 

که به طور جد آیین نامه قانون معادن نیازمند اصالح 

بوده و زمان آن است که تفکیک میان این دو بخش 

ایجاد شود.

اصالح قانون معادن به سود جامعه   

معدنی است

صفـری، قانـون رفـع موانـع تولیـد را یکـی دیگـر از 

بخش های دانسـت که نیازمند اصالح قانونی اسـت 

و گفـت: ایـن مصوبـه قانـون سـال 1394 اسـت کـه در 

بند ماده 35 به طور مشخص آمده است که دولت، 

ایمیـدرو و وزارت صمـت باید پس از گواهی کشـف، 

محدوده را واگذار کنند. در حالی که امروزه با توجه 

بـه شـرایطی کـه کشـور نیازمنـد اکتشـافات بـوده و 

همچنیـن بخـش خصوصـی نیـز آمادگـی فعالیـت و 

پذیرش ریسک در بخش اکتشاف اعالم کرده است، 

ضـرورت دارد قانـون رفـع موانـع تولیـد اصـالح و در 

نهایت پروانه اکتشاف جایگزین گواهی کشف شود.
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پروانـه  اسـت  موظـف  دولـت  داد:  ادامـه  وی 

اکتشاف را به بخش خصوصی، شرکت های بزرگ و یا 

مـردم بـه آن هـا واگـذار کنـد که به فعالیـت بپردازند. 

امـا در حاضـر فراینـد بـه این نحو انجام نمی شـود؛ در 

حقیقـت تـا محدوده هـا توسـط شـرکت های دولتـی 

بـه گواهـی کشـف نرسـند،  از آن  اکتشـاف و پـس 

فعالیـت اکتشـافی پیش نمـی رود. ایمیـدرو از منظر 

قانونـی بـرای واگـذاری ایـن محدوده هـا از نظـر فنـی، 

نیروی انسـانی، قانونی، مالی و هزینه ها و بروکراسـی 

اداری با محدودیت مواجه است و به طور حتم باید 

آن  از  پـس  و  اکتشـاف پرداختـه  بـه  ابتـدا خـود  در 

معاونـت  برسـاند.  گواهـی کشـف  بـه  را  محـدوده 

معدنـی و ایمیـدرو می تواننـد پیگیـر اصالحـات ایـن 

قوانیـن باشـند و در همیـن راسـتا، در صـورت فراهـم  

سـازی فضـای کسـب  و کار اکتشـافات، شـرکت های 

بـزرگ معدنـی آمادگـی الزم جهـت فعالیـت در ایـن 

زمینه را خواهند داشت.

نقش شرکت های بزرگ معدنی در اکتشاف  

معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« 

از  اسـتفاده  بـا  می توانیـم  سـادگی  بـه  کـرد:  بیـان 

ظرفیت شرکت های بزرگ بخش خصوصی همچون 

گل گهـر، چادرملـو، توسـعه معـادن و فلـزات و سـایر 

شـرکت های بزرگـی کـه در حـوزه معـدن دارای تـوان 

فنـی، مالـی و نیـز امـکان ریسـک بـرای آن هـا جهـت 

سـرمایه گذاری در زمینـه اکتشـافات وجـود دارنـد، 

اسـتفاده کنیـم. بـه طـوری کـه اگـر تمامـی قوانیـن 

معـادن اصـالح شـود و متعاقبـا بـا توجـه بـه اینکـه 

شـرکت های بـزرگ آمادگـی همـکاری در این زمینـه را 

دارنـد، در بـازه زمانـی سه سـال امـکان تقسـیم بندی 

کشـور در میـان ایـن شـرکت های بـزرگ وجـود دارد. 

امیدواریـم در صـورت تحقـق ایـن مکانیـزم شـاهد 

اتفاقات موثر و مفیدی در بخش اکتشافات کشور تا 

پایان دولت سیزدهم خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر 10 سال گذشته از شرکت های 

بـزرگ، خصوصـی و یـا بورسـی سـوال می پرسـیدند آیا 

مایل به اکتشـاف هسـتید یا خیر؟ شـرکتی تمایل به 

سـرمایه گذاری در بخش اکتشـاف را نداشـت و همه 

شـرکت های توقـع داشـتند کـه دولـت بایـد ریسـک 

متولی بخش معدن کشور، وزارت 
صنعت، معدن تجارت است و نه 

سازمان انرژی اتمی، اما متاسفانه به 
طور مشخص در بسیاری از بندهای 
این آیین نامه به نحوی نگارش شده 

که گویا متولی بخش معدن کشور 
سازمان انرژی اتمی است

اکتشـاف را بپذیـرد و فضـا را بـرای معـدن کاری آن هـا 

آمـاده کنـد. امـا امـروزه بـه دلیـل افزایـش قیمت هـای 

کامودیتی هـا و شـرایط خوبـی که بر بـازار محصوالت 

در  کـه  دارنـد  تمایـل  همـه  اسـت،  حاکـم  معدنـی 

اکتشـاف سـرمایه  گذاری کننـد. دولـت بایـد از ایـن 

فرصت استفاده کند.

کنسرسیوم اکتشافی به رهبری   

شرکت های بزرگ تاسیس شود

صفری عنوان کرد: شرکت های بزرگ برای انجام 

اکتشافات چندین مزیت دارند؛ نخست آنکه اغلب 

آن هـا بورسـی هسـتند و سـرمایه های مردمـی را در 

اختیـار دارنـد. بنابرایـن شـرکت های بـزرگ می توانند 

متولی اکتشافات شوند. دومین مزیت شرکت  های 

بزرگ توان مالی اسـت. از آنجا که شـرکت های بزرگ 

معدنـی در سـال های اخیـر فـروش و درآمـد خوبـی 

داشـتند، از تمکـن مالـی مناسـبی بـرای اکتشـافات 

بهره مند هستند. در نتیجه با توجه به ریسکی بودن 

نتیجـه  بـه  احتمـال  و  بـودن  هزینه بـر  اکتشـافات، 

نرسیدن عملیات اکتشافی، شرکت های بزرگ قدرت 

ریسـک دارند. سومین مزیت شـرکت های بزرگ، باال 

بـودن تـوان فنـی و تجربیـات آن هـا اسـت. در نهایـت 

اینکـه شـرکت های بـزرگ از نظـر فراینـدی چابک تـر 

هسـتند و بروکراسـی های اداری نیـاز ندارنـد. زیـرا 

شـرکت ها و سـازمان های دولتـی بـه دلیـل بروکراسـی 

اداری از چابکی الزم برای انجام اکتشافات برخوردار 

نیسـتند. اگـر از همـه جوانـب انجـام اکتشـافات بـه 

شرکت های بزرگ معدنی سپرده شود، سرعت فرایند 

بیشتر خواهد بود و زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« 

اظهار کرد: از نظر تجهیزاتی مشکل چندانی برای 

اکتشـاف وجـود نـدارد و اگـر در ایـن زمیـن کمبـود 

وجـود داشـته باشـد، بـا واردات انـواع دسـتگاه ها و 

بـا ایـن  تجهیـزات اکتشـافی جبـران خواهـد شـد. 

حـال، از نظـر نیـروی انسـانی متخصـص و تحلیـل 

اکتشافی ذخایر زیرسطحی و پنهان، نیاز است که 

دنیـا  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های  از  خبـره  افـراد 

دعـوت شـود و انتقـال دانـش فنـی تحلیـل ذخایـر 

زیرسطحی صورت گیرد.
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رئیـس انجمـن تولیدکنندگان سـنگ آهن گفـت: دولت متولی اکتشـافات در کشـور اسـت و می تواند بـا دادن مجوز بـه متقاضیان به 
ویژه شرکت های بزرگ در سطح وسیع، روند توسعه اکتشافات در کشور را تسریع کند.

حاکمیت نقش اصلی را در تسریع اکتشاف دارد
رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن:

مهــــرداد اکبریــــان در گفــــت وگو بـا خبرنگـــار 

آنالیـن«، اظهـار داشـت: کشـوری ماننـد  »فلـزات 

کانـادا تمـام سـطح کشـور خـود را اسـکن اکتشـافی 

کرده و هر بار این اسکن را عمیق تر و دقیق تر انجام 

داده اسـت امـا در ایـران ایـن اکتشـافات عـالوه بـر 

اینکه از نظر مسـاحت رقم قابل توجهی در مقیاس 

جهانـی نیسـت، اکتشـافات دقیقـی نبـوده و اکثـرا 

سـطحی هسـتند. در حالـی کـه اکتشـافات عمیـق 

نیازمند تجهیزات بهتری است.

وی افـزود: در دنیـا مسـیر اکتشـاف بـه سـمتی 

رفتـه کـه هزینـه مطالعـه بـرای هـر کیلومتـر مربع به 

و  و  نرم افـزاری  تجهیـزات  از  اسـتفاده  دلیـل 

سـخت افزاری نوین بسـیار کاهش یافته اسـت. این 

یعنـی بـا قیمـت ارزان تـر و سـرعت بیشـتر، نتایـج 

دقیق تری حاصل می شود. متاسفانه در این موضوع، 

کشور ما به دلیل تحریم ها نتوانسته از تکنولوژی های 

جدیـد اسـتفاده کنـد و هنـوز اکتشـاف بـرای مـا یک 

پروژه هزینه بر است. در این زمینه نیازمند همکاری 

دولـت و اکتشـاف کنندگان هسـتیم تـا ریسـک ایـن 

امر کاهش یابد.

رئیـس انجمـن تولیدکنندگان سـنگ آهن تاکید 

کــــرد: اکتشــــاف یکـی از مهم تریــــن حلقه هــــای 

مفقوده تامیـــن مواد اولیـــه زنجیــره فوالد کشـــور 

اســـت. در کشـــور مــا متاسفانــه اکتشاف آن گونه 

سایـــر حلقه هـــا رشـــد کردنـــد، به آن توجـــه نشــده 

اســـت. اکنون نگرانی هایـــی بــرای تامیـــن این مواد 

اولیـه کارخانه هـای فـوالدی مطـرح می شـود و ایـن 

کارخانه هـــا نیازمنـــد استخـــراج و تولیـــد بیـــش از 

مقدار کنونی هستنـــد که با اکتشافــات جدیــد این 

نگرانی ها برطرف می شود.

نقش حاکمیت در تسریع اکتشافات  

رئیـس انجمـن تولیدکنندگان سـنگ آهن هـم در 

خصـوص وظایف حاکمیتی اکتشـافات خاطرنشـان 

کرد: اکتشـاف دو مرحله دارد؛ نخسـت آنکه برخی 

وظایـف و امـور در اختیـار دولـت اسـت کـه بـه آن 

وظایف حاکمیتی گفته می شود و شامل مطالعات 

اولیـه اکتشـاف اسـت. هـم مجوزهـا و هم تجهیزات 

در اختیـار دولـت بوده و اکتشـاف کننده نمی تواند 

عملیات ابتدایی اکتشاف را انجام دهد زیرا از نظر 

نــــدارد. همچنیــــن  را  کار  ایــــن  مجــــوز  قانــــونی 

اکتشـاف  اولیـه  تجهیـزات  فاقـد  اکتشـاف کننده 

اسـت و نمی تواند ریسـک اکتشاف اولیه را بپذیرد. 

از ایــــن رو، در تمامـی کشورهـــا مطالعـات اولیـه بـر 

عهده دولت است.

بــــــه  اولیــــه  مطالعــــات  نتایــــج  افـــــزود:  وی 
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ایـن  در  و  انتقـال می  یابـد  بعـدی  اکتشـاف کننده 

مرحلـه اکتشـاف کننده می توانـد بخـش خصوصی، 

کنسرسیوم ها و یا شرکت های بزرگ در حوزه معدن 

باشـند. ایـن موضـوع نیازمنـد آن اسـت کـه دولـت 

اهتمام واقعی را برای اکتشاف داشته باشد و اجازه 

نواحـی  و  فعالیت هایـی  قالـب  در  امـر  ایـن  دهـد 

مختلــــف کشــــور انجـــام شــــده و در نواحـــی کــــه 

امیدبخـش هسـتند، اکتشـافات تکمیلـی و نهایـی 

انجام شود. متاسفانه در سال های گذشته این روند 

انجـام نمی شـده اسـت. ایـن یعنـی اکتشـاف کننده 

حتی با سـرمایه شـخصی خود دسترسـی به نواحی 

امیدبخش نداشت.

اکبریـان تصریـح کـرد: بخشـی از اکتشـافات بـر 

عهـده شـرکت های بـزرگ ماننـد گل گهـر و چادرملو 

قرار دارد. یکی از وظایف شرکت های بزرگ معدنی 

ایـن اسـت کـه بـه ازای درآمـد خـود، بخشـی از آن را 

صرف اکتشافات عمیق کنند و آینده ذخایر کشور 

مـا اسـتفاده از ذخایـر عمیـق خواهـد بـود. از همیـن 

اکتشافـــات  روش هــــای  و  تجهیــــزات  بایـــد  االن 

کشـورهای دیگـــر را بـه کشــور آوریـم زیـرا ذخایـــر 

سـطحی مـا در سـال های آینـده بـه اتمـام خواهنـد 

رسید. بنابراین معدنکاران به ناچار باید به استخراج 

عمقی روی آورند.

شرکت های بزرگ متولی اکتشافات شوند  

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن بـا بیان 

اینکـه نقـش شـرکت های بـزرگ معدنـی در اکتشـاف 

بسـیار مهـم اسـت، مطـرح کرد: اکتشـاف سـه بخش 

بخـش  اسـت.  دشـوار  آن  بخـش  سـه  هـر  کـه  دارد 

نخسـت آن اخذ مجوزهای الزم اسـت. هر اندازه که 

توان و ارتباط شـرکت ها و امنیت آن ها بیشـتر باشـد، 

اخذ مجوزهای دولتی برای آن ها راحت تر است. این 

یعنی هرچه ارتباط شرکت ها با دولت نزدیک تر باشد 

از  بـزرگ  و شـرکت های  راحت تـر مجـوز می گیرنـد 

شرکت های کوچک چند گام جلوتر هستند.

وی ادامـه داد: انجـام اکتشـاف بـه تیـم بسـیار 

قدرتمنـد نیـاز دارد. ایـن یعنـی تیـم باید کارشناسـان 

نرم افزار و سـخت افزار ماهر در اختیار داشـته باشـد 

نتیجـه  در  و  هسـتند  گـران  تجهیـزات  ایـن  زیـرا 

شـرکت های بـزرگ دسترسـی بهتـری بـه آن دارنـد. 

همچنین انجام اکتشاف فعالیت پرریسکی است و 

در نتیجـه اکتشـاف کننده هزینـه ای می کنـد کـه 

ضمانتـی بـرای بـه نتیجـه رسـیدن آن وجـود نـدارد. 

شرکت های کوچک دلیل ماهیت مالی ضعیف تر در 

این موضوع شکننده هستند.

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن اضافـه 

کرد: شرکت های بزرگ می توانند نقش شرکت مادر 

بـا  و  بگیرنـد  عهـده  کنسرسـیوم  یـک  قالـب  در  را 

شـرکت های کوچک تر مجوزهای الزم را اخذ کنند و 

در همین قالب اکتشـاف را انجام. سـپس بعد از این 

کـه بـه نتیجـه رسـیدند، نتایـج حاصلـه را در اختیـار 

شـرکت های کنسرسـیوم قـرار دهنـد. در ایـن صورت 

همه اعضای کنسرسیوم از این موضوع نفع خواهند 

برد و هم این که فعالیت جمعی در اکتشـاف انجام 

خواهد شد.

اکبریان خاطرنشـان کرد: اگر شـرکت های بزرگ 

مانند گل گهر و چادرملو کنسرسیوم های محلی را 

نتایـج  شـاهد  قطعـا  دهنـد،  شـکل  اکتشـاف  بـرای 

مثبتـی در ایـن زمینـه خواهیـم بـود. حتـی ممکـن 

اسـت تشـکیل ایـن کنسرسـیوم ها بـرای دولـت نیـز 

قابـل قبول تـر باشـد. البتـه در چنـد سـال گذشـته 

خیزشی در خصوص کار جمعی اکتشاف در کشور 

مـا اتفـاق افتـاد امـا از آنجایـی کـه بـرای نـوع تقسـیم 

منافع اکتشافات به دست آمده، دولت تمهیداتی 

نداشـت و یـا توافقـی در ایـن زمینه صـورت نگرفت، 

تـا  و  نرفـت  پیـش  اکتشـاف  موضـوع  نتیجـه  در 

حدودی متوقف شد.

وی تاکید کرد: نباید در موضوع اکتشـاف ترس 

داشته باشیم. چه اشکالی دارد که دولت پهنه ای را 

در اختیـار یـک کنسرسـیوم قـرار دهـد کـه لیـدر آن 

گل گهر باشد و در کنار آن چندین شرکت اکتشافی 

محلی نیز حضور داشته باشند؟ حتی این شرکت ها 

می توانند بهره بردار ذخایر اکتشاف شده باشند و از 

منافع و فرصتی که پیش می آید، همه بهره ببرند. در 

نهایت، این منافع به سود زنجیره فوالد کشور خواهد 

بود زیرا مواد اولیه این زنجیره به صورت پایدار فراهم 

می شـود کـه در نهایـت در چرخـه فـوالد اسـتفاده 

خواهد شد.

اکتشاف یکی از مهم ترین حلقه های 
مفقوده تامین مواد اولیه زنجیره فوالد 

کشور است. در کشور ما متاسفانه 
اکتشاف آن گونه سایر حلقه ها رشد 

کردند، به آن توجه نشده است
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مدیرعامـل شـرکت پتـرو سـامان آذر تتیس گفـت: کربن تزریقـی یکی از مـواد اولیه 
مهـم و مـورد نیاز فوالدسـازان جهت اسـتفاده در کوره های قوس الکتریکی اسـت که 

خوشبختانه ما توانسته ایم این محصول را با کیفیت مطلوب تولید کنیم.

تقاضای چشمگیر صنعت فوالد برای 
کربن تزریقی

جایگزینی آنتراسیت به جای پودر گرافیت  

مدیرعامل شرکت پترو سامان آذر تتیس مطرح کرد:

بهـروز نصیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شرکت پترو سامان آذر تتیس در ابتدای سال 1396 با 

به کارگیـری فنـاوری و دانـش فنـی موسسـان جـوان 

خـود، فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد و فـرآوری 

آنتراسیت کلسینه آغاز کرد. حدود 150 نفر در حوزه 

تولیـد و 40 تـا 50 نفـر پرسـنل در سـایر حوزه هـای ایـن 

شرکت مشغول به کار هستند .

وی با بیان اینکه پترو سـامان در حال حاضر تنها 

تامین کننـده آنتراسـیت کلسـینه در کشـور اسـت، 

عنـوان کـرد: ظرفیـت تولیـد مجموعـه 40 هزار تـن در 

سـال اسـت کـه تقریبـا یک چهـارم نیاز کربـن تزریقی 

کوره های قوس الکتریکی کشور را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت پترو سامان آذر تتیس در ادامه 

اذعان کرد: در ابتدا مقرر شد یک مجموعه تولیدی 

را در راستای اجرای طرح اولیه در شهر نطنز احداث 

کنیـم. بـر همیـن اسـاس توانسـتیم پـس از کسـب 

موفقیت های مطلوب برای شرکت، کارخانه اصلی را 

در شـهر کرمـان و در جـوار معادنـی کـه مدنظـر مـا 

آنتراسـیت  معدنـی  مـواد  حـاوی  و  فـرآوری  جهـت 

هستند، تاسیس کنیم.   

جایگزینی آنتراسیت با پودر گرافیت  

نصیری با بیان اینکه آنتراسیت کلسینه جایگزین 

پـودر گرافیـت اسـت، اذعـان کـرد:  بـرای  مناسـبی 

افزایش قیمت دالر در سال 1396، تاثیر مستقیمی بر 

عملکرد تمامی صنایع گذاشت؛ به طوری که باعث 

رشـد ناگهانـی قیمـت  کاالهـا بـه خصـوص در زمینـه 

کربن  شد و با وجود چنین شرایطی، مصرف کنندگان 

ترجیـح دادنـد از آنتراسـیت کلسـینه بـه جـای پـودر 

گرافیت استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حقیقت نه تنها در ایران، بلکه 

در بازار جهانی به خصوص در کشورهای چین، هند، 

ژاپن و آمریکا که سـرآمد تولید فوالد در دنیا هسـتند 

نیز اسـتفاده از مواد کربنی مختلف رواج پیدا کرده 

است. ضمن اینکه در ایران عواملی نظیر محدودیت 

واردات کاال، افزایش نرخ ارز و شرایط فعلی بازار مزید 

بر علت شده است.

همکاری با 10 فوالدساز برتر کشور  

مدیرعامـل شـرکت پتـرو سـامان آذر تتیـس در 

خصوص مشتریان این مجموعه، اظهار کرد: در حال 

حاضـر، بـا بیـش از 10 فوالدسـاز بزرگ کشـور همکاری 

داریم و محصوالت خود را برای بخش های مختلف 

فـوالد  خراسـان،  فـوالد  بزرگـی همچـون  فوالدسـازان 

مبارکه، فوالد سیرجان ایرانیان، فوالد هرمزگان، فوالد 

نـاب البـرز آرش، معدنـی و صنعتی چادرملـو و... که 

مشتریان ثابت مجموعه ما هستند، ارسال می کنیم 

و با سایر مجموعه های فوالدی نیز به صورت پراکنده 

همـکاری داریـم. خوشـبختانه تاکنـون ایـن همـکاری 

موفقیت آمیز بوده است و هر سال به تعداد مشتریان 
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ما افزوده می شود. شرکت های فوالدی جهت تامین 

سـمت  بـه  هسـتند  مجبـور  خـود  معدنـی  مـواد 

تولیدکنندگان محصوالت با کیفیت سوق پیدا کنند 

کـه خوشـبختانه شـرکت مـا تاکنـون توانسـته اسـت 

پاسخگوی اعتماد شرکت های فوالدی باشد.

نصیری توضیحاتی در خصوص نحوه تامین مواد 

اولیـه شـرکت ارائـه داد و گفت: مـواد اولیه مورد نیاز 

ما از معادن زغال سـنگ آنتراسـیت کشور که به ویژه 

در استان کرمان قرار دارند، تامین می شود.

وی با اشـاره به وابسـته نبودن این شـرکت به ارز، 

بیـان کـرد: یکـی از نـکات مثبت شـرکت پترو سـامان 

ایـن اسـت کـه تاکنـون نیـازی بـه ارز نداشـته ایم. بـه 

طوری که تغییرات نرخ ارز، اثر مستقیمی بر فعالیت 

شـرکت مـا نگذاشـته اسـت و در حـال حاضـر نیـز نیاز 

مبرمی به ارز نداریم.

تاثیـر نوسـانات قیمـت مـواد اولیه بر   

فراینـد تولید

مدیرعامـل شـرکت پتـرو سـامان آذر تتیـس در 

خصوص عمده ترین مشـکالت این شـرکت در سال 

اولیـه،  مـواد  قیمـت  نوسـان  کـرد:  عنـوان  جـاری، 

بزرگ تریـن چالشـی اسـت کـه از ابتدای سـال 1399 

تـا کنـون بـر فعالیت ما در حوزه تولید تاثیر گذاشـته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه قیمـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

مجموعـه مـا، از ابتدای سـال 1400 تاکنـون به صورت 

پلکانی بالغ بر 100 درصد مشمول افزایش قیمت شده 

و تاکنون نیز ادامه داشته است.

افزایـش  متاسـفانه  افـزود:  تولیدکننـده  ایـن 

ناگهانی قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت نهایی 

محصول، به طور مشخص تاثیر مستقیمی بر فرایند 

تولید در تمامی صنایع کشـور می گذارد و امیدوار 

هسـتیم ایـن رشـد لجام گسـیخته قیمـت، روزی بـه 

طور کامل مهار شود.

تولید آنتراسیت ضدسایش، اولویت اصلی   

پتروسامان

نصیری در خصوص اولویت  و اهداف بلندمدت 

این شـرکت، خاطرنشـان کرد: بنیان و اسـاس شـرکت 

و  تنگاتنـگ  ارتبـاط  و  اسـاس دانـش  بـر  پتروسـامان 

صمیمانـه میان دانشـگاه و صنعـت طرح ریزی شـده 

طرح هـای  از  توانسـتیم  اسـاس  همیـن  بـر  و  اسـت 

دانشـگاهی مطلوبـی در صنعـت اسـتفاده کنیـم کـه 

یکـی از ایـن مـوارد، تولیـد دو محصولی اسـت کـه در 

نمایشگاهی در پاییز امسال به نمایش گذاشته شد و 

در مرحله بعدی نیز تولید محصوالت جدید کربنی 

گرانـول شـده بـا عنـوان آنتراسـیت ضدسـایش جـزو 

اولولیت های  اصلی شرکت ما خواهد بود. هم اکنون 

تمامی مراحل تحقیقات در راستای تولید آنتراسیت 

ضدسایش به سرانجام رسیده و تست های آزمایشی 

آن در حـال انجـام اسـت کـه پـس از کسـب نتایـج 

مطلوب، این محصول روانه بازار شود.

مدیرعامـل شـرکت پتـرو سـامان آذر تتیـس در 

داریـم  نظـر  در  عالوه  برایـن،  کـرد:  اضافـه  ادامـه 

ظرفیـت تولیـد مجموعـه را طـی آینده نزدیک بـه دو 

برابر افزایش دهیم تا شـرایط به نحوی پیش رود که 

بتوانیم 50 درصد نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.

وی مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه رسـالتی کـه بـرای 

مجموعـه در حـوزه کربـن تعریـف کرده ایـم، امیـدوار 

هسـتیم بـه اجـرای پروژه های بزرگ تر نیز دسـت پیدا 

کنیم. همچنین در تالش هستیم در آینده با همکاری 

شرکت های خارجی بحث تولید الکترود گرافیتی را 

در کشـور داشـته باشـیم. ضمن اینکـه عالوه بـر مواد 

کربنـی، قصـد داریـم در حـوزه تولیـد آزمایشـی سـایر 

مواد اولیه مورد نیاز صنایع فوالد، نسـوز و فروآلیاژها 

در مقیاس کوچک فعالیت خود را آغاز کنیم که در 

صـورت موفقیـت در ایـن زمینـه ماننـد حـوزه کربـن 

فعالیت خود را گسترش خواهیم داد.

بازار مطلوب کربن تزریقی  

مدیرعامـل شـرکت پتـرو سـامان آذر تتیـس در 

تشریح بازار فروش کربن تزریقی، تصریح کرد: کربن 

تزریقی ازجمله مواد مصرفی مورد نیاز صنعت فوالد 

در کوره هـای قـوس الکتریکـی اسـت و بـا توجـه بـه 

سـابقه فوالدسـازان ایـران، برخـالف سـایر کشـورهای 

جهـان کـه 80 درصـد آن هـا بـا اسـتفاده از کـوره بلنـد 

فوالد تولید می کنند، در کشور ما فوالد با استفاده از 

کوره های قوس الکتریکی تولید می شود. با توجه به 

اینکـه فوالدسـازان در کوره هـای قـوس الکتریکـی از 

کربن تزریقی جهت تولید فوالد اسـتفاده می کنند، 

بازار خوبی برای این محصول در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، شرکت ما نیاز 

خاصـی بـه بازاریابـی نـدارد و بـا توجـه بـه تعهـدات 

مجموعه چه از نظر کمی و چه کیفی، با شرکت های 

فوالدی ارتباط خوبی را برقرار کرده ایم.

ثبات اقتصادی در گرو ایجاد بستری آرام  

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  نصیـری 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه در مقـام تولیدکننـده چـه 

داریـد،  ذی ربـط  مسـئوالن  و  دولـت  از  انتظاراتـی 

عنوان کرد: شرکت ما با توجه به استفاده از فناوری 

و دانش فنی متخصصان جوان، تاکنون از هیچ گونه 

تسـهیالت دولتـی اسـتفاده نکرده و تنهـا با همکاری 

سهامداران بخش خصوصی تا این مرحله  رشد کرده 

اسـت امـا از دولـت تقاضـا داریـم تمامی مشـکالت و 

موانع موجود در حوزه تولید را مرتفع سازد.

ایـن تولیدکننـده تاکیـد کـرد: توقـع اصلـی مـا بـه 

نیـروی  نفـر  کـه حـدود 200  تولیدکننـده ای  عنـوان 

انسـانی در اختیـار دارد، ایـن اسـت کـه بتوانیـم در 

محیطـی آرام و بـا خیال آسـوده به فعالیـت بپردازیم. 

چراکـه اگـر بـازار شـرایط آرامـی داشـته باشـد، امـکان 

افزایـش تعـداد نیـروی انسـانی و جـذب متخصصـان 

جدید در شرکت را داریم. این مهم درخواست تمام 

تولیدکنندگان کشور بوده و این حق قانونی ما است 

تـا بتوانیـم در بسـتری آرام تـوام بـا امنیـت شـغلی 

فعالیت کنیم که در این صورت، ثبات اقتصادی نیز 

محقـق خواهـد شـد و می توانیـم بـه شـرایط اقتصادی 

بهتری در جامعه دست پیدا کنیم.

با توجه به سابقه فوالدسازان ایران، 
برخالف سایر کشورهای جهان که 
80 درصد آن ها با استفاده از کوره 

بلند فوالد تولید می کنند، در کشور ما 
فوالد با استفاده از کوره های قوس 

الکتریکی تولید می شود
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رکوردشکنی های چادرملو ادامه دارد

فوالد خوزستان، موفق تر از سال گذشته



تحلیـــل

هفتهنامه

52
é 1400  اسفند ماه é 207  شماره 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در 11 مـاه سـال جاری از فـروش 10 میلیـون و 34 هـزار تن محصـول در بازارهـای داخلی و 
صادراتـی، 414 هـزار و 449 میلیـارد ریال درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل، 83 درصد 

رشد داشته است.

رکوردشکنی های چادرملو ادامه دارد
درآمد »کچاد« از 41 هزار میلیارد تومان گذشت  

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در سال جاری علی رغم کمبود شدید برق و گاز در 

صنعـت فـوالد به رکوردشـکنی های خود ادامـه داد. 

ایـن شـرکت در تولیـد گندلـه، کنسـانتره و همچنین 

شـمش فـوالدی، رکوردهـای تولیـد همـه سـال  های 

گذشـته خـود را جابه جـا کـرد و حتـی میـزان تولیـد 

گندله این شرکت پیش از پایان بهمن ماه امسال، از 

ظرفیـت اسـمی سـاالنه آن  پیشـی گرفـت. ضمـن 

اینکـه فـروش چادرملـو در سـال جـاری نیـز از همـه 

سـال های گذشـته در محصـوالت مختلـف بیشـتر 

اسـت و این شـرکت هر ماه رکوردهایی را در تولید و 

فروش از خود برجای می گذارد.

تولید 16 میلیون تن محصول در چادرملو  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو توانسته است در 11 ماه سال 1400، 

10 میلیون و 151 هزار و 925 تن کنسانتره تولید کند 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت در سـال 1399 طی همین 

مـدت توانسـته بـود 9 میلیـون و 567 هـزار و 968 تن 

کنسـانتره تولید کند.

چادرملـو طـی 11 مـاه امسـال موفـق بـه تولیـد 

کنسـانتره  فرعـی،  محصـول  تـن   271 و  50هـزار 

همیـن  طـی  شـرکت  ایـن  شـد.  )آپاتیـت(  فسـفری 

و  هـزار   57 بـود  توانسـته   ،1399 سـال  در  مـدت 

696تن آپاتیت تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو از فروردین 

مـاه تـا پایـان بهمـن مـاه سـال جـاری، سـه میلیـون و 

484هـزار و 594 تـن گندلـه تولید کـرد که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود یک 

درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 11 ماه 

سال 1399، سه میلیون و 432 هزار و 390 تن گندله 

تولید کرده بود.

»کچاد« در 11 ماه سال 1400، میزان یک میلیون 

و 322 هزار و 398 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این 

شـرکت در 11 ماه سـال 1399، موفق شـده بود حدود 

یـک میلیـون و 459 هـزار و 608 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت چادرملو طی 11ماه 

امسـال بـه میـزان 950 هـزار و 373 تـن رسـید که این 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد 

2درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت طی همین 

مـدت در سـال 1399، میـزان 927 هـزار و 619 تـن 

شمش فوالدی تولید کرده بود.

همچنین چادرملو در 11 ماه سال جاری توانست 

در نیروگاه خود سه میلیون و 136 هزار و 859 مگاوات 

ساعت برق تولید کند که این میزان در هم سنجی با 

مدت مشابه سال پیش، از رشد 16درصدی برخوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در سـال قبـل طـی همیـن 

مدت، دو میلیون و 704 هزار و 963 مگاوات برق در 
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ه

1400ماه سال 11میزان فروش محصوالت چادرملو در -2نمودار 
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع فروش

نیروگاه خود تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »کچـاد« از فروردین مـاه تا پایان 

بهمـن مـاه سـال 1400 بـه 15 میلیـون و 959 هـزار و 

561تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

قبل، حدود 2 درصد رشد داشته است. این شرکت 

بـود 15 میلیـون و  در 11 مـاه سـال 1399 توانسـته 

675هزار و 428 تن محصول تولید کند.

رشد 18 درصدی حجم فروش چادرملو  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه هفـت میلیون و 

161 هـزار و 225 تـن کنسـانتره خشـک )کـه مبنـای 

و صنعتـی  معدنـی  توسـط شـرکت  اسـت(  فـروش 

چادرملـو در 11 مـاه سـال 1400 بـه فـروش رسـیده کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 14 درصد رشـد 

داشته است. چادرملو در مدت مشابه سال 1399، 

توانسته بود 6 میلیون و 244 هزار و 80 تن کنسانتره 

خشک به فروش برساند.

»کچـاد« طـی 11 مـاه امسـال موفـق بـه فـروش 

79هـزار و 104 تـن آپاتیـت خشـک شـد که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 59 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. این شـرکت طی همین مدت در سـال 1399، 

49 هزار و 728 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 11ماه 

سـال جـاری، یک میلیـون و 601 هـزار و 345 تن گندله 

فروخته شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، رشـد 26 درصـدی را نشـان می دهـد. این 

شرکت، در 11 ماه سال قبل، یک میلیون و 269 هزار و 

525 تن گندله فروخته بود.

همچنین چادرملو در 11 ماه سال 1400 توانست 

113 هـزار 120 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار داخلـی بـه 

ایـن شـرکت در 11مـاه سـال قبـل،  فـروش برسـاند. 

شـده  دانه بنـدی  سـنگ آهن  تـن   840 و  199هـزار 

فروخته بود.

»کچـاد« در 11 مـاه امسـال، 172 هـزار و 724 تـن 

تولید شمش فوالدی شرکت چادرملو 
طی 11ماه امسال به میزان 950 

هزار و 373 تن رسید که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

رشد 2درصدی را نشان می دهد. 
این شرکت طی همین مدت در سال 
1399، میزان 927 هزار و 619 تن 

شمش فوالدی تولید کرده بود
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آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در 11ماه 

سال 1399، موفق شده بود حدود 320 هزار و 187تن 

آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 11 ماه 

سـال جـاری موفـق بـه فـروش 573 هـزار تـن شـمش 

فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان نسبت به 

درصـدی   44 رشـد  از  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی 11 مـاه سـال 

قبل توانسته بود 398 هزار و 371 تن شمش فوالدی 

را در بازار داخلی بفروشد.

اسـت  توانسـته  امسـال  مـاه   11 در  چادرملـو 

325هـزار و 904 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در سـال 

گذشـته موفق به صادرات 543 هزار و 2 تن شـمش 

فوالدی شده بود.

در  »کچـاد«  فـوالدی  شـمش  فـروش  مجمـوع 

11مـاه سـال 1400 بـه 898 هـزار و 904 تـن در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مدت در سـال گذشـته، 941 هزار و 373 تن شـمش 

فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی چادرملو در 

11 ماه سال جاری به 10 میلیون و 34 هزار و 458 تن 

رسـید که در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل، 

11 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11ماه سـال 1399 توانسـته بود 9 میلیون و 24 هزار و 

733 تن محصول به فروش رساند.

درآمد گندله »کچاد« 135 درصد افزایش یافت  

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو توانسـته اسـت 

کنسـانتره  فـروش  محـل  از  سـال 1400،  مـاه   11 در 

211هـزار و 539 میلیـارد و 929 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

117 درصـد رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در 11 مـاه 

از فـروش کنسـانتره،  بـود  سـال 1399 موفـق شـده 

97هـزار و 337 میلیـارد و 936 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

چادرملو طی 11 ماه سال جاری موفق به کسب 

درآمد یک هزار و 497 میلیارد و 382 میلیون ریالی 

از فـروش آپاتیـت شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیـش، 126 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

 ،1399 سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـرکت  ایـن 

فـروش  از  ریـال درآمـد  661میلیـارد و 75 میلیـون 

آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 11ماه 

امسـال از فـروش گندلـه، 68 هـزار و 247 میلیـارد و 

814 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل شـد که نسـبت به 

همین مدت در سال 1399، حدود 135 درصد رشد 

مشـاهده می شـود. این شـرکت در 11 ماه سـال 1399 

از فروش گندله، 29 هزار و 20 میلیارد و 170 میلیون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

»کچـاد« در 11 مـاه سـال 1400، مبلـغ 14 هزار و 

178 میلیارد و 802 میلیون ریال آهن اسفنجی به 

فروش رسـاند که در مقایسـه با مدت مشـابه سال 
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1400ماه سال 11مبلغ فروش محصوالت چادرملو در -3نمودار
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش  درصـد   8 قبـل، 

شـرکت در 11 مـاه سـال 1399، حـدود 13 هـزار و 

58میلیـارد و 588 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی 

فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 11 ماه 

سـال جاری موفق به کسـب 71 هزار و 563 میلیارد 

و 470 میلیـون ریـال درآمـد از محـل فـروش شـمش 

در  میـزان  ایـن  کـه  شـد  داخلـی  بـازار  در  فـوالدی 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 92 درصدی 

را نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه سال گذشته 

و  میلیـارد   173 و  هـزار   37 درآمـد  بـود  توانسـته 

در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از  ریالـی  67میلیـون 

بازارهای داخلی کسب کند.

گفتنـی اسـت کـه چادرملـو در 11 ماه سـال 1400 

توانسـته اسـت یک هزار و 491 میلیارد و 81 میلیون 

بازارهـای  در  نرمـه گندلـه  فـروش  از  ریـال درآمـد 

داخلی داشته باشد.

»کچـاد« در 11 مـاه امسـال توانسـت بـه درآمـد 

43هـزار و 84 میلیـارد و 217 میلیـون ریالی از فروش 

شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتـی دسـت یابـد. 

ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود از 

محل صادرات شمش، درآمد 45 هزار و 915میلیارد 

و 378 میلیون ریالی داشته باشد.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

بازارهـای  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از  چادرملـو 

داخلی و صادراتی در 11 ماه سال جاری به 114 هزار 

و 647 میلیـارد و 687 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

38درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه 

و  هـزار   83 درآمـد  بـود  توانسـته  گذشـته  سـال 

88میلیـارد و 445 میلیـون ریالـی از فـروش شـمش 

فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

تـا  مـاه  از فروردیـن  مجمـوع درآمـد چادرملـو 

پایـان بهمـن مـاه سـال 1400 بـه مبلـغ 414 هـزار و 

در  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون  و 297  449میلیـارد 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 83 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 1399 

توانسته بود 226 هزار و 830 میلیارد و 940 میلیون 

ریال درآمد به دست آورد.
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شـرکت فوالد خوزسـتان از آغاز امسـال تا بهمن ماه موفق شـد دو میلیـون و 831 هزار 
تـن محصـول فـوالدی را در بازارهای داخلـی و صادراتی به فروش برسـاند و با کسـب 
417 هـزار و 433 میلیـارد ریـال درآمد، رشـد 55 درصدی را نسـبت به درآمـد 11 ماهه 

سال قبل تجربه کند.

فوالد خوزستان، موفق تر از سال گذشته
عملکرد »فخوز« در 11 ماهه 1400؛

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزسـتان در 11 ماه امسـال به سـه میلیون و 11 هزار 

و 786 تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

سـال گذشـته توانسته بود سـه میلیون و 470 هزار و 

643 تن محصول تولید کند.

رشد 119 درصدی صادرات اسلب  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه فـوالد خوزسـتان 

در 11 ماه سال 1400، 668 هزار و 154 تن بیلت و بلوم 

را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت. فـوالد 

خوزسـتان در 11 مـاه سـال گذشـته موفـق شـده بـود 

یـک میلیـون و 99 هـزار و 607 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز« از فروردیـن مـاه تا پایان بهمن ماه سـال 

جـاری، 566 هـزار و 779 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلـی فروخـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال پیـش، 

843 هـزار و 103 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

فـوالدی  محصـوالت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

بـه  منتهـی  مـاه  طـی 11  فـوالد خوزسـتان  شـرکت 

بهمـن مـاه امسـال بـه یـک میلیـون و 234 هـزار و 

933تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

سـال 1399، توانسـته بود یک میلیون و 942 هزار و 

710تـن محصـول فـوالدی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

»فخوز« در 11 ماه سال 1400 توانست 42 هزار و 

836 تـن آهـن اسـفنجی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، 901 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، چهـار هـزار و 

276 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فـروش داخلـی گندلـه فـوالد خوزسـتان 

طی 11 ماه سال جاری به 227 هزار و 344 تن رسید. 

ایـن شـرکت طـی 11 مـاه سـال گذشـته، 319 هـزار و 

372تن گندله را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان از آغـاز امسـال تـا پایان 

بهمـن مـاه موفـق بـه فـروش 711 هـزار و 696 تـن 

ایـن  شـد.  صادراتـی  بازارهـای  در  بلـوم  و  بیلـت 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال قبـل توانسـته بـود 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، رونـد رو بـه رشـد صادرات شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در حالـی در بهمـن مـاه سـال جاری 

نیـز ادامـه یافـت کـه ایـن شـرکت نیـز هماننـد سـایر 

فوالدسازان با محدودیت مصرف گاز مواجه شده و 

ایـن موضـوع تولیـد فـوالد در ایـن شـرکت را تحـت 

بـا ایـن حـال، کسـب درآمـد  تاثیـر قـرار داده بـود. 

چهارهـزار و 100 میلیـارد تومانـی »فخـوز« در بهمـن 

مـاه حاکـی از ماهـی پردرآمـد برای این شـرکت بود و 

احتماال این شرایط تا پایان سال تداوم یابد.

 رشد 20 درصدی تولید اسلب  

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت فوالد خوزستان 

توانسـته اسـت در 11 مـاه سـال 1400، یک میلیـون و 

418هزار و 375 بیلت و بلوم تولید کند. این شرکت 

در مدت مشابه سال 1399، دو میلیون و 144 هزار و 

554 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

»فخـوز«  مـاه،  بهمـن  پایـان  تـا  امسـال  آغـاز  از 

یک میلیـون و 593 هـزار و 411 تـن اسـلب تولیـد کـرد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، بـا رشـد 

20درصـدی همـراه بـوده اسـت. این شـرکت در سـال 

گذشـته طـی همین مـدت، یک میلیـون و 326 هزار 

و 89 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فوالد خوزستان طی 11 ماه منتهی به 

بهمـن مـاه سـال جـاری، پنـج میلیـون و 126 هـزار و 

659تن گندله تولید شد. این شرکت در 11 ماه سال 

قبل، پنج میلیون و 499 هزار و 648 تن گندله تولید 

کرده بود.

»فخوز« در 11 ماه سال 1400 توانست سه میلیون 

و 74 هـزار و 294 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کند. این 

شـرکت در مدت مشـابه سـال پیش، سـه میلیون و 

562 هزار و 525 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.
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985 هـزار و 710 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

و  هـزار  سـال 1400، 885  مـاه   11 در  »فخـوز« 

288تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

119 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11 ماه سـال 1399، 402 هزار و 800 تن اسـلب صادر 

کرده بود.

همچنین فوالد خوزسـتان در دوره 11 ماهه سـال 

جـاری موفـق بـه صـادرات 40 هـزار و 644 تـن آهـن 

اسفنجی شد.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان طـی 11 مـاه منتهـی بـه بهمـن مـاه سـال 

جـاری بـه یـک میلیـون و 637 هـزار و 628 تن رسـید 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 19 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مدت 

و  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  در 

بازارهـای  در  را  محصـول  تـن   772 و  371هـزار 

صادراتی به فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت در 11 مـاه امسـال 

یـک میلیـون و 379 هـزار و 850 تـن بلـوم و بیلـت 

فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در 

در   1399 سـال  مـاه   11 در  شـرکت  ایـن  برسـاند. 

مجمـوع دو میلیـون و 58 هـزار و 317 تـن بلـوم و 

بیلت فروخته بود.

»فخـوز« موفـق شـد در مـدت مـورد بررسـی، 

یک میلیون و 452 هزار و 67 تن اسـلب در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند که نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل، بیانگر 16 درصد رشد است. 

این شرکت در دوره 11 ماهه سال 1399 توانسته بود 

یک میلیون و 245 هزار و 903 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فروش داخلـی و صادراتی محصوالت 

فـوالدی شـرکت فـوالد خوزسـتان در 11 مـاه سـال 

1400 بـه دو میلیـون و 831 هـزار و 917 تـن رسـید. 

این شرکت در 11 ماه سال گذشته توانستــــه بود 

سـه میلیــــون و 304 هــــزار و 220 تــــن محصــــول 

فوالدی بفروشد.

رشد 20 درصدی درآمد حاصل از فروش داخلی  

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در 11 ماه سال 1400 

از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 85 هزار 

و 180 میلیارد و 93 میلیون ریال درآمد کسب کند 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، از 

فـوالد  اسـت.  بـوده  برخـوردار  درصـدی   3 رشـد 

خوزسـتان در 11 مـاه سـال 1399 توانسـت بـا فـروش 

بیلت و بلوم در بازار داخلی 82 هزار و 470 میلیارد 

و 701 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان بهمـن ماه، 

88 هزار و 480 میلیارد و 299 میلیون ریال از فروش 

اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد بـه دسـت آورد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 

32درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

گذشـته، از فـروش اسـلب، 66 هـزار و 801 میلیـارد و 

430 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

فوالد خوزستان در 11 ماه امسال از فروش گندله 

در بازارهـای داخلـی، هشـت هـزار و 161میلیـارد و 

643میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 76 درصد رشد 

داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال 1399، 

چهـار هـزار و 624 میلیارد و 80 میلیون ریـال درآمد از 

فروش داخلی گندله کسب کرده بود.

»فخوز« با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی 

طـی 11 مـاه سـال 1400، سـه هـزار و 589 میلیـارد و 

213میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد که ایـن میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، هفت هزار و 

758 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

آهـن  فـروش  از  بـود  توانسـته  پیـش  سـال  مـاه   11

اسفنجی در بازار داخلی، 45 میلیارد و 674 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فوالد خوزستان از فروش 

داخلی محصوالت در 11 ماه سال جاری به 185هزار 
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و 411 میلیـارد و 248 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

بـه سـال گذشـته، 20 درصـد رشـد  میـزان نسـبت 

مـاه سـال 1399  ایـن شـرکت در 11  اسـت.  داشـته 

توانسته بود 153 هزار و 941 میلیارد و 885 میلیون 

خـود  محصـوالت  داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داشته باشد.

فـوالد خوزسـتان طـی 11 مـاه امسـال موفـق بـه 

کسب درآمد 94 هزار و 606 میلیارد و 776 میلیون 

ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شد که نسبت 

بـه مدت مشـابه سـال قبـل، 18 درصـد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت طی 11 ماه سـال پیش، 80 هزار و 

363 میلیارد و 582 میلیون ریال درآمد از صادرات 

بیلت و بلوم به دست آورده بود.

»فخوز« در 11 ماه سال 1400 موفق شد 134هزار 

و 128 میلیـارد و 810 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال 1399، 300 درصد رشد 

مشاهده می شود. این شرکت در سال گذشته طی 

همین مدت توانسـته بود 33 هزار و 615 میلیارد و 

712 میلیـون ریـال از فـروش ایـن محصـول درآمـد 

کسب کند.

همچنین شرکت فوالد خوزستان در مدت مورد 

بررسی، سه هزار و 286 میلیارد و 424 میلیون ریال 

درآمد از صادرات آهن اسفنجی به دست آورد.

فـوالد خوزسـتان توانسـت از آغـاز سـال جـاری تـا 

پایان بهمن ماه، به 232 هزار و 22 میلیارد و 10 میلیون 

ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت فـوالدی دسـت 

یابـد کـه در مقایسـه بـا سـال پیـش، حاکـی از رشـد 

102درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل، 

114 هزار و 723 میلیارد و 283 میلیون ریال درآمد از 

صادرات محصوالت فوالدی کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم »فخوز« در 

بازارهای داخلی و صادراتی طی 11 ماه سال 1400 به 

179 هـزار و 786 میلیـارد و 869 میلیـون ریـال رسـید 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

10درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت توانسـته 

بـود در سـال 1399 طـی همیـن مـدت، 162 هـزار و 

834میلیـارد و 553 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

بیلت و بلوم داشته باشد.

امسـال  مـاه   11 در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

توانسـت از فـروش اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی، 222 هزار و 609 میلیارد و 109 میلیون ریال 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه  کنـد  حاصـل  درآمـد 

مشـابه سـال پیـش، 121 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

شرکت فوالد خوزستان در 11 ماه سال قبل، 100 هزار 

و 417 میلیـارد و 142 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه دسـت 

آورده بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

فـوالد خوزسـتان در 11 مـاه منتهـی بـه بهمـن مـاه 

و  میلیـارد   433 و  هـزار   417 بـه  جـاری  سـال 

258میلیـون ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال گذشته، بیانگر 55 درصد رشد است. 

مـدت،  همیـن  طـی   1399 سـال  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود 268 هزار و 665 میلیارد و 168 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

 

۰
۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰

۱۴۰۰ماه سال ۱۱ ۱۳99ماه سال ۱۱

ال
 ری

ارد
یلی

م

1400ماه سال 11مبلغ فروش محصوالت فوالد خوزستان در -3نمودار
بلوم و بیلت اسلب مجموع

مجموع فروش صادراتی شرکت 
فوالد خوزستان طی 11 ماه منتهی به 

بهمن ماه سال جاری به یک میلیون 
و 637 هزار و 628 تن رسید که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 19 
درصد رشد داشته است
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معامالت ابتدا و انتهای زنجیره فوالد، جذاب  دنبال شد
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در هفتـه منتهـی به 13 اسـفند ماه، بورس کاالی ایران شـاهد عرضه های سـنگین از سـوی تولیدکنندگان محصوالت فـوالدی بود اما 
عرضه هـای مـواد اولیه به ویژه آهن اسـفنجی و گندله و محصـوالت نهایی مانند ورق گالوانیزه و میلگرد با تقاضای بیشـتری از سـوی 

خریداران همراه شد و به همین دلیل، اغلب عرضه های شمش فوالدی بدون متقاضی ماند و یا در حجم کمی معامله شد.

معامالت ابتدا و انتهای زنجیره فوالد، جذاب  دنبال شد
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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 به 13 اسـفند 

مـاه، عرضـه محصـوالت شـرکت های منتخب این 

رسـانه همچـون گندلـه گل گهـر، آهـن اسـفنجی 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  و  نی ریـز  غدیـر  فـوالد 

گل گهـر، شـمش فـوالدی ارفـع و چادرملو، تختال 

فوالد هرمزگان و فوالد خوزسـتان، ورق گالوانیزه 

مـورد  خراسـان  فـوالد  میلگـرد  و  خـودرو  ورق 

معامله قرار گرفت.

فوالد غدیر نی ریز 10 هزار تن آهن   

اسفنجی فروخت

مجتمع فوالد غدیر نی ریز شـنبه هفتم اسـفند 

مـاه، توانسـت 10 هـزار تن آهن اسـفنجی خـود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران معامله کند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور  آنالیـن«،  »فلـزات 

می دهـد، شـنبه هفتـم اسـفند مـاه، مجتمـع فـوالد 

غدیـر نی ریـز 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر 

صنعتی بورس کاالی ایران عرضه کرد که در مقابل 
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 گهرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

آن، 28 هـزار تـن تقاضـا وجـود داشـت و ایـن شـرکت 

توانست همه عرضه خود را به فروش برساند.

فـوالد غدیـر نی ریز، محصول خـود را به قیمت 

90 هـزار و 39 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت معاملـه بـه 93هـزار و 

785 ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

از معاملـه انجـام شـده، 93 میلیـارد و 785 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 40 هزار تن آهن اسفنجی »توسعه   

آهن و فوالد گل گهر«

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر شنبه هفتم 

اسـفند ماه توانسـت 40 هزار تن آهن اسـفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 2 نشـان می دهد، شـنبه 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  مـاه، شـرکت  اسـفند  هفتـم 

گل گهـر 40 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 83 هـزار 

تـن تقاضـا وجود داشـت و به میـزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 90 هـزار و 39 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 93 هـزار و 722 ریال بـه ازای هر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

انجـام شـده، 374 میلیـارد و 887 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

گل گهر 150 هزار تن گندله فروخت  

و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  اسـفند  هفتـم  شـنبه 

صنعتـی گل گهـر 150 هـزار تـن گندلـه سـنگ آهن را 

در رینـگ صنعتی بـورس کاالی ایران مورد معامله 

قرار داد.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـنبه هفتـم اسـفند 

فوالد غدیر نی ریز، محصول خود را به 
قیمت 90 هزار و 39 ریال به ازای هر 
کیلوگرم در بورس کاال عرضه کرد که 
قیمت معامله به 93هزار و 785 ریال 

به ازای هر کیلوگرم رسید
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ماه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 200 هزار تن 

گندله سنگ آهن را در بورس کاال ایران عرضه کرد 

کـه در مقابـل آن 100 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد و به 

میـزان تقاضـا، معاملـه صـورت گرفـت. این شـرکت 

بـا  و  بـرد  تـاالر مچینـگ  بـه  را  باقـی گندلـه خـود 

معاملـه 50 هـزار تـن دیگـر، جمـع معامـالت گندلـه 

خود را به 150 هزار تن رساند.

عرضـه  ایـن  در  گل گهـر  گندلـه  پایـه  قیمـت 

37هـزار و 366 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شـرکت توانسـت 
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چادرملومیزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی پریمیوم شرکت معدنی و صنعتی-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

از معاملـه گندلـه خود، 560 میلیـارد و 490 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

»هرمز« 70 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فوالد هرمزگان دوشـنبه 9 اسـفند ماه، 

توانسـت 70 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

می دهـد،  نشـان   4 نمـودار  کـه  همان طـور 

هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مـاه،  اسـفند   9 دوشـنبه 

70هـزار تـن تختال فوالدی خـود را در تاالر حراج باز 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 110 هزار و 

80 تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

قیمـت عرضـه تختال فوالد هرمـزگان در بورس 

156 هـزار و 325 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم بود که 

قیمت معامله به 156 هزار و 332 ریال به ازای هر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

تختـال خـود در بـورس کاال، یـک هـزار و 94 میلیـارد 

و 324 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

7500 تن شمش فوالدی »کچاد« معامله شد  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو دوشـنبه 

تـن   500 و  هـزار  هفـت  توانسـت  مـاه،  اسـفند   9

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو دوشـنبه 

9اسـفند مـاه، مجموعـا 12 هـزار و 500 تـن شـمش 

بلوم فوالدی با گرید 5SP شامل دو هزار و 500 تن 

در قالـب معامـالت پریمیـوم )نمـودار 5( و 10 هـزار 

تـن در تـاالر صنعتـی بورس کاالی ایـران عرضه کرد 

کـه معامـالت پریمیـوم انجـام شـدند، امـا عرضـه 

تـاالر صنعتـی چادرملـو بـا تقاضـای پنـج هـزار تنـی 

صـورت  معاملـه  میـزان  همیـن  بـه  و  شـد  مواجـه 

گرفت )نمودار 6(.

چادرملـو، ایـن شـمش های فـوالدی را به قیمت 

130 هـزار و 915 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـرای 

عرضه پریمیوم و 135 هزار و 993 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم بـرای عرضـه تاالر صنعتی عرضـه کرد که 
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344 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم، یـک هـزار تـن آن به 

قیمـت 131 هـزار و 275 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم و 

دو هـزار تـن دیگـر بـه قیمـت 131 هـزار و 115 ریـال به 

ازای هـر کیلوگـرم با گریـد 5SP در قالب معامالت 

بلـوم  شـمش  تـن  هـزار  دو  همچنیـن،  و  پریمیـوم 

)150*150( بـا گریـد 5SP  بـه قیمت پایـه 135 هزار و 

993 ریال به ازای هر کیلوگرم در بورس کاالی ایران 

عرضـه کـرد کـه تنهـا عرضه هـای پریمیـوم نهایـی و 

معاملـه شـدند. ارفـع از معامـالت صـورت گرفتـه، 

65میلیارد و 619 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالد آلیاژی شرکت آهن و فوالد ارفع-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معامـالت انجـام شـده، 100 میلیـارد و 484 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

10 هزار تن تختال فوالد خوزستان معامله شد  

شـرکت فوالد خوزسـتان دوشـنبه 9 اسـفند ماه 

موفـق شـد 10 هـزار تـن تختال خـود را در تـاالر حراج 

باز بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور که در نمودار 7 آمده اسـت، دوشـنبه 

9اسـفند مـاه 60 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 10 هـزار تنـی 

مواجه و به همین میزان، معامله انجام شد.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

159 هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده 

ایـن  بـدون تغییـر مانـد.  بـود کـه قیمـت معاملـه 

میلیـارد   159 گرفتـه،  صـورت  معاملـه  از  شـرکت 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 6200 تن شمش فوالدی معامله کرد  

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هفتـه منتهـی بـه 

13 اسـفند مـاه، موفـق شـد 6 هـزار و 200 تـن شـمش 

فـوالدی اعـم از یـک هـزار و 200 تـن فـوالد آلیـاژی و 

پنج هزار تن فوالد با گرید 5SP را معامله کند.

نمـودار 8 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، شـنبه هفتـم اسـفند مـاه یـک هزار تن شـمش 

گریـد  بـا   )150*150( کوتـاه  طـول  بلـوم  شـمش 

RST34-2 را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کرد که 

بـا تقاضـای یـک هـزار و 200 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفع، شـمش فوالدی را به قیمت های 143هزار 

و 900 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامالت بدون تغییر ماند. این شرکت 

از معامالت انجام شده، 17 میلیارد و 268 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 9 نشان می دهد شرکت آهن و 

فـوالد ارفـع دوشـنبه 9 اسـفند مـاه، هفـت هـزار تـن 

انـواع شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه کـرد کـه دو هـزار تـن آن بـا قیمـت 131 هـزار و 
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یاریمیزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بخت-11نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-12نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معامله 10 هزار تن میلگرد »فخاس«  

فـوالد  شـرکت  مـاه،  اسـفند   11 چهارشـنبه 

خراسـان توانسـت 10 هزار و 32 تن میلگرد فوالدی 

خـود را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 10 نشان می دهد شرکت فوالد خراسان 

چهارشـنبه 11 اسـفند ماه، 10 هزار و 32تن میلگرد 

ایـران  کاالی  بـورس  صنعتـی  تـاالر  در  را  خـود 

عرضه کرد که در مقابل آن 9 هزار و 64 تن تقاضا 

وجـود داشـت امـا هفـت هـزار و 304 تـن از آن بـه 

و  معاملـه دوهـزار  بـا  ایـن شـرکت  رفـت.  فـروش 

728تـن دیگـر در تـاالر مچینگ، همـه عرضه خود 

را به فروش رساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

144هـزار و 690 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 141 میلیـارد و 

952 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ورق خودرو 13 هزار تن محصول معامله کرد  

در هفتـه منتهـی بـه 13 اسـفند مـاه، شـرکت 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری موفـق شـد 

بـورس کاالی  را در  تـن محصـول خـود  هـزار   13

ایران به فروش برساند.

ورق  شرکـــت  می دهـــد  نشـــــان   11 نمــــودار 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، یکشـنبه هشـتم 

اسـفند مـاه، 10 هزار تـن ورق گالوانیزه خودرویی 

را در بـورس کاال عرضــــه کـــرد کـــه بـا تقاضـــای 

همیـن  بـه  و  شـد  مواجـه  550تنـی  و  چهارهـزار 

میـزان، معاملـه صـورت گرفت. این شـرکت باقی 

محصـول خـود را بـه تاالر مچینگ برد و با معامله 

پنـج هـزار و 450 تـن دیگـر، همـه محصـول خود را 

به فروش رساند.

بـه  را  خـود  محصـول  خـودرو،  ورق  شـرکت 

قیمت 252 هزار و 119 ریال به ازای هر کیلوگرم 

عرضـه کـرد کـه قیمت معامله بـدون تغییر ماند. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 252 میلیـارد 

و 119 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمـودار 12 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـــاری، چهارشنبـــه 11اسفند ماه، 

ســـه هـــزار تن ورق گالوانیزه را در بورس کاال عرضه 

کـرد کـه بـا تقاضای پنج هـزار و 250تنی مواجه شـد 

و به میزان عرضه، معامله انجام شد.

شرکت ورق خودرو، محصول خود را به قیمت 

249 هزار و 4 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرد 

کـه قیمـت معاملـه بـه 254 هـزار و 19ریـال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 76 میلیـارد و 205 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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توان ۳۰ درصدی تامین ارز توسط »فملی«

توجه و اهمیت به ایمنی، سرمایه گذاری است

خیز نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت ذوب آهن، ایرج رخصتی در ادامه 

بازدیـد از بخش هـای مختلـف شـرکت بـا حضـور در 

ایـن  تالشـگران  بـا  آب رسـانی،  بخـش  و  نیروگاه هـا 

بخش ها دیدار و گفت وگو کرد.

وی در ایـن دیـدار بـا قدردانـی از همـت و تـالش 

نیروگاه هـای  اهمیـت  بـه  آهـن  ذوب  پوالدمـردان 

شـرکت و همچنیـن فعالیت هـای مربـوط بـه تامیـن 

آب مـورد نیـاز خـط تولید، با توجه بـه در پیش بودن 

فصـول گـرم سـال و مشـکالت احتمالـی در تامیـن 

آب و بـرق، همچـون سـنوات گذشـته اشـاره کـرد و 

زودهنـگام  تعمیـرات  راسـتا  ایـن  در  گفـت: 

بازدیدهـای  و  شـده  آغـاز  شـرکت  نیروگاه هـای 

بـا  تـا  می شـود  انجـام  منظـم  طـور  بـه  میدانـی 

مشـکالت ناشـی از قطـع بـرق کـه در سـال جـاری 

شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.

ذوب آهـن اصفهـان چهار واحد نیـروگاه حرارتی 

بـا ظرفیـت بیـش از 220 کیلـووات دارد کـه عمـده 

خـوراک آن، گازهـای فراینـدی خـط تولید اسـت و به 

منظور دستیابی به بازدهی باالتر و وابستگی کمتر 

به شبکه برق سراسری، گازهای فرایندی با گازهای 

طبیعی ترکیب می شود.

ایـن نیروگاه هـا، بـرق مصرفـی کارخانـه را تامیـن 

می کنند و اگر تولید آن ها متوقف شـود، شـبکه برق 

سراسری باید کل برق مصرفی را تامین کند. این در 

حالی است که در جدول تعرفه گاز، نرخ گاز مصرفی 

نیروگاهی برابر 10 درصد تعرفه خوراک پتروشیمی در 

نظـر گرفتـه شـده امـا تعرفـه گاز مصرفـی بـرای ایـن 

شـرکت، بـا تعرفـه صنایـع فـوالدی یعنـی 30درصـد 

تعرفه خوراک پتروشیمی محاسبه می شود.

امیـد اسـت بـا عنایـت بـه بررسـی پیش نویـس 

تلفیـق  کمیسـیون  در   1401 سـال  بودجـه  قانـون 

مجلـس شـورای اسـالمی، بـا الحـاق تبصـره ای بـه 

قانـون بودجـه، بهای گاز مصرفی شـرکت هایی که 

نیروگاه دارند و بخشـی از برق مصرفی خود را به 

جـای دریافـت از شـبکه سراسـری بـا گاز طبیعـی 

تولیـد می کننـد، ماننـد سـایر نیروگاه هـای موجود 

پتروشـیمی  خـوراک  درصـد   10 برابـر  شـبکه،  در 

محاسبه شود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب  آهن اصفهان گفت: نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق در فصول گرم سال مهیا می شوند.

خیز نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق
سرپرست مدیریت عامل ذوب  آهن خبر داد:
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احسـان  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عسـکری اظهار داشـت: قرار اسـت در کوتاه مدت، 

اسـتخراج معدن و در میان مدت، کارخانه فسـفات 

در سرفاریاب راه اندازی شود.

امـر می توانـد کمـک  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

بزرگـی بـه بخش کشـاورزی در کشـور کنـد، افزود: 

کـود فسـفات در حـوزه کشـاورزی مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد و سـاالنه 650 هـزار تـن کود فسـفات 

در بخـش کشـاورزی اسـتفاده می شـود کـه تنهـا 

100هزار تن آن در کشور تامین می شود.

و  کهگیلویـه  استانــــداری  اقتصـــادی  معـاون 

بویراحمـد بیـان کـرد: 550 هـزار تـن کـود فسـفات 

مورد نیاز کشـور از آفریقا و سـوریه وارد شـده که با 

ایجـاد کارخانـه فرآوری فسـفات، عالوه بـر رونق در 

و دالر،  ارز  بـه  شـدید  نیازهـای  و حـذف  اقتصـاد 

وابسـتگی مـا بـه خـارج کمتـــر و کشـــور در مسـیر 

توسـعه قرار گرفته و کود فسـفات مورد نیاز کشور 

در استان تولید می شود.

بر اساس گزارشی از مهر، عسکری عنوان کرد: 

بخش اقتصادی استان در سه حوزه صنعت، معدن 

و گردشگری برنامه سه ساله تدوین کرده است که 

در صـورت تامیـن مالـی، بیـن پنـج تـا هشـت هـزار 

فرصت شغلی ایجاد می شود.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بوکسیت معدن سرفاریاب چرام، به صورت خام به جاجرم خراسان منتقل می شد و در 
راستای بهره برداری مطلوب از این معدن، عملیات استخراج آغاز خواهد شد.

استخراج از معدن بوکسیت در چرام آغاز می شود

ـــ

تامین خوراک فوالدسازان با فعال شدن معادن تحت اکتشاف

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در جلسـه پایـش اقدامـات و برنامه های شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: فعال شـدن معـادن تحت 
اکتشاف، بخشی از نیاز فوالدسازان به خوراک را تامین خواهد کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در جلسه پایش 

اقدامـات و برنامه هـای شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا 

اشـاره بـه تامیـن مـواد اولیـه بـه عنـوان اصلی تریـن 

نیـاز فوالدسـازان کشـور، اظهـار داشـت: بـا توسـعه 

اکتشـافات و بهره منـدی از ذخایـر شناسـایی شـده، 

بخشـی از نیـاز فـوالد خوزسـتان و دیگر فوالدسـازان 

به خوراک تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تامین خوراک پایدار در 

حوزه فوالد، اعالم کرد: در راستای اجرای برنامه های 

توسعه ای و ایجاد توازن در زنجیره، فوالد خوزستان 

بایـد توسـعه زیرسـاخت ها را در اولویـت برنامه های 

خود قرار دهد.

رشد صادرات و تعریف 145 پروژه توسعه ای  

نیـز طـی  فـوالد خوزسـتان  مدیرعامـل شـرکت 

سـخنانی گفت: مجموعه طی 11 ماهه امسـال یک 

میلیـون و 597 هـزار تـن صـادرات داشـته اسـت کـه 

بـه لحـاظ ارزشـی حاکـی از رشـد 89 درصـدی و بـه 

صورت وزنی 17 درصد افزایش یافته است.

ایـن  حاضـر  حـال  در  افـزود:  ابراهیمـی  امیـن 

شرکت 145 پروژه توسعه ای به ارزش 23 هزار میلیارد 

تومان تعریف کرده است.

وی، تامیــــن مـواد اولیــــه و فراهــــم نبــــودن 

زیرساخت هـــای الزم همچـــون آب، بـرق، گــــاز و 

بنادر را از مهم ترین چالش های ساختاری زنجیـــره 

فوالد خواند.

ایـن گـزارش می افزاید، طبق گفتـه ابراهیمی، 

فـوالد خوزسـتان برنامـه افزایـش ظرفیـت تولیـد تا 

6 میلیــــون تــــن )تا سال 1404( را هدف گــــذاری 

کرده است.

در ایـن جلسـه امیـر خرمی شـاد، عضـو هیئـت 

عامل و معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو 

و امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری 

این سازمان حضور داشتند.
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مدیرعامل شـرکت فوالد سـنگان گفت: بررسـی شـاخص های موثر بر تولید ناخالص داخلی کشـورها حاکی از اثرگذاری مسـتقیم 
صنعـت فـوالد بر رشـد و توسـعه اقتصادی اسـت، از آنجـا که پویایی این صنعت در گرو رشـد و توسـعه زیرسـاخت ها اسـت؛ در 

یک رابطه دوسویه هم از فرایند توسعه تاثیر می پذیرد و هم بر آن اثر می گذارد.

نگاهی آینده پژوهانه به چالش های زیرساختی 
تولید فوالد در ایران

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد سنگان، علی امرایی، مدیرعامل 

شـرکت فـوالد سـنگان طـی یادداشـتی آورده اسـت: 

و  کلیـدی  صنایـع  از  یکـی  بایـد  را  فـوالد  صنعـت 

بررسـی  دانسـت.  کشـورها  اقتصـاد  در  تاثیرگـذار 

شاخص های موثر بر تولید ناخالص داخلی کشورها 

حاکـی از اثرگـذاری مسـتقیم ایـن صنعت بر رشـد و 

توسـعه اقتصـادی اسـت. از آنجـا کـه پویایـی ایـن 

صنعت در گرو رشـد و توسـعه زیرسـاخت ها اسـت؛ 

در یـک رابطـه دوسـویه هـم از فراینـد توسـعه تاثیـر 

می پذیرد و هم بر آن اثر می گذارد.

اصالح ساختارهای صنعتی برای تولید   

فوالد سبز

امـروزه بسـیاری از کشـورهای دنیـا در مسـیر 

اصـالح سـاختارهای صنعتـی خـود و تغییـر از روش 

و  جدیـد  روش هـای  سـمت  بـه  تولیـد،  قدیمی تـر 

تکنولوژی محـور در صنعـت، بـه خصـوص در بخـش 

بـه  مختلـف  کشـورهای  اقـدام  هسـتند.  فـوالد 

خصـوص چیـن در اصالحـات اساسـی شـیوه تولیـد 

فـوالد و جایگزینـی روش مـدرن EAF در راسـتای 

تولیـد فـوالد سـبز، کربن زدایـی از فرایند تولید و نیز 

کاهش عوارض زیست محیطی و به تبع آن افزایش 

رقابت پذیری در بازار، سـایر کشـورها از جمله هند، 

اتحادیه اروپا، آمریکا و… را بر آن داشته است تا در 

این مسیر گام بردارند.

تالش تولیدکنندگان برای توسعه زیرساخت ها 

هوشـمند  و  نویـن  فنـاوری  سـمت  بـه  حرکـت  و 

می تواند آینده تولید فوالد را دگرگون کند. هدف 

از توسـعه ایـن زیرسـاخت ها، کاهـش هزینه هـا اعـم 

از مالـی، زیسـت  محیطی، اجتماعـی و… اسـت. 

اگرچـه هزینـه تولیـد فـوالد سـبز نسـبت بـه فـوالد 

کنونی در هر تن افزایش می   یابد، اما در نهایت به 

کاهـش هزینه هـای کلـی بـه خاطـر کاهـش هزینـه 

زیست محیطی و … می انجامد.

ایران به عنوان یکی از 10 کشور برتر تولیدکننده 

فوالد جهان، نیازمند توسعه زیرساخت های صنعتی 

خـود بـه خصـوص در حـوزه فـوالد اسـت و غفلـت از 

ایـن امـر می توانـد در آینده، روند تولید فوالد کشـور 

را بـا مشـکل مواجـه کنـد و از تـوان رقابتـی بـا دیگـر 

تولیدکننـدگان بکاهـد. مسـئله برای ما تنها توسـعه 

بلکـه در حـوزه  زیرسـاخت سـخت افزاری نیسـت، 

نرم افـزاری نیـز نیازمند واقع بینی و سـنجش علمی 

بحث هـای  نرم افـزاری،  حـوزه  از  منظـور  هسـتیم. 

مربـوط بـه برنامه ریـزی، هدف گـذاری، آینده پژوهی 

و منابع انسانی است. بنابر سند چشم انداز در افق 

1404 ایـران بایـد بـه تولیـد 55 میلیـون تـن برسـد کـه 

این رقم تا 57 میلیون تن نیز قابل افزایش است، اما 

شـرایط کنونی و ضعف در زیرسـاخت ها، دسـتیابی 

به میزان تولید را با اما و اگر مواجه کرده است.

تقویـت نرم افـزاری، دانش فنی و   

مدیریت هوشـمند

در حـوزه توسـعه زیرسـاخت های تکنولـوژی بـه 

دلیـــل تحریـم و انحصـار فنـــاوری نــــزد کشـورهای 

پیشرفتــــه، بـا نوســــان رشـــد دانـــش بومی ســـازی 

فناوری هـای مـدرن و مشـکل واردات دانـش فنـی 

مواجـه  هسـتیم. اگرچـه در کارخانه هـای مختلـف 

کشـور، تکنولوژی هـای نویـــن بـه کار گرفتـــه شـده 

اســــت، امـــا وابسـتگی علمـــی ایـــن فناوری هـا بـه 

وابسـتگی  نوعـی  بـه  منجـــر  خارجـی  شـرکت های 

نامتوازن و یک طرفه شده است. همچنین اگرچه با 

نهضت بومی سازی و توسعه تکنولوژی به بخشی از 

ایـن موضـوع پرداخته ایـم امـا بـرای دسـتیابی به یک 

نظام صنعتی بر پایه آخرین فناوری های روز دنیا راه 
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زیادی در پیش داریم.

عدم توازن کافی و ناهماهنگی میان هدف های 

ترسـیمی حـوزه صنعـت و امکانـات موجـود، حرکت 

پیوسـته به جلو را با نوسـان مواجه می کند و نوعی 

ناتـرازی در بخش هـای مختلـف صنعتـی- علمـی- 

اقتصـادی را رقـم می زند. برای اصالح چنین روندی 

چاره ای جز حرکت از مدیریت واکنشی و منفعل به 

سمت مدیریت هوشمند و شناور نیست تا در این 

مسـیر بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روز دنیـا بتـوان مـدل 

بـر  منطبـق  و  عینی تـر  را  توسـعه صنعتـی  برنامـه 

تحلیل هـای  و  واقعیت هـای موجـود  آینده پژوهـی، 

دقیق، در حوزه زیرساخت نرم افزاری اجرا کرد.

تقویت سخت افزاری و رفع موانع تولید فوالد  

یکـی از معضـالت صنعـت کشـور کـه باعـث 

تحمیل هزینه های بسیار به صنعت و اقتصاد شده 

اسـت، ضعـف زیرسـاخت ها در حـوزه حمل ونقـل و 

بیشـتر  چـه  هـر  اتـالف  موجـب  کـه  اسـت  انـرژی 

سرمایه و زمان شده است. فاصله جغرافیایی میان 

معدن و صنایع باالسری با صنایع میانی از یک سو و 

ضعـف سیسـتم حمل و نقـل از سـوی دیگـر منجـر به 

افزایـش هزینه هـا شـده اسـت. از طرفـی جانمایـی و 

احـداث کارخانه هـای میانـی در اقلیـم نامناسـب، 

مشکالت محیط  زیستی ایجاد کرده است.

چالش حمل ونقل  

بـرای تحقـق اهـداف سـند چشـم انداز نیازمنـد 

افزایـش حمل ونقـل ریلـی تـا 105 میلیـون تـن و حمل 

جـاده ای و دریایـی هـر کـدام تـا 50 میلیـون تـن در 

سـال هسـتیم در حالـی کـه در سـال 1400 ظرفیـت 

حمـل مـواد معدنـی از طریـق خطـوط ریلـی حـدود 

45میلیـون تـن بـوده اسـت و برای سـال 1404 باید به 

بیـش از 79 میلیـون تـن در بخـش معدنـی برسـد. 

دستیابی به چنین هدفی نیازمند تالش دوچندان 

و برنامه ریزی دقیق است.

چالش آب  

چالش اساسی دیگر کمبود آب است که اینک 

کشور را در آستانه یک تنش آبی بی سابقه قرار داده 

است. مطابق هشدار سازمان ملل متحد، منابع آب 

خاورمیانه تا 2025 به نصف کاهش خواهد یافت و 

در ایـن سـال نیـز حـدود دو سـوم مـردم جهـان بـا 

کمبود آب مواجه هستند. بنابر برخی محاسبات با 

توجـه بـه میـزان مصرف آب برای تولیـد هر تن فوالد 

خام، بر مبنای برخی محاسبات برای تولید ساالنه 

55 میلیون تن فوالد در کشور به حدود 298میلیون 

متر مکعب آب نیاز است. با توجه به بحران کم آبی 

و میـزان مصـرف بـاالی آب در بخـش کشـاورزی و 

همچنیـن مشـکالت حـوزه آبریـز و نیـز از بیـن رفتـن 

سـفره های زیرزمینـی، تنـش آبـی در سـال های آتـی 

یـک مانـع جـدی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف سـند 

چشـم انداز خواهـد بـود. در ایـن میـان اسـتفاده از 

عملیـات  در  پیوسـته  سـیکل  آبـی  مکانیسـم 

خنک کنندگـی، بازگردانـدن آب بـه چرخـه تولیـد از 

طریق سیستم بازیابی پساب صنعتی و استفاده از 

یـا  خشـک  گرانوله سـازی  ماننـد  خشـک  فنـاوری 

بـه کاهـش  بـدون آب می توانـد  خنک سـازی کک 

مشـکالت آب کمک کند. اگرچه انتقال آب دریا و 

شیرین سازی آن نیز می تواند مفید باشد اما هزینه 

نظـر  مـد  بایـد  نیـز  را  خطـوط  نگهـداری  و  انتقـال 

توسـعه ای  طرح هـای  در  آنچـه  بنابرایـن  داشـت. 

صنایـع فـوالدی مهـم اسـت احـداث کارخانه هـا در 

مناطـق بـدون چالـش آبـی و هزینه زایـی نظیـر کرانـه 

دریای عمان و خلیج فارس است.

چالش برق  

و  کارخانه هـا  نیـاز  مـورد  بـرق  انـرژی  کمبـود 

همچنین تامین گاز صنایع، به خصوص فوالدسـازی 

بـه طـور فزاینـده ای از افزایـش ظرفیـت تولیـد فـوالد 

جلوگیـری می کنـد در حال حاضر مصرف برق برخی 

صنایع ایران از متوسـط جهانی باالتر اسـت و با توجه 

بـه مشـکالت تامیـن بـرق در کشـور، ایـن افزایـش بـار 

می توانـد سـایر بخش هـا از جملـه مصـارف خانگـی را 

تحت الشـعاع قـرار دهـد. عمـده مصـرف بـرق فـوالد 

ایـران بـه دلیـل اسـتفاده از فنـاوری احیـای مسـتقیم 

کوره قوس الکتریکی در تولید آهن اسـفنجی اسـت 

هر چند این روش مزیت های زیسـت محیطی دارد. 

افزایـش اسـتاندارد مـواد ورودی بـه کوره هـای ذوب 

تالش تولیدکنندگان برای توسعه 
زیرساخت ها و حرکت به سمت 

فناوری نوین و هوشمند می تواند 
آینده تولید فوالد را دگرگون کند
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می توانـد بـه کاهـش هزینـه بـرق نیـز کمـک کنـد. 

مدیـران فـوالد در ایـن حـوزه نیـز نیازمنـد بازطراحـی 

مکانیسـم مصـرف بـرق و نیـز اسـتفاده از پتانسـیل 

شرکت های فوالدی در احداث نیروگاه های اختصاصی 

پنـل  مـزارع  طریـق  از  بـرق  تولیـد  هسـتند.  بـرق 

خورشـیدی و سـیکل ترکیبـی و نیروگاه هـای بـادی در 

مناطـق مسـتعد، می توانـد راهـکار مفید بـرای تامین 

برق کارخانه ها و همچنین درآمدزایی از طریق فروش 

مـازاد باشـد. ایـن امـر از آن رو مهـم اسـت کـه بنابـر 

پیش بینـی بـرای تولیـد 55 میلیون تن فـوالد نیازمند 

تولید برق بیش از میزان فعلی هستیم.

چالش گاز  

یکـی دیگـر از چالش هـای اساسـی تولیـد فـوالد 

کشور، تامین گاز مصرفی صنایع است. چالش تامین 

گاز به خصوص در فصل زمستان به دلیل افت فشار 

خطوط انتقال منجر به باال رفتن میزان عدم نفع و نیز 

خسـارت ناشـی از عـدم تولیـد می شـود کـه نیازمنـد 

برنامه مدون و دقیق برای رفع آن هستیم. استفاده از 

طرح های سـوآپ انرژی و نیز ارتقای زیرسـاخت های 

بهره برداری و تولید گاز مورد نیاز از مواردی است که 

باید به صورت جدی به آن توجه کرد.

چالش تامین مواد اولیه )سنگ آهن(  

بی گمـان دسـتیابی بـه رکـورد 55 میلیـون تـن 

نیازمنـد تامیـن بـه موقـع و مـداوم مـواد اولیه مانند 

قطعـی  ذخایـر  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  سـنگ آهن 

3.3میلیـارد تنـی معادن سـنگ آهن کشـور و ذخیره 

1.7 میلیـارد تنـی احتمالـی نیـاز بـه توسـعه پهنـه 

حـوزه  ایـن  در  جـدی  سـرمایه گذاری  و  اکتشـافی 

تبدیـل  نـرخ  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  حیاتـی  بسـیار 

سـنگ آهن بـه فـوالد بـرای دسـتیابی بـه برنامـه افـق 

تـا   155 اسـتخراج  نیازمنـد  فـوالد  تولیـد   1404

168میلیـون تـن سـنگ آهن هسـتیم. اگـر در حالتـی 

خوش بینانه موفق به استخراج این مقدار سنگ آهن 

شـویم، بایـد مواظـب چالش هایـی ماننـد ضعـف و 

فرسـودگی در سیسـتم حمل ونقل و نیز فرسـودگی و 

و  قدیمی تـر  فناوری هـای  برخـی  بـودن  هزینـه زا 

استهالک قطعات باشیم که منجر به نوعی ناترازی 

میـان اسـتخراج و حمل ونقـل و تولیـد فـوالد خواهـد 

شـد. سـرعت گرفتن توان تولید نسبت به استخراج 

سـنگ آهن و در برخـی مـوارد خام فروشـی، منجـر به 

ایجـاد خـال و کاهـش تـوان تولیـد و بازدهـی صنایـع 

نیازمنـد  کـردن چنیـن خالیـی  پـر  بـرای  می شـود. 

واردات سـنگ آهن نیـز هسـتیم تا به صـورت موقت 

بتـوان چالـش کمبـود مـواد اولیـه کـه خـود ناشـی از 

مشکالت زیرساخت سخت است را کاهش داد.

چالش سرمایه گذاری  

از دیگر مشکالت تولید فوالد کشور، ضعف در 

بازاریابـی مطمئـن و جدید برای فـروش محصوالت، 

بازگشـت ارز به داخل کشـور و نیز مشکالت جذب 

سرمایه گذاری است. میزان سرمایه مورد نیاز برای 

تحقق سند چشم انداز در مجموع 9.1 میلیارد یورو 

بـرآورد شـده اسـت کـه ایـن هزینه همه مـوارد اعم از 

را  سـخت افزاری  زیرسـاخت  توسـعه  تـا  اکتشـاف 

شـامل می شـود. این درحالی اسـت که برای تکمیل 

طرح های تولیدی و توسـعه ای نیازمند 4.4 میلیارد 

یـورو هسـتیم. جـذب چنیـن سـرمایه ای در حـال 

نیـز  آینـده  بـه راحتـی میسـر نیسـت و در  حاضـر 

نیازمنـد همگرایـی دیپلماسـی اقتصـادی و تغییـر 

رویکردهای سیاسی و بین المللی سطح کالن است.

اگـر چـه مـوارد بـاال بـه عنـوان بخـش مشـهودتر 

مشـکالت صنعـت فـوالد کشـور شـناخته می شـود، 

نظیـر،  دیگـری  متوسـط  و  کوچـک  متعـدد  مـوارد 

مشـکالت سـرمایه انسـانی، قراردادها، تامین مالی، 

بیمـه و ارزان فروشـی مـواد معدنی نسـبت به صنایع 

میانی زنجیره تولید فوالد که منجر به عدم نفع جدی 

صنایع معدنی می شود، نیز وجود دارد که دستیابی 

به افق 1404 را تاحد زیادی به چالش می کشد.

بدون تردید دستیابی به رکورد تولید 55میلیون 

تن نیازمند توسعه همه جانبه در بخش های مختلف 

سخت افزاری و نرم افزاری است. پایان سخن آن که 

رسـیدن بـه اهـداف سـند چشـم انداز در دوره هـای 

بـر  مبتنـی  و  نیازمنـد هدف گـذاری صحیـح  آتـی 

مبنـای  بـر  و  اقتصـادی  و  سیاسـی  واقعیت هـای 

سـخت افزاری  مشـکالت  رفـع  و  آینده پژوهـی 

زیرساخت های صنعت فوالد است.

سرعت گرفتن توان تولید نسبت 
به استخراج سنگ آهن و در برخی 
موارد خام فروشی، منجر به ایجاد 
خال و کاهش توان تولید و بازدهی 

صنایع می شود
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شـرکت فلـزات پایـه »تاسـی کو ماینـز« با پشـتوانه قیمت هـای باالی مـس که زمینـه ای مسـاعد را برای معـدن جبل الطـارق در 
بریتیش کلمبیا در کانادا طی سال جاری فراهم می کند، به بهترین نتایج مالی در طول تاریخ عملیاتی خود دست یافت.

دستیابی »تاسی کو« به بهترین نتایج با رشد 
قیمت مس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی مجمتـع مـس سرچشـمه رفسـنجان، ایـن 

شـرکت معـدن کاری واقـع در فهرسـت  بورس هـای 

تورنتـو و نیویـورک کـه عملیـات فلورنـس کاپـر در 

ایـاالت متحـده را نیـز در اختیـار دارد، توانسـت بـه 

درآمـد عملیاتـی بی سـابقه 433 میلیـون و 28 هـزار 

دالر کانـادا در سـال 2021 دسترسـی پیـدا کنـد کـه 

حـدود 90میلیـون دالر بیـش از رقـم درآمـد عملیاتی 

سال 2020 بوده است.

درآمـد خالـص ایـن شـرکت، از زیـان 26 میلیـون و 

54 هزار دالر کانادا در 2020 به 44 میلیون و 75 هزار 

دالر افزایـش یافـت. ایـن گـروه 104 میلیـون و 9 هـزار 

پوند مس از محل معدن جبل الطارق که 112 میلیون 

و سـه هـزار پونـد مس و دو میلیون پوند مولیبـدن در 

2021 تولید کرده بود، به فروش رساند.

فروش هـای فصـل چهـارم تحـت تاثیـر اختاللـی 

قابـل توجـه در زیـر سـاخت حمـل و نقـل در جنـوب 

بریتیـش کلمبیـا در مـاه نوامبـر قـرار گرفت. تخریب 

زیرسـاخت راه آهـن و شـاه راه ها در اثـر بـاران و سـیل، 

توانایی شرکت برای انتقال کنسانتره مس را محدود 

کـرد کـه منجر بـه برجای ماندن موجودی کنسـانتره 

مس 9 میلیون و 9 هزار پوندی در پایان سال شد.

و  میلیـون  جبل الطـارق 23  چهـارم،  فصـل  در 

هشـت هـزار پونـد مـس فروخـت. در همیـن راسـتا، 

»تاسـی کو« عنوان کرد که حفظ سـطح قیمت مس 

خـود را تمدیـد کـرده و بیـش از 90 درصـد از تولیـد 

قابل انتسـاب به این شـرکت را پیشـاپیش برای سال 

2022 با بهای چهار دالر برای هر پوند قرارداد بسـته 

اسـت. انتظـار مـی رود کـه جبل الطـارق 115 میلیـون 

پوند مس در 2022 که بیشتر آن در نیمه دوم سال به 

عمل خواهد آمد، تولید کند.

فصل اول، کم  تولیدترین فصل مشابه با سال 2021 

بود. فروش های مورد انتظار موجودی کنسانتره مس 

افزایـش  باعـث   ،2021 سـال  از  باقی مانـده  زیـادی 

درآمدهـای فصـل نخسـت سـال 2022 خواهـد شـد. 

»تاسـی کو« مطـرح کـرد کـه چشـم انداز قیمـت مس 

انـدک  موجودی هـای  خاطـر  بـه   2022 سـال  بـرای 

انبارهـای بورس هـا و محدودیت هـای جـاری، عرضـه 

ایـن فلـز قـادر به پاسـخگویی به تقاضا نخواهد بـود و 

کامال مطلوب به نظر می رسد.

 این شرکت همچنان انتظار دارد که در فلورنس 

کاپر، بر مبنای گفت وگوی جاری با سازمان حفاظت 

محیـط زیسـت ایـاالت متحـده آمریـکا، پیش نویـس 

مجـوز کنترل تزریق زیرزمینی خیلـی زود به صورت 

عمومـی صـادر شـود. پـس از آن، یـک دوره 45 روزه 

اظهـار نظـر عمومـی در پیش خواهد بـود. این مجوز، 

مجوز نهایی مورد نیاز برای ساخت و عملیاتی کردن 

تاسیسات تولید بازرگانی فلورنس کاپر است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان، بهروز 

در  مـس  صنعـت  اهمیـت  خصـوص  در  رحمتـی 

کشور و آینده این فلز سرخ در جهان، اظهار داشت: 

آینده بسیار خوبی در انتظار کشور است. صنعت 

مـس، بـه تنهایـی می توانـد بخـش قابـل توجهـی از 

مشـکالت بـه  ویـژه در حـوزه تامیـن ارز مـورد نیـاز 

کشور را رفع کند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اکتشـافاتی کـه انجـام 

شـده اسـت و همچنیـن میـزان ظرفیت هایـی کـه 

وجـود دارد، مـا در شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

به راحتی می توانیم ظرفیت تولید خود را تا چهاربرابر 

افزایـش دهیـم. یعنـی بیـش از یـک میلیـون تن مس 

تولیـد کنیـم و بیش از 10 میلیـارد دالر ارزآوری برای 

کشـور بـا قیمـت  کنونـی مـس در بازارهـای جهانـی 

داشته باشیم.

 توان افزایش 5 برابری فروش »فملی«  

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع 

مـس ایـران در ادامـه بـا اشـاره بـه میـزان فـروش ایـن 

شـرکت و افزایـش فـروش طـی سـال های گذشـته، 

عنـوان کـرد: میانگیـن فـروش شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران طـی 16 سـال گذشـته، دو میلیـارد دالر 

بوده است که به  راحتی می توانیم آن را به بیش از 

از  بیـش  بـرای  و  دهیـم  افزایـش  دالر  میلیـارد  ده 

50هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کنیم. سهم مس در 

GDP کشـور که در حال حاضر کمتر از یک درصد 

اسـت، می توانـد بـه حـدود 4 تـا 5 درصـد افزایـش 

یابـد. بـرای رسـیدن به چنین جایگاهی، باید ذخایر 

معدنی الزم را داشته باشیم که در حال حاضر این 

ذخایـر را داریـم. بـر اسـاس آمار، حداقل 46 میلیون 

تـن مـس محتـوای خالـص معـادل 16 میلیـارد تـن 

حجـم ذخیـره معدنـی مـس داریـم کـه مـا را در رتبه 

هفتـم دنیـا قـرار داده اسـت امـا در حـال حاضـر، 

تولیـد شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 280هـزار تـن 

اسـت کـه مـا را در رتبـه نوزدهـم دنیـا قـرار داده 

اسـت. صنعـت مـس کشـور ایـن تـوان را دارد کـه 

حوزه هـای  در  سـاله   10 حـدود  برنامـه  یـک  ظـرف 

ذخایـر جهانـی مـس، تولیـد معدنـی، تولیـد ذوب و 

همچنین در تولید کاتد در جمع یکی از پنج کشور 

بزرگ دنیا باشد.

 مس ارزشمندتر از طال  

رحمتـی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه 

معاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با توجه به اکتشـافاتی که انجام شـده اسـت و همچنین میزان 
ظرفیت هایی که وجود دارد، امکان ارزآوری بیش از 10 میلیارد دالر برای کشور وجود دارد.

توان ۳۰ درصدی تامین ارز توسط »فملی«
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس عنوان کرد:
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بـرای رسـیدن بـه جایـگاه شایسـته در صنعـت مـس 

کشـور، عـالوه بـر داشـتن ذخایـر معدنـی بایـد ایـن 

صنعت اقتصادی باشد، بیان کرد: مس در مقایسه 

بـا سـایر فلـزات از جملـه سـرب، روی، قلـع، نیـکل، 

 آلومینیوم و فوالد اقتصادی تر است و سال گذشته 

قیمـت جهانی مس به طور میانگین بیـش از 9 هزار  

و 300 دالر بوده است.

وی بـا اشـاره بـه ارزش فلـز مـس در میـان سـایر 

فلـزات، مطـرح کـرد: قیمـت  تمام  شـده هـر تن مس 

و در جهـان  و 500 دالر  هـزار  ایـران حـدود دو  در 

دوهـزار و 800 دالر اسـت و میانگیـن قیمـت آن در 

16سـال گذشـته، بیـش از 6 هـزار و 800 دالر بـوده 

است. یعنی می توان دو هزار و 800 دالر هزینه  کرد 

و چهار هزار دالر سـود ناخالص داشـت و با حاشـیه 

سود ناخالص 143 درصد همراه شد.

این فعال صنعت مس در ادامه اذعان کرد: در 

حوزه آلومینیوم این حاشیه سود کمتر از 20درصد، 

در حـوزه فـوالد کمتـر از 30 درصـد، در حـوزه نیـکل 

18درصد و در حوزه روی 59 درصد است. بنابراین 

بـدون شـک، بهتریـن فلـز بـرای سـرمایه گذاری فلـز 

مس است. همان  گونه که صنعت مس در 16 سال 

گذشـته ایـن وضعیـت را داشـته اسـت، بـدون شـک 

در آینـده نیـز همیـن شـرایط را خواهـد داشـت. بـر 

همیــــن اســــاس، فلــــز مـــس بهتریـــن فلـــز بـــرای 

سـرمایه گذاری بـه  شـمار مـی  رود. بعـد از مـس، فلز 

طـال رتبـه دوم را بـه خـود اختصـاص داده و سـومین 

فلز نیز روی است.

رحمتـی بـا اشـاره بـه میـزان فـروش شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران، تصریـح کـرد: ایـن شـرکت بـه 

فـروش  صـورت میانگیـن سـاالنه دو میلیـارد دالر 

داشـته و حـدود 32 میلیـارد دالر حجـم کل فـروش 

مـس در 16 سـال گذشـته بـوده اسـت. همچنیـن 

مجموعـه سـاالنه به صـورت میانگیـن 875 میلیون 

دالر سـود خالـص داشـته و معـادل 45 درصـد سـود 

سـاالنه بـه ثبـت رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان سـود 

بی نظیـر محسـوب می شـود. هم اکنـون ایـن میـزان 

سـود بـه بیـش از 60 درصـد افزایـش پیـدا کـرده و 

می تـوان ادعـا کـرد کـه هیـچ صنعت اسـتراتژیکی تا 

به این اندازه سودآور نبوده است.

 شرایط پایدار برای توسعه صنعت مس  

وی در ادامـه تاکیـد کـرد: شـرایط بـرای توسـعه 

پایـدار صنعـت مـس در کشـور فراهـم اسـت و ایـن 

صنعـت بـه تنهایـی می تواند بخش قابـل  توجهی از 

مشکالت کشور را رفع کند.

معـــاون توسعــــه و اکتشافـــات شرکـــت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در پاسـخ به این سـوال که برای 

رسـیدن صنعـت مـس بـه جایـگاه واقعـی خـود بـا 

وجـود ذخایـر موجود در کشـور چـه اقداماتی باید 

انجـام داد، گفـت:  همان گونـه کـه عنوان شـد، در 

کشـور مـا ذخایـر و سـرمایه مـورد نیـاز وجـود دارد. 

برای رسـیدن به چنین جایگاهی، تنها باید توسـعه 

پایـدار در ایـن صنعت را عملیاتی کنیـم و 64 پروژه 

توسـعه ای در این زمینه تعریف  شـده اسـت که ما 

آن ها را در شـرکت ملی صنایع مس ایران عملیاتی 

کرده ایـم و موفق شـده ایم میـزان تولید مس خود را 

به بیش از یک میلیون تن برسانیم.

رحمتـی در ادامـه یادآور شـد: کل ارز مورد نیاز 

کشور برای واردات سال 1399 به میزان 37میلیارد 

دالر بـوده اسـت. اگـر تنها شـرکت ملی صنایع مس 

ایـران بتوانـد 10 میلیـارد دالر صادرات داشـته باشـد 

کـه تحقـق ایـن امـر بـه راحتـی امکان پذیـر اسـت، 

می تواند حدود 30 درصد از ارز مورد نیاز کشـور را 

تامین کند.

وی اضافـه کـرد: شـرکت ملی صنایع مـس ایران 

با وجود شـدیدترین تحریم ها در سـه سـال گذشته، 

همـواره صـادرات خـود را داشـته و ارز آن را نیـز بـه 

کشور وارد کرده است.

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع 

در کشـور  کـرد:   خاطرنشـان  پایـان  در  ایـران  مـس 

شـرکت های فراوانـی وجـود دارد و اگـر دولـت بـر 

عملکـرد 10 تـا 20 شـرکت ماننـد شـرکت ملی صنایع 

مس ایران تمرکز کند و پیگیر مسائل این شرکت ها 

باشـد، بـه هیچ وجـه بـا بحران تامیـن ارز بـرای تامین 

معیشـت مردم روبه رو نخواهد شـد. همچنین این 

شـرکت می توانـد بـرکات بسـیاری برای سـهامداران 

محتـرم شـرکت و کل آحـاد جامعـه داشـته باشـد و 

کمـک شـایانی بـه دولـت در اشـتغال زایی، افزایـش 

GDP و ارزآوری خواهد کرد.

صنعت مس کشور این توان را دارد 
که ظرف یک برنامه حدود 10 ساله 

در حوزه های ذخایر جهانی مس، 
تولید معدنی، تولید ذوب و همچنین 

در تولید کاتد در جمع یکی از پنج 
کشور بزرگ دنیا باشد
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به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا تاملی در 

بازدید از کارخانه فوالد اردستان در جمع خبرنگاران 

اظهـار داشـت: ایـن کارخانـه در حال حاضـر در حال 

نصـب یـک کـوره 50 تنـی قـوس الکتریکـی منحصـر 

انـواع  تولیـد  بـرای  کـه  اسـت  کشـور  در  به فـرد 

محصـوالت آلیـاژی اسـت و بـه طـور مشـخص ایـن 

واحـد تنهـا واحـدی خواهد بود که در کشـور بعد از 

راه اندازی توان تولید استنلس استیل را دارد.

در  تولیـدی  واحـد  ایـن  زودی  بـه  افـزود:  وی 

کشـور  آلیـاژی  صنعـت  در  اردسـتان  شهرسـتان 

حرف های نو برای گفتن در کشـور خواهد داشـت 

و مـا امـروز بـر لبـه تکنولوژی تولید دنیا قـرار داریم 

و بـا اسـتقرار ایـن کـوره و بخش هـای جانبـی آن بـه 

طـور مشـخص مـا در مـرز تکنولـوژی دنیـا از ایـن 

حیـث قـرار می گیریـم و توانایـی انـواع محصـوالت 

آلیاژی مختلف جهت کاربرد در صنعت مختلف 

را این واحد تولیدی پیدا خواهد کرد.

واحـد  ایـن  کـرد:  تصریـح  اردسـتان  فرمانـدار 

هـم  اردسـتان  بـرای مجموعـه شهرسـتان  تولیـدی 

قطعـا یـک امتیـاز منحصـر بـه فـرد اسـت و در حـال 

حاضـر ایـن مجموعـه بـا تولیـد گلوله هـای فـوالدی 

بزرگ تریـن تولیـد واحـد تولیدکننـده گلولـه فـوالدی 

در سطح کشور هست و عمده معادن بزرگ کشور 

از محصـوالت ایـن کارخانـه در حـال بهره منـدی و 

استفاده هستند.

تاملـی گفـت: وقـوع ایـن اتفـاق را بـه فـال نیـک 

گرفتـه و امیدواریـم کـه دوسـتان هرچـه زودتـر وارد 

مرحله بهره برداری شوند و خوشبختانه ماشین آالت 

داشـت،  وجـود  کـه  مشـکالتی  علی رغـم  هـم  آن 

خریداری شـده و در یک فرایند بسـیار طوالنی وارد 

ایران شـده اسـت و تمام مراحل نصب ماشـین آالت 

را توسـط متخصصیـن داخلـی شـرکت و پیمانـکاران 

ایرانـی داخـل کشـور در حـال نصـب اسـت کـه ایـن 

نکته می تواند حائز اهمیت باشد.

بر اسـاس گزارشـی از تسنیم، وی در پایان ابراز 

کـرد: ایـن واحـد تولیـدی در حـال حاضـر از لحـاظ 

تعـداد بیمـه شـده تامیـن اجتمــــاعی، بزرگ تریـن 

واحـــد کارگــــری شهرستــــان اردستــــان محسـوب 

می شـود کـه در چنـد سـال گذشـته هـم بـه لحـاظ 

نـوع فعالیـت و تنـوع محصوالت تولیـدی و جذب 

نیـروی انسـانی رشـد قابـل مالحظـه ای را داشـته 

است و دغدغه ایی که موجب ارتقا سطح نیروهای 

کار و جایـگاه آن هـا می شـود تذکـر دادیم تا مد نظر 

قـرار گرفتـه شـود و باعـث رابطـه بهتـر کارگـری و 

کارفرمایی شود.

فرمانـدار شهرسـتان اردسـتان گفت: با نصب کـوره 50 تنی قوس منحصربه فـرد در کارخانه فـوالد اردسـتان، بزرگ ترین کارخانه 
تولید استنلس استیل کشور در این شهر راه اندازی خواهد شد.

راه اندازی بزرگ ترین کارخانه تولید استنلس استیل 
کشور در آینده نزدیک



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

79
 é شماره  é 207 اسفند ماه 1400

علـی  حسـین  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

از واحدهـای زنجیـره  بازدیـد  شـرکائی در حاشـیه 

تولیـد فـوالد شهرسـتان اسـدآباد اظهـار داشـت: در 

حال حاضر تعمیرات و اورهال این کارخانه صنعتی 

بـه صـورت کامـل بـه اتمـام رسـیده و بـرای آغـاز بـه 

فعالیت منتظر رسیدن مواد اولیه است.

وی با بیان اینکه در سال 1390 کارخانه ذوب  آهن 

اسـدآباد به دلیل نداشـتن صرفه اقتصادی و تغییر 

خط  تولید خود از شمش چدن به فرومنگنز تعطیل 

شـده اسـت، افـزود: بـا پیگیـری مسـئوالن اسـتان و 

شهرسـتان در حـال  حاضـر طـرح فـوق توسـط ذوب  

آهن به سـرمایه گذار جدید بخش خصوصی به  نام 

شـرکت »برسـم لعل« به مدت پنج سـال اجاره داده 

شـده کـه در صـورت قابـل  قبـول بـودن فعالیـت آن، 

مدت اجاره تمدید می شود.

سرپرست فرمانداری اسدآباد با اشاره به اینکه 

تـن  هـزار   22 تولیـد  ظرفیـت  صنعتـی  واحـد  ایـن 

بـا  را خواهـد داشـت، گفـت:  فرومنگنـز در سـال 

بـه  اسـدآباد  بلنـد  کـوره  کارخانـه  از  بهره بـرداری 

صـورت مسـتقیم بـرای 200 نفـر از جوانـان منطقـه 

اشتغال ایجاد می شود.

شرکائی خاطر نشان کرد: کارخانه فوق با استفاده 

از متخصصین ایرانی و نیروهای بومی تنها در سه ماه 

اورهال شـده که این امر نشـان از جایگاه واقعی بخش 

خصوصی در چهار چوب اصل 44 دارد.

وی همچنین با اشاره به شرکت کیهان صنعت 

تصریـح کـرد: ایـن طرح در حال حاضر روزانـه دارای 

600 تـن تولیـد کنسـانتره 80 نفر اشـتغال بـوده که با 

تکمیـل بهره بـرداری از طـرح توسـعه این پـروژه برای 

دو هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

سرپرست فرمانداری اسدآباد در رابطه با بازدید 

خـود از واحـد کنسـانتره سـنگ آهن که زیر مجموعه 

شـرکت صبـا نـور نیـز محسـوب می شـود گفـت: این 

طـرح بـا ظرفیـت تولیـد سـالیانه 550 هـزار تـن بـرای 

200نفر از جوانان اشتعال ایجاد کرده است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، وی همچنین با بیان 

اینکـه از واحـد گندله سـازی زیرمجموعـه شـرکت 

صبانور هم بازدید به عمل آمد، خاطرنشان کرد: این 

طرح با تولید 550 هزار تن و اشتغال 130 نفر در حال 

فعالیـت بـوده و در ایـن بازدیـد بـا بررسـی مسـتقیم 

مشـکالت واحدها نسـبت به پیگیری و مرتفع شـدن 

مشـکالت و موانـع این  مجموعه های صنعتـی اقدام 

خواهـد شـد، ضمـن اینکـه پیـش از این نیز با برگـزاری 

جلسـاتی مشـکالت و موانع واحدها پیگیری شـده و 

این  پیگیری ها تداوم خواهد داشت.

سرپرسـت فرمانداری اسـدآباد از راه اندازی کارخانه کوره بلند این شهرسـتان برای تولید فرومنگنز اسـدآباد در اوایل سـال 1401 
خبر داد.

راه اندازی کارخانه کوره بلند اسدآباد برای 
تولید فرومنگنز
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس 

و در جریـان بررسـی بخـش درآمـدی الیحـه بودجـه 

1401، بندهـای الحاقـی 2 و  3 در تبصـره 7 الیحـه را 

بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بـر اسـاس بنـد الحاقـی 2 در تبصـره 7، ارزش 

خریـد مـواد معدنـی بـرای واحدهـای فـرآوری مـواد 

معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی 

قانـون مالیات هـای  مـاده 95  تاییـد شـده مطابـق 

مسـتقیم و آیین نامـه اجرایـی آن بـه عنـوان هزینـه 

قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.

تـا  مـواد معدنـی  فـرآوری  فهرسـت واحدهـای 

صنعـت،  وزارت  توسـط   1401 مـاه  فروردیـن  پایـان 

ارائـه  امـور مالیاتـی  بـه سـازمان  معـدن و تجـارت 

می شـود و بـا هـدف محاسـبه ارزش دقیـق حقـوق 

مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است 

اطالعـات مرتبـط بـا ایـن بنـد را در اختیـار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

بـر اسـاس بنـد الحاقـی 3 در تبصـره 7، وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت مکلـف اسـت نسـبت به 

واگـذاری مجوزهـای معادن تعطیـل در اختیار خود 

از طریـق بـازار سـرمایه و بعـد از اهلیت سـنجی بـه 

اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و یا در قالب 

شرکت های سهامی عام طرح )پروژه( از طریق بازار 

سرمایه واگذار کنند.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، همچنین 6 ماه پس 

از ابـالغ ایـن قانـون مجـوز کلیـه معـادن تعطیـل در 

اختیـار بخـش خصوصـی و غیـر دولتـی کـه بیـش از 

یـک سـال از تعطیلـی آن هـا می  گـذرد، بـه صـورت 

خـودکار لغـو می شـود. آیین نامـه این بنـد ظرف یک 

پیشـنهاد وزارت  بـا  قانـون  ایـن  ابـالغ  از  پـس  مـاه 

صنعـت، معـدن و تجـارت و تاییـد شـورای عالـی 

گـزارش  شـد.  خواهـد  اجرایـی  و  تدویـن  بـورس 

عملکـردی ایـن بنـد سـه مـاه پـس از مهلـت مقـرر به 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه شد.

مجوز معادن تعطیل از طریق بازار سرمایه واگذار می شود

ـــ

آغاز عملیات اجرایی تولید کنسانتره سنگ آهن در سربیشه

عملیات اجرایی واحد تولید کنسـانتره سـنگ آهن با سـرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرسـتان سربیشـه آغاز شـد تا به گفته 
مجریان در سال آینده به بهره برداری برسد.

آغـاز  مراسـم  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عملیـات اجرایـی طـرح تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن 

هفتـم اسـفند مـاه بـا حضور معـاون هماهنگـی امور 

عمرانـی اسـتاندار خراسـان جنوبـی، نماینـده مـردم 

نهبنـدان و سربیشـه در مجلـس شـورای اسـالمی و 

جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتان سربیشـه 

آغاز شد.

سـرمایه گذار ایـن طـرح صنعتـی گفـت: طـرح 

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن در زمینـی به مسـاحت 

20هزار متر مربع و با زیربنای هشت هزار متر مربع 

کلنگ زنی شد.

ایـن واحـد  مصطفـی تمدنـی، ظرفیـت سـاالنه 

تولیـدی را 550 هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن اعـالم 

کرد و افزود: برنامه این است که فاز نخست کارخانه 

هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.

بـا سـرمایه گذاری  ایـن طـرح  اظهـار کـرد:  وی 

6هـزار میلیارد ریال توسـط متخصصـان داخلی اجرا 

به طـور  نفـر  آن، 300  از  بهره بـرداری  بـا  و  می شـود 

مستقیم و سه هزار نفر غیرمستقیم مشغول به کار 

خواهند شد.

ایـن سـرمایه گذار گفـت: بـر اسـاس منویـات و 

تولیـد،  سـال  در  رهبـری  معظـم  مقـام  تاکیـد 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها امیدواریم با همکاری 

ایـن  بـرای  الزم  زیرسـاخت های  اسـتان  مقامـات 

پروژه و با هدف توسعه و محرومیت زدایی منطقه 

فراهم شود.

خراسان جنوبی 11 شهرستان دارد و مرکز شهرستان 

سربیشه در 66 کیلومتری شرق بیرجند است.

بـر اسـاس آخریـن آمـار رسـمی از مجمـوع مـواد 

معدنی شناخته شده در ایران، خراسان جنوبی با توجه 

به ساختار زمین شناسی از ذخایر غنی با حدود 50 نوع 

ماده معدنی برخوردار است.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، این اسـتان با دارا بودن 

698 معدن و ذخیره قطعی حدود هفت میلیارد تن و 

اشـتغال بیش از 13 هزار نفر در این بخش یکی از پنج 

استان معدنی کشور محسوب می شود.
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دهقـان،  سـنگان، محمـود  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

پاییـن  بسـیار  را  شـرکت  ایـن  در  حـوادث  میـزان 

پیمانـکاران  بخـش  در  داشـت:  اظهـار  و  دانسـت 

بخـش  بـه وجـود همزمـان  توجـه  بـا  زیرمجموعـه 

تولیـد  بخـش  در   Contraction و   Production

خوشبختانه حوادثی نداریم و حوادث ما در بخش 

ساخت وسـاز پروژه ها اسـت که میزان آن بسـیار کم 

است و خوشبختانه حوادثی که منجر به ناتوانی و 

مرگ پرسنل شود در مجموعه وجود ندارد.

مدیـر HSE شـرکت فـوالد سـنگان بـا اشـاره بـه 

اینکه بحث ایمنی در کار به منزله سرمایه گذاری 

اسـت نـه هزینـه گفـت: بخـش HSE زیرمجموعـه 

بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  انسـانی  منابـع  معاونـت 

گزارشـات ارائه شـده به بخش مدیریت مجموعه، 

هزینه ها در این بخش برد برد اسـت و در حقیقت 

به نوعی سرمایه گذاری است.

وی دربـاره عمـده چالش هـای فوالد سـنگان در 

واحـد  نیـاز  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان   HSE بخـش 

کنسانتره سازی به پودر کنسانتره، این ماده توسط 

تریلر و کمپرسی وارد مجتمع می شود بنابراین در 

حمل و نقل جاده ای با مشکالتی مواجه هستیم. از 

دیگـر  از  نیـز  ویـروس کرونـا  دیگـر شـیوع  سـویی 

چالش هایـی اسـت کـه تمـام واحدهای تولیـدی در 

کشور با آن مواجه هستند.

دهقـان بـا اشـاره بـه تاثیـر آمـوزش در افزایـش 

ضریـب اطمینـان و کیفیـت در حـوزه HSE بیـان 

اقدامـات  آمـوزش  بخـش  در  خوشـبختانه  کـرد: 

اساسـی در مجتمـع صـورت گرفتـه اسـت. با توجه 

آمـوزش  بـا واحـد  ایـن واحـد  ارتبـاط مسـتقیم  بـه 

قـرار  واحـد  ایـن  اختیـار  در  آموزشـی  نیازسـنجی 

گرفته است. تمام پرسنل در بدو ورود باید وسایل 

در  سـپس  و  کننـد  دریافـت  را  فـردی  حفاظـت 

کالس هـای آمـوزش ایمنـی مقدماتی حضـور یابند 

کـه در غیـر ایـن صـورت ورود و خـروج پرسـنل بـه 

صورت رسمی در مجتمع ثبت نخواهد شد.

مدیر HSE شرکت فوالد سنگان در پایان با اشاره 

بـه اقدامـات ایـن شـرکت در حـوزه HSE طـی 10ماهه 

گذشته تصریح کرد: یک پایگاه ارتقا سالمت جسم و 

یـک  کـه  کردیـم  دایـر  خـواف  شهرسـتان  در  روان 

پزشـک  و  روانشـناس  ژنتیـک،  مشـاور  روانپزشـک، 

عمومـی در مجموعـه دو روز در هفتـه حضـور دارنـد 

کـه بـرای پرسـنل فـوالدی و شـهروندان خدمـات ارائه 

می شـود. سـامانه سـینا کـر نیـز کـه بـا همـکاری یـک 

شرکت دانش بنیان راه اندازی شده توسط 30پزشک 

پرسنل را رصد می کند و به لحاظ سخت افزاری نیز 

دسـتگاه فشـار خـون و قنـد خـون نیـز بـرای تمامـی 

پرسـنل خریـداری و در اختیـار آن هـا قـرار داده شـده 

اسـت. ایـن پرسـنل و خانواده هـای آن هـا بـه صـورت 

سـامانه  وارد  را  خـود  سـالمت  داده هـای  آنالیـن 

می کنند و توسط پزشکان رصد می شوند.

مدیـر HSE شـرکت فوالد سـنگان دربـاره الزام و ضـرورت این واحـد در مجموعه های تولیـدی گفت: در مجتمع فوالد سـنگان به 
دلیـل حمایت هـای مدیرعامـل مجموعـه و وجود الزامات قانونی بر اسـاس گـردش کارها، با تـالش کلیه همکاران سـاعی و پر تالش 

و پس از ممیز نهایی موفق به کسب ایزوهای 45001 و 14001 شدیم.

توجه و اهمیت به ایمنی، سرمایه گذاری است
مدیر واحد HSE فوالد سنگان:
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عمومـی شـرکت صنایع مس شـهید باهنـر، در آیین 

تجلیـل و قدردانـی از صادرکننـدگان نمونـه اسـتان 

کرمان در سـال 1400، از شـرکت صنایع مس شـهید 

باهنـر بـه پـاس تالش هـای قابـل توجـه در افزایـش 

گذشـته  دوره هـای  بـه  نسـبت  صـادرات  و  تولیـد 

تجلیل به عمل آمد.

معـاون  نـوری،  فرهـاد  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن 

توسـعه صـادرات کاال و خدمـات سـازمان توسـعه 

تجـارت ایـران، علـی زینی  ونـد، اسـتاندار کرمـان، 

محمدرضـا پورابراهیمـی، نماینـده مـردم کرمـان و 

راور در مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون 

اقتصـادی مجلـس، مهـدی حسـینی نـژاد، مدیـرکل 

صمـت اسـتان کرمـان، سـید مهـدی طبیـب زاده، 

رئیـس اتـاق بازرگانـی کرمـان و جمعـی از مدیـران 

اسـتان و  واحدهـای صنعتـی برگـزار و اعـالم شـد 

شرکت صنایع مس شهید باهنر توانسته است در 

دو سـال اخیـر جهـش صادراتـی چشـمگیری را در 

افزایـش 271 درصـدی  کارنامـه خـود ثبـت کنـد. 

صـادرات در تنـاژ، 413 درصـد افزایـش در ارزآوری، 

481 درصـد در ارزش ریالـی ازجملـه دسـتاوردهای 

این شرکت در 10 ماهه اول امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بوده است.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، عـالوه بـر افزایـش قابـل  

توجـه شاخص هـــای صادراتی، مـــواردی همچـــون 

موفقیـت در برندینـگ، تولیـد و فـروش محصـوالت 

جدیـد، خالقیـت و نـوآوری در طراحـی محصـوالت، 

تنـوع در صـادرات و حفـظ بازارهـای هـدف در کنـار 

گسـترش بازارهـای جدیـد صادراتـی از شـاخص های 

مـــورد توجـــه در انتخـاب مـس باهنـــر بـه عنـــوان 

صادرکننده نمونه استان بوده است.

کمیسـیون  رئیـس  پورابراهیمـی،  محمدرضـا 

اقتصادی مجلس نیز از تدوین سند ملی دیپلماسی 

اقتصادی کشور و تعیین تکلیف رایزن های بازرگانی 

از  تقدیـر  و ضمـن  داد  خبـر  نزدیـک  آینـده ای  در 

مدیرعامـل مـس باهنـر و جهـش صـورت گرفتـه در 

بخش صادرات این شـرکت، اظهار داشـت: روندی 

کـه در افزایـش صـادرات غیـر نفتـی کشـور اتفـاق 

افتاده، موجب شده است که شرکت هایی همچون 

مس باهنر که چند سال گذشته در بخش صادرات 

فعالیت چندانی نداشتند، اکنون با همت مدیران 

فعـال خـود، جهشــی چشمگیـــر را در ایـــن زمینـه 

تجربه کنند.

فرهاد نوری، معــاون توسعـــه صــــادرات کاال و 

خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در این مراسم 

بـا اشـاره به فاصله  بیـن بنگاه های اقتصادی تا حلقه 

آخر فضای کسب و کار، بیان کرد: با یکپارچه سازی 

نهادهـای دولتـی و اصـالح قوانیـن بایـد هزینه هـای 

صادراتی را کاهش دهیم.

علی زینی وند، اسـتاندار کرمان هم با اشـاره به 

ظرفیت های اسـتان در بخش های مختلف، حضور 

پررنـگ در نمایشـگاه ها را در توسـعه صـادرات مهـم 

دانسـت و عنوان کرد: اسـتان کرمان درحال تبدیل 

شدن به استانی صنعتی است.

در ادامـه، مهـدی حسـینی نـژاد، رئیس سـازمان 

صمت اسـتان نیز کرمان را یکی از اسـتان های مهم 

معدنـی کشـور دانسـت و مطرح کـرد: ظرفیت های 

فـراوان ایـن اسـتان ازجملـه در بخش هـای فـوالد و 

مـس، شـرایط تبدیـل آن بـه یکـی از قطب هـای مهـم 

صنعتی کشور را فراهم کرده است.

سـید مهـدی طیـب زاده، رئیـس اتـاق بازرگانـی 

کرمان نیز با اشاره به این نکته که تمام محصوالت 

بایــد صادرات محــور باشنـــد، تاکیـــد کـرد: افزایــش 

صادرات از استان کرمان تا 10 میلیارد دالر امکان پذیر 

اسـت و نبایـد بـه عدد دو میلیارد و 200میلیـون دالر 

اکتفا کنیم.

وی یـادآور شـد: در بلندمـدت نیـز ایـن امـکان 

وجـود دارد کـه صـادرات تـا 20 میلیـارد دالر انجـام 

شـود و ایـن موضـوع نیازمند ارتقای زیرسـاخت ها و 

ورود حوزه های مختلف است.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنر به پـاس تالش چشـمگیر در زمینـه ارتقـای شـاخص  های صادراتـی، موفق به کسـب عنوان 
صادرکننده نمونه و شایسته تقدیر استان در سال 1400 شد.

انتخاب »فباهنر« به عنوان صادرکننده نمونه استان کرمان
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عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، کسـری غفـوری بـا 

در  تسـریع  تفاهم نامـه  عقـد  زمـان  از  اینکـه  بیـان 

سـاخت کارخانـه تولیـد کنسانتـــره، کلیـه اقدامات 

حقــــوقی-قراردادی، عمــــرانی و ساخــت وســــاز، 

مکانیـکال و سـایر جنبه هـای فنـی و پیگیری ارسـال 

تجهیـزات از شـرکت های طـرف قـرارداد داخلـی و 

خارجـی مطابـق برنامـه پیـش رفتـه اسـت، اظهـار 

پـروژه  اصلـی  تجهیـزات  تامیـن  قـرارداد  داشـت: 

مربوط به سیستم خردایش با شرکت NCP آفریقای 

جنوبـی، قـرارداد تامیـن و سـاخت تجهیـزات اصلـی 

تجهیـزات  )شـامل  مـواد  انبـار  و  انتقـال  بخـش 

نوارنقاله ها ناحیه سنگ شکن، استکر و ریکالیمر( با 

تامیـــن  قراردادهــــای  چیــــن،   DHHH  شرکـــت

شرکـــت  بـا  نیـــرو  انتقــــال  و  توزیــــع  تجهیــــزات 

تامین کننـده داخلـی و قرارداد سـاخت باقی مانده 

پـــی  انتقــــال و... در  تجهیــــزات ســــازه مسیــــر 

تفاهم نامـــه تسـریع در اجرای پروژه، نهایی شـده و 

مطابق آخرین صورت فعالیت پروژه در بهمن ماه، 

رشـد 5 درصـدی در رونـد پیشـرفت فیزیکـی پروژه 

گزارش شده است.

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسـان افزود: پروژه 

احـداث کارخانـه کنسـانتره سـنگ آهن در خـواف، 

بـه خاطـر تاثیـر غیرقابـل انـکار آن در پایدارسـازی 

تولیـد، در ماموریـت فوالد خراسـان جایگاه ویژه ای 

دارد و البتـه بـه عنـوان مکمـل و بلکـه پایـه سـایر 

خام فروشـی  کاهـش  و  ارزش  زنجیـره  حلقه هـای 

ذخایـر معدنـی، تکمیـل آن رسـالتی ملـی اسـت که 

سهامداران عمده و مدیریت مجتمع فوالد خراسان 

آن را به عنوان هدفی راهبردی در دستور کار قرار 

داده و پیگیری می کنند.

گفتنی اسـت پروژه احداث کارخانه سـنگ آهن 

فوالد خراسان با توجه به تفاهم نامه ای که از آذرماه 

1400 اجرایـی شـده اسـت، قـرار اسـت ظـرف مـدت 

24ماه به بهره برداری برسد. با ساخت این کارخانه، 

بـا ظرفیـت تولید سـاالنه 2.5 میلیون تن کنسـانتره، 

خراسـان رضوی نخسـتین منطقه ای خواهد بود که 

همه حلقه های تولید فوالد از سنگ آهن تا محصول 

نهایی را در یک استان تکمیل کرده است.

مدیرعامـل مجتمـع فوالد خراسـان، از عقـد قراردادهای اصلـی و تامین تجهیزات پروژه سـاخت کارخانه »کنسـانتره سـنگ آهن« 
این شـرکت در معادن سـنگان خبر داد و افزود: با همراهی هیئت مدیره و سـهامداران اصلی شـرکت، خوشـبختانه فوالد خراسـان 

موفق به ایفای به موقع کلیه تعهدات خود شده و در حال حاضر شاهد تحرک قابل قبول در این پروژه هستیم.

حرکت امیدبخش در پروژه سنگان فوالد خراسان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت فوالد خراسـان، فریدون صبوریان با 

اعالم این خبر اظهار داشت: مجتمع فوالد خراسان 

عنـوان واحـد نمونـه کار اسـتان را در سـی و سـومین 

جشنواره »امتنان« احراز کرد.

از  تقدیـر  و   اختتامیـه  آییـن  در  افـزود:  وی 

واحدهـای نمونـه جشـنواره اسـتانی »امتنـان« که با 

حضور معاون وزیر »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و 

مدیـران کل »تامیـن اجتماعـی خراسـان رضـوی« و 

»تعاون، کار و رفاه اجتماعی« اسـتان برگزار شـد، با 

توجـه بـه کسـب امتیازات بـاال، لوح تقدیر و تندیس 

جشنواره به مجتمع فوالد خراسان اعطا شد.

 بـه گفتـه  موسـی الرضا بهرامـی، مدیـر اداری و 

منابع انسانی فوالد خراسان، در این جشنواره که با 

هـدف انتخـاب و معرفـی »کارگـران«، »گروه هـای 

شـد،  برگـزار  نمونـه  تولیـدی«  »واحدهـای  و  کار« 

واحدهـای اسـتانی نمونـه در سـه بخـش یاد شـده از 

مهر ماه امسال در فرایند ارزیابی قرار گرفته بودند 

کـه خوشـبختانه، بزرگ تریـن قطـب صنعتـی شـرق 

کشـور نیز حائز شـرایط عنوان واحد نمونه به  خاطر 

 1400 سـال  طـول  در  گرفتـه  صـورت  فعالیت هـای 

شناخته شد.

گفتنی است معاون منابع انسانی این شرکت به 

نمایندگـی از »کسـری غفـوری، مدیرعامـل شـرکت 

فوالد خراسان«، لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه را از 

»مسکنی، معاون تعاون وزارت خانه« دریافت کرد.

معـاون منابـع انسـانی و امور اجتماعی مجتمع فوالد خراسـان گفت: فوالد خراسـان امسـال هـم در میان واحدهای نمونـه تولیدی در 
جشنواره امتنان، در میان برترین های استان قرار گرفت.

مجتمع فوالد خراسان، واحد نمونه کار استانی شد

ـــ

اردشیر سعدمحمدی »قهرمان قهرمانان« صنعت ایران لقب گرفت

در چهاردهمیـن جشـنواره ملـی قهرمـان ملـی صنعـت ایـران، از مدیرعامل شـرکت ملی صنایـع مس ایـران به عنـوان »قهرمان 
قهرمانان« تجلیل شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمـــومی شرکــت ملی صنایع مس ایران، چهاردهمین 

دوره جشـنواره ملی قهرمانان صنعت ایران شـنبه 

هفتم اسفند ماه با حضور جمعی از صنعت گران، 

تولیدکنندگان و مدیران عامل شرکت های داخلی 

در سالن همایش های صدا وسیما برگزار شد.

جابه جایـی پیاپـی رکـورد هـای تولیـد و درآمـد 

در تاریـخ صنعـت مـس ایـران، اکتشـاف بزرگ تریـن 

بـا  اسـالمی  انقـالب  از  بعـد  مـس  سـنگ  ذخیـره 

آخریــــن دستاوردهـــای علمـــی روز دنیـــا توسـط 

و  میلیـارد  چهـار  میـزان  بـه  داخلـی  متخصصـان 

500میلیـون تـن، ایجـاد خـط تولید ریـل ملی ذوب 

تمـام  معـدن  اولیـن  راه انـدازی  اصفهـان،  آهـن 

مکانیـزه زغــــال سنگ طبــــس و ایجــــاد کارخانــــه 

خدمــــات  از  می تـــــوان  را  خــوربیابــــانک  پتـاس 

اردشــیر سـعدمحمدی در طـول سـال ها فعالیـت 

در بخش معدن کشور نام برد.

گفتنـی اسـت در ایـن جشـنواره هرسـاله از یـک 

چهـره بـه عنوان قهرمان قهرمانان صنعت تجلیل و 

برترین و موفق ترین برند شرکت های داخلی معرفی 

می  شـوند. امسـال نیـز ماننـد سـال های گذشـته، از 

100 برند ارزشمند داخلی کشور تقدیر شد.

ـــ
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین،  کریـم ثابتـی کـه به 

نمایندگـی از سـوی ایـن شـرکت در همایـش مذکـور 

حضور داشت در این رابطه اظهار داشت: ششمین 

همایش ملی کیفیت با رویکرد تبیین نقش کیفیت 

حداکثـری  رضایـت  جلـب  در   )TQM( فراگیـر 

مشتریان بوده و فرایند آن از پاییز امسال با ثبت نام 

و تدوین اظهارنامه جامع شرکت آغاز شد.

وی گفـت: مـدل ارزیابـی شـرکت ها برگرفتـه از 

مـدل جامـع کیفیت فراگیـر )TQM( بوده کـه در آن 

عوامـل قابـل رقابـت در راسـتای بهبـود کیفیـت را 

مشخص و ارزیابی کرده است.

ثابتی ادامه داد: از جمله شـاخص های ارزیابی 

شرکت ها در ششمین همایش ملی کیفیت فراگیر 

مدیریـت و رهبـری سـازمان، منابع و زیر سـاخت ها، 

مدیریت کیفیت جامع، طراحی و ارائه محصوالت 

و خدمـات، تمرکـز بـر مشـتری داخلـی و خارجـی، 

مدیریت سـرمایه های انسـانی، نیازهای ذی نفعان، 

تصمیم گیری بر اساس شاخص ها و معیارها، رویکرد 

فرایند نگری و نوآوری است.

مدیـر سیسـتم ها و اسـتراتژی سـازمانی فـوالد 

اکسین در پایان ضمن تبریک روز مهندس به همه 

فـوالد  متخصصیـن  خصوصـا  صنعـت،  تالشـگران 

اکسـین خوزسـتان، دریافـت تندیـس ملـی بلوریـن 

کیفیت فراگیر) TQM( را به خانواده بزرگ اکسین 

تبریک گفت.

در ششـمین همایـش ملـی کیفیـت فراگیـر )TQM( که در محل تاالر بین المللی همایش های دانشـگاه شـهید بهشـتی برگزار شـد، 
شرکت فوالد اکسین خوزستان تندیس بلورین را دریافت کرد.

شرکت فوالد اکسین،  موفق به دریافت تندیس بلورین کیفیت 
فراگیر شد

ـــ

تجارت خارجی ایران به ۹۰ میلیارد دالر رسید
تجـارت خارجـی ایـران در 11 ماهـه سـال جاری به 90 میلیارد دالر رسـیده اسـت که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

گذشته، نشان از رشد 38 درصدی دارد.

فـرود عسـگری،  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

معـاون امـور گمرکـی گمـرک ایـران اظهـار داشـت: 

وزن کاالهـای مبادلـه شـده بیـن ایـران و کشـورهای 

و  میلیـون  مذکـور، 149  مـدت  در  معاملـه  طـرف 

400هزار تن بوده که نسبت به 11 ماهه سال گذشته 

میـزان،  ایـن  از  و  اسـت  داشـته  افزایـش  12درصـد 

112میلیون و 658 هزار تن کاال به ارزش 43 میلیارد 

و 517 میلیون دالر سهم کاالهای صادراتی بوده که 

رشـد 10درصـدی در وزن و 40 درصـدی در ارزش آن 

ثبت شده است.

وی در خصوص آمار واردات کاال در این دوره، 

افـزود: 36 میلیـون و 777 هـزار تـن کاال بـه ارزش 

کشـورهای  از  دالر  میلیـون   577 و  46میلیـارد 

مختلـف وارد ایـران شـده کـه در مقایسـه بـا مـدت 

و  وزن  در  سـال گذشـته، 19درصـد  مشـابه  زمـان 

36درصد در ارزش رشد داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، بـه گفتـه معـاون 

امـور گمرکـی گمـرک ایران، عمده واردات کشـور 

در ایـن مـدت را کاالهـای اساسـی، ماشـین آالت 

تولیــــد و کاالهــــای ضروری تشکیل داده کـــه به 

منظــــور تامیـــــن نیازهــای ضـــروری مـــردم وارد 

شده است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسـن 

خلـــج طهــــرانی افتتـــاح دفتـر ICT منطقــه ویـژه 

خلیـج فـارس را اقدامـی مهـم در راسـتای تقویـت 

زیرساخت های این منطقه عظیم اقتصادی ارزیابی 

کـرد و اظهـار داشـت: علی رغـم نیازسـنجی صورت 

مختلـف،  دالیـل  بـه  گذشـته  سـنوات  در  گرفتـه 

کـه  بـود  مانـده  معـوق  دفتـر  ایـن  ایجـاد  موضـوع 

را  پـروژه  ایـن  دیگـر  بـار   1398 سـال  در  سـرانجام 

بازطراحـی کردیـم تـا بتوانیـم بـا الکترونیکـی کـردن 

بیشتر امور، روند توسعه را سرعت ببخشیم.

وی ضمن بیان اینکه پیمانکار این پژوه را از میان 

شـرکت های معتبـر عضـو شـورای عالـی انفورماتیک 

انتخـاب کردیـم، افـزود: بالـغ  بـر 30میلیـارد ریـال در 

این پروژه سـرمایه گذاری شـده اسـت که فاز اول آن 

به افتتاح رسید.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس 

بیـان کـرد: ایـن پـروژه نیازهـای متعـدد شـرکت های 

بزرگ صنعتی درون منطقه و اجرای پروژه های IT در 

حومـه منطقه را فراهم می کنـد و در فـاز اول اجرایی، 

شعبه هــــایی در گیــــت ورودی منطقـــه بـــا میـــزان 

اشـتغال زایی 10 نفـر بـــا خدمـــاتی همچــون اجـــرای 

و   WAN ارتباطـات نیازسـنجی  شـبکه،  پروژه هـای 

LAN، پشتیبانی از اتوماسیون های اداری و صنعتی، 

ارائـه خدمـات نرم افزاری و سـخت افزاری و خدمات 

پیشخوان دولت در نظر گرفته شده است.

وی افتتـاح ایـن مرکـز را سـبب کاهـش هزینه هـا 

ازجمله هزینه های نیروی انسانی، تامین تجهیزات 

و خدمـات مهندسـی عنوان کـرد و گفت: با افتتاح 

شـرکت های  بـه  خدمات دهـی  تمرکـز  دفتـر  ایـن 

منطقـه در حـوزه ICT تجمیـع می شـود و صنایـع و 

شـرکت های منطقه و حتی کارکنان و خانواده آن ها 

نیز می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

خلج طهرانی تصریح کرد: در افقی پنج  سـاله و 

در کنـار توسـعه فازهـای دوم و سـوم، بـه دنبـال آن 

هسـتیم تـا منطقه ویژه  اقتصـادی خلیج فـارس را به 

شـهر تمـام الکترونیـک تبدیـل کنیـم تـا پایلـوت و 

الگویی برای سایر مناطق ویژه و آزاد کشور شود.

بـــــرای  را  پایــــان سرمایـــه گــــذاران  وی در 

سـرمایه گذاری های بیشـتر بـه ایـن منطقـه عظیـم 

اقتصـادی دعـوت کـرد و بیـان کـرد: مناطـق ویـژه 

اقتصادی دارای مزایای متعدد برای سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان هستند و امیدوار هستیم در سال 

آینـده نیـز بیـش  از پیـش، بـا ارتقـای زیرسـاخت ها 

بتوانیم در مسیر آبادانی ایران اسالمی گام برداریم.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس از افتتـاح دفتـر ICT این منطقـه عظیم اقتصـادی خبـر داد و گفت: بـه دنبال آن 
هسـتیم تـا منطقه ویـژه  اقتصادی خلیج فارس را به شـهر تمـام الکترونیک تبدیل کنیم تا الگوی مناسـبی برای سـایر مناطق ویژه 

و آزاد کشور شود.

افتتاح دفتر ICT منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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