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میـان  تشـدید درگیری هـا  و  اروپـای شـرقی  ژئوپلیتیـک در  تنش هـای  افزایـش 

کشورهای روسیه و اوکراین، دولتمردان و سیاست گذاران کشورهای مختلف که در 

حال تبیین استراتژی های توسعه صنعت و تکنولوژی بودند را با چالش تازه ای مواجه 

کرد. روسـیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در سـطح جهان و همچنین 

یکی از شـاخص ترین تامین کنندگان انرژی مورد نیاز اروپا اسـت. ضمن اینکه برترین 

کارخانـه تولیدکننـده آلومینیـوم جهـان یعنـی »روسـال« در ایـن کشـور قـرار دارد و به 

دنبال افزایش تنش ها در منطقه، مقامات کشور روسیه دستور توقف حمل آلومینا از 

اوکراین را صادر کردند.

پیامدهـای اصلـی افزایـش درگیـری میـان روسـیه و اوکرایـن و اعمـال تحریم هـای 

مختلـف علیـه روسـیه، رشـد بیـش از پیش قیمت حامل های انـرژی و مهم تـر از همه، 

نفت بوده است که تاثیر مستقیمی بر قیمت کامودیتی ها به خصوص فلز آلومینیوم 

به عنوان یکی از فلزات انرژی بر گذاشته و منجر به افزایش چشمگیر قیمت این فلز 

تـا مـرز چهـار هـزار دالر شـده اسـت. به طـوری که اختالل در تولید و عرضه آلومینیوم 

موجـب کمبـود ذخایـر انبـار آلومینیـوم در بورس فلزات لندن شـده اسـت و هرچقدر 

میـزان عرضـه آلومینیـوم در جهـان کاهـش یابـد، بـا افزایـش تقاضـای ایـن فلـز، قیمـت 

جهانـی آن نیـز افزایـش خواهـد یافـت. البتـه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت اسـت که 

عوامل دیگری از این روند افزایشی قیمت حمایت می کنند که ازجمله آن ها می توان 

به بحران انرژی و معاهدات زیسـت محیطی کشـورها در کاهش مصرف زغال سـنگ 

اشـاره کرد که باعث شـد تولید آلومینیوم در بعضی کشـورها ازجمله چین به میزان 

بسیار قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. در واقع، کاهش میزان تولید آلومینیوم، نه 

تنها برای چین، بلکه برای سـایر کشـورهای تولیدکننده این فلز نیز بحران سـاز شـد و 

قیمت آن را تحت تاثیر خود قرار داد.

سرنوشت نامعلوم جنگ میان روسیه و اوکراین، منجر به ادامه روند صعودی 

قیمت آلومینیوم خواهد شد و از آنجا که بسیاری از کشورهای مطرح صنعتی 

جهـان تحریم هـای گسـترده ای را علیـه روسـیه وضـع کرده انـد، در آینـده نزدیـک 

شاهد چالش های بسیاری در زمینه تامین مواد اولیه آلومینیومی خواهیم بود. 

چراکـه بسـیاری از تولیدکننـدگان آلومینیـوم بـرای آن که به فعالیت خـود ادامه 

دهنـد، ناچـار بـه تامیـن مـاده اولیه از طریق اتصال به بنادر دوردسـت تر خواهند 

شد. همچنین تداوم این اوضاع نابسامان، شاید نتواند سبب ترغیب استفاده از 

محصوالت جایگزین نیز شود. برای مثال، می توان در این خصوص به جایگزینی 

مـس بـا آلومینیـوم در صنایـع بـرق و سـاختمان  اشـاره کـرد که در این میان، سـیر 

صعودی قیمت مس مانع بزرگی در برابر این اقدام است.

عقیـده برخـی کارشناسـان سیاسـی ایـن اسـت که به احتمـال فـراوان، جنگ 

میـان اوکرایـن و روسـیه بـه طـول خواهـد انجامیـد امـا بررسـی های متعدد نشـان 

می دهـد کـه ایـن شـرایط پایدار نیسـت و بـا مذاکرات جهانی و اعمال فشـارهای 

مختلف اقتصادی از سوی کشورهایی که خواهان ایجاد صلح و ثبات در منطقه 

هسـتند، تنش هـای موجـود فروکـش خواهند کـرد زیرا اگر قرار باشـد این شـرایط 

تداوم یابد، به زودی شاهد جنگ جهانی سوم خواهیم بود که طبیعتا به وقوع 

پیوستن این جنگ به نفع هیچ یک از کشورهای جهان نخواهد بود و در شرایط 

فعلـی، نتیجـه ای جـز ویرانـی سـرمایه ها نخواهـد داشـت. در ایـن میـان، اقـدام 

»روسال« در توقف حمل آلومینا از اوکراین، این ذهنیت را برای بسیاری از فعاالن 

صنعـت آلومینیـوم بـه وجـود آورده اسـت کـه اعمـال قـدرت روسـیه بـر بـازار 

آلومینیوم، به نفع صنعت آلومینیوم ایران خواهد بود اما برخالف تصور آن ها، 

باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت آلومینیوم، منجر به سودآوری 

بیشـتر واحدهـای ذوب کشـور نخواهـد شـد؛ چراکـه همزمـان قیمـت آلومینای 

مصرفـی ایـن کارخانجـات نیـز افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و ایـن امـر بـه ضـرر 

تولیدکننـدگان اسـت امـا در ایـن شـرایط کـه شـاید دوام پیـدا نکنـد، می تـوان 

پتانسیل های کشور در حوزه صادرات آلومینیوم را فعال تر کرد که در این رابطه، 

نیاز است تا موانع قانونی در این حوزه رفع شود تا بتوانیم با حضور پررنگ تر در 

بازارهای اروپا و غرب آسیا، گوی سبقت را از رقیبانی مانند کشور ترکیه برباییم. 

متاسـفانه طی سـال های اخیر، آلومینیوم تولید شـده در داخل کشـور با قیمت 

بسیار ارزان به ترکیه فروخته شده و این در حالی است که این محصول با قیمت 

بسیار باالتری به تولیدکنندگان داخلی عرضه می شود ولی از سوی دیگر، ترکیه 

یکی از واردکنندگان آلومینیوم از کشور روسیه نیز بوده که در حال حاضر، قادر 

به تامین آلومینیوم مورد نیاز خود از این کشور نیست و همین مسئله، فرصت 

مهمـی را بـرای صنعـت آلومینیـوم ایـران بـه وجـود آورده اسـت تـا کاسـتی های 

گذشـته را جبـران کنـد و جایـگاه خـود را ارتقـا دهـد کـه تحقـق ایـن مهـم، تنهـا 

سیاست گذاری های کارشناسانه و حساب شده دولت را می طلبد. 
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مصـرف انـرژی در صنایـع مختلف امروزه به یکـی از موضوعات مهم تبدیل شـده و با توجه به کمبـود تولید برق 
و گاز در کشـور، اسـتفاده از محصـوالت متکی بـر کاهش مصرف انـرژی اهمیتی دوچندان یافته اسـت. چراکه با 
اسـتفاده از تجهیـزات نویـن در بخش هایـی از خطوط تولید کـه با گرما و انرژی سـر و کار دارنـد، میزان مصرف 
انـرژی و بـه تبـع آن، بهای تمام شـده به میـزان قابل توجهی کاهـش یافته و راندمـان تولید نیـز افزایش پیدا 
کـرده اسـت. در سراسـر دنیا به کارگیری انواع سیسـتم های گرمایشـی، دیگ های بخار و به ویـژه مخازن تحت 
فشـار در صنایـع بـا راندمـان بـاال رواج یافته اسـت و با توجـه به اینکه در گذشـته بسـیاری از ایـن تجهیزات 
وارداتـی بودنـد، بومی سـازی آن ها در شـرایط تحریمـی می تواند جهت پایـداری تولید و کاهش مصـرف انرژی 
کمـک زیـادی به صنایـع کنـد. در این رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بـا علی اصغر 
رحمانـی، مدیرعامـل شـرکت مخزن فوالد رافع بـا نام تجـاری »دابوصنعت« به گفت وگو نشسـته که متن کامل 

آن در ادامه آمده است:

علی اصغر رحمانی، مدیرعامل شرکت مخزن فوالد رافع )دابوصنعت( در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

بومی سازی سیستم های گرمایشی صنایع
لزوم همکاری سازمان ها برای تحقق رونق تولید   

توضیحاتی در خصوص تاریخچه و زمینه فعالیت  ◄

شرکت مخزن فوالد رافع بفرمایید.

شـرکت دانش بنیـان مخـزن فـوالد رافـع بـا نـام 

تجـاری »دابوصنعـت« فعالیت خـود را در صنعت 

تاسیسات و انرژی با هدف طراحی، ساخت و تولید 

انـواع سیسـتم های گرمایشـی، از سـال 1373 آغـاز 

کـرده و در حـال حاضـر بـا جـذب 500 نفـر نیـروی 

متخصص و مجرب مشغول به فعالیت است.

ایـن شـرکت در کـدام حـوزه از صنعـت فعالیت  ◄

دارد و چه محصوالتی را تولید می کند؟

طراحـی،  حـوزه  در  رافـع  فـوالد  مخـزن  شـرکت 

ساخت و تولید انواع سیستم های گرمایشی فعالیت 

از جملـه محصـوالت مجموعـه دابوصنعـت  دارد. 

می توان به انواع دیگ های بخار، آب گرم، آب داغ و 

روغـن داغ، مبدل هـای حرارتـی، انـواع فیلتر مایعات، 

دی اریتـور، مخـازن تحـت فشـار، انواع سیسـتم های 

کاهنـده مصـرف انـرژی و مشـعل های صنعتی اشـاره 

کرد که با توجه به نوع مصرف و شرایط کاری به طور 

فنـی مهندسـی،  و   R&D واحدهـای توسـط  کامـل 

طراحی و ساخته می شوند.

عمــــده مــــواد اولیـــه مـــورد استفـــاده برای  ◄

تولیـــد محصـــوالت شرکـــت مخـــزن فـوالد رافـع 

چیســـت و تامیـــن کنندگان مـــواد اولیـــه آن چه 

شـرکت هایی هستند؟

مهم تریـن مـواد اولیـه شـرکت مخزن فـوالد رافع 

از  هـــم  مـــواد  ایـــن  کــــه  هستنــــد  لولــــه  و  ورق 

هـم خارجـی خریـداری  و  داخلـی  تامین کننـدگان 

می شـوند. شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 

اکسـین خوزسـتان، گـروه ملـی صنعتی فـوالد ایران، 

نـور و پروفیـل سـپاهان، لولـه دقیـق کاوه، لوله بنتلر 

مهم تریـــن  جـــزو  و...  اسپانیــــا  توبـــوس  آلمـــان، 

تامین کنندگان شرکت ما به شمار می روند.

آیـــا چالشـــی در خصـــوص تامیـــن مـواد اولیـــه  ◄

داریـد؟ فراینـد تامیـن مـواد اولیـه بـه چـه صورتـی 

انجام می شود؟

باتوجـه بـه تحریم هـای ظالمانـه علیـه کشـور مـا، 

واردات کاالهـا بـا سـختی بسـیار و زمـان بسـیار زیـاد 

انجـام می پذیـرد و فراینـد خریـد و ترخیـص کاالهـا بـا 

توجه به بروکراسی اداری اخذ مجوز از وزارتخانه های 

مربوطه، با سختی بسیار همراه است. با این حال، با 

حمایت از تولید داخلی از جانب شرکت های ایرانی، 

شرایط موجود تا حدودی رضایت بخش است.

و  ◄ ماشـین آالت  چـه  از  محصـول  تولیـد  بـرای 

تکنولوژی هایی اسـتفاده می کنید؟ آیا از تکنولوژی 

روز بهره می برید؟

تمامـی دانـــش و تکنولــوژی هتــای روز در ایـــن 

شـرکت مخزن فوالد رافع اسـتفاده قرار می گیرد. به 

عنـوان مثـال دسـتگاه بـرش پالسـمای 5 محـور بـا 

قابلیت برش ورق تا ضخامت 70 میلی متر، دستگاه 

لولـــه،  خم کـــن  دستگاه هـــای   ،CNC فـرز  دریـــل 

دسـتگاه های نـورد رول لولـه، دسـتگاه های جـوش بـا 

برندهای روز دنیا نظیر لینکولن، فرینوس، دوو و... 

در  کـه  دنیـا هسـتند  روز  دسـتگاه های  مهم تریـن 

شرکت ما مورد استفاده قرار می گیرند.

چـه میـزان از دسـتگاه ها و ماشـین آالت شـرکت  ◄

وارداتـی  میـزان  چـه  و  داخلـی  رافـع  فـوالد  مخـزن 

است؟ آیا به سمت بومی سازی آن ها رفته اید؟

در حـــال حاضـــر 70 درصـــد از ماشـین آالت و 

دسـتگاه های مـورد اسـتفاده در ایـن شـرکت وارداتـی 

از جمله محصوالت مجموعه 
دابوصنعت می توان به انواع 

دیگ های بخار، آب گرم، آب داغ و 
روغن داغ، مبدل های حرارتی، انواع 

فیلتر مایعات، دی اریتور، مخازن 
تحت فشار، انواع سیستم های 

کاهنده مصرف انرژی و مشعل های 
صنعتی اشاره کرد
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کـه  صورتـی  در  نمانـد  ناگفتـه  البتـه  هسـتند. 

دستگاه های ساخت داخل انتظارات این مجموعه را 

بـرآورده کننـد، از تولیدکننـدگان داخلی خرید انجام 

می شـود. بـه طـور مثـال شـرکت های ماشین سـازی 

تبریز، شـرکت کارا – شـرکت گام الکتریک کاوه و... 

و  ماشـین آالت  برخـی  تامین کننـدگان  لیسـت  در 

دستگاه های شرکت مخزن فوالد رافع هستند. البته 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه به بومی سـازی نیز توجـه ویژه 

داشتیم و دستگاه هایی نظیر کوره تنش زدایی، کوره 

گیـت و... توسـط پرسـنل متخصـص و مجـرب ایـن 

شرکت ساخته و در مدار تولید قرار گرفته است.

مشتریان شرکت مخزن فوالد رافع چه صنایع و  ◄

شرکت هایی هستند؟

مهم ترین مصرف کنندگان و مشـتریان شـرکت 

مخـزن فـوالد رافـع صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، 

نیروگاه ها، ورزشگاه ها، صنایع لبنی، بیمارستان ها، 

صنایـع غذایـی، سـاختمانی، صنایـع فـوالد، ذوب و 

ریخته گری، آلومینیوم و... محسوب می شوند.

مهم ترین مشکالت شما در زمینه تولید محصول  ◄

چیست و چه راهکارهایی جهت رفع این مشکالت 

پیشنهاد می کنید؟

مـا،  شـرکت  چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 

تحریم ها و به تبع آن عدم بازگشایی اعتبار اسنادی 

بـا شرکت هـــای خارجـــی اســـت کـــه امیدواریـــم بـا 

عنایت به شرایط سیاسی جدید بتوانیم روابط کاری 

را مجددا احیا کنیم.

بـرای فعالیـت خـود در  ◄ چـه چشـم اندازی را 

کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته اید؟

بـر اسـاس اسـتراتژی برنامـه شـرکت دابوصنعت 

بـرای سـال 1405، ایـن شـرکت بـه هلدینـگ انـرژی 

کشور با پنج شرکت زیرمجموعه تبدیل خواهد شد 

و در این چشـم انداز نگاه ویژه ای به توسـعه فناوری 

و دانـش و محصـول بـه کشـورهای هـدف خواهـد 

داشـت. البته اعتماد به شـرکت های بومی و انجام 

بومی سـازی در صنایـع کشـور می توانـد بـه افزایـش 

راندمان کاری منجر شود.

باتوجه به تحریم های ظالمانه علیه 
کشور ما، واردات کاالها با سختی 

بسیار و زمان بسیار زیاد انجام 
می پذیرد و فرایند خرید و ترخیص 
کاالها با توجه به بروکراسی اداری 

اخذ مجوز از وزارتخانه های مربوطه، 
با سختی بسیار همراه است
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فــوالد

رفع تعهد ارزی، میزان صادرات را کاهش داد

تامین مواد اولیه از واحدهای کوچک بخش خصوصی

عزم راسخ »فوالد ناب تبریز« برای جهانی شدن برند
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اقتصـاد بسـیاری از کشـورها، صادرات محور اسـت و در این خصوص، تولیدکنندگان نقش بسـزایی را ایفا می کنند. محصـوالت فوالدی 
در سـال های اخیـر، حجم قابل توجهی از مبادالت تجاری را به خود اختصاص داده اسـت و بعضی تولیدکننـدگان ایرانی این محصوالت، 
بـا بازاریابی های به موقع و ارائه قیمت رقابتی به مشـتریان، توانسـته اند جایگاه مناسـبی را در بازارهای بین المللی کسـب کننـد. در این 
رابطـه، خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با کریم رحیمی، مدیرعامل شـرکت فـوالد ناب تبریز که طی 6 سـال اخیر، به 
طـور مـداوم بـه عنـوان واحد نمونـه صادراتی اسـتان آذربایجان شـرقی انتخاب شـده، گفت وگو کرده اسـت کـه شـرح آن را در ادامه 

خواهید خواند:

کریم رحیمی، مدیرعامل شرکت فوالد ناب تبریز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

عزم راسخ »فوالد ناب تبریز« برای جهانی شدن برند
در بومی سازی قطعات و ماشین آالت توانمند هستیم  

توضیحاتـی در مـورد توانایی های شـرکت فوالد  ◄

ناب تبریز بفرمایید. این شـرکت چه محصوالتی را 

تولید می کند؟

در راستای نیاز صنایع کشور به مقاطع فوالدی، 

شـرکت فـوالد نـاب تبریـز بـا هدف پاسـخ بـه این نیاز 

در سال 1382 با همکاری سرمایه گذاران خارجی در 

شهر تبریز به ثبت رسید. این شرکت با به کارگیری 

تجهیـزات مـدرن و بـه همـت متخصصـان داخلـی و 

بهره بـرداری  بـه   1384 سـال  تابسـتان  از  خارجـی، 

رسیده است.

شرکت فوالد ناب تبریز به وسعت 17 هکتار و با 

زیربنـای 45 هـزار متـر مربـع در شـهرک صنعتـی 

شهید سلیمی در 35 کیلومتری غرب شهر تبریز بنا 

شـده اسـت. ایـن مجتمـع شـامل دپارتمـان تولیـد، 

اداری،  خـام،  مـواد  و  محصـول  انبـار  ابزارسـازی، 

آزمایشـگاه و مرکز بهداشـت کارگری است. ظرفیت 

کنونی تولید این شرکت 450 هزار تن در سال است 

و جـزو تولیدکننـدگان برتـر و مطـرح در تولیـد انـواع 

نبشی از سایز 25 تا 100، ناودانی از سایز 80 تا 180 و 

تیرآهن از سایز 140 تا 180 جهت مصارف ساختمانی، 

نفـت و گاز، خطـوط انتقـال نیـرو، سدسـازی و... در 

کشور محسوب می شود.

این شرکت با دو خط تولید مجهز به مدرن ترین 

تجهیـزات نورد، به تولیـد انواع مقاطع فوالدی مورد 

ایـن  سـایزهای مختلـف می پـردازد.  در  بـازار  نیـاز 

خطـوط از کوره هـای پیش گـرم، اسـتندهای نـورد، 

و  صاف کـن  ماشـین های  خنک کننـده،  بسـترهای 

واحدهـای بسـته بندی تشـکیل شـده اسـت. تعـداد 

طـور  بـه  ایـن شـرکت  و متخصـص  فعـال  کارکنـان 

مستقیم 400 نفر است و به طور غیر مستقیم، بالغ 

بر یک هزار و 200 نفر مشغول به کار هستند.

قطعات و ماشین آالت شرکت فوالد ناب تبریز  ◄

چگونه تامین می شوند؟ این شرکت چه رویکردی را 

در رابطه با این موضوع اتخاذ کرده است؟

در سال های اخیر موضوع بومی سازی قطعات 

در صنعت کشـور به صورت جدی مورد توجه قرار 

گرفتـه اسـت. واحـد ابزارسـازی شـرکت فـوالد نـاب 

تبریز، یکی از قطب های توانمند در زمینه طراحی 

و سـاخت قطعـات خطـوط نـورد در کشـور بـه شـمار 

مـی رود و در سـال جـاری حـدود 40 قطعه مورد نیاز 

خطـوط تولیـد در داخـل شـرکت طراحـی، سـاخته و 

ابزارسـازی  واحـد  همچنیـن  اسـت.  شـده  تولیـد 

شـرکت فـوالد نـاب تبریـز در کنار امـور تولید، نقش 

و  تجهیـزات  تامیـن  و  سـاخت  در  مهمـی  بسـیار 

قطعـات مـورد نیـاز شـرکت دارد. هم اکنـون بیش از 

70 درصـد نیازهـای خـط تولیـد پـس از طراحـی در 

دفتـر فنـی شـرکت، در کارگاه ابزارسـازی سـاخته 

شـده و مونتـاژ می شـود. ایـن واحـد بـا در اختیـار 

و  ابـزار  از  مجهـز  و  کامـل  مجموعـه ای  داشـتن 

تجهیـزات سـخت افزاری و نرم افـزاری و همچنیـن 

کارکنـان مجـرب، یکـی از قطب هـای توانمنـد در 

گـرم محسـوب  نـورد  بومی سـازی خطـوط  زمینـه 

می شـود. در همیـن حـال، واحـد ابزارسـازی شـرکت 

فوالد ناب تبریز امکان ارائه خدمات در زمینه های 

قطعــــات  چــــدنی،  و  فـوالدی  قطعـات  سـاخت 

انـواع  ماشیـــن کاری شـــده سـنگین، ماشـین کاری 

غلتک هـای سـبک و سـنگین نـورد گـرم، سـاخت و 

انـــواع چرخ دنده هـــای پیچیـــده، پیـــچ و  تعمیــــر 

مهره هـای خـاص صنعتـی، بازسـازی گیربکس هـای 

ساده و پیچیده و تعمیرات و بازسازی جرثقیل های 

سقفی را دارد.

میزان تولید محصوالت این شـرکت در سـال  ◄

جـــاری نسبـــت بـــه ســـال گذشتـــه چقـدر تغییـر 

کرده است؟

میزان تولید نبشـی شـرکت فوالد ناب تبریز در 

سـال جاری فاصله نسـبتا کمی تا تحقق تولید سـال 

گذشـته خـود دارد. در تولیـد ناودانـی بـه احتمـال 

زیاد رکورد سال گذشته را جابه جا خواهیم کرد. این 

در حالی است که میزان تولید تیرآهن امسال کمتر 

از سال گذشته بوده است.

گفتنـی اسـت کـه ظرفیـت اسـمی ایـن شـرکت 

امـا در سـال جـاری  تـن در سـال اسـت  450 هـزار 

ضریـب بهره بـرداری از این ظرفیت حـدود 30درصد 

بـوده اسـت. دلیـل ایـن کاهش تولید، قطعی پـی در 

پـی حامل هـای انـرژی و عـدم تقاضـای موثـر در بازار 

داخلی اسـت. در سـال آینده امید اسـت این موانع 

کمتـر شـود تـا ایـن شـرکت بتوانـد بـه پشـتوانه در 

تجهیـزات  و  متخصـص  نیروهـای  داشـتن  اختیـار 

مدرن از تمام توان خود جهت تولید استفاده کند.

فروش محصوالت در بورس کاال چه تاثیری در  ◄

عملکـرد کلـی فـروش ایـن شـرکت داشـته اسـت؟ آیـا 

صادرات هم انجام می دهید؟

عرضه و فروش محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

نـاب تبریـز در بـورس کاال طبـق مقـررات بـورس در 

دست اقدام بوده و حتی میزان عرضه محصول در 

بورس باالتر از حد نصاب است اما مهندسی عرضه 

و قیمت گـذاری دسـتوری در بـورس کاال، کل تولیـد 

فوالد کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. به طوری 

که این مسائل تعادل عرضه و تقاضا را در بازار برهم 

زده است. همچنین عرضه تمام محصوالت فوالدی 

در بـورس کاال تبعـات منفـی بـه بـار دارد و بـا ایـن 

اقـدام، بـه طـور عملـی روابـط نظـام تولیـد، توزیـع و 

فـروش در بازارهـای منطقـه ای بـه هـم می خـورد و 

محصول نهایی با قیمتی باالتر از قیمت تمام شده 

به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

در مـورد صـادرات شـرکت فـوالد نـاب تبریـز بـه 

ابتـدای  از  برگزیـده،  صادر کننـده  شـرکت  عنـوان 

امسـال تـا کنـون نزدیـک بـه 30 هـزار تـن صـادرات به 

کشـورهای همسـایه داشـته اسـت. ایـن شـرکت بـا 

داشـتن گواهینامه هـا و اسـتانداردهای مـورد نیـاز 

صادراتـی، زیرسـاخت های الزم جهـت تبدیل شـدن 

به یک برند جهانی در صنعت فوالد را دارد و در این 

مسـیر گام های راسـخی برداشته اسـت. به گونه ای 

کـه از سـال 1390 بـه طـور مسـتمر در امـر صـادرات 

فعـال بـوده و طـی 6 سـال اخیـر، بـه طـور مـداوم بـه 

آذربایجـان  اسـتان  صادراتـی  نمونـه  واحـد  عنـوان 

شـرقی انتخاب شـده اسـت. در حال حاضر، شرکت 

مـا حـدود 22 درصـد از صـادرات مقاطـع پروفیلـی 

کشور را به خود اختصاص داده است.

قطعـی بـرق در سـال جـاری چـه اثـری بـر تولیـد  ◄

این شرکت داشته است؟

قطعـی بـرق در سـال جـاری 320 سـاعت برابـر بـا 

40روز کاری بـوده کـه تولیـد را در صنعـت فـوالد بـه 

مخاطره انداخته است. با قطعی برق در تابستان و 

زمستان و افت فشار گاز در زمستان، به طور عملی 

میـزان تولیـد واحدهـای فـوالدی حداقـل 30 درصـد 

قطعی هـای  بـا  عالوه برایـن،  اسـت.  یافتـه  کاهـش 

مکـرر، برنامه ریـزی برای تولید و همچنین صـادرات 

بسـیار سـخت انجـام می شـود. ضمـن اینکـه تـداوم 

این روند، افزایش قیمت را در برداشت.

این شرکت چگونه توانست با عملکرد خود اثر  ◄

قطعی برق را جبران کند؟

شـرکت فـوالد نـاب تبریـز بـا مدیریـت صحیـح، 

سـعی در حفـظ قیمـت در پایین تریـن حـد ممکـن و 

تولیـد بـا کیفیـت داشـته اسـت. در ایـن رابطـه بـا 

برنامه ریزی و تغییر شـیفت کاری، سـعی در کنترل 

اوضـاع و بهبـود شـرایط داشـتیم امـا بـه هـر حـال، 

قطعی حامل های انرژی منجر به کاهش تولید شد.

شـرکت فـوالد نـاب تبریـز چـه برنامه هایـی را در  ◄

دستور کار خود قرار داده است؟

شـرکت فـوالد نـاب تبریـز در برنامـه خـود، تولید 

براساس سفارش بازار را قرار داده که تولید ناودانی 

شـماره 6 و 200 و تولید نبشـی شـماره 120 بخشـی از 

ایـن درخواسـت ها اسـت. افزایـش فـروش در بـورس 

کاال و تقویـت ارتبـاط بـا کشـورهای همسـایه جهـت 

توسـعه صـادرات پایـدار از دیگـر اهـداف شـرکت بـه 

شمار می رود.

شرکت فوالد ناب تبریز به وسعت 
17 هکتار و با زیربنای 45 هزار 

متر مربع در شهرک صنعتی شهید 
سلیمی در 35 کیلومتری غرب شهر 

تبریز بنا شده است. این مجتمع 
شامل دپارتمان تولید، ابزارسازی، انبار 
محصول و مواد خام، اداری، آزمایشگاه 

و مرکز بهداشت کارگری است
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معـاون خریـد شـرکت فـوالد خوزسـتان گفت: برای سـال آینده در نظـر داریم به منظـور پایـداری تولید، عالوه بـر تامین مـواد اولیه از 
شرکت های بزرگ، بخشی از نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی تامین کنیم.

معاون خرید شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد:

تامین مواد اولیه از واحدهای کوچک بخش خصوصی

عطا تفضلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار کرد: بخشی از مواد 

اولیـه مصرفـی شـرکت فوالد خوزسـتان مـواد معدنی 

اسـت کـه عمومـا از داخل کشـور و همچنیـن به طور 

تقریبـی بیـش از 80 درصـد سـایر مواد مصرفی نیـز از 

طریق تولیدکنندگان ایرانی تامین می شود.

حمایت فوالد خوزستان از بومی سازی  

معـاون خریـد شـرکت فـوالد خوزسـتان در ادامـه 

بیـان کـرد: عمـده مشـکالت صنعـت فـوالد، تامیـن 

نیـاز اسـت کـه  قطعـات و تجهیـزات خـاص مـورد 

سازندگــــان خارجـــی مشخصـــی عهـــده دار تامیـــن 

بـه طـور طبیعـی  تکنولـوژی و دسـتگاه ها بودنـد و 

قطعات یدکی مورد نیاز را باید از طریق واردات تامین 

می کردیـم امـا خوشـبختانه طـی چنـد سـال اخیـر در 

داخلـی  شـرکت های  یدکـی  قطعـات  تامیـن  حـوزه 

توانسـتند بـا مهندسـی معکـوس و گاهـی اوقـات بـا 

به کارگیری تکنولوژی جدید، بخشی از قطعات مورد 

نیاز صنایع فوالدی را بومی سازی کنند.

وی خاطرنشـان کرد: رسـالت اصلی شرکت فوالد 

خوزسـتان در بومی سـازی، حمایت از صنایع کوچک 

اسـت کـه ایـن صنایـع بتواننـد بـه مـرور بـا کسـب و 

ارتقای دانش فنی، قطعات مورد نیاز صنعت فوالد را 

جایگزیـن قطعـات وارداتی کنند. این صنایع کوچک 

بایـد بتواننـد بعـد از گـذر از بومی سـازی، تکنولـوژی 

تولید خود را ارتقا دهند و شـرکت های بزرگ فوالدی 

نیـز بـا صبـوری و حمایتـی کـه مدنظـر قـرار داده انـد، 

مسیر توسعه آن ها را هموار کنند.

ضرورت توسعه فعالیت معدنی  

تفضلی، تامین مواد اولیه صنایع فوالدی را به دو 

دسـته داخلـی و خارجـی تقسـیم بندی کـرد و اظهـار 

داشـت: متاسـفانه بـا توجـه عـدم رعایـت تـوازن در 

توسـعه زنجیـره صنعـت فـوالد، در بخشـی از زنجیـره 

شـاهد  مـازاد محصـول و در بخـش دیگـر بـا کمبـود 

محصول به  ویژه مواد اولیه مواجه هستیم.

معـاون خریـد شـرکت فـوالد خوزسـتان، چالـش 

کنونی صنعت فوالد را مشکالت تامین مواد معدنی 

اولیـه دانسـت و عنـوان کـرد: طـی چنـد سـال اخیـر 

تامین مواد اولیه صنعت فوالد که شامل سنگ آهن و 

کنسـانتره می شـود، به یکی از اصلی ترین معضالت 

صنعت فوالد تبدیل شده است. در حقیقت، سرعت 

توسـعه فوالدسـازی بیـش از سـرعت توسـعه بخـش 

معـدن بـوده اسـت. بنابرایـن جهـت حـل این معضل، 

ضـرورت دارد تمرکـز بیشـتری بـر تامین مواد اولیـه از 

معدن معطوف شود که بتوانیم مواد اولیه واحدهای 

تولیـدی فـوالد خوزسـتان را نیـز از ایـن طریـق تامیـن 

اولیـه  مـواد  موقـع  بـه  تامیـن  عـدم  اکنـون  کنیـم. 

واحدهـای تولیـدی بـه عمده تریـن مشـکل شـرکت 

فوالد خوزستان بدل شده است.

وی اذعـــان کـــرد: به روزرســـانی تکنولــــوژی 

معـدن کاری و فـرآوری نیـز موضوعـی اسـت کـه از 

گذشـته تا کنون به آن کمتر توجه شـده اسـت و این 

امـر بایـد با بهره گیری تکنولوژی های موجـود در دنیا 

صـورت پذیـرد. همچنیـن ضـرورت دارد قیمت تمام 

شـده و قیمـت رقابتـی محصـوالت جهت رقابـت در 

بازارهای جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد. بعضی از 

قطعـات و مـواد مصرفی مورد نیاز واحدهای شـرکت 

فـوالد خوزسـتان وارداتـی اسـت کـه متاسـفانه زمینـه 

تولیـد آن هـا در داخل کشـور وجود نـدارد. در نتیجه، 

جهت تامین این مواد، اقدام به واردات کرده ایم و با 

وجود این شرایط، واردات ادامه خواهد داشت.

قیمت گذاری مواد اولیه  

تفضلـی در خصـوص چالـش  تامیـن مـواد اولیـه 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، تصریـح کـرد: تامیـن مـواد 

اولیه شـرکت فوالد خوزسـتان طی سـال های گذشـته 

صـورت  صمـت  وزارت  سـهمیه بندی  براسـاس 

می پذیـرد امـا اکنـون در ایـن زمینـه چالش هایـی بـه 

وجـود آمـده و عمده تریـن معضـل مجموعـه از سـال 

1399 به بعد، نامتعادل بودن قیمت  مواد اولیه بوده 

اسـت. موضوعی که میان شـرکت های تامین کننده 

کنسـانتره مواد معدنی و شـرکت های مصرف کننده 

بـه صـورت دائـم مـورد بحث و تبادل نظـر قـرار دارد و 

ایـن مشـکل در بسـیاری از مـوارد بـا میانجی گـری 

دولت برطرف می شد. اخیرا نیز شرکت های فوالدی 

خواستار دخالت دولت در بهبود وضعیت نامساعد 

قیمـت  مـواد اولیـه شـده اند کـه تاکنـون توافقـات و 

اقدامات موثر در این زمینه عملیاتی نشـده اسـت و 

در وضعیـت بالتکلیفـی بـه سـر می بریـم. امیـدوار 

هسـتیم نتایـج ایـن تالش هـا هرچـه زودتـر نهایـی و 

اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در 

خصـوص اینکـه در حـال حاضـر صنایـع فـوالدی بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه خـود بایـد چـه راهـکاری را مدنظـر 

خـود قـرار دهنـد، مطـرح کـرد: در شـرایط تحریمـی 

موجـود به صورت ناخواسـته مجبور به تکیـه بر توان 

داخلی خواهیم بود. این مهم جز با توسعه اکتشافات 

و ذخایر معدنی و توسـعه معدن میسـر نخواهد شـد 

کـه در ایـن راسـتا ضـرورت دارد شـرکت های بـزرگ 

صنعتـی و معدنـی پیش قـدم شـوند. همچنیـن بایـد 

دولت حمایت الزم را در این خصوص داشـته باشـد. 

یعنـی دولـت بایـد جهـت توسـعه ذخایـر معدنـی، 

تسـهیالت و امکانـات مـورد نیـاز را در اختیـار صنایع 

قرار دهد.

ضرورت توجه به بهینه سازی مصرف انرژی  

معاون خرید شرکت فوالد خوزستان در ادامه به 

بیـان مشـکالت ناشـی از کمبـود انـرژی در سـال 1400 

پرداخت و گفت: متاسفانه در سال 1400 با مشکالت 

کمبـود انـرژی مواجـه شـده ایم و حـدود 20 درصـد از 

تولیـد را از دسـت داده ایـم. همچنیـن قیمت هـای 

حامل هـای انـرژی نیـز افزایـش یافته اسـت کـه در این 

زمینـه ضـرورت دارد دولـت بـه گونـه ای اقـدام بـه 

تنظیم قیمت گذاری  کند که موجب کاهش ناگهانی 

واحدهـای  فعالیـت  رونـد  در  اختـالل  و  سـودآوری 

تولیدی نشود.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه بـه بهینه سـازی 

مصـرف انـرژی، تاکیـد کـرد: توجـه بـه بهینه سـازی 

مصـرف انـرژی، بایـد در اولویت نخسـت فوالدسـازان 

قرار گیرد زیرا این امر تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام 

شده محصوالت می گذارد و می توان به عنوان یکی 

از عوامل رقابتی در صنعت فوالد تبدیل شود.

اتخاذ راهکاری جامع برای بحران کل   

زنجیره فوالد

تفضلـی دربـاره نقـش دولـت در بهبـود وضعیت 

بازار مواد اولیه فوالدی، اذعان کرد: با توجه به اینکه 

بخش زیادی از معادن داخل کشـور دولتی هسـتند، 

بـه طـور طبیعـی بـا توزیـع بهینـه مـواد اولیـه، دولـت 

نقش پررنگی در هموار کردن مسیر تامین مواد اولیه 

شـرکت ها خواهـد داشـت. دولت می تواند بـرای حل 

انجمن هـای  از  زمینـه  ایـن  در  موجـود  مشـکالت 

بـا  نزدیـک  از  تـا  بگیـرد  بیشـتری  تخصصـی کمـک 

چالش های صنعت فوالد بیشـتر از قبل آشـنا شـود و 

بتواند تصمیم گیری موثری داشته باشد. در نهایت، 

ضـرورت دارد دولـت راهـکاری جهـت مرتفع سـازی 

چالش تمامی حلقه های زنجیره فوالد اتخاذ کند.

تبیین سازوکارهای تازه  برای تامین مواد اولیه  

معاون خرید شرکت فوالد خوزستان در خصوص 

چشـم انداز شـرکت فـوالد خوزسـتان در زمینـه تامیـن 

مـواد اولیـه خاطرنشـان کـرد: در سـال های گذشـته 

تامین مواد اولیه از طریق سهمیه بندی مطرح بود اما 

بـرای سـال 1401 خریـد از بـورس کاالی ایـران را مدنظر 

قـرار داده ایـم که تاکنون سـازوکار این فرایند نهایی و 

پیاده سازی نشده است. سیاست  دولت محترم بر 

این اسـت که مواد اولیه کل زنجیره فوالد در بورس 

کاالی ایران عرضه شود. به طور حتم اگر 100 درصد 

مـواد اولیـه در بـورس کاالی ایـران عرضـه شـود، باید 

سازوکاری به وجود بیاید که تضمین تامین به موقع 

آن  در  نیـز  اولیـه  مـواد  متعـارف  قیمت هـای  بـا 

وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: برای تحقق اهداف شرکت فوالد 

خوزسـتان در سـال 1401 در تالش خواهیم بود به جز 

معدنـی  شـر کت های  طریـق  از  کـه  اولیـه ای  مـواد 

دولتـی دریافـت می کنیـم، بتوانیـم بـه تامیـن مـواد 

اولیه از بخش های خصوصی شامل معادن کوچک و 

شـرکت های تامین کننـده  کوچک بـازار نیـز بپردازیم 

کـه در ایـن زمینـه تبییـن سـازوکارهای مـورد نیـاز در 

دستور کار شرکت قرار دارد.

رسالت اصلی شرکت فوالد خوزستان 
در بومی سازی، حمایت از صنایع 

کوچک است که این صنایع بتوانند به 
مرور با کسب و ارتقای دانش فنی، 

قطعات مورد نیاز صنعت فوالد را 
جایگزین قطعات وارداتی کنند
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مدیرعامـل شـرکت پارس گالوانیزه امین گفت: فاصلـه زمانی میان تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول در بازارهای صادراتی نسـبتا 
زیـاد اسـت که همین امر باعث می شـود مشـکالتی در رابطه با رفع تعهـد ارزی میان تولیدکننده بـا بانک مرکزی و گمرک بـه وجود آید 

و در نتیجه، میزان صادرات روند کاهشی را طی کند.

مدیرعامل شرکت پارس گالوانیزه امین:

رفع تعهد ارزی، میزان صادرات را کاهش داد

جـزو محصـوالت صادراتـی شـرکت هسـتند. نکتـه 

مهـم در خصـوص بازار صادراتی، ثابت بودن نسـبی 

تقاضا در آن است. البته در این راه با کشورهایی از 

ترکیـه نیـز رقابـت می کنیـم. الزم به یـادآوری اسـت 

کـه در سـال گذشـته قیمـت ورق فـوالدی در ایـران 

کمتر از بازارهای جهانی بود، شرکت پارس گالوانیزه 

امین میزان صادرات خود را افزایش داد. در شـرایط 

بـا  کنونـی کـه قیمـت ورق فـوالدی در کشـور مـا 

نرخ هـای جهانـی تقریبـا برابـر شـده اسـت، بـه نظـر 

می رسـد صـادرات کاهـش یابـد و شـاهد رکـود بـازار 

داخلی نیز باشیم.

وی در خصـوص ضخامـت محصـوالت شـرکت 

پارس گالوانیزه امین، تشریح کرد: اغلب محصوالت 

ایـن شـرکت از ورق گـرم بـا ضخامت هـای سـه تـا 

6میلی متر تولید می شونــد. با این حـــال، در میـــان 

محصــــوالت شرکـــت مــــا، بیشتـــر ضخامت هــای 

3.7میلی متر، 4.3 میلی متر و سه میلی متر به ویژه 

بـرای گاردریـل تقاضـای بیشـتری دارنـد. همچنیـن 

ضخامـت 4.5 میلی متـر بـرای تولیـد یـک نـوع لولـه 

خـاص صادراتـی نیـز از تقاضـای بـه نسـبت خوبـی 

تولیـدی  لوله هـای  همچنیـن  اسـت.  برخـوردار 

قطرهای سه تا 6 اینچ دارند.

بابایی بیان کرد: لوله ها و بعضی مقاطع فوالدی 

شرکت پارس گالوانیزه امین در تولید پایه های دکل ها 

و تیرهـا بـرای انتقـال برق کاربـرد دارند. بـه طوری که 

بـرای سـاخت یـک دکل، دو تـا سـه لولـه بـه یکدیگـر 

متصـل می شـوند. این محصـول مخصوص صـادرات 

به کشور عراق است.

تامین مواد اولیه روز به روز دشوارتر می شود  

ایـن تولیدکننـده در خصـوص تامیـن مـواد اولیه 

یادآور شد: در گذشته شرکت ها می توانستند مواد 

اولیـه خـود را بـه طـور مسـتقیم از تامین کننـدگان 

دریافت کنند اما از زمانی که عرضه همه ورق های 

بـا  شـد،  محـدود  ایـران  کاالی  بـورس  بـه  فـوالدی 

مشکالت زیادی در تامین مواد اولیه مواجه شدیم. 

به طوری که ورق فوالدی مورد نیاز را نمی توانیم از 

بـورس تامیـن کنیم و به ناچار همیـن ورق را به جای 

بـورس از بـازار آزاد تامیـن می کنیـم. بنابراین دسـت 

دالالن در بازار ورق گرم فوالدی مشهود است.

وی ادامـه داد: زمانـی که نتوانیـم از بورس مواد 

اولیـه خریـداری کنیـم، قیمت هـای خریـد در بـازار 

عالوه برایـن،  بـود.  خواهـد  باالتـر  مراتـب  بـه  آزاد 

نمی توانیـم گریدهـای مـورد نیـاز ورق گـرم فـوالدی 

به ویژه ST52 و ST37 را با ضخامت های دلخواه را 

از بـازار آزاد تامیـن کنیـم. بـه همیـن دلیـل در تولیـد 

محصـوالت خـاص بـا قیمت هـای عادالنـه بـازار بـا 

مشکل مواجه هستیم.

بـا  امیـن  گالوانیـزه  پـارس  شـرکت  مدیرعامـل 

اشـاره بـه عرضه هـای سـنگین ورق گرم فـوالدی در 

بـورس کاال طـی دو سـه مـاه گذشـته، مطـرح کـرد: 

شـرکت ما در گذشـته با تامین کنندگان به صورت 

مسـتقیم در ارتبـاط بـود و مـواد اولیـه خـود را بـه 

تامیـن  آن هـا  از  نیـاز دلخـواه  میـزان  بـه  و  راحتـی 

بـورس  امـا عرضـه ورق گـرم فـوالدی در  می کـرد 

حتـی بـه میـزان نسـبتا زیـاد هـم نتوانسـته اسـت 

مـواد اولیـه بسـیاری از واحدهـای تولیـدی را تامین 

کنـد زیـرا اساسـا اغلـب تولیدکننـدگان نمی تواننـد 

مواد اولیه خود را از بورس تامین کنند.

بابایـی اذعـان کرد: در گذشـته تامین مـواد اولیه 

بسیار راحت بود و مصرف کنندگان با ال سی دوماهه 

و سـه مـاه بـا تنهـا 10 درصد پیش پرداخت، مـواد اولیه 

تامیـن  تولیدکننـده  از  مسـتقیم  طـور  بـه  را  خـود 

فـروش  و  اولیـه  مـواد  دریافـت  از  پـس  می کردنـد. 

بـه صـورت  اولیـه  مـواد  هزینـه  بـازار،  در  محصـول 

مسـتقیم به تامین کننده و یا در صورت اخذ وام، به 

بانـک پرداخـت می شـد. در حالـی کـه شـیوه جدیـد 

یعنـی عرضـه همـه محصـوالت در بـورس کاال، موانـع 

تامیـن ورق فـوالدی را بـرای مصرف کننـدگان بیشـتر 

کرده است.

وی اضافـه کـرد: اکنـون اکثـر معامـالت نقـدی 

شده اند و با افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان 

بـرای تامیـن مـواد اولیـه خـود بایـد نقدینگـی قابـل 

توجهی داشته باشند تا بتوانند مواد اولیه خود را از 

بـورس تامیـــن کننـــد. بـه همیـن دلیـل، چالش هـای 

زیـادی بـرای صنایـع پایین دسـتی و مصرف کننـده 

ورق گــــرم فــــوالدی ایجـــــاد شــــده اســــت. ایـــــن 

تولیدکننـدگان بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـه ناچـار بـه 

یکی از خدمات شرکت پارس 
گالوانیزه امین، گالوانیزه کردن لوله 
و پروفیل فوالدی است. برای این 

منظور، از ورق گرم فوالدی استفاده 
می کنیم و پس از رول فرم کردن و 

در آوردن آن به صورت W، گاردریل 
تولید می شود

ابوالفضـل بابایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، عنوان کرد: صنعت 

فوالد کشور در سال آینده با رکود مواجه خواهد شد و 

شـاهد رونـق نسـبی و افزایـش تولیـد این صنعت که 

در چنـد سـال اخیـر رخ داد، نخواهیـم بـود. بـه نظـر 

می رسد صنعت فوالد به اندازه کافی و حتی بیش از 

نیاز و ظرفیت کشـور رشـد داشـته اسـت. علت رشـد 

صنعت فوالد در کشور، رشد قیمت های جهانی و نرخ 

ارز در داخل بوده و صادرات نیز به این موضوع کمک 

کرده است. سال آینده احتماال شاهد سرمایه گذاری 

جدیدی در صنعت فوالد نخواهیم بود.

گالوانیزاسیون 40 هزار تن محصول  

مدیرعامـل شـرکت پـارس گالوانیـزه امیـن مطرح 

کـرد: شـرکت پـارس گالوانیـزه امیـن در سـال 1388 به 

بهره بـرداری رسـید و از خطـوط مختلفـی بـرای تولیـد 

لولـه و پروفیـل بهـره می بـرد و ظرفیـت کلی تولیـد در 

ایـن حـوزه بـه 26 هـزار تـن می رسـد اما بـرای گالوانیزه 

کـردن محصـوالت بیـش از 40 هـزار تن ظرفیت تولید 

داریـم. در حـال حاضـر، حـدود 60 درصـد از ظرفیـت 

کلـی شـرکت فعـال اسـت و حـدود 260 نفـر در ایـن 

مجموعه مشغول به کار هستند.

وی افـزود: شـرکت مـا عمدتا ورق گرم فـوالدی را 

دریافـت و آن را بـه محصـول تبدیل می کند. شـرکت 

پارس گالوانیزه امین، یک تولیدکننده لوله و پروفیل 

فوالدی است و به تولید لوله های خاص فوالدی برای 

صـادرات می پـردازد. بـه طـور مثـال، یـک نـوع لولـه 

خـاص تولیـد می کنیم که تنهـا سـفارش دهنده آن از 

کشـور عـراق بـوده و کامـال صادراتـی اسـت. دیگـر 

محصول مهم شرکت گاردریل جاده ها است.

خدمـات  از  دیگـر  یکـی  کـرد:  تصریـح  بابایـی 

شرکت پارس گالوانیزه امین، گالوانیزه کردن لوله و 

پروفیـل فـوالدی اسـت. بـرای ایـن منظـور، از ورق 

گـرم فـوالدی اسـتفاده می کنیـم و پـس از رول فـرم 

کـردن و در آوردن آن بـه صـورت W، گاردریل تولید 

می شـود. در نهایـت، اقـدام بـه گالوانیـزه  کـردن آن 

می کنیـم و ایـن محصـول قابـل عرضـه بـه بازارهـای 

مصرف خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت پـارس گالوانیزه امیـن اذعان 

کرد: عمده محصوالت شرکت پارس گالوانیزه امین 

بـه خـارج از کشـور صـادر می شـود و همان طـور کـه 

بیـان شـد، گاردریل هـای کنـار جـاده و نیـز تیـر بـرق 
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روی  بـــاال  سودهـــای  بـا  بانکـی  تسهیـــالت  اخـــذ 

می آورند. این شیوه جدید تامین مواد اولیه تنها به 

زیان مصرف کنندگان و به سـود بانک، بورس کاال و 

عرضه کنندگان بوده و برای تولیدکنندگان مشکالت 

زیادی را به وجود آورده است.

از ماشین آالت روز دنیا استفاده می کنیم  

مدیرعامـل شـرکت پـارس گالوانیـزه امیـن دربـاره 

سـطح تکنولـوژی تولیـد لولـه و پروفیـل گالوانیـزه در 

کشور گفت: اکنون تولیدکنندگان لوله و پروفیل در 

کشور از تجهیزات مناسب و به روز استفاده می کنند 

و محصـوالت آن هـا قابل رقابت با نمونه های خارجی 

مشـابه اسـت. بـه طـوری کـه از کشـورهای اروپایـی 

بـه کیفیـت و قیمـت،  توجـه  بـا  و  نیسـتیم  عقـب 

می توانیم محصوالت خود را در بازارهای بین المللی 

عرضـه کنیـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه محصـوالت 

فـوالدی ترکیـه بـه ویـژه لولـه و پروفیـل در بازارهـای 

منطقـه ای بـه ویژه در کشـور عـراق عرضه می شـود و 

محصـوالت فـوالدی کشـور ما نیز به راحتـی در عراق 

قابل فروش هستند.

بابایی تاکید کرد: تامین تجهیزات و ماشین آالت 

روز دنیا همواره در اولویت تولیدکنندگان است. در 

این رابطه، قطعات و ماشین آالتی که از تامین کنندگان 

در  حتـم  طـور  بـه  اسـت،  خریـداری  قابـل  داخلـی 

اولویت تولیدکنندگان قرار می گیرد و کیفیت آن ها 

نیـز مدنظـر خواهـد بـود. در ایـن بیـن، تامیـن ایـن 

بـه  توجـه  بـا  خـارج  از  ماشـین آالت  و  تجهیـزات 

اینکـه اسـتفاده از  تحریم هـا دشـوار اسـت. ضمـن 

ماشین آالت داخلی هم باعث کاهش قیمت خرید 

شـده و هـم اینکـه بـه ایجـاد رونـق در اقتصـاد منجـر 

می شـود. در صورتـی کـه یـک قطعـه یـا تجهیـز از 

تولیدکنندگان داخلی قابل تامین نباشد، واردات در 

دستور کار قرار خواهد داشت.

رفع تعهد ارزی، بزرگ ترین چالش   

صادرکنندگان

وی بـا بیـان اینکـه عمـده محصـوالت شـرکت مـا 

صادراتـی اسـت، رفـع تعهـد ارزی را یکـی از مهم ترین 

چالش های صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: 

بـرای بازگردانـدن ارز بـا معضـالت بسـیاری مواجـه 

هستیم. مشتری شرکت ما در عراق در بخش دولتی 

این کشور فعالیت می کند. برای صادرات محصول 

بـه کشـور عـراق بایـد مسـئوالن شـرکت خریـدار بـه 

کشور ما بیایند و کیفیت محصول را کنترل کنند. 

بعد از تایید کیفیت نمونه محصول، باید مواد اولیه 

را از بـورس خریـداری و مطابـق بـا سـفارش، محصـول 

تولید کنیم. در مرحله بعد، محصول تولید شده که 

از نظر کیفیت تایید شده است، به عراق صادر و پس 

از تحویـل محصـول به مشـتری، هزینه آن بـه صورت 

نقـدی پرداخـت می شـود. ایـن فراینـد ممکـن اسـت 

زمـان طوالنـی  ایـن  کـه در  انجامـد  بـه طـول  6مـاه 

نمی توانیـم تعهـد ارزی را برطـرف کنیـم و بـه همیـن 

دلیـل بـا بانـک مرکـزی گمـرک و اداره هـای مالیاتی به 

مشکل برمی خوریم.

میزان تسهیالت متناسب با قیمت مواد   

اولیه افزایش نیافت

مدیرعامـل شـرکت پـارس گالوانیـزه امیـن اظهـار 

کـرد: یکـی دیگـر از چالش هـای عمده تولیدکنندگان 

لولـه و پروفیـل فـوالدی، رشـد سرسـام آور قیمـت مواد 

اولیـه یعنـی ورق گرم طی سـه چهار سـال اخیـر بوده 

است. به طوری که قیمت ورق های فوالدی طی این 

مـدت بیـش از 10 برابـر شـده اسـت. به طور مثـال، در 

سال 1396 با پرداخت دو میلیارد تومان، می توانستیم 

حـدود یـک هـزار تـن ورق گـرم خریـداری کنیـم؛ در 

حالی که اکنون برای خرید این میزان ورق باید بیش 

از 20 میلیارد تومان هزینه کنیم.

بابایی تاکید کرد: در گذشته می توانستیم یک 

تـا دو میلیـارد تومـان بـرای تامیـن یـک تـا دو هـزار تن 

مـواد اولیـه تسـهیالت دریافـت کنیـم. در حالی که 

گـرم  ورق  تـن  هـزار  یـک  تهیـه  بـرای  بایـد  اکنـون 

فـوالدی، بیـش از 20 میلیـارد تومـان هزینـه شـود کـه 

هیچ بانکی قادر به پرداخت این میزان نقدینگی به 

تولیدکننـدگان نیسـت. بـه ایـن ترتیـب، بـا دریافـت 

تسهیالت به میزان کنونی نمی توان مانند گذشته 

مواد اولیه تامین کرد و سطح تسهیالت بانکی برای 

تامین مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ ها، افزایش 

نیافته است.

در گذشته شرکت ها می توانستند 
مواد اولیه خود را به طور مستقیم 
از تامین کنندگان دریافت کنند اما 
از زمانی که عرضه همه ورق های 

فوالدی به بورس کاالی ایران 
محدود شد، با مشکالت زیادی در 

تامین مواد اولیه مواجه شدیم
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آلومینیوم

امیدوار هستیم قیمت آلومینیوم به ثبات برسد
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مدیرعامـل شـرکت تکنـو اراک گفـت: بعید به نظر می رسـد که قیمـت آلومینیوم رونـد نزولی را طی کنـد اما امیدوار هسـتیم قیمت این 
فلز به ثبات برسد.

مدیرعامل شرکت تکنو اراک:

امیدوار هستیم قیمت آلومینیوم به ثبات برسد

امین خازن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: انـواع 

محصـوالت آلومینیومـی شـامل تسـمه، لولـه و... بـا 

اکسـترود آلیاژهـای آلومینیـوم و بـر اسـاس سـفارش 

مشـتری در شـرکت تکنـو اراک تولیـد می شـود. ایـن 

واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی در اسـتان اراک 

قـرار دارد کـه در زمـان اوج گیـری تعـداد سـفارش ها، 

سـه شـیفت در هـر روز فعالیـت داریـم و در غیر این 

نهایـت دو شـیفت در روز  یـا در  یـک  بـا  صـورت، 

فعالیت می کنیم.

وی عنـوان کـرد: طـی سـال جـاری بـا چالش هـای 

فراوانـی مواجـه بوده ایـم کـه ازجمله آن ها می تـوان به 

دشواری واردات مواد اولیه اشاره کرد. بانک مرکزی، 

قوانین متعددی را در زمینه واردات و صادرات وضع 

کـرده اسـت و بـر همیـن اسـاس مـا بایـد ارز نیمایـی از 

دولت دریافت کنیم. چراکه اگر ارز مورد نیاز خود را 

جهـت اسـتفاده در تجـارت خارجـی از بـازار آزاد تهیه 

نهادهـای  و  مرکـزی  بانـک  پاسـخگوی  بایـد  کنیـم، 

ذی ربط در خصوص چگونگی تامین این ارز باشیم. بر 

همین اساس چاره ای جز دریافت ارز نیمایی نداریم 

کـه ایـن مسـئله نیـز بـه نوعـی زمان بـر اسـت و باعـث 

می شـود تـا زمـان طوالنـی از واردات مـواد اولیـه و 

همچنین تولید عقب بمانیم.

نوسان شدید قیمت آلومینیوم  

مدیرعامـــل شرکــــت تکنــــو اراک بیـــان کــــرد: 

عالوه براین، نوسان بیش  از حد قیمت آلومینیوم نیز 

چالـش دیگـری اسـت که تمام تولیدکنندگان چـه در 

صنایـع باالدسـتی و چـه پایین دسـتی را متوجـه خـود 

ساخته است. در ماه های ابتدایی سال 1400 ، قیمت 

شمش خالص آلومینیومی 40 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم بود اما هم اکنون این قیمت به باالی 90هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. 

ایـن فعال صنعتی در خصـوص ارزیابی تغییرات 

قیمـت آلومینیـوم و اینکـه آیـا قیمت ایـن فلز کاهش 

پیـدا خواهـد کـرد یا خیـر، اذعان کرد: متاسـفانه طی 

چندین سال فعالیت در این حوزه، تاکنون سیر نزولی 

محسوسـی در صنعـت آلومینیـوم مشـاهده نشـده 

اسـت و تنهـا توقعـی کـه می تـوان داشـت، رسـیدن 

قیمت آلومینیوم به ثبات است.

خوش حسابی در بانک، شاخص دریافت   

به موقع وام تولید

خـازن در ادامـه عنـوان کـرد: بـه منظـور تامیـن 

نقدینگی و افزایش سـرمایه ، به بانک های مختلفی 

بیشـترین  تاکنـون  بانـک  دو  و  کرده ایـم  مراجعـه 

همـکاری را بـا مـا داشـته اند. بـا توجـه بـه اینکـه از 

بـه حسـاب  بانک هـا  ایـن  مشـتریان خوش حسـاب 

از  بسـیاری  نسـبت  بـه  توانسـتیم  می آمدیـم، 

تولیدکنندگان، تسهیالت مورد نیاز خود را راحت تر 

دریافـت کنیـم و چالـش خاصـی در ایـن خصـوص 

تولیـد،  بـه منظـور دریافـت تسـهیالت  نداشـتیم. 

کارشناسـان خبـره ای از سـوی بانک جهـت بازدید از 

واحـد تولیـدی بـه محـل کارخانـه اعـزام می شـوند و 

پـس از بررسـی کامـل کارخانـه از ایـن جهـت کـه چه 

میـزان تجهیـزات و بـا چـه ارزش ریالـی در خطـوط 

تولیـد مسـتقر شـده اسـت و یـا اینکـه ارزش خـود 

کارخانـه چقـدر اسـت، اقـدام بـه تاییـد درخواسـت 

دریافت وام از جانب تولیدکننده می کنند.

توقف فروش صادراتی  

وی در خصـوص صـادرات محصول مطرح کرد: 

در زمینـه فـروش صادراتی، به صورت محدود عمل 

کرده ایم و فعالیت کوتاهی در این حوزه داشتیم اما 

به دلیل اینکه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 

بـه مشـکل برخـورد کردیـم و از آنجایـی کـه بانـک 

مرکـزی بایـد از منبـع تامیـن ارز بـه صـورت کامـل 

مطلع شود و سخت گیری هایی را در وارد کردن ارز 

به سـامانه نیما اعمال کرده اسـت، تصمیم به عدم 

فعالیـت در حـوزه صـادرات گرفتیم. از سـوی دیگر، 

بـه علـت تحریم هـای مختلـف و همه جانبـه ای کـه 

علیه کشـور وضع شـده اسـت، خریدار تا اسـم مبدا 

محصـول صادراتـی را مطلـع می شـد، میـل و رقبـت 

خود را برای انجام معامله تجاری از دست می داد. 

عمـال هیچ تمایلی به خرید از محصـوالت ایرانی در 

طـرف  هـم  اگـر  و  نداشـت  وجـود  صادراتـی  بـازار 

خارجـی تمایـل بـه همـکاری در ایـن زمینـه داشـت، 

مـدت زمـان طوالنـی صـرف می شـد تـا تصمیـم بـه 

خرید بگیرد.

ایـن تولیدکننـده محصـوالت آلومینیومی تاکید 

کـرد: بـه عنـوان مثـال، ما توانسـتیم پـس از مذاکرات 

فراوان، مشـتریانی از کشـور ترکیه را جذب کنیم اما 

بعـد از اطـالع از شـرایط و زیرسـاخت های موجـود، از 

خریـد  قیـد  و  کردنـد  نظـر  صـرف  خـود  تصمیـم 

محصـوالت ایرانـی را زدنـد. بـه صـورت کلـی، تمـام 

شـرکت های خارجـی شـرایط را جهـت برقـراری روابـط 

تجاری با ایران سخت و ناهموار ارزیابی می کنند. 

خرید آسان شمش آلومینیومی از بورس کاال  

مدیرعامـل شـرکت تکنـو اراک در ارتبـاط بـا نحوه 

تامیـن آلومینیـوم مورد نیـاز این مجموعه بیـان کرد: 

شـمش های آلومینیومـی خالـص را از بـورس کاالی 

طـی  مـا  ارزیابی هـای  می کنیـم.  خریـداری  ایـران 

ماه هـای اخیـر نشـان داده اسـت خوشـبختانه چالش 

خاصـی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه از بـورس کاالی 

ایران نداشته ایم.

مشتریان شرکت تکنو اراک  

خازن در ادامه به میزان ظرفیت تولید شرکت 

تکنـو اراک اشـاره کـرد و گفت: به صورت میانگین 

و بـا توجـه بـه قیمـت بـاالی مـواد اولیـه و شـرایط 

درصـد   60 بـا  حاضـر  حـال  در  کشـور،  در  تولیـد 

ظرفیت تولید مشغول به تولید مقاطع آلومینیومی 

هستیم. 80 درصد از مشتریان ما متعلق به بخش 

بخـش  بـه  متعلـق  نیـز  دیگـر  درصـد  و 20  دولتـی 

خصوصی هستند که مشتریان بخش دولتی شامل 

صنایـع دفـاع، کشـتیرانی و خودروسـازی و عمـده 

مشـتریان بخـش خصوصـی نیـز از فعـاالن صنعـت 

برق کشور هستند.

جلوگیری از ضرر در فروش  

این فعال صنعتی در ارتباط با معضالت موجود 

در زمینـه پرداخـت هزینـه خریـد محصـول، تصریـح 

کـرد: سیاسـتی که به منظور جلوگیـری از ضرردهی 

و کمبود در نقدینگی به کار برده ایم، این است که 

در ابتـدای انجـام هـر معاملـه، 50 درصـد از مبلـغ 

قرارداد را قبل از انجام سفارش محصوالت و بقیه را 

پـس از تولیـد و تحویـل محصـول بـه مصرف کننـده، 

دریافـت بـر همین اسـاس تاکنون توانسـته ایم بدون 

ضـرر چندانـی به فعالیـت خود ادامـه دهیم. چراکه 

پبش از اعمال این سیاست، بارها مشتریان در زمان 

پرداخـت وجـه، کاله بـرداری کردنـد یـا از پرداخـت 

کامل هزینه امتاع ورزیدند.

طرح توسعه  را کماکان دنبال می کنیم  

مدیرعامل تکنو اراک در پاسـخ به سـوال خبرنگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکه آیا طرح توسـعه ای را 

بـرای ایـن شـرکت در نظـر داریـد یـا خیر، مطـرح کرد: 

همچنیـن  صنایـع  تمـام  در  کشـور  تولیدکننـدگان 

صنعت آلومینیوم همواره به دنبال افزایش کیفیت 

محصـوالت خود هسـتند و ما نیـز در راسـتای اجرای 

طـرح توسـعه ، اقـدام بـه بهبـود و بـاال بـردن کیفیـت 

محصـوالت تولیـد شـده و همچنیـن افزایش ظرفیت 

تولیـد مجموعـه کرده ایـم. ایـن روند کمـاکان در حال 

جریـان اسـت و حتـی بـا وجـود مشـکالت اقتصـادی 

فـراوان، سـعی کرده ایـم بـه هیـچ عنـوان رونـد بهبـود 

کیفیـت و افزایـش میـزان ظرفیـت تولیـد کارخانـه 

متوقف نشود.

افزایش درآمد با تولید محصوالت خاص  

وی در خصوص ادعای بسـیاری از تولیدکنندگان 

مبنی بر مقرون به صرفه نبودن تولید، اظهار کرد: این 

امر کامال به شرایط تولیدکننده بستگی دارد. یعنی اگر 

یک تولیدکننده بخواهد محصوالتی که عرضه آن در 

بازار رایج است را تولید کند، به دلیل اشباع بازار ممکن 

است تولید را مقرون به صرفه نبیند اما اگر برای تولید 

محصوالت خاص برنامه ریزی داشته باشد، هم رقیبان 

کمتری در بازار خواهد داشـت و هم به همان میزان 

تولید، به سـودآوری مطلوبی نیز دسـت پیدا خواهد 

ایـن حالـت قطعـا تولیـد مقرون به صرفـه  کـرد و در 

خواهـد بـود. بـه طور مثال، تولید در، پنجره و پروفیل 

آلومینیومـی کـه نظیـر ایـن محصـوالت در بـازار کـم 

نیست و به نوعی هر کدام از این محصوالت توسط 

شـرکت های بسـیار قدرتمندی با برندهای معتبر در 

ایران و سایر کشورها تولید می شود، صرفه اقتصادی 

کوتاهـی،  زمـان  مـدت  گذشـت  از  پـس  و  نـدارد 

تولیدکننده را دچار زیان  دهی می کند.

خازن در ارتباط با انتظار تولیدکنندگان از دولت، 

اذعـان کـرد: بـه جـرات می تـوان گفت که تمـام توقع 

یک تولیدکننده از دولت و مسئوالن این است که با 

ایجـاد ثبـات قیمـت در بـازار، شـرایط را بـه گونـه ای 

مدیریـت کنـد تـا تولیدکننده بتوانـد به راحتـی برای 

تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برنامه ریزی کند.

بانک مرکزی، قوانین متعددی را در 
زمینه واردات و صادرات وضع کرده 
است و بر همین اساس ما باید ارز 

نیمایی از دولت دریافت کنیم. چراکه 
اگر ارز مورد نیاز خود را جهت استفاده 

در تجارت خارجی از بازار آزاد تهیه 
کنیم، باید پاسخگوی بانک مرکزی 

و نهادهای ذی ربط در خصوص 
چگونگی تامین این ارز باشیم
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مـــس

رواج سیم و کابل های تقلبی در بازار
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مدیرعامـل شـرکت کابـل الونـد الکتریک گفت: عـدم نظارت دقیق و کارشناسـانه دولت و سـازمان های مربوطه سـبب شـده انواع 
سیم و کابل های تقلبی در بازار عرضه شود که این امر عملکرد تولیدکنندگان با سابقه را تحت تاثیر قرار داده است.

رواج سیم و کابل های تقلبی در بازار
مدیرعامل شرکت کابل الوند الکتریک هشدار داد:

مصطفـی قاضـی زاهـدی در گفت وگـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، مطـرح کرد: 

شـرکت کابـل الونـد الکتریک فعالیـت خـود را در سـال 

1380 در زمینه تولید انواع سـیم و کابل در شهرسـتان 

گلپایـگان آغـاز کـرده اسـت. عمـده سـیم و کابل هـای 

تولید شده در شرکت کابل الوند الکتریک، در صنعت 

سـاختمان و بخشـی از آن نیز در صنعت خودرو مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. ضمـن اینکـه در حـال حاضـر 

10نفر در مجموعه مشغول فعالیت هستند.

وی در خصوص ظرفیت تولید شرکت کابل الوند 

الکتریـک، بیـان کـرد: ظرفیت تولید این مجموعـه 20 

تن در ماه اسـت که با همین میزان ظرفیت مشـغول 

تولیـد هسـتیم. اگرچـه گاهـی اوقات ممکن اسـت با 

توجـه بـه شـرایط تامین مـواد اولیه، این میـزان کاهش 

پیدا کند.

مدیرعامل شرکت کابل الوند الکتریک در ارتباط 

با نحوه تامین مواد اولیه و چالش های موجود در این 

 ،PVC زمینـه، عنـوان کـرد: مفتـول مـس و گرانـول

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیم است که آن ها 

را از بـازار آزاد خریـداری می کنیـم. اگرچـه امـکان 

خرید مفتول مسی از بورس کاال نیز وجود دارد اما 

ترجیح ما خرید از بازار آزاد با قیمت کمتر اسـت و 

خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

تولید سیم و کابل تقلبی  

زاهدی به فرایند تولید سیم در این شرکت اشاره 

کـرد و گفـت: مفتـــول هشــت میلی متـری پـس از 

نازک کاری توسط دستگاه های موجود در کارخانه، به 

ابعاد کوچک  تر جهت تولید سیم تبدیل می شود. در 

ادامـــه، عملیـات بانچـــر صــورت می پذیــرد و رشـته 

سـیم ها تابانده می شـوند. پـس از فراینـد آنودایزینگ 

در داخـل کوره، رشـته سـیم های حاصـل روکش کاری 

می شوند و در نهایت، سیم تولید شده دسته بندی و 

بنا به سفارش مشتری، به نقاط مختلف کشور مانند 

تهران و اهواز ارسـال می شـود. الزم به ذکر اسـت که 

تمامی ماشین آالت مورد استفاده در مجموعه تولید 

داخـل اســـت و مـــا همـــواره سـعی در استفـــاده از 

دستگاه های داخلی جهت تولید سیم و کابل داریم.

وی ضمن اشاره به وضعیت نامناسب بازار سیم 

و کابل، تصریح کرد: سیم و کابل، محصوالت مهم و 

پرکاربردی در صنایع مختلف هستند که متاسفانه 

نظارت هـای الزم جهـت تولیـد آن ها در داخل کشـور 

انجام نمی شود. در واقع، شرایط به گونه ای است که 

کابـل  و  سـیم  زیرزمینـی  تولیـد  بـه  اقـدام  برخـی 

کرده اند. یعنی یک رشـته سـیم بی کیفیت آماده را 

خریـداری و روکـش دار می کننـد و همان محصول را 

بـا چسـباندن یـک مـارک غیرمعتبـر، در بـازار آزاد به 

عنوان سیم و کابل با کیفیت می فروشند. در حالی 

کـه بایـد سـیم و کابل هـا بـر اسـاس اسـتانداردهای 

مشـخص تولیـد شـوند کـه متاسـفانه ایـن مهـم در 

کشور ما به درستی کنترل نمی شود.

جای خالی نظارت  

مدیرعامل شرکت کابل الوند الکتریک در همین 

راستا اضافه کرد: استانداردسازی سیم و کابل باید بر 

اسـاس قواعـد و اصـول مشـخصی تعریـف شـود تـا از 

تولید محصوالت بی کیفیت در این حوزه جلوگیری 

آید.کارشناسـان سـازمان ملـی اسـتاندارد  بـه عمـل 

کشور باید نظارت دائم بر روند تولید سیم و کابل در 

بـازار  کارخانه هـای مختلـف و نحـوه عرضـه آن در 

داشته باشند اما با توجه به اینکه بودجه الزم جهت 

رسـیدگی به این مسـئله در نظر گرفته نشـده اسـت، 

ایـن سـازمان توانایـی انجـام چنیـن کاری را نـدارد. 

چراکـه سـیم و کابل هـای تولیـدی بایـد در یـک بـازه 

زمانی مشـخص دریافت شـوند و در آزمایشـگاه  های 

تخصصی مورد بررسی قرار بگیرند که این امر بسیار 

هزینه بـر اسـت و به همین دلیـل، نظارت هـای الزم از 

سـوی سـازمان ملـی اسـتاندارد انجـام نمی شـود. از 

سوی دیگر، بسیاری از کارخانه های سیم و کابل هم 

کـه بایـد آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت داشـته باشـند، 

توانایـی احـداث آن و خریـد تجهیـزات الزم جهـت 

انجـام تسـت های اسـتاندارد را ندارنـد و در نتیجـه، 

انواع سیم و کابل بی کیفیت و بدون استاندارد روانه 

بازار می شود.

زاهـــدی نظارت هـــای صـــورت گرفتـــه در زمینه 

تولیـد انـواع سـیم و کابـل را ناکافـی دانسـت و اظهـار 

داشت: به دنبال نبود نظارت کافی و دقیق مسئوالن 

بر تولید و عرضه سـیم و کابل های غیر اسـتاندارد در 

بازار، حوادث ناگواری همچون آتش سوزی ساختمان 

پالسکو رخ خواهد می دهد. در حال حاضر، نظارت ها 

در سـطح بـازار بـه قـدری پاییـن آمـده اسـت کـه سـیم 

مسـی  سـیم  جـای  بـه  آبـکاری،  بـا  را  آلومینیومـی 

می فروشـند! در حالـی کـه هرکـدام از ایـن سـیم ها، 

خـواص و کاربردهـای مختـص بـه خـود را دارد. بـرای 

مثـال، کابل هـای مخابراتـی کـه از جنـس مـس بایـد 

فـروش  بـه  بـازار  آلومینیـوم در  آبـکاری  بـا  را  باشـد 

می رسـانند. در ادامـه همیـن محصـول وارد چرخـه 

صنعـت می شـود و چـون از خـواص فلز مـورد نظر که 

همان مس است برخوردار نیست، باعث آسیب های 

فراوان به زیرساخت های مخابراتی کشور می شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه مقایسه شما 

از کیفیــت انواع سـیم و کابل های تولیـــد شــــده 

در داخـل کشـور بـا نمونه هـــای خارجـــی مشابــــه 

چیسـت، اذعــــان کـــرد: اگر نظارت های الزم جهت 

استانداردسازی سیم و کابل در کشور انجام شود، ما 

قابلیـت رقابـت بـا بسـیاری از کشـورهای مطـرح و 

پیشـرفته جهـان را داریـم. شـرکت های معتبـری در 

داخل کشـور در حوزه سـیم و کابل مشـغول فعالیت 

هستند که تمامی اصول استاندارد تولید محصول را 

رعایت می کنند و مشکل خاصی هم در این خصوص 

ندارنـــد امـــا متاسفانـــه تولیـــد سیـــم و کابل هـــای 

بی کیفیــــت، عملکـــرد خـــوب ایــــن شرکت هـــا را 

تحت الشعاع خود قرار داده است و توانایی رقابت و 

حضور در عرصه بین المللی صنعت سیم و کابل را 

کاهش می دهد.

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در خصوص 

تاثیـر تحریم هـا بر فعالیت این مجموعه، اظهـار کرد: 

تحریم، تاثیر چندانی بر فعالیت مجموعه ما نداشته 

است. چراکه خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز تولید 

سـیم و کابل به میزان کافی در داخل کشـور تولید و 

توزیع می شـود. اگرچه ممکن اسـت این تحریم ها بر 

عملکرد شـرکت های تولیدکننـده گرانـول PVC تاثیر 

منفی داشته باشد اما با همت و تالش تولیدکنندگان 

داخلی این محصول، چالش بزرگی در زمینه تامین آن 

به وجود نیامد.

افزایش چشمگیر قیمت مس  

زاهدی در ارتباط با مشـکالت موجود در صنعت 

سیم و کابل، اظهار کرد: مشکالت اقتصادی ناشی از 

تغییر قیمت ماده اولیه، مهم ترین چالشی است که در 

صنعت سیم و کابل با آن مواجه هستیم. زمانی که ما 

اقدام به احداث کارخانه کردیم، قیمت مفتول مسی 

یک هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم بود و حاال این 

رقـم بـه حـدود 270 هـزار تومـان افزایـش یافتـه اسـت. 

طبیعـی اسـت بـا افزایـش قیمـت مـواد اولیـه، سـایر 

هزینه های جاری مانند آب، برق، نیروی انسـانی و... 

نیـز افزایـش یابـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا معمـوال 

سیم و کابل، محصوالت مهم 
و پرکاربردی در صنایع مختلف 

هستند که متاسفانه نظارت های 
الزم جهت تولید آن ها در داخل 

کشور انجام نمی شود
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محصـوالت خـود را بـه ازای پرداخت چک های سـه تا 

6 ماهـه بـه مشـتری می فروشـیم و مشـخص نیسـت 

پـس از ایـن مـدت، چک پرداختی در موعد مقرر نقد 

شـود یـا خیـر. بـا فرض اینکـه چـک پرداختـی در زمان 

مقرر نقد شود، قیمت مس نیز همزمان با آن افزایش 

خواهـد یافـت و در واقـع، از اکثـر معامـالت سـود 

مطلوبی عاید ما نمی شود.

وی اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر، اداره مالیـات 

بـرای  مالیاتـی  هنگفـت  قبـوض  صـدور  بـه  اقـدام 

واحدهـای تولیـدی می کنـد کـه هیـچ همخوانـی بـا 

میـزان تولیـد و سـود حاصـل از فـروش محصـوالت 

شـرکت نـدارد. سـازمان تامیـن اجتماعـی نیز همـواره 

نسبت به پرداخت بیمه کارگرانی که حتی به مدت 

یک روز در مجموعه فعالیت داشته اند، پیگیر است 

و تمام این مسائل سبب می شود تولیدکننده تمرکز 

الزم در راسـتای ایفـای وظیفـه اصلـی خـود کـه همان 

تولید است را از دست بدهد.

لزوم بازیافت صحیح ضایعات سیم و کابل  

مدیرعامل شرکت کابل الوند الکتریک بازیافت 

صحیـح ضایعـات سـیم و کابـل را امـری ضـروری 

دانست و تاکید کرد: بازیافت، مقوله مهمی است 

کـه همـواره بایـد بـه آن توجـه شـود. در حـال حاضـر، 

تکنولـوژی بازیافـت سـیم و کابـل در داخـل کشـور 

وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن، روکـش و مـس موجـود 

در سـیم و کابل از یکدیگر جدا می شـود و ضایعات 

باقی مانـده در بخش هـای مختلـف مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد. گرانـول و مـس حاصل از بازیافـت، از 

ارزش مـادی باالیـی برخـوردار اسـت که در بـازار آزاد 

بـه  اقـدام  نیـز  عـده ای  البتـه  مـی رود.  فـروش  بـه 

سوزاندن ضایعات سیم و کابل در محیط می کنند 

کـه بایـد پیگیری هـای قانونـی در ایـن زمینـه اعمـال 

شـود؛ چراکـه ایـن اقـدام باعـث آسـیب بـه محیـط 

زیست و نشت آلودگی های مختلف خواهد شد.

در  توسـعه  طـرح  اجـرای  خصـوص  در  زاهـدی 

شـرکت کابـل الونـد الکتریـک، عنـوان کـرد: در تـالش 

هستیم سبد محصوالت تولیدی مجموعه را گسترش 

دهیم که این امر مستلزم تامین نقدینگی مورد نیاز 

است و در حال حاضر، تمرکز خود را بر تولید سیم و 

کابـل مرغـوب و بـا کیفیـت قـرار داده ایـم. در حـوزه 

صادرات فعالیت نداریم و تمام سـعی و تالش ما در 

زمینه تامین نیاز بازار داخلی است.

وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: تقاضـــای مـا از 

مسـئوالن این اسـت که اقدامات و پیگیری های الزم 

جهت استانداردسازی انواع سیم و کابل در کشور را 

انجـام دهنـد و بودجـه الزم جهـت تحقـق این مهـم را 

تامین کنند. عرضه سیم و کابل های تقلبی با قیمت 

پایین در بازار سـبب شـده اسـت بازار تولیدکنندگان 

معتبـر داخلـی تحـت تاثیر قـرار بگیـرد و مـردم عادی 

هم بدون داشتن اطالعات کافی و تخصصی، اقدام 

بـه خریـد ایـن محصـوالت کننـد. سـیم و کابل هـای 

تقلبی که در سیم کشی واحدهای مسکونی و تجاری 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، در نهایـت می توانـد 

منجر به رخ دادن حوادث و و زیان های جبران ناپذیری 

شود. امیدوار هستیم دولت حمایت های الزم را در 

زمینه تولید سیم و کابل های استاندارد از واحدهای 

صنعتی که در این راستا تالش می کنند به عمل آورد 

تا بتوانیم ضمن استانداردسازی این محصوالت مهم، 

شـاهد رشـد و پیشـرفت هرچه بیشتر صنعت سیم و 

کابل کشور باشیم.

اگر نظارت های الزم جهت 
استانداردسازی سیم و کابل در 

کشور انجام شود، قابلیت رقابت 
با بسیاری از کشورهای مطرح و 

پیشرفته جهان را داریم
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سرب و روی

تولید کارگاهی شمش سرب به صورت سفارش محور

برای تامین پایدار ماده اولیه در حال برنامه ریزی هستیم
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ابراهیم گلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

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

کارخانه، شمش های سرب کارگاهی و خالص پس از 

بازیافت ضایعات باتری فرسـوده تولید می شـوند که 

درجـه خلـوص شـمش سـرب خالـص 99.98 درصـد و 

شمش سرب کارگاهی 98 درصد و کمتر از آن است. 

کاربرد هر دو نوع شـمش سـرب یاد شـده در صنعت 

بـا بکدیگر متفاوت اسـت؛ شـمش سـرب خالـص نرم 

اسـت و در باتـری ماشـین و صفحـات داخـل باتری به 

کار می رود و سرباتری های خودروها از شمش سرب 

کارگاهی یا خشک ساخته شده است.

در صورت تامین مواد اولیه، تولید بیش از   

ظرفیت خواهیم داشت

مدیـر کارخانـه بازیافت سـرب گلی با اشـاره به 

کـرد:  مطـرح  کارخانـه،  ایـن  در  نفـر   20 اشـتغال 

ظرفیـت تولیـد ایـن کارخانـه طی این چند سـال که 

آغاز به فعالیت کرده ایم، به نسـبت کوره هایی که 

در کارخانـه مسـتقر هسـتند، کمتـر بـوده کـه دلیل 

آن، کمبـود مـواد اولیـه اسـت. نکتـه قابـل ذکـر ایـن 

اسـت کـه در حـال انجـام ساخت وسـاز در کارخانـه 

هسـتیم و تولیـدی کـه انجـام می دهیـم بـه صورت 

کلـی، شـکل آزمایشـــی دارد و بــــه تولیــــد انبــــوه 

نرسـیده ایم. در صورتـی کـه مواد اولیه تامین شـود 

از  بیـش  باشـیم،  نداشـته  دغدغـه ای  آن  بـرای  و 

15هـــزار تـن محصـــول مطابـــق بـا آنچـــه در پروانــه 

بهره بـرداری بـه عنـوان ظرفیـت تولیـد درج شـده، 

تولید خواهیم داشت.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: از ابتـدای خریـد زمین 

بـرای سـاخت کارخانـه تا دریافـت پروانه بهره بـرداری 

چالش هـای مختلفـی را تجربـه کردیـم کـه از سـوی 

سـازمان های دولتی مانند سـازمان های امور مالیاتی 

کشـور، بیمـه تامیـن اجتماعـی، محیـط زیسـت و... 

برای ما به وجود آمدند.

تغییر در نوع خوراک کارخانه  

گلـی اذعـان کـرد: به منظـور تامیـن هزینـه خریـد 

مواد اولیه، وام بانکی دریافت کردیم و برای ضمانت 

نیـز سـند ملـک شـخصی از سـوی بانـک درخواسـت 

شـده بـود کـه آن را بـه بانـک ارائـه دادیـم. مـواد اولیـه 

مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد شـمش سـرب، ضایعـات 

باتری فرسـوده بوده اسـت که در حال حاضر تصمیم 

به تغییر مجوز بهره برداری گرفتیم و نیمی از آن را به 

استفاده از کنسانتره سرب اختصاص خواهیم داد تا 

بتوانیم بخشی دیگر از ماده اولیه مورد نیاز خود را از 

بخش معدن تامین کنیم.

از 1393 تولید رسمی را شروع کردیم  

این فعال صنعتی در خصوص منبع خرید باتری 

فرسـوده مـورد نیـاز خود عنـوان کرد: بـه این دلیل که 

هنوز تولید انبوه شـمش سـرب را در دسـتور کار قرار 

نداده ایـم، باتری هـای مـورد نیاز خود را از واسـطه ها و 

بنگاه هـای پراکنـده در سـطح اسـتان اراک بـا تناژهای 

هشـت تا 10 تن خریداری می کنیم. از سـال 1383 به 

صـورت سـنتی شـمش سـرب تولیـد می کردیـم کـه 

تصمیـم گرفتیـم از سـال 1393 اقـدام بـه درخواسـت 

پروانـه بهره بـرداری بـرای تولیـد رسـمی شـمش سـرب 

کردیم و توانستیم فعالیت اصولی خود را آغاز کنیم. 

تـا قبـل از سـال 1393، در یـک کارگاه کوچک اجـاره ای 

به صورت سنتی تولید داشتیم.

معضل اصلی، کمبود مواد اولیه است  

وی در خصوص روندی که قیمت سرب در پیش 

گرفته است، بیان کرد: قیمت سرب در بازار داخلی، 

به دلیل ممنوعیت صادرات این محصول، معموال به 

20 درصد پایین تر از قیمت جهانی فروخته می شود.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب اضافـه کـرد: از 

ابتـدای سـال تـا کنـون، نزدیـک به پنج تن محصول به 

فروش رساندیم که اگر مواد اولیه به میزان کافی در 

بـازار یافـت می شـد، قطعـا می توانسـتیم بیـش از این 

میزان، محصول تولید و به فروش برسانیم. این شرایط 

در سایر واحدهای تولیدی نیز به وجود آمده است و 

اکثـر تولیدکننـدگان در تامیـن مـاده اولیـه مـورد نیـاز 

خود دچار چالش هستند.

استفاده از کوره  گردان  

مدیـر کارخانـه بازیافـت سـرب گلـی در ارتبـاط با 

تکنولـوژی تولیـد ایـن کارخانـه، گفـت: بـرای تولیـد 

شـمش های سـرب، از کوره  گردان اسـتفاده می کنیم 

که این تکنولوژی از سال 1930 در کشور آلمان پدیدار 

شد و تاکنون به عنوان یکی از روش های اصلی تولید 

شمش سرب به شما می رود. برای تولید، از دستگاه ها 

اسـتفاده می کنیـم.  و ماشـین آالت سـاخت داخـل 

توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز برای تولید شمش 

از  بسـیاری  دسـت  بـه  کشـور،  داخـل  در  سـرب 

متخصصـان فراهـم شـده اسـت و دیگـر احتیاجـی بـه 

واردات آن نداریم.

مشتریان کارخانه بازیافت سرب گلی  

گلی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

کـه مشـتریان این محصـوالت عمومـا از چه صنایعی 

هسـتند، مطـرح کـرد: در صورتـی کـه بـه تولیـد انبوه 

برسیم، بیشتر مشتریانی که از ما شمش سرب انجام 

خواهند خرید، باتری سازان و همچنین کارخانه هایی 

که خط تولید مواد سربی مانند وزنه باالنس ماشین 

و صفحــــات بیمارستــــانی کــــه در دیواره هــــای 

دستگاه های رادیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد و 

صنایع نظامی خواهند بود.

قطعی گاز در زمستان  

ایـن تولیــــدکننده شمـــش ســـرب در خصـوص 

چالـش قطعـی گاز و بـرق و تاثیرگـذاری آن روی 

رونـد تولیـد این کارخانه تصریح کرد: در زمسـتان 

سال گذشتـــه به علـــت کمبـــود برق در کشور، با 

هشـدار قبلـی بـه واحدهـای سـربی اعـالم شـد که 

بایـــد بعضی از روزهای هفته به طور کامل تولید 

متوقف شـود تا برق واحدهای مسـکونی را تامین 

کننـــد امـــا در زمستـــان امسـال صرفـا بـا مشـکل 

قطعی پی درپی گاز مواجه بودیم که برنامه ریزی 

کردیـــم تـا مصـرف گاز را تا حـــدود زیـادی کاهش 

دهیـم. تعـداد شـیفت کاری این مجموعه معموال 

بـه ایـن دلیـل کـه کوره هـای گـردان نبایـد خاموش 

شـوندد و باید 24 سـاعته روشـن بمانند، دو تا سـه 

شیفت است.

 از ابتدای خرید زمین برای ساخت 
کارخانه تا دریافت پروانه بهره برداری 
چالش های مختلفی را تجربه کردیم 
که از سوی سازمان های دولتی مانند 
سازمان های امور مالیاتی کشور، بیمه 

تامین اجتماعی، محیط زیست و... 
برای ما به وجود آمدند

مدیر کارخانه بازیافت سـرب گلی گفت: به صورت آزمایشـی در حال تولید شـمش سـرب با اسـتفاده از باتری فرسـوده هسـتیم 
اما در نظر داریم مجوز استفاده از کنسانتره سرب را نیز دریافت کنیم.

برای تامین پایدار ماده اولیه در حال برنامه ریزی هستیم
مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی:
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مدیرعامـل واحـد تولیدی شـمش سـرب خانی گفت: باتری فرسـوده مـورد نیاز خـود را از مشـتری دریافت می کنیم و بـه ازای آن، 
شمش سرب تحویل آن می دهیم که به این ترتیب بتوانیم روند تامین ماده اولیه مورد نیاز خود را تسهیل کنیم.

تولید کارگاهی شمش سرب به صورت سفارش محور
مدیرعامل واحد تولیدی شمش سرب خانی مطرح کرد:

داوود خانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: ظرفیـت 

تولید شـمش سـرب در این واحد تولیدی روزانه بین 

سـه تـا چهـار تـن اسـت کـه البتـه بـا همیـن میـزان کم 

تولید نیز در تامین ماده اولیه دچار چالش شـده ایم. 

قیمت مواد اولیه همزمان با نوسان نرخ دالر در حال 

تغییـر اسـت و ایـن تغییـر قیمـت، تاثیـر مسـتقیم بـر 

قیمت تمام شده محصول نیز دارد.

دست ما از خرید باتری فرسوده کوتاه   

شده است!

مدیرعامل واحد تولیدی شمش سرب خانی در 

ادامـه بیـان کـرد: عالوه برایـن، گاهـی در برهه هـای 

زمانـی مختلـف پیـش آمـده اسـت بـازار بـا کمبـود 

باتـری فرسـوده  کـه اصلی تریـن ماده اولیه مـورد نیاز 

مـا در تولیـد شـمش سـرب اسـت، مواجـه شـود. بـه 

طـوری کـه باتری سـازان و شـرکت های بزرگ تـر بـرای 

تامیـن نیـاز خـود، آن را خریـداری کننـد و بنابرایـن 

دست ما از خرید ماده اولیه کوتاه شده است.

ایـن تولیدکننده شـمش سـرب همچنیـن مطرح 

کـرد: وقتـی قیمـت باتری فرسـوده افزایـش می یابد، 

عرضه کنندگان این محصول اقدام به جمع آوری آن 

بزرگ تـر  شـرکت های  بـه  فـروش  و  بـازار  سـطح  از 

می کننــد. زمانـــی هـــم کـه قیمـــت باتـری فرسـوده 

کاهش می یابد، اگـــر مـــا بتوانیتــم آن را خریـــداری 

کنیـم، در انتهـا بـه علـت افزایـش مجـدد قیمـت، بـا 

ضعف نقدینگی روبه رو خواهیم شد. بــه طــور کلی 

باتــــری فرســـوده را صرفــــا از بـــازار آزاد خریـــداری 

می کنیـم و تاکنـون اقدامـی مبنـی بـر واردات آن از 

کشورهای دیگر نکرده ایم.

فعالیت نامطلوب به دلیل نبود ماده اولیه  

وی در تکمیل صحبت خود عنوان کرد: در حال 

حاضـر سـه نفـر در کارگاه مشـغول فعالیـت هسـتند؛ 

چراکه با نبود مواد اولیه، فعالیت تولیدی خاصی هم 

تولیـد  خـط  در  اسـتفاده  مـورد  تکنولـوژی  نداریـم. 

مجموعـه، کامـال سـنتی اسـت و از کوره هـای دوار 

اسـتفاده نمی کنیـم. ایـن واحـد تولیـدی مجهـز بـه 

بگ فیلتـر نیـز اسـت کـه از خـروج گازهـای آالینـده 

جلوگیری کند. همان طور که می دانید، خطر نشت 

سـرب به محیط زیسـت خطرآفرین اسـت. از این رو، 

نماینـدگان سـازمان محیط زیسـت به صـورت دقیق، 

تمام تجهیزات داخل کارخانه ها را به جهت اینکه از 

نشـت سـرب بـه محیـط جلوگیری شـده باشـد، مـورد 

بررسـی قـرار می دهنـد. یکـی از مهم تریـن نکاتـی کـه 

بدون استثنا در تمام واحدهای تولیدی باید رعایت 

شـود، خارج نشـدن آالیندگی ناشی از استحصال و 

فـرآوری سـرب از کارخانـه اسـت و بـه هیـچ وجـه 

نبایـد از آن غافـل شـد کـه در ایـن خصـوص نیـز از 

فیلترپرس استفاده می شود.

به صورت تهاتر، تولید و فروش داریم  

خانی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر ارزیابی از بازار فروش محصوالت این واحد 

تولیــــدی، مطــــرح کـــرد: فـروش شمـــش ســـرب در 

مجموعه به صورت تهاتر است و آمار و ارقام دقیقی 

از میـزان فـروش در دسـترس نیسـت. ایـن بـه آن معنا 

اسـت کـه مـا باتـری فرسـوده مـورد نیـاز خـود را از 

مشتری دریافت می کنیم و به ازای آن، شمش سرب 

تحویـل آن می دهیـم کـه بـه ایـن ترتیب بتوانیـم روند 

تامین ماده اولیه مورد نیاز خود را تسهیل کنیم.

طرح توسـعه بازدهی ندارد  

بـا  ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در ارتبـاط 

اینکـه آیـا بـرای ایـن واحد تولیدی طرح توسـعه  در 

نظـر داریـــد یـا خیـر، یـادآور شـد: تاکنـون بـه ایـن 

موضـوع فکـر نکرده ایـم. چراکـه بـا توجه به شـرایط 

اولیـــه،  مــــاده  قیمـــت   لحظـــه ای  تغییـــر  بـــازار، 

ضرردهـی در فـــروش و...، اجـــرای طـرح توسـعه  

سـوددهی مطلوبـی بـرای مـا نـدارد و تنهـا دلیـل 

ادامـه فعالیـت در ایـن زمینه، سـابقه کار 30 سـاله 

در زمینـه تولیـد شـمش سـرب از ضایعـات باتـری 

فرسـوده اسـت کـه بـر همیـــن اسـاس نمی توانیـم 

تغییـــر شـغل بدهیـــم و همچنـان در ایـن صنعـــت 

باقـی مانده ایـم. عالوه براین ، سـرمایه الزم و کافی 

جهـت اجـرای طـرح توسـعه را در اختیـار نداریم و 

انـدک سـرمایه خـود را صـرف هزینه هـای جـاری 

شرکت کرده ایم.

مدیرعامـل واحـد تولیـدی شـمش سـرب خانـی 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه قیمت گـذاری شـمش 

سـرب و روی در بـورس کاال، چـه تاثیـری بـر فراینـد 

فـروش ایـن محصـول بـرای تولیدکننـدگان خواهـد 

گذاشت، خاطرنشــــان کــــرد: نحوه قیمــت گذاری 

شمش سرب و روی در بورس کاال شاید در نگاه اول 

بـه دلیل ثبات نسـبی که در قیمـت ایجاد می کند،  

مطلوب برسد اما در حقیقت به ضرر تولیدکنندگان 

اسـت. چراکـه تولیدکننـدگان مـاده اولیـه مـورد نیاز 

خـود را در حالـی خریـداری می کننـد کـه بـا نوسـان 

قیمـت همـراه اسـت و بـرای فـروش محصـول خـود، 

درصـدی را بـه عنـوان سـود در نظـر می  گیرنـد امـا بـا 

عرضـه ایـن محصـول در بـورس، بـه سـوددهی قابـل 

توجهی دست نخواهند یافت.
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فلزات گران بها

در صنعت طالی کشور، نیازمند آمار و اطالعات دقیق هستیم
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مدیرعامـل شـرکت مشـاوره اقتصـادی آرمـان آتورپات گفت: دسترسـی نداشـتن به آمـار و اطالعـات دقیق و همچنیـن همکاری 
نکـردن وزارت صمـت بـه عنـوان متولی اصلـی بخش صنعت و معدن کشـور، مهم ترین چالشـی اسـت کـه طی سـالیان اخیر در 

صنعت طالی کشور با آن مواجه هستیم.

در صنعت طالی کشور، نیازمند آمار و اطالعات دقیق هستیم
مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات:

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

میزگـرد  در  سـلطان زاده  فرشـید  آنالیـن«،  »فلـزات 

»بررسی وضعیت صنعت معدن کاری طال« که در 

محـل چهارمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز 

فناوری هـای  و  ایـران  غیرآهنـی  فلـزات  صنایـع 

وابسـته بـا نـگاه بـه تولیـد و بـازار برگـزار شـد، اظهـار 

داشـت: زنجیـره فـوالد و بهره بـرداری از معـادن در 

داخـل کشـور طـی سـالیان اخیـر، دچـار بیش فعالـی 

شـده اسـت و نگرانی هایـی درخصـوص تامیـن مـاده 

اولیه با توجه به اتمام ذخایر سـنگ آهن کشـور طی 

چنـد سـال آینـده و همچنین تامین انرژی مـورد نیاز 

جهـت تولیـد 55 میلیون تـن فوالد و حتی چندبرابر 

بیشتر از آن، به وجود آمده است.

وی افـــزود: برخـالف زنجیـــره فـوالد، مــا شاهـــد 

کم فعالـی در حـوزه صنایـع فلـزات غیرآهنـی کشـور 

هسـتیم و بـه نوعـی از سـایر کشـورهای جهـان عقـب 

افتاده ایـم. بـر اسـاس اعـالم جدیدتریـن آمـار و ارقـام، 

تولید طال در داخل کشور به میزان یک پنجم از کل 

دنیـا عقـب افتـاده اسـت و اگـر مـا بتوانیـم جهـش 5 

درصـدی در تولیـد ایـن فلـز گران بهـا داشـته باشـیم، 

همگام با تولید جهانی پیش خواهیم رفت. بنابراین 

بایـــد از فرصت هـــای موجــود در ایـن زمینـه، کمـال 

بهره وری را داشته باشیم و با استفاده بهینه از شرایط 

موجود، زمان را از دست ندهیم.

مدیرعامـــل شرکـــت مشـــاوره اقتصـــادی آرمـان 

آتورپـات ضمـن تاکیـد بـر لـزوم بازنگـری اساسـی بـر 

شرایط موجود در صنعت طال، بیان کرد: چالش های 

فراوانی در راستای عدم استفاده بهینه از فرصت  ها و 

سـرمایه های موجـود در صنعـت طـال وجـود دارد که 

متاسـفانه علی رغـم گـذر زمـان، مـا همچنـان شـاهد 

آن ها هستیم و تا زمانی که معضالت موجود در این 

زمینه مرتفع نشوند، نمی توانیم انتظار تغییر، تحول و 

جهـش 5 درصـدی تولیـد طـال را داشـته باشـیم. بـر 

همیـن اسـاس، نیازمنـد تغییـر و بازنگـری اساسـی در 

رویکردهای موجود هستیم تا بتوانیم شاهد توسعه و 

پیشرفت در صنعت طال باشیم.

سـلطان زاده در ادامـه بـه اهمیـت اطالع رسـانی و 

ارائـه آمـار و اطالعـات جامع و دقیق در صنایع فلزات 

غیرآهنی اشاره کرد و گفت: زمانی که مهاتیر محمد 

در کشـــور اندونـــزی بـه قـدرت رسـید و بـه عنـوان 

هفتمین نخسـت وزیر کشـور اندونزی برگزیده شـد، 

فرایند تولید و گردش آمار و اطالعات صحیح در این 

زمینـه را بـه عنـوان اولیـن خط مشـی خود در دسـتور 

کار دولـــت قـــرار داد. چراکـه اگــر ایـن اقـدام انجـام 

نمی شـد، امـکان برنامه ریـزی برای تحقـق 8 درصدی 

وجـود   2020 سـال  در  مالـــزی  توسـعه یافته  کشـور 

نداشـت. بـر اسـاس تجربـه ای کـه مـا بـا حضـور در 

جلسات متعدد تدوین طرح جامع طال، مس، سرب 

و روی کسـب کرده ایـم، چالـش اصلـی موجـود در 

بخش پایین دست و باالدست صنایع غیرآهنی، عدم 

دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات دقیـق و کافـی در ایـن 

زمینه است.

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در تدویـن 

طـرح جامـع طـال، اذعان کـرد: اتحادیه طـال و جواهر 

درمقـام متولـی بخش پایین دسـت طال، هیـچ آمار و 

اطالعاتـی را در خصـوص صنعـت طـال در اختیـار ما 

قـرار نـداده اســـت. بانـک مرکـــزی کشـــور، سـازمان 

گمرک و بعضی واحدهای معدنی نیز متاسفانه آمار 

دقیقی را در اختیار ما قرار نمی دهند و نکته جالب 

اینکـه بانـک مرکـزی اقـدام بـه خریـد طـال از سـایر 

کشـورهای جهـان می کنـد و این در حالی اسـت که 

معدن کاران فعال در صنعت طال، همچنان نیازمند 

آمـار و اطالعـات جدیـد برای تولید این فلز هسـتند. 

از سوی دیگر، وزارت صمت که متولی اصلی حوزه 

همچنیـــن  و  اســــت  کشـــور  معـــدن  و  صنعـــت 

معاونت هــــای مختلـــف ایـن وزارتخانـــه همچـون 

معاونـت امـور معادن و صنایع معدنی نیز همکاری 

الزم را جهـــت ارائـه آمـار و اطالعـات مـورد نیـاز بـا 

ایـن  بـا وجـود  ندارنـد.  ایمیـدرو  مشـاور و سـازمان 

شـرایط و در حالـی کـه مـا از جایـگاه حقیقـی خـود 

بی اطالع هسـتیم، چطور می توانیم انتظار توسـعه و 

پیشرفت خاصی را در حوزه معدن و صنایع معدنی 

کشـور داشـته باشـیم و جهـش 5 برابـری تولیـد در 

صنعت طال را رقم بزنیم؟

آرمـان  اقتصـادی  مشـاوره  شـرکت  مدیرعامـل 

آتورپـات در پایـان ضمن اشـاره بـه چالش های موجود 

در صنعت طالی کشـور، مطرح کرد: عالوه  بر عدم 

شـفاف،  و  دقیـق  اطالعـات  و  آمـار  بـه  دسترسـی 

چالش های دیگری همچون معارضین محلی، ضعف 

کم عیـار  ذخایـر  از  بهره بـرداری  در  تکنولوژیـک 

سولفیدی، روند صدور و تمدید مجوزها در زمینه های 

اکتشـاف و زیسـت محیطی، تامیـن آب مـورد نیـاز و 

حقـوق دولتـی معـادن وجـود دارند که بایـد به دنبال 

رفع این معضالت باشیم.
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تحلیـــل

»فنوال« 1370 تن محصول تولید کرد 

قدرت نمایی »فملی« در تولید و درآمد

»هرمز« 19.6 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کرد
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شـرکت ملـی صنایع مس ایران در 11 ماه سـال جاری توانسـت با کسـب درآمـد 713 هـزار و 211 میلیارد و 763 میلیـون ریال از 
فـروش دو میلیـون و 674 هـزار و 152 تـن محصـول در بازارهای داخلـی و صادراتی، بالغ بر 105 درصد رشـد درآمد را نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند.

قدرت نمایی »فملی« در تولید و درآمد

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد 11 ماهه سال جاری شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران نشـان می دهد میـزان تولید 

محصوالت مختلف در این شرکت همچنان نسبت 

بـه سـال گذشـته بـا رشـد همـراه بـوده و رکوردهـای 

قابـل  نیـز  درآمـد  زمینـه  در  شـرکت  ایـن  تاریخـی 

مشـاهده اسـت. بـه طـوری کـه میـزان درآمـد بهمـن 

مـاه »فملـی« بـه هشـت هـزار و 474 میلیـارد تومـان 

رسـید. ضمن اینکه شـرکت مس طی 11 ماه امسـال، 

عملکـرد قابل توجهـی را در صـادرات انواع محصول 

به ویژه کاتد داشته است.

افزایش تولید کنسانتره فلزات گران بها  

نمـودار 1 نشـــان می دهـــد کـه شـرکت ملــــی 

صنایـع مـس ایـران در 11 مـاه سـال 1400، توانسـته 

است 259 هزار و 497 تن کاتد مس تولید کند که 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، یک درصد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1399 موفـــق به تولیـــد 255 هـــزار و 785 تن کاتــد 

مس شده بود.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جـاری، توانسـته 

است 49 میلیون و 630 هزار تن سنگ سولفور تولید 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، رشـد یک درصدی دارد. این شـرکت در 11 ماه 

سـال گذشـته، 48 میلیـون و 863 هـزار تـن سـنگ 

سولفوری تولید کرده بود.

»فملـی« در 11 مـاه امسـال توانسـت 747 هـزار و 

896 تن اسید سولفوریک تولید کند که این میزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 95 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1399، 383هزار و 539 تن اسـید سـولفوریک تولید 

کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 11 مـاه سـال 

1400، یـک میلیـون و 127هـزار و 837 تـن کنسـانتره 

مس تولیـــد کـــرد کـــه این میـــزان نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته، رشـد 5 درصـــدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال پیش موفق به 

تولیـد یـک میلیـون و 74 هـزار و 459 تـن کنسـانتره 

مس شده بود.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جاری هفـت هزار و 

442 تن کنسـانتره مولیبدن تولید کرده که نسـبت 

به مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 20درصدی 
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1400ماه سال 11میزان تولید محصوالت شرکت ملی مس در -1نمودار 
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ه

1400ماه سال 11میزان فروش محصوالت شرکت ملی مس در -2نمودار 
کاتد کنسانتره اسید سولفوریک سنگ سولفور سایر محصوالت مجموع

است. این شرکت در 11 ماه سال 1399 توانسته بود 

6 هزار و 186 کنسانتره مولیبدن تولید کند.

»فملـی« در 11 مـاه امسـال توانسـت 766 تـن 

کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 3 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 1399، 

744 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملـی« در 11 مـاه سـال 1400، یـک هـزار و 6 تـن 

اکسـید مولیبـدن صادراتـی تولیـد کرد. این شـرکت 

در 11 مـاه سـال گذشـته، یـک هـزار و 152 تـن اکسـید 

مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

11 ماه سـال جاری به 51 میلیون و 905 هزار و 203 تن 

رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، 2 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

11 ماه سال 1399 توانسته بود در مجموع 50میلیون 

و 760 هزار و 964 تن محصول تولید کند.

فروش 11 ماهه شرکت مس 82 درصد   

افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در 11 ماه سال 1400 توانسته است 

138 هزار و 257 تن کاتد مس را در بازارهای داخلی 

به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیـش، 2 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

این شرکت در 11 ماه سال 1399، 135 هزار و 387 تن 

کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

فـروش یـک میلیـون و 573 هـزار و 982 تـن سـنگ 

سـولفوری در بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 126درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11مـاه سـال 

گذشـته، 695 هـزار و 237 تـن سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی به فروش رسانده بود.

اسـت  توانسـته  امسـال  مـاه   11 در  »فملـی« 
شرکت مس طی 11 ماه امسال، 

عملکرد قابل توجهی را در 
صادرات انواع محصول به ویژه 

کاتد داشته است
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666هزار و 987 تن اسید سولفوریک را در بازارهای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 1399، 109 درصـد افزایـش یافتـه 

است. این شرکت در 11 ماه سال گذشته، 318 هزار 

و 684 تـن اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 11 مـاه سـال 

1400، 12 هـــزار و 388 تـــن کنسانتـــره مـس را در 

بازارهـای داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در 

11مـاه سـال قبـل، 16 هـزار و 370 تـن کنسـانتره مس 

فروخته بود.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جـاری پنـج هـزار و 

474 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به 

فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشابه سال پیش، رشد یک درصدی را نشان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 1399، پنج هزار 

و 408 تن کنسـانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

»فملـی« در 11 مـاه سـال 1400 موفـق بـه فـروش 

785 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشتـــه، 44 درصـــد افزایـــش داشتـــه اســت. ایـن 

شـرکت در 11 ماه سـال پیش توانسـته بود 545 هزار 

تـن کنسـانتره طـال و نقـره را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانست در 11ماه 

امسـال دو میلیون و 528 هزار و 632 تن محصول را 

در بازارهای داخلی به فروش برسـاند که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 89درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1399 یک میلیون و 333 هزار و 966 تن محصول در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس طی 11 ماه امسال 143 هزار و 419تن 

کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد کـه ایـن 

میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال گذشته، از 

رشـد 36 درصدی برخوردار بوده اسـت. این شـرکت 

در 11 مـاه سـال پیـش، 105 هـزار و 331 تـن کاتـد مس 

در بازارهای صادراتی فروخته بود.

»فملی« در 11 ماه سال 1400 توانسته است یک 

هـــزار و 110 تـن اکسیـــد مولیبـــدن را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برسـاند که این میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 1399، 44 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل موفـق به 

فـروش 771 تـــن اکسیـــد مولیبـــدن در بازارهـــای 

صادراتی شده بود.

ملـی صنایـع مـس  مجمـوع صـادرات شـرکت 

ایران در 11 ماه ابتدایی امسال به 145 هزار و 520 تن 

رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، نشـان از رشـد 12 درصدی دارد. 

ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 

129هزار و 653 تن محصول صادر کند.

شرکت مس در 11 ماه سال جاری توانسته است 

281 هـزار و 676 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برسـاند که این میزان نسـبت به 
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1400ماه سال 11مبلغ فروش محصوالت شرکت ملی مس در -3نمودار 
کاتد کنسانتره کنسانتره طال و نقره کنسانتره مولیبدن مجموع

مـدت مشـابه سـال 1399، 17 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال قبل 240 هزار و 

718 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی »فملی« در 

11 ماه سال 1400 به دو میلیون و 674 هزار و 152 تن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 82 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 11 ماه سال پیش توانسته بود یک میلیون 

و 463 هزار و 619 تن محصول را در بازارهای داخلی 

و صادراتی بفروشد.

رشد 113 درصدی درآمد حاصل از فروش   

کاتد مس

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در 11 ماه سال 1400 توانسته است 

از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی، به 315هزار 

و 647 میلیـارد و 992 میلیـون ریـال درآمد برسـد که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 87 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1399، 168 هـزار و 388 میلیـارد و 383 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد مـس در بـازار داخلـی کسـب 

کرده بود.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

کسـب درآمـد سـه هـزار و 189 میلیـارد و 143 میلیـون 

ریالـی از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای داخلـی 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، 231 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته، 962میلیـارد و 37 

فـروش سـنگ سـولفور در  از  ریـال درآمـد  میلیـون 

بازارهای داخلی به دست آورده بود.

»فملـی« در 11 مـاه امسـال توانسـته اسـت سـه 

هـزار و 198 میلیـارد و 55 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل، 859 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت 

در 11 مـاه سـال 1399، 333 میلیـارد و 300 میلیـون 

ریال درآمد از فروش اسـید سـولفوریک در بازارهای 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 11 مـاه سـال 

1400، موفق به کسب درآمد پنج هزار و 660 میلیارد 

و 641 میلیـون ریالـی از فـروش کنسـانتره مـس در 

بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 42 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 11 ماه سـال 1399 توانسـته 

بـود سـه هـزار و 970 میلیـارد و 945 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش کنسـانتره مس در بازارهای داخلی 

به دست آورد.

شـرکت مـس در 11 مـاه سـال جـاری 21 هـزار و 

981میلیـارد و 142 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 124 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت 

در 11 مـــاه سال گذشتـــه، 9 هـــزار و 814 میلیـــارد و 

551میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در 11 مـاه سـال 1400 موفـق بـه کسـب 

27هـزار و 673 میلیـارد و 836 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای داخلی شده 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

56 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 11 ماه 

سـال 1399 توانسـته بـود 17 هـزار و 718میلیـارد و 83 

میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طال و نقره در 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت 

مـــاه امســـال 377 هـزار و 642 میلیـارد و  در 11 

927میلیـون ریـال از فـروش محصـوالت خـود در 

بازارهــای داخلی کســـب کنــد کـــه این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 86 درصد 

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

میلیـون  سـه  و  میلیـارد   646 و  هـزار   202 قبـل، 

درآمـد از فـروش محصـوالت از بازارهـای داخلـی 

به دست آورد.

شـرکت مـس در 11 مـاه امسـال توانسـته اسـت 

330 هـزار و 789 میلیـارد و 814 میلیـون ریـال درآمد 

از فروش کاتد در بازارهای صادراتی کسب کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 

148 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11 ماه سال پیش، 135 هزار و 157 میلیارد و 267میلیون 

بازارهـای  مـــس در  فـروش کاتـــد  از  ریـال درآمـــد 

صادراتی کسب کرده بود.

»فملـی« در 11 مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

پنـج هـزار و 123 میلیـارد و 490 میلیـون ریال درآمد 

از فـروش اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتـی 

داشته باشد که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، 209 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این 

شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته موفـق بـه کسـب 

درآمـــد یـک هـــزار و 669 میلیـــارد و 750 میلیـــون 

بازارهـای  در  مولیبـدن  اکسـید  فـروش  از  ریالـی 

صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمــد فروش صادراتی شرکـــت ملی 

صنایـع مـس ایـران در 11 ماه امسـال بـه 335 هزار و 

919 میلیـــارد و 171 میلیـــون ریـال رسـیده کـه ایـن 

میــــزان نسبـــت بـــه مــــدت مشابــــه ســــال پیــش، 

133درصد افزایش داشتـــه اســـت. این شرکــت در 

11ماه سال 1399 توانسته بود 144 هزار و 52میلیارد 

صـادرات  طریـق  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   268 و 

محصول کسب کند.

شرکت مس در 11 ماه سال جاری توانسته است 

646 هـزار و 437 میلیـارد و 806 میلیـون ریال درآمد 

از فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلی و صادراتی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل، حاکی از رشد 113 درصدی است. 

ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته، 303 هـزار و 

545میلیارد و 650 میلیون ریال از فروش کاتد مس 

در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی »فملـی« در 11 مـاه سـال 1400 به 713هـزار و 

211 میلیارد و 763 میلیون ریال رسیده است که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 105درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11مـاه سـال 

1399 توانسته بود 346 هزار و 698 میلیارد و 271میلیون 

ریال از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی و 

صادراتی درآمد کسب کند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
»فملی« در 11 ماه سال 1400 به 
دو میلیون و 674 هزار و 152 تن 

رسید که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 82 درصد رشد 

را نشان می دهد
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شـرکت فـوالد هرمـزگان تـا پایـان بهمـن ماه سـال جـاری توانسـت بـا فروش 
یک میلیـون و 323 هـزار تن محصـول در بازارهـای داخلی و صادراتـی، 196 هزار و 
977میلیـارد ریـال درآمـد کسـب کند کـه این میـزان درآمد رشـد 81 درصـدی را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

»هرمز« 19.6 هزار میلیارد تومان در 
آمد کسب کرد

تا پایان بهمن ماه 1400؛
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1400ماه  سال  11میزان تولید محصوالت فوالد هرمزگان در -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

مصرفـی  گاز  گسـترده  قطعـی  آنالیـن«،  »فلـزات 

صنعـت فـوالد کشـور در زمسـتان، بر عملکرد تولید 

فـوالد هرمـزگان تاثیـر قابـل توجهـی گذاشـت و بـا 

اینکـه در دی مـاه ایـن شـرکت 144 هـزار تـن تختـال 

تولید کرده بود، میزان تولید این محصول »هرمز« 

در بهمن ماه به 100 هزار تن تقلیل یافت. با این حال 

در بخش فروش، فوالد هرمزگان عملکرد موفقی در 

بهمن ماه داشت و توانست 120 هزار تن محصول را 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

تولید فوالد هرمزگان از یک میلیون و   

491هزار تن گذشت

نمودار 1 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

توانسـته اسـت در 11 مـاه سـال 1400،  یـک میلیـون و 

300 هـزار و 629 تـن تختـال فـوالدی تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، یـک میلیـون و 

380 هزار و 87 تن تختال تولید کرده بود.

»هرمـز« از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان بهمـن مـاه 

موفـق بـه تولیـد 191 هـزار و 225 تـن سـایر محصـوالت 

فوالدی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، 10 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در سال گذشته طی همین مدت 173 هزار و 

888 تن سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجموع تولید فوالد هرمزگان در دوره 11 ماهه 

امسال به یک میلیون و 491 هزار و 854 تن رسید. 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، توانسـته 

بـود یـک میلیـون و 553 هـزار و 975 تـن محصـول 

تولید کند.

فروش یک میلیون و 323 هزار تنی محصول  

نمودار 2 حاکی از آن بوده شرکت فوالد هرمزگان 

در 11 مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت یک میلیـون و 

را در  فـوالدی خـود  تختـال  تـن  و 563  هـزار   251

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برسـاند. این 

شـرکت در دوره مـورد بررسـی سـال گذشـته موفـق 

بـه فـروش یـک میلیـون و 264 هـزار و 921 تن تختال 

 در بازار شده بود.
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1400ماه  سال 11میزان فروش محصوالت فوالد هرمزگان در -2نمودار 

سایر اسلب فوالدی مجموع

»هرمـز« در 11 مـاه سـال جـاری، 72 هـزار و 277 

تن از سـایر محصوالت فوالدی را در بازار داخلی به 

فروش رساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، 156 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در سـال 1399 طـی همیـن مـدت توانسـته 

بـود 28 هـزار و 151 تن سـایر محصـوالت فوالدی را 

در بازار داخلی به فروش برساند.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هرمزگان در دوره 11 ماهه امسـال، به یک میلیون و 

323 هـزار و 840 تـن رسـید کـه ایـن میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 2 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 11 ماه سـال 1399 توانسـت 

بـود در مجمـوع یـک میلیـون و 293 هـزار و 72 تـن 

محصول در بازار بفروشد.

رشد 77 درصدی درآمد حاصل از فروش   

تختال

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

و  هـزار  اسـت 192  توانسـته  سـال 1400  مـاه  در 11 

94میلیارد و 276 میلیون ریال درآمد از فروش تختال 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  گذشـته، 77  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در 11 مـاه سـال 

گذشـته، 108 هزار و 347 میلیارد و 68 میلیون ریال 

درآمد از فروش تختال کسب کند.

»هرمز« از آغاز امسـال تا پایان بهمن ماه موفق 

بـه کســـب درآمـــد چهـــار هـزار و 883 میلیـارد و 

322میلیـــون ریــــالی از فـــروش سایـــر محصـوالت 

فـوالدی شـد کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیش، با رشـد 984 درصدی همراه بوده اسـت. 

این شرکت در سال 1399 طی همین مدت توانسته 

بود 450 میلیارد و 301 میلیون ریال درآمد از فروش 

داخلی سایر محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمد شـرکت فوالد هرمـزگان در دوره 

11 ماهـه سـال جـاری بـه 196 هـزار و 977 میلیـارد و 

598 میلیون ریال رسید که این میزان در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 81 درصد رشـد داشـته 

سـال 1399  مشـابه  مـدت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

توانسـته بود در مجموع، 108 هزار و 797 میلیارد و 

369 میلیون ریال درآمد کسب کند.

همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، نرخ 

تختـال شـرکت فـوالد هرمزگان طـی 11 ماه امسـال با 

رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه طـوری کـه تختـال ایـن 

قیمـت  بـه  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت 

تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال  هـزار   758 و  137میلیـون 

قیمت گـذاری شـد. در بهمـن مـاه سـال 1400 قیمت 

تختـال فـوالد هرمـزگان بـا اندکـی کاهـش نسـبت به 

ماه قبل از آن، به 149 میلیون و 26 هزار ریال به ازای 

هـر تـن رسـید. میانگیـن نـرخ فـروش تختـال فـوالد 

و  میلیـون   153 نیـز  امسـال  مـاه   11 در  هرمـزگان 

483هزار ریال به ازای هر تن ثبت شده است.
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مجمـوع تولیـد گروه کارخانه هـای تولیدی نورد آلومینیوم در بهمن ماه امسـال نسـبت 
بـه مـاه پیش از آن، 6.6 درصد و نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل، 13.1 درصد رشـد 

داشته است.

»فنوال« 1370 تن محصول تولید کرد
در بهمن ماه 1400،

آن، 4.2 درصـد افزایـش داشـته اسـت و از 93 هـزار و 

و  هـزار  بـه 97  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان   583

488تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم در ماه مورد بررسـی 

ایـن  فـروش  نـرخ  نسـبت  مقایسـه  اسـت.  رسـیده 

محصول آلومینیومی »فنوال« در بهمن ماه امسال با 

رشـد  نشـان دهنده   ،1399 سـال  در  مشـابه  مـدت 

44درصـدی اسـت. قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی 

و  هـزار  قبـل، 67  مـاه سـال  بهمـن  ایـن شـرکت در 

703تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

تولید کویل آلومینیومی 21.2 درصد افت   

را تجربه کرد

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 

156 تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه 

بـا مـاه قبـل از آن کـه 198 تـن کویـل آلومینیومـی در 

ایـن شـرکت تولیـد شـده بـود، افـت 21.2 درصـدی 

مالحظه می شـود. میزان تولید این محصول در ماه 

مـورد بررسـی در مقایسـه بـا بهمـن مـاه 1399 کـه 

میـزان تولیـد کویـل آلومینیومـی 38 تن بـود، بیانگر 

افزایش قابل توجه 316.3 درصدی است.

میـزان فـروش کویـل آلومینیومـی »فنـوال« در 

بهمن ماه سال جاری، 209 تن بوده است که نسبت 

بـه دی مـاه کـه ایـن شـرکت، 188 تـن از این محصول 

درصـدی   11.3 رشـد  بـود،  رسـانده  فـروش  بـه  را 

مشـاهده می شـود. همچنین مقایسـه میزان فروش 

کویـل آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی نسـبت به 

افزایـش  از  حکایـت  گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت 

277.2درصـدی فـروش ایـن محصـول دارد. شـرکت 

نـورد آلومینیـوم در بهمـن مـاه 1399، 55 تـن از ایـن 

محصول را به فروش رسانده بود.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در 

بهمن ماه 1400، حاکی از آن است که این شرکت در 

زمینـه تولیـد و فـروش تسـمه و کلد آلومینیومـی در 

مقایسه با دی ماه امسال مثبت عمل کرده است.

رشد 177.7 درصدی فروش ورق آلومینیومی  

مـاه 1400،  بهمـن  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

347تن ورق آلومینیومی تولید کرد که در مقایسـه 

بـا مـاه قبـل از آن، افـت 2.9 درصـدی داشـته اسـت. 

»فنوال« در دی ماه امسال، 357 تن ورق آلومینیومی 

سـال  مـاه  دی  در  شـرکت  ایـن  بـود.  کـرده  تولیـد 

گذشته ورق آلومینیومی تولید نکرده بود.

بررسی میزان فروش ورق آلومینیومی »فنوال« 

در بهمن ماه سال جاری، بیانگر افت 20.5 درصدی 

فروش این محصول نسبت به ماه قبل از آن است. 

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 319تن 

ورق آلومینیومـی بـه فـروش رسـاند. این شـرکت در 

را  محصـول  ایـن  از  تـن   401 جـاری،  سـال  دی مـاه 

فروخته بود. همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی 

در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

دارد.  177.7درصـدی  افزایـش  از  نشـان  گذشـته، 

»فنوال« در بهمن ماه 1399، 115 تن ورق آلومینیومی 

فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

 آلومینیـوم در بهمـن مـاه 1400 نسـبت به ماه پیـش از 
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1400عملکرد کارخانه های نورد آلومینیوم در بهمن ماه -1نمودار 

ورق کویل تسمه کلد سایر

بررسیدر ماه موردیک ماه پیشیک سال پیش

نـرخ فـروش کویـل شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

بهمن ماه 1400، 3.9 درصد نسـبت به ماه قبل از آن 

رشد داشت؛ به گونه ای که از 93 هزار و 346 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم به 97 هزار و 18 تومـان به ازای 

هـر کیلوگـرم رسـید. ضمـن اینکـه نـرخ فـروش ایـن 

محصـول در بهمـن مـاه امسـال نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 69 هـزار و 

352 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 39.9 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

عملکرد مطلوب »فنوال« در تولید و   

فروش تسمه آلومینیومی

میزان تولید تسـمه »فنوال« در بهمن ماه سـال 

جاری، 347 تن بوده که نسبت به ماه قبل از آن که 

رشـد  بـود،  تـن   195 محصـول،  ایـن  تولیـد  میـزان 

34.4درصدی داشـته اسـت. میزان تولید تسـمه در 

مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مـدت زمان مشـابه در 

سال 1399، حدود 17.4 درصد افزایش داشته است؛ 

سـال  مـاه  بهمـن  در  شـرکت  ایـن  کـه  گونـه ای  بـه 

گذشته 296 تن تسمه تولید کرده بود.

شـرکت نورد آلومینیوم در دومین ماه زمسـتان 

1400، 351 تـن تسـمه آلومینیومـی بـه فـروش رسـاند 

که نسـبت به دی ماه که این شـرکت 211 تن تسـمه 

فروختـه بـود، بیانگر 66.1 درصد رشـد اسـت. میزان 

فروش تسـمه »فنوال« در بهمن ماه امسـال نسـبت 

حـدود   ،1399 سـال  در  مشـابه  زمـان  مـدت  بـه 

13.5درصد افزایش را نشان می دهد. ان شرکت در 

بهمن ماه سال قبل، 309 تن تسمه فروخته بود.

نـرخ فـروش تسـمه »فنـوال« در بهمـن مـاه سـال 

جاری، 97 هزار و 506 تومان به ازای هر کیلوگرم به 

ثبت رسـید که نسـبت به دی ماه 1400 و بهمن ماه 

سـال 1399، بـه ترتیـب 1.1 درصـد و 41.6 درصد رشـد 

داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در دی ماه 

1400، 96 هزار و 417 تومان به ازای هر کیلوگرم و در 

بهمـن مـاه 1399، 68 هـزار و 851 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد تولید کلد آلومینیومی طی یک ماه  

مـاه 1400،  بهمـن  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

83تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید کلد 

ایـن  از  تـن  آن کـه 77  از  قبـل  مـاه  بـا  در مقایسـه 

محصـول تولیـد شـده بـود، 7.1 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد امـا در مـدت مشـابه سـال 1399، 85 تـن 

کلـد در ایـن شـرکت تولیـد شـده بـود کـه بیانگـر 

کاهـش 3 درصـدی تولیـد این محصـول در ماه مورد 

بررسی نسبت به بهمن ماه سال قبل است.

»فنوال« در بهمن ماه امسال 78 تن کلد فروخت 

کـه نسـبت بـه دی مـاه سـال جـاری بـا میـزان فـروش 

37تـن، افزایـش قابـل مالحظـه 112.2 درصدی داشـت 

اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان 

فروش 81 تن، 4.1 درصد افت مالحظه می شود.

نـرخ فـروش کلد شـرکت نورد آلومینیـوم در ماه 

رشـد  امسـال،  مـاه  بـه دی  نسـبت  بررسـی،  مـورد 

13.6درصـدی داشـته و از 102 هـزار و 13 تومـان بـه 

و  هـزار   115 بـه  مـاه  آبـان  در  کیلوگـرم  هـر  ازای 

871تومان به ازای هر کیلوگرم در بهمن ماه رسیده 

مقایسه میزان فروش کویل 
آلومینیومی در ماه مورد بررسی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
حکایت از افزایش 277.2درصدی 
فروش این محصول دارد. شرکت 

نورد آلومینیوم در بهمن ماه 1399، 
55 تن از این محصول را به فروش 

رسانده بود
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اسـت. همچنیـن نـرخ فـروش ایـن محصـول در مـاه 

مورد بررسـی نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399 با 

قیمـت 76 هـزار و 819 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم، 

50.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

کاهش تولید و فروش محصوالت کارمزدی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در بهمـن مـاه 1400، 

413 تـن محصـول کارمـزدی تولیـد کـرد و ایـن در 

حالی است که در دی ماه، این شرکت توانسته بود 

435تـن محصـول کارمـزدی تولیـد و روانـه بازار کند 

محصـوالت  تولیـد  درصـدی   5 افـت  بیانگـر  کـه 

کارمـزدی در مـاه مـورد بررسـی اسـت. در مـدت 

مشابه سال گذشته نیز 772 تن محصول کارمزدی 

در ایـن شـرکت تولیـد شـده بـود کـه نشـان از کاهش 

46.5 درصدی تولید محصوالت کارمزدی »فنوال« 

در بهمن ماه امسال است.

تـن  »فنـوال« در بهمـن مـاه سـال جـاری، 413 

محصول کارمزدی به فروش رسـاند که در مقایسـه 

با دی ماه 1400 و بهمن ماه 1399، به ترتیب 5درصد 

و 46.5 درصـد کاهـش داشـته اسـت. بـه طـوری کـه 

در دی ماه امسال و همچنین در مدت زمان مشابه 

سـال 1399، ایـن شـرکت بـه ترتیب 435تـن و 772 تن 

محصول کارمزدی فروخته بود. 

نـرخ فـروش محصـوالت کارمـزدی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در بهمن ماه امسال نسبت به ماه قبل از 

آن، 11.7 درصـد افـت و در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 49.3 درصـد افزایـش داشـته اسـت. بـه 

گونـه ای کـه ایـن نـرخ در دی مـاه 1400، 31 هـزار و 

821تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود و در بهمـن ماه 

سـال جـاری، بـه 28 هـزار و 97 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی 

این شرکت در بهمن ماه 1399، 18 هزار و 818 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در بهمن ماه  

همان گونـه کـه در نمودار 2 آمده اسـت، گروه 

کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در بهمـن 

مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 346 تـن 

انـواع محصـوالت نـورد آلومینیومی تولید کرد که 

413 تـن آن کارمـزدی بـود. میـزان تولیـد »فنـوال« 

در این ماه، نسـبت به ماه پیش از آن، 6.6 درصد 

و نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، 13.1 درصـد 

رشد داشته است.

شـرکت نورد آلومینیوم در دومین ماه زمسـتان 

امسـال، در مجموع حدود یک هزار و 370 تن انواع 

محصـوالت آلومینیومـی فروخت کـه 413 تـن از آن، 

کارمـزدی بـود. میـزان فـروش ایـن شـرکت در بهمـن 

مـاه 1400 نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 7.7 درصـد و 

نسـبت به دوره مشـابه سـال 1399، 2.8 درصد رشـد 

داشته است.

»فنـوال« در بهمـن ماه سـال جـاری، در مجموع 

حـدود یـک هـزار و 106 میلیارد و 219 میلیون ریال از 

محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی خـود درآمـد 

کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 10.1 درصد 

افزایـش و همچنیـن نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 

گذشته، 106 درصد رشد پیدا کرده است.
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قیمت محصوالت کارخانه های نورد آلومینیوم -2نمودار 

کامپوزیت ورق تسمه کلد

نرخ فروش محصوالت کارمزدی 
شرکت نورد آلومینیوم در بهمن 

ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، 
11.7 درصد افت و در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، 49.3 درصد 
افزایش داشته است
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 

تقسیم سود 575 تومانی در مجمع »فسبزوار«

حرکت به سمت تولید 3.5 میلیون تن ورق فوالدی 

شرکت مس، بزرگ ترین صادرکننده فلزات اساسی در کشور است
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مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت پـارس فوالد سـبزوار با حضور 88 درصدی سـهامداران رای به تقسـیم سـود پنـج هزار و 
750 ریالی میان سهامداران داد.

تقسیم سود 575 تومانی در مجمع »فسبزوار«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، مجمع عمومی عادی شرکت پارس 

فوالد سبزوار با موضوع استماع گزارش هیئت  مدیره 

و بـازرس قانونـی، تصویـب صورت هـای مالـی سـال 

)دوره( مالی منتهی به  30 آذر 1400، انتخاب حسابرس 

انتخـاب روزنامـه کثیر االنتشـار،  قانونـی،  بـازرس  و 

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 

و تعییـن پـاداش هیئت مدیـره با حضـور 88 درصدی 

سهامداران در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئـت رئیسـه 

در جایگاه قانونی، قرائت دسـتور جلسـه از سـوی 

ریاسـت مجمـع عمومی و معرفـی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

مجتبی شعبانی، مدیرعامل شرکت پارس فوالد 

سبزوار در این مجمع در خصوص عملکرد این شرکت 

در سـال مالـی منتهـی بـه 30 آذر ماه سـال 1400 اظهار 

داشـت: شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار در اردیبهشـت 

سـال 1397 تولیـد خـود را آغـاز کـرد. ایـن شـرکت بـا 

هـدف تولیـد 800 هـزار تـن آهن اسـفنجی، 70 هزار تن 

بریکت سرد و 800 هزار تن فوالد احداث شد.

وی افزود: در سـال مالی منتهی به 30 آذر 1400 

خوشـبختانه شـرکت پارس فوالد سـبزوار با همکاری 

مدیران و کارکنان شـرکت جهش درآمد و سـود قابل 

توجهی را تجربه کرد. به طوری که سـود شـرکت از 

یک هزار و 200 میلیارد تومان در سـال مالی قبل، با 

جهش 116 درصدی به بیش از دو هزار و 500میلیارد 

تومان رسید. همچنین درآمد شرکت در سال مالی 

1400 حدود 6 هزار و 399 میلیارد تومان بود که این 

میـزان نیـز نسـبت بـه سـال مالـی قبـل از آن رشـد 

129درصـدی را نشـان می دهـد. ضمـن اینکـه سـود 

هـر سـهم شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار در پایان سـال 

مالـی 6هـزار و 491 ریـال بـود کـه ایـن میـزان نیـز 

نسـبت بـه سـال قبـل از آن از رشـد 116 درصـدی 

برخوردار بوده است.

مدیرعامــــل شرکــــت پــــارس فــــوالد سبــــزوار 

خاطرنشـان کرد: چندین پروژه در حوزه زیرسـاخت 

در دست اقدام داریم که به طور میانگین 91درصد 

پیشـرفت دارد. از جملـه ایـن پروژه هـا می تـوان بـه 

گازرسـانی،  برق رسـانی،  آبرسـانی،  تصفیه خانـه، 

جاده های دسترسی و ریلی کردن انتقال گندله به 

مجتمـع از خـط ریلـی اصلـی و... اشـاره کـرد. ایـن 

پـروژه در سـال جـاری بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا 

با تاخیر مواجه شدند اما سرعت پیشرفت آن  ها در 

پیشـرفت  کنـدی  و  شـده  بیشـتر  اخیـر  ماه هـای 

جبران خواهد شد.

شـعبانی یـادآور شـد: در گذشـته گندلـه مـورد 

نیـاز شـرکت بـه طـور کامـل از طریـق حمـل جـاده ای 

منتقـل می شـد که این موضـوع محدودیت هایی را 

بـرای شـرکت بـه وجـود آورده بـود. خوشـبختانه بـا 

تمهیداتی که اندیشـیده شـد، تمامی مواد اولیه از 

توسـط  مجتمـع  کیلومتـری  دو  تـا  سـنگان  معـدن 

راه آهـن منتقـل می شـود. ایـن امـر عـالوه بـر اینکـه 

ترافیک جاده ای را کاهش داده، در کنار آن هزینه های 

حمل را نیز کم کرده اسـت. در سـال جاری با نصب 

تجهیـزات جدیـد میـزان تولیـد از 90 تـا 95 تـن بـر 

ساعت به 110 تن بر ساعت رسیده است.

وی تصریـح کـرد: در سـال جـاری شـرکت پـارس 

افتخـارات  و  موفقیت هـا  توانسـت  سـبزوار  فـوالد 

متعددی را کسب کند که مهم ترین آن پذیرش در 

بـورس بـود. همچنیـن گواهینامـه تعهـد بـه تعالـی 

سـازمانی را کسـب کردیـم. ضمـن اینکـه در مقولـه 

HSE تقدیرنامه دریافت کردیم.

مدیرعامـل شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار تاکیـد 

کـرد: یـک مجموعـه زمانـی موفـق خواهـد بـود کـه 

همه عوامل در کنار هم کار کنند. در پارس فوالد 

توسـعه  و  بومی سـازی  بازرگانـی،  بخـش  سـبزوار 

بسـیار فعـال بـوده و از هماهنگـی و رشـد خوبـی 

برخوردار بوده است. به طوری که واحد بومی سازی 

توانسـت  داد،  کـه صـورت  تمهیداتـی  بـا  شـرکت 

15میلیون یورو در سـال مالی گذشـته صرفه جویی 

ارزی داشته باشد.

شـعبانی عنـوان کـرد: علی رغـم قطعـی بـرق در 

تابستان و قطعی گاز در زمستان، خوشبختانه تولید 

شـرکت مطابـق بـا بودجـه پیـش  بینـی  شـده بـود و 

حدود 18 هزار تن از آن باالتر رفت. این موفقیت به 

این دلیل به دست آمد که در زمان توقف تولید به 

نگهـداری  و  تعمیـر  توانسـتیم  گاز،  قطعـی  دلیـل 

اساسی کارخانه را انجام دهیم.

وی ابراز کرد: پارس فوالد سبزوار در اردیبهشت 

مـاه سـال جـاری بـرای نخسـتین بـار آهـن اسـفنجی 

خـود را در بـورس کاالی ایـران بـرای شفاف سـازی 

واسـطه ها عرضـه کـرد. در حـال  و حـذف  فـروش 

بـورس  در  شـرکت  محصـوالت  تمـام  نیـز  حاضـر 

عرضه می شود.

مدیرعامـل شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار مطـرح 

کـرد: کارخانـه در یـک منطقـه کمتـر توسـعه یافتـه 

حـوزه  در  شـرکت  رو،  ایـن  از  و  شـده  احـداث 

مسـئولیت های اجتماعـی بسـیار فعـال اسـت و در 

زمینه ساخت مدارس، بسته های حمایتی، آموزشی، 

بهداشـتی و غذایـی فعالیـت کـرده اسـت. در حـال 

حاضر دو مدرسه در منطقه در حال ساخت داریم.

شـعبانی برنامـه شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار در 

سـال جـاری مالـی را ادامـه تولیـد و فـروش مطابـق بـا 

بودجـه تعییـن شـده، تکمیـل خـط ریلـی از راه آهـن 

اصلی تا مجتمع و افزایش ظرفیت اعالم کرد.

مدیرعامـل  سـمیعی نژاد،  مسـعود  ادامـه،  در 

شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان و ریاسـت مجمـع، 

طـی سـخنانی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه وضعیـت 

تامین گاز و برق صنعت فوالد کشور، شرکت پارس 

فـوالد سـبزوار تمهیـدات خوبـی را بـرای ایـن منظـور 

اندیشـید. همچنیـن هیئـت مدیـره در یـک تصمیـم 

شجاعانه افزایش ظرفیت را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: بزرگ ترین مزیت شرکت پارس فوالد 

سـبزوار نسـبت بـه سـایر طرح های هفتگانه فـوالدی 

بـرای سـهامداران، دسترسـی آسـان بـه مـواد اولیـه 

اسـت و از شـرکت های زیرمجموعه سـرمایه گذاری 

پارسـیان تامیـن می شـود. بنابرایـن نگرانـی در مـورد 

کمبود مواد اولیه نخواهد داشت.

سـمیعی نژاد خاطرنشـان کـرد: قرار بـود در فوالد 

سبزوار یک طرح فوالدسازی به ظرفیت 800 هزار تن 

اجـرا شـود کـه بـا توجه بـه تحریم ها و گذشـت زمان، 

بـود  بـرای یـک شـرکت چینـی  فاینانـس طـرح کـه 

منقضـی شـده و اکنـون منتظـر تعییـن تکلیـف ایـن 

فاینانس به مبلغ 31 میلیون یورو هستیم. به محض 

طـرح  شـود،  تکلیـف  تعییـن  فاینانـس  ایـن  اینکـه 

فوالدسازی را آغاز خواهیم کرد.

پـس از صحبت هـای مدیرعامل و رئیس مجمع، 

حسـابرس و بـازرس قانونـی بندهـای خـود از گزارش 

هیئت مدیره را قرائت و رئیس مجمع نیز دستورات 

الزم برای رعایت بندها را صادر کرد.

در پایـان مجمـع عمومـی عـادی شـرکت پـارس 

فـوالد سـبزوار، صورت هـای مالـی سـال منتهـی بـه 

30آذر ماه سال 1400 تصویب شد.

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان 

بازرس قانونی و حسابرس اصلی انتخاب شد.

روزنامـه  دنیـای اقتصـاد و اطالعـات بـه عنـوان 

روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

معرفی شدند.

سـرمایه گذاری  شـرکت  ایمیـدرو،  همچنیـن 

پارسیان، شرکت لوتوس، شرکت ساختمانی پارسیان 

و اپـال کانـی پـارس به عنوان اعضای حقوقی هیئت 

مدیره شرکت پارس فوالد سبزوار انتخاب شدند.

مجمــــع شرکــــت پـــارس فـــوالد سبـــزوار مبلـــغ 

12میلیـــارد تومـــان سرمایـــه را بـه مسئولیت هــای 

اجتماعی اختصاص داد.

سـود کلـی ایـن شـرکت دو هـزار و 500 میلیـارد 

تومــــان بـــود کـــه بـــا موافقــت سـهامداران، سـود 

تخصیـص یافتـه بـه سـهامداران 575 تومـان بـه ازای 

هر سهم تعیین شد.

شرکت پارس فوالد سبزوار با 
همکاری مدیران و کارکنان شرکت 
جهش درآمد و سود قابل توجهی را 

تجربه کرد. به طوری که سود شرکت 
از یک هزار و 200 میلیارد تومان 
در سال مالی قبل، با جهش 116 

درصدی به بیش از دو هزار و 500 
میلیارد تومان رسید
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مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران گفت: علی رغـم وجود مشـکالت اقتصادی ناشـی از تحریم و شـیوع ویـروس کرونا، 
توانستیم طی امسال بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دالر درآمد صادراتی داشته باشیم.

شرکت مس، بزرگ ترین صادرکننده فلزات 
اساسی در کشور است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن«، اردشـیر سـعدمحمدی در آییـن افتتاحیـه 

چهارمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنایـع 

فلـزات غیرآهنـی کـه بـا حضـور »وجیه الّلـه جعفـری، 

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی«، »مسـعود خوانسـاری، رئیس اتاق 

بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران« و جمعی 

از مدیـران و مسـئوالن صنایـع فلـزات غیرآهنی برگزار 

شـد، اظهار داشـت: جهان پیرامون بشـر، مشـابه یک 

دهکـده اقتصـادی اسـت کـه کشـورهای مختلـف به 

دنبال رشد و توسعه اقتصادی در آن هستند و ما نیز 

چـاره ای جـز همسـو شـدن بـا اقتصـاد بین المللـی در 

راستـــای پیشـرفت کشـــور نداریـم. رشـد اقتصـادی 

گسترده کشورهای جهان و تغییرات شدت مصرف، 

دو عامـــل مهـم در تولیـــد ناخالـص ملی کشورهـــای 

مختلف اسـت که تاثیر بسـزایی بر شـرایط اقتصادی 

آن ها خواهد داشت.

وی افزود: میزان تقاضای مصرف مس در جهان 

از سـال 2020 تـا 2035 بـا رشـد 2.2 درصـد پیش بینـی 

شـده اسـت کـه ایـن میـزان بـرای مـس تصفیـه شـده، 

1.7درصـد و قراضـه مـس حـدود 4.7 درصد اسـت. بر 

همیـن اسـاس، می تـوان گفـت چشـم اندار مناسـبی 

جهـت سـرمایه گذاری در حـوزه صنعـت مـس وجـود 

دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه 99 درصـد بنگاه هـای 

اقتصادی جهان در سـال 2021، با سـوددهی کامل در 

زمینه سرمایه گذاری در این صنعت مواجه شده اند. 

کشـورهای مطـرح صنعتـی جهـان همچـون چیـن و 

و  بلندمـدت  برنامه ریـزی  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت 

ویژه ای جهت استفاده از فلز مس در صنایع مختلف 

مانند خودروسـازی، انرژی و ساختمان سـازی تا سـال 

2026 داشـته اند. بـرای مثـال، مصـرف مـس تصفیـه 

بـا  ترتیـب  بـه  سـال 2022  در  آمریـکا  و  چیـن  شـده 

2.1درصـد و 3.4 درصـد رشـد همـراه بـوده اسـت و 

مصرف مس در این دو کشـور بزرگ اقتصادی جهان 

تا سال 2026 به ترتیب به 13 میلیون و 700 هزار تن و 

دومیلیـون و 500 هـزار تـن در سـال خواهـد رسـید کـه 

نشـان از توجـه ویـژه ایـن دو غـول اقتصـادی جهـان بـه 

پیشـرفته  کشـورهای  در  مهـم  ایـن  دارد.  فلـز  ایـن 

اقتصـادی در اروپـا نیـز دیـده می شـود و مصرف مس 

در قاره سبز تا سال 2026 به سه میلیون و 400 هزار تن 

در سال خواهد رسید.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 

خصـوص آینـده صنعـت مـس در جهـان، بیـان کـرد: 

آینـده مـس بـا اقتصـاد جهـان سـبز شـکل مناسـبی 

خواهــــد گرفـــت؛ چراکـه جهـــان بـه سمـــت تولیـد 

انرژی هـــای  از  استفـــاده  و  الکتریکـی  خودروهـــای 

تجدیدپذیر در حال حرکـــت است. در حال حاضـــر، 

39درصـد از میـزان انـرژی مورد اسـتفاده در جهـان از 

نفت تولید می شود و میزان تاثیرپذیری تولید انرژی 

از نفـت در سـال 2050 بـه 4 درصـد کاهـش خواهـد 

یافت. از سوی دیگر، حدود 18 درصد از منابع انرژی 

جهـان از نیـروی بـرق تامیـن می شـود و ایـن میـزان در 

سـال 2050 بـه 51 درصـد افزایـش خواهـد یافـت. در 

همیـن راسـتا، مـس بـه عنـوان موثرتریـن فلـز مـورد 

استفاده در صنعت برق، می تواند به دلیل دارا بودن 

خاصیـت هدایـت الکتریکـی بـاال، نقـش کلیـدی در 

راستای تامین انرژی مورد نیاز صنایع مختلف تا سال 

2050 داشته باشد. همچنین مصرف کاتد مس طی 

15 سال آینده به بیش از 10 میلیون تن در سطح جهان 

افزایش خواهد یافت که دلیل اصلی آن، توسعه تولید 

خودروهـای برقـی و دسترسـی بیشـتر بـه انرژی هـای 

تجدیدپذیر در کشورهای مختلف است.

سعدمحمدی ضمن تاکید بر استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیـر در داخـل کشـور، عنـوان کـرد: جهـت 

توسعه میادین گازی و افزایش تولید گاز در کشور، 

بـه 100 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری نیـاز اسـت اما با 

سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی که مس 

نقش کلیدی در تولید آن دارد، می توانیم صرفه جویی 

بسـیاری در هزینه هـای مختلـف اعـم از تامین مواد 

اولیـه داشـته باشـیم. در حـال حاضـر، شـرکت های 

بـزرگ و مطـرح مـس در جهـان، بـرای تامیـن انـرژی 

خـود بـه سـمت اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر 

رفته انـد و سـهم خـود را از آالیندگـی جهانـی کاهـش 

داده انـد. بنابرایـن اگـر مـا برنامه ریـزی مدونـی در 

راسـتای اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر نداشـته 

باشـیم، تا ١٠ سـال آینده در تولید و صادرات مس به 

مشکل برخواهیم خورد و باید از هم اکنون به دنبال 

استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر در صنعت 

مس باشیم.

وی ضمـن اشـاره بـه کاهـش عیـار مـس در دنیـا، 

توسـعه صنعت مس را طی چهار سـال آینده فرصت 

طالیی برای کشـور دانسـت و گفت: در حال حاضر، 

عیار معادن بزرگ مس در دنیا روند کاهشـی داشـته 

است و میزان تولید مس در این معادن 21 میلیون تن 

بـرآورد شـده اسـت کـه ایـن میـزان طـی چهـار سـال 

یافـت.  خواهـد  کاهـش  تـن  میلیـون  بـه 17  آینـده، 

خوشـبختانه مـا در داخـل کشـور توانسـته ایم حـدود 

چهـار میلیـارد و 500 میلیـون تـن ذخایر جدید مس با 

عیار مناسـب کشـف کنیم که اکتشاف معدن مس 

سـریدون بـا بهره گیـری از تکنولـوژی روز دنیا، افتخار 

بـزرگ شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در ایـن زمینـه 

اسـت و ایـن معـدن ارزشـمند ذخیـره ای بالـغ بـر سـه 

میلیـارد تـن مس با عیـار 0.55 درصـد دارد. در همین 

راسـتا، بایـد نـگاه ویـژه ای بـه آمـوزش و پـرورش نیروی 

انسـانی شایسـته و کارآمـد داشـته باشـیم تـا بتوانیـم 

گام های موثر و جدیدتری را در حوزه اکتشاف معادن 

مس برداریم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 

ارتباط با سرمایه گذاری کشورهای مطرح جهان در 

صنعـت مـس، اذعـان کـرد: شـیلی در مقـام یکی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان مس دنیا، سرمایه گذاری 

اسـتراتژیک  صنعـت  ایـن  در  دالری  میلیـارد   27

داشـته اسـت. در پـرو، سـرمایه هشـت میلیـارد و 

500 میلیـون دالر بـرای صنعـت مـس در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت و کنگـو، سـرمایه گذاری 9 میلیـارد و 

اسـت.  داشـته  حـوزه  ایـن  در  دالری  700میلیـون 

همچنیـن سـرمایه گذاری در ایـران، هشـت هـزار و 

887 میلیـارد تومـان بـوده اسـت تـا بتوانیـم میـزان 

تولیـد کاتـد مـس را بـه 600 هـزار تـن در سـال افزایش 

دهیـم. در حـال حاضـر، کشـور مـا رتبه هفتم ذخایر 

آن  مـس  متوسـط  عیـار  کـه  دارد  را  دنیـا  در  مـس 

0.53درصـد اسـت و در حـال برنامه ریـزی و تـالش 

بـرای ارتقـای یـک پلـه ای ایـن رتبـه طـی 6 مـاه آینـده 

هسـتیم؛ چراکه به همت کارشناسـان و متخصصان 

مجـرب شـرکت ملـی صنایع مـس ایران، اکتشـافات 

جدیدی در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

رکورد باالترین نرخ سود و فروش صنعت مس  

سعدمحمدی ضمن اشاره به افزایش قیمت مس 

تا محدوده 11 هزار دالر، مطرح کرد: تولید کاتد مس 

در شـرکت ملی صنایع مس ایران طی دو تا سـه سـال 

امسـال  و  اسـت  داشـته  را  روبه رشـدی  رونـد  اخیـر 

کشورهای مطرح صنعتی جهان 
همچون چین و ایاالت متحده 

آمریکا،  برنامه ریزی بلندمدت و 
ویژه ای جهت استفاده از فلز مس در 

صنایع مختلف مانند خودروسازی، 
انرژی و ساختمان سازی تا سال 

2026 داشته اند
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توانسـته ایم از تولیـد 280 هـزار تـن کاتـد مـس عبـور 

کنیم که این میزان در سال آینده به بیش از 300 هزار 

تن خواهد رسـید. الزم به ذکر اسـت که شـرکت ملی 

ایـران، بزرگ تریـن صادرکننـده فلـزات  صنایـع مـس 

اساسـی در کشـور اسـت کـه این امر، جزو افتخـارات 

ملی محسوب می شود و ما علی رغم وجود تحریم ها 

و شـرایط سـخت اقتصــادی در روزهـــای کرونایــی، 

توانسـتیم طـی سـال جـاری، بالـغ بـر یـک میلیـارد و 

500میلیون دالر درآمدزایی در حوزه صادرات داشته 

انـواع محصـول همچـون سـنگ  تولیـد  در  باشـیم. 

سـولفور، کنسـانتره مـس، کنسـانتره فلـزات گران بهـا 

و... نیـز رونـد افزایشـی داشـته ایم و بـا افتخـار، رکورد 

باالترین نرخ سود و فروش صنعت مس در پایان سال 

جـاری توسـط شـرکت ملی صنایع مس ایـران به ثبت 

خواهد رسید.

وی ضمـن اشـاره بـه تعریـف 29 طـرح توسـعه 

بـرای شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران تـا پایـان سـال 

1410، خاطرنشـان کـرد: سـه طـرح توسـعه در سـال 

آینـده بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران طـی پنـج سـال آینـده، در جمـع 

10شـرکت برتـر تولیدکننـده کاتـد مـس جهـان قـرار 

خواهـــد گرفــــت و بـــا تـــالش همکـــاران دلســـوز و 

زحمتکش این مجموعه، میزان فروش شـرکت را تا 

سـه میلیـارد دالر افزایـش خواهیـم داد. فلـز مـس، 

نقـش بسـزایی در آینده صنایـع فلزی جهان خواهد 

رو جهـت  پیـش  از فرصت هـای  بایـد  کـه  داشـت 

سـرمایه گذاری در صنعـت مـس اسـتفاده کنیـم تـا 

مختلـف  بخش هـای  در  آن  مثبـت  نتایـج  شـاهد 

اقتصادی کشور باشیم.

سهم 72 درصدی مس از درآمد ناخالص   

معادن جهان

همچنیـن در ادامـه ایـن مراسـم، سـعد عبـدی، 

مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران ضمـن اشـاره بـه اهمیـت تولیـد مـس در 

جهان، اظهار کرد: صنعت مس طی سالیان اخیر در 

کانون توجه کشـورهای مطرح معدنی دنیا همچون 

روسیه، استرالیا و کنگو قرار گرفته است. قیمت این 

فلـز اسـتراتژیک طـی ماه هـای اخیر به دنبال شـیوع و 

گسـترش ویـروس کرونـا، تنش هـای ژئوپلیتیکـی در 

اروپای شرقی و کمبود عرضه جهانی، رشد چشمگیری 

داشته است و به احتمال فراوان به 11هزار دالر در هر 

تن خواهد رسید.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: بـر اسـاس آمار 

و  چیـن  شـانگهای  بـورس  و  لنـدن  فلـزات  بـورس 

همچنین پیش بینی کارشناسان، ذخایر مس تا سال 

2025 بـه میـزان یـک میلیـون و 140 هـزار تـن بـرآورد 

شـده اسـت و بـه نظـر می رسـد بـا کمبـود عرضـه این 

فلـز در سـطح جهـان، قیمت مس تـا 15 هـزار دالر در 

هر تن افزایش یابد.

عبـدی ضمـن اشـاره به اهمیت اکتشـاف معادن 

مـس در داخـل کشـور، تصریـح کـرد: در معـادن مـس 

جهـان عـالوه  بـر ایـن فلـز، فلـزات دیگـری ماننـد طـال، 

بـا  کـه  دارد  وجـود  و...  مولیبـدن  نیـکل،  کبالـت، 

برنامه ریـزی دقیق و بهره گیری از تکنولـوژی روز دنیا 

در حـوزه اکتشـاف، می تـوان عـالوه بر تولیـد مس، به 

تولیـد ایـن فلـزات اساسـی نیز پرداخت. چراکه سـهم 

مس از درآمد ناخالص معادن جهان حدود 72 درصد 

بـوده اسـت و 28 درصـــد باقی مانـــده دیگـر را سـایر 

فلزات تشـکیل می دهد که بر همین اسـاس می توان 

با اکتشافات بیشتر، شاهد رشد و پیشرفت در حوزه 

معدن و صنایع فلزی باشیم.

 مدیـر امـور برنامه ریـزی و نظـارت شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در بخش دیگری از سخنان خود با 

بیـان اینکـه ذخایـر طـالی جهـان 554 هزار تن اسـت، 

یـادآور شـد: اسـترالیا در میـان کشـورهای مختلـف 

جهان، در مقام نخست ذخایر این فلز ارزشمند قرار 

دارد و  متاسفانه نام کشور ما حتی در بین 15 کشور 

اول نیـز دیـده نمی شـود. بر اسـاس جدیدترین آمـار و 

اطالعـات، تولیـد طـال در داخـل کشـور در سـال ١٣٩٩ 

حدود 10 تن طال بوده اسـت و این در حالی اسـت که 

ما در سـال 2020 نسـبت به سـال های گذشـته، شاهد 

افزایـش قیمـت طـال در جهـان هسـتیم و در بخـش 

عرضـه و تقاضـا، بـازار جهانـی متعـادل بوده و مشـکل 

خاصـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. بـر همین اسـاس 

باید تمام تالش خود را در زمینه اکتشاف و استخراج 

طال به کار بگیریم تا بتوانیم بیشترین بهره اقتصادی 

را از این فلز کمیاب داشته باشیم.

خوشبختانه ما در داخل کشور 
توانسته ایم حدود چهار میلیارد و 

500 میلیون تن ذخایر جدید مس با 
عیار مناسب کشف کنیم که اکتشاف 

معدن مس سریدون با بهره گیری 
از تکنولوژی روز دنیا، افتخار بزرگ 

شرکت ملی صنایع مس ایران در این 
زمینه است
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دومیـن کنفرانـس فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد هرمزگان بـا حضور شـرکت های مطرح فوالدسـازی کشـور، 
مسئوالن استانی و کشوری در بندرعباس برگزار شد.

دومین کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد هرمزگان

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

بین المللـی  کنفرانـس  دومیـن  آنالیـن«،  »فلـزات 

ریخته گـری مداوم شـرکت فـوالد هرمزگان با هدف 

شناسایی آخرین تکنولوژی ها و دستاوردها در حوزه 

فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد، شناسـایی 

بومی سـازی  و  تکنولـوژی  نیازهـای  و  مشـکالت 

قطعـات در جهـت رفـع موانـع تئوریـک توسـعه ای و 

فناورانـه در سـالن شـهید آوینـی شـهر بندرعبـاس 

برگزار شد.

لزوم حرکت به سمت بومی سازی   

ریخته گری مداوم

عطاللـه  کنفرانـس،  ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  در 

معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان طی 

در  هرمـزگان  فـوالد  در  داشـت:  اظهـار  سـخنانی 

مسائل تخصصی مصمم هستیم به سمت استفاده 

از تکنولوژی های نوین حرکت کنیم و این کنفرانس 

می تواند ما را در رسیدن به این هدف کمک کند.

وی افـزود: همـواره جـذب و اسـتفاده از نخبگان 

را در دسـتور کار داریم و امسـال 70 نخبه شناسـایی 

کردیـم کـه ایـن افـراد در حوزه های مختلف صنعت 

تحصیل خواهند کرد تا بتوانیم پس از فارغ التحصیلی 

از آن ها استفاده کنیم.

معروفخانـی خاطرنشـان کـرد: فـوالد هرمـزگان 

در  را  جایـزه  و  تندیـس  چندیـن  توانسـت  امسـال 

جشنواره های مختلف کسب کند که ازجمله آن ها 

تعالـی  ملـی  جایـزه  بلوریـن  تندیـس  بـه  می تـوان 

سازمانی اشاره کرد.

مدیرعامـل شـرکت فوالد هرمـزگان تصریح کرد: 

در دهـه فجـر چهـار طـرح بـزرگ همچـون طـرح احیا 

مسـتقیم، سـیلو، گازهای صنعتی و سـتاره سـیمین 

هرمز که سـال ها مسـکوت مانده بودند، کلنگ زنی 

کردیـم. در ادامـه، شـاهد طرح های توسـعه ای فوالد 

تولیـد  و  تنـی  میلیـون   3.5 گـرم  نـورد  هرمـزگان 

10میلیـون تـن فـوالد خـام در سـتاره سـیمین هرمـز 

خواهیـم بـود. بـا بهره بـرداری از طرح هـای توسـعه 

فـوالد هرمـزگان بـرای حـدود سـه هـزار نفـر اشـتغال 

ایجاد خواهد شد.

ایـن  برگـزاری  بـا  امیدواریـم  کـرد:  تاکیـد  وی 

کنفرانـس بتوانیـم در ارتقـای تکنولـوژی گام هـای 

مهمـی برداریـم. چـرا کـه در دوره قبـل شـاهد آن 

فـوالد  میـان  قـرارداد  انعقـاد  بـا  حتـی  کـه  بودیـم 

هرمـزگان و یـک شـرکت اروپایـی، بـا اعمال تحریم ها 

شـرکت اروپایـی ایـران را تـرک کـرد و ایـن طـرح بدون 

نتیجه ماند.

معروفخانی بیان کرد: قصد داریم بدون کمک 

ادامـه دهیـم و  خارجی هـا طرح هـای توسـعه ای را 

ابتـدا توسـعه بـه دو میلیـون تـن و سـپس بـه سـه 

میلیون تن فوالد را در دستور کار قرار خواهیم داد و 

تـا احـداث نـورد پیش خواهیـم رفت. قطعا برگـزاری 

شناسـایی  جهـت  مـا  بـه  رویدادهایـی  چنیـن 

تکنولوژی هـای جدیـد و بومی سـازی بـدون حضـور 

خارجی ها کمک خواهد کرد.

به دنبال تولید فوالد سبز هستیم  

علیرضا کاظمی، معاون توسعه و تکنولوژی فوالد 

و  فوالدسـازی  اجرایـی کنفرانـس  دبیـر  و  هرمـزگان 

ریخته گـری مـداوم نیـز طـی سـخنانی بـا اشـاره بـه 

اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در کشور، اظهار 

کرد: صنعت فوالد کشور در حال توسعه بوده و طبق 

تولیـد  بـه  رسـیدن  دنبـال  بـه  فـوالد  جامـع  طـرح 

55میلیـون تـن فوالد اسـت. یکـی از اهداف برگـزاری 

این کنفرانس، شناخت و معرفی فرصت های صنعت 

بـرای  بـه ویـژه  فـوالد در حـوزه ریخته گـری مـداوم 

و  سـرمایه گذاری ها  اولیـه،  مـواد  از  اسـتفاده 

چشم اندازها است. همچنین قصد داریم یک پایگاه 

داده در این حوزه راه اندازی کنیم و نتایج برگزاری این 

کنفرانس و تبعات بعدی را در آن قرار دهیم.

وی اضافـه کـرد: ایـن کنفرانـس بـا هـدف فراهـم 

نـو،  دسـتاوردهای  انتشـار  بـرای  محیطـی  کـردن 

شناسایی راه حل هایی برای مسائل مشترک صنعت 

فوالد  و تبادل اندیشـه صاحبان نظر در این صنعت 

برگزار می شود.

کاظمی خاطرنشـان کرد: قرار بود دو هفته قبل 

شـرایط  دلیـل  بـه  امـا  شـود  برگـزار  کنفرانـس  ایـن 

کرونایی کشور، زمان آن به تعویق افتاد. با این حال 

64 ردیف فعالیت و 500 نفر ساعت کار کارشناسی 

دوره  در  فعالیـت  ردیـف   13 اسـت.  شـده  انجـام 

برگـزاری کنفرانـس انجـام خواهـد شـد. تیـم داوری 

درصـد   30 شـامل  کـه  اسـت  نفـر   32 از  متشـکل 

دانشگاهی و 70 درصد صنعتی است.

ریخته گـری  کنفرانـس  دومیـن  اجرایـی  دبیـر 

مـداوم تاکیـد کـرد: از همه همکاران جهت برگزاری 

ویـژه در شـرایط  بـه  آن  آماده سـازی  و  رویـداد  ایـن 

کنونی تشکر می کنم و افزایش تعداد شرکت کنندگان 

نشـانه  اول  کنفرانـس  بـه  نسـبت  کنفرانـس  در 

موفقیت آن است.

معاون توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد هرمزگان 

در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود در خصـوص 

لـزوم توجـه بـه بازیابی در صنعت فوالد، عنـوان کرد: 

اقتصـاد چرخشـی از جملـه موضوعاتی اسـت کـه در 

صنعت فوالد به آن کمتر توجه می شود و اخیرا تولید 

فوالد به سـمت اسـتفاده کمتر از انرژی رفته و تولید 

فوالد سبز مطرح شده است.

وی افزود: بازیابی در صنعت فوالد بسیار مهم 

و سودآور است و در همه ابعاد تولید فوالد همچون 

احیـا مسـتقیم، فوالدسـازی، اسـتفاده از قراضـه و... 

کاربرد دارد.

کاظمی تصریح کرد: منظور از اقتصاد چرخشی 

در صنعت فوالد، تولید فوالد به گونه ای که کمتری 

ورودی ضایعات به طبیعت داشته باشیم. همچنین 

تولیـد فوالدهـای خـاص بـرای اسـتفاده در صنایـع 

در دهه فجر چهار طرح بزرگ 
همچون طرح احیا مستقیم، سیلو، 

گازهای صنعتی و ستاره سیمین هرمز 
که سال ها مسکوت مانده بودند، 
کلنگ زنی کردیم. در ادامه، شاهد 

طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان 
نورد گرم 3.5 میلیون تنی و تولید 

10 میلیون تن فوالد خام در ستاره 
سیمین هرمز خواهیم بود
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خودروسازی، نفت و گاز و دریایی مطرح می شود.

دبیـر دومیـن کنفرانس ریخته گری مـداوم فوالد 

هرمـزگان بیـان کرد: عمده ترین محصوالت جانبی و 

قابـل بازیافـت فوالدسـازی سـرباره، غبـار و گازهـای 

صنعتـی هسـتند. سـرباره های آهـن و فـوالد در حـال 

حاضـر سـهم قابـل توجهـی از اقتصـاد چرخشـی فوالد 

همچـون  مختلفـی  بخش هـای  در  آن  از  و  دارنـد 

جاده سـازی، صنعـت سـیمان و صنعـت سـاختمان 

نگیـن و... بـه کار مـی رود. همچنیـن از سـرباره در 

کشـاورزی بـه عنـوان کـود، در بیابان هـا بـه عنـوان 

تثبیت کننـده شـن و نیـز بـه عنـوان تصفیه کننـده 

استفاده می شوند.

معـاون توسعــــه و تکنولــــوژی شرکــــت فـــوالد 

بـرای  مختلفـی  روش هـای  داد:  ادامـه  هرمـزگان 

فـراوری سـرباره وجـود دارنـد کـه در ایـران هـم آن 

اسـتفاده می شـود. فـرآوری سـرباره دو روش سـرد و 

گرم دارد در کشورهای کره، چین و آفریقای جنوبی 

این روش ها در حال انجام است. یکی از اصلی ترین 

کاربردهای سـرباره فوالدسازی در صنعت راه سازی 

بیشـتر،  جـرم  دارای  قـوس  کـوره  سـرباره  اسـت. 

سختی و چگالی باالتر است و در برابر سایش مقاوم 

بـرای مصـارف راه سـازی  بـه همیـن دلیـل  اسـت و 

مناسب تر است.

وی اذعان کرد: غبار محصول جانبی دیگری از 

فوالدسـازی اسـت و عناصر و فلزات مختلفی دارد. 

تکنولوژی هـای مختلفی بـرای بازیابی غبـار در دنیا 

وجود دارد و غبار با بازیابی به سرباره می رود.

کاظمـی اضافـه کـرد: حـدود 25 تـا 30 درصـد 

گازهـای  بـه  مربـوط  فوالدسـازی  در  انـرژی  اتـالف 

خروجـی اسـت. از ایـن گازهـای می تـوان برای تولید 

بخـار و بـرق اسـتفاده و بخشـی از بـرق مـورد نیـاز 

فوالدسـازی را تولیـد کـرد کـه نیـاز بـه بـرق شـبکه را 

کمتر خواهد کرد و مصرف کلی برق و گاز طبیعی 

در  بهـره وری  امیدواریـم  داد.  خواهـد  کاهـش  را 

صنعت فوالد با بازیابی های بیشتر افزایش یابد و به 

سمت تولید فوالدهای سبز حرکت کنیم.

ثبت سه رکورد تولید ماهانه  

سـید اصغـر مدنـی، معـاون بهره بـرداری شـرکت 

فـوالد هرمـزگان نیـز به عنوان دیگر سـخنران دومین 

فـــوالد  شرکـــت  مـــداوم  ریخته گـــری  کنفرانـــس 

هرمزگان، طی سـخنانی در خصوص عملکرد تولید 

شرکت فوالد هرمزگان، گفت: سال گذشته، 6 رکورد 

و امسـال سـه رکـورد تولیـد ماهانـه را ثبـت کردیـم و 

امسـال این رکوردهای علی رغم قطعی برق و گاز به 

دسـت آمـد. در حالـی کـه ظرفیـت تولیـد ماهانـه ما 

125 هـزار تـن در مـاه اسـت و در بسـیاری از ماه هـا 

بیش از ظرفیت تولید می کنیم.

مدنی خاطرنشـان کرد: امسـال توانسـتیم چهار 

محصول ویژه و جدید را تولید و تجاری سازی کنیم 

بـه   S355J2W بـه گریـد آن هـا می تـوان  از جملـه 

اتمسـفری،  بـه خوردگـی  عنـوان فوالدهـای مقـاوم 

سـاختمانی  فوالدهـای  عنـوان  بـه   QS690 گریـد 

اسـتحکام بـاال، گریـد S460Q بـه عنـوان فوالدهـای 

گریـد  نهایـت  در  و  بـاال  اسـتحکام  سـاختماتی 

قالب های پرس پالستیک اشاره کرد.

معـاون بهره بـرداری فـوالد هرمزگان تاکیـد کرد: 

بـه کاهـش مصـرف انـرژی بـه ویـژه بـرق و نیز کاهش 

اقتصاد چرخشی از جمله موضوعاتی 
است که در صنعت فوالد به آن کمتر 
توجه می شود و اخیرا تولید فوالد به 
سمت استفاده کمتر از انرژی رفته و 

تولید فوالد سبز مطرح شده است

نسـوزها توجـه داریـم و امسـال در کاهـش مصـرف 

نسوز به ازای هر تن مذاب رکورد زدیم.

بـه بومی سـازی توجـه ویـژه  وی تصریـح کـرد: 

داریـم و بومی سـازی امسـال نسـبت بـه سـال قبـل 

300درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه چندین 

بـا  را  فوالدسـازی  هوشمندسـازی  ازجملـه  پـروژه 

موفقیـت اجـرا کردیـم و در عیـن حـال چندین پـروژه 

ازجمله تحول دیجیتال را در دستور کار داریم.

مدنـی اذعـان کـرد: رونـــد افزایـــش قیمـــت 

انرژی بــــه ما اعالم می کنــــد کـــه دائمـــا به سمــت 

کاهـش مصـارف انـرژی برویـم. ضمـن اینکـه میزان 

از  کمتـر  بـه  ماه هـا  برخـی  در  را  تختـال  عیـوب 

یک درصد رساندیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا 

سـال  در  شـرکت  ایـن  مطلـوب  عملکـرد  بـه  اشـاره 

جاری، عنوان کرد: میزان تولید تختال امسال فوالد 

هرمزگان تا پایان بهمن ماه به یک میلیون و 300هزار 

تن رسید. در حالی که بیش از 260 هزار تن از تولید 

را از دست دادیم. در حالی که سال گذشته تا پایان 

بهمـن مـاه یـک میلیـون و 380 هـزار تـن تختال تولید 

کـرده بودیـم و 80 هـزار تـن را از دسـت دادیـم. ایـن 

یعنی اگر قطعی برق و گاز نبود، ظرفیت اسمی در 

بهمن ماه امسال محقق می شد.

وی اضافه کرد: در احیا مستقیم هم یک میلیون 

و 570 هـزار تـن آهـن اسـفنجی تـا پایـان بهمـن مـاه 

تولید کردیم و در این حوزه نیز بیش از 160 هزار تن 

تولید را از دست دادیم.

مهم تریـــن  کـــرد:  مطـــرح  پایـــان  در  مدنــــی 

هدف گذاری ما کاهش مصرف انرژی، بومی سـازی 

و تولیـد محصـوالت ویـژه اسـت و امیدواریم تا پایان 

سـالی در حوزه هـای مختلـف تولیدی بـه رکوردهای 

خوبی دست یابیم.

نخبه پروری در فوالد هرمزگان  

دومیـن  افتتاحیـه  آییـن  از  دیگـری  بخـش  در 

فـوالد  شـرکت  مـداوم  ریخته گـری  کنفرانـس 

هرمـزگان، علـی فتـی، رئیـس پـارک علـم و فنـاوری 

اسـتان هرمزگان طی سـخنانی اظهار داشـت: فوالد 

هرمـزگان تـا حـد امـکان بـه سـمت تکنولوژی هـای 

رفتـه  فناوری هـا  نسـل جدیـد  از  اسـتفاده  و  نویـن 

اسـت. پـارک علـم و فنـاوری ایـن آمادگـی را دارد تـا 

بـه  را  ایده هـا  فـوالد هرمـزگان  بـا همـکاری  بتوانـد 

واقعیت تبدیل کند. همچنین این آمادگی را داریم 

تا با همکاری این شـرکت بتوانیم برای نخسـتین بار 

دستگاه ریخته گری مداوم را بومی کنیم.

وی خاطرنشـان کرد: فوالد هرمزگان به صورت 

عملی از دانشـگاه و پارک علم و فناوری با سـپردن 

بـا  هسـتیم  تـالش  در  می کنـد.  حمایـت  پروژه هـا 

کمک فوالد هرمزگان نخبه پروری را در دستور کار 

قرار دهیم.

دومیـــن کنفرانـــس فوالدســـازی و ریخته گـــری 

مـداوم شـرکت فـوالد هرمـزگان در بندرعبـاس بـه 

مدت دو روز از 17 تا 18 اسفند ماه با حضور جمعی 

از کارشناسـان و صاحب نظـران، مسـئوالن و مدیـران 

شـرکت های بـزرگ فـوالدی برگزار شـد. همچنین در 

ایـن رویـداد شـاهد برگـزاری کارگاه هـای تخصصی با 

مدیـــران  و  کارشناســــان، صاحب نظــــران  حضــــور 

شرکت های فوالدی کشور بودیم.

سال گذشته، 6 رکورد و امسال سه 
رکورد تولید ماهانه را ثبت کردیم و 

امسال این رکوردهای علی رغم قطعی 
برق و گاز به دست آمد. در حالی که 

ظرفیت تولید ماهانه ما 125 هزار تن 
در ماه است و در بسیاری از ماه ها 

بیش از ظرفیت تولید می کنیم
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان گفت: این شـرکت پس از 10 سـال از افتتاح امسـال شـاهد اجـرای 10 هزار میلیـارد تومان 
طرح توسعه ای بود و این توسعه ها با طرح تولید سه میلیون و 500 هزار تن ورق فوالدی ادامه خواهند یافت.

حرکت به سمت تولید 3.5 میلیون تن ورق فوالدی

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، مراسم اختتامیه دومین کنفرانس 

بین المللـی فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد 

هرمزگان با حضور وجیه الله جعفری، رئیس هیئت 

عامـل ایمیـدرو، نبـوی رئیـس هیئـت مدیـره فـوالد 

مبارکه، خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه خلیج 

فـارس، معروفخانـی مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان و 

جمعـی از مدیـران و کارشناسـان صنعـت فـوالد در 

تاالر شهید آوینی بندرعباس برگزار شد.

در ایـن مراسـم، عطاللـه معروفخانی، مدیرعامل 

شـرکت فـوالد هرمـزگان طـی سـخنانی بـا اشـاره بـه 

عملکـرد سـال جـاری فـوالد هرمـزگان و آغـاز اجـرای 

ایـن شـرکت، اظهـار داشـت:  طرح هـای توسـعه ای 

دسـتاوردهای سـال جـاری در تاریـخ ایـن شـرکت در 

حوزه هـای تولیـد، فـروش و درآمـد بی نظیـر بـود و 

چهار طرح بزرگ توسـعه ای در این شـرکت همچون 

احیـا مسـتقیم 900 هـزار تنـی، انبـار آهـن اسـفنجی، 

سـتاره  مسـتقیم  احیـا  و  صنعتـی  گازهـای  تولیـد 

سیمین هرمز به ظرفیت یک میلیون و 700 هزار تن 

بعد از سال ها آغاز شد .

وی اضافه کرد: طرح های توسـعه ای در فوالدی 

هرمـزگان در سـال جـاری در حالـی آغـاز شـدند کـه 

طی 10 سال گذشته از افتتاح این شرکت، هیچ طرح 

توسـعه ای آغـاز نشـده بـود. ایـن طرح هـا بـا افزایـش 

ظرفیـت ذوب و ریخته گـری ادامـه خواهند یافت و 

در دو سـه مـاه آینـده شـاهد شـروع پـروژه نـورد گـرم 

سه میلیون و 500 هزار تنی خواهیم بود.

معروفخانـی خاطرنشـان کـرد: فـوالد هرمـزگان، 

طـی سـال جـاری رکوردهـای تولیـدی را ثبـت کـرد و 

بیـش از 140 هـزار تـن تختـال در یـک مـاه تولید کرده 

بـود کـه رکـورد تاریخی ماهانه بود. همچنیـن رکورد 

تولید روزانه آهن اسفنجی با تولید بیش از سه هزار 

تن شکسـته شد. این نشـان می دهد فوالد هرمزگان 

علی رغـم محدودیت هـای تامیـن گاز و برق همـواره 

رو به جلو حرکت می کند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا اشـاره بـه 

درآمدزایـی بسـیار بـاالی ایـن شـرکت در سـال جـاری، 

عنوان کرد: فوالد هرمزگان امسال معادل هشت سال 

گذشته درآمد کسب کرد و سود این شرکت نسبت 

به سال قبل 86 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: این شرکت نسبت به مسئولیت 

اجتماعی توجه ویژه دارد و در سیل و زلزله در کنار 

مـردم بـود. فـوالد هرمـزگان در دوره کرونـا در کنـار 

مردم بوده است. در زمینه حوادث طبیعی سیل و 

زلزلـه در کنـار مـردم آسـیب دیـده بودیـم و بیـش از 

توسـط  هزینـه  پرداخـت  بـا  بیمـار   200 و  سـه هزار 

فوالد هرمزگان به صورت رایگان درمان شدند.

معروفخانی ادامه داد: 70 نخبه استان هرمزگان 

را بـه مـدت یـک مـاه در باشـگاه فرهنگیـان تهـران 

اسکان دادیم تا آن ها بتوانند با طی دوره های خاص 

در کنکـور بدرخشـند و در مسـیر آینـده علمـی ایـن 

استان نقش آفرینی کنند.

مدیرعامـل شـرکت فوالد هرمـزگان تصریح کرد: 

از  یکـی  هرمـزگان  فـوالد  زیرسـاخت،  بحـث  در 

بـه  بندرعبـاس  پسـاب  انتقـال  طـرح  سـهامداران 

منطقـه ویـژه خلیـج فـارس اسـت و عـالوه بـر مسـائل 

اقتصـادی کـه انتقـال آب بـه همـراه خواهـد داشـت، 

مسئولیت اجتماعی صنعت در قبال جامعه خواهد 

بود. از این رو به دنبال تصفیه فاضالب بندرعباس 

و حل این مشکل چند ساله هستیم.

وی در پایـان بیـان کـرد: فـوالد هرمـزگان مسـیر 

تعـــالی را با ارتقــای جایگاه سرمایه هــای انستتانی، 

توسعــــه صـــادرات، افزایــــش فــــروش بـــا تمرکــــز بـر 

محصـوالت ویـژه، ارتقای بهـره وری منابع، مدیریت 

هزینه ها و بهای تمام شده و افزایش رضایت مشتریان 

طی خواهد کرد و به اهداف نظیر سودآوری پایدار، 

سـرآمدی در صنعـت فـوالد دسـت خواهد یافت که 

همـه ایـن اهـداف بـا تـالش و همدلـی کارکنـان ایـن 

شرکت میسر خواهد شد.

در ادامـه بهـزاد نیرومنـد، دبیـر علمـی دومیـن 

کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری فوالد هرمزگان، 

طـی سـخنانی بـه بیـان اهمیـت پژوهـش در صنعت 

فـوالد پرداخـت و گزارشـی را از برگـزاری این همایش 

ارائه داد.

پـس از آن، وجیه اللـه  جعفـری، رئیـس هیئـت 

برگـزاری  اهمیـت  خصـوص  در  ایمیـدرو  عامـل 

کنفرانس هـای تخصصـی در صنعـت فـوالد اظهـار 

داشت: همواره نیازمند برگزاری چنین همایش های 

تخصصـی هسـتیم تـا بـه نوعـی بـا کمک هـم قیمت 

تمام شده تولید کاهش یابد. با کاهش قیمت تمام 

شده کاالی تولیدی رقابتی خواهد شد.

وی افـزود: مـرز اقتصادی بین تمامی پروژ ه های 

اقتصـادی آن قـدر نزدیـک اسـت که باید بهـره وری را 

افزایـش دهیـم و بـرای این کار نیازمنــــد دانــــش روز 

هستیم که دستیابی به دانش روز از طریــق پژوهش 

امکان پذیــــر اســـت. صنعـــت فــــوالد به نــــوآوری و 

پژوهـش نیـاز دارد زیـرا در حال حاضر 30 میلیون تن 

ظرفیت در بخش تولید فوالد ایجاد شده است و به 

سـمت افـق 1404 و تولیـــد 55 میلیـــون تـن فـوالد 

حرکت می کنیم.

دسـت اندرکاران  همـه  از  پایـان  در  جعفـری 

برگـزاری همایـش فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 

بابت پربار بودن آن تشکر کرد.

در مراسم اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی 

فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد هرمـزگان از 

دسـتگاه 3D XRD کـه بـرای نخسـتین بـار بـا کمـک 

فـوالد هرمـزگان و یـک شـرکت دانش بنیـان سـاخته 

شد، رونمایی شد. همچنین دراین  مراسم اختتامیه 

از پژوهشـگران و دسـت اندرکاران برگزاری همایش با 

اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

فوالد هرمزگان، طی سال جاری 
رکوردهای تولیدی را ثبت کرد و 

بیش از 140 هزار تن تختال در یک 
ماه تولید کرده بود که رکورد تاریخی 

ماهانه بود. همچنین رکورد تولید 
روزانه آهن اسفنجی با تولید بیش از 

سه هزار تن شکسته شد
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سایـر رسانـه ها

توان 30 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 

عمومـی ایمیـدرو، حمیدرضـا حمایـت در مراسـم 

بـا  افتتاحیـه چهارمیـن همایـش فلـزات غیرآهنـی 

نگاهی به وضعیت کنونی و چشم انداز ترسیم شده 

بـرای صنعـت سـرب و روی کشـور، اظهـار داشـت: 

ایـران بـا دارا بـودن 5 درصـد ذخایـر سـرب و روی 

جهان در رتبه 6 جهانی قرار دارد.

وی افـزود: ایـران 3.8 درصـد اسـتخراج روی و 

2.4 درصد استخراج سرب دنیا را انجام می دهد و 

این درحالی است که نسبت استخراج به ذخایر در 

جهان حدود 5 درصد است که این رقم در ایران در 

حـوزه روی، حـدود 1.7 درصـد اسـت و نیازمند رشـد 

سه برابری بوده که یکی از اصول تدارک دیده شده 

در ترسـیم چشـم انداز صنعـت سـرب و روی کشـور 

محسوب می شود.

مدیـر مجتمـع سـرب و روی مهـدی آبـاد ضمـن 

اکتشـافات  و  ذخایـر  وضعیـت  مختصـر  تشـریح 

صـورت گرفتـه در بخـش سـرب و روی کشـور، بـه 

اهمیـت اکتشـافات در بخـش سـرب و روی جهـت 

تولید پایدار این حوزه از صنعت تاکید کرد.

حمایـت عنـوان کـرد: در سـال  99، 208 هـزار تـن 

شمش روی و 186 هزار تن شمش سرب تولید شده 

اسـت و با پیوسـتن مهدی آباد به زنجیره تولید، این 

آمار دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

وی دربـاره طـرح جامـع سـرب و روی مطـرح 

کـرد: طـرح جامـع سـرب و روی پـس از سـه سـال 

مطالعه، در سال 99 به یک طرح هدفمند و دارای 

چشم انداز تبدیل شد که امید است با ابالغ آن از 

سـوی وزارت صمـت، ایـن طـرح بـه عنـوان سـند 

مـورد  کشـور  روی  و  سـرب  صنعـت  باالدسـتی 

بهره بـرداری صاحبـان صنعـت و ذی نفعـان اصلـی 

قرار گیرد.

ایـن فعـال صنعتـی اذعـان کرد: بر اسـاس برنامه 

چشـم انداز 1420، تولیـد شـمش روی 600 هـزار تـن 

خواهد شـد که عالوه بر تولیدات فعلی، بخشـی از 

آن توسـط معـدن مهدی آبـاد )140 هـزار تـن شـمش از 

محـل کنسـانتره سـولفیدی و 100 هـزار تـن کاتـد از 

محـل فـاز اکسـیدی(، بخشـی از طریـق اسـتحصال 

پسـماندها و باطله ها و بخشـی نیز از طریق واردات 

از  بخشـی  همچنیـن  و  تـن(  هـزار   130 )مجمـوع 

ظرفیت هـای در حـال احـداث تولیـد شـمش روی 

تامین خواهد شد.

حمایت یادآور شد: برنامه های آتی ما در صنعت 

سرب و روی کشور بر سه محور اصلی استوار است 

که شامل تامین خوراک کارخانجات تولید شمش 

)اکتشـافات، واردات و بازیافت پسـماندها(، توجه 

به صنایع پایین دستی )تولید باتری زینک ایر، ماده 

شیمیایی لیتوپون، تولید پودر اکسید روی پیشرفته 

و تولیـد ورق الکتروگالوانایـز ( و بررسـی، ارتقـا و 

استفاده از تکنولوژی مناسب در واحدهای فرآوری 

سرب و روی کشور است.

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد گفت: با بهره برداری از فاز سولفیدی کارخانجات فرآوری سرب و روی در مهدی آباد، خوراک نیمی از 
ظرفیت کارخانجات شمش روی کشور تامین خواهد شد.

تامین خوراک شمش روی با راه اندازی فاز 
بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط سولفیدی مهدی آباد

عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، شـهریار 

متـوکل در سـخنرانی »در پهنه هـای اکتشـافی تـا 

معدن« به بررسی چالش های معادن مس در آینده 

و عملکـرد تیـم جـوان اکتشـافات مـس پرداخـت و 

اظهار داشت: گسترش کمی و کیفی فعالیت های 

اکتشـافی در سـطح کشـور در پهنه هایی به وسـعت 

حـدود 60 هـزار کیلومتـر مربـع، رشـد بیـش از 180 

درصدی اکتشـافات سـطحی و ثبت رکورد باالترین 

میزان مطالعات اکتشافی طی هشت سال گذشته، 

رشد 100 درصدی حفاری اکتشافی در سال 1400 با 

حفـر بیـش از 124 هـزار متـر حفـاری تا نیمه اسـفند 

ماه سال جاری، ثبت رکورد باالترین میزان حفاری 

در  هشـت سـال گذشـته و حفـر عمیق تریـن گمانـه 

اکتشـافی بـه عمـق یـک هـزار و 400 متر بـرای اولین 

بـار در تاریـخ اکتشـافات مـس کشـور، همگـی از 

فعالیت هـای بخـش اکتشـافات و توسـعه ذخایـر 

معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

وی افــــزود: در دوره اخیــــر، مجمـــوع ذخایر 

زمین شناسـی شـرکت مس با افزایش 100 درصدی از 

از  بیـش  بـه  تـن  میلیـون   500 و  میلیـارد  هشـت 

17میلیـارد تـن بـا متوسـط عیـار 0.4 درصـد افزایـش 

یافته است.

در ادامـه سـید جمـال کیوانیـان، عضـو هیئـت 

علمـــی دانشـگاه کالوستهــــال آلمــــان در خصوص 

»پویایى و هوشمندسازى اکتشافات،ضامن توسعه 

پایدار« و بابک آل طه، عضو هیئت علمی دانشگاه 

بریتیـش کلمبیـا کانـادا در خصـوص ژئومتالـورژى و 

نقـش آن در افزایـــش بهـــره وری معـــادن مـــس بـه 

سخنرانی پرداختند.

مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: اقدامات گسترده ای توسط شرکت مس در حوزه اکتشاف و 
توسعه ذخایر معدنی کشور طی هشت سال گذشته انجام شده است.

رشد بیش از 180 درصدی اکتشافات سطحی شرکت مس
مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت مس عنوان کرد:
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توانایی افزایش ظرفیت 50 درصدی تولید خودرو وجود دارد

معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجارت بـا بیان اینکه هشـت فرمان رئیس جمهـور به خودروسـازی فصل الخطاب اسـت، گفت: بار 
افزایـش 50 درصـدی تولیـد بر دوش قطعه سـازان خواهـد بود اما با برنامه هایی که تدوین شـده اسـت و عزم جـدی وزیر صمت، 

این هدف تحقق خواهد یافت.

به گزارش »فلزات آنالین«، محسن صالحی نیا 

در همایش قطعه سازان خودرو کشــور اظهار داشت: 

سازمان ایدرو در خصـــوص واگذاری سهــــام خود 

آمــــادگی  سـایپا،  و  ایـــران خودرو  دو شرکـــت  در 

تسریــــع  بـــرای  الزم  زمینه هــــای  آوردن  فراهــــم 

فراینــد انتقــال سهــم را با تعامــل سایر بخش هــای 

ذی ربط دارد.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو و قطعه سـازی 

جایگاه مهمی در حجم زنجیره ارزش تولید را دارند، 

از انطباق 90 درصدی خودروهای سـاخت داخل با 

الزامات استاندارد خبر داد.

معـاون وزیـر صمـت بیـان کـرد: هم اکنـون در 

برخی خودروها هر 85 اسـتاندارد و در برخی دیگر 

به  دلیل نوع پلتفرم، 76 استاندارد اصلی و کلیدی 

اجـرا می شـود و در خصـوص 9 اسـتاندارد دیگـر کـه 

در رده بعدی سطوح استانداردی قرار دارند، قابلیت 

اجـرا وجـود نـدارد کـه گـزارش آن نیـز بـه ریاسـت 

جمهوری ارائه شده است.

بــــه گفتــــه صالحی نیـــا، صنعـــت خـــودرو بــــا 

محدودیت هـای بسـیاری در سـطح جهانـی مواجـه 

شـده و ایـن در حالـی اســـت کـه صنایـع خـودرو و 

قطعه سازی به دلیل پیچیدگی فناوری، جزو صنایع 

سطح باال قرار دارند.

ایـن مقـام مسـئول اضافـه کـرد: بـا این  حـال، در 

دوران تحریم خودروسازان عملکرد مطلوبی داشته ا ند 

و توانسته اند این صنعت را حفظ کنند.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، روز گذشـته دسـتور 

هشـت مـاده ای رئیـس جمهـور بـه وزیـر صنعـت، 

بهبـود وضعیـت صنعـت  بـرای  تجـارت  و  معـدن 

خودروسازی کشور به طور رسمی ابالغ شد.

معاون وزیر صمت:



سایـر رسانـه هاسایـر رسانـه ها

هفتهنامه
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به گزارش »فلزات آنالین«، سید روح الله لطیفی 

در خصـوص مقاصـد اصلـی صادراتـی کشـور اظهـار 

داشت: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج 

مقصد اول صادراتی کاالهای ایرانی از ابتدای سال 

تاکنون بوده اند.

وی افـزود: چیـن بـا 25.63 میلیـون تـن کاال بـه 

ارزش 12.63 میلیـارد دالر بـا رشـد 4.5 درصـدی در 

وزن و 56 درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته 

در پلـه اول مقاصـد صادراتـی کاالهـای ایرانـی قـرار 

گرفته است.

سخنگـــوی گمـــرک گفـــت: عــــراق بـا خریــــد 

28میلیون تن کاال به ارزش 8.2 میلیارد دالر با رشد 

ارزش  در  درصـدی   20 و  وزن  در  درصـدی   17.5

نسبت به مدت مشابه سال گذشته دومین هدف 

صادراتی ایران بوده است.

وی از افزایش 160 درصدی در وزن و 153درصدی 

در ارزش صـادرات بـه ترکیـه خبـر داد و گفـت: ایـن 

کشـور بـا خریـد 15.3 میلیـــون تـن کاال بــــه ارزش 

5.6میلیـارد دالر در جایـگاه سـوم صـادرات کاالی 

ایرانی قرار دارد.

سـخنگوی گمـرک، امـارات را بـا 9.8 میلیـون تن 

به ارزش 4.2 میلیارد دالر چهارمین مقصد صادراتی 

ایـران اعـالم و تصریـح کـرد: صـادرات بـه ایـن کشـور 

کاهش 28 درصدی در وزن و افزایش 3 درصدی در 

ارزش را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.

به گفته لطیفی، پنجمین کشور هدف صادراتی 

ایران، افغانستان است که با 3.8 میلیون تن کاال به 

ارزش 1.6 میلیارد دالر، کاهش 40درصدی در وزن و 

20 درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال 

قبل تجربه کرده است.

مبـدا  اولیـن  امـارات،  گفـت:  همچنیـن  وی 

واردات برای کشور با 11.5 میلیون تن کاال به ارزش 

14 میلیـــارد و 566 میلیـــون دالر بـــوده اسـت کـه 

نشان دهنده رشد 164 درصدی وزن و 72 درصد در 

ارزش نسبت به سال گذشته است.

مبـدا  دومیـن  گمـرک،  سـخنگوی  گفتـه  بـه 

واردات ایـران،  چیـن بـا 3.3 میلیون تن کاال بـه ارزش 

11.1 میلیارد دالر بوده است.

لطیفـی عنـوان کـرد: واردات از چین نسـبت به 

سـال گذشـته 0.5 درصـد در وزن و 26 درصـد در 

ارزش رشد داشته است.

لطیفـی گفـت: سـومین مبـدا وارداتـی کشـور، 

ترکیـه بـا 3.5 میلیون تـن به ارزش 4.7 میلیـارد دالر 

بـود کـه  از لحـاظ وزنـی 20 درصـد کاهـش و از لحاظ 

ارزش 22.5 درصد افزایش داشته است.

سـخنگوی گمـرگ همچنیـن چهارمیـن کشـور 

مبـدا وارداتـی ایـران را آلمـان بـا 683 هـزار تـن کاال به 

ارزش یک میلیارد و 642 میلیون دالر اعالم کرد که 

واردات از این کشـور نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشته کاهش 41 درصدی در وزن و 2 درصدی در 

ارزش داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی در پایـان اظهـار 

کـرد: پنجمیـن کشـور طـرف معاملـه بـرای تامیـن 

نیازهای کشـور، سـوئیس با یک میلیون و 740 هزار 

تـن کاال بـه ارزش یـک میلیـارد و 477 میلیـون دالر با 

37 درصـد رشـد در وزن و 94.5 درصـد در ارزش 

بوده است.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشور در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 38 درصدی را تجربه کرده است.

رشد 38 درصدی تجارت خارجی
»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت فـوالد 

ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  امرایـی  علـی  سـنگان، 

رکوردشـکنی باالتریـن میـزان تولید روزانـه گندله از 

ابتـدای راه انـدازی تاکنـون اسـت، اظهـار داشـت: 

ظرفیـت تولیـد کارخانه گندله سـازی فوالد سـنگان، 

ساالنه پنج میلیون تن است و میزان ظرفیت اسمی 

روزانـه آن بیـش از 16 هـزار تـن در روز اسـت کـه بـه 

لطـف الهـی و تـالش کارکنـان پرتـالش، توانسـتیم از 

ظرفیت تولید روزانه کارخانه نیز عبور کنیم.

و  موفقیت هـا  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

رکوردهـای متعـدد را بـه همـه آن هایـی کـه دل در 

گـروی توسـعه، آبادانـی و عـزت ایـن نظـام مقـدس 

همـت  و  غـرور  بـا  و  می گوییـم  تبریـک  دارنـد، 

برخواسته از تالش سربازان جبهه اقتصادی کشور، 

ایـن موفقیـت را بـه همـکاران گـروه فـوالد مبارکـه و 

سـنگان  فـوالد  مجموعـه  در  سـخت کوش  عزیـزان 

تبریک و شادباش می گوییم.

و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  سـال  در  شـرکت  ایـن 

مانع زدایی ها توانسـته عالوه بر تحقق شـعار سـال 

و فائق شـدن بر مشـکالت جاری، گامی جدی در 

تامیـن بـه موقـع و بـا کیفیـت مـواد اولیـه صنعـت 

فوالد بردارد.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان گفت: فوالد سنگان توانست باالترین میزان تولید روزانه گندله در این شرکت را ثبت کند؛ به طوری که به 
میزان 18 هزار و 457 تن گندله در یک روز تولید شد.

رکورد تولید در فوالد سنگان باز هم شکسته شد
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان:

ـــ

تخصیص سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن برای توسعه 
مناطق مربوط

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی دولـت را مکلف کردنـد تا سـهم 15 درصدی حقـوق دولتی معادن را هر سـه ماه یـک بار به 
منطقه ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت های آن اختصاص دهد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، نمایندگان مجلس 

سـوم  نوبـت  علنـی  جلسـه  در  اسـالمی  شـورای 

مجلـس و در جریـان بررسـی بخـش هزینـه ای الیحه 

بودجـه 1401، بنـد الحاقـی 3 در تبصـره 7 را بررسـی 

کرده و آن را به تصویب رساندند.

بـر اسـاس بنـد الحاقـی 3 در تبصـره 7، وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت مکلـف اسـت نسـبت به 

واگـذاری مجوزهـای معادن تعطیل در اختیار خود 

در قالـب شـرکت های سـهامی عام طـرح )پـروژه( از 

طریق بازار سرمایه اقدام کند.

همچنیـن 6 مـاه پـس از اجرای این قانون مجوز 

از  سـال  یـک  از  بیـش  کـه  تعطیـل  معـادن  کلیـه 

تعطیلـی آن هـا می گـذرد، بـه صـورت خـودکار لغـو 

می شـود. آیین نامـه ایـن بنـد ظـرف یـک مـاه پـس از 

ابالغ این قانون با پیشـنهاد وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت و تاییـد شـورای عالـی بـورس تدویـن و 

اجرائی می شود.

گـزارش عملکـرد این بند سـه ماه پس ازمهلت 

مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  بـه  مقـرر 

شـورای اسـالمی و دیـوان محاسـبات کشـور ارائـه 

خواهد شد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، همچنین نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی با یک پیشنهاد الحاقی در 

این تبصره موافقت کردند. بر اسـاس این پیشـنهاد 

الحاقـی در تبصـره 7، دولت مکلف اسـت سـهم 15 

درصـدی حقـوق دولتـی معـادن را هر سـه ماه یکبار 

بـه منطقـه ای کـه معـدن در آن قـرار دارد جهـت 

توسعه زیرساخت های آن اختصاص و گزارش آن را 

بـه مجلـس ارائـه کنـد. همچنیـن در جهـت اجـرای 

قانـون پرداخـت یـک درصـد از فـروش معـادن بابـت 

اصـالح خرابی هـای وارده بـه منابع طبیعـی گزارش 

اقدامـات صـورت گرفتـه را هـر دو مـاه یـک بـار بـه 

مجلس ارائه دهد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

وجـود  بـر  تاکیـد  بـا  نـادری،  امیرحسـین  فلـزات، 

سرمایه های علمی و توان فنی ممتاز کشور، وجود 

زیرسـاخت های الزم و تامین نهاده های اولیه تولید 

را شرط مهم تحقق اهداف چشم انداز سند 1404 در 

بخـش معـدن دانسـت و اظهـار داشـت: بـا توجـه به 

شـرایط بـــازار جهــــانی آهـــن و طوالنـی بـــودن بـازه 

ایـــن حـــوزه یـک  بهره بـــرداری، سرمایه گـــذاری در 

سـرمایه گذاری تضمیـن شـده اسـت؛ در کشـور مـا 

بـزرگ معدنـی  بنگاه هـای  طـی سـال های گذشـته 

اقدامات موثری را در جهت توسعه این بخش و گسترش 

و حفـظ بازارهـای جهانـی انجـام داده انـد، به  طـوری که 

امروز توانستیم جزو 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد 

خـام در جهـان باشـیم؛ امـا برای حفظ دسـتاوردهای 

حاصـل شـده و ادامـه حرکـت در ایـن مسـیر بایـد 

نیــــاز روز، برنامه ریــــزی و  بــــا شرایـــط و  مطابــــق 

سـرمایه گذاری کـرد و زمان بـر بودن فصول مختلف 

مطالعـات، اکتشـاف، اجـرا و بهره بـرداری را مـورد 

توجه قرار داد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

بیـن  تـوازن  و  تولیـد  فلـزات، هماهنگـی  و  معـادن 

حلقه هـای زنجیـره فـوالد را یکـی از اصول مهـم برای 

شکوفایی و افزایش درآمد دانست و ضمن تاکید بر 

توجـه بـه زنجیره ارزش افزوده، تصریح کرد: بررسـی 

روند تغییرات جهانی در حوزه معدن بر لزوم تغییر 

و اصالح سیاست های معدنی داخلی تاکید دارد و 

بـر  عـالوه  مناسـب  سـرمایه گذاری  بـا  اسـت  الزم 

افزایـش تولیـد و کاهـش هزینه هـا، بخشـی از درآمـد 

بخـش  در  کامودیتی هـا  ارزش  رشـد  از  حاصـل 

اکتشـاف و شناسـایی ذخائـر جدید، تکمیـل زنجیره 

نقـل  و  حمـل  زیرسـاخت های  توسـعه  و  فـرآوری 

سرمایه گذاری کنیم.

وی توجه و سرمایه گذاری در کل زنجیره را یکی 

از راهبردهای »ومعادن« اعالم کرد و افزود: شرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات، در راسـتای 

حلقه هـای  بیـن  متناسـب  تولیـد  و  تـوازن  ایجـاد 

مختلـف زنجیـره، برنامه هـای متعـددی از مرحلـه 

و  فـرآوری  بهره بـرداری،  و پی جویـی،  شناسـایی 

توسـعه بازارهـای بین المللـی را در دسـتور کار دارد؛ 

سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف با خرید 10دستگاه 

اکتشافی جدید، توسعه عملیات اکتشاف در غرب 

کشـور در قالب پروژه های اکتشـافی اردبیل و فوالد 

کردسـتان و همزمـان بـا آن آغاز عملیـات اجرایی در 

حلقه های بعدی زنجیره برای تولید پنج میلیون تن 

کنسـانتره، پنـج میلیـون تـن گندله، سـه میلیـون تن 

آهـن اسـفنجی و در نهایـت دو میلیـون تن محصول 

اقدامـات  دیگـر  از  کشـور  غـرب  در  فـوالد  نهایـی 

شرکت »ومعادن« است.

عملیـات  آغـاز  نـادری،  توضیحـات  اسـاس  بـر 

اکتشـافی و ایجـاد پلنت هـای مختلـف تولیـد در 

معـدن مـس و طـالی »جانجـا« بـا سـرمایه گذاری 

اولیه 350 میلیــــون دالر در گام نخســــت توسعــــه 

فعالیت هـــای معــــدنی در استان هـــای شرقــــی بـا 

همـکاری و مشـارکت شـرکت های بـزرگ معدنـی و 

برنامه ریـزی بـرای توسـعه فعالیت هـای معدنـی در 

ایـن اسـتان ها، سـرمایه گذاری 79 میلیـون یورویـی 

بـرای تکمیــــل فـاز دوم نیـروگاه سمنــــان جهــــت 

دسـتیابی بـه ظرفیـت 750 مـگاوات بـرق بـه عنـوان 

نخستین تفاهم نامه در راستای اجرای توافق وزارت 

صمـت و وزارت نیـرو بـرای ایجـاد 10 هـزار مـگاوات 

ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی، احـداث پایانه هوشـمند 

مـواد فلـه معدنـی در جنـوب کشـور به منظـور ارتقا 

حمل و نقل دریایی و توسعه شبکه ریلی کشور در 

راسـتای افزایش سـرعت حمل و نقل ریلی بازرگانی 

کشـور از دیگـر طرح هـای مهـم »ومعـادن« جهـت 

توسعه و شکوفایی صنایع معدنی کشور است.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات بـا تاکید بـر تغییر و اصـالح سیاسـت های معدنی داخلی متناسـب با 
رونـد تغییـرات جهانـی در ایـن حـوزه گفـت: عـالوه بـر افزایـش تولید و کاهـش هزینه هـا، باید بـه سـرمایه گذاری همزمـان در 

حلقه های مختلف زنجیره و ایجاد توازن در کل زنجیره تولید توجه شود.

ضرورت انطباق راهبردهای کالن معدنی با 
تغییرات جهانی در این حوزه

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد:

مدیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات شـرکت گل گهـر گفت: با توجه به نقش اساسـی شـرکت معدنی و صنعتی گل گهـر در صنایع 
فوالد کشـور، گسـتردگی سـایت ها و لـزوم مکانیزاسـیون فرایندها جهت ایجـاد چابکی و بهینه سـازی زمان، مدیریـت ارتباطات و 

فناوری اطالعات این شرکت نقش موثری را ایفا می کند.

توسعه شبکه های ارتباطی در گل گهر

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، منصور 

شـبکه های  توسـعه  داشـت:  اظهـار  خواجویـی 

امـن  و  پایـدار  اطالعاتـی  سیسـتم های  و  ارتباطـی 

جهـت بهبود و مکانیزاسـیون فرایندها، نگهـداری و 

ابزارهـای  توسـعه  همچنیـن  اطالعـات،  پـردازش 

ایـن  اصلـی  اقدامـات  و  اهـداف  جـزو  پشـتیبان، 

مدیریت است.

وی بیان کرد: مدیریت رسیدگی به مشکالت و 

و  منابـع  و  تجهیـزات  مدیریـت  درخواسـت ها، 

نظـارت،  و همچنیـن  کاربـران  بـه  آن هـا  تخصیـص 

کنتـرل و برنامه ریـزی در ایـن زمینـه، در دسـتور کار 

روزانه این مدیریت قرار دارد.

مدیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات شـرکت 

ایـن  عملکـرد  بهبـود  روش هـای  دربـاره  گل گهـر 

مدیریـت در سـال 1400 اظهـار کـرد: پیاده سـازی 

الزامـات امنیـت اطالعـات بـر اسـاس اسـتاندارد 

مخابـرات  سـاخت  زیـر  در  تغییـر   ،27001  ISO

کارهایـی  جملـه  از   VOIP بـه آنالـوگ  از  شـرکت 

بـوده کـه بـرای بهبـود عمکـرد ایـن بخـش در سـال 

جاری انجام شده است.

زیرسـاخت  رسـانی  بـه روز  افـزود:  خواجویـی 

فیزیکی مرکز داده، اجرای شـبکه فیبر نوری پایانه 

جدید ریلی، پیاده سازی کارتابل متمرکز کاربران و 

جـاری جهـت  نرم افزارهـای  بیـن  ارتبـاط  برقـراری 

کـه  بـوده  مـا  برنامه هـای  دیگـر  از  یکپارچه سـازی 

تاکنون به پیشرفت قابل قبولی در آن رسیده ایم.

وی درباره دسـتاوردهای مدیریت ارتباطات و 

و  طراحـی  گفـت:  جـاری  سـال  در  اطالعـات 

پیاده سـازی داشـبوردها و گزارش هـای تحلیلـی در 

نیـاز  اسـاس  بـر  موجـود  اطالعاتـی  سیسـتم های 

مدیریت ها یکی از دستاوردهای مهم بوده است.

شـرکت  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـر 

گل گهر افزود: جایگزینی سـرویس های آسـیب پذیر 

وضعیـت  امنیتـی  نظـر  از  کـه  سـرویس هایی  بـا 

و  بومی گرایـی  همچنیـن  و  دارنـد  مطلوب تـری 

استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی جهت انجام 

امور حسـاس و کلیدی که تاثیر مسـتقیم بر کسـب 

ایـن  دسـتاوردهای  دیگـر  از  دارنـد،  شـرکت  کار  و 

مدیریت بوده است.

خواجویـی گفـت: توسـعه و اسـتقرار سیسـتم 

جامع اطالعاتی را به عنوان اقدام تکمیلی در حوزه 

ICT  می توان نام برد که امیدواریم با پیگیری های 

در  اطالعاتـی،  جامـع  سیسـتم  محتـرم  مدیریـت 

کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

مدیر ارتباطات و فناوری اطالعات گل گهر عنوان کرد:
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  بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، تـورج زارع در هشـتمین جایـزه 

ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران ضمن 

بیـان ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: افزایـش تولیـد، 

فـروش، عملیـات اکتشـافی و توسـعه در شـرکت 

آلومینـای ایـران بـه دلیـل توجه به نیروی انسـانی و 

در قالب کار تیمی صورت گرفته است.

همـه  در  توسـعه ای  طرح هـای  افـزود:  وی 

بخش هـای شـرکت از جملـه حـوزه معـدن، کارخانه 

تولید آلومینا و زیرسـاخت ها در حال انجام اسـت. 

در سـال آینـده بخش هایـی از طرح های بهـره وری و 

توسعه واحدها به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران خاطرنشـان 

کـرد: حفاری هـای اکتشـافی نیـز در این شـرکت، از 

دو هزار متر طی سـال های گذشـته به 20 هزار متر 

رسیده است.

ایـن فعـال صنعتـی عنـوان کـرد: در گذشـته، 

طرح تولید آلومینیوم جاجرم نیمه کاره رها شـده 

و بـا مشـکالت تامیـن ارز و ریـال مواجـه بـود کـه 

خوشـبختانه بـا تـالش و همـت نیـروی انسـانی ایـن 

طرح افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: رشد شاخص ها در شرایطی انجام شده است که این شرکت دارای دو کارخانه بوده که به این 
ترتیب،  تعداد نیروی انسانی از دو هزار و 200 نفر به چهار هزار نفر رسیده است.

افزایش بهره وری نیروی انسانی  

رشد دو برابری شاخص های تولید و فروش

ـــ

سه اولویت  مهم شرکت ورق خودرو در حوزه تکنولوژی

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و بختیاری، حفظ، توسـعه و انتقال دانش و فنـاوری نوین را از اولویت های این شـرکت 
در حوزه تکنولوژی این مجموعه برشمرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیاری، حمید شجاعی در نشست با مدیرعامل 

و مدیران ارشد شرکت ایریسا اظهار داشت:شرکت 

ایریسـا بـه عنـوان یکـی از شـرکای تجاری ارزشـمند 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری بـوده کـه از 

زمـان راه انـدازی ایـن مجموعه همـواره در کنار این 

قرار داشته است.

وی افزود: در حوزه  فناوری، شرکت ورق خودرو 

چهارمحـال و بختیـاری حرکـت بـه سـمت توسـعه 

سیسـتم های اطالعاتـی نویـن و تحـول دیجیتـال بـا 

هـدف حرکـت بـه سـوی هوشمند سـازی کارخانـه را 

در دستور کار خود قرار داده که این امر با همکاری 

شرکت ایریسا محقق خواهد شد.

در ادامـه ایـن نشسـت، اکبـر گلبـو، مدیرعامـل 

شـرکت بین المللی ایریسـا ضمـن ارزشـمند خواندن 

نگاه و اهداف عالیه مدیریت مجموعه ورق خودرو 

چهارمحـــال و بختیـــاری گفـــت: امیـــد اســـت در 

راستای تعامالت و همکاری های موثر فی مابین در 

حوزه هــــای تحــــول دیجیتــــال فصـــل جدیـــدی از 

همکاری ها بین دو شـرکت آغاز شـود و به سـبب آن 

شاهـــد افزایـــش بهـــره وری شرکـــت ورق خــــودرو 

چهارمحال و بختیاری باشیم.

وی اظهار کرد: ما در تالش هسـتیم با پشـتیبان 

دیحیتال از سازمان های همچون شرکت ورق خودرو 

چهـــارمحـــال و بختیــــاری در فنــــاوری اطالعـــات، 

سیستم های اطالعات مدیریت و اتوماسیون صنعتی 

در هـر زمـان، در توسـعه های بعـدی آن هـا، با توجه به 

توسعه و رشد سریع فناوری ها موثر واقع شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در جلسه علنی و در جریان بررسی 

بخـش  در  تلفیـق  کمیسـیون  از  ارجاعـی  مـوارد 

درآمـدی الیحـه بودجـه 1401، بنـد الحاقی 1 تبصره 7 

را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، طبق بند الحاقی 1 

تبصـره 7 الیحـه، بـه دولـت اجـازه داده می شـود در 

بـا رعایـت سیاسـت های کلـی نظـام  سـال 1401 و 

نسـبت بـه صـدور مجـوز واردات بـه صـورت ذیـل 

توسـط بخـش خصوصـی اعم از اشـخاص حقیقی و 

حقوقـی، بـا تعرفـه ورودی کـه بـه تصویـب هیئـت 

وزیـران می رسـد، اقـدام و درآمـد حاصـل از آن را به 

حسـاب درآمدی ردیف جدول شـماره 5 این قانون 

نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

اقالم وارداتی عبارت است از:

1. تعداد 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار 

دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی

2. 10 هـــزار دستگاه کامیـــون، تریلـــی، تریلـــی 

یخچال دار و کشنده

3. تعداد 10 هزار دسـتگاه اتوبوس برون شـهری 

و درون شهری

4. تعــــداد یـک هـــزار دسـتگاه واگـــن و واگـن 

یخچال دار

5. تعـــداد پنـــج هـــزار دسـتگاه ماشیـــن آالت 

یـا  نوسـاخت  از  اعـم  راه سـازی  و  معـادن  سـنگین 

حداکثر پنج سال ساخت

مجوز واردات 70 هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای دولت در سال 
1401 صادر شد.

مجوز مجلس به دولت برای واردات خودرو

ـــ

باالترین جایزه اهدایی بهره وری به شرکت ملی مس رسید
با حضور ریاست سازمان ملی بهره وری ایران،

مدیرعامـل شـرکت ملی صنایع مس ایران به انتخاب سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی ایـران، تندیس برنزین 
بهره وری )باالترین جایزه اهدایی( را دریافت کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمـــومی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، مراسـم 

بـا حضـــور  بهـره وری  اهـــدای هشتمیـــن جایــــزه 

ملـی  سازمــــان  ریاســـت  پیشــــوایی،  میرسامـــان 

بهـره وری ایـران، وجیه الّلـه جعفـری، رئیس هیئت 

عامـل ایمیـدرو و جمعـی از مسـئوالن، مدیـران و 

امـروز  سـازمان،  ایـن  معدنـی  شـرکت های  سـایر 

شـنبه 14 اسـفند مـاه برگـزار شـد کـه شـرکت ملـی 

صنایــــع مــــس ایــــران براســــاس استانداردهــــای 

اعالمـی، موفـق بـه دریافـت تندیـس برنزیـن ایـن 

رویداد شد.

این جایزه همه سـاله از سـوی سـازمان توسـعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدور ( 

به عنوان الگویی بومی  در بخــــش معـــدن و صنایع 

معدنی و با هدف حفظ بهبود مسـتمر، بهره وری 

و تعالی شـرکت های زیرمجموعه اهدا می شـود و 

سـعی بـر آن اسـت تـا بـا ایجـاد فضای رقابتـی برای 

خـود  فرهنـگ  توسـعه  ضمـن  بهـره وری  ارتقـای 

ارزیابـی و شناسـایی نقـاط قـوت، اقدام به تقویت 

بخش هـای قابـل بهبـود در شـرکت هـای تابعه این 

سازمان شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، ایـرج رخصتـی، همـت 

تالشـگران این شـرکت را سـتودنی دانسـت و اظهار 

و  تـالش  آهـن،  بزرگ تریـن سـرمایه ذوب  داشـت: 

جهـاد فوالدمـردان اسـت کـه بـا شایسـتگی مفهـوم 

غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید 

از پروژه های توسعه بخش فوالدسازی عنوان کرد: 

سـاخت LF3 تـا نیمـه اول سـال آینـده و بازسـازی 

LF1 تـا اواخـر سـال 1401 بـه پایـان می رسـد و  ایـن 

بخـش  در  تولیـد  گلوگاه هـای  رفـع  در  پروژه هـا 

فوالدسـازی و همچنیـن خـط تولیـد شـرکت نقـش 

مهی دارد.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت زیاد ایـن پروژه ها برای 

شـرکت خواسـتار تسـریع در اجـرای آن هـا و نصـب 

تجهیزات مربوطه شد و از تالشگران حوزه توسعه، 

عوامل اجرایی و مسـئوالن شـرکت فوالد تکنیک به 

جهـــت تـالش و همـــت در پیشبــــرد ایــــن پـــروژه 

قدردانی کرد.

برخی مزایای اجرای این پروژه ها مناسب کردن 

و  مـذاب  کـردن  همگـن  ریخته گـری،  جهـت  دمـا 

امکان افزودن فرو آلیاژها است.

گفتنـی اسـت کار اجرایـی پروژه هـای مذکـور از 

 LF3 اوایـل امسـال آغـاز شـده اسـت و پـروژه سـاخت

اسـکلت 90 درصـد  تامیـن  و  بخـش سـاختمان  در 

پیشـرفت داشـته اسـت. هزینـه اجـرای ایـن پروژه هـا 

بالغ بر 50 میلیارد تومان و هشت میلیون و 200 هزار 

یورو است.

سرپرسـت مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید 

از بخـش تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی نیـز بـا 

تالشگران این بخش گفت وگو کرد.

رخصتی، با اشاره به کیفیت متفاوت زغال در 

از  بهره گیـری  ضـرورت  کشـور،  مختلـف  معـادن 

یـادآور شـد و  اولیـه را  ایـن مـواد  ترکیـب مناسـب 

گفـت: افزایـش دقـت و به روزرسـانی تجهیـزات در 

آزمایشـگاه شرکـــت می توانـــد منجـــر بـه ترکیــــب 

مناسـب تر زغـال شـده و در مجمـوع شـاهد افزایـش 

بهره وری و کاهش مصرف کک باشیم.

وی، انضبـاط کارگاهـی در بخـش کک سـازی را 

قابـل تقدیـر دانسـت و افـزود: بـا همـت تالشـگران 

ذوب آهـن اصفهـان، آینـده ای روشـن در پیـش روی 

این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد.

سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب  آهـن اصفهـان از پروژه های توسـعه بخش فوالدسـازی و همچنین بخـش تولیـدات کک و مواد 
شیمیایی بازدید کرد و با تالشگران این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد.

بازدیدهای مستمر سرپرست مدیریت عامل ذوب  آهن از 
خطوط تولید و پروژه های شرکت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، در ایـن نشسـت، ایـرج 

رخصتی اظهار داشت: همکاری و تعامل ذوب آهن 

بـا فـوالد مبارکـه بـرای ایـن دو شـرکت کـه در یـک 

منطقه جغرافیایی قرار دارند به یک ضرورت تبدیل 

شـده اسـت و ایـن سـازمان ها نبایـد فرصـت افزایـش 

همکاری در سطوح مختلف را از دست بدهند.

وی افزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان اسـتفاده 

حداکثــــری از ظرفیت هــــای داخلی و همچنیــــن 

پتانسـیل های موجـــود در کشـــور اســـت و در ایـن 

راستا آمادگی کامل داریم تا در حوزه های مختلف 

با مجتمع فوالد مبارکه همکاری کنیم.

سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب آهـن عنـوان 

کـرد: بیانیـه گام دوم انقـالب کـه دسـتورالعمل 

اقتصادی کشـور نیز اسـت، ضرورت تغییر نگرش 

را می طلبـد و بـر ایـن مبنـا نبایـد اجـازه دهیـم کـه 

ظرفیت هـای خالـی تولیـد معطـل بمانـد، بنابرایـن 

همـکاری و تعامـل ذوب آهـن بـا فـوالد مبارکـه در 

راستــــای استفــــاده از ایــــن ظرفیت هـــا اهمیــــت 

ویژه ای دارد.

محمدیاسـر طیب نیـا، مدیرعامـل فوالدمبارکـه 

نیـز گفـت: یکـی از آسـیب هایی کـه در کل صنعت 

کشـور با آن مواجه هسـتیم، عدم اتحاد، انسـجام و  

هماهنگی الزم جهت هم افزایی است.

وی افزود: دشـمنان این مرز و بوم که امروز در 

جبهه اقتصادی ما را تهدید می کنند، با هم متحد 

هستند و برای مقابله با آن ها ما نیز باید تمام توان 

خود را بسیج کنیم.

مدیرعامـل فـوالد مبارکه اظهـار کرد: با توجه به 

اینکـه بـه تدریـج و در آینـده نزدیـک، شـاهد رقابـت 

و  داخلـی  عرصه هـای  در  نزدیک تـری  و  سـخت تر 

بین المللی خواهیم بود، اتحاد صنایع بزرگی همچون 

آهـن می توانـد مزیت هـای  و ذوب  مبارکـه  فـوالد 

رقابتی این شرکت ها را افزایش دهد.

در ایـن جلسـه مقـرر شـد مباحـث مشـترک و 

مرتبط در حوزه های مختلف اعم از تولید، توسعه، 

فروش و بازاریابی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی 

در کمیته هـای فنـی تخصصـی بـا هـدف بهـره وری 

بیشتر مدیریتی هر دو شرکت پیگیری شود.

نشسـت تعاملـی مدیـران عامل و معاونین شـرکت های ذوب آهـن اصفهان و فـوالد مبارکه با رویکـرد عملیاتی در جهـت افزایش 
همکاری در حوزه های مختلف تولید، تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری 17 اسفند ماه در ذوب آهن برگزار شد.

همکاری عملیاتی ذوب آهن اصفهان و فوالد 
مبارکه با رویکرد جدید
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز، مدیرعامـل 

مجتمع فوالد غدیر نی ریز که در کمتر از پنج ماه 

از حضـور آن تغییـرات قابـل چشـمگیری را ایجـاد 

کـرده اسـت، ایـن بـار پـروژه بـزرگ گندله سـازی را 

کلنگ زنی کرد.

بـا بیـان اینکـه در پنـج  محسـن مصطفی پـور 

ماه گذشته در مسیر تولید با مشکالت عدیده ای 

از جملـه کمبـود بـرق و گاز روبـه رو بـوده اسـت، 

خاطـر نشـان کـرد: بـا این وجود طبـق برنامه پیش 

رفتیـم و حتـی یـک روز کارخانـه دچـار خاموشـی 

نشـده و بـا حداقـل ظرفیـت امـا بـا راندمـان بـاال 

کار را پیش برده ایم.

این مدیر فعال حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه 

تعمیـرات سـاالنه را هـم در کمتـر از 9 روز بـه اتمـام 

در  تعمیـرات  اینکـه  به رغـم  افـزود:  رسـانده اند، 

سـنوات گذشـته بـا تعلـل مواجـه شـده بـود، مجبـور 

شـدیم یـک اورهـال دوسـاالنه را انجـام دهیـم کـه 

خوشـبختانه در کمتریـن زمـان ممکـن و حـدود 25 

هزار نفر-ساعت آن را عملیاتی و بار دیگر کارخانه را 

در مدار تولید قرار دادیم.

وی گریـزی بـه بخـش بازرگانـی زد و گفـت: بـه 

شـده ایم،  شـناخته  بـورس  در  پیشـرو  یـک  عنـوان 

به طـوری کـه پـس از ابـالغ وزارت صمـت بـه طـور 

فـروش داشـته ایم و در بخـش  بـورس  پیوسـته در 

بـه  گندلـه  تـن  هـزار  خوشـبختانه 300  نیـز  خریـد 

صورت دپو شده داریم که این اتفاق هیچ وقت در 

این کارخانه رخ نداده است.

مصطفی پـور بـا بیان اینکـه هدف مدیـران مالی 

توسـعه  بحـث  بـه  اسـت  شـفافیت  غدیـر،  فـوالد 

پروژه ها پرداخت و گفت: در کارگاه فوالدسـازی در 

حال حاضر بیش از 600 نفر مشـغول به کار هسـتند 

که بی سابقه بوده و بنا داریم تا پایان خرداد 1401 به 

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز گفـت: در کارگاه فوالدسـازی در حال حاضـر بیش از 600 نفر مشـغول به کار هسـتند که 
بی سابقه بوده و بنا داریم تا پایان خرداد 1401، طرح فوالدسازی به بهره برداری برسد.

بهره برداری از واحد فوالدسازی نی ریز تا 
پایان خرداد 1401

مرحله بهره برداری برسیم.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز با نشـان 

دادن تصاویری از ابتدای زمان حضور و حال حاضر 

کارخانه پیشـرفت چشـمگیر و سـرعت پروژه ها را به 

نمایش گذاشت.

وی از مسائل زیست محیطی و مسئولیت های 

اجتماعی نیز شـانه خالی نکرد و گفت: تمام تالش 

خـود را انجـام می دهیـم تـا رضایـت مردمـی را در 

منطقه ایجاد کنیم.

شروع به کار ساخت پساب فاضالب صنعتی و 

اشـتغال 50 نفری در آن دیگر مسـئله ای بود که این 

مدیـر جـوان بـه آن اشـاره کـرد امـا مهم تریـن پـروژه را 

گندله سازی خواند. همچنین با نمایش دادن پروژه 

بـزرگ پـارک آزادی وعـده داد کـه بـه زودی دریاچـه 

مصنوعی آن آبگیری شود.

اللـه سـید مهـدی  آیـت  ایـن جلسـه  ادامـه  در 

فال اسیری با تمجید از مدیر جدید فوالد درخواست 

کـرد کـه ایـن کارخانـه مکانـی بـرای اشـتغال جوانـان 

نی ریز، استهبان و بختگان شود.

وی در عیـن حـال پیشـنهاد داد تـا بـا سـرمایه 

مردمـی و تخصـص فوالدی هـا بـه خصـوص فـوالد 

فـوالد  کنـار  در  زیردسـتی  صنایـع  نی ریـز،  غدیـر 

ایجاد شود.

فرمانـدار نی ریـز بـا بیـان اینکـه زنجیـره فـوالد بـا 

تالش مصطفی پور در حال تکمیل اسـت، گفت: از 

کارهای توسـعه ای این کارخانه حمایت و در تامین 

امنیت این پروژه ها همکاری الزم را خواهد کرد.

مراد هدایت، سرپرست فرمانداری نی ریز ابراز 

امیدواری کرد که این مجتمع الگویی برای اشتغال 

در سـطح اسـتان باشـد و بـا بـه کارگیـری نیروهـای 

بومـی شهرسـتان و شـهرهای همجـوار راه خـود را 

ادامه دهد.

سعید صادقی، معاونت پارلمانی وزارت دفاع با 

مقایسه دفاع نظامی و دفاع اقتصادی به تمجید از 

مدیرعامل فوالد غدیر نی ریز پرداخت و مصطفی پور را 

یکـی از مسـئوالن پرتـالش گام دوم انقـالب خواند که 

توانسته در کمتر از 6 ماه پیشرفت 30 درصدی را در 

کارخانه ایجاد کند.

نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان نیز 

دربـاره تاریخچـه احـداث هفـت مجموعه فوالدی 

نمایندگـی  مسـئولیت  کـه  زمانـی  کـرد:  عنـوان 

مـردم را بـه عهـده گرفتیـم ایـن کارخانـه بـه صورت 

نیمـه افراشـته فعـال بـود و خمـودی و واماندگـی 

امـا  کـرد،  مشـاهده  کامـال  می شـد  را  پیمانـکاران 

هم اکنون به خوبی می بینید که چگونه در مسـیر 

توسـعه قـرار دارد و فوالدسـازی در سـال 1401 بـه 

نتیجه خواهد رسید.

فرهاد طهماسـبی به بحث آالیندگی کارخانه و 

اشـاره کـرد و  نیـز  اعتـراض شـورا و مـردم قطرویـه 

زیسـت محیطی  کارشناسـان  نظـر  مـالک،  گفـت: 

است که خوشبختانه نظر آن ها مثبت بوده و شاهد 

احداث کارخانه گندله سـازی هسـتیم اما خواسـتار 

این هستیم که از جدیدترین و به روزترین تجهیزات 

فیلترینگ استفاده کنید تا دغدغه زیست محیطی 

مردم به حداقل برسد.

همچنین سید امیرعباس حسینی با تمجید از 

عملکـرد مدیرعامـل فوالد غدیـر نی ریز مطـرح کرد: 

برنامـه  ایـن اسـت کـه در سـال 1404 سـهمی برابـر در 

حوزه صنعت، معدن، نفت و گاز داشته باشیم. 

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری غدیر با بیان 

اینکـه یـک واحـد تولیـد آهـن اسـفنجی نمی توانـد 

مجتمـع تلقـی شـود، گفـت: نی ریـز دارای بزرگانـی 

همچون فضل ابن حاتم و قطب الدین نی ریزی است 

و ایـن افـراد نشـان از قدمـت بـاالی ایـن شهرسـتان 

دارد. ما نیز دغدغه مردم با این پیشینه تاریخی را 

درک می کنیـم و بـر ایـن بـاور هسـتیم کـه توسـعه 

صنعتـی ممکـن اسـت بـه محیـط  زیسـت آسـیب 

رساند اما مزایای آن بیش از معایب است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزم اسـت تـا مسـئوالن 

شهرستانی و استانی در تکمیل زنجیره به ما کمک 

کننـد گفـت: امیدواریـم تا در ماه هـای آینده بخش 

ذوب به بهره برداری برسد.

مراحـل  از  میهمانـان  و  مسـئوالن  ادامـه  در 

فوالدسـازی در کارخانـه بازدیـد کردند و پایان بخش 

برنامه کلنگ زنی کارخانه گندله سازی بود.

الزم بـه ذکـر اسـت اعتبـار آن 110 میلیـون یـورو و 

تولیـد سـاالنه  بـا ظرفیـت  قـرار اسـت در دو سـال 

2.5میلیون تن ساخته شود.

به رغم اینکه تعمیرات در سنوات 
گذشته با تعلل مواجه شده بود، مجبور 
شدیم یک اورهال دوساالنه را انجام 

دهیم که خوشبختانه در کمترین زمان 
ممکن و حدود 25 هزار نفر-ساعت 

آن را عملیاتی و بار دیگر کارخانه را در 
مدار تولید قرار دادیم
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

بـا  بازدیـد  ایـن  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

حضـور »محمـد نیکـوکار، قائـم مقـام مدیرعامـل در 

شـهنیانی،  »میثـم  توسـعه«،  و  بهره بـرداری  امـور 

معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـا«، »عباسـعلی 

تقـوی، معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی«، 

»محمـد جامعـی، مدیـر دفتـر حـوزه مدیرعامـل«، 

و کنتـرل  برنامه ریـزی  اقتـدار، مدیـر  »محمدرضـا 

طرح هـا« و »بهـرام شـجاعی، سرپرسـت روابط کار« 

انجام شد.

بـر پایـه این گزارش، بازدید یاد شـده با اسـتقبال 

و همراهـی »صـادق طاهـری، مدیـر پروژهـای بـرق«، 

»رضـا پیرعباسـی، مدیـر پروژه هـای مـواد اولیـه« و 

»کـوروس محمودیـان، مدیـر پـروژه اسـلب عریـض« 

صورت گرفت و از روند پیشـرفت پروژه های اسـلب 

عریـض جایگزیـن و پسـت بـرق 400 کیلـو ولت کـه از 

تولیـد  پایـداری  طـرح  حیاتـی  و  اصلـی  پروژه هـای  

از  همچنیـن  و  هسـتند  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

پروژه هـای ایـر سـپریتور و دبـل دک رولـر اسـکرین 

گندله سـازی 2 کـه از پروژه هـای طـرح بهینه سـازی 

است و باعث بهبود کیفیت و دانه بندی گندله های 

تولیدی می شوند، بازدید به عمل آمد.

گفتنی است، بازدید انجام شده 12 اسفندماه 

1400 انجام شد و با توجه به ارزیابی مثبت و روند 

خوب پیشرفت پروژه های مورد بازدید، نکات الزم 

در جهـت حفـظ رونـد و تکمیل پروژه ها توسـط قائم 

مقام مدیرعامل مورد تاکید قرار گرفــت و در پایان 

»محمــــد  حضـور  از  شـهنیانی«  »میثـم  بازدیـد 

از  همچنیـن  و  همــــراه  هیئـــت  و  نیکـــوکار« 

حمایت هـای هیئـت مدیـره و مدیرعامـل محتـرم، 

و  مدیـران  مسـتمر  و  تنگاتنـگ  همکاری هـای 

تالش هـای  و  بهره بـرداری  واحدهـای  مجموعـه 

بی وقفـه مدیـران پـروژه و تیم هـای اجرایـی پروژه هـا 

توسعــــه  طرح هــــای  اجــــرای  و  پیشبــــرد  در  کـه 

فوالدخوزسـتان نقش موثری را داشـته اند، تشـکر و 

قدردانی کرد.

بـا حضـور قائم مقـام مدیرعامل در امور بهره برداری و توسـعه، بازدید از روند پیشـرفت پروژه های اسـلب عریض جایگزین و پسـت 
برق 400 کیلو ولت که از پروژه های  اصلی و حیاتی طرح پایداری تولید شرکت فوالد خوزستان هستند، انجام شد.

بازدید از روند پیشرفت پروژه های شرکت فوالد خوزستان

ـــ

لزوم حمایت همه جانبه اقتصادی از ذوب آهن اصفهان

وزیـر امـور اقتصادی و دارایی در حاشـیه برگزاری ششـمین جشـنواره نـوآوری برتر ایرانی که در دانشـگاه صنعتی شـریف برگزار 
شـد، گفـت: شـرکت ذوب آهن به عنـوان مـادر و پایه گـذار صنعت فوالد کشـور، تاکنـون دسـتاوردهای ارزشـمندی در زمینه های 

مختلف ازجمله نوآوری محصوالت داشته است.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شـرکت 

ذوب آهـن، سـید احسـان خانـدوزی آمادگـی ایـن 

وزارتخانـه بـرای حمایـت از ذوب  آهـن اصفهـان و 

مدیریت جهادی این شـرکت را اعالم کرد و اظهار 

داشـت: ایـن وزارتخانـه حمایت هـای الزم جهـت 

در  پرقـدرت  حضـور  و  کیفیـت  و  تولیـد  افزایـش 

بازارهـای داخلـی و خارجـی با تاکید بر نوآوری را با 

جدیت دنبال می کند.

وزیـر اقتصـاد در بخش دیگری از سـخنان خود 

اقتصـادی  پیشـرفت  اصلـی  شـروط  از  را  نـوآوری 

دانسـت و افـزود: بـدون تمرکـز بـر نـوآوری، قابلیت 

حیات اقتصادی وجود ندارد.

وی یـاد آور شـد: بـرای پیشـرفت بیشـتر اقتصـاد 

عـالوه بـر نوآوری هـای سـخت، نیازمنـد نوآوری های 

نرم نیز هستیم.

شـایان ذکـر اسـت کـه خانـدوزی، وزیـر اقتصـاد 

در  حضـور  ضمـن  مذکـور،  جشـنواره  حاشـیه  در 

آهـن  ذوب  غرفـه  از  بازدیـد  و  جنبـی  نمایشـگاه 

اصفهـان، در جریـان چگونگـی تولیـد محصـوالت 

جدید این شرکت قرار گرفت.
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