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اسـتفاده از دانـش در همـه زمینه هـا بـه افزایـش ثـروت، قـدرت و در نهایت رتبه 

اقتصـادی منجـر می شـود و کشـورهای بـا دانـش بـاال در همـه زمینه هـا جـزو برتریـن 

کشـورها هسـتند. در همیـن حـال، اقتصـاد دانش بنیـان یکـی از اهدافـی اسـت کـه 

امـروزه دولت هـا بـرای رسـیدن بـه آن برنامه ریـزی می کننـد امـا دسـتیابی بـه ایـن 

هـدف، مسـتلزم هزینـه هـم از سـوی دولـت و هـم از سـوی شـرکت های تولیـدی و 

بازرگانی است.

در دنیـا کاالهـا بـه سـمت دانش بنیـان شـدن پیـش رفتـه اسـت و بسـیاری از 

کاالهـای تکنولوژیـک، همـواره مشـتریان پروپا قرصـی دارد. به طور مثال، سـازندگان 

تلفن هـای همـراه، در یـک رقابـت تنگاتنگ، همواره به دنبال ارائه محصـوالت دارای 

عملکرد بهتر یا قیمت به صرفه و قابل ارائه به بازارهای سراسر دنیا هستند. عموم 

مردم نیز به دنبال محصوالت برتر در این رقابت هسـتند و دیده می شـود که برای 

پیش خریـد یـک محصولـی کـه بـه بـازار عرضـه نشـده، صف هـای طویلـی تشـکیل 

می شـود. به عنوان مثالی دیگر، خودروهای تسـال دو سـال پیش از نخسـتین عرضه 

آن هـا بـه بـازار، فروختـه شـدند. ایـن موضـوع نشـان می دهـد هـر چه بـرای تولید یک 

محصـول، دانـش روز و تکنولـوژی بـه کار بـرده شـود، بـازار و سـرمایه هوشـمندانه به 

سمت آن می رود. در شرکت های بزرگی که خالقان عصر تکنولوژی هستند، ارتباط 

تنگاتنگی میان صنعت و دانشـگاه و گروه های دانش بنیان وجود دارد و بخشـی از 

بودجـه سـاالنه شـرکت ها صـرف فعالیت هـای پژوهشـی یـا به عبـارت بهتر تحقیق و 

ماننـد  فنـاوری  حـوزه  در  فعـال  شـرکت های  کـه  طـوری  بـه  می شـود.  توسـعه 

تولیدکننـدگان تلفـن همـراه 10 تـا 20 درصـد از بودجـه خـود را بـه تحقیـق و توسـعه 

اختصـاص می دهنـد. در چنیـن فضایـی، دولت هـا نیـز همـراه بـا ایـن شـرکت ها بـه 

دنبـال تسـهیل گری بـرای حضـور قدرتمندانـه محصـوالت دانش بنیـان در بازارهـای 

جهانی هستند.

در کشور ما استفاده از دانش همواره به عنوان یک هدف مطرح شده اما هنوز 

تعریف و چارچوب مشخصی از دانش بنیان بودن ارائه نشده و تا دانش بنیان شدن 

صنعت و اقتصاد فاصله نسبتا زیادی وجود دارد. ممکن است بعضی شرکت ها به 

صـورت انفـرادی فعالیت هایـی را بـه صـورت دانش بنیـان انجـام دهنـد امـا تعـدد 

شـرکت های ثبت شـده با عنوان دانش بنیان، بر ابهام فعالیت در این زمینه افزوده 

و نبـود معیـار مشـخص باعـث شـده اسـت تـا در بازه هـای زمانـی، تعـدادی از 

شـرکت ها بتواننـد بـا اسـتفاده از خـالء قانونـی و نبود نظارت مناسـب از سـوی 

مسـئوالن و دسـتگاه های متولـی، بـدون بهره گیـری از دانـش کارآمـد و نویـن، 

عنـوان دانش بنیـان را از آن خـود کننـد. هـر چنـد که در صنایع معدنی و فلزی 

و  هسـتند  دانش بنیـان  کـه  می کننـد  فعالیـت  خوبـی  بسـیار  شـرکت های 

محصوالتـی را تولیـد می کننـد کـه بـر پایـه دانـش بـوده و حتـی در ایـران و 

خاورمیانـه بـدون رقیـب اسـت امـا ایـن شـرکت ها تنهـا بخشـی از زنجیـره را در 

اختیار دارند و ممکن است استفاده نکردن از دانش در سایر بخش ها، فعالیت 

این شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال، تولید مواد اولیه در حوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی بـه ویـژه از مبـادی معـدن، عمومـا از تکنولـوژی روز 

بهره منـد نیسـت و دسـتگاه ها و ماشـین آالت بـه کار رفتـه در ایـن حـوزه از رده 

خارج هستند که این امر بهای تمام شده تولید محصول معدنی را نسبت به 

نمونه هـای خارجـی افزایـش می دهد. در همیـن حال، کارخانه های فـراوری در 

حال فعالیت نیز هنوز با آخرین روش ها و تکنولوژی های روز فاصله دارند و به 

طور مشخص، شماری از محصوالت میانی حوزه صنایع معدنی با اینکه عیار 

تقریبا استانداردی دارند ولی بعضی عناصر مزاحم و بعضا آالینده در آن ها به 

چشم می خورد که تمام زنجیره بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

یکـی از بزر گ تریـن ضعف هـای صنعـت ایـران در زیرسـاخت هایی نظیـر 

حمـل و نقـل، آب، بـرق و گاز اسـت و نقـش دانـش در ایـن حوزه ها تقریبا بسـیار 

کمرنـگ اسـت. بنابرایـن هرچـه شـرکت های بـزرگ صنعتـی بـه دنبـال توسـعه 

باشند اما ضعف در زیرساخت ها به ویژه حوزه انرژی، مانع شکوفایی ظرفیت 

و توان این شرکت ها است و حتی احتمال دارد آن ها تولید معمول خود را نیز 

از دسـت بدهند. بنابراین عقب ماندگی زیرسـاخت های اساسی و محرومیت 

از دانـش روز در ایـن زمینـه نیـز بزرگ تریـن تهدیـد صنایـع کشـور اسـت و هـر 

شرکت موفقی را می تواند دچار خسارت های سنگین کند.

وقتـی از تولیـد دانش بنیـان سـخن بـه میـان می آیـد، مقصـود آن اسـت کـه 

دانـش از روی کاغـذ بـه مرحلـه عمـل برسـاند و عملیاتـی شـود. بـه طـوری کـه 

تولیدکننده، با حداکثر بازدهی، محصوالتی با ارزش افزوده باال و کمترین اثر 

شـاخه های  در  تولیدکننـدگان  بعضـی  تولیـد  کنـد.  زیسـت محیطی  منفـی 

مختلـف صنعـت کشـور توانسـته اند بـا تولیـد و عرضـه محصـوالت اسـتاندارد 

خـود، حتـی بازارهـای اروپـا را فتـح کننـد و سـزاوار عنـوان دانـش بنیان باشـند. 

تیم های تحقیق و توسـعه بسـیار قوی، ارتباط مسـتمر با دانشـگاه و اسـتفاده از 

نخبگان علمی و صنعتی بر پایه تجربه باعث شده است که این شرکت ها به 

چنیـن جایگاهـی برسـند. حـال کـه بـا توجـه بـه رکـود اقتصـادی کشـور و وجـود 

تحریم های گسترده، تنها راه عبور از این شرایط بحرانی، نگاه به درون و توسعه 

صنعت است، واجب است تا به عنوان یک اولویت ملی، دولت موانع موجود 

در مسـیر صنعتـی شـدن را رفـع کنـد و خـاک کشـور را بـرای رویـش ایده هـا 

حاصلخیز سازد تا سرمایه های مالی و فکری بیشتری به صنعت تزریق شود. 

رنج بردن به دانش سزاست
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تولید فـوالد خام به تنهایـی نمی تواند 
ارزش افـزوده کافـی را بـرای صنعت 
اسـتراتژیک فـوالد بـه ارمغـان آورد؛ 
بنابرایـن توجـه بـه تکمیـل زنجیره و 
تولیـد انواع محصوالت تخـت و طویل 
فـوالدی امـری مهـم اسـت. میـزان 
تولیـد فـوالد خام در کشـور مـا حدود 
30 میلیـون تـن و تولیـد محصـوالت 
فـوالدی کمـی بیشـتر از 20 میلیـون 
تن اسـت. بنابراین فاصلـه 10 میلیون 
تنـی کـه بین میـزان تولید فـوالد خام 
دارد،  وجـود  فـوالدی  محصـوالت  و 
می توانـد بـا تولیـد محصـوالت دارای 
ارزش افـزوده بـه ویژه در حـوزه نورد 
پـر شـود. بـا ایـن حـال، تولیـد ایـن 
به کارگیـری  نیازمنـد  محصـوالت 
ماشـین آالت و تجهیزات خاص است. 
در ایـن زمینـه، کشـور مـا توانسـته 
اسـت در تولیـد غلتک های نـورد گرم 
بـه موفقیت های خوبی دسـت یابد. در 
این راسـتا، خبرنـگار پایـگاه خبری و 
تحلیلی »فلـزات آنالین« با ابوالقاسـم 
قدمـی، مدیرعامـل شـرکت تولیـدی 
نشسـته  گفت وگـو  بـه  چدن سـازان 
اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامـه 

خواهید خواند:

ابوالقاسم قدمی، مدیرعامل شرکت تولیدی چدن سازان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولید غلتک نورد تکنولوژی محور است
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توضیحــــاتی در خصـــوص شرکـــت تولیــدی  ◄

توانمندی هـای  و  فعالیـت  زمینـه  چدن سـازان، 

آن بفرمایید.

از  متشکــــل  چدن ســــازان  صنعتــــی  گــــروه 

شرکت هـــای چـــدن سازان، غلتک سازان، سنگیــــن 

صنعـت کوهپایـــه و نواندیشـان در سـال 1361 بـا 

هـدف تولیـــد قطعـات ریخته گـــری در شهــــرک 

صنعتی جی، واقع در شـهر اصفهان تاسـیس شـد 

و فعالیـت خـود را از سـال 1363 آغـاز و از همـان 

زمـان، شـروع بـه تولید غلتک های نـورد گرم کرد. 

ایـن شـرکت در ابتـدا بـه تولیـد قطعـات چدنـی، 

کوکیـل و ملحقـات آن می پرداخـت امـا در ادامـه 

فعالیـت خـود بـه ویـژه از دهـه 70 بـه بعـد، تولیـد 

غلتک هـای کوچـک را آغـاز کـرد. در حـال حاضـر، 

حـدودا یـک هـزار نفـر در ایـن مجموعـه تولیـدی 

مشغول به کار هستند.

شـرکت چدن سـازان در زمینه تولید غلتک  های 

نـوردی فعالیـت می کنـد. شـرکت غلتک سـازان نیـز 

تولید شمش و قطعات صنعتی را به عهده دارد که 

محصـوالت ایـن شـرکت در صنایـع مختلـف ماننـد 

خودروسازی، صنایع سیمان، صنایع معدنی و فلزی 

بـه ویـژه فـوالد مورد اسـتفاده قرار می گیـرد و آن ها را 

همچنیـن  می کنـد.  تولیـد  سفارشـی  صـورت  بـه 

شـرکت سـنگین صنعـت بـه عنـوان دیگـر شـرکت 

زیرمجموعه فعالیت ماشین کاری قطعات را انجام 

می دهـد و قطعـات مـورد نیـاز ماشـین آالت را تولید 

ماشین سـاز محسـوب  یـک  شـرکت  ایـن  می کنـد. 

می شـــود و بـه نوعـــی عملیـــات تکمیـــل فراینـــد 

غلتک سازی را انجام می دهد.

بـر  چدن سـازان  مجموعـه  در  غلتـک  تولیـد 

بـا  مطابـق  کـه  می شـود  انجـام  سـفارش  اسـاس 

از  را  دریافتـی  سـفارش های  می توانیـم  ظرفیـت 

سـوی مشـتریان پاسـخ دهیـم. همچنیـن ظرفیـت 

ذوب و ریخته گـری در شـرکت مـا بـه عنـوان ماده 

اولیـه تولیـد غلتـک حـدود 350 هـزار تن بـوده و به 

گونه ای اسـت که قادر به رفع نیاز همه مشـتریان 

داخلی در زمینه غلتک نورد گرم هسـتیم. ضمن 

اینکـه محصـوالت تولیـدی مـازاد بـر نیـاز داخلـی 

نیز روانه بازارهای صادراتی می شود.

در شـرکت چدن سـازان چـه انواعـی از غلتـک  ◄

تولید می شود؟

بـه عنـوان مهم تریـن محصـول شـرکت  غلتـک 

چدن سـازان، یکـی از ابزارهـای کلیدی حـوزه نورد به 

شـمار مـی رود. از ایـن رو تقریبـا تمـام شـرکت های 

نـوردی در سـطح کشـور ماننـد فـوالد مبارکـه، ذوب 

آهـن، فـوالد اکسـین، فـوالد نـاب تبریـز، نـورد آریـان 

فوالد و... از محصوالت شرکت ما برای خطوط نورد 

خـود اسـتفاده می کنند. شـرکت چدن سـازان عالوه 

بر اینکه محصول خود را به مشتریان داخلی عرضه 

می کنـد، در زمینـه صـادرات نیـز فعـال بـوده و بـه 

کشورهای اروپایی و آسیایی صادرات داشته است.

نوع غلتک هایی که شـرکت چدن سـازان تولید 

می کنـد، مربـوط بـه نـورد گرم هسـتند. همچنین 

غلتک های مربوط به مقاطع سـبک مانند پروفیل، 

نبشی، در مقاطع سنگین مانند تیرآهن و غلتک های 

ورق گـرم نیـز در ایـن شـرکت قابل تولید هسـتند. 

بـه ایـن نـوع محصـوالت، غلتک هـای کاری گفتـه 

دیگـر  غلتـک  سـری  یـک  اینکـه  ضمـن  می شـود. 

تولیـد می کنیــــم کـه بـا عنـــوان غلتـک پشتیبـــان 

شناخته می شود.

مهم ترین محصوالت شـرکت ما غلتک های دو 

الیه گریز از مرکز تا وزن سه تن، غلتک های چدنی 

بـه روش ریخته گری اسـتاتیک، غلتک هـای دو الیه 

غلتک هـای  تـن،   15 وزن  تـا  ورق  نـورد  اسـتاتیک 

مقاطـع سـنگین تـا وزن 20 تـن، غلتک هـای ورق تـا 

و  ورق  نـورد  پشـتیبان  غلتک هـای  تـن،   30 وزن 

قطعات سـنگین و فوق سـنگین چدنی و فوالدی تا 

وزن 80 تـن، قالب هـای شـمش ریزی و پاتیل هـای 

سرباره هستند که محصول آخر، به تازگی به سبد 

البتـه  اسـت.  شـده  اضافـه  شـرکت  محصـوالت 

ناگفتـه نمانـد کـه برخـی محصوالت شـرکت مانند 

غلتک هـای پشـتیبان صنایـع فورج تـا وزن 45 تن با 

همکاری مجتمع صنعتی اسفراین تولید شده اند.

آیـا طراحـی و سـاخت غلتک هـا در مجموعـه  ◄

چدن سـازان داخلـی بـوده یـا از تکنولـوژی وارداتـی 

برای تولید استفاده شده است؟

بـه طـور معمـول بـرای تولیـد محصـوالت خـود 

گروه صنعتی چدن سازان متشکل 
از شرکت های چدن سازان، 

غلتک سازان، سنگین صنعت 
کوهپایه و نواندیشان در سال 
1361 با هدف تولید قطعات 

ریخته گری در شهرک صنعتی جی، 
واقع در شهر اصفهان تاسیس شد
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از مشـاوران خارجی بهره گرفتیم اما بخش عمده 

فعالیت تولیدی توسط کارکنان شرکت به ویژه از 

فرایندهـای  و  فراگیـر  توسـعه  و  تحقیـق  طریـق 

آزمایشـی کـه در شـرکت جریـان دارد، بـه نتیجـه 

رسـیده اسـت. بنابرایـن تولیـد غلتک هـای نـوردی 

کامـال یـک صنعـت دانش محور بـوده و این فرایند 

در شرکت چدن سازان تجربه شده است.

چـه عواملـی باعـث کسـب موفقیـت شـرکت  ◄

چدن سازان در تولید انواع غلتک ها شده است؟

تکنولـوژی سـاخت غلتک هـای نـورد پیچیـده 

اسـت.  هزینه بـر  غلتـک  تولیـد  فراینـد  و  بـوده 

بنابرایـن هـر شـرکتی قـادر بـه ورود بـه ایـن حـوزه 

نیسـت. بـه همیـن دلیـل ابتدا باید در یک شـرکت 

تکنولـوژی الزم بـرای تولیـد غلتـک وجـود داشـته 

باشـد تا بتواند به سـطح باالتر برسـد. خوشبختانه 

تیـم مدیریتـی که در شـرکت چدن سـازان فعالیت 

می کردنـد، اهـداف بلندپروازانـه ای را بـرای آینده 

و  هزینـه  صـرف  بـا  و  بودنـد  کـرده  ترسـیم  خـود 

انـرژی زیـاد، توانسـتند محصـوالت جدیـدی را بـه 

خط تولید خود اضافه کنند.

از  کـه  اسـت  شـرکتی  چدن سـازان  مجموعـه 

نظــــر سابقـــه، در صنعــــت فـوالد کشـــور و حتـی 

خاورمیانـه جایـگاه قابـل توجهـی دارد. وجه تمایز 

بـوده کـه  ایـن  رقبـا  برخـی  مـا در مقابـل  شـرکت 

تکنولوژی محـــور اسـت و در حـــال حاضــــر جـــزو 

شرکت هـــای دانش بنیـــان محســـوب می شویــــم. 

همچنیـن عـالوه بـر تکنولـوژی تولیـد، تکنولـوژی 

سـاخت تجهیـزات را نیـز در مجموعـه در اختیـار 

داریـم. ایـن یعنـی بعضـی تجهیـزات، قطعـات و 

ماشـین آالت بـرای تولیـد محصـوالت ایـن شـرکت 

بـه کار مـی رود، طراحـی و سـاخت آن هـا در گـروه 

چدن سـازان به طور کامل توسـط مهندسـان بخش 

فنی انجام شده است. 

خوشـبختانه بخـش فنـی گـروه چدن سـازان طـی 

سالیان گذشته به بلوغ فنی و تجربه کافی رسیده  و 

به همین دلیل توانسته  است هم در حوزه محصوالت 

نهایی و هم تجهیزات مورد استفاده در خط تولید به 

دستاوردهای بسیار خوبی دست یابد.

نکته قابل توجه در خصوص محصوالت شرکت 

چدن سـازان ایـن اسـت کـه بعضـی از غلتک هـای 

نـوردی، بـه صورت انحصاری در سـطح خاورمیانه، 

در شـرکت مـا تولیـد می شـود. بـه عنـوان مثـال، در 

منطقـه هیـچ یـک از تولیدکننـدگان قـادر بـه تولیـد 

غلتک نورد ورق عریض نیسـتند؛ در حالی که این 

امـکان در شـرکت چدن سـازان وجـود دارد. شـرکت 

فـوالد اکسـین هم اکنـون بـرای نـورد اسـلب ضخیـم 

جهـت تولیـد ورق عریـض از غلتک هـای شـرکت ما 

اسـتفاده می کنـد. همچنیـن غلتک هـای کاری و 

بعضی دیگر از غلتک های ورق نیز به طور انحصاری 

تولیـد  چدن سـازان  شـرکت  توسـط  خاورمیانـه  در 

می شـود و در ایـن زمینـه، رقیبـی در منطقـه بـرای 

شرکت ما وجود ندارد.

در  ◄ خـود  آینـده  بـرای  چدن سـازان  مجموعـه 

را ترسـیم  برنامه هایـی  فـوالد کشـور چـه  صنعـت 

کرده است؟

صنعت فوالد کشـور در حال پیشـرفت بوده و 

قـرار اسـت طبـق چشـم انداز ترسـیم شـده در افـق 

1404، به تولید 55 میلیون تن فوالد دست یابیم. 

باعـث  شـده  ترسـیم  چشـم انداز  ایـن  طبیعتـا 

می شود مصرف غلتک در صنعت فوالد نیز افزایش 

نیـز  یابـد. در همیـن راسـتا، شـرکت چدن سـازان 

طرح های توسـعه ای را برای افزایش تولید و حفظ 

سـهم خـود در بـازار ایـران در دسـت اقـدام دارد تا 

همزمـان بـا توسـعه صنعـت فـوالد به ویـژه افزایش 

شـرکت  در  مناسـب  توانمنـدی  غلتـک،  مصـرف 

وجود داشـته باشـد و بتوانیم نیاز بازار را به موقع 

پاسخ دهیم.

تکنولوژی ساخت غلتک های نورد 
پیچیده بوده و فرایند تولید غلتک 

هزینه بر است. بنابراین هر شرکتی 
قادر به ورود به این حوزه نیست. به 
همین دلیل ابتدا باید در یک شرکت 

تکنولوژی الزم برای تولید غلتک 
وجود داشته باشد
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فــوالد
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بومی سازی با دست خالی

به دنبال تکمیل زنجیره تولید هستیم

بی نظمی در عرضه ها و نوع معامالت ورق فوالدی
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مدیرعامل شـرکت آژند رهاورد سـپاهان گفت: مواد اولیه در بورس کاال به گونه ای عرضه می شـود که تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی 
برای خرید آن نیستند و در زمان هایی که نیاز بازار افزایش می یابد، عرضه انجام نمی شود.

مدیرعامل شرکت آژند رهاورد سپاهان عنوان کرد:

بی نظمی در عرضه ها و نوع معامالت ورق فوالدی

سـید امیـر رضـا نـوری نائینـی در گفت وگـو بـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

اظهـار داشـت: متاسـفانه وضعیـت صنعـت لولـه و 

پروفیـل مناسـب نیسـت و تولیدکننـدگان ایـن حوزه 

نیـز از نظـر تامیـن مـواد اولیـه، تولید و فروش شـرایط 

مناسبی ندارند.

وی افزود: تولیدکنندگان لوله و پروفیل به ناچار 

بایـد مـواد اولیـه خـود را از بـورس کاال تامیـن کننـد. 

چراکـه بـا توجـه بـه دسـتورالعمل های جدیـد، همـه 

تولیدکننـدگان ورق فوالدی باید محصـوالت خود را 

در بـورس کاال عرضـه کننـد و هیـچ اختیـاری بـرای 

فروش خارج از بورس ندارند.

کاهش عرضه ورق در زمان افزایش قیمت  

مدیرعامل شـرکت آژند رهاورد سـپاهان با اشـاره 

بـه افزایـش عرضـه ورق گـرم فـوالدی در بـورس کاال، 

عنـوان کـرد: متاسـفانه در زمانـی که قیمت افزایش 

می یابـد و مصرف کننـده بـه ورق فـوالدی احتیـاج 

دارد، عرضـه انجـام نمی شـود و التهـاب در بـازار باال 

می رود اما هنگامی که قیمت های جهانی و به تبع 

آن، داخلـی کاهـش می یابـد، عرضه هـا نیـز بیشـتر 

می شـود. نکتـه منفـی بـازار ورق فـوالدی، دسـتوری 

موضـوع  همیـن  و  اسـت  آن  قیمت گـذاری  بـودن 

در  آن  تقاضـای  و  عرضـه  و  بـازار  می شـود  باعـث 

افزایش و کاهش قیمت تعیین کننده نباشد.

نـوری تصریـح کـرد: در هـر مـاه یـک بـار عرضـه 

سـنگین ورق گـرم از سـوی عرضه کننـده بـزرگ ایـن 

محصول در کشور به صورت تلفیقی تولید داخلی 

و وارداتـی انجـام می شـود. نـوع خریـد و نقـدی یـا 

اعتباری بودن آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اعالم می کند که معموال به صورت تلفیقی است. 

کـه  بـه عرضه کننـدگان گفتـه می شـود  همچنیـن 

قیمـت عرضـه خـود را کاهـش یـا افزایـش دهنـد و 

عرضه و تقاضا در این افزایش یا کاهش قیمت هیچ 

نقشی ایفا نمی کند.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر، ورق گرم فوالدی 

پس از انجام معامله، سـه ماه بعد به خریدار تحویل 

داده می شود و نوع معامله ممکن است تغییر کند. 

بـه طـور مثـال، معاملـه در آبـان مـاه 1400، 50 درصـد 

نقدی و 50 درصد اعتباری انجام شد اما در ماه های 

و  نقـدی  درصـد   10 معامـالت   ،1400 بهمـن  و  دی 

90درصـد اعتبـاری صـورت گرفت. ناگفته نماند که 

نوع معامالت همواره در حال تغییر است و حتی به 

مـدت چنـد مـاه معامـالت بـه صـورت کامـال نقـدی 

انجام می شد. متاسفانه در این زمینه برنامه خاصی 

وجـود نـدارد و اغلـب نـوع معامـالت بـه یکبـاره بـه 

عرضه کنندگان و خریداران اعالم می شود.

مدیرعامـل شـرکت آژنـد رهـاورد سـپاهان اذعـان 

کرد: با توجه به اینکه ممکن است با هر عرضه، هر 

اتفاقی بیفتد، این موضوع بعضا باعث غافلگیری و 

قابـل  شـرایط  و  اسـت  شـده  خریـداران  سـردرگمی 

پیش بینی نیست. در نتیجه، مصرف کنندگان ورق 

فـوالدی قـادر به برنامه ریزی برای بلندمدت و حتی 

میان مـدت خـود نیسـتند و نمی تواننـد روی برنامـه 

ساالنه هم حساب کنند. بلکه باید در لحظه اعالم 

شرایط عرضه، برای خرید ورق گرم فوالدی تصمیم 

بگیرند و آن را اجرا کنند.
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نوری بیان کرد: تعدد عرضه کنندگان ورق گرم 

در بـورس هـم شـرایط بـازار را تغییـر چندانـی نـداده 

اسـت. چراکه کیفیت ورق های عرضه شـده بسـیار 

ورق  عرضه کننـده  یـک  تنهـا  و  اسـت  متفـاوت 

اسـتاندارد وجـود دارد. همیـن موضـوع باعـث نبـود 

تقاضـای مناسـب بـرای ورق فـوالدی غیر اسـتاندارد 

در بـورس کاال شـده اسـت و اغلـب عرضه هـای ورق 

قیمـت  اینکـه  ضمـن  نمـی رود.  فـروش  بـه  گـرم 

مناسـب  عرضه کننـدگان  ایـن  فـوالدی  ورق هـای 

نیسـت و بـورس همـه عرضه هـای ورق فـوالدی را بـه 

می کنـد.  قیمت گـذاری  و  می بینـد  چشـم  یـک 

همچنین تمامی عرضه کنندگان ورق گرم فوالدی، 

مـواد اولیـه خـود یعنی اسـلب را از یک عرضه کننده 

تامیـن می کننـد کـه قیمـت آن نیـز از طریـق بـورس 

کاال تعیین می شود.

20 درصد ظرفیت اسمی فعال است  

مدیرعامـل شـرکت آژنـد رهـاورد سـپاهان مطـرح 

کـرد: ظرفیت تولید شـرکت ما حـدود 52 هـزار تن در 

سـال اسـت کـه تنهـا 660 تـن ورق در مـاه بـه عنـوان 

سـهمیه بـه مـا تعلـق می گیـرد کـه متاسـفانه کفـاف 

10درصد از ظرفیت اسـمی شـرکت را می  دهد. البته 

میزان تولیدات شرکت ساالنه به 12 هزار تن می رسد 

و بنابراین کمی بیش از 20 درصد ظرفیت اسمی فعال 

اسـت. با این حال، نوع عرضه های ورق گرم فوالدی 

بـه گونـه ای اسـت کـه این محصول به تولیدکنندگان 

واقعی نمی رسد و از آن دالالن می شود.

وی تاکیـد کـرد: شـرکت آژنـد رهـاورد سـپاهان با 

تولیـد  فـوالدی  لولـه  تنهـا  گـرم،  ورق  از  اسـتفاده 

می کنـد و تولیـد پروفیـل را حتـی بـا وجـود توانایی و 

وجود دستگاه ها و ماشین آالت تولید آن، در دستور 

کار نـدارد. در شـرکت مـا، لولـه از قطـر دو تا 25 اینچ 

تولیـد می شـود. از آنجایـی کـه کیفیـت لوله هـای 

تولیـدی در شـرکت آژنـد رهـاورد سـپاهان باال اسـت، 

بـه همیـن دلیـل مشـتریان خـاص خـود را داریـم. در 

حـال حاضـر، بـرای همـه سـایزهای لوله در محـدوده 

یاد شده، تقاضا وجود دارد ولی این تقاضا چنگی به 

انـدازه ظرفیـت  بـه  تقاضـا  معمـوال  و  نمی زنـد  دل 

اسمی نیست.

نوری اظهار کرد: در صورتی که یک تولیدکننده 

لولـه و پروفیـل قصـد داشـته باشـد تولیـد مطابـق بـا 

ظرفیت اسمی آن صورت بگیرد، باید فروش صادراتی 

داشـته باشـد. شـرکت مـا هـم در گذشـته صـادرات 

داشـت امـا آن را متوقـف کردیـم زیـرا تاجـر خریـدار 

محصول شرکت ما قصد داشت قیمت لوله فوالدی 

را بـا نـرخ ارز آزاد بپـردازد امـا شـرکت مـا بایـد ارز را بـه 

صـورت نیمایـی بـه بانک مرکزی تحویل مـی داد. این 

اتفاق در شرایطی رخ داد که نمی توانستیم اختالف 

ایجاد شده بین نرخ ارز آزاد و نیمایی را پرداخت کنیم 

زیـرا مابه التفـاوت آن هـا زیـاد بـود. بنابراین مشـتریان 

نیـاز  مـورد  محصـول  می دهنـد  ترجیـح  خارجـی 

خود را از واسطه ها خریداری کنند.

مدیرعامل شرکت آژند رهاورد سپاهان در پاسخ 

بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه مشتریان شرکت آژند رهاورد سپاهان 

چـه شـرکت هایی هسـتند، عنـوان کـرد: بخشـی از 

محصوالت شرکت ما در پروژه های عسلویه استفاده 

شـد. همچنیـن پتروشـیمی خلیـج فـارس نیـز دیگـر 

مشتری شرکت آژند رهاورد سپاهان بود. از آنجا که 

شرکت ما از ورق های فوالدی با کیفیت در ساخت 

لولـه اسـتفاده می کنـد، در نتیجـه محصـول نیـز بـا 

کیفیـت تولید می شـود و مشـتریانی که بـرای آن ها 

کیفیـت لولـه مهـم اسـت، از لوله هـای فـوالدی مـا 

استفاده می کنند.

اجرای طرح توسعه برای افزایش کیفیت  

نوری در خصوص طرح های توسعه ای آتی این 

شـرکت گفـت: هم اکنـون یـک واحـد ماشین سـازی 

در اختیـار داریـم کـه عـالوه بـر تولیـد لولـه فـوالدی 

فعالیـت می کنـد. بـا این حال، بـه دنبال نصب یک 

خـط صاف کـن لوله هسـتیم تا فراینـد تولید تکمیل 

شـود و بـرای تولیـد محصـوالت گالوانیـزه خـط را 

آمـاده کنیـم. البته خط گالوانیزه در اختیار نداریم 

امـا لولـه سـیاه تولیـد می کنیـم و آن را در اختیـار 

گالوانیـزه کاران قـرار می دهیـم و آن هـا نیـز لولـه را 

گالوانیـزه می کننـد. بـه همین دلیل خـط صاف کن 

بـرای  بهتـر  لوله هـا  تـا  کـرد  خواهیـم  نصـب  لولـه 

گالوانیزه شدن آماده شوند.

 با توجه به اینکه ممکن است با 
هر عرضه، هر اتفاقی بیفتد، این 
موضوع بعضا باعث غافلگیری و 

سردرگمی خریداران شده است و 
شرایط قابل پیش بینی نیست. در 

نتیجه، مصرف کنندگان ورق فوالدی 
قادر به برنامه ریزی برای بلندمدت 

و حتی میان مدت خود نیستند
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مدیـر منابع انرژی و استانداردسـازی و بخش های محیط زیسـت گروه صنعتی شـکفته گفت: بـه دلیل نبود تعادل در قیمت مـواد اولیه و 
محصـوالت فـوالدی، به دنبـال احداث واحدهای تولید مواد اولیه مانند کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی هسـتیم تا زنجیره تولیـد را در 

گروه صنعتی شکفته تکمیل کنیم.

مدیر منابع انرژی و استانداردسازی گروه صنعتی شکفته:

به دنبال تکمیل زنجیره تولید هستیم
بومی سازی خطوط نورد  

سـید مهـدی موسـوی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

را  داشـت: گـروه صنعتـی شـکفته فعالیـت خـود 

تحت عنوان کارخانه فوالد کبکان مشـهد با تولید 

کارگــــاه  یـک  در  ریختــه گـــری  قطعـــات  انــــواع 

ریخته گـری سـاده آغـاز کـرد و ایـن رونـد تـا دهـه 60 

شمسی ادامه یافت. در ابتدای این دهه، فعالیت 

خـود را در تولیـد انـواع قطعـات مـورد اسـتفاده در 

کارخانه هـای قنـد و شـکر، قطعـات ریلـی، قطعـات 

خـودرو، قطعـات کشـاورزی، قطعـات گازرسـانی و 

قطعـات فـورج در صنایـع ماشین سـازی و معـادن 

گسترش دادیم.

وی افـزود: در اواسـط دهـه 70 بـا توجـه بـه نیـاز 

کشـور بـه محصـوالت نـورد، ایـن مجموعـه فعالیـت 

اصلی خود یعنی تولید مقاطع فوالدی سبک، سنگین 

و نیمـه سـنگین بـا تمرکـز بـر سـاخت انـواع نبشـی، 

ناودانی و سـپری را آغاز کرد. عالوه براین سـال 1388، 

سـال شـکوفایی ایـن گـروه صنعتـی بـوده اسـت؛ بـه 

طوری که این شـرکت توانسـت با تکیه بر توان بومی 

خود، برای اولین بار در کشور کلیه تجهیزات خطوط 

نورد را با استانداردهای جهانی طراحی کند.

مدیـر مدیریـت منابع انرژی و استانداردسـازی 

گـروه صنعتـی شـکفته ادامـه داد: بـا تولیـد انـواع 

مقاطـع فـوالدی، گام جدیدی در عرضـه فوالد نورد 

گـرم برداشـتیم و ظرفیـت تولیـد خـود را بـه حـدود 

500 هـزار تـن در بخـش مقاطـع فوالدی و به بیش از 

200 هـــزار تن شمـــش فوالدی رساندیــــم. در حـــال 

حاضر، چندین شـرکت زیرمجموعه شـامل شرکت 

نـورد مقاطـع فـوالدی، صنایـع فـوالد کبـکان، فـوالد 

تابـان کویـر و فـوالد الماس یـزد در اختیار داریم که 

هـــر یـک در حوزه هــــای مختلـــف صنعـــت فـــوالد 

فعالیت می کنند.

تنوع تولید محصوالت فوالدی در گروه   

صنعتی شکفته

بـه توضیحاتـی در خصـوص فعالیـت  موسـوی 

شـرکت نـورد مقاطـع فـوالدی پرداخـت و خاطرنشـان 

کرد: این شرکت با ظرفیت اسمی 50 هزار تن در سال 

بـه تمرکـز بـر تولیـد انـواع مقاطـع فـوالدی اسـتاندارد 

شامل نبشی، سپری، چهار پهلو و ناودانی می پردازد.

وی اضافـه کـرد: شـرکت نورد فـوالد خاوران نیز 

با ظرفیت اسمی 60 هزار تن در سال به تولید انــواع 

مقاطــع فــوالدی نیمــه سنگیــن شامــل نبشی های 

سایز 8 و 10 و ناودانی با سایزهای 6، 8 و 10 مشغول 

اسـت. همچنیـن شـرکت صنایـع فـوالد کبـکان بـا 

ظرفیـت اسـمی 120 هـزار تـن در سـال، عهـده دار 

تولید انواع شمش فوالدی از سایز 100 در 100 تا 150 در 

150 میلی متـر و تولیـد انـواع مقاطـع فوالدی سـبک 

اسـتاندارد کـه شـامل نبشـی، سـپری و چهـار پهلـو 

می شود، است.

گـروه  استانداردسـازی  و  انـرژی  منابـع  مدیـر 

صنعتی شکفته، ظرفیت اسمی فوالد تابان کویر را 

120 هـزار تـن در سـال عنـوان کـرد کـه به تولیـد انواع 

شـمش های فـوالدی از سـایز 100 در 100 تـا 150 در 

150 میلی متر مشغول است.

طبـق توضیحـات موسـوی، فـوالد المـاس یـزد بـا 

ظرفیـت اسـمی 250 هـزار تـن در سـال بـه تولیـد انواع 

بـا  ناودانـی  شـامل  سـنگین  نیمـه  فـوالدی  مقاطـع 



فــوالد

هفتهنامه

15
 é شماره  é 210 فروردین ماه 1401

سـایزهای 80، 100، 120، 140 و 160 و نبشـی با سـایزهای 

100 و 120 می پردازد.

تولید مقاطع خاص  

گـروه  استانداردسـازی  و  انـرژی  منابـع  مدیـر 

اینکـه در  یـادآوری  بـا  ادامـه  صنعتـی شـکفته در 

زمینـه تولیـد مقاطـع خاص مـورد کاربـرد در صنایع 

خودروسـازی، معـدن، راه آهـن هـم فعالیـت داریـم، 

بـر اسـاس  باشـد،  بـاال  تولیـد  تنـاژ  اگـر  بیـان کـرد: 

سـفارش مشـتریان می توانیـم مقاطـع فـوالد آلیـاژی 

)گرد و مربع( صنایع خودروسـازی، معدن، راه آهـــن 

محصـــوالتی نظیـــر ریـــل را ه  آهــن، تولیـــد ریل های 

را  رینـگ در صنعـت خودروسـازی  بـچ  آسانسـور، 

تولید کنیم.

ساخت تجهیزات خطوط نورد  

موسـوی بـا ذکر نقطـه قوت یکی از شـرکت های 

ایـن گـروه صنعتـی، تصریـح کرد: شـرکت فـوالد فرم 

تابـان برخـالف سـایر شـرکت های فـوالدی توانسـته 

اسـت بـا اسـتفاده از دانـش فنـی خـود، طراحـی و 

سـاخت تمامـی تجهیـزات مرتبـط بـا خطـوط نـورد 

شـامل کوره هـای پیش گـرم نـورد، تولیـد گندلـه بـه 

ســـازه  انـــواع  ساخـــت   ،Traveling Grate روش 

اسـتراکچرهای فلـزی مرتبط بـا واحدهای تولیـدی و 

و  ماشیـــن کاری  و همچنیـــن خدمـــات  صنعتـــی 

ماشین ســـازی را درصـــد بومی ســـازی کنــــد. ایــــن 

اقدامـات در قالـب طراحی هـای جدیـد بـه صـورت 

مهندسـی  معکـوس در واحـد مهندسـی مجموعـه 

انجـام می شـود و در ایـن زمینـه مدعـی هسـتیم که 

و  تجهیـزات  سـاخت  می توانیـم  حاضـر  حـال  در 

زیرساخت های خطوط نورد هم انجام دهیم.

تامیـن مـواد اولیـه فوالدی با احداث   

پروژه رشـتخوار

گـروه  استانداردسـازی  و  انـرژی  منابـع  مدیـر 

ایـن  اولیـه  مـواد  تامیـن  دربـاره  شـکفته  صنعتـی 

مجموعه، مطرح کرد: با توجه به نیاز مبرم تمامی 

شرکت های فوالدی به مواد اولیه، در صدد احداث 

یـک مجتمـع جدید در رشـتخوار شـامل واحد تولید 

کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت نهایی یک میلیون و 

200 هـزار تـن، واحـد گندله سـازی بـه ظرفیـت نهایی 

یک میلیون و 200 هزار تن در سال و همچنین واحد 

بـا  احیـا مسـتقیم  بـه روش  اسـفنجی  آهـن  تولیـد 

ظرفیت نهایی 800 هزار تن است. در نظر داریم که 

فاز اول پروژه تولید گندله و کنسانتره با وجود اینکه 

در سـال 1390 احـداث آن هـا آغـاز شـده اسـت را بـه 

اتمام برسانیم اما این پروژه  ها تاکنون 20 تا 30درصد 

پیشرفت داشته اند.

نبود تعادل در قیمت گذاری  

موسوی با انتقاد به راهکار وزارت صمت مبنی 

بـر الـزام عرضه تمامی محصوالت فـوالدی در بورس 

کاالی ایـران، اذعـان کـرد: متاسـفانه تاکنـون اقـدام 

وزارتخانه در این باره مثبت نبوده و در حال حاضر، 

موظـف هسـتیم بعضـی از محصـوالت را بـا قیمـت 

کمتـر از بهـای تمـام شـده آن، در بـورس کاالی ایران 

عرضه کنیم. طبق قوانین موجود در بورس کاال، هر 

واحـد تولیـدی که مواد اولیه خـود را از بورس کاالی 

ایـران تامیـن می کنـد، بایـد 60 درصـد از محصوالت 

خـود را در بـورس عرضـه کنـد. البتـه علی رغـم بـه 

محدودیت ها و تحریم های موجود تاکنون محصوالتی 

بـه کشـورهای  را  ناودانـی  و  نبشـی  مقاطـع  نظیـر 

اطـراف ایـران نظیـر عـراق، افغانسـتان و کشـورهای 

حوزه خلیج فارس صادر کرده ایم.

وی تاکید کرد: دولت باید از مجموعه تولیدی 

ما حمایت الزم را داشته باشد تا بتوانیم مواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاالی ایـران تامین کنیم 

امـا متاسـفانه تاکنـون چنیـن اقدامـی انجـام نشـده 

اسـت و در واقـع بـه جـای دریافـت حمایـت همـه 

جانبـه دولـت، موظـف بـه عرضه مقاطع فـوالدی در 

بـورس کاالی ایـران شـده ایم و متاسـفانه بـا همیـن 

فرمول، با وجود مشکالت متعدد هم در تامین آهن 

اسـفنجی و هـم در عرضـه محصـوالت، بـه فعالیـت 

خـود ادامـه داده ایـم و تـا منتظـر چاره اندیشـی بـرای 

رفع این مشکالت هستیم.

بهره برداری از نیروگاه برق برای تامین انرژی  

موسوی، کمبود منابع انرژی را عمده ترین چالش 

مجموعـه شـکفته عنـوان کـرد و گفـت: طی یکـی دو 

سال اخیر، افزایش قیمت  حامل های انرژی )گاز، برق 

و تامیـن آب( نـه تنهـا بـرای مجموعـه مـا، بلکـه بـرای 

تمامی تولیدکنندگان این صنعت به بحرانی عظیمی 

تبدیل شده است که بنا بر نیاز مجموعه، به سمت 

تولیـد انـرژی بـرق سـوق پیـدا کرده  ایـم. هم اکنـون در 

حال احداث نیروگاه برق هستیم که فاز اول آن، پروژه 

پنـــج مـگاوات ظرفیـــت تولیـــد بـــرق دارد. در واقـع 

آموختیـم بـرای ادامـه مطلـوب فعالیـت، بایـد منابـع 

انـرژی، زیرسـاخت ها و مـواد اولیـه مجموعـه را تـا حد 

برنامه ریـزی مجموعـه،  بـا سـر مایه گذاری و  امـکان 

تامین کنیم.

طرح های توسعه  

گـروه  استانداردسـازی  و  انـرژی  منابـع  مدیـر 

صنعتـی شـکفته بـا اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ایـن 

گـروه صنعتـی، اظهـار کـرد: خوشـبختانه توانسـتیم 

تمامـی اسـتانداردها و گواهینامـه CE )گواهینامـه 

اروپـا( را کسـب کنیـم.  اتحادیـه  انطبـاق محصـول 

همچیـن پـروژه فـوالد قائـم در یـزد کـه هـم بـه صـورت 

خطـوط ریخته گـری و نـورد اسـت را در دسـتور کار 

برنامه هـای ایـن گـروه صنعتـی داریـم کـه در حـال 

حاضـر، عملیـات عمرانـی ایـن پـروژه به اتمام رسـیده 

اسـت و در مرحلـه بتن ریـزی CCM و ریخته گـری بـه 

سـر می برد. عالوه بر موارد یاد شـده، از سـویی طرح 

توسعه رشتخوار و همچنین صنایع فوالد کبکان را هم 

در دستور کار داریم که به مرحله بهر ه برداری رسیده 

اسـت و از سـوی دیگر در بحث تولید اکسـیژن برای 

تامین نیاز خود نیز وارد شده ایم.

با تولید انواع مقاطع فوالدی، گام 
جدیدی در عرضه فوالد نورد گرم 

برداشتیم و ظرفیت تولید خود را به 
حدود 500 هزار تن در بخش مقاطع 

فوالدی و به بیش از 200 هزار تن 
شمش فوالدی رساندیم
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مدیرعامـل شـرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس گفت: یکی از پیشـرفته ترین و مجهزترین دسـتگاه های سـاخت لوله های قطـور را در 
دنیا داخلی سازی کردیم اما در این مسیر هیچ حمایتی از ما نشد و عمده نقدینگی خود را صرف این پروژه کردیم.

مدیرعامل شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس مطرح کرد:

بومی سازی با دست خالی

زهـرا حیـدری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

لولـه و پروفیـل کشـور در یکی دو سـال اخیـر، بحران 

تعطیلـی واحدهـای کوچـک را تجربـه کـرد. علـت 

تعطیلی کارخانه ها، افزایش شدید قیمت بود و این 

بـا قیمت هـای جدیـد ورق  کارخانه هـا نتوانسـتند 

فوالدی خود را وفق دهند.

تولید لوله های قطور انتقال سیاالت  

مدیرعامل شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس 

تولیدکننـدگان  از  یکـی  مـا  شـرکت  کـرد:  اظهـار 

لوله هـای قطـور اسـت و بـه همیـن دلیـل می تـوان از 

لوله هـای این شـرکت در پروژه های بـزرگ به ویژه در 

زمینه انتقال آب، نفت، گاز و پتروشـیمی اسـتفاده 

کرد. در گذشته با توجه به سیاست گذاری شرکت 

و نـوع محصـول، تنهـا بـا پروژه هـای بـزرگ محصـول 

تولیـد می کردیـم و خرده فروشـی در دسـتور کار مـا 

قـرار نداشـت امـا شـرایط بـازار به گونـه ای پیش رفته 

است که حتی تولید لوله از یک کویل ورق فوالدی 

را نیز انجام می دهیم.

متعـدد  طرح هـای  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 

توسـعه ای بـرای آبرسـانی در سـطح کشـور، بـه ویـژه 

خـط دوم و سـوم انتقـال آب خلیـج فـارس و نیـز خـط 

انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی کشور، 

به احتمال زیاد شرایط برای تولیدکنندگان لوله های 

قطور فوالدی بهتر خواهد شد.

حیـدری تصریـح کرد: شـرکت آریـا نورد صنعت 

خلیج فارس در سـال 1390 با توجه به نیاز کشـور به 

پتروشـیمی  و  گاز  نفـت،  آب،  انتقـال  طرح هـای 

تاسـیس شـد و اکنون لوله های با قطر 20 تا 120 اینچ 

تولیـد می کنـد. در گذشـته ظرفیـت تولیـد شـرکت 

40هـزار تـن بـود امـا بـا تغییـر تکنولـوژی تولیـد، ایـن 

ظرفیت اکنون به 70 هزار تن در سال رسیده است. 

بـرای تولیـد لولـه، از ورق گـرم با ضخامت های پنج تا 

لوله هـا  طـول  و  می کنیـم  اسـتفاده  میلی متـر   20

بسته به سفارش مشتریان از هشت تا 16 متر متغیر 

است. ضمن اینکه استانداردهای AWWA C -200 و 

گریـد B اسـتاندارد API در صنعـت آب و نفـت و 

محصـول  تولیـد  جهـت  را  صنعتـی  و  پتروشـیمی 

کسب کرده ایم.

نقدینگی کافی برای خرید از بورس نداریم  

مدیرعامل شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس 

در خصـوص وضعیت تامین مـواد اولیه عنوان کرد: 

تامین مواد اولیه همواره با چالش همراه است و در 
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بعضـی مواقـع نمی توانیـم ورق مـورد نیـاز را از بـازار 

خریـداری کنیـم. هـر چند که برخی مشـتریان خود 

اقـدام بـه خریـد ورق فـوالدی جهـت سـاخت لولـه 

می  کننـد امـا اغلـب مواقـع برای سـاخت لولـه، خود 

اقدام به تامین ورق فوالدی می کنیم.

وی اذعـان کـرد: مـواد اولیـه را بیشـتر اوقات از 

بـازار آزاد تامیـن می کنیـم و خریـد ورق از بـورس 

کاال کمتر در دسـتور کار ما اسـت زیرا برای خرید 

ورق از بـورس، بـا توجـه بـه نقـدی بـودن بخشـی از 

معامـالت، بایـد مبلـغ قابـل توجهـی را بـه عنـوان 

سپرده و ضمانتنامه برای مدت دو تا سه ماه کنار 

بگذاریم که تامین این مبلغ و کنار گذاشـتن آن از 

اغلـب  در  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  خـارج  مـا  تـوان 

عرضه ها، ورق به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد و 

ما نیز نتوانستیم مواد اولیه خود را از بورس تامین 

کنیـم. رونـد تخصیـص ورق فـوالدی بـه متقاضیـان 

کـه  اسـت  شـده  مشـاهده  نیسـت.  مشـخص 

شـرکت های کوچـک حتـی بـا یـک دسـتگاه سـهمیه 

خـود را بـه راحتـی از بـورس دریافـت می کننـد امـا 

شـرکت های بـزرگ و مطـرح از تامیـن مـواد اولیـه 

بازمی مانند.

حیـدری بـا اشـاره بـه تغییـر تکنولـوژی تولیـد در 

شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس، بیان کرد: یکی 

از اقدامـات مهـم شـرکت مـا، سـاخت یـک دسـتگاه 

مجهز و به روز تولید لوله بود که به طور کامل توسط 

مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شد. برای ساخت 

این دستگاه هزینه های زیادی را متقبل شدیم و تمام 

سـرمایه خـود را صـرف آن کردیـم. بـه همیـن دلیـل بـا 

ضعـف نقدینگـی مواجـه شـده ایم. از زمـان سـاخت 

دستگاه، به نوعی تامین مواد اولیه به صورت نقدی 

گذاشـتیم.  کنـار  را  بـورس  طریـق  از  اعتبـاری  و 

سفارش دهندگان نیز با توجه به شرایط، 20 تا 25 روز 

بـرای تولیـد لولـه بـه شـرکت ما مهلـت می دهنـد؛ در 

حالـی کـه بـرای تامیـن مـواد اولیـه از بورس بایـد دو تا 

سه ماه منتظر بمانیم.

مدیرعامل شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس 

گفـت: فـروش محصـوالت ایـن شـرکت بـه صـورت 

مسـتقیم و نقـدی انجـام می شـود. ضمـن اینکـه در 

گذشـته صـادرات نیـز انجـام می دادیـم و لوله هـای 

شـرکت مـا بـه کشـورهای گرجسـتان، قرقیزسـتان، 

ارمنستان، عراق و... صادر می شد.

بومی سازی دستگاه ساخت لوله بدون حمایت  

خلیـج  صنعـت  نـورد  آریـا  شـرکت  مدیرعامـل 

فـارس تاکیـد کـرد: دسـتگاهی کـه بـرای تولید لوله 

داخلی سـازی کردیم، نمونه مشـابه داخلی ندارد و 

چنیـن  کشـور  در  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  بـرای 

دسـتگاهی بـرای تولیـد لوله هـای قطـور فـوالدی بـه 

کار مـی رود. ضمـن اینکـه تکنولـوژی تولیـد لولـه و 

روز  نمونه هـای  روی  از  را  آن  دسـتگاه  سـاخت 

خارجی انجام دادیم.

وی اضافـه کـرد: دسـتگاه یـاد شـده لوله هایـی را 

تولید می کند که از نظر تست هیدرولیکی مقاومت 

بیشـتری را هـم نسـبت بـه نمونه هـای داخلـی و هـم 

خارجـی نشـان می دهنـد. همچنیـن ایـن دسـتگاه، 

برخـالف سـایر دسـتگاه های موجـود قـادر بـه تغییـر 

سریع سایز قطر لوله است و حتی می تواند در مدت 

زمان کمتر، میزان لوله بیشتری را تولید کند.

حیدری با اشاره به مهم ترین مزیت بومی سازی 

دسـتگاه تولیـد لولـه، مطـرح کـرد: بـه دلیـل اینکـه 

دسـتگاه وارداتـی بـود، در صورتـی که مشـکلی برای 

قطعـات و فراینـد تولیـد پیـش می آمـد، بایـد منتظـر 

می ماندیـم تـا قطعـه از خـارج خریـداری شـود و یـا 

کارشناسـان شـرکت تامین کننـده نظـر خـود را در 

رابطـه بـا اصـالح دسـتگاه اعـالم کننـد. ایـن فراینـد 

ممکن بود زمان بر باشد و در آن شرایط، تولید کامال 

متوقـف می شـد. در حالـی کـه بـا داخلی سـازی این 

دستگاه، چالش های یاد شده تقریبا برطرف شدند و 

در صورتـی کـه نقصـی در فراینـد کار دسـتگاه یـا 

قطعات آن مشاهده شود، به سرعت توسط کارشناسان 

مربوطه قابل برطرف شدن است.

مدیرعامل شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس 

اظهـار کـرد: متاسـفانه در سـاخت ایـن دسـتگاه هیـچ 

کمکـی بـه مـا نشـده اسـت و با سـرمایه شـخصی این 

دسـتگاه را بومی سـازی کرده ایم. این در حالی اسـت 

که اگر از سوی مسئوالن حمایت صورت می گرفت، 

هم ساخت دستگاه زودتر به سرانجام می رسد و هم 

اینکه شرکت همه نقدینگی خود را صرف آن نمی کرد.

 شرکت آریا نورد صنعت خلیج 
فارس در سال 1390 با توجه به 

نیاز کشور به طرح های انتقال آب، 
نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شد 
و اکنون لوله های با قطر 20 تا 120 

اینچ تولید می کند
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مدیـر بازاریابـی و ارتبـاط با مشـتری شـرکت نورد فـوالد صنعتی و سـاختمانی یزد گفت: بـه دلیل اینکه صنعـت فوالد کشـور از تولید 
محصوالت سـاختمانی اشـباع شده، شـرکت فوالد یزد در جهت گسـترش سـبد محصوالت خود، به دنبال تولید فوالدهای دارای ارزش 

افزوده باالتر رفته است.

مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتری شرکت نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد عنوان کرد:

گسترش سبد محصوالت با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر

بـا خبرنـگار  در گفت وگـو  ریحانـی  حمیدرضـا 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشت: شرکت نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد 

در سـال 1359 بـا هـدف تولید مقاطـع طویل فوالدی 

در نزدیکـی شـهر یـزد تاسـیس شـد و در سـال 1374 

پـس از رفـع موانـع قانونـی حضـور بخش غیـر دولتی 

در ایـن عرصـه، بـا احـداث یـک واحـد نـورد میلگـرد، 

جزو اولین شرکت هایی بود که در این حوزه فعالیت 

خود را آغاز کرد.

وی افـزود: امـروزه پـس از گذشـت بیـش از ربـع 

قرن حضور در بازار فوالدهای صنعتی و ساختمانی، 

توانسـتیم چرخـه تولیـد فـوالد را بـه شـکل کامـل در 

حـوزه  در  هـم  یعنـی  باشـیم؛  داشـته  مجموعـه 

محصوالت معدنی )سنگ آهن، کنسانتره، گندله( و 

شـمش  همچـون  نـوردی  و  فـوالدی  حـوزه  در  هـم 

فـوالدی، میلگـرد، مفتـول، تیرآهـن و سـایر مقاطـع 

نـوردی فعالیـت داریـم. بیـش از 12 نـوع محصـول را 

در سبد محصوالت خود به مصرف کنندگان نهایی 

عرضـه می کنیـم کـه تا به امـروز در بخش خصوصی 

کشور بی سابقه بوده است.

مدیـر بازاریابـی و ارتبـاط با مشـتری شـرکت نورد 

فوالد یزد تصریح کرد: این مجموعه در هشت استان 

کشـور، داری معـادن سـنگ آهنی همچـون سـیریز، 

سـورک، کـوه دم و معـدن سـمنان و همچنیـن دارای 

کارخانه کنسانتره سورک، سیریز 1 و سیریز 2 است.

ریحانـی بیـان کـرد: هم اکنـون ظرفیـت سـاالنه 

تولید شمش فوالدی و مقاطع نوردی در این شرکت 

به ترتیب، 500 هزار تن و یک میلیون تن است.

قطع برق و گاز باعث عقب ماندگی   

فوالدی ها شد

مدیر بازاریابی و ارتباط با مشـتری شـرکت نورد 

فـــوالد صنعتـــی و ساختمـــانی یـــزد مطـــرح کـــرد: 

متاسـفانه مشـکالت و چالش هـای متعـددی بـر سـر 

راه تولیدکننـدگان فـوالد ازجملـه مجموعه مـا ایجاد 

شـده اسـت که یکی از آن ها، بحران قطعی برق بود 

و حـدود 82 روز تولیـد مجموعـه مـا را متوقـف کرد. 
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ایـن معضـل، بـه اجبـار مجموعه هـای فـوالدی را بـه 

تعطیالت تابستانی فرستاد. همچنین با فاصله یک 

تـا دو مـاه، تعطیـالت زمسـتانی نیـز شـروع شـد زیـرا 

مسـئله کمبود گاز در کشـور مطرح شـد و به دنبال 

آن، مصـرف گاز در صنعـت فـوالد سـهمیه بندی و 

دچـار قطعـی شـد. متاسـفانه در سـال 1400، میـزان 

تولیـد بـا ظرفیـت اسـمی اختـالف زیـادی داشـت و 

بـرای جلوگیـری از ایـن بحـران در سـال جدیـد بایـد 

چاره اندیشی شود.

احداث واحد احیا مستقیم  

ریحانـی بـا تاکیـد بـر تکمیل زنجیـره در  شـرکت 

نـورد فـوالد صنعتـی و سـاختمانی یـزد، عنـوان کـرد: 

این شـرکت به جز آهن اسـفنجی تمام خوراک خود 

را تامین می کند و البته اقداماتی هم برای احداث 

کارخانه تولید آهن اسفنجی در دست اجرا دارد.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه فـوالد 

بخشـی  گفـت:  اسـت،  نـورد  خـط  سـه  دارای  یـزد 

شـمش مصرفـی خـود را از تولیدکننـدگان معتبر این 

محصول از طریق بازار آزاد و همچنین بورس کاالی 

ایران تامین می کنیم.

ایجاد ثبات در بازار زمان بر است  

مدیر بازاریابی و ارتباط با مشـتری شـرکت نورد 

فـــوالد صنعتـــی و ساختمـــانی یـــزد بـا ذکـــر اینکـه 

قوانیـن بـرای چگونگـی فراینـد تامیـن مـواد اولیـه و 

قیمت گذاری آن به طور دائمی در حال تغییر است، 

اذعان کرد: اقداماتی برای تغییر این قوانین در حال 

شـکل گیری اسـت و به طور طبیعی تا این تغییرات 

بـه ثبـات نسـبی برسـد و نظـر اکثر تولیدکننـدگان را 

جلـب کنـد، زمـان  نه چنـدان کوتاهی صـرف خواهد 

شد. به طور کلی، چالش هایی در مسیر تامین مواد 

اولیـه فـوالدی وجـود دارد کـه انتظـار داریـم هـر چـه 

سریع تر این مشکالت برطرف شود. در واقع شرایط 

بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه تولیدکننـده دیگـر نگران 

تامیـن مـواد اولیه نباشـد و تمام تمرکز و انـرژی خود 

را بـه جـای مسـائل چالشـی بـر تولیـد محصـوالت بـا 

کیفیـت و اهـداف خود معطـوف کند. ضمن اینکه 

خواهـان آن هسـتیم معضـالت موجـود در زمینـه 

صـادرات محصـوالت فـوالدی نیز تا حـدودی مرتفع 

شود.

توانایی پوشش دهی 22 صنعت را داریم  

ریحانی توضیحاتی درباره مشتریان عمده این 

ایـن  کـه  جایـی  آن  از  گفـت:  و  داد  ارائـه  شـرکت 

مجموعـــه هـــم در حـــوزه معـــدنی و هـــم در حـــوزه 

فوالدی فعالیت می کند، شرکت هایی که در بخش 

معـدن نظیـر واحدهـای فـرآوری فعالیـت دارنـد و 

همچنین واحدهای صنعتی و ساختمان سازی جزو 

مشتریـــان مـا هستنـــد. بـه عبـــارت دیگـر، طیـــف 

بـه دلیـل گسـتردگی سـبد  ایـن شـرکت  مشـتریان 

محصوالت، وسیع است.

وی تاکید کرد: گفتنی اسـت که در سـال 1400، 

نـورد فـوالد یـزد فعالیـت قابـل توجهـی در جهـت 

افزایـش سـبد محصـوالت خـود داشـت و در حـال 

حاضـر توانایـی پوشـش دهی 22 صنعـت در بخـش 

محصـوالت صنعتـی ماننـد فنرسـازی ها و الکتـرود 

جوشـکاری را دارد. صنعـت فـورج ازجملـه صنایعی 

است که محصوالت ما در آن کاربرد دارد.

تمرکز فوالد یزد بر تولید محصوالت با   

ارزش  افزوده باال است

مدیـر بازاریابـی و ارتبـاط با مشـتری شـرکت نورد 

فـوالد صنعتـی و سـاختمانی یـزد بـا اشـاره بـه اینکـه 

هـدف ایـن شـرکت، تولید محصـول اقتصادی اسـت، 

اظهـار کـرد: خوشـبختانه از زمانـی که نورد فـوالد یزد 

کار خود را آغاز کرد، توانست محصوالتی با کیفیت 

و اقتصـادی بـرای مصرف کننـده نهایـی تولیـد کنـد. 

عالوه برایـن، ایـن مجموعـه جـزو اولیـن شـرکت هایی 

 A4 اسـت کـه قـادر بـه تولیـد محصـول سـاختمانی

خـاص بـود کـه روانـه بـازار ایـران شـد و توانسـت ایـن 

محصول اقتصادی را به سایر کشورها نیز صادر کند.

وی با بیان اینکه شـرکت نورد فوالد یزد در حال 

حاضــــر در بخـــش صنعتـــی نیـــز در حـــال تولیـــد 

محصـوالت بـــا کیفیـــت اســـت، بیـــان کـــرد: تمـام 

بـا ارزش  تولیـد محصوالتـی  بـر  اهـداف مجموعـه 

 افزوده باالتر معطوف شـده اسـت تا سـودآوری قابل 

توجهـی بـرای ایـن شـرکت و ارزآوری مطلوبـی بـرای 

متاسفانه مشکالت و چالش های 
متعددی بر سر راه تولیدکنندگان 

فوالد ازجمله مجموعه ما ایجاد 
شده است که یکی از آن ها، بحران 

قطعی برق بود و حدود 82 روز 
تولید مجموعه ما را متوقف کرد
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کشـور به همراه داشـته باشـد. از این رو، تمام تالش 

خود را به کار بسته ایم تا محصوالتی با کیفیت تر و 

دارای ارزش افزوده باالتر تولید کنیم.

صادرات به 20 کشور  

ریحـــانی بـــه توضیحـــاتی در خصـــوص فـروش 

صادراتـی ایـن شـرکت پرداخـت و خاطرنشـان کـرد: 

محصوالت نهایی شـرکت نورد فوالد یزد به بیش از 

20 کشور دنیا ازجمله کشورهای حوزه خلیج فارس، 

جنـوب شـرقی آسـیا، آفریقـا و بـه تازگـی بـه کشـور 

روسـیه نیـز صـادر می شـود. از آن طـرف نیـز با توجه 

به شرایط تحریمی کشور، امکان صادرات محصول 

بـه تمامـی کشـورها امکان پذیـر نیسـت. عالوه براین 

بـه دلیـل اینکـه هزینـه ارسـال محصـول بـه بعضـی 

ایـن  بـه  صـادرات  بنابرایـن  اسـت،  زیـاد  کشـورها 

کشورها مقرون به صرفه نیست.

ضرورت تغییر در هدف گذاری چشم انداز 1404  

مدیر بازاریابی و ارتباط با مشـتری شـرکت نورد 

فـوالد صنعتـی و سـاختمانی یـزد، گریـزی بـه سـند 

بـازه  یـک  در  کـرد:  عنـوان  و  زد   1404 چشـم انداز 

بـه  رسـیدن  سـال 1404،  تـا  سـال 1384  از  20سـاله 

ظرفیـت تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد مدنظـر قـرار 

گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود در این 

مسـیر اعـم از کمبـود بـرق و گاز، برخی از معضالت 

در کوتاه مـدت رفع شـده و بسـیاری دیگـر از آن ها 

از حیطـــه اختیـــار تولیدکنندگان خـــارج اســـت و 

تولیدکننـده بـه تنهایـی قـادر بـه حـل این مشـکالت 

نیسـت. البتـه تولیدکننـدگان بـه نحـوی می تواننـد 

مشکل کمبود برق را نیز با گذشت زمان و با اجماع 

و هم فکری با یکدیگر برطرف کنند.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر کـه بـا مشـکل 

کمبود گاز در کشور مواجه هستیم، به یک برنامه ریزی 

دقیـق و مـدون از سـوی دولـت نیـاز داریـم کـه بـا 

چاره اندیشـی مناسـب بتواند تا حدودی مشـکالت 

بـه وجـود آمـده بـرای واحدهـای فـوالدی را مرتفـع 

سـازد. ممکن اسـت ضرورت یابد هدف گذاری برای 

1404 تغییـر پیـدا کنـد. در واقـع بـه جـای اینکـه بـه 

سمت میزان تولید بیشتر سوق پیدا کنیم، باید این 

هدف گـذاری بـه سـمت تولیـد محصوالتی بـا ارزش 

 افزوده باالتر هدایت شود.

حذف قوانین دست و پا گیر  

ریحانی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت فوالد 

همیشــــه بـــا معضـــل مواجــه بــوده اســـت و در هــر 

مقطعـی شـکل مشـکالت تغییـــر پیـــدا می کنـــد. 

آموخته ایم تا جایی که امکان دارد در هر بازه زمانی 

چالش هـا را برطـرف سـازیم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

بخشی از مشکالت صنعت فوالد به تامین انرژی و 

بخشـی دیگـر نیـز بـه قوانیـن مربـوط بـه صـادرات و 

عرضـه داخلـی محصـوالت بازمی گـردد کـه بـه طـور 

دائمـی در حـال تغییـر هسـتند. از زمانی کـه دولت 

جدید عهده دار امور شد، بعضی از قوانین دست  و 

پـا گیـر در حـال تغییـر اسـت و کارشناسـی تر در ایـن 

خصوص تصمیم گیری می شود. امیدوار هستیم با 

گذشـت زمان مشـکالت صنعت فوالد برطرف شود 

و شاهد پیشرفت روزافزون این صنعت در بازارهای 

جهانی باشیم.

شرایط باید به گونه ای باشد که 
تولیدکننده دیگر نگران تامین مواد 
اولیه نباشد و تمام تمرکز و انرژی 
خود را به جای مسائل چالشی بر 

تولید محصوالت با کیفیت و اهداف 
خود معطوف کند
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آلومینیوم
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وزارت صمت، واسطه گری را کاهش داد
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مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیـاژ پارس گفـت: از زمانی کـه وزارت صنعت، معدن و تجـارت عرضه و خرید مـواد اولیه را به بـورس کاالی 
ایران انتقال داد و عرضه بعضی از محصوالت در بازار آزاد را ممنوع کرد، بسـیاری از چالش ها رفع شـد و این اقدام ارزشـمندی از سـوی 

وزارت صمت بوده است.

مدیرعامل شرکت پرتو آلیاژ پارس:

وزارت صمت، واسطه گری را کاهش داد

بـا  گفت وگـو  در  فراهانـی  زرنوشـه  علی اصغـر 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

مطـرح کـرد: سـال 1400، کامـال برخـالف شـعارهای 

مسـئوالن در خصـوص رفـع چالش هـای موجـود در 

مسـیر تولید طی شـد و دسـتاوردهای قابل توجهی 

به همراه نداشت.

وی افـزود: شـرکت پرتـو آلیـاژ پارس از سـال 1389 

در زمینه تولید شمش  آلومینیوم آلیاژی فعال بوده 

و بزرگ تریـن چالـش در ایـن حـوزه، افزایـش قیمـت 

آمیژان هـا اسـت. بـه طـوری کـه قیمـت آن در سـال 

گذشـته حـدود چهـار برابـر رشـد را تجربـه کـرد و 

برنامه ریزی های شرکت را با مشکل مواجه ساخت.

مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیـاژ پـارس در همیـن 

راستا اظهار کرد: افزایش قیمت جهانی آلومینیوم، 

معضـل مهـم دیگـری بـود کـه باعـث افـت تولیـد و 

فـروش عمـــده تولیدکننـــدگان فعـــال در صنعـــت 

آلومینیوم کشور شد. به گونه ای که قیمت این فلز 

رکوردشـکنی تاریخی را پشـت سر گذاشت و باعث 

شـد نقدینگـی و سـودآوری تولیدکننـدگان در پایـان 

سال 1400 تحت تاثیر قرار بگیرد.

افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش میزان تولید  

ایـن تولیدکننـده شـمش آلومینیوم آلیـاژی بیان 

کـرد: بـه دلیل گران شـدن قیمت مـواد اولیه، میزان 

تولیـد شـرکت کاهـش یافـت. نوسـان قیمـت مـواد 

اولیـه همـواره در ایـن صنعـت وجـود داشـته اسـت 

امـا در ســـال گذشتـــه میـــزان نوســـان بیشتـــر شـد و 

تصمیم گیری برای خرید مواد اولیه، تولید و فروش 

را دشـوار کـرد. همچنیـن تاخیـر در پرداخـت هزینـه 

خرید محصول توسط مشتریان، چالش مهم دیگری 

است که با آن روبه رو هستیم.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: آمار نشـان  می دهد 

کـه بـه طـور کلـی، شـرایط تولیـد نسـبت بـه 10 سـال 

گذشته، به شدت بدتر شده است و اگر سیاست های 

تولیـد  از  کارشناسـی شـده ای در جهـت حمایـت 

تبیین نشـود، هر سـال به معضالت موجود افزوده 

می شـود. متاسـفانه نمی تـوان چشـم انداز مثبتـی 

برای تولیــــد در کشـــور متصــــور شــــد. وعده هـــای 

مسـئوالن پیشـین، تنهـا در حـد شـعار بـود و تقریبـا 

تنهـا امیـد تولیدکننـدگان، اقدامـات دولـت جدیـد 

اسـت کـه انتظـار داریـم در راسـتای تحقـق شـعار 

سال باشد. 

فراهانـی در خصـوص تکنولـوژی تولید محصول 

در شرکت پرتو آلیاژ پارس، عنوان کرد: با استفاده از 

کوره هـای ذوب یـک تـن و 12 تـن کـه پرمصرف تریـن 
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تجهیـزات خـط تولید ما هسـتند، آلومینیوم خـام را 

بـه  بنـا  و  می کنیـم  آلیـاژی  آلومینیـوم  بـه  تبدیـل 

سـفارش مشـتری، محصول نهایی را تولید و تحویل 

آن ها می دهیم. 

پـارس اشـاره بـه  آلیـاژ  مدیرعامـل شـرکت پرتـو 

بـازار فـروش محصـوالت ایـن مجموعـه،  وضعیـت 

صنعتـی  گـروه  مـا،  اصلـی  مشـتری  کـرد:  اذعـان 

ایران خودرو است که خوشبختانه مشکل خاصی با 

آن نداریـم امـا ذکـر این نکته حائز اهمیت اسـت که 

چـون از زمـان تحویـل شـمش آلومینیـوم آلیـاژی بـه 

خوردوسـاز تـا خریـد بعـدی آن  وقفه ایجاد می شـود، 

نوسـان قیمـت بـه قدری خواهد شـد که به مـا اجازه 

نمی دهـد تـا بـه همان میزان محصولی که به فروش 

رسانده ایم، بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز را خریداری 

و وارد خط تولید کنیم.

وی اضافــــه کـــرد: بـه عنـــوان مثـــال، اگـــر یـک 

تولیدکننـده، آلومینیوم مورد نیـاز خود را به قیمت 

100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کرده 

باشد، بعد از مدتی باید همان میزان آلومینیوم را با 

قیمت 120 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری 

کند. در زمان افزایش قیمت ماده اولیه، تولیدکننده 

ناچار است میزان تناژ کمتری از آن را تامیـــن کنـــد 

کــه ایــن امــر، کاهش میزان تولید و موجودی انبار را 

به همراه دارد.

دام بزرگ تسهیالت بانکی  

ایـن تولیدکننـده شـمش آلومینیـوم  آلیـاژی در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکه آیا از تسهیالت بانکی برای گسترش فعالیت 

یـا خیـر، گفـت: دریافـت  خـود اسـتفاده کرده ایـد 

تسـهیالت حمایتـی توسـط تولیدکننـده، یـک امـر 

کامـال غیـر حرفـه ای اسـت؛ طبـق تجربیاتی کـه ما و 

بسیاری از تولیدکنندگان در عرصه تولید و تجارت 

کشور به دست آورده ایم، زمانی که یک تولیدکننده 

نمی توانـد چالش هایـی کـه بـا آن دسـت و پنجه نرم 

می کنـد را برطـرف سـازد، چـه الزامـی بـه دریافـت 

سـند  گذاشـتن  گـرو  بـا  هـم  آن  بانکـی  تسـهیالت 

کارخانـه و بازپرداخـت اقسـاط آن بـا احتسـاب سـود 

قابـل توجـه وجـود دارد؟ نکتـه جالـب اینکه بانـک از 

سند کارخانه به عنوان اهرم فشار استفاده می کند 

و اگر تولیدکننده قادر به بازپرداخت اقساط وام در 

زمـان مقـرر نباشـد، در نهایـت کارخانـه به نفع بانک 

مصادره خواهـــد شـــد!

فراهـــانی خاطرنشـــان کــرد: ایـــن معضـــل از 

دیرباز در کشـور ما وجود داشـته اسـت و بانک ها 

نسـبت به تولیدکننده سـود بیشـتری از این فرایند 

کسـب می کنند. چراکه حاشیه سـود تولید بسیار 

اندک اســـت و بـــه انــدازه ای نیســت کــه حتـــی 

داد.  پوشـش  را  تولیـد  جـاری  هزینه هـای  بتـوان 

واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه هـر تولیدکننـده ای که 

بـه ناچـار از تسـهیالت بانکـی اسـتفاده می کنـد بـه 

دردسـر  بـه  از  را  الزم  آگاهی هـای  نظرمی رسـد 

بیشـتری افتـادن خـود نـدارد و قطعـا در آینـده بـا 

مشکالت فراوانی مواجه می شود.

مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیـاژ پـارس در ارتباط با 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه ایـن مجموعـه، بیـان کـرد: 

شمش  آلومینیومی مورد نیاز خود را از بورس کاالی 

ایـران و بعضـی از شـرکت های تامین کننـده بـزرگ 

کشـور خریـداری می کنیـم و خوشـبختانه چالـش 

خاصـی در ایـن زمینـه نداریـم. عـالوه بر اسـتفاده از 

شمش آلومینیوم از ضایعات آلومینیوم نیز استفاده 

می کنیـم کـه بـا خریـد از بـازار داخلـی و واردات از 

بعضی کشورهای همسایه، ضایعات مورد نیاز خود 

را تامین می کنیم.

بورس کاالی ایران، دست دالالن را از بازار   

کوتاه کرده است

ایـن فعـال صنعتـی در خصـوص خریـد از بـورس 

کاالی ایـران، اظهـار داشـت: خوشـبختانه عملکـرد 

بـورس کاالی ایـران در فـروش انواع مواد اولیه واضح 

و شـفاف بوده اسـت و آن دسـته از افرادی که اعالم 

می کننـد امـکان خریـد آسـان از بـورس کاال میسـر 

نیسـت، تولیدکننـدگان واقعـی نیسـتند و بـه نـام 

تولیدکننده و در مقام یک دالل فعالیت می کنند. 

چراکـه تولیدکننـدگان حقیقـی کلیـه مراحـل اداری 

مورد نیاز جهت خرید از بورس کاال شـامل ثبت نام 

و دریافـت کـد بورسـی، ارائـه صورت حسـاب های 

مالی، گردش مالی حسـاب بانکی شـرکت، اسـناد و 

مدارک معتبر و قانونی که تمامی آمار آن ها شفاف 

و دقیـق اسـت را می گذراننـد و ایـن در حالـی اسـت 

که به منظور خرید از بورس کاالی ایران، باید احراز 

هویت و حقیقی بودن شخص و فعالیت درج شده 

در پروانه بهره برداری نیز ارائه شود.

وی در این خصوص تاکید کرد: به صورت کلی، 

میزان عرضه هفتگی  شمش و بیلت آلومینیومی در 

انجـام  مطلـوب  بـا حجم هـای  ایـران  کاالی  بـورس 

می شـود و هر تولیدکننده ای که دارای کد بورسـی 

فعـال باشـد، می توانـد بـا توجـه بـه میـزان نقدینگـی 

موجود مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند. 

تولیدکننـده ای کـه در بـورس کاالی ایـران ثبت نـام 

می کنـد بایـد در زمان های مشـخصی گزارش تولید 

خـود را بـرای وزارت صمـت در سـایت بهین یـاب 

ارسـال کنـد و بـه ایـن ترتیـب، طبیعـی اسـت دالالن 

نتواننـد گزارشـات قانونـی و رسـمی تولیـد را در ایـن 

سایت، بارگزاری و شمش و بیلت آلومینیومی را به 

صورت قانونی خریداری کنند. از زمانی که وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت عرضه و خریـد مواد اولیه 

را به بورس کاالی ایران انتقال داد و عرضه بعضی از 

محصـوالت در بـازار آزاد را ممنـوع کـرد، بسـیاری از 

چالش هـا رفـع شـد و ایـن اقـدام ارزشـمندی از سـوی 

وزارت صمت بوده است.

توان تولید 10 هزار تن شمش آلیاژی آلومینیوم  

فراهانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـرای 

به دلیل گران شدن قیمت مواد 
اولیه، میزان تولید شرکت کاهش 

یافت. نوسان قیمت مواد اولیه 
همواره در این صنعت وجود داشته 

است اما در سال گذشته میزان 
نوسان بیشتر شد و تصمیم گیری 

برای خرید مواد اولیه، تولید و 
فروش را دشوار کرد



آلومینیوم

هفتهنامه

26
é 1401  فروردین ماه é 210  شماره 

شرکت طرح توسعه  نیز در نظر گرفته شده است یا 

خیـر، تصریـح کرد: در حال حاضر، برنامـه ای در این 

زمینـه نداریـم. بایـد توجـه داشـت کـه طرح توسـعه 

در حوزه آلیاژسازی شمش آلومینیوم جایگاه خاصی 

ندارد؛ چراکه همین شرکت ار نظر توان تولید، قادر 

اسـت سـاالنه 10 هـزار تـن شـمش آلیـاژی را تولیـد و 

روانه بازار کند اما این امر زمانی محقق خواهد شد 

که بازار داخلی توانایی و کشـش این حجم تولید را 

داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ 

نـداده اسـت. چراکـه بـه همان میـزان که آلومینیوم 

دچار افزایش قیمت شده، میزان تولید کاهش پیدا 

کـرده و بـه دنبـال آن، خریـد و مصرف آلومینیوم نیز 

با افت روبه رو است.

مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیـاژ پـارس خاطرنشـان 

کرد: طی سال های گذشته، به صورت میانگین سه 

تا چهار هزار تن شمش آلومینیوم آلیاژی را طی یک 

سال به بازار عرضه می کردیم اما در حال حاضر این 

عـدد تقلیـل پیـدا کـرده و بـه یـک هـزار تـن رسـیده 

اسـت. چهـار سـال قبـل، بـرای خریـد چهـار هـزار تـن 

آلومینیوم مبلغ 100 میلیارد تومان پرداخت می شد 

امـا هم اکنـون این مبلغ تنها بـرای خرید یک هزار تن 

آلومینیوم کافی است. میزان سرمایه تغییر چندانی 

پیـدا نکـرده امــا حجـــم آلومینیـــومی کـــه می تـوان 

خریـداری کـرد، بـه یک چهـارم کاهـش یافتـه اسـت. 

بنابرایـن قـدرت خریـد مصرف کنندگان پاییـن آمده 

اســـت و آن هـــا نمی تواننـــد بـه میــزان نیــــاز خـــود، 

آلومینیوم خریداری کنند.

تحریم باعث جهش قیمت آمیژان ها شد  

ایـن تولیدکننـده شـمش آلومینیـوم آلیـاژی در 

ارتبـاط بـا تاثیـر تحریم ها بر فعالیت شـرکت پرتو آلیاژ 

پـارس، عنـوان کـرد: تحریـم ، تاثیر مسـتقیم بر قیمت 

آمیژان های مورد نیاز داشـته اسـت. تحریم ها باعث 

شـد تـا واردات ایـن محصـوالت اساسـی کاهـش پیـدا 

کنـد و کمبـود آمیژان هـا در داخـل کشـور، منجـر بـه 

ایجـاد بـازار سـیاه ایـن محصـوالت شـد و قیمت هـا به 

سـه برابـر حـد معمـول افزایـش یافـت. بـه طـوری کـه 

قیمت محصولی مانند منیزیم با سه برابر افزایش، به 

400 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و سیلیکون متال 

بـه 270 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در سـال 

گذشـته رسـید و در نهایت، سـبب شکسـت حاشـیه 

سـود مجموعـه شـد. چراکـه شـرکت های خودروسـاز 

زیربـار قیمت هـای جدیـدی کـه بـه علت گران شـدن 

مـواد اولیـه بـرای محصـوالت خـود در نظـر گرفتیـم، 

نمی رونـد و همیـن امـر باعـث افـت حاشـیه سـود مـا 

شده است. 

انتخاب بین بد و بدتر!  

وی یادآور شـد: اگر مشـتریان به تعهدات مالی 

خـود پاینبـد باشـند، حتـی بـا وجـود سـود کـم نیـز 

می تـوان تولیـد را ادامـه داد. اگرچـه بایـد بـه ایـن 

حقیقـت اشـاره کـرد کـه شـرایط تولیـد نسـبت بـه 

سال های گذشته افت کرده اما ادامه تولید بهتر از 

تعطیلی کارخانه است.

واقعی سازی بهای انرژی  

مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیـاژ پـارس در ادامـه 

گفت: میزان تولید طی سـالیان اخیر به یک چهارم 

کاهـش پیـدا کـرده و هزینه هـای جـاری نیـز افـت 

داشـته اسـت امـا چالـش مهم تـری کـه پیـش روی 

تولیدکننـدگان قرار گرفتـه، افزایش بهای حامل های 

گذاشـته  دسـت  آن  روی  دولـت  کـه  بـوده  انـرژی 

بهـای  جـاری،  سـال  در  اسـت  قـرار  چراکـه  اسـت. 

حامل هـای انـرژی شـامل گاز و برق که مورد مصرف 

فـراوان شـرکت های فـوالدی، معدنـی، پتروشـیمی، 

پاالیشگاه ها و... است، تغییر یابد و مانند کشورهای 

اروپایـی واقعـی شـود. اگـر چنیـن اتفاقـی رخ دهـد، 

شـدت  بـه  صنعتـی  شـرکت های  تمـام  سـودآوری 

کاهـش خواهـد یافـت کـه ایـن امـر بـه هیـچ وجـه بـه 

نفع تولیدکنندگان نیست.

جلوگیری از خسارت قطعی برق  

فراهانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه قطعـی برق 

در سـال گذشـته چـه تاثیـری بـر رونـد فعالیـت ایـن 

شرکت گذاشته است، مطرح کرد: در فصل تابستان، 

روزانه یک تا دو سـاعت قطعی برق را تجربه کردیم 

کـه خوشـبختانه ضـرر قابـل توجهـی متوجـه فراینـد 

تولیـد در مجموعـه نشـد زیـرا بـرای مقابلـه بـا ایـن 

معضـل از ژنراتـور بـرق اسـتفاده کردیم. ضمن اینکه 

حتـی قطعـی بـرق تامین کننـدگان داخلـی نیـز بـر 

فعالیـت مـا اثر نگذاشـت؛ چراکه همیشـه بـه میزان 

کافـی مـواد اولیـه در انبـار وجـود دارد و می توانـد 

تولیـد 10 روز را پوشـش دهـد. بنابرایـن خوشـبختانه 

سـفارش  صـورت  در  تـا  نشـد  سـبب  بـرق  قطعـی 

مشتریان، نتوانیم پاسخگوی نیاز آن ها باشیم.
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سیم و کابل های تقلبی، جایی در بازارهای جهانی ندارند
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مدیرعامـل شـرکت آذر کابـل خوی گفت: برای حضـور موفق در بازارهای بین المللی باید تولید سـیم  و کابل مطابق با اسـتانداردهای 
جهانی انجام شود که در این راستا الزم است نظارت ها افزایش یابد.

سیم و کابل های تقلبی، جایی در بازارهای جهانی ندارند

سـید مرتضـی دهنـاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

کـرد: شـرکت آذر کابـل خـوی فعالیـت خـود را در 

سـال 1392 در شـهرک صنعتـی خـوی آغـاز کـرده 

اسـت. عمـده محصـوالت تولیدی ما، سـیم از نمره 

یـک تـا 6 و کابل هـای مخابراتـی کمتـر از 10 زوج 

نفـر در کارخانـه  اسـت. در حـال حاضـر، هشـت 

مشغول فعالیت هستند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید این شرکت، 

بیان کرد: ظرفیت تولید انواع سیم و کابل های مسی 

در شرکت آذر کابل خوی، سه هزار و 500 تن در سال 

است که ما در حال حاضر با 15 درصد این میزان در 

حـال فعالیـت هسـتیم. چراکه طـی ماه های اخیـر، با 

کمبـــود نقدینگـی و افزایـــش قیمـــت مـواد اولیـه 

مواجـه شـده ایم و همیـن مسـئله از توانایـی ما جهت 

فعال سازی کامل ظرفیت تولید کاسته است.

محرومیت از توسعه فروش به دلیل   

کمبود نقدینگی

مدیرعامـل شـرکت آذر کابـل خـوی در ارتبـاط بـا 

نحـوه تامیـن مواد اولیه و چالش های موجـود در این 

زمینـه، عنـوان کـرد: مفتول مسـی، ماده اولیـه مورد 

نیاز ما در تولید سیم و کابل است که آن را در بورس 

کاالی ایران از شرکت  صنایع مس شهید باهنر و یک 

شرکت دیگر خریداری می کنیم. گرانول PVC مورد 

نیاز هم از طریق بازار آزاد خریداری می شود. کمبود 

نقدینگی، مهم ترین چالشی است که در تامین مواد 

اولیه با آن روبه رو هسـتیم. در حالی که ما مشـتریان 

بسـیاری از اسـتان های گیالن، کردستان و آذربایجان 

غربی داریم و اگر بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را 

را  بـازار  در  پررنـگ  حضـور  توانایـی  کنیـم،  تامیـن 

خواهیم داشت.

دهنـاد در خصـوص فراینـد تولیـد سـیم و کابـل، 

مطرح کرد: مفتول هشت میلی متری پس از کشش 

تبدیـل  میلی متـر   1.38 سـایز  بـه  راد،  دسـتگاه  در 

می شـود. در ادامـه بـا توجـه بـه سـفارش مشـتری، 

عملیات نازک کاری، انجام و رشته سیم های حاصل 

انجــام عملیـــات  بـا  پایـــان  تابانــــده می شـــود. در 

عایق کاری، سیم مورد نظر در اندازه های مختلف به 

دســــت می آیـــد. الزم بـه ذکــــر اســـت کـــه عمـــده 

محصـوالت تولیـدی مـا در صنعـت سـاختمان مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد و از ماشـین آالت داخلـی در 

راستای تولید این محصوالت استفاده می شود.

وی در ادامه شرایط بازار سیم و کابل را نامناسب 

ارزیابـی کـرد و گفـت: وضعیـت بـازار سـیم و کابل به 

دلیـل مشـکالت اقتصـادی چنـدان مسـاعد نیسـت. 

عمـده تولیدکننـدگان بـا مشـکل کمبـود نقدینگـی 

مواجـه هسـتند و بانک هـا، جهـت ارائـه تسـهیالت 

همکاری های الزم با واحدهای تولیدکننده را ندارند. 

مـا حـدود دو سـال پیـش تقاضـای تسـهیالت یـک 

میلیـارد تومانـی از یکـی از بانـک هـای مطـرح کشـور 

داشتیم و پس از پیگیری های فراوان، قرار بر این شد 

50 میلیون تومان به مجموعه ما اختصاص یابد! نکته 

جالـب اینکـه بـرای اعطـای ایـن مبلـغ نیز درخواسـت 

سـند ملک شـخصی داشـتند که در نهایت یک ریال 

هـم دریافـت نکردیـم. زمانی که مـا اقدام بـه احداث 

کارخانـه کردیـم، قیمـت مس 25 هـزار تومان بـه ازای 

هـر کیلوگـرم بود و این مبلـغ در حال حاضر به حدود 

300 هـزار تومـان افزایـش یافتـه اسـت. افزایش قیمت 

مواد اولیه سـبب شـده اسـت بازار تولید محصوالت 

مسی از رونق بیفتد و تولیدکنندگان امید چندانی به 

آینده این صنعت نداشته باشند.

قوانین دست وپاگیر در حوزه صادرات  

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل مسـی در همیـن 

راستا اضافه کرد: قوانین عجیب و سخت گیری های 

دولت در حوزه صادرات سبب شده است بسیاری 

از تولیدکننـدگان میـل و رغبـت خـود را نسـبت بـه 

حضـور در ایـن عرصـه مهـم از دسـت بدهند. مدتی 

پیش، نماینده یکی از شـرکت های معتبر جمهوری 

از  بعضـی  مـا،  کارخانـه  در  حضـور  بـا  آذربایجـان 

محصـوالت تولیـدی را بـه عنـوان نمونـه خریـداری 

مدیرعامل شرکت آذر کابل خوی:
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کـرد. با گذشـت سـه مـاه، پس از ابـراز رضایت کامل 

از ایـن محصـوالت، قـرار بـر ایـن شـد تـا بـا یکدیگـر 

مسـئوالن  متاسـفانه  امـا  باشـیم  داشـته  همـکاری 

اسـتانی به قدری شـرایط صادرات را برای ما دشـوار 

کردنـد کـه نتوانسـتیم محصـوالت خـود را بـه ایـن 

کشور صادر کنیم.

دهناد در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه وضعیـت 

تولید داخلی انواع سیم و کابل از لحاظ استاندارد را 

چگونه ارزیابی می کنید، اذعان کرد: اقدامات الزم 

در راستای تولید سیم و کابل استاندارد در مجموعه 

ما و بعضی از شرکت های معتبر انجام می شود اما 

ایـن زمینـه توسـط  متاسـفانه نظارت هـای الزم در 

سـازمان های مرتبـط صـورت نمی پذیـرد. بـه جـرات 

می توان گفت 90 درصد واحدهای کوچک صنعتی 

تولیدکننده سـیم و کابل که مجوز اسـتاندارد را نیز 

دریافــــت کرده انــــد، محصـــول بـــدون کیفیـــت و 

غیراستانــــدارد را تولیــــد و روانـــه بـازار می کننـــد. 

متاسفانه ما شاهد فروش سیم های مسی تقلبی در 

بـازار هسـتیم کـه از آلومینیـوم روکـش دار شـده بـه 

جـای مـس در آن هـا اسـتفاده می کننـد و مـردم کـه 

شـناختی از انـواع سـیم و کابـل ندارنـد، اقـدام بـه 

خریـد این محصـوالت تقلبی می کنند. اسـتفاده از 

دادن  رخ  سـبب  سـاختمان،  سیم کشـی  در  آن هـا 

حـوادث ناگـوار بسـیاری همچـون آتش سـوزی رخ 

شده که این مسئله ناشی از نبود نظارت بر تولید و 

عرضه سیم و کابل  است.

وی توجه بیشتر مسئوالن به صنعت سیم و کابل 

کشور را خواستار شد و تصریح کرد: مواد اولیه مورد 

نیاز برای تولید سیم و کابل به مقدار کافی در کشور 

وجـود دارد و در صـورت نظـارت بیشـتر مسـئوالن بـر 

ایـن  در  می توانیـم  تولیـدی،  محصـوالت  کیفیـت 

صنعت حرف های بسیاری در سطح بین المللی برای 

گفتن داشـته باشـیم. اگر نظارت های الزم در جهت 

تولیـد سـیم و کابل هـای بـا کیفیـت در داخـل کشـور 

انجام شود، امکان صادرات بیشتر این محصوالت به 

کشـورهای مطـرح دنیـا وجـود دارد امـا متاسـفانه مـا 

حتی توانایی صادرات به کشور ترکیه را هم نداریم و 

عراق و افغانستان، کشورهایی هستند که عمده سیم 

و کابل هـای تولیـد داخـل بـه آن هـا صـادر می شـود. 

جالب اینکه اکثر سیم و کابل های صادراتی به این دو 

کشور از کیفیت پایینی برخوردار هستند و و قابلیت 

اسـتفاده چندانـی را نیـز در داخـل کشـور ندارنـد و 

همچنین بازارهای سایر کشورها هم خریدار این نوع 

سیم ها نیستند.

قطعی برق خسارت های سنگینی را   

تحمیل کرد

مدیرعامـل شـرکت آذر کابـل خـوی در ادامـه بـه 

تاثیر مخرب قطعی برق بر صنعت سیم و کابل اشاره 

کرد و گفت: انرژی برق نقش بسـیار مهمی در همه 

صنایع ازجمله صنعت سیم و کابل دارد. قطعی این 

حامـل انـرژی در هـر زمانـی از فراینـد تولیـد، باعـث از 

بین رفتن زحمات شبانه روزی کارگران می شود. برای 

مثـال، مـا قـرارداد تولیـد قرقـره یـک هـزار متـری را بـا 

مشـتری به امضا می رسـانیم و در حالی که مشـغول 

تولیـد ایـن محصـول هسـتیم و 999 متـر از آن تابیـده 

شـده، ناگهان برق قطع می شـود که این اتفاق تولید 

محصـول را دچـار مشـکل می کنـد. بنابرایـن قطعـی 

ناگهانـی بـرق، منجـر بـه ایجـاد خسـارت و ضـرر و 

زیان هـای مالـی بسـیاری بـرای تولیدکنندگان سـیم و 

کابل خواهد بود.

دهنـاد در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت سـیم و 

کابـل در کشـور، اظهـار کـرد: تولیـد سـیم و کابل های 

بی کیفیـت و عرضـه آن در خیابـان اللـه زار تهـران، 

صنعت سیم و کابل را به مرز نابودی خواهد کشاند. 

همچنین از دولت تقاضا داریم ضمن توجه بیشتر به 

بخـش خصوصی، بازنگـری کلی و اساسـی در قوانین 

صادرات داشـته باشـد تا تولیدکنندگان سـیم و کابل 

استانــــدارد بتواننـــد بـا آرامـــش خاطـــر بیشـتری 

محصوالت خود را صادر کنند.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه اینکـه شـرکت آذر 

کابـل خـوی طـرح توسـعه ای در برنامـه خود نـدارد، 

خاطرنشان کرد: شرایط اقتصــادی کشور به نحوی 

اسـت کـه مـا اگـر بتوانیـم فعالیـت خـود را ادامـه 

دهیــــم، کـــار بزرگـی را انجـــام داده ایـم و امیـدوار 

هسـتیم بـا بهبـود شـرایط تولیـد، بتوانیم به توسـعه 

شرکت نیز بیندیشیم.

افزایش قیمت مواد اولیه سبب 
شده است بازار تولید محصوالت 

مسی از رونق بیفتد و تولیدکنندگان 
امید چندانی به آینده این صنعت 

نداشته باشند
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ضعیف  ها از بین خواهند رفت!
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مدیرعامـل شـرکت آذر شـیمی رازی گفت: سیاسـت های مربوط به قیمت گـذاری  و عرضه خاک و شـمش روی که توسـط دولت انجام 
می شـود، موجـب بـه حداقل رسـیدن تولید و فـروش واحدهای تولیـدی کوچک شـده و حتی توان ایـن تولیدکنندگان بـرای تامین ماه 

اولیه به حداقل رسیده است.

ضعیف  ها از بین خواهند رفت!

امیـن  اللـه  بیگـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شرکت آذر شیمی رازی با در اختیار داشتن 70 نفر 

نیروی انسانی در زمینه تولید شمش روی و سولفات 

روی فعالیـت می کنـد. خـاک روی، مـاده اولیه  اصلی 

اسـت کـه از آن بـه همـراه برخـی کاتالیزورهای دیگر 

بـه عنـوان افزودنـی بـرای تولیـد محصـوالت خـود 

اسـتفاده می کنیـم. بـا توجـه بـه ذخایـر روی موجـود 

در کشـور، انتظـار مـی رود بتوانیـم بـه راحتـی مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز خود را تامین کنیم اما کمـاکان در 

این زمینه، دچار چالش هستیم.

وی افزود: فرایند تولید محصوالت این شرکت، 

آن،  انجـام  بـرای  کـه  اسـت  الکترولیـز  و  لیچینـگ 

از  را  آن  کـه  هسـتیم  سـولفوریک  اسـید  نیازمنـد 

مجتمع مس سرچشمه تهیه می کنیم اما در تامین 

خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود بـا موانـع بسـیاری 

مواجـه هسـتیم. اگرچـه عرضـه خـاک معدنـی در 

بورس کاالی ایران، به صورت منظم انجام می شود 

امـا قیمت هایـی کـه بـرای آن هـا در نظر گرفته شـده 

اسـت، بـه شـدت افزایـش یافتـه و خریـد آن هـا بـرای 

تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست.

مدیرعامل شرکت آذر شیمی رازی گفت: شاید 

حـدود 20 درصـد خـاک معدنـی عرضـه شـده در 

بورس کاال مورد معامله قرار می گیرد زیرا قیمت آن 

بـرای تولیدکننـدگان توجیه اقتصـادی نـدارد. ضمن 

اینکــــه حداقـــل میـــزان خریـــد نیـز بیشتـــر از نیــاز 

واحدهای کوچک است.

دوگانگی در قیمت گذاری روی  

بیگـی در ارتبـاط بـا رونـد قیمـت روی در بـازار 

داخلـی و جهانـی عنـوان کرد: قیمت گـذاری فلزات 

غیرآهنی ماننـــد روی در داخـــل کشـــور، بر اسـاس 

قیمـت جهانـی آن در بـورس فلـزات لنـدن )LME( و 

نـرخ دالر محاسـبه می شـود. بایـد توجـه داشـت کـه 

قیمت گـذاری مـواد معدنـی در بـورس کاالی ایـران، 

بر اساس نرخ دالر در بازار آزاد محاسبه می شود اما 

بـرای عرضـه شـمش روی در همیـن رینـگ صنعتی، 

قیمت آن بر اسـاس نرخ ارز نیمایی تعیین می شـود 

که این امر اختالف قیمت بین ماده اولیه و شمش 

را افزایش می دهد و سبب کاهش سود تولیدکنندگان 

شمش می شود.

این فعال صنعتی اضافه کرد: نامه نگاری هایی 

از جانـب شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایران 

به دولت انجام شـد که متاسـفانه بی نتیجه ماند 

و تنهـا بـرای مـدت  زمان بسـیار کوتاهـی قیمت ها 

کاهش یافـــت. چراکــــه بالفاصلــه پـــس از اجــرای 

مرحلـه اول عرضـه شمــــش روی در بـــورس کاالی 

ایـران، قوانیـن بـه منظـور عرضـه ایـن محصـول در 

هفتـــه دوم، بـه حـــال قبــــل بازگشـــت و قیمــــت 

مصـوب شـمش بـا نـرخ ارز نیمایـی محاسـبه شـد. 

بر همین اســاس بایـــد یک قانـــون مشخـــص برای 

عرضـــه مـــاده معدنی و همچنین شـمش روی در 

بـــورس کاالی ایـــران تدوین شـــود، و قیمت هـــا یا 

بر اسـاس نـــرخ ارز نیمـــایی یا ارز آزاد باشـد و این 

دوگانگی رفع شود.

تولید با 20 درصد ظرفیت  

ایـن  بـازار فـروش محصـوالت  وی در ارزیابـی 

از  مـا  رضایتمنـدی  میـزان  کـرد:  مطـرح  شـرکت، 

اسـت و  فـروش محصـوالت مجموعـه 50 درصـد 

رضایـت 100 درصـدی زمانی محقق خواهد شـد که 

صرفـه  تولیـــدی  فعالیـــت  و  منطقـی  قیمت هـا، 

اقتصـادی داشـته باشـد. مـا زمانـی می توانسـتیم 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاال تهیـه 

کنیـم امـا هم اکنـون یـک سـال اسـت کـه بـه دلیـل 

افزایـش بی رویـه قیمـت،  از بـورس خریـد نداریـم و 

خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود را از معـادن متفرقـه 

داخـل کشـور تامیـن می کنیـم. تاکنـون از طریـق 

واردات نیـز خـاک معدنـی مورد نیاز خـود را تامین 

نکرده ایـم. شـرکت های واقـع در اسـتان زنجـان بـه 

روش ورود موقـت کاال، در ازای صـادرات شـمش، 

خـاک معدنـی دریافـت می کنند امـا از آنجایی که 

شـرکت آذر شـیمی رازی در اسـتان اصفهـان واقـع 

شـده اسـت، چنیـن کاری بـه دلیـل هزینـه بسـیار 

زیاد حمل و نقل، صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شـرکت آذر شـیمی رازی در ارتباط با 

ظرفیت تولید، گفت: ظرفیت تولید کنسانتره روی 

41 هـزار و 400 تـن و ظرفیـت تولیـد شـمش روی نیـز 

هفـت هـزار تـن در سـال اسـت کـه ایـن اعـداد، در 

پروانـه بهره بـرداری درج شـده اسـت و میـزان تولیـد 

بـا  تنهـا  مـا  واقـع  در  اسـت.  آن  از  واقعـی، کمتـر 

20درصد از ظرفیت تولید هر یک از محصوالت، در 

حال فعالیت هستیم. 
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با چالش های گوناگونی مواجه هستیم  

بیگـی بـا اشـاره بـه اینکـه موانـع مختلفـی در 

دریافـت  کـرد:  اذعـان  دارد،  وجـود  تولیـد  مسـیر 

درآمـد،  بـر  مالیـات  افـزوده،  ارزش  بـر  مالیـات  

سخت گیری بیش از حـــد سازمــان تامیــن اجتمــاعی 

و... ازجملـــه چالش هایـی هسـتند کـه می تـوان بـه 

آن هـا اشـاره کـرد. نزدیـک بـه چنـد سـال اسـت کـه 

تمـام  بررسـی  از  پـس  دارایـی  و  بیمـه  اداره هـای 

دفترهای معامالتی واحدهای تولیــدی و بر اســاس 

دستـــوراتی کـــه سـال های متمـادی بـه آن هـا ابـالغ 

شـده اسـت، بـدون در نظـر گرفتـن میـزان تولیـد، 

فـروش و درآمـد تولیدکنندگان مبالغ هنگفتی را به 

دریافـت  و  تعییـن  مالیـات  یـا  بیمـه  حـق  عنـوان 

می کننـد. تولیدکننـدگان نیز به هـر نحوی موظف 

هسـتند کـه ایـن مبالـغ را پرداخـت کننـد و در غیـر 

ایـن صـورت، مشـمول جریمه هـای سـنگین و حتـی 

منع کار خواهند شد.

وی یـادآور شـد: بایـد بـه این نکته نیز اشـاره کرد 

کـه اگـر بـرای فـروش محصـوالت فاکتـور رسـمی و 

بایـد  قانونـی در نظـر گرفتـه شـود، مصرف کننـده 

9درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده ای کـه در فاکتـور 

قیـد شـده اسـت را پرداخـت کنـد زیـرا ایـن امـر در 

قانـون تعریـف شـده اسـت و از آنجایـی کـه بعضـی 

مصرف کننـدگان از صـدور فاکتـور فـروش اسـتقبال 

نمی کننـد، ثبـت نشـدن فـروش در دفاتـر قانونـی، 

سـبب بـروز مشـکالتی می شـود کـه طبیعتـا اداره 

دارایـی در چنیـن شـرایطی نسـبت بـه فعالیـت مـا 

حساس تر خواهد شد.

اجرای طرح توسعه در گرو کاهش قیمت ها  

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکه آیا طرح توسـعه  ای 

را بـرای شـرکت آذر شـیمی رازی در نظـر داریـد یـا 

خیر، اظهار کرد: قصد داشـتیم خط تولید اکسـید 

روی و شـمش زامـاک را راه انـدازی کنیـم کـه بـه 

دلیـل افزایـش قیمـت خـاک معدنی در بـازار، هنوز 

موفق به بهره بـــرداری از ایــــن پــروژه نشده ایـــم امــا 

و  دستگاه هــــا  ماننــــد  آن  الزم  زیرساخـت هــــای 

ماشـین آالت طـی چنـد سـال اخیـر خریـداری شـده 

است و فقط منتظر هستیم تا با ثبات قیمت ها در 

بـازار، ایـن طـرح را اجرایـی کنیـم. در اجـرای ایـن 

پروژه، ظرفیت تولید اکسید روی را به میزان دو تا 

سه هزار تن در سال در نظر گرفته ایم و برای تولید 

شـمش زامـاک نیـز پنـج هـزار تـن در سـال ظرفیـت 

تولیـد لحـاظ شـده اسـت. در آلیاژهـای زامـاک نیـز 

95درصـد فلـــز روی و 5درصـــد باقی مانـــده نیـز 

آلومینیوم خواهد بود.

وی در ارتباط با مشتریان محصوالت این شرکت، 

مطرح کرد: عمده مشتریان شرکت آذر شیمی رازی، 

کارخانه های گالوانیزه گرم که بیشترین مصرف روی 

تولیدکننـدگان  همچنیـن  و  دارنـد  کشـور  در  را 

محصوالت برنجی هستند.

تولید مقرون به صرفه نیست  

مدیرعامـل شـرکت آذر شـیمی رازی بـا تاکید بر 

اینکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تولید شمش 

روی مقرون به صرفه نیسـت، خاطرنشـان کرد: خاک 

معدنی مورد نیاز برای تولید شـمش روی در بورس 

کاال عرضه می شود و قیمت آن به اندازه ای افزایش 

یافتـه اســـت کـــه تمـــام تولیدکننـدگان توانایـی 

تامیـن نیـاز خـود بـه مـاده اولیـه را ندارنـد و شـاید 

در مجمـوع، چهـار یـا پنـج شـرکت قـدرت خریـد از 

بـورس داشـته باشـند کـه ایـن شـرکت ها سـهامی 

عـام هسـتند. دسـت واحدهـای کوچـک خصوصـی 

بـه دلیـل ضعـف نقدینگـی و ناتوانـی مالـی، از خاک 

معدن انگوران کوتاه اســت و در رقابت با شرکت های 

بزرگ بازمانده اند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر سیاسـت گذاری ها 

و تمامی امور مرتبط با عرضه، قیمت گذاری و فروش 

خـاک و شـمش روی توسـط بخـش خصوصـی انجـام 

شـود و دولـت دخالـت نداشتـــه باشـــد، می تـوان بـه 

برون رفت این صنعت از بحران امیدوار بود.
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صنایع تامین کننده
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کلید توسعه صادرات در دست دولت است

واردات نسوز، خیانت به تولید داخلی است
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مدیرعامـل شـرکت ذوب یـار صنعت گفـت: عادی سـازی روابط اقتصادی با کشـورهای مطرح دنیا و تسـهیل صـادرات، موضوعات 
مهمی است که دولت باید آن ها را در اولویت قرار دهد.

کلید توسعه صادرات در دست دولت است
مدیرعامل شرکت ذوب یار صنعت:

سـیامک مسـکوکیان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشت: شرکت ذوب یار صنعت فعالیت خود را در 

سـال 1397 در زمینه تولید و بازرگانی انواع نسـوزها 

و فروآلیاژها آغاز کرده اسـت. در بخش تولید، مواد 

اولیه دیرگداز مورد نیاز صنایع ذوب، ریخته گری و 

نـورد فلـزات در مجموعـه تولید می شـود. همچنین 

جرم های نسوز شامل جرم های کوبیدنی و ریختنی 

نسـوز در کنار مالت های نسـوز از دیگر محصوالت 

تولیـدی مـا بوده و واحد تولیدی این محصـوالت در 

شـهرک صنعتـی رباط کریـم واقـع شـده اسـت. در 

بخـش بازرگانـی، واردات قطعات نسـوز، فروآلیاژها، 

ترمومتـر و غالف هـای ترموکوبـل توسـط مجموعـه 

انجام می شـود و در حال حاضر، 25 نیروی انسـانی 

شـاغل در هـر دو بخـش تولیـد و بازرگانـی مجموعـه 

مشـغول فعالیت هستند.

ایـن  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص  در  وی 

شرکت، بیان کرد: ظرفیت اسمی مجموعه 12 هزار 

تـن محصـول در سـال اسـت کـه در صـورت اجـرای 

طرح توسعه ای که در شهرک صنعتی ویان همدان 

در نظر گرفته ایم، این میزان به 25 هزار تن در سـال 

افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ذوب یار صنعت در ادامه به 

نحـوه تامیـن مواد اولیه و چالش های موجـود در این 

زمینـه اشـاره کـرد و گفـت: بخـش عمـده ای از مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز مـا از معـادن داخلـی کشـور نظیـر 

شاموت سمیرم، منیزیت بیرجند، سیلیس آزندریان 

و آلومینای جاجرم تامین می شود. بخش دیگری از 

مـــواد اولیــــه نیـز از طریــــق واردات مستقیـــم از 

کشورهایی مانند چین، آلمان، فرانسه، کره جنوبی و 

هند تامین می شود.

مسکوکیان در ارتباط با فرایند و تکنولوژی تولید 

از  تهیـه شـده  اولیـه  مـواد  کـرد:  دیرگـداز، مطـرح 

بـه کارخانـه تحـت عملیـات  از ورود  پـس  معـادن 

بـه  شـدن  خـرد  از  پـس  و  می گیـرد  قـرار  خردایـش 

اندازه هـای مختلـف، دانه بنـدی می شـوند. سـپس 

عملیـات پخـت در داخـل کـوره و در دمای یک هزار 

و 450 تا یک هزار و 500 درجه سـانتی گراد، انجام و 

در نهایـت جرم هـای ریختنـی و کوبیدنـی نسـوز 

حاصل می شود.

رمز موفقیت در صادرات  

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه مقایسـه 

شمــــا از محصـــوالت تولیــــدی ایـن مجموعـــه بـــا 
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نمونه های مشـابه خارجی چیسـت، اذعان کرد: ما 

همـواره بـه دنبـال تولیـد محصـول بـا اسـتفاده از 

تکنولـوژی روز دنیـا هسـتیم. در ایـن راسـتا، بعضی 

از نمونه های خارجی در آزمایشگاه مجموعه آنالیز 

و کیفیــــت آن هــــا کنتـــرل می شونـــد تـا بتوانیــــم 

محصوالتـی دارای اسـتاندارد جهانـی تولید کنیم. 

خوشبختانه در حال حاضر محصوالت تولید شده 

در شـرکت ذوب یـار صنعـت هیـچ کـم  و کاسـتی 

نسـبت بـه نمونه هـای مشـابه خارجـی نـدارد و مـا 

انـواع  موفـق  صـــادرات  در  ایـــن موضـــوع  شـاهد 

محصوالت بوده ایم.

مدیرعامل شرکت ذوب یار صنعت ضمن اشاره 

حـــوزه  در  ایـن مجموعـــه  فعالیـت چشمگیـــر  بـه 

صادرات، تصریح کرد: فعالیت اصلی این شرکت بر 

پایه صادرات تعریف شده است و بیش از 70 درصد 

بـه  از طریـق صـادرات محصـول  درآمـد مجموعـه 

دسـت می آیـد. عراق، ترکیه، افغانسـتان، پاکسـتان، 

آذربایجـــان، قزاقستـــان، ازبکستـــان و گرجستـــان 

کشورهایی هستند که محصوالت ما به آن ها صادر 

می شود. ضمن اینکه در سال گذشته همکاری هایی 

با کشـور سـوریه در این زمینه داشـته ایم. نکته قابل 

توجـه اینکـه ایـن کشـورها پیش تـر محصـوالت مورد 

نیـــاز خـــود را از کشورهــــای رقیــب مـــا خریـداری 

می کردنـــد کـه خوشبختانـــه تولیـــد بـا کیفیـــت و 

اسـتاندارد این محصوالت در مجموعه ما توانسـت 

در  مـا  تـالش  تمـام  بینجامـد.  موفقیـت  ایـن  بـه 

مجموعـه ذوب یـار صنعـت، گسـترش صـادرات بـر 

کـه  اسـت  تولیـد  کیفیـت  و  کمیـت  بهبـود  پایـه 

امیدوار هسـتیم با اجرای 100 درصدی طرح توسـعه 

خود، به این مهم دست پیدا کنیم.

صادرات در قفس تحریم ها  

مسـکوکیان تاثیـر تحریم هـای اعمال شـده علیه 

کشـور را منفی دانسـت و اظهار کرد: از آنجایی که 

فعالیت مجموعه ما صادرات محور است، متاسفانه 

بـر عملکـرد شـرکت  تاثیـر منفـی تحریم هـا  شـاهد 

هستیم. مهم ترین تاثیر تحریم ها، در حوزه اقتصادی 

و عملیات های بین بانکی در عرصه بین المللی بوده 

کـه شـرایط را بـرای صادرکننـدگان دشـوار سـاخته 

اعتبـار  تهیـه  امـکان  شـرایطی،  چنیـن  در  اسـت. 

اسـنادی وجـود نـدارد و بنابرایـن صادرکننـدگان بـا 

مشـکالت فراوانـی مواجـه شـده اند. اگرچه از سـوی 

دیگـر، اعمـال تحریم هـا منجـر بـه محدودیـت در 

واردات بعضــــی مـواد اولیـه و در نهایـت، افزایـش 

تـالش صنعتگـران در راسـتای خودکفایـی در تولیـد 

شـده اسـت امـا در حالـت کلـی اگـر تحریم هـا وجود 

نداشـت، ما می توانستیم عملکرد درخشـان تری در 

حـوزه صـادرات داشـته باشـیم و امیـدوار هسـتیم 

هرچـه زودتـر تحریم هـا رفـع شـود تـا شـاهد بهبـود 

شرایط صادرات در کشور باشیم.

وی در ارتباط با تاثیر قطعی حامل های انرژی بر 

کـرد:  اذعـان  اخیـر،  ماه هـای  طـی  نسـوز  صنعـت 

قطعـی حامل هـای انـرژی تاثیـر چندانـی بـر عملکرد 

مجموعـه ما نداشـته اسـت امـا از آنجایی کـه انرژی 

گاز نقـش بسـزایی در عملکـرد صنایـع باالدسـتی و 

داخلـی  بـازار  بنابرایـن  دارد،  مـا  مشـتریان  عمـده 

محصوالت تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت 

و طبیعتا عملکرد تولیدکنندگان مختل خواهد شد. 

ضمـن اینکـه بایـد توجـه داشـت برخـی کشـورهای 

همسـایه ماننـد عـراق و افغانسـتان نیـز بـا مشـکل 

کاهـش ذخایـر انـرژی و در نهایـت قطعـی آن مواجـه 

هستند که این مسئله می تواند بر روابط تجاری ما 

با این کشورها تاثیر بگذارد.

شـرایط  صنعـت  یـار  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

کنونـی صنعـت نسـوز را مطلـوب دانسـت و عنـوان 

کـرد: شـرایط صنعـت نسـوز کشـور در حـال حاضـر 

مسـاعد و آینده روشـنی در انتظار این صنعت مهم 

است. اگرچه این امر مستلزم تصمیمات سازنده و 

زمـان   مـا  و  اسـت  مسـئوالن ذی ربـط  کارشناسـانه 

بسیاری را جهت توسعه و گسترش زیرساخت های 

دسـت  از  معـدن  و  صنعـت  حـوزه  در  نیـاز  مـورد 

داده ایـم. چراکـه همـواره بـه دنبـال بهره بـرداری از 

منابـع موجـود هسـتیم و طـرح و برنامـه خاصـی در 

راسـتای بازیابـی ایـن منابـع نداریـم. بنابرایـن الزم 

اسـت دولـت اقدامـات و بررسـی های الزم جهـت 

بازیابـی ایـن منابـع را انجـام دهـد تـا بتوانیـم رونـد 

بـا سـرعت  را  توسـعه کشـور  حـال  و در  روبه رشـد 

بیشتری ادامه دهیم.

عبور از بحران اقتصادی با توسعه صنایع معدنی  

مسـکوکیان ضمـن اشـاره بـه اهمیـت حمایـت 

دولـت از داخلی ســـازی محصـــوالت، بیــــان کــــرد: 

عادی سـازی روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای مطـرح 

دنیا جهت تسهیل روابط بانکی و همچنین توسعه 

زیــرساخت هــــای صنعتــــی و معـــدنی کشـــور، دو 

موضـوع مهمـی اسـت کـه دولـت باید بـه آن ها نگاه 

ویژه ای داشته باشد. چراکه در حال حاضر کشور از 

لحـاظ اقتصـادی در شـرایط بحرانـی قـرار دارد و مـا 

نبایـد بـرای عبـور از ایـن بحـران، زمـان بیشـتری را از 

دست بدهیم. همچنین الزم است دولت اقدامات 

الزم را در خصـوص تامیـن بـدون دغدغـه مواد اولیه 

مورد نیاز صنایع اسـتراتژیک همچون صنعت فوالد 

انجام دهد تا شـاهد رشـد و پیشـرفت هرچه بیشـتر 

این صنعت مهم در کشور باشیم.

وی در خصـوص اجـرای طـرح توسـعه ذوب یـار 

صنعـت، مطـرح کـرد: کارخانـه تولیـد فرآورده هـای 

نسوز در شهرک صنعتی ویان همدان احداث شده 

بـا  همزمـان  بتوانیـم  هسـتیم  امیـدوار  و  اسـت 

راه انـدازی ایـن کارخانـه، بـه ظرفیـت 25 هـزار تنـی 

تولید محصول دست یابیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب یـار صنعـت در پایـان 

یـادآور شـد: صنعـت متالـورژی کشـور طـی سـالیان 

اخیـر همزمـان بـا رشـد و توسـعه صنایع نفـت، گاز و 

پتروشـیمی پیشـرفت قابـل توجهـی داشـته اسـت و 

امیـدوار هسـتیم بـا حمایـت مسـئوالن، اتفاق هـای 

خوبی در این صنعت رخ دهد.

دولت اقدامات الزم را در خصوص 
تامین بدون دغدغه مواد اولیه مورد 

نیاز صنایع استراتژیک همچون 
صنعت فوالد انجام دهد تا شاهد 

رشد و پیشرفت هرچه بیشتر این 
صنعت مهم در کشور باشیم
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مدیرعامل شـرکت فرانسـوز ایران گفت: جوالن دالالن در بازار و واردات بی رویه خاک نسـوز از کشـور چین، منجر به بی ثباتی و نوسـان 
قیمت شدید این محصول شده که به دنبال آن، عملکرد تولیدکنندگان باسابقه تحت تاثیر قرار گرفته است.

واردات نسوز، خیانت به تولید داخلی است

محمـد بشـیری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی فلـزات آنالین، عنـوان کرد: شـرکت 

فرانسوز ایران فعالیت خود را در سال 1385 در زمینه 

صنعتـی  شـهرک  در  نسـوز  جرم هـای  انـواع  تولیـد 

آزندریـان همـدان آغـاز کـرده اسـت و در حـال حاضـر 

40نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید مجموعه، 

بیـان کـرد: میـزان ظرفیت تولید چهار هـزار تن انواع 

جرم نسوز در ماه است که البته این میزان بستگی 

بـه شـرایط تولیـد دارد و در صـورت تامین مواد اولیه 

مورد نیاز، امکان پذیر خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت فرانسـوز ایـران در ارتبـاط بـا 

نحـوه تامیـن مواد اولیه و چالش های موجـود در این 

زمینـه، اظهـار داشـت: مـواد اولیـه ایـن شـرکت از 

طریـق معـادن مجموعـه که در شـهرهای اصفهـان و 

مـا  و  می شـود  تامیـن  اسـت،  شـده  واقـع  زاهـدان 

خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

بشـیری در ادامـه بـه نحـوه تولیـد جـرم نسـوز 

اشـاره کرد و گفت: سـنگ های معدنی پس از ورود 

موجـود،  ناخالصی هـای  جداسـازی  و  کارخانـه  بـه 

دانه بنـدی می شـوند. پـس از دانه بنـدی مشـخص، 

عملیات کوبش انجام می شود و خاک نسوز سیلیسی 

بر اسـاس سـفارش مشتری به دسـت می آید. عمده 

کاربـرد ایـن محصـول در دیـواره کوره هـای القایـی 

جهـت اسـتفاده در صنعـت فـوالد اسـت و بـه دلیـل 

قیمت پایینی که دارد، پرکاربردترین فرآورده نسوز 

در این صنعت مهم است.

زینترینگ خاک نسوز در کوره القایی  

وی مطرح کرد: زینترینگ، فرایند بسیار مهمی 

اسـت که در راسـتای اسـتفاده از جرم های نسوز در 

دیـواره کوره هـای القایـی انجـام می شـود. اهـداف 

اصلی از انجام این فرایند، ایجاد یک الیه سرامیکی 

مقـاوم جهـت اسـتحکام دیـواره نسـوز و همچنیـن 

خارج کردن رطوبت داخل خاک نسـوز کوره اسـت. 

در واقـع اگـر زینترینـگ خاک نسـوز کـوره القایی به 

درسـتی انجـام نشـود، احتمـال فـرو ریختـن جـداره 

کـوره افزایـش می یابـد و در صـورت رخ دادن ایـن 

اتفـاق، تولیـد فـوالد دچـار مشـکل خواهد شـد. برای 

ابتـدا رطوبـت داخلـی  نیـز در  ایـن فراینـد  اجـرای 

جداره کوره حاوی خاک نسوز که اندکی بور نیز در 

آن وجود دارد، با استفاده از مشعل گرفته می شود. 

سـپس الیه سـرامیکی حاوی بورسیلیکات در جداره 

دمـای  میـزان  کـه  می شـود  تشـکیل  القایـی  کـوره 

مشعل و همچنین مدت زمان زینترینگ با توجه به 

حجم کوره متفاوت است. همچنین از یک شابلون 

جهـت عملیـات زینترینـگ اسـتفاده می شـود کـه 

حیـن زینترینـگ جداره با اسـتفاده از مشـعل جهت 

کنترل و اطمینان از رسیدن به دمای مطلوب، باید 

به رنگ آن که عمدتا سرخ است توجه کرد.

مدیرعامل شرکت فرانسوز ایران ضمن اشاره به 

فعالیـت ایـن مجموعـه در حـوزه صـادرات، عنـوان 

کـرد: محصـوالت مـا همـواره از کیفیـت مطلوبـی 

برخوردار بوده اسـت و بر همین اسـاس، خاک نسـوز 

ایـن شـرکت بـه کشـورهای آذربایجـان و عـراق صـادر 

می شود. در حالی که نیاز صنایع فوالدی کشور به 

خاک هـای نسـوز 15 تـا 16 هـزار تـن در مـاه اسـت و 

امـکان تامیـن ایـن میزان توسـط شـرکت های داخلی 

وجـود دارد، متاسـفانه شـاهد واردات بی رویـه ایـن 

محصـول از چیـن هسـتیم کـه ایـن مسـئله عملکـرد 

تولیدکننـدگان داخلـی را تحـت تاثیـر قـرار داده و 

منجر به ایجاد اختالل و بی ثباتی قیمت در سـطح 

بازار شده است.

بشیری در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکه مقایسـه 

شما از کیفیت محصوالت تولیدی در داخل کشور 
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بـا نمونه هـای مشـابه خارجـی چیسـت، اذعـان کرد: 

ایـران،  فرانسـوز  مجموعـه  در  مـا  همـکاران  تـالش 

همواره در راستای تولید محصول با بهترین کیفیت 

بـوده اسـت. همیشـه سـعی می کنیم بـا اسـتفاده از 

علی رغـــم مشـکالت  و  موجـــود  امکانــــات  تمـــام 

اقتصادی فراوان در کشور، مرغوب ترین خاک نسوز 

را تولیـد کنیـم و بـه دسـت مشـتری برسـانیم. بـه 

جرات می توان گفت کیفیت محصوالت ما در حد 

نمونه های مشابه در سطح بین المللی است و پایه و 

اساس فعالیت ما در حوزه صادرات، کیفیت باالی 

تمـام  اینکـه  اســـت. ضمـــن  تولیـــدی  محصـوالت 

ماشین آالت مورد استفاده در کارخانه داخلی بوده 

و تنهـا اسـید بوریـک مـورد نیـاز جهت زینترینـگ از 

خـارج کشـور وارد می شـود؛ چراکـه امـکان تولیـد آن 

در داخل وجود ندارد.

افزایش 42 برابری قیمت اسید بوریک!  

وی در ادامه به تاثیر تحریم های اعمال شده بر 

فعالیـت ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: تحریـم ، 

مشـکالت فراوانـی را در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه 

وارداتـی بـه وجـود آورده اسـت. ما اسـیدب وریک را 

در سـال 1390 بـا قیمـت یـک هـزار تومـان بـه ازای هر 

کیلوگـرم خریـداری می کردیم. در حالی که قیمت 

این محصــــول در حـــال حاضــــر 42 برابــر شـده و به 

حـدود 42 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده 

است. مشکالت اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های 

بیشتــــر  کـه  اسـت  معضلـی  بزرگ تریـن  خارجـی، 

تولیـــدکنندگان در حـــال حاضـــر بـــا آن دست وپنجه 

نرم می کنند.

این تولیدکننده خاک نسوز ضمن انتقاد از قطعی 

بـرق در ماه هـای اخیـر، اظهـار کـرد: برق مـورد نیاز ما 

و  نسـوز  خـاک  میکروسـیلیس،  تولیـد  خطـوط  در 

دانه بندی محصول از طریق دسـتگاه ترانسـفورماتور 

315 کیلو ولت آمپر تامین می شود. زمانی که برق به 

ویـژه در روزهـای گـرم سـال قطـع می شـود، ناچـار بـه 

از  عمـده ای  بخـش  و  هسـتیم  تولیـد  خـط  توقـف 

مشـتریان خـود را طـی ایـن مـدت از دسـت داده ایـم. 

چراکـه بـه دنبـال این اتفـاق، کارخانجات فـوالدی نیز 

ناچار به خاموش کردن کوره های خود می شوند و در 

نهایت، ظرفیت تولید محصول کاهش خواهد یافت. 

بنابرایـن در چنین شـرایطی، هم تولیدکننـدگان و هم 

مصرف کنندگان با زیان های مالی روبه رو می شوند.

بـــازار فرآورده هــــای نســـوز را  بشیـــری شـرایط 

نامناسب ارزیابی کــرد و یادآور شد: در حال حاضر، 

شـرایط بـازار فرآورده هـای نســـوز کشـــور مناســب 

نیسـت. رقابت  ناسـالم میان تولیدکنندگان داخلی 

سـبب شـده اسـت کـه از کارآمـدی الزم محصوالت 

نسـوز در صنعت کاسـته شـود. ما 100 درصد فرایند 

تولیـد خـاک نسـوز را در کارخانـه انجـام می دهیم و 

در نهایت، محصول را با کیفیت عالی و البته سود 

ناچیـز روانـه بـازار می کنیـم؛ در حالـی کـه بعضـی 

رقیبـان مـا سـعی می کننـد بـا عرضـه خـاک نسـوز 

بـازار را  پایین تـر، شـرایط  دارای کیفیـت و قیمـت 

ملتهـب کننـد. از سـوی دیگر، جـوالن دالالن سـبب 

شـده اسـت تا قیمت ها در سـطح بازار دچار نوسـان 

شـود که یه دنبال آن، تولیدکنندگان واقعی متضرر 

خواهند شد.

نبود نظارت بر بازار فرآورده های نسوز  

وی نظارت مسئوالن بر بازار فرآورده های نسوز را 

ناکافی دانست و بیان کرد: خاک نسوز سیلیسی در 

داخـل کشـــور تنهـــا توسـط 10 تـا 15 شـرکت تولیـد 

می شـود. با این وجود، همواره شـاهد نوسـان قیمت 

ایـن محصـول در سـطح بازار هسـتیم. تولیدکنندگان 

خاک نسوز باید طی یک جلسه کارشناسانه، قیمت 

پایه  و مشـخصی را برای این محصول تعریف کنند. 

در واقـع، قیمـت فـروش خـاک نسـوز سیلیسـی در 

استان همدان، نباید با استان اصفهان تفاوتی داشته 

باشـد و قیمت گـذاری بایـد بـر اسـاس یـک سـازوکاز 

مشخص در تمامی نقاط کشور انجام شود.

پایـان  در  ایـران  فرانسـوز  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کرد: به دلیل شـرایط نامناسـب بازار، به 

دنبال تغییر زمینه فعالیت و ورود به حوزه فروآلیاژها 

هسـتیم. اگر قرار اسـت حضور دالالن در بازار ادامه 

پیدا کند، هیچ سود و منفعتی برای تولیدکنندگان 

خاک نســـوز سیلیســـی وجـــود نخواهـــد داشـــت و 

واحدهای صنعتی ناچار به تعطیلی و یا تغییر شغل 

خواهند شد.

در حالی که نیاز صنایع فوالدی 
کشور به خاک های نسوز 15 تا 16 

هزار تن در ماه است و امکان تامین 
این میزان توسط شرکت های 

داخلی وجود دارد، متاسفانه شاهد 
واردات بی رویه این محصول از 

چین هستیم
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ثبت باالترین درآمد ماهانه »فخوز« در اسفند ماه 1400

رشد 38 درصدی درآمد »هرمز« در آخرین ماه 1400
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شـرکت فوالد خوزسـتان در اسـفند ماه سـال 1400 توانسـت با صادرات 454 هزار تـن محصول و همچنین فـروش 173 هزار تن 
محصـول در بـازار داخلـی، 84 هـزار و 732 میلیـارد ریـال درآمد کسـب کـرد که ایـن میزان درآمـد ماهانـه در تاریـخ فعالیت این 

شرکت بی سابقه بوده است.

ثبت باالترین درآمد ماهانه »فخوز« در اسفند ماه 1400

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان اسـفند 

ماهی استثنایی را تجربه کرد و با کسب هشت هزار 

و 400 میلیون تومان درآمد، پردرآمدترین ماه خود را 

پشـت سـر گذاشـت. شکسـت رکـورد درآمـد ماهانه 

توسـط فـوالد خوزسـتان بیشـتر بـه دلیـل صـادرات 

454هـزار تـن محصـول فـوالدی بـه ویـژه اسـلب رقـم 

خورد که حاصل این میزان صادرات در اسفند ماه، 

کسـب درآمـد 6 هـزار و 350 میلیـارد تومانـی بـوده 

است. ضمن اینکه »فخوز« در اسفند ماه توانست 

بخشی از کاهش تولید خود در ماه های دی و بهمن 

که به دلیل محدودیت در مصرف گاز رخ داده بود، 

جبـران کنـد و بـا تولیـد بیـش از 320 هزار تن محصول 

فـوالدی و نیـز 495هـزار تن گندله، عملکـردی فراتر از 

ماه های بهمن  و دی  را ثبت کرد.

تولید اسلب 19 درصد افزایش یافت  

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت فوالد خوزستان 

توانسـته اسـت در 12 مـاه سـال 1400، یک میلیـون و 

582 هزار و 103 بیلت و بلوم تولید کند. این شرکت 

در مدت مشـابه سـال 1399، دو میلیون و 302 هزار 

و 18 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال گذشته، 

»فخـوز« یـک میلیـون و 750 هـزار و 615 تـن اسـلب 

تولیـد کـرد که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از 

ایـن  بـوده اسـت.  بـا رشـد 19 درصـدی همـراه  آن، 

شرکت در سال 1399 طی همین مدت، یک میلیون 

و 471 هزار و 392 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه منتهـی 

بـه اسـفند مـاه سـال 1400، پنـج میلیـون و 621 هـزار و 

723 تـن گندلـه تولیـد شـد. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سـال قبـل از آن، پنـج میلیـون و 746 هـزار و 632 تـن 

گندله تولید کرده بود.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال گذشـته توانسـت سـه 

میلیـون و 389 هـزار و 825 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

کند. این شـرکت در مدت مشـابه سـال پیش از آن، 

سـه میلیـون و 887 هـزار و 972 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 
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1400میزان تولید محصوالت فوالد خوزستان در سال -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی بلوم و بیلت اسلب مجموع محصوالت فوالدی

خوزسـتان در 12 مـاه سـال قبـل بـه سـه میلیـون و 

332هـزار و 718 تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مـدت در سـال 1399 توانسـته بـود سـه میلیـون و 

773هزار و 410 تن محصول تولید کند.

رشد 143 درصدی صادرات اسلب »فخوز«  

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت فوالد خوزستان 

در 12 مـاه سـال 1400، 733 هـزار و 228 تـن بیلـت و 

بـه فـروش رسـاند. فـوالد  بـازار داخلـی  بلـوم را در 

خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1399 موفـق شـده بـود 

یک میلیـون و 177 هـزار و 529 تـن بیلت و بلـوم را در 

بازار داخلی بفروشد.

»فخوز« از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال 

بازارهـای  تـن اسـلب را در  قبـل، 640 هـزار و 749 

داخلی فروخت. این شرکت در 12 ماه سال پیش از 

آن، 925 هزار و 588 تن اسلب را در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

فـوالدی  محصـوالت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

شرکت فوالد خوزستان طی 12 ماه منتهی به اسفند 

مـاه سـال گذشـته بـه یـک میلیـون و 373 هـزار و 

977تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

سـال 1399، توانسـته بـود دو میلیـون و 103 هـزار و 

117تـن محصـول فـوالدی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1400 موفـق شـد 

بازارهـای  در  را  اسـفنجی  آهـن  تـن  و 836  42هـزار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشابه سال قبل از آن، 901 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 

چهار هزار و 276تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله »فخوز« طی 12 ماه 

سـال قبـل بـه 262 هـزار و 27 تـن رسـید. این شـرکت، 

320 هـزار و 435 تـن گندلـه را طـی 12 ماه سـال 1399 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت فوالد خوزستان از آغاز سال 1400 تا پایان 

اسـفند مـاه، موفـق بـه فـروش 922 هـزار و 664 تـن 

بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد. این شرکت 

بـود  توانسـته   1399 سـال  مـاه  اسـفند  پایـان  تـا 

یک میلیـون و 38 هـزار و 490 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فوالد خوزستان در 12 ماه سال پیش، یک میلیون 

بازارهـای  روانـه  را  اسلـــب  تـن  و 136  هـــزار  و 129 

صادراتـی کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش از آن، 143 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1399، 463هزار 

و 175 تن اسلب صادر کرده بود.

همچنین فوالد خوزستان در دوره 12 ماهه سال 

گذشـته موفـق بـه صـادرات 40 هـزار و 644 تـن آهـن 

اسفنجی شد.

مجموع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان 

طـی 12 مـاه منتهـی بـه اسـفند مـاه سـال 1400 بـه 

دومیلیون و 92 هزار و 444 تن رسـید که نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن، 38 درصد رشد داشته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همین مـدت در سـال 1399 

تـن  یـک میلیـون و 511 هـزار و 927  بـود  توانسـته 

محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه 
سال گذشته، »فخوز« یک میلیون و 
750 هزار و 615 تن اسلب تولید 

کرد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن، با رشد 19 درصدی 

همراه بوده است
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فـوالد خوزسـتان توانسـت در 12 مـاه سـال قبـل 

یـک میلیـون و 655 هـزار و 892 تـن بلـوم و بیلـت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. این 

شرکت در 12 ماه سال 1399 در مجموع دو میلیون 

و 216 هزار و 19 تن بلوم و بیلت فروخته بود.

»فخوز« موفق شـد در مدت مورد بررسـی، یک 

میلیـون و 769 هـزار و 885 تـن اسـلب در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند که نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن، بیانگر 27 درصد رشد 

اسـت. این شـرکت در دوره 12 ماهه سـال پیش از آن 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 388 هـزار و 763 تـن 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

فوالدی شرکت فوالد خوزستان در 12 ماه سال 1400 به 

سـه میلیون و 771 هزار و 284 تن رسـید. این شـرکت 

در 12 مـاه سـال 1399 توانسـته بـود سـه میلیـون و 

939هزار و 755 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشد 20 درصدی درآمد حاصل از فروش داخلی  

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در 12 ماه سال قبل 

از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 93هزار 

و 888 میلیـارد و 180 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش، از رشـد 3 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. 

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399 توانسـت بـا فـروش 

بیلـت و بلـوم در بازار داخلـی، 90 هزار و 660میلیارد 

و 249 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

پایـان  تـا   1400 سـال  آغـاز  از  خوزسـتان  فـوالد 

اسفند ماه، 99 هزار و 534 میلیارد و 703 میلیون 

ریـال از فـروش اسـلب در بـازار داخلـی، درآمـد بـه 

دسـت آورد که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

ایـن  از آن، نشـان دهنده 29 درصـد رشـد اسـت. 

فـروش  از  آن،  از  پیـش  سـال  مـاه   12 در  شـرکت 

اسـلب در بـازار داخلـی بـه 77 هـزار و 164 میلیارد 
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مجموع فروش صادراتی شرکت 
فوالد خوزستان طی 12 ماه منتهی به 
اسفند ماه سال 1400 به دومیلیون و 
92 هزار و 444 تن رسید که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل از آن، 38 
درصد رشد داشته است
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و 414 میلیون ریال درآمد رسیده بود.

فـروش  از  گذشـته  سـال  مـاه   12 در  »فخـوز« 

گندله در بازارهای داخلی، 9 هزار و 630 میلیارد و 

ایـن  کـه  کـرد  کسـب  درآمـد  ریـال  میلیـون   374

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش از آن، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  107 درصـد 

مدت مشـابه سـال 1399، چهار هزار و 651 میلیارد 

و 832 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله 

کسب کرده بود.

شرکت فوالد خوزستان با فروش آهن اسفنجی 

در بازار داخلی طی 12 ماه سـال 1400، سـه هزار و 

589 میلیـارد و 213 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل از آن، هفـت هـزار و 758درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12 ماه سـال 1399 

بـازار  در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  از  بـود  توانسـته 

درآمـد  ریـال  674میلیـون  و  داخلـی، 45میلیـارد 

داشته باشد.

مجموع درآمد فوالد خوزستان از فروش داخلی 

محصـوالت در 12 مـاه سـال پیـش بـه 206 هـزار و 

642میلیارد و 470 میلیون ریال رسید که این میزان 

نسـبت به سـال 1399، 20 درصد رشـد داشته است. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399 موفـق شـده بـود 

172هزار و 522 میلیارد و 169 میلیون ریال درآمد از 

فروش داخلی محصوالت خود داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی 12 ماه سال گذشته 

موفـق بـه کسـب درآمـد 123 هـزار و 456میلیـارد و 

928 میلیـون ریالـی از محـل صـادرات بیلت و بلوم 

 ،1399 سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـد 

36درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت طـی 

و  میلیـارد   777 و  هـزار   90  ،1399 سـال  12مـاه 

337میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات بیلت و بلوم 

به دست آورده بود.

»فخوز« در 12 ماه سال 1400 موفق شد 168هزار 

و 780 میلیـارد و 244 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 297درصد 

رشـد مشـاهده می شـود. این شـرکت در سـال 1399 

طـی همیـن مـدت توانسـته بـود از فـروش صادراتـی 

اسلب به 42 هزار و 423 میلیارد و 533میلیون ریال 

درآمد برسد.

همچنین فوالد خوزستان سه هزار و 286میلیارد 

و 424 میلیون ریال درآمد از صادرات آهن اسفنجی 

در مدت مورد بررسی به دست آورد.

»فخـوز« توانسـت از آغـاز سـال 1400 تـا پایـان 

و  میلیـارد   523 و  هـزار   295 بـه  مـاه،  اسـفند 

596میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت 

فـوالدی دسـت یابـد کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل از 

آن، حاکـی از رشـد 120 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت 

در 12 مـاه سـال 1399، 133 هـزار و 944 میلیـارد و 

589 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت 

فوالدی کسب کرده بود.

فـوالد  بلـوم  و  بیلـت  فـروش  از  درآمـد حاصـل 

خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی 12ماه 

سـال 1400 به 217 هزار و 345 میلیارد و 108 میلیون 

ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

1399، 19 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت 

مـدت،  همیـن  طـی   1399 سـال  در  بـود  توانسـته 

181هزار و 437 میلیارد و 586 میلیون ریال درآمد از 

فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1400 

توانسـت از فـروش اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی، 268 هـزار و 314 میلیـارد و 947 میلیـون 

ریـال درآمـد حاصـل کند که در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال پیـش، 124 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

فـوالد خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1399، 119 هـزار و 

587 میلیـارد و 947 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه دسـت 

آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی »فخـوز« در 12 مـاه منتهـی به اسـفند ماه 

سـال 1400 بـه 502 هـزار و 166 میلیـارد و 66 میلیـون 

ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

بیانگـر 64 درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در سـال 

1399 طـی همیـن مـدت، توانسـته بـود 306 هـزار و 

467 میلیارد و 28 میلیون ریال درآمد کسب کند.

فوالد خوزستان از آغاز سال 1400 
تا پایان اسفند ماه، 99 هزار و 534 

میلیارد و 703 میلیون ریال از فروش 
اسلب در بازار داخلی، درآمد به دست 

آورد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن، نشان دهنده 29 درصد 

رشد است



تحلیـــل

هفتهنامه

52
é 1401  فروردین ماه é 210  شماره 

شـرکت فـوالد هرمزگان در اسـفند ماه سـال 1400 توانسـت با فـروش 171 هزار 
650 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتی، 23 هـزار و 888 میلیـارد ریال 
درآمـد کسـب کنـد که این میـزان درآمد رشـد 38 درصدی را نسـبت بـه بهمن ماه 

نشان می دهد.

رشد 38 درصدی درآمد »هرمز« در 
آخرین ماه 1400

گفتنی است که »هرمز« از ابتدای فروردین ماه تا 

پایان اسـفند ماه سـال 1400 توانسـته بود 207 هزار و 

128 تن سایر محصوالت فوالدی تولید کند.

مجمـوع تولیـد فـوالد هرمـزگان در دوره اسـفند 

ماه سال پیش، به 157 هزار و 859 تن رسید که این 

میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، رشـد 25 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در بهمـن مـاه سـال 

قبل توانسته بود 125 هزار و 863 تن محصول تولید 

کند. الزم به ذکر است که تولید محصول در فوالد 

هرمـزگان طـی 12 مـاه سـال 1400 بـه یـک میلیـون و 

649هزار و 713 تن رسید.

فروش اسفند ماه »هرمز« 42 درصد   

افزایش یافت

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

هرمزگان در اسفند ماه سال 1400 توانست 168 هزار 

و 65 تـن تختـال فـوالدی خـود را در بازارهـای داخلی 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـاند  فـروش  بـه  و صادراتـی 

مقایسه با ماه پیش از آن، حاکی از رشد 51 درصدی 

است. »هرمز« در بهمن ماه سال گذشته موفق به 

فـروش 111 هـزار و 113 تـن تختـال در بـازار شـده بـود. 

گفتنـی اسـت که ایـن شـرکت از ابتـدای فروردین تا 

پایان اسفند ماه سال 1400 توانسته بود یک میلیون 

و 419 هـزار و 628 تـن تختـال در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند.

»هرمـز« در اسـفند مـاه سـال قبـل، سـه هـزار و 

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد هرمزگان در سال 1400 

بـا موفقیـت از بحران قطعی های گسـترده بـرق و گاز 

عبـور کـرد و تنهـا میـزان کمـی از تولیـد ایـن شـرکت 

نسـبت بـه سـال 1399 کاسـته شـد. بـا ایـن وجـود، 

عرضه هـای منظـم و قیمت مناسـب محصـوالت این 

شـرکت در بورس کاال باعث شـد تا درآمد آن در سـال 

1400 به 22 هزار میلیارد تومان برسد.

رشد 34 درصدی تولید تختال در اسفند ماه  

نمودار 1 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

توانسته در اسفند ماه سال 1400، 141 هزار و 956 تن 

تختـال فـوالدی تولیـد کنـد که این میزان نسـبت به 

مـاه پیـش از آن، از رشـد 34 درصـدی برخـوردار بوده 

است. این شرکت در بهمن ماه، 106 هزار و چهار تن 

تختـال تولیـد کـرده بـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

یـک  تولیـد  بـه  موفـق  گذشـته  سـال  در  »هرمـز« 

میلیون و 442 هزار و 585 تن تختال شد.

فوالد هرمزگان در اسفند ماه سال قبل موفق به 

تولیـد 15 هـزار و 903 تـن سـایر محصـوالت فـوالدی 

شـد. این شـرکت در بهمن ماه سـال گذشته 19 هزار 

و 859 تن سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود. 
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1400میزان تولید محصوالت فوالد هرمزگان در ماه های بهمن و اسفند  سال  -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

277 تن سـایر محصوالت فوالدی را در بازار داخلی 

به فروش رساند. این شرکت در بهمن ماه سال 1400 

توانسـته بـود 9 هـزار و 595 تـن سـایر محصـوالت 

فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن 

فـروش  بـه  موفـق  سـال 1400  ماهـه  در 12  شـرکت 

75هزار تن سایر محصوالت فوالدی در بازار داخلی 

شده است.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هرمـزگان در اسـفند مـاه سـال 1400، بـه 171 هـزار و 

650تن رسـید که این میزان نسـبت به ماه پیش از 

آن، 42 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در  بـود  توانسـت  گذشـته  سـال  مـاه  بهمـن  در 

بـازار  در  محصـول  تـن   708 و  120هـزار  مجمـوع 

بفروشـد. »هرمـز« از ابتـدای فروردیـن مـاه تا پایان 

اسـفند مـاه سـال 1400 حـدود یـک میلیـون و 495 

هـزار و 490 تـن محصـول را روانه بازارهای داخلی و 

صادراتی کرد.

رشد 43 درصدی درآمد حاصل از فروش   

تختال در اسفند ماه

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

و  هـزار   23 توانسـت   1400 سـال  مـاه  اسـفند  در 

776میلیـارد و 258 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تختال کسـب کند که این میزان در مقایسـه با ماه 

می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد  آن، 43  از  پیـش 

»هرمـز« توانسـته بـود در بهمـن مـاه سـال گذشـته، 

16هزار و 558 میلیارد و 749 میلیون ریال درآمد از 

فـروش تختـال کسـب کنـد. گفتنـی اسـت کـه ایـن 

شـرکت از ابتـدای فروردیـن تـا پایان اسـفند ماه سـال 

پیش موفق به کسب درآمد 215 هزار و 870 میلیارد 

و 534میلیـون ریالـی از فـروش تختـال در بازارهـای 

داخلی و صادراتی شده است.

بـه  »هرمـز« در اسـفند مـاه سـال 1400 موفـق 

کسـب 111 میلیـارد و 773 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش سایر محصوالت فوالدی شد. این شرکت در 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
فوالد هرمزگان در اسفند ماه سال 

1400، به 171 هزار و 650تن 
رسید که این میزان نسبت به ماه 

پیش از آن، 42 درصد رشد را نشان 
می دهد. این شرکت در بهمن ماه 

سال گذشته توانست بود در مجموع 
120هزار و 708 تن محصول در 

بازار بفروشد
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بهمـن مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 191 میلیـارد و 

فـروش داخلـی سـایر  از  ریـال درآمـد  225میلیـون 

محصوالت فوالدی داشته باشد. الزم به ذکر است 

کـه فـوالد هرمـزگان از آغـاز سـال گذشـته تـا پایـان 

مـاه، درآمـد چهـار هـزار و 995 میلیـارد و  اسـفند 

95میلیون ریالی از فروش سایر محصوالت فوالدی 

در بازارهای داخلی کسب کرد.

مجمـوع درآمـد »هرمـز« در اسـفند مـاه سـال 

1400 بـه 23 هـزار و 888 میلیـارد و 31 میلیـون ریـال 

رسید که این میزان در هم سنجی با ماه پیش از آن، 

38 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در بهمن 

مـاه سـال پیـش توانسـته بـود در مجمـوع، 17 هـزار و 

271 میلیارد و 336 میلیون ریال درآمد کسب کند.

از  گفتنـی اسـت کـه شـرکت فـوالد هرمـزگان 

ابتـدای فروردیـن مـاه تـا پایـان اسـفند مـاه سـال 1400 

توانسـته بود 220 هزار و 865 میلیارد و 629 میلیون 

ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با 

سـال 1399، رشـد 64 درصدی را نشـان می دهد. این 

شـرکت در سـال 1399 موفـق بـه کسـب 134 هـزار و 

411 میلیـارد و 209 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصول در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، نرخ 

تختال شـرکت فوالد هرمزگان طی 12 ماه سـال قبل 

با نوسان همراه بوده است. به طوری که تختال این 

شـرکت در فروردیـن مـاه بـه قیمـت 137 میلیـون و 

758 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن قیمت گـذاری شـد. 

بـا  در اسـفند مـاه قیمـت تختـال فـوالد هرمـزگان 

اندکـی کاهـش نسـبت بـه ماه قبـل به 141 میلیـون و 

470 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن رسـید. میانگین نرخ 

فـروش تختـال فـوالد هرمـزگان در 12 مـاه سـال 1400 

نیـز 152 میلیـون و 61 هـزار ریـال به ازای هر تن ثبت 

شده است.
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مجموع تولید فوالد هرمزگان در 
دوره اسفند ماه سال پیش، به 157 
هزار و 859 تن رسید که این میزان 

نسبت به ماه پیش از آن، رشد 25 
درصدی را نشان می دهد



تحلیـــل

هفتهنامه

55
 é شماره  é 210 فروردین ماه 1401



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

56
é 1401  فروردین ماه é 210  شماره 

سایـر رسانـه ها



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

57
 é شماره  é 210 فروردین ماه 1401

هفتمین رکوردشکنی پیاپی تولید فروکروم

قیمت جهانی مس در بلندمدت تعدیل خواهد شد

عمده تولید اقالم فوالدی صرف مصارف داخلی شد
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بـــه گـــزارش »فلــــزات آنالیـن«، محمدرضــــا 

پورابراهیمـی اظهـار داشـت: آثار تولیـد در حوزه های 

مختلف اقتصـادی، بیانگر بهبود تمام شـاخص های 

اقتصادی در بخش های مختلف است.

وی افــــزود: اگــــر در کشــــوری تولیـــــد کاال و 

خدمـت اتفـاق بیفتـد و رونـد آن روبه رشـد باشـد، 

عمال نرخ رشد اقتصادی مثبتی رقم می خورد که 

منجـر بـه بهبـود عملکـرد شـاخص ها در بخش های 

مختلف می شود.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

اسالمی بیان کرد: اهمیت تولید در اقتصاد کشور 

بـر کسـی پوشـیده نیسـت و امسـال رهبـر معظـم 

حـوزه  در  را  تولیـد  رویکـرد  ایـن  اسـالمی  انقـالب 

جمهـوری  چراکـه  فرمودنـد.  مطـرح  دانش بنیـان 

اسـالمی ایـران در طـول چنـد دهـه اخیـر بـا تـالش 

علمـی و مجاهـدت جوانـان و اسـاتید پیشکسـوت 

در  را  توجهـی  قابـل  رتبه هـای  اسـت  توانسـته 

عرصه های علم و دانش از آن خود کند.

پورابراهیمی عنوان کرد: به نظر می رسد تبدیل 

علـــم بـه ثـروت کــــه بـه عنـــوان یکـی از مهم تریـن 

مولفه های اقتصادی در دنیا به آن اشاره می شود، از 

موضوعات مهم و اساسی کشور است.

وی تصریـح کـرد: جمهـوری اسـالمی ایـران کـه 

اوایل پیروزی انقالب شـاخص هایی را در حوزه علم 

و دانـش نداشـت، امـروز بـر اسـاس گـزارش مراکـز 

علمی دنیا تبدیل به رتبه پانزدهم دنیا در تولید علم 

شده است.

شـاخص های  کـرد:  مطـرح  مسـئول  مقـام  ایـن 

ارزیابی علمی جمهوری اسالمی ایران در بخش های 

مختلف، بیانگر جایگاه علم و دانش در ایران است و 

این جایگاه که رتبه پانزدهم را از آن خود کرده جایگاه 

بسیار مهمی است و کشور در تولید علم توانسته از 

رتبه های آخر به رتبه های برتر دنیا تبدیل شود.

پورابراهیمـی اذعـان کـرد: پـس از تولیـد علـم در 

دنیـا، تجاری سـازی مطـرح می شـود و تبدیل علم به 

موضـوع  مهم تریـن  تجاری سـازی،  معبـر  از  ثـروت 

چراکـه  اسـت.  دنیـا  کشـورهای  اقتصـادی  نظـام 

کشـورهای دنیا توانسـته اند از طریق فناوری علم را 

به خلق ثروت برسانند.

وی افزود: رتبه شـاخص نوآوری در کشـور که در 

سال 2014 برآورد می شد از 140 کشور دنیا که در این 

رابطه مطرح هستند، 120 بود و این نشان می داد که 

در بسـیاری از محورهای ذیل شـاخص نوآوری دارای 

شرایط بسیار نامناسبی هستیم و به نظر می رسد این 

یکی از مهم ترین موضوعات است.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

اسـالمی تاکیـد کـرد: اکنون این رتبه بـه 60 ارتقا پیدا 

کرده اسـت. یعنی جایگاه ما بین کشـورهای دنیا به 

این نقطه رسیده است که جایگاه مناسبی نیست و 

ما باید بتوانیم به جایگاه باالتر برسیم.

پورابراهیمـی بیـان کـرد: عوامل تاثیرگـذار در این 

جایگاه باید بررسی و بازنگری شوند تا به عوامل موثر 

در حـوزه نـوآوری که مهم ترین مولفه نظام اقتصادی 

دانش بنیان محسوب می شود، بپردازیم.

وی اضافـه کـرد: گزارش هایـی کـه در عرصه های 

مختلـف داریـم، بیانگـر ایـن مهم اسـت که مسـائلی 

ماننـد قوانیـن و مقـررات و تامین مالی نظام بانکی و 

بروکراسـی اداری و  ...، عوامـــل اصلـی در کاهـــش 

شـاخص نـوآوری در کشـور هسـتند. بنابرایـن بایـد 

تـالش بیشـتری انجـام شـود تـا بـا شناسـایی نقـاط 

ضعف موانع را برطرف کنیم.

فعالیت 6500 شرکت دانش بنیان در کشور   

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

اسـالمی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر حـدود 6 هـزار و 

500 شـرکت دانش بنیـان در کشـور فعـال اسـت کـه 

البتـه 70 درصـد از ایـن شـرکت ها ناشـی از رخـداد 

هستند و در قالب موضوعات مهم توسط افراد ارائه 

قالـب ظرفیت هایـی کـه  و 30 درصـد در  شـده اند 

خودشان ایجاد کرده اند و به شکلی موضوعات مهم 

را در دستور کار قرار داده اند، فعالیت می کنند.

پورابراهیمـی ابـراز کرد: مهم ترین موضوعی که 

می تـوان بـرای ایـن 6 هزار و 500 شـرکت دانش بنیان 

رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی گفت: رهبر معظم انقالب اسـالمی سـال 1401 را سـال »تولیـد، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« نام گذاری کردند و آنچه مسلم است، تولید باید محور تمام فعالیت های اقتصادی کشور باشد.

تشکیل کمیته دانش بنیان در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی
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ظرفیـت  از  بتواننـد  کـه  اسـت  ایـن  کـرد،  مطـرح 

تخصصی خود در قالب بنگاه های اقتصادی استفاده 

و رشد کنند.

وی ادامـه داد: مدل هایـی کـه پیـش از ایـن در 

ارتبـاط بـا موضـوع صنعت و دانشـگاه وجود داشـت، 

سنتی بود که پاسخگوی نیازها نبودند و رابطه دفاتر 

صنعت و دانشگاه از نگاه ما یک رابطه سنتی غیر به  

روز شده بودند و نتیجه دلخواه به دست نیامد.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 

اسالمی یادآور شد: این رابطه طی سال های اخیر در 

یک رویکرد که توسط معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور مطرح شد، به رابطه استاد با مراکز اقتصادی 

تبدیل شـده است.

جـای  بـه  بنابرایـن  کـرد:  عنـوان  پورابراهیمـی 

پیـدا  ورود  کـه  افـراد هسـتند  خـود  ایـن  دانشـگاه، 

می کنند و این رابطه توانسته مسیر بهتری را نسبت 

بـه گذشـته فراهـم کند. ایـن کار، به رویکـرد جدیدی 

کـه تبدیـل شـده اسـت کـه منجر بـه برگـزاری هـزاران 

بـا موضوعـات مختلـف شـده و  رخـداد در کشـور 

خوشبختانه به واسطه برگزاری این رخدادها، اکنون 

ایـن  برگـزاری  خروجـی  مهمـی  بسـیار  طرح هـای 

رخدادهای علمی بوده و منجر به ارائه طرح های بکر 

در این حوزه شده است.

وی اضافـه کـرد: آنچـه بـرای ما اهمیـت دارد، این 

است که این طرح ها در قالب شرکت ها رابطه خوب 

را بـا مجموعه هـای بـزرگ اقتصادی تعریف کنند که 

یکی از این ظرفیت ها، بازار سرمایه است که به دلیل 

محدودیت هایـی کـه طـی سـال های اخیـر داشـته، 

نیازمند بازنگری جدی است.

رئیـــس کمیسیــــون اقتصـــادی مجلـــس شورای 

قـرار  بـورس  در  کـه  شـرکت هایی  گفـت:  اسـالمی 

می گیرند، شـبیه به شـرکت های معمولی و متعارف 

هستند و جایگاه آن ها در این حوزه مشابه است اما از 

نظر محتوا کامال متفاوت هستند.

پورابراهیمـی اضافـه کـرد: مـا ابتـدا بایـد بتوانیـم 

سـاختار ارزش گـذاری دوره هـای نامشـهود را در ایـن  

جدیـد  اسـتانداردهای  تبییـن  اسـاس  بـر  مباحـث 

حسابداری بازنگری کنیم.

وی مطرح کرد: موضوع اعتبارسنجی شرکت های 

دانش بنیان که بسیار حائز اهمیت است، در فرایند 

تامیـن مالـی و ارائـه فعالیت هـای بـزرگ اقتصـادی بـا 

محدودیت های جدی مواجه شـدند. باید به شـکلی 

ایـن مهـم را متناسـب بـا تدویـن اسـتانداردها تغییـر 

دهیم و ضمانت های الزم را برای انجام فعالیت های 

اقتصادی در این شرکت ها به شکل جدیدی تعریف 

و مشخص کنیم.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

اسالمی اذعان کرد: آنچه که مسلم است، در ارتباط 

با دو نوع شـرکت های دانش بنیان که اسـتارت آپ ها 

مطرح می شـود که شـرکت هایی هسـتند که صنایع 

خـالق دارنـد و گسـترش و حجـم فعالیـت در ایـن 

شـرکت ها سـریع اسـت. در کنـار ایـن موضـوع نیـز 

شـرکت های دانش بنیانی هسـتند کـه آنچـه را که به 

عنوان فعالیت های اصلی شرکت های دانش بنیان در 

تولید خلق ثروت از آن ها نام برده شـد، به کار گرفته 

می شود و به نظر می رسد در این حوزه باید اقدامات 

ویژه ای را انجام بدهیم.

ایـن  بـا  ارتبـاط  در  کـرد:  تصریـح  پورابراهیمـی 

شـرکت ها یکـی از اقدامـات مهـم در سـال 1401، بایـد 

پذیـرش شـرکت های جدیـد در بـازار سـرمایه کشـور 

باشـد و اسـتفاده از ظرفیت بازار سـرمایه برای عرضه 

سـهام و مالکیـت آن هـا به سـرمایه گذاران بـه صورت 

ویژه مد نظر قرار گیرد.

وی مطـرح کـرد: یکـی از اقدامـات دیگـری کـه 

می توان انجام داد این اسـت که امکان ورود فناوری 

درون  کـه  دانش بنیـان  شـرکت های  قالـب  در  را 

شـرکت های بـزرگ صنعتـی امکان پذیـر اسـت، ایجاد 

کنیم و این ظرفیتی بسیار مهمی است که می تواند 

بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن مولفه هـای اثرگـذار در 

ابـزار  و  اقتصـادی  بنگاه هـای  توانمندسـازی  حـوزه 

دانش بنیـان در تولیـد محصـوالت و فراینـد تولید مد 

نظر قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای 

اسـالمی عنـوان کـرد: یکـی از محورهـای دیگـر نیـز 

اختصـاص مجموعـه ای از فعالیت هـا در حـوزه بازار 

سرمایه به شرکت های دانش بنیان است که جنس 

و نحوه رفتار آن ها با شـرکت های معمولی متفاوت 

اسـت و می توانـد کمـک کنـد کـه عالقمنـدان در 

پس از تولید علم در دنیا، 
تجاری سازی مطرح می شود 
و تبدیل علم به ثروت از معبر 

تجاری سازی، مهم ترین موضوع 
نظام اقتصادی کشورهای دنیا 

است. چراکه کشورهای دنیا 
توانسته اند از طریق فناوری علم را 

به خلق ثروت برسانند
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بـازار حضـور پیـدا کننـد و معیارهـای ارزیابـی بـرای 

این شرکت ها به صورت ویژه قابل بررسی باشد.

بعـدی  ظرفیـت  داد:  ادامـه  پورابراهیمـی 

اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان مقیـم خارج از کشـور 

اسـت کـه در ایـن زمینـه الزم نیسـت بـه صـورت 

باشـیم و می تواننـد در  را داشـته  آن هـا  حضـوری 

همکاری های علمی مشـترک با جمهوری اسـالمی 

اولویتـی هـم کـه گذاشـته  ایـران شـراکت کننـد. 

و  اسـتفاده  دنیـا  برتـر  دانشـگاه های  از  می شـود، 

ظرفیت سـازی شـود. همچنین ایجاد شـرکت بزرگ 

حائـز  موضـوع  مخاطره پذیـر،  سـرمایه گذاری 

اهمیت دیگری است.

صندوق هـــای  اکنــــون  اگرچــــه  افــــزود:  وی 

مخاطره پذیـر در حوزه فعالیت های اقتصادی وجود 

دارند اما کارکردهای شرکت های سرمایه گذاری به 

عنـوان شـرکت هایی کـه می تـوان آن هـا را در بـازار 

عرضـه کـرد و می تواننـد از طریـق شـرکت های زیـر 

مجموعـه تبدیـل بـه یـک شـرکت مـادر یـا هلدینـگ 

شـوند، ایـن ظرفیـت را در حـوزه اقتصـادی بسـیار 

گسترده تر می کند.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

اسـالمی تاکید کرد: آن چیزی که در حوزه سـاختار 

صنـدوق  تشـکیل  پرداخته ایـم،  آن  بـه  هـم  سـنتی 

شـکوفایی و نـوآوری اسـت کـه بـه نظـر می رسـد از 

مسـیر اصلـی خـود فاصلـه گرفتـه و بایـد بـه مسـیر 

اصلی خود برگردد.

بـرای  کـه  منابعـی  کـرد:  اذعـان  پورابراهیمـی 

صندوق در نظر گرفته شده است، به جای مشارکت 

در طرح هـای بـزرگ شـرکت های دانش بنیـان و کمک 

و  تسـهیالت  بـه  دانش بنیـان  اقتصـاد  حـوزه  بـه 

سـپرده گذاری در نظـام بانکـی کشـور تبدیـل شـده 

اسـت کـه بـه نظـر مـا بـه هیـچ عنـوان در عملکـرد این 

مجموعه قابل قبول نیست. این مجموعه راه نیفتاده 

اسـت تـا کار سـپرده گذاری بانکـی انجـام بدهـد و 

بسیاری از مجموعه های اقتصادی می توانند این کار 

را انجام دهند. متاسفانه ماموریتی که به عهده این 

صندوق هـا بـوده، طـی سـال های گذشـته از مسـیر 

اصلی خارج شـده اسـت که بازنگری اساسـی در این 

حوزه بسیار ضروری است.

وی خاطرنشـان کـرد: مهم تریـن پیشـنهاد مـا ایـن 

اسـت ذیـل صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری بزرگ تریـن 

مجموعه کشور یا شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر 

شـکل بگیرد و تمام شـرکت های دانش بنیان بتوانند 

توسـط  می شـود،  انجـام  کـه  ارزیابی هایـی  از  بعـد 

در  صنـدوق  مشـارکت  امـکان  مرتبـط  کارشناسـان 

سـرمایه گذاری های مرتبـط فراهـم و ایـن شـرکت نیـز 

بعد از مدتی در بازار سرمایه عرضه شود.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 

اسالمی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسـالمی چند مورد را در دسـتور کار قرار خواهد داد 

اقتصـادی کشـور تحـت  ابتـدا زیرسـاخت های  کـه 

عنـوان عوامـل مهـم و اثرگـذار در حـوزه شـرکت های 

دانش بنیان است.

پورابراهیمی تصریح کرد: تامین مالی شرکت های 

دانش بنیـان در ایـن کمیسـیون بـه عنـوان یکـی از 

چالش هـا و مهم تریـن موضوعـات مـورد بحـث قـرار 

خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: سـال گذشـته در مجلس شـورای 

اسـالمی، قانـون شـرکت های دانش بنیـان گسـترش 

پیـدا کـرد و نظـارت و اجـرای قانـون یکـی از مهم تریـن 

اقتصـادی مجلـس شـورای  موضوعـات کمیسـیون 

اسـالمی در سـال 1401 خواهـد بـود. در کنـار ایـن، 

موضوعات مربوط به نحوه حل مشـکالت مالیاتی و 

نظـام بانکـی و بیمـه ای، سـه مقولـه مهـم و اساسـی 

اقتصـادی مجلـس شـورای  دسـتور کار کمیسـیون 

اسالمی را تشکیل خواهد داد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیـس کمیسـیون 

کـرد:  اذعـان  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 

مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  نشسـت  نخسـتین 

شـورای اسـالمی در سـال جـاری بـه موضـوع اقتصـاد 

دانش بنیـان خواهـد پرداخـت و از معـاون علمـی و 

فنـاوری رئیـس جمهـور و وزیـر اقتصـاد و متصدیـان 

حـوزه اقتصـاد دانش بنیـان کشـور در ایـن نشسـت 

دعـوت شـده اسـت تـا محورهـای مهـم حـوزه اقتصاد 

دانش بنیـان کشـور بـه عنـوان مطالبـه جـدی مقـام 

معظـم رهبـری و مـردم از نـگاه خلـق ثـروت در نظـام 

اقتصادی در قالب دو سرفصل حوزه تقنینی و نظارتی 

مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: مقدمات تدوین احکام مهمی در 

قانـون برنامـه هفتـم توسـعه در دسـتور کمیسـیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است تا 

در پیش نویـس نهایـی مربـوط بـه احـکام کمیسـیون 

اقتصادی بتوانیم اتفاقات مثبتی را در سر فصل ها و 

سیاست های مهم هفتم توسعه در نظر بگیریم.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

محمـد مصطفـی مولـوی زرنـدی با بیـان این مطلب، 

اظهار داشت: در سال جدید پیگیری اصالح گواهی 

کشـف معـدن مـس و طـالی جانجـا و اخـذ پروانـه 

بهره بـرداری معـدن مذکـور بـا ذخیـره ای بالـغ بـر 600 

میلیون تن، اخذ استعالم ماده 24 و پروانه اکتشاف 

پهنه هـای  از  حاصـل  اکتشـافی  محـدوده   17 در 

چهارگانه، آغاز عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی 

در هشـت پروانه اکتشـافی اخذ شـده در سـال 1400، 

اتمام عملیات اکتشاف و اخذ گواهی کشف امالح 

تبخیـری سـواحل مکـران و آغـاز عملیـات اسـتخراج 

معدن طالی سرکهنو )سیاه جنگل( از جمله مهم ترین 

برنامه هـای سـال 1401 مجتمـع طرح های اکتشـافی و 

معدنی سیستان و بلوچستان است.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه عملیات شناسـایی و 

پی جویی در 110 محدوده اکتشـافی اسـتان پهناور 

عملیـات  کـرد:  بیـان  بلوچسـتان،  و  سیسـتان 

شناسایی و پی جویی منجربه شناسایی 10 محدود 

مستعد کانی زایی پلی متال و آنتیموان شد که در 

سـال 1401 بـرای ایـن محدوده هـا پروانـه اکتشـاف 

صـادر و عملیـات اکتشـاف عمومـی و تفصیلـی در 

سال 1401 انجام خواهد شد.

مدیـر مجتمـع طرح هـای اکتشـافی و معدنـی 

سیسـتان و بلوچسـتان از تمدید پروانه بهره برداری 

معدن آنتیموان سـفیدآبه با ذخیره قطعی دو هزار 

و 105 تـن و بـه مـدت پنـج سـال خبـر داد و گفـت: 

عملیـات بهره بـرداری از معـدن آنتیمـوان شـورچاه 

کـه پروانـه بهره بـرداری آن در سـال 95 صـادر شـده 

بود، به علت معارضین محلی غیر فعال است و با 

پیگیری های مسـتمر انجام شـده و اشـتغال نیروی 

بومـی منطقـه و کاهـش سـطح تعـارض محلـی ایـن 

معدن راه اندازی شد.

مولوی زرندی با اشـاره به اقدامات انجام شـده 

در سال 1400، مطرح کرد: کاشت بیش از 500 نهال 

درخـت زیتـون و خرمـا در محـدوده معـدن مـس و 

طـالی جانجـا، آغـاز عملیـات بهره بـرداری از معـدن 

آنتیموان شورچاه و شروع فعالیت این معدن پس از 

راهبری، جذب سرمایه گذار و آغاز عملیات اجرایی 

بـه منظـور احـداث کارخانـه تولیـد شـمش طـال بـه 

ظرفیت 100 کیلوگرم شـمش طال سـالیانه در معدن 

طـالی سـرکهنو طـی سـه سـال تجهیـز و  10 سـال 

بهره بـرداری و اخـذ گواهـی کشـف معـدن مـس و 

طـالی جانجـا بـا ظرفیـت 101 میلیـون تـن از دیگـر 

اقدامات صورت گرفته توسـط این مجتمع در سـال 

1400 است.

مدیر مجتمع طرح های اکتشـافی و معدنی سیسـتان و بلوچسـتان گفت: پیگیری اصالح گواهی کشـف معدن مس و طالی جانجا و اخذ 
پروانه بهره برداری این معدن طی سال جاری انجام خواهد شد.

آغاز عملیات احداث 
واحد فرآوری کنسانتره مس جانجا
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از انجمن 

در  معدنـی  محصـوالت  کلیـه  بـازار  ایـران،  مـس 

سراسـر جهـان پـس از آغـاز جنـگ در اوکرایـن دچـار 

آشفتگی شده است و پس از اعمال تحریم ها علیه 

روسـیه، نگرانـی در مـورد در دسـترس بـودن مـواد 

خام وجود دارد.

قیمـت محصوالت معدنـی از اورانیوم گرفته تا 

نیـکل و مـس، از آغـاز جنـگ روسـیه و اوکرایـن بـه 

شـدت افزایـش یافتـه و شـاخص کاالهـای بلومبـرگ 

پـس از افزایـش بیـش از 25 درصـدی از ابتدای سـال 

به باالترین حد خود رسیده است.

افزایش قیمت ها نشان دهنده این نگرانی است 

که تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی 

علیـه روسـیه می توانـد منجـر بـه کمبـود مـواد خـام 

برای بسیاری از بخش های صنعتی شود.

روسـیه 4 درصـد از صـادرات مـس در جهان را 

سهیم است اما با توجه به سهم صادراتی 42درصدی 

اورانیـوم فرآوری شـده، 40 درصـد پاالدیم، 17درصد 

گاز طبیعـی، 3 درصـد تیتانیـوم، 10 درصد پالتین، 

10 درصد طال، 10 درصد نیکل و همچنین آلومینیوم، 

زغال سـنگ، کبالت و فوالد نقش تعیین کننده ای 

در تـوازن حاکـم بـر بـازار کاالهـا و محصـوالت خام 

و فرآوری شده معدنی دارد.

از سوی دیگر، اوکراین نیز نقش مهمی در تولید 

بعضی از این محصوالت در جهان بازی می کند که 

بالطبع توقف یا کاهش تولید و صادرات آن در روند 

قیمت کاالهای معدنی تاثیر مهمی دارد. در همین 

راسـتا، گفت وگویـی بـا ابوالفضـل صالح آبـادی، دبیر 

انجمن مس ایران انجام شـده اسـت که مشـروح آن 

را در ادامه می خوانید:

دلیـل اصلـی افزایـش قیمـت محصـوالت ذکـر  ◄

شـده از جملـه مـس را چگونـه ارزیابی می کنید و آیا 

این افزایش قیمت پایدار خواهد بود؟

دلیـل افزایـش ناگهانـی قیمت هـا از جملـه مـس 

طبیعتـا اثـرات جنگ روسـیه و اوکراین و تحریم های 

غرب نسـبت به روسـیه اسـت اما در خصوص مس، 

بـا توجـه بـه اینکـه ظرفیـت مـازاد در کشـورهایی از 

جملـه شـیلی، چیـن، اتحادیـه اروپا و ایـاالت متحده 

آمریکا وجود دارد، به نظر می رسد تعدیل قیمت ها 

در طـول زمـان محتمـل باشـد. اگرچـه رشـد قیمـت 

مـس در اثـر جنـگ بـه نسـبت فلزاتـی ماننـد نیکل و 

اورانیـوم چنـدان زیـاد نبـوده اسـت و در کل مس بر 

اسـاس یک ترند بنیادی پیش از این در مسـیر رشـد 

بوده است.

پیش بینـی کارشناسـان عبـور قیمـت مـس در 

آینـده نزدیـک از مـرز 15 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن 

اسـت. بنابراین در کوتاه مدت، قیمت تحت تاثیر 

جریـان اخبـار جنگ و تحریم هـا خواهد ماند اما در 

بلندمدت، سـایر کشـورها به تدریج برای جایگزین 

وارد  اوکرایـن  و  روسـیه  رفتـه  از دسـت  صـادرات 

تعدیـل  سـمت  بـه  قیمت هـا  و  می شـوند  عمـل 

خواهد رفت.

ایـن افزایـش قیمـت چـه تاثیـری بـر قیمت مس  ◄

در ایـران می گـذارد و قیمـت مـس در کشـور چـه 

تغییراتی را تجربه خواهد کرد؟

قیمـت مـس در ایـران متاثـر از شـرایط قیمـت 

و  می کنـد  تجربـه  را  روبه رشـدی  رونـد  جهانـی، 

دبیـر انجمـن مـس ایـران گفت: علی رغـم افزایـش قابل توجه قیمـت مس در سـایه جنـگ روسـیه و اوکراین، قیمـت این فلز 
در ایران مسیر طبیعی خود را طی می کند.

قیمت جهانی مس در بلندمدت تعدیل خواهد شد
دبیر انجمن مس ایران:
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از  اعـم  مسـی  محصـوالت  و  مـس  تولیدکننـدگان 

صنعتی و معدنی، رشد قیمت ها را در محصوالت 

خویـش اعمـال می کننـد امـا همـان طـور کـه گفتـه 

شـد، این اتفاق در مسـیر ترند رشـد قیمت مس در 

چنـد سـال اخیـر بـوده و تاثیـر روسـیه در صـادرات 

این فلز کمتر از 4 درصد اسـت. بنابراین موقعیت 

حـال حاضـر بـه نسـبت قیمـت پایـه 10 هـزار دالری 

مس برای سـال 2022 تاثیر کمتر از مثبت یا منفی 

5 درصـد دارد. اگرچـه هیجانـات و اخبـار جهانـی 

ممکـن اسـت رقـم درج شـده در تابلـو معامـالت را 

در نهایت طی چند ساعت یا چند روز به خارج از 

این بازی بکشاند.

محصـوالت  معامـالت  بـازار  در  مـوارد  ایـن 

معدنی و فرآورده های مس تاثیر خاصی نمی گذارند. 

بنابراین قیمت مس در ایران مسیر طبیعی خود را 

در  جهانـی  اخبـار  تاثیـر  کـردن  فروکـش  از  پـس 

خصوص جنگ روسیه و اوکراین ادامه خواهد داد.

انـدازه  ◄ چـه  تـا  مـس  صـادرات  از  ایـران  سـهم 

افزایش خواهد یافت؟

به طور مشـخص جهان به جهت تعدیل شـرایط 

به سمت جایگزینی این کاهش پیش آمده در توازن 

صادرات و واردات پیش خواهد رفت و کشـورهایی 

ماننـد شـیلی، چیـن، اتحادیـه اروپا و ایـاالت متحده 

آمریـکا در جهـت گرفتـن ایـن سـهم از بـازار اقـدام 

خواهنـد کـرد و برنامه های تولیـدی خود را به جهت 

اخـذ سـهم 4 درصـدی روسـیه پیش خواهند بـرد اما 

اینکـه تولیدکننـدگان در ایران چه میـزان بتوانند در 

ایـن عرصـه پویـا وارد شـوند و سـرمایه گذاری های 

سریعی در خصوص رشد تولید داشته باشند، جای 

بحث و بررسی بیشتری دارد.

همچنیـن از آنجایـی کـه تولیـد مـس در کشـور 

مـازاد بـر نیـاز داخلـی اسـت و کشـور می توانـد در 

صـادرات ایـن محصـول نقـش بیشـتری ایفـا کنـد، 

اسـت کـه در  موقعیـت حاضـر فرصـت مناسـبی 

خصوص استراتژی های صادراتی محصوالت معدنی 

مس از جمله کنسانتره، آند، کاتد و حتی محصوالت 

نیمه سـاخته مـس بـا قیمت هـای رقابتـی در بـازار 

جهانی حضور فعال تری داشته باشیم.

ـــ

دانش بنیان شدن صنایع بزرگ باید یک فرهنگ عمومی شود

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهور در نشسـت هم اندیشـی بـا وزیر صمت گفت: شـعار سـال و فرمـان مقام معظـم رهبری 
مبنی بر دانش بنیان شدن صنایع بزرگ، باید به یک فرهنگ عمومی در سطح جامعه تبدیل شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـورنا سـتاری در 

ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه زیسـت بوم فنـاوری و 

نوآوری باید زمینه را برای توسعه کسب و کارهای 

دانش بنیـان فراهـم و صنایـع را دانش بنیـان کنـد، 

اظهـار داشـت: بایـد بـه تمـام افـرادی کـه ایـده و 

انگیـزه دارنـد، توجـه ویـژه کــــرد و نـه تنهـــا وزارت 

صمـت بلکـه تمـام مـردم، بـازار و جامعـه بایـد در 

فرهنگ دانش بنیان شدن ایفای نقش کنند.

وی افـزود: امـروز در کشـور بـرای دانش بنیـان 

شـدن نیـاز بـه همدلـی و هم صدایـی اسـت کـه بایـد 

و  نقـش  ایفـای  زمینـه  ایـن  در  وزارتخانه هـا  تمـام 

همکاری کنند.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور اذعـان 

کـرد: امـــروز تفاهم هـــای خوبـــی بـا دو وزارتخانـــه 

صمت و جهاد کشـاورزی داشـتیم و بسیار امیدوار 

هسـتیم در آینده ای نزدیک، سـند کوتاه مدت تهیه 

و ارائـه شـود و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 

جمهـوری آمادگـی کامـل را بـرای همـکاری بـا تمـام 

وزارتخانه ها به ویژه وزارت صمت دارا است .

شهرک های صنعتی، پارک های فناوری می شوند  

سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در حاشیه 

نشست هم اندیشی وزارت صمت و معاونت علمی 

شـعار  کـرد:  اظهـار  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 

امسال برای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین کامال 

دقیق و حرفه ای است و با همکاری معاون علمی و 

فنــــاوری ریاســـت جمهــــوری در ســـه سطـــح ورود 

خواهیم کرد که شامل تبیین شاخص ها و اولویت ها 

اسـت و در مـورد صـادرات هـم بایـد مشـخص شـود 

چه محصول هایی ارزش دارد و دانش بنیان ها معیار 

پیـدا می کننـد. همچنیـن بنگاه هـای بـزرگ ارزیابی 

خواهند شـد و بنگاه ها و کسـب و کارهایی که بازار 

پیـــدا می کننـــد، در شاخص هـــا و رتبه بندی هـا و 

اهداف باید معیارهای دانش بنیان پیدا کنند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی عنـوان کـرد: بـه 

زودی الگوی کاملی از هماهنگی هایی که با معاون 

علمی و فناوری رئیس جهموری انجام شد، منتشر 

خواهد شد و در چند هفته آینده نقشه راه کامل و 

عملیـات دقیـق تدویـن و مشـخص می شـود که هر 

مـاه چـه اتفاق هایـی رخ می دهـد و گـزارش عملکرد 

به مردم و رهبری ارائه خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
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اسـاس  بـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

جدیدترین آمار، ٢5 میلیون و ٣٣٨ هزار تن شمش 

فـوالدی )اسـلب، بیلـت و بلـوم( طـی ١١ ماهـه سـال 

١4٠٠ تولیـد شـده اسـت کـه ١٨ میلیـون و ٧٠١ هـزار 

تـن آن بـا کاهـش ١5 درصـدی نسـبت بـه مصـرف 

ظاهـری آن در ١١ ماهـه سـال 1399، صـرف داخـل 

شده است. در مجموع ١١ ماهه سال ١٣٩٩، میزان 

مصرف شمش فوالد معادل ٢٢ میلیون و ١٢٩ هزار 

تن ثبت شده است.

همچنیـن از مجمـوع ١٠ میلیـون و ٣٠٨ هـزار تن 

کل مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، 

نبشـی و سـایر مقاطـع( تولیدشـده در ١١ ماهـه سـال 

١4٠٠، هفـت میلیـون و ٨٩٨ هـزار تـن آن در داخـل 

مصرف شده است. مصرف ظاهری فوالد در مدت  

مذکور سال ١٣٩٩، حدود ١٠ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال ١٣٩٩ که هشت میلیون و ٧٣٣ هزار تن 

بوده، کمتر شده است.

فـوالدی  تخـت  مقاطـع  کل  ظاهـری  مصـرف 

)ورق گـرم، ورق سـرد و ورق پوشـش دار( نیـز در 

بـه  نسـبت   )١4٠٠( گذشـته  سـال  مذکـور  مـدت 

از  و  شـده  کمتـر  درصـد   6  ،١٣٩٩ سـال  ١١ماهـه 

هشـت میلیـون و ١٣4 هـزار تـن بـه هفـت میلیون و 

64٣ هزار تن رسیده است.

از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان بهمـن  مـاه، تولیـد 

محصوالت فوالدی نیز معادل ١٨ میلیون و ٢٨ هزار 

تـن ثبـت شـده کـه ١5 میلیـون و 66٨ هـزار تـن آن بـه 

مصـرف داخلـی اختصـاص یافتـه اسـت و نسـبت به 

مصـرف ظاهـری آن در مـدت مشـابه سـال ١٣٩٩ کـه 

١٧ میلیـون و ١٩٠ هـزار تـن بـوده، ٩ درصـد کاهـش 

مصرف را رقم زده است.

بـر اسـاس آمـار، کمتریـن میـزان افـت مصـرف 

ظاهـری فوالدی هـا در ایـن مقایسـه آمـاری متعلق به 

تولید آهن اسفنجی است که با کاهش 2 درصدی، 

در مجمـوع ١١ ماهـه سـال ١4٠٠ بـه ٢6 میلیـون و 

4٩٣هـزار تـن رسـیده اسـت. میـزان مصـرف ظاهری 

ایـن محصـول معدنـی در مـدت مشـابه سـال ١٣٩٩ 

معادل ٢٧ میلیون و ٢٣ هزار تن بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، این در حالی  اسـت 

از  کـه  نشـان می دهـد  فوالدی هـا  تولیـد  آمـار  کـه 

تمامـی   ،١4٠٠ مـاه  بهمـن  پایـان  تـا  سـال  ابتـدای 

فرآورده هـای فـوالدی اعـم از شـمش، مقاطع تخت و 

طویـل، محصـوالت و آهـن اسـفنجی بـا افـت میـزان 

تولید نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩٩ روبه رو 

شـده اند و مقایسـه آمـار صـادرات ایـن اقـالم در ایـن 

فـوالدی  تخـت  مقاطـع  بـرای  جـز  آمـاری  مقایسـه 

افزایشی ثبت شده است.

بـر اسـاس آمار، بخـش قابل توجهی از میـزان تولید انواع فـوالد از ابتدای زنجیره تا محصـوالت فوالدی طی 11 ماه سـال 1400، 
صرف مصارف داخلی شده و میزان آن نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش 2 تا 15 درصدی را تجربه کرده  است.

عمده تولید اقالم فوالدی صرف مصارف داخلی شد
طی ١١ ماهه ١4٠٠؛
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمـــومی شرکـــت معــــدنی و صنعتــــی گل گهـر، 

حجـت نجمی نیـا اظهار داشـت: بـه همت تمامی 

و  معدنـی  شـرکت  زیرمجموعـه  مدیریت هـای 

صنعتی گل گهر و پیمانکاران و مشـاوران علی رغم 

چالش هـای قطعـی گاز و بـرق، 85 رکـورد تولیـدی 

در گل گهر ثبت شد.

وی افـزود: ثبـت 24 رکـــورد روزانـــه، 26 عـدد 

رکـورد کمـی و 26 رکــــورد کیفـی ماهانـه، جـزو ایـن 

رکوردهـا بـوده اســـت. همچنیـــن 9 رکـــورد کمـی 

ساالنه در سال 1400 ثبت شده است.

مدیر مجتمع گل گهر بیان کرد: این رکوردهای 

سـاالنه شـامل رکـورد مجمـوع تولیـد کنسـانتره و 

گندلـه مجتمـع بـا تنـاژ 28 میلیـون و 622 هـزار و 

تنـاژ  بـا  تولیـد کنسـانتره  800تـن، رکـورد مجمـوع 

16میلیـون و 450 هـزار و 362 تـن، رکـورد مجمـوع 

تولید گندله با تناژ 12 میلیون و 172 هزار و 438تن 

بوده است.

نجمی نیـا یـادآور شـد: همچنیـن ثبـت رکـورد 

تولیـد سـال خـط 4 کنسـتانتره بـا تنـاژ دو میلیـون و 

سـال  تولیـد  رکـورد  تـن،  هـزار   864 و  هـزار   588

خطوط پنج و 6 و هفت کنستانتره با تناژ 6 میلیون 

و 772 هـزار و 16 تـن، رکـورد تولیـد سـال کارخانـه 

فـرآوری غبـار بـا تنـاژ یـک میلیـون و 19 هـزار و یـک 

تـن، رکـورد تولیـد سـال کارخانـه هماتیـت بـا تنـاژ 

953 هـزار و 519 تـن، رکـورد تولیـد سـال کارخانـه 

گندله سـازی یـک بـا تنـاژ 6 میلیـون و چهـل هـزار و 

126 تـن و رکـورد تولیـد سـال کارخانـه گندله سـازی 

دو بـا تنـاژ 6 میلیـون و 132 هـزار و 313 تـن جزو این 

رکوردها بوده است.

مدیر مجتمع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ثبت 85 رکورد تولیدی در سال گذشته در این شرکت خبر داد.

8۵ رکورد تولیدی طی سال گذشته در گل گهر ثبت شد

ـــ

تامین پایدار مواد اولیه و افزایش تولید، اولویت های سال جدید 
ذوب آهن خواهد بود

 سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب آهـن اصفهان گفت: بـا اقداماتی که در راسـتای افزایش تولید خواهیم داشـت، تامیـن مواد اولیه 
از مبـادی منطقـی و قابـل دسـترس یکـی از اقداماتی اسـت کـه باعث خواهد شـد دسترسـی به خـوراک اولیه خط تولید آسـان تر 

شود و نگرانی کمتری بابت این مهم داشته باشیم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، ایرج رخصتی در ادامه 

بازدیدهــــای میـــدانی از قسمت هــــای مختلــــف 

شـرکت، بـا حضـور در انبـار مـواد خـام بـا »محمـد 

»علیرضـا  و  اگلومراسـیون«  مدیـر  ذبیحـی،  جـواد 

صادقـی، مدیـر خریـد مـواد اولیـه و انرژی« دیـدار و 

گفت وگو کردند.

در ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن پایـدار 

مـواد اولیـه بـه منظـور افزایش تولید در سـال جدید 

از اولویت هـای اساسـی شـرکت خواهـد بـود، اظهار 

داشـت: بـا اقداماتـی کـه در راسـتای افزایـش تولید 

مبـادی  از  اولیـه  مـواد  تامیـن  داشـت،  خواهیـم 

منطقی و قابل دسترس یکی از اقداماتی است که 

باعـث خواهد شـد دسترسـی بـه خـوراک اولیه خط 

تولید آسان تر شود و نگرانی کمتری بابت این مهم 

داشته باشیم.

وی خاطـر نشـان کـرد: بـا ایجاد زیرسـاخت های 

مناســـــب و استفــــــاده بهینــــــه از تجهیـــــــزات و 

زیرسـاخت های موجود می توان از هدر رفت مواد 

اولیه جلوگیری کرد.

پایـان  در  شـرکت  عامـل  مدیریـت  سرپرسـت 

افـزود: بـا همـت و تـالش کارکنـان بـه رکوردهـای 

مناسـبی دسـت یافته ایـم، ایـن رونـد و رسـیدن بـه 

اهداف برنامه سـال 1401 با جدیت باید دنبال شـود 

میسـر  تالشـگران  و همدلـی  همـکاری  بـا  قطعـا  و 

خواهد بود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، علـی محبـی در 

تشـریح عملکرد پروژه تعمیرات سـالیانه واحد آهک 

بـا  برنامه ریـزی تعمیـرات سـالیانه  اظهـار داشـت: 

برگزاری جلسات متعدد در دفتر برنامه ریزی بخش 

مـواد اولیـه بـرای تدوین شـرح کارها، تهیه بارچارت 

تعمیرات، پیگیری مناقصه ها و انتخاب پیمانکاران، 

تامین قطعات یدکی از ابتدای سال جاری شروع و 

تا قبل از شروع تعمیرات سالیانه ادامه داشت.

وی افـزود: در ایـن دوره ده شـرکت پیمانـکاری، 

گروه هـای نـت مکانیـک و بـرق و ابـزار دقیـق واحـد، 

مجموعـا 350 نفـر و در قالـب بارچـارت تهیـه شـده 

دفتـر برنامه ریـزی بخـش مـواد اولیـه بـا حجـم کاری 

بالغ بر 95 هزار نفر سـاعت فعالیت های خود را در 

موعد مقرر به انجام رساندند. تمامی فعالیت ها با 

کیفیـت مطلـوب و بـر اسـاس برنامه ریـزی انجـام 

شـدند و خوشـبختانه بدون هیچ گونه حادثه فردی 

و تجهیزاتی، پروژه تعمیرات سالیانه به پایان رسید.

رئیـس بهره بـرداری و نـت واحـد آهـک دربـاره 

از  گفـت:  شـده  انجـام  فعالیت هـای  مهم تریـن 

بـه  می تـوان  شـده  انجـام  فعالیت هـای  مهم تریـن 

تعویض شافت اصلی و اسپراکت های پیش گرمکن، 

تعویـض ریل هـای پیش گرمکن، تعویض پنـج ردیف 

زنجیـر پیـش گرمکـن، تعویض شـوت ورودی کـوره، 

بازرسـی جامـع کـوره دوار و انجـام تنظیمـات کـوره 

دوار بـا اسـتفاده از تجهیـزات اندازه گیـری مـدرن، 

رفع اشکاالت کلیه غبارگیرهای واحد، اشاره کرد.

محبـی در ادامـه یـادآور شـد: از دیگـر فعالیـت 

مهم عبارت  هستند از تعویض کلیه آجر نسوزهای 

کـوره، ترمیـم نسـوز پیش گرمکـن، تعویـض و ترمیم 

بتـن کنسـول های کـوره و بتـن زیـر بیـس غلتک های 

کـوره، تعویـض یـک عـدد از بیـس غلتک هـای کـوره، 

تعویض 6 عدد غلتک کوره، جابجایی رینگ اصلی 

سکوی شماره 3 و شماره 2 جهت تعویض استوپر و 

الینرها و تنظیمات آن ها با دوربین نقشه برداری در 

چندیـن نوبـت، تعویض ایرسـیل های ابتـدا و انتهای 

تعمیـرات  آن هـا،  دقیـق  تنظیمـات  انجـام  و  کـوره 

داکت هـا،  پاکسـازی  غبارگیرهـا،  تاورهـا،  کولینـگ 

و  فن هـا  الویتـور،  باکـت  نقاله هـا،  نـوار  تعمیـرات 

گیربکس های واحد، سـاماندهی سیسـتم روشنایی 

واحـد، تغییـر طـرح تعـدادی از توزین هـای واحـد بـه 

علت عدم موجودی قطعات، تفکیک بار روشـنایی 

کوره خط A و B و نصب تابلو برق های جداگانه به 

منظـور تسـهیل در انجـام تعمیـرات، تغییـر طـرح 

پراکسـی های پیـش گرمکـن، طراحـی مـدار و نصب 

سنسـورهای PT100 بـرای کنتـرل دمـای یاتاقان های 

کـوره، انجـام تغییـرات در سـقف پیـش گرمکـن بـه 

منظـور تسـهیل در تعمیرات هـای سـالیانه بعـدی با 

طراحـی سـاخت و نصـب یـک عـدد دریچـه نسـوز 

کاری شـده که پیش بینی می شـود با اسـتفاده از آن 

زمـان تعمیرات هـای سـالیانه بعـدی کاهـش قابـل 

توجه ای خواهد داشت؛ از دیگر فعالیت های انجام 

شده تعمیرات سالیانه است.

رئیس سـتاد تعمیرات واحد آهک بیان کرد: با 

پیگیری هـا و جلسـات متعـدد از سـال گذشـته و 

شناسـایی نقـاط قابـل بهبـود واحـد کـه منجـر بـه 

قطعـات  از  بسـیاری  نقشـه  می شـدند،  توقفـات 

شـدن  سـاخته  و  اصـالح  از  پـس  و  شـد  بازنگـری 

نصـب   تعمیـرات  ایـن  در  نیـاز،  مـورد  قطعـات 

شـده اند کـه بـا انجام ایـن اقدامات آمـاده به کاری 

رئیـس بهره بـرداری و نـت واحد آهک شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: تعمیرات سـالیانه خط B واحـد آهک به منظور نوسـازی 
نسـوز کـوره، تعمیرات اساسـی تجهیـزات واحد و تعویـض قطعات معیوب با  هـدف افزایش آمـاده به کاری واحـد آهک به مدت 

یک ماه با برنامه ریزی کامل و از تاریخ 20 دی تا 20 بهمن ماه 1400 با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید.

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحد آهک
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تجارت خارجی غیرنفتی کشور 100 میلیارد دالری شد
رئیس کل گمرک ایران:

رئیـس کل گمـرک ایران گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشـور در سـال 1400 با تبـادل 162 میلیون تن کاال با کشـورهای جهان، 
رکورد 100 میلیارد دالری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، علیرضا مقدسـی 

در خصوص صادرات کشـور در سـال 1400، اظهار 

ارزش  بـه  ایرانـی  تـن کاالی  میلیـون  داشـت: 122 

48میلیـارد دالر بـه دورتریـن نقـاط جهـان صادر شـد 

که این میزان 14 میلیارد دالر بیشـتر از سـال قبل 

بود و رشد 41 درصدی را نشان می دهد.

از  بیـش  گذشـت  کـه  سـالی  در  افـزود:  وی 

40میلیـون تـن کاال، بـه ارزش 52 میلیـارد دالر نیـز 

وارد کشـور شـد کـه عمدتـا کاالی اساسـی، مـواد 

خـام و ماشـین آالت تولیـد بودنـد، میـزان کاالهای 

وارداتی در سـال 1400 در مقایسـه با سـال 99 رشد 

21 درصـدی در وزن و 36 درصـدی در ارزش را بـه 

همراه داشت که نشان از اهتمام دولت سیزدهم 

در تامین کاالهای اساسی مردم دارد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رکورد صادرات 

کشـور در سـال 1400 در حالـی بـه دسـت آمـد کـه 

سخت ترین تحریم های ظالمانه، توسط نظام سلطه 

علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد، اما به 

لطف خدا و به همت جهادگران و فعاالن اقتصادی، 

تولیدکننـدگان و همـکاری دسـتگاه های مرتبـط بـا 

تجارت خارجی رکوردی تاریخی به ثبت رسـید که 

در دهه های اخیر بی سابقه بوده و نشان از شکست 

سیاست تحریم های حداکثری علیه ایران دارد.

مقدسـی در خصـوص پنـج شـریک اول فـروش 

کاال به ایران در سال 1400، گفت: کشورهای امارات 

فدراسـیون  و  آلمـان  ترکیـه،  چیـن،  عربـی،  متحـده 

روسـیه،  پنـج کشـور عمـده طـرف معاملـه واردات 

کاال به کشور در سال 1400 بودند.

صادراتـی  اصلـی  مقاصـد  خصـوص  در  وی 

کاالهـای ایرانـی افـزود: کشـورهای چیـن، عـراق، 

ترکیـه، امـارات متحـده عربـی و افغانسـتان، پنـج 

کشـور عمده مقصد کاالهای صادراتی کشـور در 

سال 1400 بودند.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، رئیس کل گمرک در 

ترانزیـت خاطرنشـان کـرد:  پایـان در تشـریح رشـد 

کاالهـای عبـوری خارجـی از مسـیر کشـور در سـال 

1400 بـا رشـد 68 درصـدی، بـه 12 میلیـون و 500 هزار 

تـن رسـید کـه پـس از هفـت سـال مجـددا کشـور 

توانست به این میزان ترانزیت کاال بازگردد.

واحد افزایش خواهد یافت. 

رفـع  تعمیـرات،  ایـن دوره  افـزود: در  محبـی 

و  نقاله هـا  نـوار  کلیـه  ایمنـی  نواقـص حفاظ هـای 

سـیلوهای  بهینه سـازی  واحـد،  دوار  تجهیـزات 

اسـتند  چندیـن  نصـب  و  سـاخت  نرمـه،  تخلیـه 

تعمیراتـی کـه گام هـای مهمـی در جهـت افزایـش 

آهـک  واحـد  حرفـه ای  بهداشـت  و  ایمنـی  سـطح 

محسوب می شوند، انجام شد.

حمایت هـای  از  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 

مدیریـت ارشـد، مدیریـت نـت مـواد اولیـه و دفتـر 

اجـرای تعمیـرات سـالیانه و  برنامه ریـزی در رونـد 

تمامـی همـکاران خـود در واحـد آهک، پیمانـکاران و 

واحد پشـتیبانی تعمیرات ازجمله مجموعـه کارگاه 

مرکـزی، تعمیـر تجهیـزات، ماشـین آالت، طراحـی، 

نـت  فنـی،  بازرسـی  و سـاخت، خریـد،  سفارشـات 

سـاختمانی صنعتـی و غیـر صنعتـی، نسـوز سـایر 

نواحی، نت پشتیبان، انبارها و سفارشات عمومی، 

حراست فیزیکی، ایمنی، خدمات، امور قراردادها و 

روابـط عمومـی کـه بـا تـالش بی وقفـه و حضـور موثر 

شـدند،  تعمیـرات  رونـد  در  تسـهیل  باعـث  خـود 

صمیمانه تشکر کرد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و  بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

خدایار کریم نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: در 

سـال 1400 بیـش از 79 هـزار متر حفـاری در حوزه های 

پلی متال و آهن انجام شد و گواهی کشف به میزان 

یک میلیارد تن ذخیره طال و مس در استان سیستان 

و بلوچستان صادر گردید.

وی افـزود: در سـال گذشـته 800 کیلومترمربـع 

نقشـه زمین شناسـی در مناطق امیدبخش پهنه ها و 

بیش از یک هزار کیلومتر مربع نقشـه زمین شناسـی 

در حوزه های پلی متال، سنگ آهن و زغال سنگ تهیه 

شده است.

معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو با اشاره 

بـه تعـداد پروانه هـای اکتشـافی اخـذ شـده در سـال 

گذشـته، عنوان کرد: تعداد 16 فقره پروانه اکتشـاف 

در حوزه هـــای آهـــن، پلی متـــال و غیــــر فلــــزی در 

اسـتان های سیسـتان و بلوچستان، خراسـان رضوی و 

جنوبی و همچنین لرستان توسط شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران دریافت شده است.

کریم نژاد با اشـاره به طرح هایی که در سـال 1401 

به بهره برداری خواهند رسید، بیان کرد: پنج طرح در 

نفلیـــن سینیـــت کلیبــر، فسفـــات  مجتمع هـــای 

اسـفوردی، سـرب نخلـک، طـالی هیـرد و فروکـروم 

جغتـای بـا میزان اشـتغال بیش از 500 نفر نیـروی کار 

مسـتقیم و یـک هـزار و 500 نفـر غیـر مسـتقیم بـه 

بهره برداری خواهند رسید.

در  شـده  انجـام  سـرمایه گذاری  میـزان  وی 

طرح هـای آمـاده بهره برداری مذکور را بیـش از 6 هزار 

میلیـارد ریـال دانسـت و مطـرح کـرد: احـداث واحـد 

40هـزار تنـی نفلیـن سـینیت بـه روش فـرآوری تـر، 

احـداث خـط تولیـد دی اکسـید فسـفات بـه ظرفیـت 

6هـزار تـن و کـود سـوپر فسـفات تریپـل بـه ظرفیـت 

20هزار تن، احداث کارخانه فروسیلیکون به ظرفیت 

یـک هـزار و 500 تـن و احـداث راه دسترسـی بـه معدن 

سـرب نخلک به طول 12 کیلومتر از جمله طرح های 

آماده بهره برداری در سال 1401 است.

معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو در ادامه 

با اشاره به عملکرد واحد HSEE شرکت در سال 1400، 

اذعـان کرد: رشـد عملکـرد این واحد بر اسـاس برنامه 

عملکـرد  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  و  بـود  5درصـد 

22درصد را در پایان سال شاهد بودیم.

کریم نـژاد احـداث تصفیه خانـه چاه گـز، احـداث 

ارتقـای  و  طبـس  در  نجـات  و  امـداد  پایـگاه  چهـار 

شـاخص های پایـداری محیط زیسـت به منظـور اخذ 

گواهینامـه معـدن سـبز را ازجملـه برنامه هـای سـال 

جدید در بخش HSEE عنوان کرد.

وی در پایـان یـادآور شـد: احـداث واحـد فـرآوری 

تولید 130 هزار تنی کنسانتره مس برای اولین بار در 

استان سیستان و بلوچستان و ادامه ساخت کارخانه 

20 هزار تنی فرآوری کنسـانتره سـرب نخلک از دیگر 

برنامه های شرکت در سال 1401 است.

معـاون بهره بـرداری و اکتشـاف ایمپاسـکو گفت: پنج طرح در مجتمع های نفلین سـینیت کلیبر، فسـفات اسـفوردی، سـرب نخلک، 
طالی هیرد و فروکروم جغتای با میزان اشتغال بیش از 500 نفر نیروی کار مستقیم در سال جدید افتتاح خواهد شد.

پنج طرح آماده بهره برداری در سال 1401 است
معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو:
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عمومی شرکت فوالد هرمزگان، سید اصغر مدنی با 

اعالم این خبر اظهار داشت: سال 1400 برای صنعت 

فـوالد سـال بسـیار سـختی بـود و مشـکالت و موانـع 

زیادی پیش روی فوالد هرمزگان قرار گرفت.

وی بـا اشـاره بـه قطعـی بـرق و گاز در طـول سـال 

1400 گفـت: ایـن مشـکالت و موانـع، فوالدسـازان  را 

زمین گیر  کرد و شرکت ها متضرر شدند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان تصریح 

کرد: با حمایت های مدیرعامل محترم و پیگیری های 

و همچنین برنامه ریزی در کلیه واحدها توانستیم بر 

ایـن مشـکالت غلبـه و رکوردهای بسـیار خوبـی را در 

واحـد احیـا مسـتقیم بـه ثبـت برسـانیم  و  از رکـورد 

سالیانه  نیز عبور  کنیم. 

مدنـی بـا تبریـک ثبـت رکـورد سـالیانه تولیـد 

آهن اسـفنجی در سـال 1400 خاطـر نشـان کـرد: ایـن 

یـک کار بـزرگ بـود کـه همکاران در فـوالد هرمزگان 

انجـام دادنـد و جـا دارد از تـک تـک ایـن کارکنـان 

پرتالش تشکر کنیم.

وی عنـوان کـرد: رکوردهـای روزانـه و ماهیانـه 

ثبـت شـده در اسـفند مـاه و همچنیـن رکوردهـای 

سـالیانه تولید آهن اسـفنجی در سـال 1400 به شـرح 

زیر حاصل شدند: 

 A رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی توسط مدول

در تاریـخ 26 اسـفند سـال 1400 بـه میـزان دو هـزار و 

968تن ثبت شد؛ رکورد قبلی تولید دو هزار و 949 تن 

رکـورد  بـود.  سـال 1399  مـاه  اسـفند  تاریـخ 24  در 

تولیدروزانه آهن اسفنجی توسط مدول B در تاریخ 

17 اسـفند مـاه سـال 1400 بـه میـزان دو هـزار و 952 تن 

ثبت شد که رکورد قبلی تولید دو هزار و 939 تن در 

تاریـخ 15 اسـفند مـاه بـه دسـت آمـد. رکـورد تولیـد 

روزانـه آهـن اسـفنجی در تاریـخ 26 اسـفند مـاه سـال 

1400 بـه میـزان پنـج هـزار و 841 تـن کسـب شـد کـه 

رکـورد قبلـی تولیـد پنـج هـزار و 837 تـن در تاریـخ 

24بهمن ماه سـال 1399 بوده اسـت. همچنین رکورد 

تولید سالیانه آهن اسفنجی توسط مدول A به میزان 

858 هزار و 494تن حاصل شد که رکورد قبلی تولید 

856 هـزار و 43تـن در سـال 1399 بـوده اسـت. ضمـن 

اینکه رکورد تولید سالیانه آهن اسفنجی توسط مدول 

B بـه میـزان 854 هـزار و 854 تـن بـه دسـت آمـد کـه 

رکـورد قبلـی تولیـد 845 هـزار و 61 تـن در سـال 1397 

اینکـه رکـورد تولیـد سـالیانه آهـن  بـود. در نهایـت 

اسفنجی به میزان یک میلیون و 713 هزار و 348 تن 

ثبـت شـد کـه رکـورد قبلـی آن تولیـد یـک میلیـون و 

691هزار و 134 تن در سال 1397 بوده است.

معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد هرمزگان گفت: رکورد سـالیانه تولید آهن اسـفنجی در واحد احیا مسـتقیم شکسـته شـد و بار 
دیگر تالشگران فوالد هرمزگان نشان  دادند که در جهت افزایش تولید و با کنار گذاشتن موانع و  مشکالت مصمم هستند.

ثبت رکورد  سالیانه تولید آهن اسفنجی در 
فوالد هرمزگان
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عمومـی شـرکت فـوالد سـنگان، علـی امرایـی اظهـار 

داشت: شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، با توجه 

و  ظرفیت هـا  تمامـی  بررسـی  و  هدف گـذاری  بـه 

محدودیت هـا، تولیـد سـه میلیـون و 500 هـزار تـن 

گندلـه را در سـال 1400 هدف گـذاری کـرده بـود کـه 

توانست با تولید بیش از چهار میلیون تن، 115 درصد 

از برنامه های خود را محقق کند.

وی اضافه کرد: این شـرکت در سـال 99، بیش از 

سـه میلیـون و 300 هـزار تـن گندلـه را تولید کـرده بود 

کـه بـا لطـف الهـی و تـالش روز افزون همکاران، رشـد 

22 درصدی تولید را مشاهده کردیم.

امرایی خاطرنشان کرد: رشد تولید 22درصدی، 

افزایش سـود، کسـب عنوان گرید A در گروه فوالد 

 100-IMI مبارکـه و صعـود 45 پلـه ای در رتبـه بنـدی

و کسـب جایـگاه 64، از جملـه افتخـارات کسـب 

شـده در سـال تولید، پشـتیبانی و مانع زدایی ها بود 

که نشـان از تالش گسـترده و همدلی تمامی ارکان 

بهره بـرداری،  ایـن شـرکت در حوزه هـای مختلـف 

و  توسـعه  مالـی،  انسـانی،  سـرمایه های  بازرگانـی، 

تکنولوژی و تعالی سازمانی دارد.

بـه محدودیت هـای  فـوالد سـنگان  مدیرعامـل 

ناشـی از قطـع بـرق و گاز و تاثیـر مسـتقیم آن بـر 

کاهش تولید در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به 

طـور حتـم اگـر محدودیت هـای تحمیلـی بـر صنایع 

فوالدی کشور نبود، فوالد سنگان از ظرفیت اسمی 

کارخانه که همان تولید پنج میلیون تن گندله بود، 

عبـور می کـرد و بـا در نظـر گرفتـن 71 روز تولیـد از 

دسـت رفتـه بـه دلیـل قطعـی بـرق و گاز، عمـال مـا 

بیـش از یک میلیـون تـن تولیـد گندلـه را از دسـت 

دادیم که با در نظر گرفتن میزان گندله تولید شده 

در سال 1400 و تولید از دست رفته، می توانستیم از 

ظرفیت اسمی کارخانه هم عبور کند و قطعا شاهد 

تحقـق رکـوردی فوق العاده در حوزه تولید گندله در 

کشور می بودیم.

بـه رکوردهـای روزانـه، ماهیانـه و  اشـاره  بـا  وی 

همچنین میزان گندله تجمعی تولید شـده تا کنون 

تصریح کرد: حاصل مجاهدت شبانه روزی همکاران 

پرتـالش، کسـب افتخـارات و رکوردهای متعـدد بود، 

بـه طـوری که ما توانسـتیم با تولیـد روزانه بیـش از 18 

هـزار تـن در آخریـن روزهـای سـال، رکورد تولیـد روزانه 

این شرکت را جابه جا و با تولید بیش از 470 هزار تن، 

رکـوردی جدیـد در تولیـد ماهیانـه گندلـه را در ایـن 

شرکت ثبت کردیم.

مدیرعامل فوالد سنگان ادامه داد: این شرکت از 

ابتـدای راه انـدازی تاکنـون قریـب بـه 14 میلیـون تـن 

گندلـه تولیـد کرده اسـت که نشـان از ظرفیـت باالی 

فوالد سنگان در تحقق اهداف و برنامه های تولیدی 

خود دارد.

امرایـی در پایـان اضافـه کـرد: در دسـتیابی بـه 

اهـداف تولیـدی در سـال جـاری کـه بنـا بـه فرمـوده 

دانش بنیـان،  »تولیـد،  سـال  رهبـری  معظـم  مقـام 

اشـتغال آفرین« اسـت، خانـواده بـزرگ فـوالد سـنگان 

همچـون سـال گذشـته، لبیـک گویـان تا تحقق شـعار 

سال از پای نخواهد نشست و دستیابی به رکوردهای 

روزانـه و ماهیانـه جدیـد و عبـور از ظرفیـت اسـمی 

کارخانه، اولویت اصلی این شـرکت در دسـتیابی به 

تولیـد بیشـتر خواهـد بـود، کمـا اینکـه رهبـر فرزانـه 

بـا اولویـت تولیـد  بـاز هـم سـال جدیـد را  انقـالب، 

انتخاب کرده اند که سنگینی این مسئولیت خطیر 

بـر شـانه های صنعـت نیـز خواهـد بـود و بـا هم افزایی 

کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی در کشـور، شـاهد 

تحقق فرمایشات معظم له باشیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان گفت: این شـرکت در سـال 1400 توانسـت از مرز تولیـد چهار میلیـون تن گندله عبـور کند و با 
ثبت رکوردهای متعدد تولیدی در گندله سازی، اهداف تولیدی را محقق کند.

عبور از مرز تولید چهار میلیون تن گندله، همراه با 
رکوردهای متعدد
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عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

محمـد داوودی بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت: 

تولید 25 هزار و 500 تن فروکروم به روش ذوب و احیا 

و دو هزار و 500 تن فروکروم به روش فرآوری سـرباره، 

در مجموع به تولید 28 هزار تن تولید در سال 1400 و 

رشـد 7 درصدی نسـبت به سـال 1399 منجر شـد که 

ایـن امـر نشـان دهنده هفتمیـن رکورد شـکنی پیاپـی 

تولیـد فروکـروم از سـال 1393 تاکنـون بـا توجـه بـه 

ظرفیت اسمی )25 هزار تنی( کارخانه است.

وی در ادامـه افـزود: مجتمـع فروکـروم جغتـای 

بـرق  بـه محدودیت هـای کاهـش مصـرف  باتوجـه 

توسـط وزارت نیـرو در 6 ماهـه اول سـال 1400، تولیـد 

بـه مـدت 15 روز متوقـف شـد و همچنیـن کـوره بـه 

مـدت 30 روز بـا کمتـر از 50 درصـد تـوان نامی خود 

فعالیـت کـرده اسـت و بـا توجـه بـه محدودیت های 

ذکر شده رکورد تولید از ابتدای راه اندازی کارخانه 

تاکنون شکسته شد.

مدیر مجتمع فروکروم جغتای خاطر نشان کرد: 

فـروش 27 هـزار تـن فروکـروم تـا پایـان سـال و رشـد 

4.8درصدی نسبت به سال گذشته، رکورد فروش را 

در سال 1400 رقم زد.

داوودی با اشاره به دستاوردهای این مجتمع در 

سـال 1400 گفـت: نصـب سیسـتم پایـش آنالیـن در 

مجتمع جهت کنترل آلودگی هوا، خنثی سازی غبار 

حاوی کروم 6 ظرفیتی جهت کنترل آلودگی خاک و 

مسـائل ایمنـی، تولیـد بیـش از 34 هـزار تـن بریکـت و 

شکسـتن رکـورد تولیـد در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 

قبل از آن، افزایش میزان تولید نسـبت به سـال 1399 

علی رغـم کاهـش زمـان در دسـترس تولید نسـبت به 

سـال گذشـته و معرفـی مجتمـع به عنـوان 10 شـرکت 

نمونـه ایمیـدرو کـه در 6 سـال متوالـی رونـد صعودی 

ایمنی و بهداشت را بدون حادثه طی کرده است، از 

در  مجتمـع  ایـن  دسـتاوردهای  و  اقدامـات  جملـه 

سال1400 است.

در  راهبـر  توسـعه ای  طرح هـای  عملکـرد  وی، 

سـال 1400 را شـامل طرح سـیلیکون متال با ظرفیت 

صـورت  بـه  نفـر   80 اشـتغال زایی  و  تـن  یک هـزار 

مسقیم و 162 نفر غیر مستقیم با پیشرفت فیزیکی 

90 درصـد عنـوان کـرد و افـزود: طـرح فروسـیلیس با 

ظرفیت 20 هزار تن و اشـتغال زایی 235 نفر به طور 

مسـقیم و 410 نفـر غیرمسـتقیم و طـرح فروکـروم 

اشـتغال زایی  و  تـن  ظرفیـت 25هـزار  بـا  کم کربـن 

140نفر به طور مسقیم و 220 نفر غیر مستقیم )در 

صـورت تامیـن بـرق مـورد نیـاز(، طـرح تولیـد ماسـه 

کرومیتـی و کنسـانتره کرومیـت با ظرفیـت ورودی 

25 هـزار تـن در سـال، طـرح خردایـش و دانه بنـدی 

سـرباره بـا ظرفیـت خردایـش اسـمی 180 هـزار تـن 

مخلـوط فلـز و سـرباره در سـال و بـه منظـور افزایـش 

بازیابـی فلـز از سـرباره و اسـتخراج حـدود  میـزان 

6هـزار تـن محصـول فروکـروم در سـال با اسـتفاده از 

روش هـای جدایـش ثقلـی و خطـوط فـرآوری جیگ و 

میز لرزان و همچنین طرح احداث خط آگلومراسیون 

کرومیـت بـه منظـور کاهش انـرژی مصرفی کـوره و 

برنامه هـای  دیگـر  از  را  فروکـروم  تولیـد  افزایـش 

سال1401 عنوان کرد.

مدیـر مجتمـع فروکـروم جغتای گفـت: هفتمین رکورد شـکنی پیاپی با تولیـد 28 هزار تـن فروکروم از سـال 1393 تاکنـون با توجه 
به ظرفیت اسمی )25 هزار تنی( در کارخانه فروکروم جغتای صورت گرفت.

هفتمین رکوردشکنی پیاپی تولید فروکروم
مدیر مجتمع فروکروم جغتای مطرح کرد:
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمد الهوتی اظهار 

داشـت: در سـال گذشـته و بعـد از تغییـر دولـت، 

گشـایش های بسـیاری در عرصه تجارت خارجی رخ 

داد. گشـایش در خودتحریمی هایی که در سـه سـال 

پایانی دولت قبل تشدید شده بود و متاسفانه گوش 

شنوایی برای رفع این قید و بندها وجود نداشت.

وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، 

بخشی از این گره ها و مشکالت خودساخته از جمله 

در مـورد رفـع تعهـد ارزی و تسـهیل در واردات مـواد 

اولیه کارخانجات رفع شد و از صدور بخشنامه هایی 

که هر لحظه صادر می شـد، جلوگیری به عمل آمد. 

در عیـن حـال، ممنوعیـت صادراتـی تحـت عنـوان 

تنظیم بازار در 6 ماهه پایانی به ندرت اتفاق افتاد و 

عمـال ابالغیـه معـاون اقتصـادی رئیس جمهـور نیـز 

بخشی از مشکالتی که در گذشته ایجاد شده بود را 

برطـرف کـرد. نتیجـه ایـن اقدامـات نیـز تـداوم رشـد 

صـادرات بـــود و امـــروز بـرآورد می شـــود کـه ارزش 

تجارت خارجی کشور در سال 1400 به رقم 100میلیارد 

از  فراتـر  احتمـاال  صـادرات  ارزش  و  رسـیده  دالر 

45میلیـارد دالر باشـد. در چنـد ماه پایانی سـال، رفع 

موانع داخلی در کنار واقعی شدن نرخ ارز به افزایش 

صادرات کمک کرد.  

بـه  اشـاره  بـا  صـادرات  کنفدراسـیون  رئیـس 

بـه  دستیـــابی  بـر  مبنـی  هدف گذاری هـــا  برخـی 

صـادرات 75 میلیـارد دالری، عنـوان کـرد: بـا توجـه 

بـه افزایـش قیمـت نفـت و مشـتقات نفتـی بـه نظر 

می رسـد ارزش صـادرات کشـور ضمـن حفـظ ارقـام 

قبلی، در سال 1401 رشدهای بیشتری را رقم بزند. 

بنابرایـن احتمـاال ایـن دولـت، زودتـر از برنامـه بـه 

اهـداف صادراتـی خـود دســـت پیـــدا کنـــد. ایـن 

سـناریو البتـه بـدون در نظر گرفتن احتمـال احیای 

برجام بیان شد.

الهوتـی تصریـح کـرد: اگـر توافقـات بـه سـرانجام 

برسـد و تحریم هـا هـم برداشـته شـود، بـه طـور یقیـن 

سـرعت رشـد صادرات چند برابر خواهد شـد. منتها 

نکتـه ای کـه دولت برای افزایش تجارت خارجی باید 

مورد توجه قرار دهد، این است که تحقق این اهداف 

نیازمنـد زیرسـاخت اسـت. در واقـع، ظرفیت هـای 

حمل  و نقل، تسهیالت و ضمانتنامه های بانکی نیز 

کنـد.  رشـد  هدف گـذاری  ایـن  بـا  متناسـب  بایـد 

همچنین ارتقای دانش بنگاهی و آشنا کردن بنگاه ها 

نیـز جـزو الزامـات رشـد صـادرات اسـت. از ایـن رو، به 

رغـم همـه سـیگنال ها و فاکتورهایـی کـه حاکـی از 

احتمـال افزایـش صـادرات و تجـارت خارجی در سـال 

شــــدن  فراهـــم  عـدم  صــــورت  در  اســـت،  آینـــده 

زیرسـاخت ها، اقتصاد کشـور از فرصت ایجاد شـده، 

بی بهره خواهد بود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سیاسـت های حاکـم بـر 

اقتصـاد بایـد همزمان با لغو تحریم ها مورد بازنگری 

اگـر در گذشـته جـذب  کـرد:  گیـرد، مطـرح  قـرار 

سـرمایه گذاری خارجی در کانون توجه بود، اکنون 

دولـت بایـد سیاسـت هایی را در پیـش بگیـرد کـه 

سـرمایه گذاری داخلـی افزایـش پیـدا کنـد و از فـرار 

بیایـد.  عمـل  بـه  جلوگیـری  کشـور  از  سـرمایه 

تحریم هـا  شـدن  برداشـته  بـا  احتمـاال  عالوه برایـن، 

روابـط بانکـی تـا حـدودی تسـهیل شـود امـا بـدون 

تعیین تکلیف FATF باز هم ممکن است کشورها از 

ایـران امتنـاع کننـد. بنابرایـن تعییـن  بـا  همـکاری 

تکلیف این مسـئله نیز یک ضرورت اسـت تا کشـور 

صـورت،  ایـن  در  شـود.  خـارج  بالتکلیفـی  ایـن  از 

می تواننـد  ایرانـی  واردکننـدگان  و  صادرکننـدگان 

بـدون دغدغـه و نگرانـی از ریسـکی کـه در تجـارت 

سـنتی وجـود دارد، بـا بهره گیـری از ابـزار گشـایش 

اعتبار در حوزه تجارت فعالیت کنند.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیس کنفدراسیون 

عنـوان  بـه  نیـز  موقـت  ورود  تسـهیل  از  صـادرات 

راهـکاری بـرای توسـعه صـادرات یـاد کـرد و گفـت: 

اجرایـی شـدن ایـن مـوارد رونـد صـادرات و واردات 

کشـور را تسـهیل می کنـد و منجـر بـه افزایـش آن 

خواهـد شـد. ضمـن اینکه نگاه ما به تجـارت خارجی 

نبایـد صرفـا معطـوف بـه ارزآوری باشـد، بلکـه هـدف 

اصلـی بایـد پـر کـردن ظرفیت هـای خالـی، افزایـش 

اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی 

و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران گفـت:  در ماه هایـی کـه از فعالیت دولت سـیزدهم گذشـته اسـت، بـا توجه به کاهـش برخی 
محدودیت های داخلی، شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر فراهم شده است.

شرط اصلی افزایش صادرات ایران در سال 1401
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علیرضا شـهیدی با 

تحـول  طـرح  موفقیت آمیـز  اجـرای  بـه  اشـاره 

زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی در اسـتان 

جدیـد  پایـه  اطالعـات  تولیـد  و  جنوبـی  خراسـان 

زمین شناسی و اکتشافی در مقیاس یک پنجاه هزارم 

برای نخسـتین بار در کشـور، اظهار داشـت: سازمان 

زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی کشـور با شـروع 

سال جدید و در راستای منویات رهبر معظم انقالب 

مبنـی بـر انجـام فعالیت هـای دانش بنیـان و تولیـد 

اطالعـات پایـه مـورد نیـاز بخش معدن، زیرسـاخت و 

عمـران کشـور، اقـدام بـه طراحی و برنامه ریـزی طرح 

بخـش  در  مناسـب  تحـرک  ایجـاد  بـرای  تحـول 

زمین شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور 

کرده است.

وی افـزود: ایـن سـازمان در سـال جـاری اقـدام 

بـه تولیـد اطالعـات پایـه در نزدیـک بـه 150 هـزار 

کیلومتـر مربـع از مسـاحت کشـور بـا چهـار عنـوان 

اقتصـادی،  زمین شناسـی  زمین شناسـی،  پـروژه 

ژئوفیزیـک  همچنیـن  و  ژئوشـیمیایی  اکتشـافات 

هوایی خواهد کرد.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی 

کشـور بیان کرد: سـازمان زمین شناسی و اکتشافات  

معدنی کشور، طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف 

ذخایـر معدنـی در 6 اسـتان کردسـتان، سیسـتان و 

بلوچسـتان، خراسـان جنوبی، قـم، مرکـزی و قزویـن را 

نقشـه  برگـه   450 مجمـوع  در  کـه  می کنـد  اجـرا 

زمین شناسی را شامل می شود.

شـهیدی هـدف از طراحـی و اجـرای طـرح تحـول 

زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر جدیـد معدنـی را 

افزایش بازدهی پروژه ها، کاهش زمان تبدیل کانسـار 

بـه معـدن و ایجـاد تحـرک روزافـزون در فعالیت هـای 

اکتشـافات   و  زمین شناسـی  سـازمان  دانش بنیـان 

معدنی کشور عنوان کرد.

وی تصریـح کـرد: امیـدوار هسـتیم ایـن برنامـه بـا 

تالش متخصصان و کارشناسان این سازمان در سراسر 

کشـور و همچنیـن بـا بهره گیـری از ظرفیـت بخـش 

خصوصـی و دانشـگاه ها در مقولـه برون سـپاری ایـن 

مسـاعدت  و  همراهـی  نهایـت  در  و  پروژه هـا 

تصمیم سـازان و برنامه ریزان کشـور به بهترین شـکل 

ممکن اجرا شود.

تحـول  برنامـه  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی از ابتـدای 

مهر ماه 1400 آغاز شده است و در دو بخش دو ساله 

تـا پایـان سـال 1404 بـه پایـان می رسـد کـه نتیجـه آن 

تولیـد اطالعـات پایـه اولویت هـای اول و دوم کشـور 

خواهد بود. در بخش دو ساله اول، 400 هزار کیلومتر 

مربع از مساحت کشور مورد پیمایش و اکتشاف قرار 

خواهد گرفت که در صورت تحقق، نتایج ارزشمندی 

بخـش  در  سـرمایه گذاری  ریسـک  کاهـش  ماننـد 

معـدن، کمـک بـه ایجـاد محیط  هـای ایمـن شـهری و 

زیرسـاخت های  جانمایـی  و  بهینه سـازی  اصـالح، 

عمرانی کشور خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی کشـور، طرح تحول زمین شناسـی و اکتشـاف 
ذخایر معدنی در 6 استان کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان  جنوبی، قم، مرکزی و قزوین را اجرا می کند.

اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافی 
در ۶ استان کشور
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران، 

اظهـار  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  محبعلـی  امیدرضـا 

بـر  یـزد  معدنـی  مـواد  تحقیقـات  مرکـز  داشـت: 

اسـاس اسـتراتژی تدوین شـده به یک مرکز علمی و  

کاربردی آینده پژوه جهت مطالعات و تحقیقات و 

پژوهـش بـر روی مـواد معدنـی بـا ارزش افـزوده بـاال 

کـه نیازمنـد تکنولوژی هـای تـک در معـادن اسـت، 

تجهیز می شود.

وی در ادامـه افـزود: بـرای سـال 1401 برنامه ریـزی 

الزم جهت تجهیز مرکز یزد با تجهیزات آزمایشگاهی 

مدرن و به روز انجام شده است.

بـا  ایمپاسـکو  توسـعه  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 

اشـاره بـه واگـذاری معـادن تحـت پوشـش شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 1401، بیان 

کرد: با برگزاری هشـت مزایده، معادن زغال سـنگ 

و سـنگ آهن بـه بخـش خصوصـی توانمنـد واگـذار 

خواهد شد.

محبعلـی انعقـاد 29 طرح پژوهشـی، مطالعاتی 

بـا دانشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان با ارزشـی 

بیـش از پنـج میلیـارد تومـان را از دیگـر برنامه هـای 

شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران در سـال 

جدید عنوان کرد.

وی در پایـان یـادآور شـد: طـرح پژوهشـی تولید 

مـواد گرافنـی بـا موفقیت به اتمام رسـیده اسـت و 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  برتـر  طـرح  عنـوان  بـه 

تجـارت در سـال 1400 برگزیـده و شـرکت تهیـه و 

تولیـد مـواد معدنـی موفـق بـه دریافت لـوح تقدیر 

شده است.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایران گفـت: انعقاد 29 طرح پژوهشـی و مطالعاتی با دانشـگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان با ارزشی بیش از پنج میلیارد تومان را در دستور کار داریم.

همکاری ایمپاسکو با شرکت های دانش بنیان در اجرای 
طرح های پژوهشی

ـــ

تصویب توسعه معدن مس »الس بامباس« در پرو
شرکت »ام ام جی« علی رغم اعتراضات جاری از سوی جوامع بومی محلی، مصوبه توسعه معدن مس »الس بامباس« خود را از وزارت انرژی 

و معادن پرو دریافت کرده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

بـه  ایـن معـدن متعلـق  عمومـی مـس سرچشـمه، 

شرکت چینی »ام ام جی« واقع در منطقه جنوبی 

آپوریمـاک پـرو، از زمـان شـروع عملیات هـای خـود 

در سال 2016، برانگیزنده اعتراضات و انسدادهای 

جـاده ای بـوده کـه گاهـی باعث توقـف فعالیت آن 

شده است.

»ام ام جی« در بیانیه خود عنوان کرد: مصوبه 

زیرسـاخت های  و  چالکوبامبـا  گـود  بـرای  توسـعه 

مرتبـط بـا آن خواهـد بـود و انتظـار مـی رود بـا اجـرای 

عملیات توسعه، تولید »الس بامباس« در میان مدت 

بـه حـدود 380 هـزار تـا 400 هـزار تـن کنسـانتره مـس 

افزایش یابد.

به گفته وزارت انرژی و معادن پرو، سرمایه گذاری 

نخسـت  فـاز  سـاخت  بـرای  دالری  میلیـون   130

چالکوبامبـا صـورت خواهـد گرفـت. جوامـع محلـی 

چومبی ویلکاس، شهروندان بومی نژاد کوئه چوا این 

شـرکت چینـی را متهـم بـه ناتوانـی در فراهـم کـردن 

اشـتغال و پـول بـرای ایـن منطقـه کـه علی رغم ثـروت 

فـراوان معدنـی خـود یکـی از فقیرتریـن مناطـق ایـن 

کشور است، کرده اند.

بـا  ام جـی« تصریـح کـرد: »الس بامبـاس«  »ام 

اشـتیاق خواهـان کار بـا جامعـه محلـی هـوآن کوئیـره 

برای آغاز پروژه توسعه طی ماه های آینده است.

پـرو دومیـن تولیدکننـده بـزرگ مـس در جهـان 

اسـت و معـدن »الس بامبـاس« 2 درصـد از عرضـه 

جهانی این فلز سرخ را بر عهده دارد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از کاال 

خبـر، اطالعـات ایـن نظرسـنجی نشـان می دهد کل 

موجـودی تجـار در 132 شـهر چیـن تحـت بررسـی 

مای استیل با 0.9 درصد کاهش هفتگی تا 24مارس 

به 26.6 میلیون تن رسیده است. موجودی میلگرد 

و مقاطع تخت متوسـط بیشـترین کاهش را در بین 

پنـج محصـول اصلـی فـوالدی داشـتند و به ترتیب با 

56 هـزار و 800 تـن و 54 هـزار و 700 تـن افت هفتگی 

به 13.5 میلیون تن و 2.3 میلیون تن رسـیدند. سـه 

محصـول دیگـر فـوالدی شـامل مفتـول، نـورد گـرم و 

نورد سرد است.

یـک تاجـر مسـتقر در Zhejiang در شـرق چیـن 

گفتـه شـرایط نامسـاعد جـوی و مـوج جدیـد مـوارد 

ابتال به کرونا در سراسر چین باعث کاهش تقاضا از 

سـرعت  کاهـش  و  نهایـی  مصرف کننـدگان  سـوی 

ذخیره سازی مجدد شده است.

بـه عنـوان مثـال طـی دوره 17 تـا 23 مارس حجم 

شـامل  سـاختمانی  فوالدهـای  روزانـه  معامـالت 

میلگـرد و مفتـول در میـان 237 انبـار تجـاری تحـت 

بررسی مای استیل به طور میانگین تنها 148 هزار و 

540 تـن در روز بـود کـه 27 هـزار و 997 تـن در روز یـا 

15.9 درصد به صورت هفتگی کاهش داشت. 

موسسـه مای اسـتیل گلوبـال اشـاره کـرده ایـن 

از  توجهـی کمتـر  قابـل  بـه طـور  حجـم همچنیـن 

مـدت  بـرای  درروز  تـن   11 و  هـزار   206 میانگیـن 

مشابه سال قبل است.

تحـت  میلگـرد  ملـی  قیمـت  مـارس،   23 تـا 

رشـد  دالر  یـا 9  یـوان  بـا 57  مای اسـتیل  ارزیابـی 

هفتگـی بـا احتسـاب 13 درصـد مالیـات بـر ارزش 

افـزوده بـه چهـار هـزار و 965 یوان در هر تن رسـید. 

بـه گفتـه منابـع بـازار، در ایـن بین بسـیاری از تجار 

داخلـی موضـع محتاطانـه ای در خصـوص تقویـت 

قیمت فوالد اتخاذ کرده اند.

بـر اسـاس آخریـن بررسـی مای اسـتیل، تجار فـوالد چین شـاهد کاهش موجـودی محصـوالت فوالدی خـود برای سـومین هفته 
متوالـی طـی دوره 18 تـا 24 مـارس بودنـد و موجـودی محصوالت فـوالدی آن ها حـدود 239 هـزار و 600 تن کاهـش هفتگی را 

نشان داد که این میزان افت کمتر از کاهش 412 هزار تنی هفته قبل تر است.

تداوم کاهش موجودی تجار فوالد چین

ـــ

تولید شمش آلومینیوم به مرز ۵10 هزار تن رسید
تولید شمش شرکت های تولیدکننده آلومینیوم در کشور تا پایان بهمن ماه 1400، با رشد 26 درصدی به مرز 510 هزار تن رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، از ابتـدای فروردیـن مـاه تـا پایـان 

بهمـن مـاه سـال 1400، چهـار شـرکت سـالکو، ایرالکو، 

المهـدی و آلومینـای ایـران بیـش از 509 هـزار تـن 

شمش آلومینیوم تولید کردند و این در حالی است 

کـه رقـم تولیـد مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، بـه 

404.9 تن رسیده بود.

در این مدت بیشترین تولید سهم شرکت سالکو 

بود؛ به طوری که این شـرکت 173.5 هزار تن شـمش 

تولیـد کـرد. پـس از آن ایرالکـو بـا تولیـد 163.4 هزار تن 

در جایگاه بعدی قرار گرفت. آلومینیوم المهدی نیز 

در ایـن مـدت 137.6 هـزار تـن شـمش تولیـد کـرد. 

شـرکت آلومینای ایران نیز با تولید 34.3 هزار تن در 

جایگاه چهارم قرار گرفت.

در مـدت 11 مـاه سـال 1400، بیـش از 211 هـزار تـن 

پودر آلومینا از سوی شرکت آلومینای ایران تولید شد 

کـه تفـاوت چندانـی نسـبت بـه عملکـرد مدت سـال 

پیش از آن نداشت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، علی رستمی 

پـس از دیـدار بـا مقامـات اسـتانی آذربایجـان شـرقی 

ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلـف مجتمـع مـس 

سـونگون، بـرای نخسـتین بـار در جلسـه تولیـد ایـن 

مجتمع شرکت کرد.

وی در این جلسه اجرای طرح های توسعه مجتمع 

مـس سـونگون را یکـی از اولویت هـای شـرکت مـس 

دانست و بیان کرد: باید بر تحقق اهداف تعیین  شده 

یعنـی تولیـد 400 هـزار تـن کاتـد و یـک میلیـون تـن 

کنسانتره طی سه سال آینده، تمرکز کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره 

به قدمت باالی معدن کاری و توان باالی مهندسـان 

ایرانی و تاکید بر استفاده از فناوری های دانش بنیان، 

عنوان کرد: نیروی انسانی، ثروت اصلی شرکت مس 

است و نباید نقش آن ها را نادیده بگیریم تا بتوانیم با 

اسـتفاده از همـه ظرفیت هـا، زمینـه توسـعه بیشـتر و 

سریع تر صنعت مس را فراهم سازیم.

رسـتمی بـا اشـاره بـه شـعار سـال 1401 از سـوی 

مقام معظم رهبری، اذعان کرد: در راستای تحقق 

ایـن شـعار، بایـد فناوری هـای دانش بنیـان را مـورد 

حمایت قرار داد تا شاهد به ثمر نشستن استعدادها 

در  تبـع آن، اشـتغال زایی و محرومیت زدایـی  بـه  و 

منطقه باشیم.

وی با اشاره به توسعه کشور کره جنوبی توسط 

ملـی  شـرکت  کـرد:  اضافـه  آن،  بـزرگ  شـرکت  دو 

صنایع مس ایران نیز با توجه به پتانسـیل هایی که 

دارد، می تواند یکی از شرکت های اثرگذار و پیشران 

پیشرفت ایران باشد.

مدیرعامل شرکت مس با تاکید بر فعالیت های 

از خداونـد  کـرد:  مطـرح  ایـن عرصـه،  در  جهـادی 

متعال، توفیق سربازی در راستای بالندگی و اعتالی 

میهن عزیز را درخواست داریم.

الهویـردی  جلسـه  ایـن  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

دهقانـی، نماینـده ورزقـان و خاروانـا در خانـه ملـت، 

معـاون  و  هیئـت  مدیـره  عضـو  اهرابـی،  مهـدی 

هماهنگی، کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی، 

بهـروز رحمتـی، معـاون توسـعه و اکتشـافات، مهدی 

سـلمانی، مدیـر گروه حراسـت، محمدجـواد خلیلی، 

مشـاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی و حوزه 

مدیرعامـل و جهانگیـر رضـوی، مدیـر مجتمـع مـس 

سونگون حضور داشتند.

مدیرعامـل شـرکت ملی صنایـع مس ایران در نخسـتین بازدید خـود از مجتمع مس سـونگون و حضور در اولین جلسـه تولید این 
مجتمـع در سـال 1401، گفـت: طبـق رهنمودهای مقـام معظم رهبری، باید بـا کار جهادی به اجرای طرح های توسـعه ای شـرکت 

مس سرعت دهیم.

منابع انسانی، ثروت اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

هفتـم  روز  در  فـوالد خوزسـتان،  عمومـی شـرکت 

فروردین مـاه، امیـــن ابراهیمـی و هیئـت همـراه از 

فــوالد  شـرکت صنعـت  فوالد سـازی  و  احیـا  واحـد 

شادگان بازدید کردند.

تقی کهـزاد،  »حسـین  نـوروزی  بازدیـد  ایـن  در 

مدیر عامل شرکت صنعت فوالد شادگان« گزارشی 

حـال  فعالیت هـای در  و  ایـن شـرکت  از وضعیـت 

انجام ارائه کرد.

گفـت:  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

دسـتیابی شـرکت فـوالد شـادگان بـه تولیـد اسـمی 

800 هزار تن آهن اسفنجی نشان از همت و درایت 

کارکنان تالشگر مجموعه دارد. این دستاورد را به 

مــــردم شریــــف خوزستـــان به ویـــژه مــردم بومــی 

افتتـاح  بـا  امیـدوارم  می گوییـم.  تبریـک  منطقـه 

بـر  فـوالد شـادگان، عـالوه  طـرح تکمیلـی شـرکت 

افزایش ظرفیت تولید فوالد، زمینه اشتغال جوانان 

بومی منطقه فراهم شود. 

در ادامـه وی در بازدیـد از اسـکله اختصاصـی 

اختصاصـی  اسـکله  کـرد:  اظهـار  فـوالد خوزسـتان 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در شـرق اسـکله سـیلوی 

بنـدر امـام خمینـی )ره( طراحـی و احـداث شـده و 

شناورهای با ظرفیت 75 هزار تن می توانند در آن 

پهلوگیری، تخلیه و بارگیری انجام دهند. با وجود 

اسـکله اختصاصی مسـیر صادرات فوالد خوزستان 

جـاری  سـال  برنامه هـای  از  یکـی  اسـت .  همـوار 

راه اندازی مجدد اسکله اختصاصی است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان، یکـی از برنامه های سـال 1401 را راه انـدازی مجدد اسـکله اختصاصی عنوان کـرد و گفت: 
اسـکله اختصاصی شـرکت فوالد خوزسـتان در شـرق اسـکله سـیلوی بندر امام خمینی )ره( طراحی و احداث شده و شـناورهای با 

ظرفیت 75 هزار تن می توانند در آن پهلوگیری، تخلیه و بارگیری انجام دهند.

اسکله اختصاصی شرکت فوالد خوزستان احداث می شود

ـــ

رشد 31 درصدی تولید محصوالت گرید ویژه در سال 1400

با همت و تالش شـبانه روزی پرسـنل سـخت کوش و متعهد شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سـال 1400، میزان کل تولید 
این شرکت از رقم 245 هزار تن و گریدهای ویژه از رقم 155 هزار تن گذشت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 

حمید شـجاعی کسـب رکـورد و افزایـش 31 درصدی 

تولیـد ورق هـای گریـد ویـژه مورد اسـتفاده در صنایع 

خودرویی و لوازم خانگی و همچنین تولید آزمایشی 

ورق گالوانیزه گرید MC با کیفیت سطح رویه برای 

اولیـن بـار در کشـور را در سـال 1400 بـه رغـم وجـود 

موانع جدی در حوزه فروش و تامین مواد اولیه، نشان 

از عـزم و اراده فـوالد مـردان شـرکت ورق خـودرو در 

ایفـای نقـش آرمانـی خـود علی رغـم محدودیت هـا و 

تحریم ها دانست و اراده راسخ به ادامه راه و دستیابی 

به اهداف کالن شرکت در سال جدید را اعالم کرد.
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