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مقولـه واردات ماشـین آالت معدنـی از آن مسـائلی اسـت کـه در کشـور مـا طـی 

سـال های گذشـته تقریبـا الینحـل مانـده اسـت. از یـک سـو، تنهـا چنـد تولیدکننـده 

ماشـین آالت معدنی در کشـور وجود دارد؛ از سـوی دیگر، شـرکت های معدنی هم 

بـه دنبـال توسـعه فعالیت هـای خـود هسـتند و بـه ماشـین آالت معدنـی نیـاز دارنـد 

اکتشـافات جدیـد نیـز ممکـن اسـت بـه نتیجـه برسـد و در معـادن کشـف شـده بـه 

استفاده از ماشین آالت جدید معدنی نیاز باشد. 

فناوری های جدید بخش معدن طوری با سرعت پیش می روند که حتی برخی 

شـرکت های بـزرگ معدنـی دنیـا از آن بـاز می ماننـد. سـه تـا چهـار سـال قبـل بـود کـه 

تراک هـای معدنـی بـا ظرفیـت 450 تـن بـه بـازار آمـد. هنـوز معدنـکاران دنیـا بـا ایـن 

تکنولـوژی کنـار نیامـده بودنـد کـه تکنولـوژی دیگـر، یعنـی اسـتفاده از تراک هـای 

خـودران بـدون حضـور راننـده، بـه جامعـه معدنـی معرفی شـد. سـرعت تحـوالت به 

انـدازه ای بـاال اسـت کـه حتـی برخـی بـزرگان معدنـی هنـوز از برخـی تکنولوژی هـای 

جدید استفاده نکرده اند. 

به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته، وضعیت ماشین آالت 

معدنی کشـور چندان مناسـب نبوده و آن ها به شـدت فرسـوده شـده اند. به طوری 

که تخمین زده می شود عمر ناوگان شرکت های معدنی بیش از 18 سال است و این 

یعنی مصرف سـوخت، روغن و سـایر هزینه های جانبی این ماشـین آالت بسـیار باال 

بوده و با ادامه فعالیت آن ها شاهد کاهش شدید بهره وری در بخش معدن خواهیم 

بود. ضمن اینکه به سوخت ماشین آالت معدنی نیز مبالغ بسیار زیادی یارانه تعلق 

گرفته که متاسفانه شاهد هدررفت منابع بسیاری در این زمینه هستیم. 

در حالـی کـه هـر روز در دنیـا شـاهد عرضـه یـک تکنولـوژی جدیـد در عرصـه 

معدنـکاری هسـتیم، کشـور مـا هنـوز درگیـر ممنوعیت یا عـدم ممنوعیـت واردات 

ماشین آالت معدنی است. چند تولیدکننده ماشین آالت معدنی در کشور آن هم 

بـا ظرفیـت بسـیار پاییـن فعالیـت می کننـد کـه نتیجـه آن صـدور دسـتورالعمل های 

پیاپـی، متناقـض و گیج کننـده از سـوی مسـئوالن اسـت. البتـه بـه طـور کلـی، بـرای 

واردات هـر کاالیـی بـه ویـژه تجهیـزات و ماشـین آالت، باید واردکننـده گواهی عدم 

ساخت در داخل داشته باشد؛ به این معنی که هیچ تولیدکننده ای نتواند آن را در 

کشـور تولیـد کنـد تـا واردکننـده بتوانـد سـفارش خـود را ثبـت کنـد. در آخریـن 

دسـتورالعمل، شـرط واردات ماشـین آالت نیز خرید یک تجهیز از تولیدکننده 

داخلی گنجانده شده است.

در سـال های گذشـته چندیـن بخشـنامه در ممنوعیـت و یـا آزادسـازی 

واردات ماشـین آالت معدنـی صـادر شـد و ایـن رویکـرد نوسـانی هـم بـه زیـان 

معدنکاران کشـور و هم تولیدکنندگان داخلی ماشـین آالت تمام شـده اسـت. 

معدنکاران با توجه به مشـکالت عدیده تولیدکنندگان در تولید و ناتوانی در 

تحویل ماشـین  آالت به ویژه عدم به روزرسـانی آن، ناچار به واردات هسـتند و 

ممنوعیت واردات به آن ها ضربه می زند. در مقابل، واردات بی رویه آن دسته 

از ماشـین آالت معدنـی کـه نیـاز بـه تکنولـوژی خاصـی نـدارد و تولیدکننـدگان 

داخلـی می تواننـد آن هـا را تولیـد کننـد، بـه زیـان ایـن شـرکت ها و سـرمایه های 

ملی تمام می شود و مشکالت آن را دوچندان خواهد کرد. 

متاسفانه در سال های گذشته با تغییر وزرای صمت و حتی دولت ها هیچ 

اتفـاق خـاص و مثبتـی در زمینـه تامیـن ماشـین آالت معدنـی نیفتـاده اسـت و 

همچنـان در بـر همـان پاشـنه می چرخـد. اواخـر سـال قبـل دولـت در بخشـنامه 

جدیـد، ممنوعیـت واردات ماشـین آالت معدنـی کـه در کشـور امـکان تولیـد آن 

وجـود دارد را صـادر کـرد. فعـاالن معدنـی همچنان اعتقـاد دارند تولیدکنندگان 

داخلی توانایی تولید تمام نیازهای کشور به ماشین آالت را ندارند؛ چرا که آن ها 

بیشتر مونتاژکار هستند تا تولیدکننده. به طوری که تخمین زده می شود بیش 

از 60 درصـد قطعـات اصلـی ماشـین آالت همچـون موتـور، اکسـل، سیسـتم 

هیدرولیک و... وارداتی بوده و تنها در کشور سرهم بندی می شوند. این یعنی 

حتی خود تولیدکنندگان ماشین آالت معدنی نیز به واردات وابسته هستند.

برای تامین ماشین آالت معدنی و نوسازی ناوگان، نیازمند تغییر نگاه هم 

از سوی مسئوالن و هم از سوی معدنکاران و تولیدکنندگان هستیم. مسئوالن 

بایـد بپذیرنـد کـه در برخـی اقالم، تولیدکننـدگان داخلی جوابگوی نیـاز داخل 

هـم از نظـر تجهیـزات و هـم از نظـر تکنولـوژی نیسـتند و بایـد واردات صـورت 

واردات ماشـین آالت  بـه  نسـبت  رویکـرد خـود  بایـد  نیـز  گیـرد. معدنـکاران 

مسـتعمل و کارکـرده را تغییـر دهنـد. زیـرا ماشـین آالت کارکـرده بـرای آن هـا 

مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. یکی از راهکارهای مهمی که از آن غفلت شد، 

پایش میزان تولید و واردات ماشین آالت معدنی بوده است. تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان ماشین آالت معدنی و نیز دولت می توانند همه مسائل خود 

را بـه صـورت شـفاف مطـرح کننـد و خروجـی آن صـدور دسـتورالعمل جدید با 

رویکردهـای نویـن بـه ویـژه نوسـازی ماشـین آالت معدنی کشـور باشـد. در این 

بـه  مربـوط  اطالعـات  ثبـت  بـرای  تجـارت  جامـع  سـامانه  اینکـه  بـا  رابطـه، 

تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی تجار طراحی شده، اما همچنان باید بر 

قابلیت های سامانه به ویژه برای تامین ماشین آالت معدنی افزوده شود. یکی 

از این قابلیت ها می تواند آمایش میزان تولید، مصرف، واردات ماشین آالت و 

قطعـات یدکـی آن هـا باشـد کـه در سـامانه مذکـور ثبـت شـود. با بررسـی دقیق 

موارد یاد شده می توان راحت تر در خصوص ماشین آالت معدنی چه تامین از 

داخل و چه واردات تصمیم گرفت.

اندر خم کوچه واردات 
ماشین آالت معدنی

سعید فتاحی منش
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سرمایه ارزشمند در صنعت آلومینیوم
تـورج زارع، مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران در گفت وگـو بـا »فلزات آنالین«:

نیروی انسـانی به عنوان ارزشـمندترین سـرمایه هر سازمانی شناخته می شـود و  در صورتی که 
زمینـه بهـره وری مناسـب و کارآمـد از نیروی انسـانی فراهم شـود، آن سـازمان می توانـد به تمام 
اهـداف از پیـش تعریـف شـده خود دسـت پیـدا کنـد.  شـرکت آلومینـای ایـران به عنـوان تنها 
تولیدکننده پودر آلومینا در سـطح خاورمیانه، همواره نگاه ویژه ای به توسـعه و توانمندسـازی نیروی 
عظیم انسـانی شـاغل در این مجموعه داشـته است و بر همین اسـاس، یکی از شرکت های پیشرو 
در بـه کارگیـری از نیروهـای متخصص و نخبگان دانشـگاهی بوده اسـت. در این رابطـه، خبرنگار 
پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با تورج زارع، مدیرعامل شـرکت آلومینای ایران گفت وگویی 

انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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ارزیابی شـما از جایگاه نیروی انسـانی   
در بخـش تولید چیسـت و ایـن مهم با چه 
مواجـه  اخیـر  چالش هایـی طـی سـالیان 

شده است؟
در حـال حاضـر، نیـروی انسـانی بـه عنـوان بـا 

آن سـازمان  بـه  ارزش تریـن سـرمایه هـر سـازمانی، 

اعتبار و ارزش می  بخشد و زمینه رشد و دسترسی 

به اهداف سـازمان با داشـتن نیروی انسانی کارآمد 

فراهـم می شـود. توسـعه و پیشـرفت سـازمان ها در 

گـرو بهـره وری مناسـب از نیـروی انسـانی اسـت و 

یکی از شاخص های مهم در زمینه توسعه کشورها، 

بـه کارگیـری از نیـروی انسـانی کاردان و توانمنـد 

به شـمار می آیـد. اگـر کشـور، جامعه و هر سـازمانی 

از ایـن مزیـت بهره منـد باشـد، بی شـک می توانـد به 

اهداف مد نظر خود دسـت پیدا کند. هر سیسـتم 

پویـا و رو بـه رشـدی در مسـیر تولیـد، بـا مشـکالتی 

انسـانی کـه جـزو  نیروهـای  بـوده اسـت و  روبـه رو 

شـرکت های  در  توسـعه  محرک هـای  اصلی تریـن 

تولیـدی هسـتند، از ایـن قاعـده مسـتثنا نخواهنـد 

بـود. طـی سـالیان اخیر، چالش های فراوانـی در این 

زمینـه ماننـد تـورم و معضـالت اقتصـادی، قـرارداد 

نیروهـای انسـانی و ... بـه وجـود آمـده اسـت کـه 

تولیدکننـدگان بایـد تمهیـدات الزم را جهـت کاهش 

اگرچـه  بیندیشـند.  مشـکالت  ایـن  حداکثـری 

کارفرمایان تمام تالش خود را جهت رفع چالش های 

موجود انجام می دهند اما ناگزیر برخی از معضالت 

مربوط به آن ها نمی شود و نیاز است که مسئوالن در 

سـطح وسـیع تر، نـگاه ویـژه ای بـه ایـن مقولـه داشـته 

باشـند تـا هرچه سـریع تر، مشـکالت مرتبط بـا نیروی 

انسـانی مرتفع شـود. از جمله اقدامات الزم می توان 

به حذف مقوله پیمانکاری و انعقاد قراردادهای کاری 

مستقیم بین شرکت ها و نیروی انسانی اشاره کرد.

بـا توجـه بـه اهمیـت جایـگاه نیـروی   
انسـانی در تولیـد، شـرکت آلومینـای ایران 
چـه اقداماتـی را در سـال 1400 و همچنین 

در سال جاری انجام داده است؟
شـرکت آلومینـای ایـران تنهـا شـرکت فعـال در 

سـطح خاورمیانـه اسـت کـه از زنجیـره کامـل تولیـد 

آلومینیـوم از سـنگ بوکسـیت تـا شـمش آلومینیوم 

بهره می برد و همواره به منظور توسعه و توانمندسازی 

منابع انسانی خود، اقدامات مختلفی را در دستور 

کار داشـته اسـت. از جمله برنامه هایی که شـرکت 

در سـال گذشـته در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت، 

می تـــــوان بــــه بازنگــــری و بهبــــود ساختـــار نظـام 

مشارکت، بازنگری ساختار ارزیابی عملکرد شغلی، 

طرح ریــــزی و استقــــرار نظــــام ارتقــــای شغلــــی، 

اسـتقرار نظام شایسته سـاالری و جانشـین پروری، 

یکپارچه سـازی مدیریـت دانـش و  منابـع انسـانی، 

اسـتقرار  کارکنـان،  شـغلی  رضایـت  نظرسـنجی 

استاندارد منابع انسانی و ... اشاره کرد. همچنین 

ایـن شـرکت طـی چهـار سـال گذشـته، در راسـتای 

وظایف و ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و به 

منظور تقویت و افزایش توان سـرمایه های انسـانی، 

اقـدام بـه جـذب بیـش از یـک هـزار و 300 نفر نیروی 

انســـانی متخصـــص از طریــــق برگــــزاری آزمــــون و 

مصاحبـه تخصصـی کـرده اسـت و در سـال جـــاری 

نیــز جذب حداقـــل 200 نفـــر دیگـــر، جزو برنامه هـــای 

شرکت قرار دارد.

یکـی از الزامـات آمـوزش در شـرکت آلومینـای 

ایـران ، نظام منـد سـاختن فراینـد آمـوزش اسـت. بـه 

کارگیری از ساعات آموزشی باال با اثر بخشی قابل 

توجـه، بـدون بهره برداری تاثیرگذار نخواهد بـود. از 

ثمربخشـی  بـه  دسـتیابی  جهـت  شـرکت  رو  ایـن 

دوره هـای آموزشـی، اسـتقرار نظـام جامـع آمـوزش 

کارکنـان را در دسـتور کار قـرار داد کـه بـا افزایـش 

و 1400  ایـن طـرح در سـال های 1399  نفـوذ  حـوزه 

جهت تشویق و ارتقای جایگاه کارکنان، استقرار آن 

با پیشرفت 100 درصدی همراه بودهاست.

ضمـن اینکـه یکـی از برنامه هـای مهم مدیریتی 

یـک مجموعـه ، نگهداشـت کارکنـان کارآزمـوده و بـا 

تجربـه اسـت. در شـرایط کنونی که رقابـت فراوانی 

برای جذب نیروهای نخبه و متخصص وجود دارد، 

شرکت آلومینای ایران همواره در تالش بوده است 

تـا بتوانـد نیروهـای خبـره خـود را حفـظ کنـد. ایـن 

شـرکت بـه منظـور حفظ و بهـره وری کامـل از نیروی 

انسـانی شـاغل در مجموعـه، برنامه هـای جامعی از 

قبیـل آمـوزش شـغلی مسـتمر مدیـران و کارکنـان، 

شرکت آلومینای ایران 
تنها شرکت فعال در 
سطح خاورمیانه است 

که از زنجیره کامل 
تولید آلومینیوم از سنگ 

بوکسیت تا شمش 
آلومینیوم بهره می برد و 

همواره به منظور توسعه و 
توانمندسازی منابع انسانی 
خود، اقدامات مختلفی را 
در دستور کار داشته است
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ارتقای انگیزش میان کارکنان، برقراری نظام مناسب 

پرداختی مبتنی بر عملکرد و تنبیه و تشـویق و ... 

را در دستور کار خود قرار داده است.

بـا توجـه بـه نگـرش موجود در سـطح   
جهـت  الزم  فرهنگ سـازی  آیـا  جامعـه، 
انسـانی صـورت  نیـروی  تکریـم جایـگاه 

پذیرفته است؟
باشـیم، شـاهد عقـب    واقع بیـن  اگـر بخواهیـم 

افتادگی هــــای بسیــــاری در فرهنگ ســـازی تکریــم 

جایـگاه مهـم نیـروی انسـانی در کشـور هسـتیم و 

گرفتـه  شـکل  زمینـه  ایـن  در  فراوانـی  فقدان هـای 

است. متاسفانه نگاه کارشناسانه به جایگاه نیروی 

انسانی در سطح جامعه وجود ندارد و با نیروی کار 

بـه عنـوان فـردی کـه موظف به اجـرای یک فعالیت 

مشـخص اسـت کـه در صـورت اجـرا نکـردن آن، فرد 

دیگری جایگزین وی خواهد شد، برخورد می شود. 

بنابرایـن الزم اسـت یـک بازنگـری اساسـی در نـگاه 

معمـول حاصـل شـود و بـه نیروی انسـانی بـه عنوان 

سـرمایه اصلـی هر سـازمان همـراه با احتـرام برخورد 

شـود. تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

خط تولید یک شـرکت، سـرمایه اصلی آن نیسـتند؛ 

بلکـه سـرمایه اصلـی هـر مجموعـه، نیـروی انسـانی 

کارآمـد اسـت کـه بـه ایـن تجهیـزات بـی روح، جـان 

می بخشـد و الزم اسـت تـا ایـن نگـرش در تمامـی 

ابعاد جامعه رشد پیدا کند.

در سـال جاری، با افزایـش 57 درصدی   
حقـوق و دسـتمزد نیـروی انسـانی مواجـه 
شـده ایم. آیـا ایـن امـر تاثیـر خاصـی بـر 
عملکـرد تولیدکننـدگان بـزرگ صنعتـی به 

ویژه شرکت آلومینای ایران داشته است؟
اصلـی  سـرمایه  انسـانی،  »نیـروی  شـعار  اگـر 

شرکت ها است « را باور داشته باشیم، باید در نظر 

بگیریـم کـه رفـع نیازهـای اولیـه معیشـتی، اولویـت 

اصلـی یـک نیـروی انسـانی کارآمـد اسـت کـه نبایـد 

دغدغـه ای در خصـوص رفـع نیازهـای اولیـه خـود 

داشـته باشـد تـا بتوانـد بهـره وری شـرکت و تولیـد را 

افزایـش  از  حجـم  ایـن  بـا  بنابرایـن  دهـد.  افزایـش 

دستمزد، اگرچه شرکت باید مبلغ ریالی بیشتری را 

بابت هزینه های نیروی انسانی پرداخت کند اما با 

بهـره وری بیشـتر از منابـع انسـانی پویـا و توانمنـد 

می تواند تمام این مسائل را جبران کند.

نـگاه کلـی شـرکت آلومینـای ایـران به   
منابـع انسـانی متخصـص و غیرمتخصـص 

چیسـت و چـه تمهیداتـی جهـت حفـظ و 
بهـره وری کامـل از مجموعه نیروی انسـانی 

شاغل در این شرکت اندیشیده شده است؟ 
مجموعـه کارکنـان شـرکت آلومینـای ایـران، یـک 

خانواده بزرگ چند هـــزار نفــری از سراسر کشور است 

که برای ارتقای جایگاه خــود و همچنیــن شرکت، طی 

تمامی ساعات شبانه روز در طول یک سال با افتخار 

در حـال فعالیـت هسـتند تـا بتواننـد چـرخ صنعـت 

اسـتراتژیک آلومینیـوم را بـه حرکـت درآورنـد و نـام 

شرکت آلومینای ایران را همواره به عنوان یک شرکت 

پیشرو در تمامی زمینه ها مطرح کنند.

هـر سـازمانی کـه مقولـه پـرورش منابع انسـانی 

یعنی جذب، آموزش، به کارگیری از اسـتعدادها و 

توانمندسازی منابع انسانی را در دستور کار خود 

قـرار دهـــد، نتیجـــه مطلــــوب در ایـن زمینـــه را بـه 

دست خواهد آورد و به دنبال آن، کارکرد و دارایی 

مجموعـه نیـز افزایـش خواهـد یافـت. توسـعه هـر 

سـازمان بـه منابـع انسـانی شـاغل در آن بسـتگی 

دارد. رشــــد کســــب وکـــار یک سازمـــان بر محـــور 

کارکنـــان آن می چرخــــد و پیشرفــــت و تعــــالی هر 

سـازمان زمانـی محقـــق خواهـد شــــد کـــه بتوانـــد 

بیشـترین بهـره وری را از نیـروی انسـانی کارآمـد و 

تالشگر داشته باشد
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فــوالدفــوالد

کاهش صادرات فوالد ایران با وضع عوارض

برق صنعت فوالد را قطع نکنید

بخش خصوصی محکوم به شکست است
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مدیـر بازرگانـی شـرکت فوالد آلیاژ شـمش یزد گفـت: به دلیل عدم موقعیت شناسـی از سـوی 
مسـئوالن و وضـع عـوارض بر صـادرات فوالد، روسـیه بـا ارائه تخفیف بـرای فـوالد صادراتی خود 
باعـث کاهـش قیمـت آن شـده و کاهش قیمت  جهانـی فوالد طـی یک ماه جـاری، بـازار صادراتی 

ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

کاهش صادرات فوالد ایران با وضع عوارض
مدیر بازرگانی شرکت فوالد آلیاژ شمش یزد مطرح کرد:

محمدرضـا هوشـمند در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

شرکت فوالد آلیاژ شمش یزد در سال 1395 فعالیت 

خـود را آغـاز کـرد. همچنیـن شـرکت رایـان تجـارت 

سدید ایساتیس )R.T.S.I( زیرمجموعه  این شرکت 

محسـوب می شـود که در حوزه بازرگانی در زنجیره 

فوالد فعالیت می کند.

مدیـر بازرگانـی شـرکت فـوالد آلیـاژ شـمش یـزد 

تصریـح کـرد: در حقیقـت ایـن شـرکت بازرگانـی بـا 

پشـتیبانی مالـی و فنـی شـرکت فـوالد آلیـاژ شـمش 

یزد تاسـیس شـده اسـت که به دور از هرگونه قصد 

فنـی  و  مالـی  رانتـی، حامـی  فضـای  و  سـوداگری 

تمامـی شـرکت های تولیدکننـده شـمش فـوالدی بـا 

بـا  کـه  اسـت  الکتریکـی  قـوس  و  القایـی  کـوره 

چالش هـای متعـددی در تامیـن نقدینگـی و مـواد 

اولیه مواجه شده اند.

مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره شـرکت رایـان 

 RTSI تجـارت سـدید ایسـاتیس ادامـه داد: شـرکت

تالش کرده است با استفاده از ظرفیت شرکت فوالد 

حضـور  بـا  و  توانمنـد  نیروهـای  یـزد،  شـمش  آلیـاژ 

سـرمایه گذاران هنـدی، فعالیـت خـود را در جهـت 

حمایت از حوزه بازرگانی داخلی، صادرات و واردات، 

تامین مواد اولیه کارخانه های فوالدی و حضور موثر 

در زنجیره فوالد به نحو شایسته ای انجام دهد.

آمادگی فوالدسازان برای اعمال   
محدودیت مصرف برق

مدیر بازرگانی شـرکت فوالد آلیاژ شـمش یزد به 

یـزد  شـمش  آلیـاژ  فـوالد  شـرکت  فعالیـت  تشـریح 

پرداخـت و گفـت: در حـال حاضر با ظرفیـت 10 هزار 

تـن در مـاه، شـمش فـوالدی )بیلـت( بـا گریـد 5SP و 

3SP در ابعاد 125 در 125 میلی متر با طول 6  متری 

تولید می کنیم اما با توجه به پتانسیل باالی شرکت 

آلیـاژ شـمش یـزد در تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت و 

همچنین شـرکت سـدید شـمش که سـرمایه گذاری 

مشـترک دارند، بسـتر افزایش تولید شـمش فوالدی 

فراهـم اسـت. متاسـفانه بـه دلیـل احتمـال اعمـال 

محدودیت مصرف برق در تابسـتان سـال جاری که 

پیش بینی می شود تا 10 روز آینده گریبانگیر تمامی 

فوالدسـازان شـود، چاره ای جز حفظ موقعیت فعلی 

نداریـم؛ چراکـه میـزان کاهش تولید ناشـی از اعمال 

محدودیـت و جبـران آن در ماه هـای آتـی و اثـرات 

و میـزان  بـه مـدت  بـر عملکـرد شـرکت،  آن  مالـی 

توقفات برق بستگی دارد.

هوشـمند بـا بیان اینکـه تاکنون بخشـنامه ای از 
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عقب ماندگی از برنامه به خاطر محدودیت مصرف 

بـرق، گاز، قیمـت و کمبـود مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

ایجاد شـده اسـت. متاسـفانه فوالد آلیاژ شـمش یزد 

نیز از کمبود مواد اولیه مستثنی نیست.

هوشـمند افـزود: شـرکت های تولیدکننـده آهـن 

اسفنجی به دالیل مختلفی ازجمله اینکه سهامداران 

این شـرکت ها، به نوعی دولتی محسـوب می شـوند، 

اجـازه تعییـن قیمـت عادالنه مـواد اولیه به ویـژه آهن 

اسفنجی را نمی دهند و با توجه به این موضوع، نگاه 

سودمندانه به این کارزار صنعتی دارند.

استفاده از نیروهای توانمند  
مدیر بازرگانی شـرکت فوالد آلیاژ شـمش یزد با 

بیـان اینکـه تـالش شـده اسـت از نیروهـای توانمند 

خارجی هم در فرایند تولید اسـتفاده شـود، مطرح 

کـرد: بـه طـور حتـم اسـتفاده از نیـروی متخصـص 

باعـث می شـود از تـوان فنـی متخصصیـن خارجـی 

در امـر تولیـد اسـتفاده شـود و خوشـبختانه بـا نـگاه 

مثبت مدیریت عامل و سهامداران این مجموعه، 

شـرایط بهینـه شـد. ایـن یعنـی حتـی مدتـی کـه در 

سـر  پشـت  را  می بریـم  سـر  بـه  زیان دهـی  شـرایط 

بگذاریـم و بتوانیـم اشـتغال و تولیـد را مجـدد احیـا 

کنیـم. همچنیـن عرضه هـای مناسـبی را در بـورس 

و  انتظـار می رفـت عرضـه  امـا  دادیـم  انجـام  کاال 

تقاضـا در بـورس کاال بـه طـور شـفاف از طریـق تنها 

تولیدکننـدگان صـورت گیـرد کـه خالف انتظـارات 

آن ها پیش رفت.

هوشمنـــد خاطرنشـــان کـــرد: متاسفانـــه عـدم 

برنامه ریزی صحیح در تقسیم و یا سهمیه بندی مواد 

اولیـه باعـث بـروز رانـت بـرای برخـی از شـرکت های 

بـزرگ تولیـدی شـد. در نتیجـه تولیدکننـدگان بخش 

خصوصی، نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را به 

آسانی از بورس تامین کنند. به طوری آهن اسفنجی 

بـــا قیمت هـــای  گزافـــی از  بـه صـــورت مستقیـــم 

تولیدکنندگان خریداری شد.

وی در ادامـه دربـاره سـازوکار بـورس کاالی ایـران 

بیان کرد: انتظار داریم به دور از هرگونه قیمت گذاری 

دستوری، مواد اولیه بیشتری به ویژه آهن اسفنجی 

در بـورس کاالی ایـران عرضـه شـود کـه متاسـفانه این 

فرایند به درستی شکل نمی گیرد.

مدیـر بازرگانـی شـرکت فـوالد آلیـاژ شـمش یـزد 

مـواد  عمده تریـن  از  یکـی  القایی   هـا  کـرد:  اذعـان 

اولیـه مـورد نیـاز خـود یعنـی آهـن اسـفنجی را بـا 

قیمـت  باالتـر از معمـول و غیـر منصفانـه خریداری 

می کننـد. عـالوه بـر ایـن، شـرایط حاکـم بـر کشـور، 

فرسایشـی شـدن شـرایط مذاکرات در برجام و نبود 

باعـث  کشـور  در  نهایـی  محصـول  بـرای  تقاضـا 

می شـود کـه تولیدکننـدگان القایـی نتوانند شـرایط 

مناسـبی را بـرای تولیـد محصـوالت میانـی زنجیـره 

فـوالد داشـته باشـند و در نهایت با زیـان دوچندان 

روبه رو می شوند.

روسیه، بازار صادراتی ایران را به   
هم ریخت

هوشـمند بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت فـوالد آلیـاژ 

شـمش یـزد تاکنـون صـادرات نداشـته اسـت، عنوان 

کرد: در سال  گذشته، برنامه هایی برای صادرات در 

دسـتور کار داشـتیم اما متاسـفانه با اعمال عوارض 

صادراتـی و شـرایط بـه وجـود آمـده اقـدام بـه توقـف 

مقطعـی ایـن سـازوکار کردیـم تـا بتوانیـم بـا بهبـود 

اوضـاع و مقـرون بـه صرفه  بودن آن، اقدامـات الزم را 

از سر بگیریم.

مدیـر بازرگانـی شـرکت فـوالد آلیـاژ شـمش یزد، 

محدودیـت  اعمـال  بـر  مبنـی  نیـرو  وزارت  سـوی 

مصـرف بـرق بـرای مجموعـه صـادر نشـده اسـت، 

خاطرنشان کرد: هنوز اظهارنظر رسمی برای قطعی 

بـرق شـرکت اعمـال نشـده اسـت امـا زمزمه هایـی 

مبنی بر اعمال کاهش مصرف 50 درصدی نسـبت 

بـه میانگیـن مصـرف دو مـاه ابتـدای سـال جـاری در 

آینـده ای نزدیـک و یـا قطعـی کامـل در مـرداد مـاه بـه 

گـوش می رسـد. همچنیـن برنامه ریـزی محدودیت 

بـرق صنایـع اسـتان یـزد در حـال تدویـن اسـت کـه 

البتـه بـا توجـه بـه مکاتبـات و بخشـنامه اداره بـرق 

اسـتان خراسـان در نیمه اردیبهشت ماه، احتماالت 

جدی تـری مبنـی بـر خاموشـی و اعـالم محدودیـت 

صنایع فوالدی در مابقی استان ها وجود دارد.

تعطیلی کارخانه های ذوب القایی  
مدیـر بازرگانـی شـرکت فـوالد آلیـاژ شـمش یـزد، 

گریـزی بـه وضعیـت ایـن شـرکت در سـال 1400 زد و 

تصریـح کـرد: چندیـن سـال اسـت کـه در کشـور بـا 

کمبود انرژی روبه رو هستیم. در زمستان با کمبود 

گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه می شویم اما 

بـا چالش هـای متعـددی مواجـه  مـاه 1400  در دی 

شـدیم که به اجبار به 30 روز خاموشـی روی آوردیم 

و کارخانه را تعطیل کردیم.

وی بـا بیـان اینکـه شـرکت فوالد آلیاژ شـمش یزد 

تـالش کـرده اسـت محصـوالت خـود را بـه صـورت 

یکپارچـه در بـورس کاالی ایـران عرضـه کنـد، یـادآور 

شـد: متاسـفانه بـه دلیـل نامتعـادل بـودن قیمـت و 

کمبـود آهـن اسـفنجی مجبـور بـه توقف خـط تولید 

شدیم و در برخی موارد به تعمیرات اساسی دستگاه ها 

روی آورده ایم. به همین دلیل بسیاری از شرکت های 

همـکار فوالدسـاز هـم نتوانسـتند بـه انـدازه کافـی 

محصـول تولیـد کننـد و ایـن خـالء در نتیجه کمبود 

مواد اولیه به وجود آمده بود.

کمبود مواد اولیه، چالش همیشگی  
مدیـر بازرگانـی شـرکت فـوالد آلیاژ شـمش یزد با 

اشـاره بـه مشـکالت کمبـود مـواد اولیـه در کشـور، 

اظهـار کـرد: کارخانـه از ابتـدای سـال 1400 به بعد به 

ایـن  کـه  مانـده  عقـب  خـود،  برنامه هـای  نسـبت 

با توجه به اعمال عوارض 
صادراتی بر محصوالت 

فوالدی در فروردین ماه و 
اوایل اردیبهشت ماه سال 
جاری، ایران بسیاری از 
بازارهای صادراتی را که 

می توانست فرصت مطلوبی 
برای تولیدکنندگان ایجاد 

کند را از دست داد
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توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت بـازار فـوالد ارائه 

بـا نوسـان و  فـوالد همـواره  افـزود: صنعـت  و  داد 

تالطـم مواجـه بـوده و فـراز و نشـیب های زیـادی را 

در  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  گذاشـته  سـر  پشـت 

سـال های گذشـته و پیش از شـروع جنگ روسـیه و 

در  اولیـه  مـواد  و  فـوالد  جهانـی  قیمـت  اوکرایـن، 

بازارهـای جهانـی کاهـش یافـت امـا پـس از جنـگ 

مجـدد قیمـت جهانـی فـوالد رشـد پیـدا کـرد و بـا 

توجـه بـه اعمـال عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت 

فـوالدی در فروردیـن مـاه و اوایـل اردیبهشـت مـاه 

سـال جـاری، ایران بسـیاری از بازارهـای صادراتی را 

که می توانست فرصت مطلوبی برای تولیدکنندگان 

ایجاد کند را از دست داد.

وی ادامـه داد: اکنـون روسـیه بـا ارائـه تخفیـف 

بـرای فـوالد صادراتـی خـود باعـث کاهش قیمـت آن 

تاثیـر منفـی خواهـد  ایـران  بـازار  شـده و قطعـا در 

گذاشـت؛ بـه طـوری کـه متاسـفانه کاهـش قیمـت  

جهانی فوالد طی یک ماه اخیر، بازار صادراتی ایران 

را تحت تاثیر قرار داده و تبعات بسیار سنگینی را بر 

صنعت فوالد وارد کرده است.

هوشـمند تصریح کـرد: در حـال حاضر، صنعت 

فوالد درگیر کاهش قیمت  جهانی فوالد شده است 

اما خوشبختانه با برداشته شدن عوارض صادراتی، 

امیدواریم شرایط مطلوبی برای صادرکنندگان فوالد 

حاصـل شـود کـه بتوانیـم تـا حـدودی آثار منفـی این 

سازوکار را جبران کنیم.

اقدامی برای اجرای طرح توسعه   
صورت نگرفته است

هوشـمند یـادآور شـد: هنـوز هیـچ اقدامـی در 

خصـوص پیاده سـازی طـرح توسـعه صـورت نگرفته، 

امـا برنامـه ورود بـه سـایر حوزه هـا را در دسـتور کار 

امیدواریـم  شـرایط،  بهبـود  صـورت  در  کـه  داریـم 

بتوانیم فعالیت شرکت را گسترش دهیم.

مدیرعامل شرکت رایان تجارت ایساتیس اظهار 

کرد: شرکت فوالد آلیاژ شمش یزد در تالش است با 

به کارگیری نیرو و توان خارجی در مسائل تخصصی، 

عرضه های مناسـبی را در بورس کاالی ایران داشـته 

از  اسـتفاده  بـا  کرده ایـم  سـعی  همچنیـن  باشـد. 

نیروهای متخصص و توانمند، پتانسیلی که با نگاه 

سـهامداری بـا اسـتفاده از سـرمایه گذاری خارجـی 

داریـم را بـه ثمـر رسـانده و در مناطـق محرومـی از 

اسـتان یزد اشـتغال ایجاد کنیم. عالوه بر این موارد، 

مجموعه ما به دلیل مشـکالت ناشـی از تحریم، در 

تـالش اسـت به سـایر تولیدکنندگان شـمش فـوالدی 

تکنولوژی خود را انتقا دهد.

وی در پایـان تصریـح کـرد: بـا توجـه به نظر مقام 

معظم رهبری نسبت به امر تولید، از دولت محترم 

انتظـار حمایـت الزم را از بخـش تولیـد داریم که این 

مسـاعدت  و  بهـره وری  افزایـش  باعـث  حمایت هـا 

تولیدکننـدگان در فراینـد تولیـد می شـود. بنابرایـن 

خواستار بهبود شرایط در جهت رفع هر چه سریع تر 

مشکالت  گریبانگیر صنعت فوالد هستیم.

چشم انداز و طرح توسعه شرکت فوالد   
آلیاژ شمش یزد

مدیر بازرگانی شرکت فوالد آلیاژ شمش یزد، عمده  

را  یـزد  شـمش  آلیـاژ  فـوالد  شـرکت  سـهامداران 

سرمایه گذاران هندی معرفی کرد و گفت: با توجه به 

ایـن  بـا  مـا  شـرکت  همـکاری  بلندمـدت  سـابقه 

سرمایه گذاران، حفظ و نگهداشت این سرمایه بسیار 

ارزشمند است؛ به طوری که این سهامداران توانستند 

سیاسـت گذاری های  و  دسـتورالعمل ها  وجـود  بـا 

ناگهانی دولت، این ارتباط را حفظ کنند و به پایداری 

رسـانند. گفتنی اسـت که پیش از این، شـرکت فوالد 

آلیـاژ شـمش یـزد قصـد داشـت بـه حـوزه نـورد نیـز وارد 

شـود. متاسـفانه با توجه به وضعیت ناپایدار صنعت 

فوالد به ویژه در مشکالت زیرساختی همچون برق و 

گاز، همچنین با توجه به اینکه در جهت توسعه میادین 

گازی به اندازه کافی سـرمایه گذاری نشـده اسـت، به 

طور حتم نمی توان در شرایط بحرانی کمبود گاز و برق 

در سال جاری و حتی سالیان بعد را جبران کرد. از این 

رو طرح توسعه متوقف شده است.

وی بـه تشـریح چشـم انداز شـرکت پرداخـت و 

گفت: در حال حاضر به دلیل ریسک ها و پیامدهای 

سـختی  بـه  انـرژی  تامیـن  در  ناپایـداری  از  ناشـی 

می توان چشـم انداز بلندمدت برای شـرکت ترسـیم 

کرد؛ چرا که نمی توان تولید پایدار را با این وضعیت 

پیش بینـی کـرد و بـه سـختی می توانیـم بـه صـورت 

مستمر به فعالیت بپردازیم.
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مدیرعامل شـرکت خاور صنعـت هما گفت: حیـات تولیدکنندگان صنعت فوالد بـه تامین برق 
وابسـته اسـت و با قطع بـرق، در حقیقت حیـات آن ها نیز قطع می شـود و این مسـئله در نهایت 

به کاهش میزان تولید، سودآوری نقدینگی و حتی تعدیل نیرو و تعطیلی نیز خواهد انجامید.

برق صنعت فوالد را قطع نکنید
مدیرعامل شرکت خاور صنعت هما:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  طـرزی  محمدعلـی 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بیـان کرد: 

شرکت خاور صنعت هما جزو معدود کارخانه هایی 

در حـوزه لولـه و پروفیـل اسـت کـه بـه شـدت فعـال 

بوده و تنها سه ساعت در شبانه روز تعطیلی دارد. 

حتی در شـرایط سـخت سـال گذشـته نیز توانستیم 

تعطیلـی  از  و  ببخشـیم  تـداوم  را  خـود  فعالیـت 

کارخانه و تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.

تسهیل تامین مواد اولیه به رونق   
کارخانه کمک کرد

مدیرعامل شرکت خاور صنعت هما خاطرنشان 

کـرد: در سـال جـاری توانسـتیم از بورس مـواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود که همان ورق سـرد فوالدی با گرید 

ST12 است را به صورت اعتباری تامین کنیم که 

دوبـاره  رونـق  کارخانـه  شـده  باعـث  موضـوع  ایـن 

بگیرد. الزم به یادآوری است که سال گذشته برای 

مواجـه  بسـیاری  مشـکالت  بـا  اولیـه  مـواد  تامیـن 

بودیم. این موضوع باعث شده بود حتی تا آستانه 

ورشکستگی نیز پیش برویم.

یـادآور شـد: سـال گذشـته نمی توانسـتیم  وی 

ورق سـرد فـوالدی را از بـورس کاال تامیـن کنیـم زیرا 

آن،  جـای  بـه  می کـرد؛  عرضـه  نقـدی  صـورت  بـه 

عرضه کننـده پیشـنهاد داد ورق گـرم را از بـورس 

کاال به صورت اعتباری سـه ماهه خریداری کنیم. 

بـرای اینکـه بـه مـواد اولیـه خـود دسـت یابیـم، بایـد 

ورق گـرم را بـه یکـی از تولیدکننـدگان ورق سـرد بـه 

صـورت کارمـزدی می دادیـم کـه آن را در مدت یک 

مـاه پـس از دریافـت ورق گـرم، بـه ورق سـرد تبدیل 

کند. گاهی اوقات، فاصله میان سفارش ورق گرم 

در بورس تا دریافت ورق سرد از تولیدکننده چهار 

ماه به طول می انجامید. با این فرایند دشواری های 

زیـادی را تحمـل کردیـم کـه حتـی امـکان داشـت 

کارخانه را تعطیل کنیم.

طرزی با اشـاره به تسـهیل تامین مواد اولیه در 

سـال جـاری، تصریـح کـرد: از ابتـدای سـال جـاری 
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در سـال در اختیـار داریـم کـه بتوانیـم بـه برخـی از 

مشـتریان خـود خدمـات برش ورق مطابـق با نیاز و 

ارائـه  حقیقـت  در  دهیـم.  ارائـه  آن هـا  سـفارش 

خدمات به مشـتریان به ویژه تبدیل ورق به شـیت 

و سایـــر اشـکال، جـــزو اســـاس کـــار مـــا محســـوب 

می شـود. امـا بـه مـا گفتـه شـده اسـت بـا توجـه بـه 

اینکـــه ظرفیـــت ایـن دستگـــاه در سامانــــه جامـع 

تجـارت ثبـت نشـده، نمی توانیـم محصـول آن را در 

بازار به فروش برسانیم.

بـه  شـده،  یـاد  مشـکل  حـل  بـرای  گفـت:  وی 

سـازمان صمـت مراجعـه کردیـم و بـه مـا گفتـه شـد 

کـه بـرای اسـتفاده از ایـن دسـتگاه، بایـد از سـازمان 

حفاظـت محیط زیسـت مجـوز دریافت کنیـم. در 

مراجعـه بـه ایـن سـازمان عنـوان کردیـم کـه قصـد 

افزایـش ظرفیـت نداریـم زیـرا ارائه خدمـات و برش 

ورق اسـاس کار ما به شـمار می رود. هنوز سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت مجوز اسـتفاده از دسـتگاه 

خدماتـی را صـادر نکـرده و دلیـل آن را قانـون شـعاع 

120 کیلومتـری از تهـران عنـوان کـرده اسـت. بایـد 

کارخانه هـای  تمـام  در  تقریبـا  کـه  داشـت  توجـه 

تولید لوله و پروفیل در دنیا، شیت بری و رشته بری 

و ارائـه چنیـن خدماتـی جـزو جدایی ناپذیر فعالیت 

آن هـا بـه شـمار مـی رود. ضمـن اینکـه بـرای تولیـد 

در سال جاری توانستیم از 
بورس مواد اولیه مورد نیاز 
خود که همان ورق سرد 
 ST12 فوالدی با گرید

است را به صورت اعتباری 
تامین کنیم که این موضوع 
باعث شده کارخانه رونق 

دوباره بگیرد

بـه  را  ورق  بایـد  تولیدکننـده  نیـز  خـود  محصـول 

صورت رشـته ای درآورد و سـپس به تولید محصول 

بپردازد. اما هر چه به مسئوالن محترم توضیحات 

مربوطـه را ارائـه دادیـم و بـه صـورت مکتـوب نیـز 

درخواست کردیم، مجوز صادر نکردند.

تولید محصوالت متنوع از ورق سرد  
بـا اشـاره بـه محصـوالت شـرکت خـاور  طـرزی 

صنعت هما اضافه کرد: هم لوله به صورت دایره و 

بیضـی و هـم قوطـی و پروفیل جزو محصوالت ما به 

شـمار می رونـد. ظرفیـت طبـق پروانـه بهره بـرداری 

کـه 150 هـزار تـن در سـال اسـت، 75 هـزار تـن آن بـه 

لوله و بیضی و 75 هزار تن دیگر به قوطی و پروفیل 

اختصاص دارد. میزان تولید محصوالت نیز تقریبا 

تولیـد  بـه  اخیـرا  البتـه  اسـت.  نسـبت  همیـن  بـه 

لوله های زنگ نزن نیز روی آورده ایم.

وی ابراز کرد: لوله های صنعتی در شرکت خاور 

صنعـت همـا از 0.6 میلی متـر تـا 76 میلی متر تولید 

می شـوند. مصرف کننـدگان ایـن لوله هـا نیـز عمدتـا 

تولیدکننـدگان مبلمان خانگـی و اداری هسـتند. به 

طـور مثـال، صندلی هـای اداری، رخت آویز، لوسـتر، 

همچـون  کـودکان  اسـباب بازی  خـودرو،  اگـزوز 

کالسـکه و روروئـک و... از لوله هـای فوالدی سـاخته 

شده با ورق سرد شرکت ما تولید می شوند. در این 

رابطـه بـا شـرکت های مطـرح در ایـن عرصـه بـه ویـژه 

حـوزه مبلمـان اداری و تولیدکننـدگان صندلی هـای 

اداری همـکاری نزدیـک داریـم و لولـه و بیضـی مورد 

نیاز آن ها را تولید می کنیم.

مدیرعامل شرکت خاور صنعت هما خاطرنشان 

کرد: در حوزه قوطی و پروفیل، محصوالت شـرکت 

از 10 در 10 میلی متـر آغـاز می شـوند کـه در سـاخت 

داربسـت های  همچـون  شـهری  سـبک  سـازه های 

موقـت بـرای مناسـبت های مختلـف بـه ویـژه ایـام 

بـه کار می رونـد. علـت  ائمـه،  عـزاداری و والدت 

استفاده از این محصوالت در ساخت سازه، سبکی 

و نازکی ورق است. همچنین بخشی از محصوالت 

شرکت در ساخت داربست های نمایشگاهی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

طی مذاکرات صورت گرفته با مسـئوالن امر و نیز 

عرضه کننــــده اصلـــی ورق ســـرد در بـــورس کاال، 

توانسـتیم ماده اولیه خود را به صورت مسـتقیم و 

اعتبـاری از عرضه کننـده تامیـن کنیـم کـه رونـق 

میـان  امیـد  و روح  بـه کارخانـه بخشـیده  دوبـاره 

کارکنـان دمیـده اسـت. در این رابطه طی بازدیدی 

کـه از سـوی مسـئوالن اداره صمـت اسـتانی و نیـز 

عرضه کننـده از شـرکت صـورت گرفـت، دو طـرف 

قبـول کردنـد کـه شـرکت ما تنهـا ورق سـرد مصرف 

می کنـد و بـه ورق گـرم نیـاز نـدارد. از آنجـا کـه 

هسـتیم،  خـود  حـوزه  در  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

توانسـتیم مسـئوالن را بـرای خریـد مسـتقیم ورق 

سـرد از بـورس قانـع کنیـم. در حـال حاضـر تمامـی 

مـواد اولیـه خـود را بـه طـور مسـتقیم از بـورس کاال 

بـه  جـاری  سـال  در  رونـد  ایـن  و  تامیـن می کنیـم 

تولیـد  کـه  طـوری  بـه  اسـت.  رفتـه  پیـش  خوبـی 

بی وقفه ادامه دارد.

مدیرعامـل شـرکت خـاور صنعـت همـا مطـرح 

کـرد: بـرای تامیـن مـواد اولیـه تنهـا بـا یـک چالـش 

مواجه هسـتیم و آن سـهمیه بندی ورق سـرد است. 

از  گـرم  ورق  خریـد  سـهمیه بندی  کـه  حالـی  در 

زمسـتان گذشـته برداشـته شـده امـا در ورق سـرد 

هنوز اعمال می شود. به طور مثال ظرفیت شرکت 

خـاور صنعـت همـا حـدود 12 هـزار تـن ورق سـرد در 

مـاه اسـت امـا تنهـا مجاز به خرید چهار هـزار تن در 

مـاه یعنـی 30 درصـد ظرفیـت اسـمی خـود هسـتیم 

کـه ایـن موضـوع بـه کاهـش میزان تولید ما نسـبت 

به ظرفیت اسمی منجر شده است.

بزرگ ترین تولیدکننده لوله مبلی در   
ایران هستیم

طـرزی در خصـوص وضعیـت ایـن شـرکت بیـان 

کـرد: شـرکت مـا بزرگ تریـن تولیدکننـده لوله هـای 

مبلـی در کشـور بـه شـمار مـی رود. در حـال حاضـر 

ظرفیت فعال شرکت به 150 هزار تن لوله و پروفیل 

نهایـی شـرکت  البتـه ظرفیـت  در سـال می رسـد. 

170هـزار تـن در سـال اسـت. زیرا یک دسـتگاه برای 

برش و تبدیل ورق به شیت به ظرفیت 20 هزار تن 
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وی بـه محصـول خـاص این شـرکت اشـاره کرد و 

از  یکـی  اسـتیل  لولـه  یـا  زنگ نـزن  لولـه  افـزود: 

محصوالت خاص شـرکت ما اسـت که ورق آن را از 

هنـد، تایـوان و چیـن وارد می  کنیـم. گریـد ورق نیـز 

304 و 430 است.

استفاده از تکنولوژی نوین  
طـرزی تاکیـد کـرد: شـرکت خـاور صنعـت همـا 

همـواره از تکنولـوژی روز دنیـا بـرای تولیـد محصول 

استفاده می کند. به طوری که دستگاه های جوش 

های فرکانـس ترانزیسـتوری را بـه کار می بریـم. الزم 

به یادآوری است که در گذشته، تولید محصول در 

حـوزه لولـه و پروفیـل بـا اسـتفاده از جـوش المپـی 

صـورت می گرفـت کـه بـا توجـه بـه قدیمـی بـودن، 

معایبـی همچـون سـرعت و دقـت پاییـن داشـت. 

نحـوه کار دسـتگاه های جدیـد به این صورت اسـت 

که جریان برق به ترانزیسـتور وارد می شـود. سـپس 

جلوی دستگاه یک زغال صنعتی قرار می دهیم که 

جریان برق را چند برابر می کند.

وی ادامـه داد: تولیـد لولـه و پروفیـل دو مرحلـه 

سـایزینگ و فرمینگ دارد. ورق به عنوان مواد اولیه 

زمانـی کـه بـه کارخانـه وارد می شـود، بـا توجـه بـه 

سـفارش و سـایز محصـول، بـه صـورت رشـته ای بـرش 

داده می شود. ورق برش داده شده از قالب فرمینگ 

عبور می کند تا شکل مورد نظر تولید شود. در میانه 

این فرایند، دستگاه جوش های فرکانس ترانزیستوری 

قرار دارد. هنگامی که لوله فرم یافته به این دستگاه 

می رسـد، جریـان بـرق بـا اسـتفاده از زغـال بـه دو لبـه 

ورق برخـورد کـرده و آن هـا را بـه هـم جـوش می دهـد. 

دستگاه قادر است 100 تا 120 متر لوله را در هر دقیقه 

جوش دهد. زمانی که جوش لوله به اتمام رسید، در 

مرحلـه بعـد خنـک کـردن لولـه بـا اسـتفاده از آب و 

صابون انجام می شود. در مرحله بعد سایزینگ لوله 

صـورت می گیـرد کـه طـی آن لولـه بـا قطـر مـورد نظـر 

تولیـد می شـود. مرحلـه آخر نیز کاتینگ بـوده و برش 

سـفارش مشـتری صـورت  و  اسـتاندارد  طبـق  لولـه 

می گیرد. برای برش از دستگاه های پیشرفته ام تی در 

اسـتفاده می کنیـم کـه دقـت بـرش آن 0.1 میلی متـر 

بوده و لوله را به طول 6 متر برش می دهد.

کمبود برق، مهم ترین چالش   
تولیدکنندگان فوالد

مدیرعامل شرکت خاور صنعت هما خاطرنشان 

کـــرد: مهم تریــــن چالــــش تولیــدکننـــدگان حـــوزه 

صنعت فوالد، کمبود برق اسـت و به همین دلیل 

ســـال گذشتـــه مدت ها شـرکت ما تعطیل بود. از 

ایـن رو بـرای برطـرف شــدن ایـن مشـکل، اقـدام بـه 

خریـد یـک ژنراتـــور بـــرق کردیـــم کـه قـادر اسـت 

1.5مگاوات بــرق تولیــد کند. با اینکه استفاده از 

امـا  اســـت  همـــراه  چالش هایـــی  بـــا  ژنراتـور  ایـن 

می توانـد در مواقـع ضـــروری جهـت جلوگیـری از 

از مسـئوالن  بیایـد.  مـــا  بـه کمـک  خـط  تعطیلـی 

قطـع  را  تولیدکننـدگان  بـرق  داریـم  درخواسـت 

نکننـد؛ چـرا کـه همـه فعالیت هـای آن هـا بـه ویـژه 

در حـوزه فـوالد بـا بـرق اسـت. در صـورت قطعـی 

بـا وقفـه فعالیـت  اینکـه کارخانـه  بـر  بـرق عـالوه 

مواجـه می شـود، بـا توجـه بـه عـدم تولیـد و فروش 

محصـول، در تامیـن نقدینگـی نیـز دچـار مشـکل 

خواهیـم شـد و خطـر تعطیلـی کلـی و تعدیـل نیـرو 

نیز وجود خواهد داشت.

طـرزی دیگـر مشـکل ایـن شـرکت را عـدم ثبـت 

ظرفیـت 20 هـزار تنـی خـط بـرش و خدماتـی ایـن 

شـرکت عنـوان کـرد و گفـت: پـس از سـال ها هنـوز 

درگیـر ایـن مجـوز ایـن خـط هسـتیم و بـا اینکـه همـه 

بایـد چنیـن خطـی  لولـه و پروفیـل  تولیدکننـدگان 

داشـته باشـند و بـه مشـتریان خـود خدمـات بـرش 

ورق ارائـه دهنـد، همچنـان مجـوز ما صادر نشـده و 

بـه  مـا  بهره بـرداری  پروانـه  و  بازرگانـی  کارت  در 

صورت قانونی نیامده است. سامانه جامع تجارت 

نیز که اخیرا تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطالعات 

خـود اعـم از مجوزهـای بهره بـرداری، خریـد، تولیـد، 

مصـرف، فـروش، مالیـات و... در آن هسـتند، تنهـا 

پروانـه  کـه  می دانـد  مجـاز  را  محصوالتـی  فـروش 

بهره بـرداری و مجـوز اسـتفاده از خطـوط تولیـد آن 

اسـت.  شـده  صـادر  ذی ربـط  سـازمان های  توسـط 

مشتریان لوله و پروفیل شرکت ما بعضا درخواست 

ورق شـیت شـده و برش داده شـده را می دهند که 

متاسـفانه در کارت فعالیـت مـا ایـن فـروش درج 

نشده است.

برای تامین مواد اولیه 
تنها با یک چالش مواجه 
هستیم و آن سهمیه بندی 
ورق سرد است. در حالی 

که سهمیه بندی خرید ورق 
گرم از زمستان گذشته 
برداشته شده اما در ورق 
سرد هنوز اعمال می شود
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مدیرعامـل شـرکت تعاونی مفتولی الماس بـاران تاک گفت: به نظر می رسـد سیاسـت دولت در 
جهـت حـذف واحدهـای کوچک فوالدی هم در زمینه شـمش و هم در زمینه نورد باشـد و با شـرایط 

ایجاد شده، تنها واحدهای فوالدی با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در بازار باقی خواهند ماند.

ماهی های بزرگ، ماهی های کوچک را می خورند
مدیرعامل شرکت تعاونی مفتولی الماس باران تاک:

سـید محمـد رضـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

شـرکت تعاونـی مفتولـی المـاس بـاران تـاک دو سـال 

نـدارد. علـت  اسـت کـه تعطیـل شـده و فعالیتـی 

تعطیلـی این کارخانه نیز کمبود شـمش فـوالدی در 

بازار و عدم توازن میان قیمت مواد اولیه و محصول 

نهایی بوده است.

وی افـزود: دو سـال قبـل در بـازار نوسـان های غیـر 

قابـل بـاوری در زمینـه محصـوالت فـوالدی رخ داد و 

شاهد افزایش بسیار شدید قیمت مواد اولیه فوالد به 

ویـژه شـمش بودیـم. بـه طـوری کـه قیمـت شـمش از 

ابتدای سال 1399 تا انتهای آن بیش از دو برابر افزایش 

یافت. به این موضوع باید قطعی برق را نیز اضافه کرد 

که به تولیدکنندگان فوالد فشار زیادی وارد آورد.

بـه  تنهـا  کـه  فضایـی  در  کـرد:  اذعـان  رضـوی 

تولیدکننـدگان فشـار می آیـد و هـر روز بـا مشـکالت 

متعـددی از هـر طـرف مواجـه می شـوند، بهتـر اسـت 

فعالیت تولید متوقف شود. زیرا حداقل تولیدکننده 

آرامش روانی دارد و دیگر درگیر مسائل غیر ضروری 

مرتبط با تولید نیست.

مدیرعامـل شـرکت تعاونی مفتولی الماس بـاران 

تـاک تاکیـد کـرد: در دو سـال گذشـته بسـیاری از 

واحدهـای تولیـدی کوچـک صنعـت فـوالد یـا تعطیل 

کردند و یا اینکه در آستانه تعطیلی قرار دارند. به نظر 

می رسد سیاست دولت در جهت کاهش واحدهای 

تولیدی کوچک و گسترش واحدهای تولید بزرگ در 

صنعت فوالد باشد.

بـرای  دولـت  مـی رود  انتظـار  کـرد:  اضافـه  وی 

حمایـت از واحدهـای فـوالدی دارای ظرفیت بیش از 

یک میلیون تن در سال گام بردارد و بیشتر فشارهایی 

کـه بـه تولیدکننـدگان کوچـک وارد می شـود، بـرای 

دستیابی به این هدف است. ضمن اینکه برنامه این 

اسـت تولیدکنندگان خود زنجیره کامل را در اختیار 

داشـته باشـند و بتواننـد از سـنگ آهن تـا محصـوالت 

نهایی را تولید کنند.

رضـوی ادامـه داد: در شـرایطی کـه تولید برخی 

کارخانه های فوالدی بیش از یک میلیون تن بوده و 

طرح هـای متعـددی نیـز در صنعـت فـوالد در حـال 

اجـرا اسـت، طبعـا اگـر یـک واحد تولیـدی با ظرفیت 

کمتر از 50 هزار تن در سال تعطیل شود، خدشه ای 

به صنعت فوالد وارد نخواهد شد. گفتنی است که 

اگـر دولـت قصـد داشـته باشـد فعالیـت واحدهـای 

تولیدی کوچک تداوم داشـته باشـد، باید برق، آب، 

گاز و زمیـن را بـا بهایـی ارزان در اختیـار ایـن واحدها 

یارانـه  بایـد  منظـور  ایـن  بـرای  عمـال  کـه  بگـذارد 

سنگینی را پرداخت کند.

مدیرعامـل شـرکت تعاونی مفتولی الماس بـاران 

تـاک بـا بیـان اینکـه از واحدهـای کوچـک حمایـت 

نمی شود، گفت: هزینه های تولید به شدت افزایش 

یافته است؛ به طور مثال قیمت هر متر مکعب گاز 

طبیعـی واحدهـای نـورد در سـال جـاری بـه دو هـزار 

تومان رسیده و قیمت برق نیز با رشد پنج برابری در 

سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته مواجـه شـده 

اسـت. بـه ایـن ترتیـب واحدهـای کوچـک فـوالدی در 

مقابـل ایـن افزایـش قیمت هـا تـاب نخواهنـد آورد و 

تعطیل خواهند شد. این تعطیلی واحدهای کوچک 

هم در حوزه شمش و هم در حوزه نورد فوالدی اتفاق 

افتاده است.

رضوی با یادآوری اینکه ظرفیت تولیدی شـرکت 

تعاونی مفتولی الماس باران تاک 90 هزار تن میلگرد 

فوالدی در سـال بود، عنوان کرد: شـرایط در سال های 

فعالیت شرکت ما به گونه ای پیش رفت که هیچ گاه 

میزان تولید ساالنه از 15 هزار تن بیشتر نبوده است 

و اغلب بین 10 تا 15 هزار تن محصول در سـال تولید 

می کردیـم. بـه ایـن ترتیب همـواره کمتـر از 20 درصد 

ظرفیت اسـمی شـرکت تعاونی مفتولی الماس باران 

تاک فعال بوده است.

وی تصریح کرد: تنها در صورتی می توان شـاهد 

تحقـق میـزان تولیـد مطابق با ظرفیت اسـمی بود که 

همـه شـرایط اعـم از تامیـن مـواد اولیـه، آب، بـرق، گاز 

و... برای تولیدکننده بدون کم و کاست مهیا باشد. 

همچنین باید یک تیم قوی برای مسائل گوناگون به 

ویـژه تامیـن نقدینگـی و مـواد اولیـه تولیدکننـده را 

همراهـی کنـد و شـرایط مهیـا شـود تا تولیـد مطابق با 

ظرفیـت اسـمی صـورت گیـرد. در ادامـه بایـد بخـش 

فروش نیز باید به دنبال بازار باشـد تا محصول واحد 

تولیـدی در بـازار بـه فـروش رود و هزینه های تولید به 

کارخانه بازگردد. متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان 

در شرایط کنونی نمی توانند این چرخه را کامل کنند 

و به میزان ظرفیت اسمی خود تولید انجام دهند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مفتولی الماس باران 

تـاک تاکیـد کـرد: بـا اطمینان خاطر می تـوان گفت 

بـه زودی تمـام واحدهـای نـوردی کوچک مقیـاس 

تعطیل خواهند شد و ممکن است این اتفاق حتی 

در سـال جاری با قطعی برق در تابسـتان رخ دهد. 

ایـن قاعـده بازار اسـت و ماهی های بـزرگ ماهی های 

کوچک را می خورند.
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یـک تولیدکننده شـمش فوالدی گفت: سیاسـت گذاری ها در حـوزه صنعت فوالد طی سـال های 
اخیـر بـه گونه ای بوده کـه بخش خصوصی این صنعت تحت فشـار قرار بگیـرد و در نهایت فعالیت 

خود را تعطیل کند.

بخش خصوصی محکوم به شکست است
یک تولیدکننده شمش فوالدی مطرح کرد:

یـک تولیدکننـده شـمش فـوالدی در گفت گـو با 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

عنـوان کـرد: شـرکت ما پـس از تالش هـای دوچندان 

بـا  را  آلیـاژی  سـبک  فـوالد  شـمش  طـرح  توانسـت 

ظرفیـت 30 هـزار تـن در سـال بـه مرحله بهره بـرداری 

رساند. از سال 1391 محصول شمش فوالدی )بیلت( 

در ابعـاد 125 در 125 میلی متـر بـا طـول 6 متـری در 

گرید 5SP و 3SP و استانداردهای روز دنیا در یک 

شیفت کاری تولید می کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه شـرکت محصـوالت خـود را در 

بورس کاالی ایران عرضه نمی کند، گفت: با توجه به 

سفارش مشتریان اقدام به تولید محصول می کنیم و 

در حقیقـت تولیـد را به صورت سـفارش محور انجام 

می دهیـم. عمـده مشـتریان مـا از جمله شـرکت های 

حوزه نورد هستند که به شمش فوالدی نیاز دارند و 

به صورت مستقیم با آن ها به معامله می پردازیم.

ایـن فعـال صنعـت شـمش فـوالدی بـا تاکیـد بـر 

اینکـه شـرکت نسـبت بـه شـرایط حاکـم بـر صنعـت، 

اقدام به تولید شمش فوالدی می کند، عنوان کرد: 

در سـال گذشـته و با تشـدید دخالت دولت و سـایر 

سیاست گذاران در زنجیره تولید فوالد، بازار خرید و 

بیشـتری  آشـفتگی  بـا  فـوالدی  فـروش محصـوالت 

روبـه رو شـد و اگـر دخالـت دولـت در فراینـد تولیـد، 

اجازه تولید دهد، تولیدکنندگان می توانند با خیال 

آسوده اقدام به تولید شمش فوالدی کنند.

شـمش  تولیـد  حقیقـت  در  شـد:  یـادآور  وی 

فوالدی با قیمت گذاری دسـتوری هیچ  گونه توجیه 

و  نـدارد  القایـی  تولیدکننـدگان  بـرای  اقتصـادی 

زمینه سـاز کاهـش تولیـد شـمش فـوالدی در کشـور 

می شود. متاسفانه بخش خصوصی از هیچ حمایتی 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

21         خرداد ماه  1401        شماره  219

محصوالت خود را در بورس عرضه نمی کند، افزود: 

مجموعـه مـا مـواد اولیه مورد نیاز خـود را به صورت 

مسـتقیم از کارخانه هـای تولیـدی آهـن اسـفنجی و 

همچنیـن از واسـطه های بازار فـوالد تامین می کند، 

امـا متاسفانــــه بـه دلیـــل کمبـــود مـواد اولیـــه و 

محدودیت هـای انـرژی بـه ویـژه بـرق بـا مشـکالت 

متعددی مواجه هستیم.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه قراضـه آهنـی مـورد نیـاز 

تامیـن  کشـور  داخـل  منابـع  از  را  تولیـدی  واحـد 

می کنیـم، اظهار کرد: تمامی تولیدکنندگان القایی 

به دلیل متناسـب نبودن قیمت مواد اولیه در بازار 

با مشکالت متعددی برخورد کرده اند. از طرفی به 

وضعیـت  در  شـرکت ها  ایـن  نیسـت؛  برخـوردار 

نامطلـوب و زیان دهـی قـرار دارنـد کـه بـا وجـود ایـن 

شـرایط قـادر بـه تـداوم تولیـد نخواهنـد بـود. دولـت 

باید تمهیداتی بیندیشـد تا مشـکل این واحدها هر 

چه زودتر حل شود.

واحدهای تولیدی، اولین قربانی   
کمبود برق

ایـن تولیدکننــــده شمــــش فـوالدی بـا انتقـــاد 

نسـبت به تحمیل بار کمبود برق به صنعت فوالد 

گفــــت: متاسفانــــه یکــــی از بزرگ تریــــن مشـکل 

مجموعه هـای فـوالدی، کمبـود انـرژی به  ویـژه برق 

اسـت. دولـت برنامـه خـود برای تامیـن برق خانگی 

را بـا اعمـال محدودیـت و فشـار بـر صنایـع فـوالدی 

پیـش  می بـرد و قطعـی بـرق یک نردبان بـرای دولت  

اسـت. در واقـع سـالیانی اسـت صنایـع فـوالدی از 

تاریـخ 15 خـرداد مـاه بـه دلیـل اعمـال محدودیـت 

انـرژی بـا کاهـش تولیـد مواجه می شـوند؛ به طوری 

که وقتی کسـری گاز و برق به وجود بیاید، وزارت 

نیرو در اولین فرصت، اقدام به محدودیت صنایع 

بـر  را  انـرژی  تمامـی کسـری  و  فـوالدی می کننـد 

دوش تولیدکنندگان فوالد می اندازد.

وی از اعمـال محدودیـت مصـرف برق در تولید 

ایـن شـرکت در سـه مـاه آینـده خبـر داد و گفـت: 

سـال 1401  مـاه  اردیبهشـت  ابتـدای  در  متاسـفانه 

نامـه ای مبنی بر اعمال محدودیت مصـرف برق در 

فصل تابستان صادر شد که به احتمال زیاد از 10روز 

آینـده شـاهد شـروع خاموشـی های گسـترده بـرای 

تولیدکنندگان القایی خواهیم بود.

این تولیدکننده ادامه داد: پیش بینی می شـود 

قطعـی بـرق همچـون سـال های گذشـته خسـارات 

زیادی به تولیدکنندگان القایی وارد کند؛ به طوری 

کـه ایـن تولیدکننـدگان هـم بـا کاهـش تولیـد مواجه 

می شوند و هم اینکه با عقب ماندن از برنامه تولید 

متعـددی  چالش هـای  بـا  خـود،  اصلـی  رویکـرد  و 

روبه رو خواهند شد.

خرید مواد اولیه از تولیدکننده و واسطه  
ایـن فعـال صنعـت شـمش فـوالدی با بیـان اینکه 

 تولید شمش فوالدی 
با قیمت گذاری دستوری 
هیچ  گونه توجیه اقتصادی 
برای تولیدکنندگان القایی 
ندارد و زمینه ساز کاهش 
تولید شمش فوالدی در 

کشور می شود

به طرح توسعه فکر نمی کنیم  
فعـال حـوزه صنعـت بـا ابـراز تاسـف از رویکـرد 

دولت هـا نسـبت بـه تولیـد، اذعـان کـرد: بـا شـرایط 

حاکـم بـر صنعت فـوالد، هیچ گونه برنامه توسـعه ای 

در دسـتور کار خـود نداریـم، در واقـع وضعیـت 

به گونـه ای اسـت کـه هرچـه تولیـد شـمش فـوالدی 

کمتر باشـد، با بحران کمتری برخورد خواهیم کرد. 

اکنون پایداری در وضعیت نامساعد صنعت فوالد 

بسیار دشوار است.

ایـن فعـال صنعـت شـمش فـوالدی مطـرح کـرد: 

اعمـال عـوارض صادراتـی در  بـا  متاسـفانه دولـت 

ابتـدای سـال، باعـث از بیـن رفتـن فرصـت صادراتی 

صادرکنندگان شـد. اکنون نیز که تولیدکنندگان از 

رکـود خـارج شـدند و مجـدد بـازار صادراتـی ایـران، 

رونـق گرفـت، بـا کاهـش قیمت هـای جهانـی فـوالد 

مواجه شدیم که به طور حتم تاثیر منفی خود را بر 

صنعت فوالد ایران می گذارد.

وی عنوان کرد: زمانی که تولیدکنندگان القایی 

در وضعیـت زیان دهـی بـه سـر می برنـد، بـا توجـه به 

کاهـش قیمـت فـوالد، اگـر تولیـد کمتـری داشـته 

باشـند، بـا ضـرر تولید کمتـری روبه رو خواهند شـد. 

در واقع شرکت ما یک هزار و 500 تومان به ازای هر 

کیلوگرم شمش فوالدی با زیان مواجه است اما در 

صورتـی کـه اگـر اقـدام بـه تولیـد محصـول نکنیـم، 

500تومان ضرر خواهیم کرد.

این تولیدکننده شـمش فوالدی در پایان با گالیه 

از وضعیت بازار فوالد افزود: انتظار داریم با توجه به 

سیاست های ناکارآمد و غلط گذشته، دولت دیگر در 

قیمت گـذاری مـواد معدنی و فلزی دخالت نداشـته 

باشند؛ چراکه همین دخالت ها و سیاست گذاری های 

اشتباه باعث تعطیلی تولیدکنندگان بخش خصوصی 

شـده اسـت. شـرکت های خصولتـی بـه دلیـل اینکـه 

بخشـی از سـهامداران شـرکت های تولیدکننـده آهن 

اسـفنجی هسـتند، باعث بـه انـزوا رفتن شـرکت های 

خصوصی در این صنعت می شوند. متاسفانه با این 

سـازوکاری کـه دولـت تاکنـون در پیـش گرفتـه، عـزم 

خود را جزم کرده که بخش خصوصی کشور را تحت 

فشـار قرار دهد و به نوعی کمر به نابودی این بخش 

بسته است.

دلیـل اینکـه بـا کمبـود ضایعـات آهنـی در کشـور 

روبه رو هسـتیم، برخی از بنگاه های ضایعات فلزی، 

انحصار عرضه این ماده اولیه تولیدکنندگان القایی 

را در دسـت گرفته انـد کـه ایـن عامـل باعـث آسـیب 

بیشـتر به این تولیدکنندگان شـده اسـت. همچنین 

بـه سـبب بحـران رکـود در کشـور و عـدم نوسـازی 

صنایع و سـاخت و سـاز، با کمبود قراضه صنعتی و 

ساختمانی در کشور مواجه هستیم.

ایـن تولیدکننـده اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه شـیوه 

مدیریت، تالش شده است که به نحو صحیحی از 

اسـتفاده کنیـم. در  تولیـد  فراینـد  اولیـه در  مـواد 

حقیقـت مشـکل اصلـی کوره هـای القایـی، کمبـود 

قراضه و آهن اسفنجی است و دولت باید تمهیداتی 

بیندیشد تا مشکل این واحدها نیز حل شود.
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مدیرعامل شـرکت فـوالد آلیاژی آرمـان زنجان گفت: به دنبال احـداث یک واحد فـوالد آلیاژی در 
مجموعـه هسـتیم تا بـا جلوگیری از حمل مـواد اولیـه و تحمیل هزینـه اضافی، قیمت تمام شـده را 

کاهش دهیم و کنترل بیشتری بر روی تولید محصول داشته باشیم.

طرح فوالد آلیاژی در دستور کار است
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی آرمان زنجان:

بـه  مربـوط  محدودیت هـای  مجموعـه،  داخـل  در 

حمل و نقل حل شود.

احداث کارخانه ذوب القایی  
بـا  اقتصـادی  توسـعه  طـرح  گفـت:  مـرادی 

افزایـش اشـتغال را در دسـتور کار قـرار دادیـم اما با 

توجـه بـه شـرایط بـازار بـه صـورت آهسـته اقـدام بـه 

پیاده سـازی برنامه هـای خـود می کنیـم. بـه طـوری 

کـه قـرار اسـت کارخانـه ذوب القایـی بـرای مراحـل 

فـورج تسـمه فـوالد را راه انـدازی و بتوانیـم بـدون 

صنعـت  تامین کننـدگان  از  یکـی  زنجـان،  آرمـان 

گـروه خودروسـازی  بـرای  کـه  اسـت  خودروسـازی 

 a سـایپا و سـایر مشـتریان خود، تسـمه فنری با گرید

پالس تولید می کند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا مشـکالت جـدی در 

تامیـن مـواد اولیـه مواجـه نیسـتند، افـزود: تمامی 

کشـور  داخـل  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد 

تامین می کنیم اما مسئله حمل و نقل مواد اولیه 

تنها چالش اصلی مجموعه اسـت که امیدواریم با 

راه انـدازی یـک کارخانـه ذوب و تولیـد فوالد آلیاژی 

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مـرادی  محمدعلـی 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: 

شرکت فوالد آلیاژی آرمان زنجان با ظرفیت 36هزار 

تـن، تسـمه های فـوالدی تولیـد می کنـد. همچنیـن 

شرکت اجرای یک طرح فوالدهای آلیاژی در دستور 

کار دارد. بیشـترین تمرکـز مـا معطـوف بـه تولیـد 

آلیـاژی اسـت کـه  فـوالد  نـورد گـرم  نـوار  و  تسـمه 

بـا  ایـن محصـول  از  تـن  یـک هـزار  ماهیانـه حـدود 

ضخامـت پنـج تـا 35میلی متـر و در عـرض پنـج تـا 

تولیـد  متـری  تـا 12  بـا طـول دو  و  12.5سـانتی متر 

می کنیم. در حقیقت بیشتر در ابعاد استانداردهای 

جهانی یعنی تسمه با طول 6 متر برای ماشین آالت 

و تجهیزات صنعتی و شـرکت هایی ازجمله سـایپا و 

ایران خودرو تولید داریم.

تولید تسمه خودرویی  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد آلیاژی آرمـان زنجان با 

بیـان اینکـه قریـب به 30 سـال در حوزه فـوالد آلیاژی 

فعالیـت می کننـد، عنوان کرد: شـرکت مـا با 80 نفر 

نیـروی انسـانی در دو شـیفت کاری، انـواع تسـمه 

فوالدی مورد نیاز مصرف کنندگان و صنایع تولیدی 

را به بازار فوالد عرضه می کند. شرکت فوالد آلیاژی 
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ایـران بـا توجـه به نیاز کشـور، محصوالت با کیفیت 

تولید می کند و خوشبختانه با کمبود فوالد آلیاژی 

روبـه رو نیسـتیم. البتـه بـازار در حالـت تعـادل قـرار 

گرفته و اگر مواد اولیه بیشتری در بازار عرضه شود، 

نتیجـه  و در  آلیـاژی کشـور  فـوالد  بـازار  بـه رکـورد 

تعطیلـی خـود تولیدکننـدگان ایـن صنعـت منجـر 

کارخانه هـای  اسـت  ممکـن  ادامـه  در  می شـود. 

وابسـته نیـز ورشکسـت و کارگـران ایـن واحدهـای 

تولیدی بیکار شوند.

مـرادی ادامـه داد: از طرفـی اگـر میـزان کمتـری 

ایـن  آلیـاژی عرضـه کنیـم، کمبـود  فـوالد  بـازار  در 

باعـث  کـه  می آیـد  وجـود  بـه  بـازار  در  محصـول 

می شـود مصرف کننـدگان دچـار مشـکل شـوند. در 

حال حاضر در این حوزه، تقریبا تعادل برقرار است.

لزوم اتحاد و همدلی میان تولیدکننده   
و دولت

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آلیـاژی آرمـان زنجـان 

عنوان کرد: همواره در پی بروز مشکالت واحدهای 

تولیـدی، دولـت بـه تشـکیل کمیتـه بحـران اقـدام و 

بهتریـن راهـکار موثـر در ایـن حـوزه بـرای خـروج از 

وضعیت رکود را معرفی می کند. از این رو مشاهده 

می شـود دولـت مشـوق تولیدکننـدگان و خواسـتار 

بهبود مشکالت آن ها است.

وی عنـوان کـرد: برخـی از تولیدکنندگان توقع و 

انتظـارت بیـش از پتانسـیل و ظرفیت دولـت دارند. 

در صورتـی کـه بایـد بـا رویکـرد اتحـاد، همدلـی و 

همگامی، دوشـادوش دولت برای توسـعه اقتصاد و 

بهبود مسیر تولید گام برداشت.

هیچ محدودیتی و به آسانی محصوالت مورد نیاز 

مشتریان را تولید کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آلیـاژی آرمـان زنجـان 

تصریـح کـرد: بـا احـداث ایـن کارخانـه ذوب و تولیـد 

فوالد آلیاژی، می توانیم دقت در فرایند تولید تسمه 

را افزایش دهیم. همچنین از ناخالصی های احتمالی 

در تولید محصول فروآلیاژی ها نیز کاسته می شود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه هیچ واحد تولیـدی بدون 

مشـکل در کشـور وجـود نـدارد، خاطرنشـان کـرد: 

مشـکالت شـرکت های فـوالدی بـا شـایعه پراکنی و 

تشویش اذهان عمومی حل نمی شود، به طوری که 

عـده ای بـا تصـور بـر ایـن فرضیـه غلـط، اهمـال کاری 

خود را بر دوش دولت می اندازد. تمامی واحدهای 

خـود،  تـالش  تمـام  به کارگیـری  بـا  بایـد  تولیـدی 

راهکارهای قانونی و عاقالنه ای برای رفع مشـکالت 

ارائه دهند. در واقع تولیدکنندگان باید مسـئولیت 

صفر تا صد بخش تولید را برعهده بگیرند.

مـرادی اذعـان کرد: دولت تالش خواهد کرد تا 

در زمـان کوتاهـی مشـکالت این واحدهـا را برطرف 

کنـد و بـه چرخـه تولیـد بازگرداننـد؛ بـه طـوری کـه 

وزارت صمـت و دولتمـردان آگاهـی کامـل نسـبت 

بـه وضعیـت بـازار فـوالد و واحدهـای تولیـدی ایـن 

صنعت دارند.

وی توضیحاتی درباره وضعیت بازار فوالد ارائه 

داد و مطـرح کـرد: از زمانـی کـه انحصار تولید فوالد 

آلیاژی را با از میان راندن محصوالت هندی و ترکیه 

از بـازار صنعـت فـوالد بـه دسـت آوردیـم، وضعیـت 

بـازار در حالـت مکفـی قـرار گرفتـه اسـت. این یعنی 

تولیدکنندگان داخلی همچون شرکت فوالد آلیاژی 

 با توجه به شرایط بازار 
به صورت آهسته اقدام به 
پیاده سازی برنامه های خود 
می کنیم. به طوری که قرار 
است کارخانه ذوب القایی 
برای مراحل فورج تسمه 

فوالد را راه اندازی و بتوانیم 
بدون هیچ محدودیتی و به 
آسانی محصوالت مورد نیاز 

مشتریان را تولید کنیم
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آلومینیومآلومینیوم

در جستجوی نیروی متخصص

دولت، حمایت از تولیدکنندگان را جدی بگیرد
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مدیرعامـل شـرکت سـراج آلومینیـوم آذربایجـان، تولیدکننده پروفیـل آلومینیومـی گفت: در 
حالـی که صنعـت اسـتراتژیک آلومینیوم روند رو به رشـدی را طـی می کند، متاسـفانه با کاهش 
نیـروی انسـانی متخصص طـی ماه های اخیـر مواجه هسـتیم که ضـرورت دارد تمهیـدات الزم 

برای رفع این معضل اندیشیده شود.

در جستجوی نیروی متخصص

بـا  گفت وگـو  در  قهرمانـی  منـوری  حسـن 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

عنـوان کـرد: صنعت آلومینیـوم روند رو به رشـدی 

را طـی سـالیان اخیـر داشـته اسـت. خوشـبختانه 

افزایـش  آلومینیومـی  انـواع محصـوالت  صـادرات 

یافتـه اسـت و تولیدکنندگانـی کـه بـا اسـتفاده از 

ماشـین آالت جدیـد و تکنولـوژی روز دنیـا اقـدام به 

گام هـای  توانسـته اند  می کننـد،  محصـول  تولیـد 

مثبتی را در این زمینه بردارند.  اگر محصوالت با 

کیفیـت و اسـتاندارد در داخـل کشـور تولید شـود، 

می توانیم ارزآوری مناسبی در بخش صادرات نیز 

داشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه چالش خاصی را در سال 

پایانـی  روزهـای  در  اگرچـه  نکردیـم؛  تجربـه   1400

تابستان سال گذشته با قطعی برق مواجه شدیم اما 

از آنجایـی کـه تمهیـدات الزم در خصـوص رفـع ایـن 

معضل را از قبل اندیشیده بودیم، بنابراین توانستیم 

شـرایط بحرانـی را مدیریـت کنیـم. در حـال حاضـر 

آمادگی هـای الزم بـرای روزهـای پیـش رو کـه ممکـن 

اسـت بـرق مجموعـه قطـع شـود را داریـم و امیـدوار 

هسـتیم بتوانیـم بـا شـرایط مطلـوب بـه تولیـد خـود 

ادامه دهیم.

به دنبال افزایش صادرات پروفیل هستیم  
مدیرعامل شـرکت سـراج آلومینیوم آذربایجان 

در خصـوص صـادرات پروفیـل آلومینیومـی، بیـان 

بـه  شـرکت  از محصـوالت  عمـده ای  بخـش  کـرد: 

آذریاجـان،  جمهـوری  ماننـد  همسـایه  کشـورهای 

ترکیه، ارمنستان، عراق و افغانستان صادر می شود. 

وضـع  بـه  اقـدام  دولـت  جـاری،  سـال  ابتـدای  در 

عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی و فلزی کرد 

که خوشبختانه با پیگیری و اعتراض تولیدکنندگان 

و فعـاالن صنعتـی لغـو شـد. بـه نظـر می رسـد کـه 

وضع عوارض بر صادرات، یک اقدام غیرکارشناسانه 

از سوی دولت بود که ادامه آن می توانست منجر 

دولت هـای  شـود.  صـادرات  شـدید  کاهـش  بـه 

مختلـف در سـایر کشـورهای جهـان، مشـوق های 

فراوانـی را بـرای تولیدکنندگان در نظر می گیرند تا 

بـرای  الزم  زمینـه  محصـول،  صـادرات  بـر  عـالوه 

درآمدزایـی و اشـتغال زایی را فراهـم کننـد. در حال 

حاضـر بـا لغـو عـوارض، صـادرات رشـد پیـدا کـرده 

اسـت و مـا توانستیـــم محصـوالت خـود را از طریـق 

یـک شرکـــت ترکیــــه ای، بـه بعضـــی از کشورهـــای 

اروپایی صادر کنیم. در حدود 60 درصد محصوالت 

تولیـدی شـرکت صـادر می شـود و نـگاه ویـژه ای بـه 

این حوزه داریم.

منـوری قهرمانـی در ارتبـاط بـا ظرفیـت تولیـد، 

مطـرح کـرد: ظرفیـت تولیـد شـرکت ماهانـه 150 تـن 

اسـت و انواع پروفیل آلومینیومی و یراق آالت مورد 

استفاده در مخابرات، نیروگاه ها و ... تولید می شود. 

ضمـن اینکـه خـط تولیـد بیلت آلومینیومـی نیز طی 

یـک مـاه آینـــده راه انـــدازی خواهـــد شـــد و امیـدوار 

هستیــــم بتوانیــــم بـا بهره بـــرداری از ایـــن طــــرح، 

اشتغال زایی و درآمدزایی خوبی داشته باشیم.

تامین شمش آلومینیوم از بورس   
کاالی ایران

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  بـه  ادامـه  در  وی 

چالش های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: 

شمش آلومینیومی مورد نیاز خود را از بورس کاالی 

ایران خریداری می کنیم. خوشبختانه این محصول 

بـه میـزان کافـی توسـط شـرکت های معتبـر ماننـد 

آلومینای ایران در بورس عرضه می شـود و با چالش 

خاصی در این زمینه مواجه نیستیم. از آنجایی که 

به دنبال فعالیت قانونمند در تولید هستیم، تمایلی 

بـه خریـد شـمش از بـازار آزاد نداریم و بـرای خرید از 

بـورس کاال و همچنیـن فروش محصـوالت نهایی، از 

فاکتورهای رسمی و قانونی استفاده می کینم و در 

کوتاهـی  بـورس  بـه  معتبـر  مـدارک  و  اسـناد  ارائـه 

نمی کنیـم. به نظر می رسـد افـرادی که در بـازار آزاد 

فعالیـت می کننـد، تمایـل چندانـی بـه ارائـه فاکتور 

فروش رسمی ندارند و قیمت شمش را به هر میزان 

کـه دلخـواه آن هـا اسـت، تعیین می کننـد. در حالی 

ایـران  کاالی  بـورس  در  محصـول  ایـن  قیمـت  کـه 

مشـخص اسـت و تولیدکننـده بـه هر میـزان که نیاز 
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بـا  هسـتیم واحدهـای ذی ربـط همکاری هـای الزم 

کـه  آنجایـی  از  باشـند.  داشـته  را  تولیدکننـدگان 

فعالیـت مجموعـه مـا صادرات محـور اسـت، تنهـا 

معضلـی کـه در ایـن خصـوص بـا آن روبه رو هسـتیم، 

ایـن اسـت کـه موفـق نشـده ایم میـزان ارزش افـزوده 

فـروش صادراتـی خـود را در سـازمان امـور مالیاتـی 

مالیاتـی  معافیت هـای  از  تـا  کنیـم  ثبـت  کشـور 

بهره مند شویم.

لزوم تثبیت نرخ دالر  
مدیرعامـل شـرکت سـراج آلومینیـوم آذربایجـان 

در ارتبـاط بـا تاثیـر تحریـم در تولیـد، مطـرح کـرد: 

امـکان صـادرات مسـتقیم محصـول بـه کشـورهای 

اروپایـی در شـرایط تحریمـی وجـود نـدارد و ناچـار 

هسـتیم از طریـق یـک شـرکت ترکیـه  ای، اقـدام بـه 

اجـرای آن کنیـم. نوسـان نـرخ ارز در ایـن شـرایط نیـز 

و  شـده  اولیـه  مـواد  قیمـت  افزایـش  بـه  منجـر 

تولیدکننـده را سـردرگم کـرده اسـت. در روزهـای 

پایانی سـال 1400، قیمت شـمش همزمان با افزایش 

نـرخ ارز، رشـد پیـدا کـرد و در حال حاضر قیمت این 

محصول کاهش یافته اسـت. در حالی که باید یک 

ثبات مشخصی در قیمت مواد اولیه وجود داشته 

باشـد تـا تولیدکننده بتوانـد برنامه ریـزی بلندمدت 

بـرای تولیـد داشـته باشـد. اگرچـه قیمـت جهانـی 

آلومینیوم به دنبال جنگ روسیه و اوکراین به یکباره 

رشد چشمگیری پیدا کرد اما در حال حاضر قیمت 

داشته باشد، اقدام به خرید ماده اولیه می کند.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی ضمن اشاره 

به تامین کافی قطعات یدکی، اذعان کرد: از دانش 

و تکنولـوژی روز دنیـا کـه مربـوط بـه کشـور ایتالیـا 

اسـت، در خـط تولیـد پروفیـل اسـتفاده می کنیـم. 

ضمـن اینکـه دسـتگاه پـرس مجموعـه نیـز سـاخت 

کشـور چین اسـت و از قالب های ترکیه ای در واحد 

ایـن وجـود اگـر در  بـا  ریخته گـری بهـره می بریـم. 

تامین قطعات یدکی مورد نیاز دچار مشکل شویم، 

اقدام به ثبت سـفارش از کشـور مبدا می کنیم و با 

توجـه بـه اینکـه همـواره قطعات مـورد نیاز بـه میزان 

کافی در انبار شرکت وجود دارد، مشکل خاصی در 

این زمینه نداریم.

نیازمند نیروی انسانی متخصص هستیم  
منــــوری قهرمانــــی، کمبــــود نیــــروی انســانی 

متخصـص را یکـی از معضـالت اصلـی بخـش تولیـد 

دانست و تصریح کرد: از آنجایی که آلومینیوم یک 

صنعـت اسـتراتژیک اسـت، بایـد نیروهـای انسـانی 

بـه کار  تولیـد  متخصـص در بخش هـای مختلـف 

تعـداد کارشناسـان و  امـا متاسـفانه  گرفتـه شـوند 

متخصصان به شـدت کاهش یافته و همین مسـئله 

تولیدکننـدگان محصـوالت آلومینیومـی را با چالش 

مواجـه کـرده اسـت. اگرچـه آموزش هـای تخصصـی 

الزم بـه منظـور افزایـش سـطح دانش افراد شـاغل در 

شرکت سراج آلومینیوم آذربایجان داده می شود اما 

افزایـش هزینه هـای تولیـد، شـرایط حفـظ آن هـا در 

مجموعه را دشوار کرده است. افزایش 56 درصدی 

حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری همزمان با 

رشـد سـایر هزینه ها مانند بیمه، مالیـات، بـرق و ... 

نمی تواند چاره ساز مشکالت باشد. علی رغم اینکه 

ما همواره مشوق هایی را برای کارشناسان و کارگران 

شاغل در مجموعه در نظر گرفته ایم اما مادامی که 

شاهد رشد تورم و قیمت کاالهای اساسی هستیم، 

بنابرایـن نمی توانیـم انتظـار چندانـی در توسـعه و 

پیشرفت تولید داشته باشیم.

 وی در خصـوص موانـع موجـود در تولیـد اضافه 

کـرد: اخـذ مالیات هـای مختلـف از تولیدکننـدگان، 

یکـی دیگـر از چالش هـای مهـم اسـت کـه امیـدوار 

ایـن فلـز در بـورس فلزات لندن کاهش یافته و به دو 

هـزار و 800 دالر بـه ازای هـر کیلوگرم رسـیده اسـت. 

اگـر دولـت بتواند ثبات نسـبی در روند قیمـت دالر 

ایجـاد کنـد و قیمـت آن ثابت باقی بماند، صـادرات 

مطلوب تری خواهیم داشت. 

منوری قهرمانی چشم انداز صنعت آلومینیوم 

را مثبـت ارزیابـی کـرد و گفـت: صنعـت آلومینیوم 

و  اسـت  پیشـرفت  حـال  در  کشـور  داخـل  در 

محصوالت تولیدشده در این بخش قابلیت رقابت 

بـا نمونه هـای مشـابه خارجـی را دارنـد. زمانـی مـا 

ناچار به واردات پروفیل آلومینیومی از کشور ترکیه 

بودیم اما در حال حاضر صادرکننده این محصول به 

کشـورهای همسایه هسـتیم و توانسـته ایم گام های 

مثبتی را در خودکفایی صنعت آلومینیوم برداریم. 

به نظر می رسد آینده روشنی در انتظار این صنعت 

اسـتراتژیک اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا همـکاری 

دولـت و بخـش خصوصـی بتوانیـم شـاهد توسـعه 

روزافزون آن باشـیم.

وی در پایـان در خصـوص طرح هـای توسـعه ای 

این شرکت، یادآور شد: خط تولید بیلت آلومینیومی، 

خط آنودایزینگ پروفیل آلومینیومی و همچنین خط 

پـرس اکسـتروژن طـی ماه هـای آینده به بهره بـرداری 

خواهند رسید. همزمان با اجرای طرح های توسعه، 

بـه دنبـال اشـتغال زایی در منطقـه هسـتیم و تمـام 

تـوان خـود را بـرای رشـد تولیـد و صـادرات پروفیل به 

کار خواهیم گرفت.
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مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل شـهاب جم گفت: تولیدکنندگان سـیم و کابل آلومینیومی در 
حالـی بـا چالش هـای مختلف مواجـه هسـتند کـه تنهـا راه برون رفت از ایـن شـرایط، حمایت 

دولت است و امیدوار هستیم مسئوالن توجه بیشتری به بخش تولید کنند.

دولت، حمایت از تولیدکنندگان را جدی بگیرد

محمدعلی اخالقی زاده در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

شـرکت سـیم و کابل شـهاب جم فعالیت خود را در 

زمینه تولید انواع سـیم و کابل آلومینیومی از سـال 

1369 در استان قزوین آغاز کرده است. ضمن اینکه 

بـا اجـرای طرح هـای توسـعه ای در سـال  در ادامـه 

1385، موفـق بـه تولیـد انواع سـیم و کابل های فشـار 

قـوی و همچنیـن کابل هـای تک رشـته شـده ایم. در 

بـه صـورت مسـتقیم در  نفـر  نیـز 60  حـال حاضـر 

مجموعه مشغول فعالیت هستند.

و  سـیم  چالش هـای صنعـت  در خصـوص  وی 

کابل، عنوان کرد: صنعت سیم و کابل با معضالت 

فراوانـی طـی سـالیان اخیـر مواجه بوده اسـت. رشـد 

سـازمان های  نکـردن  و همـکاری  سـو  یـک  از  تـورم 

دولتـی بـا تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی از سـوی 

دیگر، منجر به افزایش مشکالت شده است. ضمن 

اینکه نظارت های الزم از سوی سازمان های ذی  ربط 

برای تولید سـیم و کابل اسـتاندارد انجام نمی شـود 

که به دنبال آن، شاهد عرضه محصوالت بی کیفیت 

و تقلبی در سطح بازار هستیم. در حال حاضر افراد 

بسـیاری اقدام به تولید سـیم و کابل های تقبلی در 

و  می کننـد  اسـتاندارد  غیـر  زیرپلـه ای  واحدهـای 

بـازار  ایـن محصـوالت در سـطح  متاسـفانه عمـده 

عرضه می شـود. در حالی که تولیدکنندگان واقعی 

سیم و کابل اقدامات الزم جهت استانداردسازی را 

در دستور کار خود قرار داده اند و به دنبال تولید و 

عرضه محصول با کیفیت و جلب رضایت مشـتری 

هستند، عملکرد مثبت آن ها تحت تاثیر واحدهای 

غیرمجاز قرار گرفته است.

افزایش قیمت مواد اولیه، تولید را   
سخت کرده است

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل شـهاب جـم در 

همین راسـتا اضافه کرد: نوسـان قیمت مواد اولیه، 

اکثـر  کـه  اسـت  چالش هایـی  مهم تریـن  از  یکـی 

تولیدکننـدگان بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد. 

قیمت مواد اولیه در حدود دو برابر رشد پیدا کرده 

کاهـش  حـال  در  مجموعـه  گـردش  در  سـرمایه  و 

اسـت. مگـر درآمدزایـی یـک واحـد تولیـدی سـیم و 

کابل چقدر است که بخواهد چند برابر آن را صرف 

خرید مواد اولیه و سایر هزینه های تولید کند؟

اخالقـی زاده در ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیـه و 

چالش های موجود در این زمینه، مطرح کرد: مفتول 

آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاالی ایـران 

خریـداری می کنیم. زمانی که قیمت آلومینیـوم در 

بازاهـای جهانـی )LME( بـا نوسـان همـراه می شـود، 

قیمـت شـمش بـه عنـوان مـاده اولیه مـورد نیاز تولید 

ایـن  تولیدکننـدگان  و  می کنـد  تغییـر  نیـز  مفتـول 

محصول نیز ناچار به افزایش قیمت هستند. بنابراین 

نوسان قیمت، تاثیر بسزایی در تولید محصول نهایی 

که همان سیم و کابل است، خواهد گذاشت. اگرچه 

امـکان تامیـن بعضی مـواد اولیه مانند قرقـره چوبی و 

آهنی از بورس کاال فراهم نیست و ما ناچار به خرید 

از بازار آزاد هستیم. متاسفانه قیمت مشخصی برای 

این محصول در بازار وجود ندارد و معموال با دو تا سه 

برابـر قیمـت واقعـی فروختـه می شـود. مزیت تامین 

ماده اولیه از بورس کاال، شفافیت در معامله است و 

بر همین اساس، ما همواره به دنبال خرید از این تاالر 

صنعتی هسـتیم. ضمن اینکه برای خرید از بورس و 

همچنیـن فروش سـیم و کابـل، از فاکتورهای رسـمی 

اسـتفاده می کنیـم و بـه دنبـال فعالیـت در چارچوب 

قانون هستیم.

وی در ارتبـاط بـا کاربـرد محصـوالت این شـرکت، 

تصریح کرد: با توجه به قدرت رسانایی فلز آلومینیوم، 

از کابل هـای آلومینیومـی روکشـدار در شـبکه های 

انتقال برق و همچنین سیم کشی واحدهای مسکونی 

و تجـاری اسـتفاده می شـود. یکـی از مزایـای مهم این 

محصـول، کاهـش خطـر برق گرفتگـی اسـت. در حال 

حاضـر محصـوالت مـا بـه 20 اسـتان کشـور ارسـال 
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اسـت،  داشـته  کابـل  و  خاصـی در صنعـت سـیم 

اظهـار کـرد: بـا توجـه به اینکه مواد اولیـه مورد نیاز 

تولیـد سـیم و کابـل در داخـل وجـود دارد، بنابرایـن 

تحریم های خارجی تاثیری در این صنعت نداشته 

اسـت. بـه جـرات می تـوان گفـت صنعـت سـیم و 

کابـل گرفتـار تحریم هـــای داخلـی شـــده اســـت و 

حمایـت دولـت، تنهـا راه حـل رهایـی از مشـکالت 

اسـت کـه می توانـد نقـش بسـزایی در رونـق تولیـد 

داشته باشد.

کاهش تولید همزمان با قطعی برق  
وی در ادامـه بـه رشـد قیمـت حامل هـای انـرژی 

اشـاره کـرد و گفـت: افزایـش قیمت همـراه با قطعی 

بـرق و گاز واحدهـای تولیـدی در روزهـای مختلـف 

سـال، در حالـی رخ داده اسـت کـه تولیدکننـدگان 

متحمـل ضررهـای مالی فراوانی شـده اند. چنـد روز 

پیـش اداره بـرق اسـتان قزویـن طـی مکاتبـه ای بـه ما 

اعـالم کـرد کـه بایـد مصـرف بـرق مجموعـه را از ماه 

آینـده تـا پایـان فصل تابسـتان سـال جاری بـه حداقل 

نصف کاهش دهیم. اگرچه ما همکاری های الزم را 

در این خصوص با مسئوالن داریم اما از آنجایی که 

نمی توانیـم پیش بینـی مشـخصی از آینـده داشـته 

باشیم، بنابراین تالش می کنیم تا با افزایش شیفت 

کاری، تولید محصوالت خود را افزایش دهیم.

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل شـهاب جـم 

ضمـــن اشـــاره بـــه اهمیـــت تولیـــد سیـــم و کابـل 

استاندارد، تصریح کرد: از آنجایی که انواع سیم و 

کابل های تقلبی تولید و در بازار عرضه می شـوند، 

راستـــای  در  الزم  فرهنگ ســازی  بایـد  بنابرایـــن 

شناسایی و استفاده از این محصوالت انجام شود. 

البته نقش واحدهای نظارتی نیز در این بین بسیار 

حائـز اهمیـت اسـت و اگـر نظارت هـای مـداوم در 

سـطح بـازار وجـود نداشـته باشـد، نتیجـه مطلـوب 

حاصـل نخواهـد شـد. اگـر مـا بتوانیـم تولید سـیم و 

کابل هـای اسـتاندارد را افزایـش دهیـم، می توانیـم 

رقابت پذیری مناسـبی با کشـورهای معتبر داشـته 

باشیم. چراکه دانش و تکنولوژی الزم جهت تولید 

سـیم و کابل در داخل وجود دارد و در صورتی که 

حمایت هـای الزم از تولیدکننـدگان صـورت پذیرد، 

می توانیـم محصـوالت تولیـدی را به نقاط مختلف 

جهان صادر کنیم.

به دنبال حفظ نیروی انسانی شاغل در   
مجموعه هستیم

و  حقـوق  افزایـش  بـا  ارتبـاط  در  اخالقـی زاده 

دسـتمزد در سـال 1401، عنـوان کـرد: هزینه هـای 

تولیـد طـی سـالیان اخیـر همـواره در حـال افزایـش 

بـوده اسـت و رشـد 57 درصـدی حقـوق و دسـتمزد 

کارگـران، کارفرمایـان را در تنگنـای مالی قـرار داده 

اسـت. حق بیمه نیروهای انسـانی در سـال جاری، 

30 درصـد افزایـش یافتـه و سـایر هزینه هـا ماننـد 

اسـت.  داشـته  چشـمگیری  رشـد  نیـز  مالیـات 

امیدوار هستیم با افزایش تولید و همچنین فروش 

محصـوالت، بتوانیـم تمـام کارگـران و متخصصـان 

شرکت را حفظ کنیم.

وی در پایان یادآور شد: در صورتی که مسئوالن 

و  کننـد  حمایـت  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان  از 

همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی شکل 

بگیرد، می توانیم نسبت به آینده این صنعت مهم 

امیدوار باشیم.

می شود و خوشبختانه توانسته ایم اعتماد مشتریان 

را در گـذر زمـان جلـب کنیـم. اگرچـه تعـدادی از 

محصـوالت شـرکت بـه عـراق، افغانسـتان و بعضـی 

کشـورهای اروپایـی صـادر می شـد امـا همزمـان بـا 

تشـدید تحریم هـا و همچنیـن چالش هـای مختلفـی 

کـه در بخـش صـادرات وجـود دارد، فعالیت خاصی 

در این زمینه نداریم.

لزوم اجرای طرح های توسعه ای نیمه تمام  
ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل آلومینیومـی در 

و  کـرد  اشـاره  تولیـد  بخـش  مشـکالت  بـه  ادامـه 

گفـت: ظرفیـت تولیـد سـاالنه 6 هـزار تـن در سـال 

اسـت کـه در حـال حاضـر بـا کمتـر از 50 درصـد 

مشـغول فعالیـت هسـتیم. زمانـی کـه نمی توانیـم 

مواد اولیه مورد نیاز را به میزان کافی تهیه کنیم، 

بنابرایـن چـاره ای جـز کاهـش تولیـد نداریـم. ضمـن 

اینکـه بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت مـس، خـط تولید 

سـیم و کابـل مسـی را بـه صـورت موقـت تعطیـل 

طرح هـای  تولیدکننـدگان،  از  بسـیاری  کرده ایـم. 

توسـعه ای مختلفـی را بـه منظـور افزایـش تولیـد و 

اشتغال زایی در نظر گرفته اند که به دلیل معضالت 

موجـود، قـادر بـه اجـرای آن هـا نیسـتند. در حالـی 

کـــه اجـــرای طرح هـــای توسعــه نیازمنـد حمایـت 

سـازمان های ذی ربـط اسـت و مسـئوالن بایـد نـگاه 

ویـژه ای بـه طرح هـای صنعتـی نیمه تمـام و تکمیـل 

نشده داشته باشند.

اخالقـی زاده در خصـوص فراینـد تولیـد، اذعـان 

کرد: مفتول هشت میلی متری آلومینیومی پس از 

رشتــــه  بــــه  و  نازک کـــاری  کشـــش،  عملیــــات 

مفتول هـای باریـک تبدیـل می شـود. در ادامـه ایـن 

تابانـده و سـپس عایـق کاری  بـه یکدیگـر  رشـته ها 

می شـوند. در ادامـه بـا اسـتفاده از روکـش گرانـول، 

محصــول نهــایی که همان سیم آلومینیومی است، 

از  پـس  نیـز  آلومینیومـی  کابـل  می شـود.  تولیـد 

تابانده شـدن رشـته سـیم ها به دسـت می آید و پس 

از بسـته بندی، برای مشـتریان شرکت که بیشتر از 

شهرهای بزرگ صنعتی هستند، ارسال می شود.

اخالقــــی زاده در پاســــخ بـه ســــوال خبرنگــــار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا تحریم ها تاثیر 
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انزوای صنعت سیم و کابل

جنگ برای تولید
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مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابل لیـا قزوین گفـت: در حالی کـه نظارت هـای الزم جهت تولید 
سـیم و کابل هـای سـاختمانی اسـتاندارد انجـام نمی شـود و ایـن صنعت به حـال خود رها شـده 
اسـت، شـاهد عرضه گسـترده محصوالت تقلبی در سـطح بازار هسـتیم کـه این امر هـم به ضرر 

تولیدکنندگان واقعی و هم مصرف کنندگان نهایی تمام خواهد شد.

انزوای صنعت سیم و کابل

با چالش تامین قطعات یدکی مواجه هستیم  
مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل لیـا قزویـن در 

ادامـه بـه چالـش تامیـن قطعـات یدکـی اشـاره کـرد و 

گفـت: هزینـه تعمیـرات و نگهـداری دسـتگاه ها و 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده در خط تولید مجموعه 

بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت و بـه دنبـال عرضـه 

قطعات بی کفیت چینی در بازار، امکان دسترسی 

نیسـت.  فراهـم  اروپایـی  باکیفیـت  قطعـات  بـه 

بلبرینـگ، تسـمه، قطعـات الکترونیکـی و ... مـورد 

کوتـاه  مدتـی  از  پـس  ماشـین آالت،  در  اسـتفاده 

مسـتهلک می شـوند کـه دلیـل آن، عرضه قطعـات با 

برندهای جعلی در سـطح بازار اسـت. تولید سـیم و 

کابل باکیفیت، نیازمند استفاده از تجهیزات به روز 

است و اگر نتوانیم قطعات یدکی مورد نیاز را فراهم 

کنیـم، در ادامـه از کیفیـت محصـوالت تولیدشـده 

کاسته خواهد شد.

آتشـک ضمـن انتقـاد از عرضـه مـواد اولیـه در 

بـورس کاالی ایـران، مطـرح کـرد: واقعیـت امـر ایـن 

اسـت کـه عرضـه و تقاضـای مـواد اولیـه در بـورس 

کاالی ایـران بـا یکدیگـر همخوانـی نـدارد و همیـن 

مسـئله تولیدکننـدگان را بـا مشـکل مواجـه کـرده 

اسـت. دی اکتیل فتاالت )DOP(، ماده اولیه مورد 

نیـاز تولیـد گرانـول در سـیم و کابـل اسـت کـه مـا 

همزمـان بـا راه اندازی مجموعه در سـال 1370 از آن 

ایـن  عرضـه  اینکـه  از  پیـش  می کنیـم.  اسـتفاده 

محصـول در بـورس کاال انجـام شـود، چالش خاصی 

در تامیـن آن وجـود نداشـت امـا از زمانـی کـه ایـن 

اسـکندر آتشـک در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: در حال 

حاضر شرایط صنعت سیم و کابل کشور به هیچ وجه 

مناسـب نیسـت و متاسـفانه اقدامات الزم از جانب 

بهبـود  جهـت  ذی ربـط  انجمن هـای  و  سـازمان ها 

وضعیت حاکم انجام نمی شود. صنعت سیم و کابل 

طـی سـالیان اخیـر بـه حـال خـود رهـا شـده اسـت و از 

آنجایـی کـه نظارت هـای الزم در ایـن صنعـت وجـود 

نـدارد، بـه جـرات می تـوان گفـت تعـداد واحدهـای 

زیرزمینـی کـه بـه صـورت غیرفانونـی اقـدام به تولید 

انـواع سـیم و کابـل تقلبـی می کننـد، بـه دو برابـر 

واحدهای مجاز افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تولید و عرضه محصوالت تقلبی کــه 

از اسـتانداردهای الزم نیز برخوردار نیسـتند، منجر 

به حوادث ناگواری مانند پالسـکو و ... خواهد شـد 

و بیـش از 50 درصـد اتفاقاتـی کـه در ایـن زمینــه رخ 

و  سـیم  از  نکـردن  اسـتفاده  بـا  مرتبـط  می دهـد، 

کابل هــــای استانـــدارد در سیـــم کشی واحدهــــای 

مسـکونی، اداری و تجـاری اسـت. در حـدود 6 مـاه 

قبـل، تعـدادی از واحدهـای مسـکونی مسـکن مهـر 

آبیک طعمه حریق شد که پس از آن، کارشناسی های 

الزم جهـت بررسـی علـت وقوع آتس سـوزی صورت 

گرفت. در پایان مشـخص شـد از سـیم و کابل هایی 

کـه بـا برنـد تقلبـی در بـــازار عرضـــه می شونـــد، در 

سیم کشـی ایـن واحدهـــا استفـــاده شـــده اســـت و 

متاسـفانه ایـن معضـل در بسـیاری از نقـاط مختلف 

کشور وجود دارد.

محصـول در بـورس کاال عرضـه شـد، قیمـت آن 10 

هـزار تومـان نسـبت بـه بـازار آزاد افزایش پیـدا کرده 

اسـت. عرضـه و تقاضـای ایـن محصول در بـورس به 

نحـوی اسـت کـه بـرای مثال اگـر دی اکتیل فتاالت 

مورد نیاز مجموعه 20 تن در ماه باشد، چاره ای جز 

تقاضـای 80 تنـی بـرای آن نداریـم تـا بتوانیم حداقل 

نیـاز خـود را تامیـن کنیـم. قیمت پایـه این محصول 

52 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است که ناچار 

بـه خریـد با قیمت نهایـی 61هزار تومان بـه ازای هر 

کیلوگرم هستیم. رقابت ایجاد شده در بورس کاال، 

منجـر بـه اختالف قیمـت 9 هزار تـا 15 هزار تومانی 

ایـن محصول شـده اسـت کـه صرفه اقتصـادی برای 

تولیدکننده ندارد.

عرضه و تقاضا در بورس کاالی ایران   
همخوانی ندارد

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: متاسـفانه ایـن 

معضـل در ارتبـاط بـا عرضـه مفتـول مسـی در بـورس 

کاالی ایـران نیـز وجـود دارد. مـا مفتـول را بـه صـورت 

مستقیم از دو شرکت بزرگ تولیدکننده این محصول 

خریداری می کنیم اما از آنجایی که کاتد مس، ماده 

اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان مفتول مسـی اسـت و 

بنابرایـن  می شـود،  عرضـه  ایـران  کاالی  بـورس  در 

اختالف قیمت کاتد مس طی یک هفته اخیر که در 

حـدود هفـت هـزار تومـان بـوده، منجـر بـه افزایـش 

قیمت مفتول شده است. اگرچه مفتول مسی نیز در 

بـورس کاال عرضـه می شـود اما میزان تقاضا بـرای این 
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الزم  بنابرایـن  می شـود.  همـراه  بیشـتری  ارزآوری 

اسـت تـا بازنگـری اساسـی در خصـوص عرضـه مـواد 

اولیـه در بـورس کاالی ایـران انجـام شـود تـا ضمـن 

کشـور،  داخـل  در  تولیـد  شـرایط  تسـهیل  و  ثبـات 

بتوانیم شاهد صادرات هرچه بیشتر سیم و کابل به 

سایر کشورهای جهان باشیم.

آتشـک در خصوص میزان ظرفیت تولید، عنوان 

کرد: ظرفیت تولید مجموعه، ماهانه 150 تن محصول 

اسـت کـه اگـر مـواد اولیـه مـورد نیـاز تامیـن شـود، 

قابلیـت افزایـش آن وجـود دارد. سـیم و کابل هـای 

مـورد  در صنعـت ساختمان سـازی  نیـز  تولیدشـده 

استفاده قرار می گیرند.

دولت در کار تولیدکنندگان دخالت نکند  
اگـر دولـت چـوب الی چـرخ  تاکیـد کـرد:  وی 

تولیدکنندگان بخش خصوصی نگذارد، ما می توانیم 

مسـیر تولیـد را بـه درسـتی ادامـه دهیـم. اگـر یـک 

بازنگـری اساسـی در نحـوه عرضـه مـواد اولیـه انجـام 

شـود، بسـیاری از مشـکالت تولیـد بـه مـرور زمان حل 

خواهد شد. متاسفانه نظارت های الزم جهت عرضه 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیدکننـدگان وجـود نـدارد و 

سـازمان های مختلـف تنهـا به دنبال منافع شـخصی 

خـود هسـتند. شـرکتی کـه تنهـا پنـج تـن دی اکتیـل 

فتاالت تولید می کند، چگونه می تواند این محصول 

را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کنـد؟ بنابرایـن الزم 

تولیدکننـدگان  از  الزم  حمایت هـای  تـا  اسـت 

کوچک مقیاس جهت تولید و عرضه محصول انجام 

شـود تـا بـه مـروز زمـان، معضـالت موجـود در زمینـه 

تولید کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل لیا قزوین در پایان 

یادآور شد: عالقمندی ما به تولید باعث شده است 

تا بتوانیم شـرایط  دشـوار موجود را تحمل کنیم و به 

فعالیت خود ادامه دهیم. هدف ما از تولید، توسعه 

و پیشـرفت صنعت سـیم و کابل اسـت و اگر نگاهی 

غیـر از ایـن داشـتیم، در حـال حاضـر شـرکت تعطیـل 

شـده بـود امـا متاسـفانه چالش هـای بسـیاری در ایـن 

صنعـت وجـود دارد کـه شـرایط تولیـد را بـه شـدت 

تحـت تاثیـر قـرار داده و نمی دانیـم چـه آینـده ای در 

انتظار صنعت سیم و کابل است.

حقوق و دسـتمزد نیروی انسـانی در 

سـال 1401 پرداخـت و گفـت: با توجه 

مختلـف  هزینه هـای  افزایـش  بـه 

تولیـد، افزایـش 57 درصـدی حقـوق 

کارگران نیز شـرایط را بیش از پیش دشـوار سـاخته 

نیـروی  بیمـه  حـق  هزینـه  گذشـته،  سـال  اسـت. 

60میلیـون  ماهانـه  مجموعـه،  در  شـاغل  انسـانی 

تومان بود که این رقم در سال جاری به 110میلیون 

تومـان افزایـش پیـدا کـرده اسـت. اگرچـه بایـد در 

نظـر داشـت بـا توجـه بـه تـورم اقتصـادی حاکـم در 

کشـور، حقـوق و دسـتمزد نیـز بایـد افزایـش پیـدا 

کنـد امـا مادامـی که قیمت کاالهای اساسـی چند 

برابـر می شـود، بنابرایـن رشـد 57 درصـدی حقـوق 

تاثیـر خاصـی بـر شـرایط معیشـتی جامعـه کارگـری 

نخواهد داشت.

وی در خصـوص سـایر چالش هـای موجـود در 

بخـش تولیـد، اذعـان کـرد: از دیگـر معضـالت بخـش 

تولیـد می تـوان به افزایش قیمت حامل های انـرژی و 

نوسـان نـرخ ارز اشـاره کـرد کـه نـه تنهـا عملکـرد ایـن 

بخـش بلکـه اکثـر حوزه هـا را تحـت تاثیـر قـرار داده 

قیمـت  بـا  گذشـته،  هفتـه  در  مـس  کاتـد  اسـت. 

255هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس عرضه 

شـد کـه همزمـان بـا افزایـش نـرخ دالر، قیمـت ایـن 

محصـول بـه 262 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

افزایـش یافتـه اسـت کـه ایـن اختـالف قیمـت ایجـاد 

شده در نهایت به ضرر تولیدکننده خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل لیـا قزویـن در 

ارتبـاط بـا صـادرات سـیم و کابـل، بیـان کـرد: سـیم و 

صـورت  بـه  مجموعـه  در  شـده  تولیـد  کابل هـای 

غیرمستقیم به کشورهای همسایه صادر می شود. 

اگـر یـک ثبات نسـبی در قیمت مـواد اولیه بـه ویژه 

گرانول در داخل کشور وجود داشته باشد، بنابراین 

هـم تولیـد بـه صرفـه خواهـد بـود و هـم صـادرات بـا 

محصـول انـدک اسـت و بـر همیـن اسـاس معاملـه آن 

خـارج از بـورس صـورت می پذیـرد. بنابرایـن عرضـه 

افزایـش  بـه  منجـر  تنهـا  بـورس،  در  اولیـه  مـواد 

رقابت پذیـری کاذب و رشـد قیمت ها در سـطح بـازار 

ضـرر  بـه  نهایـت  در  مسـئله  ایـن  کـه  اسـت  شـده 

مصرف کننده تمام خواهد شد.

این تولیدکننده سیم و کابل مسی در ادامه ضمن 

اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت 

سـیم و کابـل، اظهـار کـرد: متاسـفانه تعـداد نیروهای 

انسانی متخصص در این صنعت طی سالیان اخیر به 

شـدت کاهش یافته اسـت و جای خالی متخصصان 

در واحدهای تولیدی سیم و کابل احساس می شود. 

بسـیاری از افراد شـاغل در واحدهای تولیدی سـیم و 

کابل، از دانش کافی برخوردار نیستند و کارشناسان 

دیگـر  در  پیشـرفت  دنبـال  بـه  نیـز  متخصصـان  و 

بخش هـای تولیـد هسـتند. شـرکت سـیم و کابـل لیـا 

قزوین در شهرک صنعتی کاسپین واقع شده است و 

برخـی از مهندسـان شـاغل در واحدهـای مختلـف 

شـرکت پـس از گذشـت چنـد مـاه، تمایـل بـه ادامـه 

فعالیت در سایر کالن شهرها به ویژه تهران را دارند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه شـرایط اشـتغال و همچنیـن 

هزینه هـای مختلـف در شـهرهای کوچـک صنعتـی 

مانند قزوین نسـبت به پایتخت مناسـب تر اسـت و 

مشـخص نیسـت کـه ایـن افـراد بـر چـه اساسـی بـه 

پایتخت می روند. 

کاهش نیروی انسانی متخصص در   
صنعت سیم و کابل

آتشـک در ادامه به بررسـی افزایش 57 درصدی 
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مدیرعامـل شـرکت فـرآوری و ریخته گـری صنایع مـس کیان زنجـان گفت: افزایـش بی رویه 
قیمـت مـواد اولیـه از یک سـو و کاهـش نقدینگی الزم از سـوی دیگر، شـرایط تولید را به شـدت 

دشوار ساخته است و تولیدکنندگان چاره ای جز جنگیدن برای بقای خود ندارند.

جنگ برای تولید

اکثـر  کـه  اسـت  چالشـی  مهم تریـن  اولیـه،  مـواد 

تولیدکنندگان طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده اند. 

اگرچه قیمت گذاری مس بر پایه بورس فلزات لندن 

)lme( اسـت امـا جـای خالـی یـک مرجـع واحد جهت 

تعیین قیمت نهایی محصوالت فلزی به ویژه مس در 

داخل کشـور به شـدت احسـاس می شـود. متاسفانه 

قیمت هـا در طـول روز دائمـا در حال تغییر اسـت که 

همیـن مسـئله منجـر بـه سـردرگمی تولیدکننـدگان 

خواهـد شـد. ضمـن اینکه تامین نقدینگـی الزم برای 

تامین مواد اولیه نیز به شدت دشوار شده و بسیاری 

از تولیدکننـدگان را بـا معضـل مواجـه کـرده اسـت. 

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه از یک سو و کاهش 

نقدینگی الزم از سـوی دیگر، شـرایط تولید را دشـوار 

ساخته است و مسئوالن ذی ربط باید تمهیدات الزم 

در راستای تسهیل این شرایط را در نظر بگیرند.

اشرفی در ادامه به تولید انواع محصوالت مسی 

اشـاره کرد و گفت: انواع کوره ها شـامل دوار، بوته ای 

بـه منظـور ذوب و ریخته گـری مـس در  القایـی  و 

مجموعه تعبیه شده است. ضمن اینکه دستگاه نورد 

نیـز یکـی از تجهیـزات مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد 

اسـت. عمـده ماشـین آالت مجموعـه تولیـد داخلـی 

بـوده و تنهـا بخشـی از قطعـات دسـتگاه نـورد، تولیـد 

کشـور آلمـان اسـت کـه در صـورت نیـاز، ناچـار بـه 

واردات قطعات مورد نیاز هستیم.

وی با اشـاره به اینکه توسـعه و پیشـرفت تولید 

نیازمنـد حمایـت دولت اسـت، مطرح کرد: شـرایط 

تولیـد بـه قدری دشـوار شـده اسـت کـه دولت باید 

مسـعود اشـرفی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـمش 

مسـی و اکسـید روی، عمده محصوالت تولید شده 

در شـرکت فـرآوری و ریخته گـری صنایـع مـس کیان 

زنجـان اسـت. ضمـن اینکـه در بخش دیگـری از خط 

تولیـد، انـواع ظـروف مسـی کـه قابـل اسـتفاده در 

آشـپزخانه هسـتند، تولیـد می شـود. کاتـد مـس نیـز 

یکـی از محصـوالت شـرکت اسـت که اخیـرا در حال 

تولید آن هستیم. 

وی در خصـوص ظرفیـت تولیـد، عنـوان کـرد: 

ظرفیت تولید شمش مسی، 120 تن و اکسید روی، 

500 تـن در سـال اسـت. ظرفیـت تولیـد ورق مسـی 

نیـز سـاالنه 600 تـن اسـت کـه در نهایـت بـه ظـروف 

نقـاط مختلـف کشـور ارسـال  بـه  مسـی تبدیـل و 

می شـود. ضمن اینکه با ظرفیت تولید 60 تن کاتد 

در سـال، مشـغول تولید این محصول مهم هسـتیم 

آینـده  در  را  میـزان  ایـن  بتوانیـم  امیدواریـم  کـه 

افزایش دهیم.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوری و ریخته گـری صنایع 

مـس کیـان زنجـان در ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیـه و 

کـرد:  مطـرح  زمینـه،  ایـن  در  موجـود  چالش هـای 

کنسـانتره مـورد نیـاز جهـت تولیـد کاتـد مـس را از 

معـادن اسـتان زنجـان تامیـن می کنیـم. ضمـن اینکـه 

میلگرد برنجی به منظور تولید شمش مسی و اکسید 

روی را از بـازار آزاد خریـداری می کینـم. بـرای تولیـد 

ظروف مسـی، قراضه مورد نیاز از بازیافت کنندگان 

سیم و کابل مسی خریداری می شود. نوسان قیمت 

حمایت هـای الزم را از واحدهـای کوچـک تولیـدی 

داشـته باشـد. زمانـی کـه یـک تولیدکننـده مشـتاق 

جـز  چـاره ای  بنابرایـن  اسـت،  فعالیـت  ادامـه  بـه 

تحمـل شـرایط نـدارد و بـرای اینکـه بتواند همچنان 

تولیـد را زنـده نگـه دارد، بـه جنـگ بـا چالش هـای 

موجود می رود.

وی در خصـوص معضـالت موجـود در بخـش 

تولیـد، اذعـان کـرد: هزینه های تولید مانند حقـوق و 

دسـتمزد، انـرژی، بیمـه، مالیـات و ... دائمـا در حـال 

افزایـش بـوده کـه کارفرمایـان را بـا مشـکالت فراوانی 

طـی سـالیان اخیر مواجه کـرده اسـت. زمانی که یک 

تولیدکننـده مالیات هـای مختلـف همچـون ارزش 

افزوده را به طور منظم و قانونمند پرداخت می کند، 

بنابرایـن انتظـار حمایـت و همکاری متقابـل از جانب 

سازمان های ذی ربط را دارد. از سوی دیگر، تحریم ها 

منجر به افزایش مشـکالت مرتبط با این بخش شـده 

اسـت و بـر همیـن اسـاس بایـد بـا همدلـی و همـکاری 

متقابـل بتوانیـم در ایـن شـرایط سـخت، تولیـد را 

ادامـه دهیـم. امیـدوار هسـتیم با رفـع تحریم ها در 

آینده نزدیک، شـاهد بهبود روابط اقتصادی و رشـد 

تولید در کشور باشیم.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوری و ریخته گـری صنایع 

مس کیان زنجان در پایان یادآور شد: صنعت مس از 

چشـم انداز روشـنی در سطح جهان برخوردار است و 

اگر مسئوالن حمایت های الزم را از تولیدکنندگان این 

صنعت داشته باشند، می توانیم اقدامات فراوانی را 

در زمینه اشتغال زایی و درآمدزایی انجام دهیم.
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سرب و رویسرب و روی

خستـه از تولیـد

از صادرات کنسانتره سولفیدی جلوگیری شود
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رئیـس هیئت مدیره شـرکت پرتـو روی گداز زنجان گفـت: افزایش قیمت حامل هـای انرژی و 
کمبـود خـاک اکسـیدی در داخل، منجر بـه تعطیلی بسـیاری از واحدهای تولیدکننده شـمش روی 

شده است.

خستـه از تولیـد

صرفـه  شـرایط،  ایـن  در  شـمش  تولیـد  و  نیسـت 

از  بسـیاری  اسـاس،  همیـن  بـر  نـدارد.  اقتصـادی 

تولیدکننـدگان شـمش روی اقـدام بـه ورود موقـت 

خاک معدنی می کنند و این مسئله نیز چالش های 

مختـص بـه خـود را دارد. چراکـه 60 درصـد شـمش 

تولیدشـده در ازای دریافـت خـاک صـادر می شـود و 

باقی مانده آن باید در بازار داخلی عرضه شود. این در 

در  جدیـد  بخشـنامه های  وضـع  کـه  اسـت  حالـی 

صادرات، شرایط فعالیت در این حوزه را دشوار کرده 

اسـت و مشـتری کافی برای شـمش در داخل کشـور 

نیـز وجـود نـدارد. دولـت در روزهـای ابتدایـی سـال 

جاری اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصوالت 

فلزی مانند شمش روی کرد که به دنبال آن، بسیاری 

کردنـد.  متوقـف  را  خـود  صـادرات  شـرکت ها  از 

خوشـبختانه با پیگیری تولیدکنندگان و انجمن های 

تخصصی، این بخشنامه لغو شد؛ چراکه اگر شرایط به 

همین نحو ادامه پیدا می کرد، صادرکنندگان متحمل 

ضررهای مالی فراوانی می شدند.

 رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت پرتـو روی گـداز 

زنجـان در ادامـه بـه چالش هـای بخـش تولیـد اشـاره 

کـرد و گفـت: طـی هفته هـای گذشـته، اقـدام بـه 

واردات خـاک معدنـی از کشـور ترکیـه کرده ایـم. از 

شـباهت  معدنـی  خـاک  و  کنسـانتره  کـه  آنجایـی 

احمـد پولچـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

هزینه های تولید طی یک سال اخیر به شدت افزایش 

یافتـه اسـت و همـواره بـه مشـکالت تولیدکننـدگان 

افروده می شود. هزینه گاز مصرفی مجموعه در یک 

مـاه، حـدود 15 میلیون تومان در سـال گذشـته بـود و 

حـدود  بـه  جـاری  سـال  در  یک بـاره  بـه  مبلـغ  ایـن 

400میلیون تومان رشـد پیدا کرده اسـت. هزینه برق 

مصرفـی نیـز پیـش از این، 60 میلیـون تومان بـود و در 

بـر  بالـغ  بـه پرداخـت هزینـه ای  ناچـار  حـال حاضـر 

300میلیون تومان هستیم. این در حالی است که گاز  

و برق کارخانه در روزهای مختلف سال سهمیه بندی 

و قطـع می شـود و مـا اعتـراض خـود را نسـبت بـه ایـن 

بـه  ایـران  روی  و  سـرب  انجمـن  طریـق  از  معضـل 

امیـدوار  کـه  اعـالم کرده ایـم  سـازمان های ذی ربـط 

قیمـت  و  شـود  حاصـل  مطلـوب  نتیجـه  هسـتیم 

حامل های انرژی کاهش پیدا کند.

وضع بخشنامه های جدید، صادرات را   
دشوار کرده است

وی ضمـن انتقـاد از عرضـه خـاک معدنـی در 

بـورس کاالی ایـران، بیـان کـرد: قیمـت و عیـار خـاک 

معدنـی عرضـه شـده در بورس کاالی ایران مناسـب 

نزدیکـی بـه یکدیگـر دارنـد، در ترخیـص خـاک وارد 

شـده از گمـرک بـه مشـکل برخورده ایـم و در حـال 

حاضر با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم. کدهای 

تعرفه گمرکی که برای محصوالت مختلف تعریف 

شـده اسـت، گاهـی اوقـات باعـث بـروز مشـکالتی 

می شـود کـه بـه دنبـال آن، تولیدکننـده بایـد زمـان 

زیادی را صرف ترخیص کاال از گمرک کند. افزایش 

حقـوق و دسـتمرد کارگـران همزمـان بـا رشـد سـایر 

هزینه هـای تولیـد، شـرایط را بیـش از پیـش دشـوار 

کرده است. در حال حاضر، 70 نفر در مجموعه پرتو 

کـه  فعالیـت هسـتند  زنجـان مشـغول  گـداز  روی 

حقـوق آن هـا بـه 500 میلیـون تومـان در مـاه افزایـش 

حقـوق  میـزان  اینکـه  ضمـن  اسـت.  کـرده  پیـدا 

درخواسـتی نیروهای متخصص نسـبت بـه کارگران 

بیشـتر اسـت و اگـر نتوانیـم خواسـته های آن هـا را 

مواجـه  انسـانی  نیـروی  کمبـود  بـا  کنیـم،  بـرآورده 

خواهیم شد.

افزایش سه برابری قیمت اسید   
سولفوریک

پولچـی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: افزایـش 

قیمـــت اسیـــد سولفــــوریک، از دیگـر چالش هـــای 

موجـود در تولیـد شـمش روی اسـت. قیمـــت ایـن 
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شـهرک صنعتـی روی واقـع شـده اند، تحویـل دهیم. 

در چنیـن شـرایطی، هزینـه حمـل و نقـل باطله هـای 

معدنی از 150 میلیون تومان در ماه به یک میلیارد 

تومان رشد پیدا کرده است و نکته قابل تامل اینکه 

این ضایعات در نهایت توسـط همین شـرکت ها در 

داخـل زمیـــن خـاک می شـــود کـه اثـرات مخـرب 

زیســت محیــــطی فراوانـــی دارنـــد. ضمــــن اینکــه 

رانندگان ماشـین های سـنگین نیز به دنبال افزایش 

هزینه هـای مختلــف در حمـل و نقـل ماننـد کرایـه، 

سـوخت، لـوازم یدکـی و ... ، همکاری هـای الزم بـا 

واحــدهــــای تولیــــدی را بــــه عمــــل نمی آورنـــــد و 

شـرایط  پذیـرش  جـز  چـاره ه ای  نیـز  تولیدکننـده 

موجود ندارد.

چاره ای جز واردات خاک اکسیدی نداریم  
پولچـی در ادامـه بـه اهمیـت صـادرات شـمش 

روی اشاره و تاکید کرد: صنعت روی، همواره نقش 

بـه داخـل کشـور  ارزآوری  و  بسـزایی در صـادرات 

داشته است اما وضع بخشنامه و دستورالعمل های 

مختلـف در ایـن بخـش، شـرایط صـادرات را دشـوار 

اعمـال  بـا  همزمـان  اینکـه  ضمـن  اسـت.  کـرده 

صـادرات  امـکان  اقتصـادی،  مختلـف  تحریم هـای 

محصـول به کشـورهای مطـرح اروپایی وجـود ندارد 

کـه ایـن معضـل در نهایـت به نفع رقیبان مـا خواهد 

بـود. بـرای مثـال، ترکیـه خـاک معدنـی را بـا توجه به 

اینکه تولیدکنندگان ایرانی نمی توانند این محصول 

را به سایر کشورها صادر کنند، با قیمت دلخواه به 

آن هـا می فروشـد. در حالـی کـه اگر امکان صـادرات 

مـاده اولیـه بـه کشـورهای مختلـف بـه ویـژه اروپـا 

شـرکت های  از  را  سـبقت  گـوی  مـا  شـود،  فراهـم 

ترکیه ای خواهیم ربود.

وی ضمن انتقاد از نحوه عرضه خاک معدنی در 

بـورس، عنـوان کـرد: زمانـی کـه خاک عرضه شـده در 

بورس کاالی ایران از کیفیت و عیار مطلوبی برخوردار 

نیست، تولیدکنندگان شمش چاره ای جز واردات از 

کشور ترکیه ندارند. همچنین قیمت تمام شده خاک 

معدنـی وارداتـی، ارزان تـر از خـاک معدنـی انگـوران 

اسـت و متاسـفانه ذخیره خاک اکسـیدی این معدن 

نیز در حال پایان است. از سوی دیگر، دانش فرآوری 

خاک سولفیدی در داخل کشور گسترش پیدا نکرده 

ذخایـر  از  نمی توانیـم  اسـاس  همیـن  بـر  و  اسـت 

سولفیدی موجود استفاده کنیم. متاسفانه همکاری  

الزم بین سـازمان های دولتی و تولیدکنندگان بخش 

خصوصـی انجـام نمی شـود و نظارت هـای کافـی در 

سـطح بـازار نیـز وجـود نـدارد. اگـر تغییـر اساسـی در 

شرایط موجود حاصل نشود، بسیاری از تولیدکنندگان 

ناچار به تعطیل کردن خط تولید خواهند شد.

 رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت پرتـو روی گـداز 

زنجـان در پایـان یـادآور شـد: واقعیـت امـر این اسـت 

مراتـب  بـه  جـاری  سـال  در  تولیـد  وضعیـت  کـه 

بحرانی تر از سـال گذشـته اسـت و ادامه این شـرایط 

منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک مقیاس 

خواهـد شـد کـه امیـدوار هسـتیم در ادامـه شـاهد 

کاهش معضالت موجود باشیم.

مـاده اولیـه در حـدود یـک هـزار و 500 تومان بـه ازای 

هـر کیلوگـرم بـود کـه در حـال حاضـر بـه چهـار هـزار 

تومان رشـد پیدا کرده اسـت. قیمت گذاری شـمش 

روی بر پایه بورس فلزات لندن محاسـبه می شـود و 

در حالـی کـه قیمـت جهانـی آن در حـدود 125 هـزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم است، ما ناچار به عرضه 

ایـران  بـورس کاالی  تومـان در  هـزار  قیمـت 92  بـا 

هسـتیم کـه صرفـه اقتصـادی بـرای تولیدکننـدگان 

داخلـی نـدارد. متاسـفانه شـرایط تولیـد در دو مـاه 

از سـال  بـه مراتـب دشـوارتر  ابتدایـی سـال جـاری 

گذشـته اسـت و ما چاره ای جز ادامه تولید نداریم. 

ایـن در حالـی اسـت کـه سـوددهی تولیـد شـمش 

اگـر بخواهیـم مجموعـه را  یافتـه اسـت و  کاهـش 

تعطیـل کنیـم، ناچار بـه راه انـدازی دوبـاره مجموعه 

طی دو تا سه ماه بعد خواهیم شد. اداره برق استان 

زنجـان بـه تولیدکننـدگان هشـدار داده اسـت کـه 

مصـرف بـرق واحدهـای تولیـدی را تـا پایـان تابسـتان 

سال جاری، در حدود 50 درصد کاهش دهند و اگر 

قطـع  مجموعـه  بـرق  نپذیـرد،  صـورت  اقـدام  ایـن 

خواهد شد. این در حالی است که ما متحمل ضرر 

حدود 20 میلیارد تومانی در تابسـتان سـال گذشـته 

شـدیم و قطعـی بـرق، خسـارت های فراوانـی را بـه 

دستگاه های مورد استفاده در خط تولید وارد کرد

وی در خصوص فرایند تولید شمش روی، اذعان 

کـرد: خـاک معدنـی در مخـازن لیچینـگ بـا افزایش 

اسـید سـولفوریک حـل می شـود و سـپس عملیـات 

الکترولیـز در سـلول های مخصـوص به منظور تولید 

ورق روی صـورت می پذیـرد. در ادامـه ورق  روی در 

کوره های دوار با حرارت باال ذوب می شود و پس از 

بـه دسـت  قالب گیـری و سردسـازی، شـمش روی 

تولیـد  همگـی  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات  می آیـد. 

داخـل هسـتند و چالشـی در تامیـن قطعات و لـوازم 

یدکی مورد نیاز نداریم.

این تولیدکننده شمش روی در ارتباط با اهمیت 

بازیافـت ضایعـات، مطرح کـرد: بازیافت باطله های 

معدنـی حاصـل از تولیـد شـمش تـا مدتـی پیـش در 

منطقـه ای نزدیـک بـه کارخانه انجام می شـد امـا در 

حال حاضر ناچار هسـتیم سـرباره های باقی مانده را 

به شرکت هایی که در فاصله تقریبا 40 کیلومتری از 
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رئیـس انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شـمش سـرب ایـران گفت: 
خام فروشـی کنسـانتره سولفیدی، چالش بسـیار مهمی است که تولیدکنندگان شـمش سرب با آن 

مواجه هستند و ضرورت دارد تا تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از صادرات آن اندیشیده شود.

از صادرات کنسانتره سولفیدی جلوگیری شود

در داخـل فراهـم شـده اسـت، بنابرایـن صـادرات این 

محصول هیچ ضرورتی ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 

و صادرکننـدگان شـمش سـرب ایـران بیـان کـرد: در 

حـال حاضـر، ظرفیت هـای مغفـول مانـده بسـیاری 

برای کنسانتره اکسیدی در داخل کشور وجود دارد 

و ایـن در حالـی اسـت کـه بخـش عمـده ای از ذخایـر 

اکسـیدی معـدن انگـوران رو بـه پایـان اسـت و بـه 

الیه های سولفیدی این معدن برای تولید کنسانتره 

کنسـانتره  از  اسـتفاده  وجـود،  ایـن  بـا  رسـیده ایم. 

سـولفیدی بیـش از پیـش در صنعـت سـرب اهمیت 

پیـدا کـرده اسـت و بایـد از ذخایر سـولفیدی موجود 

برای تولید شمش استفاده کنیم.

جــــوادی تصریــــح کــــرد: بــــا توجــــه بـــه اینکـــه 

تولیدکننـدگان شـمش بایـد از کنسـانتره اکسـیدی 

اسـتفاده کننـد و  ایـن ذخایـر نیـز رو بـه پایـان اسـت، 

بنابراین بسیاری از واحدهای فعال ناچار به تعطیلی 

خـط تولیـد خـود شـده اند. از سـوی دیگـر، کنسـانتره 

سـولفیدی نیـز بـه خـارج از کشـور صـادر می شـود و 

ماده اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان فراهم نیست. این 

در حالی اسـت که فلز سـرب کاربردهای فراوانی در 

سـایر صنایـع بـه ویـژه باتری سـازی دارد و مادامـی که 

شـاهد صـادرات کنسـانتره سـولفیدی بـه خـارج از 

کشور هستیم، شرایط حاکم بر صنعت سرب  تغییر 

فـرآوری  دانـش  کـه  هنگامـی  امـا  یافـت  نخواهـد 

کنسـانتره سـولفیدی در داخل کشـور گسـترش پیدا 

کند و شرکت های مختلف بتوانند از این ماده اولیه 

حسـین جـوادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

محصـول نهایـی بـه دسـت آمـده در صنعـت سـرب 

اسـت کـه بخش عمـده ای از آن در باتری سـازی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد و باقی مانـده نیـز بـه سـایر 

دو  بـه  سـرب  کنسـانتره  کشـورها صـادر می شـود. 

صـورت اکسـیدی و سـولفیدی از معـادن اسـتخراج 

می شـود کـه کنسـانتره اکسـیدی، مـاده اولیـه اصلی 

امـکان فـرآوری  بـرای تولیـد شـمش سـرب اسـت و 

کنسـانتره سـولفیدی نیـز فراهـم نیسـت. اگرچـه در 

ماه های اخیر، یکی از شرکت های داخلی موفق شده 

است به صورت گسترده، از کنسانتره سولفیدی در 

تولید شمش استفاده کند. بنابراین با گسترش دانش 

و تکنولـوژی فـرآوری کنسـانتره سـولفیدی در داخـل 

کشـور، می توانیـم حجـم عمـده ای از خـاک معدنـی 

موجود را به شـمش سـرب تبدیل کنیم که به دنبال 

آن، ارزش افـزوده و اشـتغال زایی بیشـتری نیـز فراهـم 

خواهد شد.

فـرآوری  امـکان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 

کنسـانتره سـولفیدی بـرای تولیـد شـمش سـرب تـا 

جـز  چـاره ای  بنابرایـن  نبـود،  فراهـم  ایـن  از  پیـش 

صـادرات آن بـه خـارج از کشـور وجـود نداشـت. در 

حال حاضر و با وجود اینکه دانش فرآوری کنسانتره 

از  بایـد  اسـت،  شـده  فراهـم  داخـل  در  سـولفیدی 

صـادرات آن جلوگیـری به عمل آید. چراکه صادرات 

کنسـانتره سـولفیدی، خام فروشـی اسـت و مادامی 

که تمامی امکانات الزم جهت فرآوری این محصول 

بخـش  بنابرایـن  کننـد،  اسـتفاده  تولیـد شـمش  در 

عمده ای از معضالت موجود رفع خواهد شد.

وی مطرح کرد: زمانی که یک شرکت تولیدکننده 

شـمش سـرب پروانـه بهره بـرداری را از سـازمان های 

را  ایراداتـی  نمی تـوان  می کنـد،  دریافـت  مختلـف 

نسبت به آالیندگی صنعت سرب مطرح کرد؛ چراکه 

ایـن شـرکت تحـت پایـش محیـط زیسـت قـرار گرفتـه 

است. بنابراین باید استانداردهای الزم جهت تولید 

شـمش سـرب در نظر گرفته شـود تا بتوانیم اسـتفاده 

بهینه ای از این فلز مهم در سایر صنایع داشته باشیم. 

ضمـن اینکـه واردات خـاک معدنـی بـه منظـور تولید 

شـمش نیـز می توانـد در ادامـه حیات صنعت سـرب 

تاثیرگذار باشـد؛ به شـرطی که از صادرات کنسـانتره 

در  الزم  تمهیـدات  و  شـود  جلوگیـری  سـولفیدی 

خصوص مقابله با خام فروشی اندیشیده شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 

و صادرکننـدگان شـمش سـرب ایـران در پایان یـادآور 

و  رشـد  جهـت  الزم  برنامه ریزی هـای  اگـر  شـد: 

پیشـرفت صنعت سـرب در دسـتور کار قرار بگیرد، 

می توانیـم آینـده روشـنی را بـرای آن متصـور شـویم. 

در حـال حاضـر، مـا صادرکننده باتری هسـتیم و این 

در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن باتـری مـورد نیاز به 

داخل کشور وارد می شد. اگر اقدامات الزم جهت 

مقابلـه بـا خام فروشـی کنسـانتره سـولفیدی انجـام 

شـود و مـواد اولیـه کافـی در اختیـار تولیدکننـدگان 

شـمش سـرب قرار بگیرد، بدون شـک روزهای خوبی 

در انتظار این صنعت خواهد بود.
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شـرکت فوالد خوزسـتان دو ماه نخسـت سـال جـاری را با رکوردشـکنی در تولید تختـال و آهن 
اسـفنجی آغـاز کرد تا عـالوه بر اینکه بازار فوالد کشـور در هنگام قطعی برق طی تابسـتان امسـال 

با کمبود مواد اولیه مواجه نشود، بتواند فروش خود را با تولید محصول بیشتر تضمین کند.

رکوردشکنی »فخوز« در تولید تختال
طی دو ماه نخست امسال رخ داد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان در دو ماه 

نخسـت سـال جـاری توانسـت در تولیـد محصـوالت 

فوالدی عملکرد بسیار خوبی از خود برجای بگذارد و 

بـا  کـرد.  رکوردشـکنی  نیـز  اسـلب  تولیـد  در  هـم 

رکوردشـکنی های فـوالد خوزسـتان در تولیـد شـمش، 

اسـلب و آهـن اسـفنجی، ایـن شـرکت بـرای قطعـی 

احتمالی برق در تابستان آماده می شود. ضمن اینکه 

افزایش تولید در این شـرکت موجب شـده بازار فوالد 

کشور در زمان قطعی برق با کسری مواجه نشود.

رشد 7 درصدی تولید محصول در   
فوالد خوزستان

فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

خوزسـتان توانسـت در دو مـاه نخسـت سـال 1401، 

362هزار و 9 بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 10درصدی 

را نشان می دهد. فوالد خوزستان در دو ماه نخست 

سـال 1400 توانسـته بـود 326 هـزار و 674تـن بیلـت و 

بلوم تولید کند.

»فخوز« در دو ماه نخسـت سـال جاری 320هزار 

و 880 تـن اسـلب تولیـد کـرد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل با رشد 4 درصدی همراه است. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400، 308 هـزار و 

327تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی دو مـاه نخسـت 

سال 1401، 708 هزار و 740 تن گندله تولید شد. فوالد 

خوزستان در دو ماه نخست سال قبل یک میلیون و 

40 هزار و 686 تن گندله تولید کرده بود.

فـوالد خوزسـتان در دو مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

موفق به تولید 728 هزار و 362 تن آهن اسفنجی شد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

حاکـی از رشـد 3 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

دومـاه نخسـت سـال پیـش، 704 هـزار و 100 تـن آهـن 

اسفنجی تولید کرده بود.

جمـع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت فـوالد 

خوزستان در دو ماه نخست سال 1401 به 682 هزار و 
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بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فوالد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 

جـاری 297 هـزار و 158 تـن بلـوم و بیلـت در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی به فروش برسـاند. این شـرکت در 

دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود جمعا 324 هزار 

و 754 تن بلوم و بیلت بفروشد.

»فخوز« موفق شـده بود در دو ماه نخسـت سال 

جـاری 146 هـزار و 262 تـن اسـلب در بازارهای داخلی 

و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در دو ماه 

نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود 254هـزار و 693 تـن 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

محصـوالت  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  جمـع 

فـوالدی »فخـوز« در دو مـاه نخسـت سـال 1401 بـه 

443هـزار و 420 تـن رسـید. ایـن شـرکت در دو مـاه 

نخست سال گذشته توانسته بود 579 هزار و 477تن 

محصول فوالدی بفروشد.

رشد 22 درصدی درآمد فروش داخلی  
همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در دو ماه نخسـت 

سال 1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 

22 هـزار و 816 میلیـارد و 272 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

28درصد رشـد داشـته اسـت. فوالد خوزسـتان در دو 

ماه نخست سال 1400 توانست با فروش بیلت و بلوم 

در بـازار داخلـی 17 هـزار و 821 میلیـارد و 134 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

»فخوز« در دو ماه نخست سال جاری، 11 هزار و 

938 میلیارد و 857 میلیون ریال از فروش اسلب در 

بـازار داخلـی درآمـد داشـت. ایـن شـرکت در دو مـاه 

و  میلیـارد  و 144  هـزار  گذشـته، 12  سـال  نخسـت 

177میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

درآمد یک هزار و 817 میلیارد و 350 میلیون ریالی از 

فـروش گندلـه در بازارهـای داخلـی کسـب کـرد. ایـن 

شـرکت در سـال گذشـته موفـق شـده بـود دو هـزار و 

338 میلیـارد و 605 میلیـون ریـال درآمـد بـه دلیـل 

فروش گندله در بازار داخلی کسب کند.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از فـروش 

889 تـن رسـید کـه ایـن میزان در هم سـنجی با مدت 

مشابه سال پیش، از رشد 7 درصدی برخوردار است. 

این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 

635 هزار و یک تن محصول تولید کند.

فروش 226 هزار تن محصول در بازار   
داخلی

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

خوزسـتان توانسـت در دو مـاه نخسـت سـال 1401، 

152هـزار و 516 تـن بیلـت و بلـوم را در بازار داخلی به 

فـروش برسـاند. فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت 

سال 1400 موفق شد 157 هزار و 343  تن بیلت و بلوم 

را در بازار داخلی بفروشد.

»فخوز« در دو ماه نخسـت سـال جاری، 70 هزار 

و 139 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی فروخـت. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش، 80 هـزار و 

918تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

گفتنـی اسـت کـه فـوالد خوزسـتان در دو مـاه 

نخست سال جاری 50 هزار و 7 تن گندله در بازارهای 

داخلی فروخته است.

جمـع فروش داخلی محصـوالت فـوالی »فخوز« 

طی دو ماه نخسـت سـال 1401 به 226 هزار و 655تن 

رسـید. ایـن شـرکت طـی دو مـاه نخسـت سـال 1400، 

توانسـته بـود 238 هـزار و 261 تن محصول فـوالدی در 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی دو مـاه نخسـت 

سـال 1401 موفـق بـه فـروش 144 هزار و 642 تن بیلت 

و بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. فـوالد خوزسـتان 

در دو ماه نخسـت سـال قبل توانسـته بود 167 هزار 

و 411 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند.

»فخوز« در دو ماه نخسـت سـال جاری، 72 هزار 

و 123 تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتی کرد. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400، 173 هـزار و 

775تن اسلب صادر کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان در 

دو مـاه نخسـت سـال 1401 بـه 216 هـزار و 765 تـن 

رسـید. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال گذشـته 

را در  تـن محصـول  و 186  هـزار  بـود 341  توانسـته 

شرکت فوالد خوزستان 
توانست در دو ماه نخست 
سال 1401 از محل فروش 
بیلت و بلوم در بازار داخلی 
22 هزار و 816 میلیارد و 
272 میلیون ریال درآمد 
کسب کند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 

28درصد رشد داشته است
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داخلی محصوالت طی دو ماه نخست سال 1401 به 

36 هـزار و 572 میلیـارد و 479 میلیـون ریـال رسـید 

که این میزان نسـبت به سـال پیش 22 درصد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

و  میلیـارد   965 و  هـزار   29 بـود  توانسـته   1400

311میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصوالت 

خود داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی دو ماه نخست سال 

1401 موفق به کسـب درآمد 20 هزار و 725 میلیارد و 

104 میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده 

بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.06 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. فـوالد خوزسـتان طـی دو مـاه 

نخسـت سـال 1400 درآمـد 20 هـزار و 711 میلیـارد و 

232میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

»فخوز« در دو ماه نخست سال جاری موفق شد 

9 هـزار و 948 میلیـارد و 36 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال قبـل توانسـته بـود 

22هزار و 636 میلیارد و 570 میلیون ریال اسلب را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

مـاه  دو  در  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

نخسـت سـال 1401، 30 هـزار و 673 میلیـارد و 140 

میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصوالت فـوالدی 

داشـته باشـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1400، 43 هـزار و 346 میلیـارد و 802 میلیـون ریـال 

درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فوالد 

خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی دو ماه 

نخسـت سـال جـاری بـه 43 هـزار و 541 میلیـارد و 

376میلیـون ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش 13 درصد افزایش یافته اسـت. این 

شـرکت توانسـته بـود در دو مـاه نخسـت سـال قبـل 

38هـزار و 532 میلیـارد و 366 میلیـون ریـال درآمد از  

فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

»فخوز« در دو ماه نخسـت سـال جاری توانست 

21 هزار و 886 میلیارد و 893 میلیون ریال اسلب در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش برسـاند. فوالد 

خوزستان در دو ماه نخست سال گذشته 34 هزار و 

779 میلیـارد و 747 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمـع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی فـوالد 

خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال 1401 بـه 67 هـزار 

و245 میلیارد و 619 میلیون ریال رسـید. این شـرکت 

در دو ماه نخسـت سـال 1400 توانسـته بود 73 هزار و 

312میلیارد و 113 میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران طـی دو ماه نخسـت سـال 1401 توانسـت با کسـب درآمد 
124هـزار و 344 میلیـارد و 408 میلیـون ریالی از فروش 542 هـزار و 380 تن محصول در بازارهای 

داخلی و صادراتی، رشد 207 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

درآمد »فملی« 207 درصد رشد پیدا کرد
طی دو ماه نخست سال جاری؛

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ملی صنایع مس ایـران در 

دو ماه نخسـت سـال جاری توانسـت عملکرد بسیار 

خوبی را در فروش کاتد مس از خود برجای بگذارد. 

ضمن اینکه این شرکت رشد قابل توجهی در فروش 

داخلی سایر محصوالت خود داشته است و به نظر 

می رسـد »فملـی« بتوانـد ماننـد سـال گذشـته در 

بخش صادرات نیز خوش بدرخشد.

رشد 23 درصدی تولید اسید سولفوریک  
نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران در دو مـاه نخسـت سـال 1401، توانسـته 

اسـت 49 هـزار و 841 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت طی دو ماه نخست سال 1400 موفق به تولید 

49 هزار و 988 تن کاتد مس شده بود.

شـرکت مـس در دو مـاه نخسـت سـال جـاری، 

توانسـته اسـت چهـار میلیـون و 882 هـزار و 817 تـن 

سنگ سولفور تولید کند. این شرکت در مدت زمان 

مشـابه سـال 1400، 9 میلیـون و 666 هـزار تـن سـنگ 

سولفور تولید کرده بود.

»فملی« در دو ماه ابتدایی سال 1401 توانست 

173 هزار و 211 تن اسید سولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

23درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در دو 

مـاه ابتدایـی سـال 1400، 140 هـزار و 909 تـن اسـید 

سولفوریک تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست 

سـال 1401، 111هـزار و 237 تـن کنسـانتره مـس تولیـد 

کرد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال پیش، موفق 

به تولید 216 هزار و 710 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مس در دو ماه ابتدایی سـال جاری، یک 

هـزار و 451 تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد کـرد. ایـن 

شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش توانسته بود 

یک هزار و 596 تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

»فملـی« در دو مـاه نخسـت امسـال توانسـت 

156تن کنسانتره طال و نقره تولید کند که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 10 درصد رشد 

را نشان می دهد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 

1400، 141 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملی« طی دو ماه ابتدایی سال 1401، موفق به 

تولیـد 192 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی شـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته، 194 تـن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

دو ماه نخست سال جاری به پنج میلیون و 222 هزار 

و 959 تن رسـید. این شـرکت در دو ماه ابتدایی سـال 

1400 توانسـته بـود در مجمـوع 10 میلیون و 81 هـزار و 

540 تن محصول تولید کند.

فروش 521 هزار تن محصول در بازار داخلی  
نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

سـال 1401  ابتدایـی  مـاه  دو  در  ایـران  مـس  صنایـع 

توانسـته اسـت 22 هـزار و 676 تـن کاتـد مـس را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند که این میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 46 درصد افزایش 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

گذشـته، 15 هزار و 551 تن کاتد در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

»فملـی« در دو مـاه نخسـت امسـال توانسـته 

اسـت 144 هـزار و 376 تـن اسـید سـولفوریک را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

درصـد   20  ،1400 سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

افزایش یافته است. این شرکت در دو ماه ابتدایی 

سـال گذشـته، 119 هزار و 714 تن اسـید سولفوریک 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در دو مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 
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رشد 74 درصدی درآمد فروش داخلی  
ملـی  نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت  در 

سـال 1401  نخسـت  مـاه  دو  در  ایـران  مـس  صنایـع 

توانسته است 58 هزار و 589 میلیارد و 858 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کاتـد مـس در بازارهای داخلی 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل، 66 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکــــت در دو مــــاه ابتدایی ســـال 1400، 35 هـــزار و 

262میلیارد و 11 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در دو مـاه ابتـدای سـال جاری توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 490 میلیـارد و 439 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته، 345 درصد افزایش داشـته است. این 

شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1400، 334 میلیارد و 

837 میلیون ریال درآمد از فروش اسـید سـولفوریک 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس در دو ماه ابتدایی امسـال، سـه هزار 

و 765 میلیـارد و 90 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 99 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

دو ماه نخست سال پیش، یک هزار و 886  میلیارد و 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در دو ماه ابتدایی 

سـال1400، 143 هـزار و 720 تـن محصـول در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در دو مـاه نخسـت سـال جـاری، 

بازارهـای  روانـه  را  مـس  کاتـد  تـن  و 477  20هـزار 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال گذشـته از رشـد 48 درصدی برخوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه ابتدایـی سـال 

پیـش، 13 هـزار و 842 تـن کاتـد مـس در بازارهـای 

صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه ابتدایی 

سال 1401 توانسته است 43 هزار و 153 تن کاتد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 1400، 47 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در دو ماه نخست 

سـال گذشـته، 29 هزار و 393 تن کاتد را در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی »فملی« در 

دو مـاه ابتدایـی سـال 1401 بـه 542 هـزار و 380 تـن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 243 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود 

157 هـزار و 856 تـن محصـول را در بازارهای داخلی 

و صادراتی بفروشد.

869تن کنسـانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به 

فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، رشـد 12 درصـدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400، 

772 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

»فملـی« طـی دو مـاه نخسـت سـال 1401 موفق 

بـه فـروش 62 تـن کنسـانتره طال و نقـره در بازارهای 

داخلـی شـده اسـت کـه در مقایسـه بـا مـدت زمـان 

مشـابه سـال گذشـته، حاکـی از رشـد 41 درصـدی 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

موفـق بـه فـروش 44 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در 

بازارهای داخلی شده بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی امسال، 349هزار 

و 653 تن سـنگ سـولفور را در بازارهای داخلی به 

فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 37 هزار درصدی را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت طـی دو مـاه نخسـت 

سـال 1400، 938 تـن سـنگ سـولفور را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مس ایران توانسـت طـی دو 

ماه نخست سال 1401، 521 هزار و 882 تن محصول را 

در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 263 درصـد 
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578 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی دو ماه نخسـت سـال 1401 موفق به 

کسـب دو هـزار و 495 میلیـارد و 599 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت 
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مشـابه سـال گذشـته، حاکـی از رشـد 80 درصـدی 

اسـت. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1400، یک 

هـزار و 384 میلیـارد و 833 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

دو مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 68 هـزار و 48 میلیـارد و 

182 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  داخلـی کسـب  بازارهـای 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 74 درصد رشد 

را نشان می دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال 

1400، 39 هزار و 102 میلیارد و 889 میلیون ریال درآمد 

از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی بـه 

دست آورد.

شرکت مس طی دو ماه نخست امسال توانسته 

اسـت 56 هـزار و 189 میلیـارد و 492 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

1400، 91 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

دو مـاه ابتدایـی سـال پیـش، 29 هزار و 393 میلیـارد و 

از فـروش کاتـد مـس در  ریـال درآمـد  88 میلیـون 

بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در دو مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

توانسته است 114 هزار و 779 میلیارد و 350میلیون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلـی و صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکی از رشـد 

77 درصدی اسـت. این شـرکت در دو ماه نخسـت 

سـال 1400، 64 هـزار و 655 میلیـارد و 99میلیـون 

ریـال از فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی 

»فملـی« در دو مـاه ابتدایـی سـال 1401 بـه 124هـزار و 

344میلیارد و 408 میلیون ریال رسـیده اسـت که این 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 207 درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در دو ماه نخست 

بـود 69 هـزار و 388 میلیـارد و  سـال 1400 توانسـته 

811میلیـون ریـال درآمـد از فروش محصوالت خـود در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت شـرکت مادر تخصصی توسـعه معـادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( هشـتم خرداد ماه با حضور صاحبان سـهام این شـرکت تشـکیل شد و مجمع به 

تقسیم 670 ریال سود به ازای هر سهم رای داد.

تقسیم 670 ریالی سود در مجمع میدکو
 موافقت با افزایش سرمایه دو مرحله ای  

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

آنالیـن«، شـرکت مـادر تخصصـی توسـعه  »فلـزات 

معـادن و صنایـع معدنـی خاورمیانه )میدکو( هشـتم 

خرداد ماه دو مجمع تشکیل داد که نخست مجمع 

عمومی عادی سالیانه و دومی مجمع فوق العاده به 

منظور افزایش سرمایه بود.

موضـوع  بـا  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 

قانونـی،  بـازرس  و  اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیـره 

تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 

بـه 29 اسـفند مـاه سـال 1400، انتخـاب حسـابرس و 

کثیر االنتشـار،  روزنامـه  انتخـاب  قانونـی،  بـازرس 

انتخـاب اعضـای هیئت مدیـره، تعییـن حـق حضـور 

اعضـای غیـر موظـف هیئـت مدیـره، تعییـن پـاداش 

هیئـت مدیـره و سـایر مـوارد بـا حضـور 92 درصـد از 

سـهامداران در هتـل المپیـک تهـران برگزار شـد. این 

مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئـت رئیسـه در جایـگاه 

قانونی رسمیت یافت.

توسعه صنعت مس در استان کرمان  
در ادامه مجمع عمومی عادی سـالیانه هلدینگ 

میدکو، علی اصغر پورمند، مدیرعامل این هلدینگ طی 

سـخنانی در پاسـخ به سـوال یکی از سـهامداران، بیان 

کرد: کمربند مس در ایران از آذربایجان در شمال غرب 

کشـور آغـاز شـده، در ادامـه کمربنـد مـس بـه اسـتان 

کرمـان می رسـد کـه خاسـتگاه اصلـی مـس در کشـور 

و  سیسـتان  اسـتان  در  مـس  ذخایـر  سـپس  اسـت. 

بلوچستان قرار گرفته و در ادامه به پاکستان می رسد.

آذربایجـان  مـس  ذخایـر  پراکندگـی  افـزود:  وی 

عمدتا در منطقه سونگون قرار گرفته که معادن این 

منطقـه بـه شـرکت ملـی مـس تعلـق دارنـد. بـه طـور 

طبیعی میدکو نمی تواند به این معادن وارد شود. در 

سایر نقاط اکتشافاتی را صورت داده ایم اما به ذخیره 

قابـل توجهـی کـه در انـدازه و مقیاس میدکـو و دارای 

قابلیت سرمایه گذاری باشد، برخورد نکردیم.

مدیرعامل هلدینگ میدکو خاطرنشان کرد: در 

کرمـان بـا توجـه ذخایـر بیشـتر مـس در دسـترس 

نسـبت به سـایر نقاط کشـور، تمرکز داریم. البته در 

منحنی دوم فعالیت میدکو به نظر می رسد بتوانیم 

آن  در  و  شـویم  وارد  نیـز  کشـور  غـرب  شـمال  بـه 

سرمایه گذاری کنیم.

دسترسی به تامین مواد اولیه اولویت   
باالتری دارد

پورمند در پاسـخ به سـوال دیگری از سـهامداران 

مبنـی بـر امـکان سـرمایه گذاری میدکـو در سـواحل 

بـرای دسترسـی بـه آب بیشـتر، تصریـح کرد: بـه طور 

طبیعـی بـرای مکان یابـی صنایـع معدنـی دو تـا سـه 

مولفه بسیار مهم هستند. دسترسی به ماده معدنی 

و مواد اولیه نخسـتین عامل به شـمار می رود. عامل 

دوم نیز دسترسی به آب است.

وی اضافه کرد: اگر در دنیا یک صنعت معدنی 

در کنار دریا قرار می گیرد، صرفا به خاطر دسترسـی 
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از بخـاری داغـی کـه در ایـن فراینـد ایجـاد می شـود، 

بـرق نیـز تولیـد خواهیم کـرد. به نظر می رسـد از این 

طریـق بتوانیـم سـاالنه 10 تـا 12 مـگاوات بـرق تولیـد 

کنیـم کـه بـه این ترتیب برق واحد کک سـازی از این 

طریق تامین می شود.

وی تاکیـد کـرد: میدکو از نظر زیسـت محیطی 

از همـه جهـت تـالش کـرده تـا مولفه هـای الزم را 

رعایت کند.

اجرای منحنی دوم میدکو  
پورمنـد در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود 

در رابطـه بـا نحوه شـکل گیری منحنـی دوم میدکو، 

بیـان کـرد: پـس از جلسـاتی که بـرای اجرای منحنی 

دوم در هیئـت مدیـره برگـزار شـد و رئیـس هیئـت 

مدیـره بـر اجـرای آن تاکیـد کـرد، کارگروهـی را در 

میدکو به همین عنوان تشـکیل دادیم. این کارگروه 

چند ویژگی داشت؛ یکی از ویژگی های این کارگروه 

جوانگرایی بود.

وی افـزود: میدکـو از حـدود 6 سـال قبـل اقدام به 

جوان سـازی نیروهـای خـود کرد و این نیروهـای جوان 

قـرار  میدکـو  اجرایـی  و  پروژه ایـی  فعالیت هـای  در 

نیروهـا  ایـن  از گذشـت چنـد سـال،  پـس  گرفتنـد. 

تجربیات بسیار خوبی کسب کردند که خوشبختانه 

همیـن نیروهـا مسـئولیت کارگـروه منحنـی دوم را 

برعهده گرفتند.

مدیرعامـل هلدینـگ میدکـو تصریـح کـرد: بـرای 

منحنـی دوم مطالعـات زیـادی انجـام شـد کـه البتـه 

شرکت معیار صنعت نیز در این موضوع محور قرار 

گرفـت و مطالعـات وسـیعی انجـام شـد. در منحنـی 

دوم چنـد موضـوع بـرای هلدینـگ بسـیار مهـم بـود. 

و  اولیـه  مـاده  بـه  مهم تریـن موضوعـات دسترسـی 

دیگـری آب و انـرژی یعنـی گاز بودنـد. ایـن یعنی اگر 

قـرار اسـت میدکـو در جایـی بـه اجـرای پـروژه اقـدام 

کنـد، حتمـا سـه مولفه یـاد شـده در اولویت نخسـت 

قرار خواهند گرفت.

پورمند عنوان کرد: خوشبختانه مطالعات برای 

پروژه هـای منحنـی دوم طـی دو سـال و نیـم گذشـته 

انجـام شـد و بـه نظـر می رسـد میدکـو آرشـیو بسـیار 

خوبـی در مجموعـه دارد. بـه طور مثال وضعیت آب 

بیـان کـرد: زمانی که یک سـرمایه گذار به دنبال اخذ 

مجـوز بـرای احـداث یـک کارخانـه اسـت، پیـش از 

اینکه مجوز از سـوی دسـتگاه های دولتی داده شـود، 

سرمایه گذار باید یک گزارش ارزیابی زیست محیطی 

را تهیه کند و به سـازمان های مربوطه ارائه دهد. در 

صـادر  کارخانـه  احـداث  مجـوز  صـورت،  ایـن  غیـر 

نخواهد شد.

وی اضافـه کـرد: در زمـان اخد مجوز پروژه های 

میدکـو، تمـام پیوسـت های محیـط زیسـتی تهیـه 

شد و پس از آن توانستیم مجوز احداث پروژه ها را 

اخذ کنیم.

پورمنـــد مطـــرح کـــرد: در بخـــش کنترل هــــای 

واحدهای تولیدی در همه بخش ها و همچنین سایر 

و  می گیـــــرد  صــــورت  الزم  دقت هــــای  پروژه هــــا، 

اندازه گیری هـا نیـز از سـوی سـازمان های مربوطـه بـه 

طور آنالین انجام می شود. خوشبختانه تاکنون مورد 

خاصـی نبـوده اسـت کـه بـه هلدینـگ میدکـو بـرای 

آالیندگـی واحـد تولیـدی از سـوی نهادهـای ذی ربـط 

تذکر داده شود.

مدیرعامـل هلدینـگ میدکـو بـا اشـاره بـه اجـرای 

هلدینـگ،  ایـن  در  زیسـت محیطی  پـروژه  چندیـن 

خاطرنشان کرد: پروژه تصفیه فاضالب شهری یکی 

از پروژه هـای زیسـت محیطی محسـوب می شـود. 

عـالوه بـر ایـن، در بخـش زغال سـنگ و کک، بـرای 

نخستین بار در کشور پروژه CDQ را اجرا کردیم. در 

این پروژه کک داغ به جای اینکه با آب خنک شود، 

خنک سـازی توسط نیتروژن صورت می گیرد. حتی 

بـه آب نیسـت. بلکـه بـا توجـه بـه اینکـه در برخـی از 

کشـورهای تولیدکننده صنایع معدنی ماده معدنی 

وجـود نـدارد، احـداث واحـد تولیـدی در کنـار آب 

باعـث می شـود مـواد اولیـه از دریـا راحت تـر تامیـن 

شـود. بنابراین یکی از مفروضات در کشـور ما اسـت 

کـه احـداث صنایـع معدنـی کنـار دریـا بـه دلیـل آب 

اسـت، در حالـی کـه این گونه نیسـت. بلکـه در دیگر 

کشورها، دسترسی راحت تر به ماده اولیه در اولویت 

نخست قرار می گیرد.

مدیرعامـل هلدینـگ میدکـو بـا اشـاره به احـداث 

صنایـع معدنـی این شـرکت در اسـتان کرمـان، تاکید 

کرد: میدکو از روز نخست اجرای پروژه های خود چه 

در استان کرمان و چه در سایر استان ها، به منابع آب 

زیرزمینـی متکـی نبـوده اسـت. از ایـن رو، منابـع آبی 

مـورد اسـتفاده هلدینـگ میدکـو، فاضـالب شـهری 

اسـت. بـه همیـن دلیـل در دو شـهر کرمـان و زرنـد، 

اجرای دو پروژه بزرگ را دنبال می کنیم تا بتوانیم هم 

شبکه فاضالب و هم تصفیه خانه را احداث کنیم.

پورمنـد عنـوان کـرد: در پروژه هـای فـاز نخسـت 

میدکو حدودا ساالنه 30 میلیون متر مکعب آب نیاز 

داریـم کـه تمامـی آن را از محـل تصفیـه فاضـالب 

دو شهر زرند و کرمان تامین خواهیم کرد.

به تعهدات محیط زیستی پایبندیم  
مدیرعامـل هلدینـگ میدکـو در پاسـخ بـه سـوال 

حـوزه  اهمیـت  بـر  مبنـی  سـهامداران  از  دیگـری 

زیست محیطی برای اجرای پروژه ها در این هلدینگ، 
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در اجـرای پروژه هـا بـه طـور کامل حل شـده اسـت. به 

طوری که وضعیت تامین آب در همه نقاط کشور از 

سـوی مجریـان پـروژه بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار 

گرفـت. عـالوه بـر ایـن، ذخایـر معدنـی نیـز مطالعـه 

شـدند. بـا تکمیـل شـدن مطالعـات، پروژه هـا نیـز بـه 

تدریج تعریف شدند و در حال نهایی شدن هستند.

وی در خصوص نحوه اجرای پروژه ها خاطرنشـان 

کرد: در منحنی دوم با توجه به شرکت هایی که در 

هلدینگ همچون شرکت مانا، میدکو ساخت، معیار 

تمـام شـرکت های  صنعـت و فرتـاک وجـود دارنـد، 

اصلی که برای اجرای یک پروژه به صورت EPC الزم 

است را در اختیار داریم. این یعنی برای اجرای پروژه 

دیگر نیازی به حضور شرکت هایی از بیرون هلدینگ 

نداریـم. اجـرای پـروژه به این صورت هم از نظر تامین 

مالـی بـرای میدکـو بسـیار مناسـب اسـت و هم اینکه 

قیمـت تمـام شـده اجـرای پـروژه را بـه شـدت پاییـن و 

سرعت آن را باال می برد.

مدیرعامـل هلدینـگ میدکو بـا ذکر مثالـی ادامه 

داد: در دو پـروژه ای کـه از منحنـی دوم آغـاز شـده، 

سـرعت اجـرا نسـبت بـه گذشـته بـه مراتـب افزایـش 

یافته است. ضمن اینکه بر اجرای پروژه ها می توانیم 

مدیریت راحت تری را اعمال کنیم. همچنین ویژگی 

بسـیار مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه پروژه هـای منحنـی 

دوم در داخـل میدکـو را جوانـان اداره خواهنـد کـرد و 

این جوانان تا سال ها سرمایه انسانی کشور و میدکو 

باقی خواهند ماند. در منحنی دوم حوزه جغرافیایی 

خود را به تدریج توسعه خواهد داد.

پورمنـد بـا بیـان اینکه در منحنـی دوم بـه دنبال 

بـه صـورت دانش بنیـان اسـت،  توسـعه فعالیت هـا 

گفت: فعالیت دانشی را از سه سال قبل آغاز کردیم 

شـد.  تاسـیس  راسـتا  همیـن  در  فرتـاک  شـرکت  و 

همچنیـن مرکـز تحقیـق، توسـعه و نـوآوری در همیـن 

رابطـه تاسـیس شـده اسـت. از ایـن رو بـرای پروژه های 

منحنی دوم انتظار داریم دانش را بیش از فاز یک به 

کار گیریم.

در ادامـه مجمـع میدکـو، مجیـد قاسـمی، رئیس 

هیئـت مدیـره ایـن هلدینـگ در خصـوص وضعیـت 

پروژه های منحنی دوم میدکو، بیان کرد: قرار اسـت 

در منحنی دوم میدکو، تولید کنونی 4.2 میلیون تنی 

فـوالد بـه 10 میلیـون تـن افزایش یابد که جهش بزرگی 

محسـوب می شـود. همچنیـن در رابطـه بـا مـس قرار 

است ظرفیت موجود به 6 تا 7 برابر افزایش یابد.

وی اذعـان کـرد: متاسـفانه گاهـی اوقـات در 

بخش معدن و صنایع شاهد رقابت منفی هستیم 

هنـوز  میدکـو  می  شـود  باعـث  موضـوع  ایـن  کـه 

را  خـود  دوم  منحنـی  پروژه هـای  دقیـق  جزئیـات 

منتشـر نکنـد. از ایـن رو اطالعـات در ایـن خصوص 

سال به سال منتشر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ میدکو تاکید کرد: 

موضوعـی کـه هلدینگ میدکـو در این 13 سـال بـه آن 

رسـیده، در منحنـی دوم کـه بـه طـور مثـال 2.5 برابـر 

شـدن تولیـد فـوالد و 6 برابـر شـدن تولیـد مـس دیـده 

فـاز  شـده، اجـرای پروژه هـا قطعـا نصـف پروژه هـای 

نخسـت زمان خواهد برد. چراکه تجربه اجرای پروژه 

در فـاز نخسـت، در فـاز دوم نیـز بـه کمـک میدکـو 

خواهد آمد.

قاسـمی خاطرنشـان کـرد: میدکـو از اجـرای فـاز 

نخسـت پروژه هـا تجربیاتی گران بهـــا کسـب کـرده و 

می تواند راهگشای خیز دوم این شرکت باشد.

در ادامـه مجمـع همچنیـن رامیـن امربـر، مدیـر 

فنـــاوری اطالعــات و ارتباطــــات، توضیحـــاتی در 

خصـــوص فرایندهــــای به روزرســـانی سیستم هـــای 

اطالعاتی و مدیریتی میدکو به سهامداران و هیئت 

مدیره ارائه داد.

الزم به ذکر است که در ابتدای این مجمع برای 

سـهامداران فیلمی از سـوی هیئت مدیره به نمایش 

درآمـد و توضیحاتـی در خصـوص وضعیت هلدینگ 

میدکو داده شد.

هلدینگ میدکو شعار خود را »توسعه ما از معدن 

آغاز می شـود« قرار داده و در چشـم انداز خود تبدیل 

شـدن به »هلدینگ معدنی و صنایع معدنی برتر در 

خاورمیانه با کالس جهانی« را دیده است.

همچنین هدف این شرکت »ارتقای ارزش سهام 

سهامداران، رضایت ذی نفعان، ارتقای رتبه جهانی« و 

ماموریـت آن »ایجـاد ارزش پایـدار و بلندمـدت بـرای 

سـهامداران از طریق طراحی، اجرا و توسـعه معادن و 

صنایـع معدنـی«، »ایجاد مدل برای توسـعه معـدن و 

صنایع معدنی« و »ارتقای سطح مدیریت، فناوری و 

سهم در تولید ناخالص داخلی« عنوان شده است.

بـا  و  بـه صـورت 100 درصـد خصوصـی  میدکـو 

سرمایه گذاری بخش خصوصی و گروه مالی پاسارگاد 

آغاز به کار کرده و در دو فلز استراتژیک فوالد و مس 

در کشـور سـرمایه گذاری کرده اسـت. همچنین این 

بـرای  نویـن  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  بـا  شـرکت 

بهره برداری از ذخایر تالش کرده و از این تکنولوژی ها 

هـم در معدنـکاری و هـم در واحدهـای فـراوری خـود 

بهره برده است.

در  توانسـت   1400 سـال  در  میدکـو  هلدینـگ 

مجموع 122 میلیون و 712 هزار تن عملیات معدنی 

انجام دهد که 10 میلیون و 882 هزار تن آن استخراج 

مـواد معدنـی و 111 میلیـون و 929 هـزار تـن دیگـر 

باطله برداری بوده است.

ایـن شـرکت از واحدهـای تولیـدی خـود در سـال 
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600 هزار تن، تولید 200 هزار تن کاتد مس، 48هزار 

تن تولید فروآلیاژها و 400 هزار تن آهک و دولومیت 

خواهد بود.

میدکو در برنامه دوم خود با سرعت پیش خواهد 

رفت تا همچنان نقش موثر خود را در بخش معدن و 

صنایع معدنی کشور ایفا کند.

در پایان مجمع عمومی عادی سـالیانه هلدینگ 

میدکو صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 به 

تصویب سهامداران رسید.

شـرکت رهیافـت بـه عنـوان حسـابرس و بـازرس 

قانونـی اصلـی و موسسـه ایـران مشـهود بـه عنـوان 

حسابرس و بازرس قانونی علی البدل انتخاب شدند.

روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

انتخـاب شـد.در ایـن مجمـع اعضای حقوقی هیئت 

مدیره انتخاب شدند.

سود شرکت اصلی 41 هزار میلیارد ریال بوده که 

40 هـزار و 200 میلیـارد ریـال سـود معـادل 670 ریال به 

ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شد.

افزایش سرمایه میدکو  
بالفاصلـه پـس از مجمـع عـادی، مجمـع عمومی 

فوق العاده هلدینگ میدکو به منظور افزایش سرمایه 

این شرکت از 60 هزار میلیارد ریال به 200هزار میلیارد 

ریال با حضور 96 درصدی سهامداران برگزار شد.

در این مجمع حسن محمدی دولت آبادی، مدیر 

امـور سـرمایه گذاری و تامین مالی میدکو بیـان کرد: 

افزایش سـرمایه میدکو سـال گذشـته پیشـنهاد و در 

بهمن ماه نهایی شد. در این افزایش سرمایه که طی 

دو مرحلـه انجـام خواهـد شـد، سـرمایه شـرکت از 

60هزار میلیارد ریال کنونی به 200 هزار میلیارد ریال 

افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این افزایش سـرمایه در شـرکت های 

سـرمایه پذیر همچـون فـوالد بوتیـای ایرانیـان، فوالد 

شـرکت ها  از  دیگـر  تعـدادی  و  ایرانیـان  سـیرجان 

هزینه می شود.

مدیـر امـور سـرمایه گذاری و تامیـن مالـی میدکـو 

خاطرنشـان کـرد: در مرحلـه اول 80 هـزار میلیـارد ریـال 

افزایـش سـرمایه خواهیـم داشـت و سـپس بـا 60 هـزار 

میلیـارد ریـال افزایـش سـرمایه دیگـر، جمـع افزایـش 

سرمایه میدکو به 140 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

هـم  گذشـته  سـال  کـرد:  تصریـح  محمـدی 

افزایش سـرمایه داشـتیم که سـرمایه شـرکت از 45 

هـزار میلیـارد ریـال به 60 هزار میلیارد ریال رسـید. 

ایـن افزایـش سـرمایه نیز در سـه شـرکت فـوالد زرند 

ایرانیان، فوالد بوتیای ایرانیان و بابک مس ایرانیان 

هزینه شد.

در پایـان مجمـع فوق العـاده هلدینـگ میدکـو، 

سهامداران با افزایش سرمایه دو مرحله ای موافقت 

کردند و طی آن، شرکت در مرحله اول سرمایه خود 

را از 60 هزار میلیارد ریال کنونی به 140 هزار میلیارد 

ریـال افزایـش خواهـد داد و در مرحلـه دوم، هیئـت 

مدیـره ایـن اختیـار را دارد کـه سـرمایه شـرکت را بـا 

موافقت سهامداران از 140 هزار میلیارد ریال به 200هزار 

میلیارد ریال طی یک سال آینده افزایش دهد.

1400 توانسـت حـدود 15 میلیـون تـن محصـول تولید 

کنـد. گفتنـی اسـت کـه 87 درصد فروش میدکـو در 

سـال گذشـته در بـازار داخلـی و 13 درصـد در بـازار 

صادراتی اتفاق افتاد.

بـه  زرنـد  فوالدسـازی  کارخانـه  گذشـته  سـال 

بهره بـرداری رسـید و همچنیـن پروژه هـای دیگـری در 

دست اقدام است که از جمله آن ها می توان به احیا 

مسـتقیم بوتیـا، بهره بـرداری از نیـروگاه بـرق بوتیـا، 

کارخانـه تولیـد شـمش منیزیـم، دیواترینـگ مجتمع 

کنسانتره و گندله زرند و درایر کنسانتره این مجتمع 

اشاره کرد.

میدکـو در سـال 1400 اقدامـات گسـترده ای را در 

جهـت بهبـود سیسـتم های اطالعاتـی و مدیریتی به 

ویـژه توسـعه زیرسـاخت شـبکه و نظـارت تصویـری 

صـورت داده اسـت. همچنیـن ایـن شـرکت اهتمـام 

ویژه ای به انجام مسئولیت های اجتماعی دارد و که 

از جملـه آن هـا می تـوان بـه احـداث مدرسـه، احـداث 

فضای سبز و.... اشاره کرد.

در سـال 1400 فـروش تلفیقـی 298 هـزار میلیـارد 

ریال، سود تلفیقی 45 هزار میلیارد ریال بوده است. 

همچنین ارزش سرمایه میدکو 60 هزار میلیارد ریال 

بود. ضمن اینکه بازده سهام این شرکت در سال 1400 

به 90 درصد رسید.

میدکو در سال 1400 در میان 100 شرکت برتر ایران 

قـرار گرفـت. همچنیـن ایـن شـرکت توانسـت جوایـز 

متعددی به ویژه حوزه تعالی سازمانی کسب کرد.

میدکـو برنامـه دارد 134 میلیـون تـن عملیـات 

معدنـی را انجـام دهـد. ایـن شـرکت بهره بـرداری از 

نیـروگاه بوتیـا را در دسـتور کار دارد و بنـا اسـت کـه 

سرعت پیشرفت پروژه های متعددی را افزایش دهد.

منحنـی دوم توسـعه میدکـو مبیـن برنامه هـای 

تثبیت و توسعه شرکت برای ادامه مسیر موفقیت 

و ثروت آفرینی اسـت. مهم ترین طرح های در دسـت 

تولیـد  شـامل  شـرکت  برنامه ریـزی  و  مطالعـه 

کنسانتره سنگ آهن به میزان یک میلیون و 250هزار 

تن، تولید آهن اسفنجی 6 میلیون تن، تولید فوالد 

600 میلیـون تـن، تولیـد زغال سـنگ 800هـزار تـن، 

تولیـد بـرق 500مـگاوات، تجهیـز و بهره بـرداری از 

معـادن مـس 43میلیـون تـن، تولیـد کنسـانتره مـس 
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سایررسانههاسایر رسانه ها

محصوالت استراتژیک اکسین

نقش رسانه در مانع زدایی از تولید باید احیا شود

هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طال
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مدیر تولید شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان گفت: شرکت فوالد اکسین خوزسـتان به واسطه 
جایـگاه مترقـی خـود در صنعـت فـوالد خاورمیانه، همـواره نگاهی خـاص به تولید محصـوالت با 

ارزش افزوده باال مانند ورق با گرید API و آلیاژی داشته است.

محصوالت استراتژیک اکسین

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط  

عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان، بهرهنگ 

در  گرفتـن  قـرار  منظـور  بـه  نوشـت:  اهدایـی 

جایگاه هـای برتـر تولیـدی نـزد شـرکت های بـزرگ بـه 

ویـژه در صنعـت فـوالد، اهتمـام بـه بخـش تولیـد و 

توجـه بـه محصـوالت بـا ارزش افزوده بـاال از اهمیت 

اکسـین  فـوالد  شـرکت  اسـت.  برخـوردار  بسـیاری 

خوزستان به واسطه جایگاه مترقی خود در صنعت 

فـوالد خاورمیانـه، همـواره نگاهـی خـاص بـه تولیـد 

محصوالت با ارزش افزوده باال شـامل محصوالت با 

گریـد API  و آلیـاژی داشـته اسـت؛ بـه طـوری کـه 

سـهم  کـه  می دهـد  نشـان  تولیـدی  آمارهـای 

محصـوالت API  و آلیـاژی بـه فراتـر از 80 درصـد 

رسـیده اسـت کـه نشـانی از چـراغ پـر نـور تولیـد در 

عصر حاضر می دهد.

یکی از مقوله های مهمی که شـرکت های بزرگ 

صنعتـی و معدنـی بر اهمیت آن صحـه می گذارند، 

بخش هـای  مهم تریـن  از  کـه  بـوده  تولیـد  بخـش 

محصـوالت  بـه  دسـتیابی  فراینـد  در  عملکـردی 

اسـتراتژیک اسـت که شـرکت ها می توانند با اتکا به 

اسـتراتژی هوشـمندانه ، سـبد محصـوالت خـود را 

متنوع و راهبردی کنند.

اکسین و ماموریت تولید  
تـا پیـش از سـال 1398، عمـده ورق هـای تولیدی 

سـاختمانی  ورق هـای  بـه  اکسـین  فـوالد  شـرکت 

اختصـاص داشـت کـه پـس از تاریـخ مذکـور و بـه 

واسطه بازتعریف استراتژی و اهداف کالن شرکتی، 

این مجموعه توانسـت سـبد محصـوالت تولیـدی را 

بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  ورق هـای  تولیـد  سـمت  بـه 

همچـون ورق هـای API و آلیـاژی سـوق دهـد کـه بـه 

سـوی  بـه  اکسـین  برداشـتن  گام  می تـوان  نوعـی 

ماموریت اصلی تلقی کرد. 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان نیـز بـه واسـطه 

دارا بـودن تکنولـوژی منحصـر بـه  فـرد بـه ویـژه در 

زمینـه تولیـد، همـواره نگاهـی خـاص و راهبـردی بـه 

موضـوع تولیـد و محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 

داشـته اسـت. بـه طـوری کـه یکـی از ماموریت های 

تعریف شـده این شـرکت بر اسـاس برنامه راهبردی، 

تولید ورق های با گرید API آلیاژی برای مصرف در 

صنایع پایین دست به خصوص صنعت نفت، گاز و 

بتوانـد  ایـن مجموعـه جـوان  تـا  اسـت  پتروشـیمی 

فـوالدی  صنایـع  میـان  در  را  خـود  محصـوالت 

خاورمیانه، منحصربه  فرد و راهبردی کند. 

بـا توجـه بـه ماموریـت اصلـی شـرکت در کنـار 

توانمندی های واحد تولید از نظر تجهیزات به روز 

بـه همـراه  بـا اسـتانداردهای کیفـی بین المللـی  و 
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پرسنل متخصص و فنی، زمینه  مناسبی برای گام 

برداشـتن بـه سـمت اسـتانداردهای اصلـی شـرکت 

کـه همانـا تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 

بود، به وجود آمد.

یکی از رخدادهای مهم در مسیر تولید محصوالت 

بـا ارزش افـزوده بـاال، تولیـد محصـوالت بـه روش بـچ 

دوتایی بود که با همت و دانش پرسـنل، این امکان 

فراهـم شـد تـا روش بـچ سـه تایی نیز در مسـیر تولید 

محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال نیـز افـزوده شـود. 

فرایند بچ سـه تایی که در ابتدا به صورت آزمایشـی 

عملیاتی شـد، در حال حاضر قابلیت انبوه سـازی را 

پیـدا کـرده اسـت؛ به طوری که با توسـعه ایـن روش، 

امـکان افزایـش بهـره وری تولیـد تـا حـدود 30 درصد، 

تحقق پیدا می کند. 

طی سال 1400 در بخش تولید، عالوه بر اینکه از 

دو روش بچ دوتایی و بچ سـه تایی بهره کافی گرفته 

ضخامـت  بـا  فـوالدی  ورق  انبـوه  تولیـد  شـد، 

بـرای  رسـید.  اجـرا  مرحلـه  بـه  نیـز  300میلی متـر 

بهره برداری از ورق فوالدی با ضخامت 300 میلی متر، 

جلسات متعدد فنی با شرکت های بزرگ فوالدسازی 

در کشـور بـه عنـوان تامین  کننده اصلی مـواد اولیه 

شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان برگزار شـد که طی 

ایـن فراینـد، ضمـن آنالیـز نـورد این گونه اسـلب ها در 

خـط تولیـد شـرکت، زمینـه مناسـبی بـرای افزایـش 

راندمان تولید در کنار بهره گیری از این نوع اسلب 

با ضخامت باال نیز فراهم شد.

یکی دیگر از فعالیت های مهم شرکت در حوزه 

تولید طی سال 1400، تولید ورق فوالدی با ضخامت 

پنـج و 6 میلی متـر بـود که فرایند تولید آزمایشـی آن 

در سـال های گذشـته کلیـد زده شـد. تولیـد ورق 

مذکـور، عـالوه بـر اینکـه بـر اسـاس نیـاز و سـفارش 

مشتری تحقق یافت، فرایند انبوه سازی آن در طول 

سال جاری نیز طراحی و عملیاتی شد که خوشبختانه 

براسـاس  مکانیکـی  خـواص  و  کیفـی  تـراز  دارای 

اسـتانداردهای بین المللـی اسـت. بنابرایـن، باعـث 

افتخـار اسـت کـه خانـواده بـزرگ اکسـین توانسـته 

اسـت بـا اتـکا بـه توانمنـدی و دانـش فنی برخـوردار، 

خوراک اسـتراتژیک صنایع خاص و راهبردی کشـور 

شـامل صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی را تامیـن و به 

تبع آن، کشـور را از واردات این نوع ورق های خاص 

بی نیاز کند. 

آمارهـا و ارقـام نشـان می دهـد که فوالد اکسـین 

خوزسـتان در تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده باال 

بـه ویـژه مـورد مصـرف در صنایـع راهبـردی، ضمـن 

تسـریع در زمـان تحویـل محصـوالت فـوق، کیفیـت 

قابـل توجهـی در تولیـد ورق هـای تولیـدی API مـد 

نظر قرار داده اسـت که نشـان از هوشـمندی بخش 

تولیـد و بـه تبـع آن سیاسـت گذاری کالن مجموعـه 

اکسین دارد.

اکسین و راهبرد تولید  
کنـار  در  ملـی  پروژه هـای  تعریـف  توجـه  بـا 

پیش بینـی واحـد تولید در زمینه تعریـف پروژه های 

راهبردی در کشـور بر اسـاس نیازمندی های صنایع 

طـی چشـم انداز سـال 1404، سیاسـت اکسـین در 

زمینـه تولیـد بـه سـمت تولیـد 70 تـا 80 درصـدی 

ورق هـای فـوالدی بـا گریـد API رفتـه اسـت کـه ایـن 

سیاست، عالوه بر اینکه در سال 1399 اجرا شد، در 

سال 1400 نیز به طور کامل عملیاتی شد. پیش بینی 

واحـد تولیـد شـرکت فـوالد اکسـین بـرای ادامـه ایـن 

روند به ویژه برای سـال 1401، بر تولید محصوالت با 

ارزش افـزوده بـاال تـا 80 درصـد اسـت کـه در صـورت 

تحقق این امر، سودآوری قابل توجهی برای شرکت 

به وجود خواهد آمد. 

سیاست و راهبرد شرکت فوالد اکسین خوزستان 

بـه ویـژه در بخـش تولیـد، گام برداشـتن در مسـیر 

تامیـن محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال بـرای صنایع 

پایین دست مجموعه شامل نفت، گاز و پتروشیمی 

در دو بخـش تامیـن لوله هـای مورد نیاز برای خطوط 

انتقـال نفـت و گاز بـه همـراه تامیـن ورق هـای مـورد 

نیـاز بـرای احـداث مخزن هـای ذخیره سـازی تحـت 

فشار نفت و گاز است. 

یکـی از مهم تریـن دالیل تولید ورق های بـا ارزش 

افزوده باال توسـط شـرکت فوالد اکسین خوزستان به 

ویـژه مـورد مصـرف در صنایـع اسـتراتژیک همچـون 

نفت، گاز و پتروشیمی، دستیابی به سودآوری قابل 

توجه برای انجام طرح های توسعه ای طی چشم انداز 

اسـت. بـه هـر انـدازه کـه تولیـد و مصـرف ورق هـای 

بر اساس نیازمندی های 
صنایع طی چشم انداز سال 
1404، سیاست اکسین 
در زمینه تولید به سمت 
تولید 70 تا 80 درصدی 
ورق های فوالدی با گرید 
API رفته است که این 

سیاست، عالوه بر اینکه 
در سال 13۹۹ اجرا شد، 
در سال 1400 نیز به طور 

کامل عملیاتی شد
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تولیـدی شـرکت فـوالد اکسـین خـاص و راهبـردی 

انـدازه سـودآوری خیره کننـده ای  بـه همـان  باشـد، 

نصیب شـرکت می شـود. بنابراین گام برداشـتن در 

مسـیر تولید محصـوالت خـاص، ضمن جلوگیـری از 

واردات بی رویه به کشـور، ارزآوری مناسـبی را برای 

اقتصاد صنعتی ایران به وجود می آورد.

اکسین و چالش های تولید  
کـه  بالقـوه   چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 

شرکت های تولیدی در سراسر جهان را مورد تهدید 

قـرار می دهـد، چالـش تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

فرایند تولید است. مواد اولیه به عنوان اصلی ترین 

خوراک برای به گردش درآوردن چرخ تولید محسوب 

می شـود. بنابرایـن، هـر کـدام از شـرکت های بـزرگ 

دنیا بر اسـاس سیاسـت ها و اهداف راهبردی، سمت 

و سوی برنامه ریزی تولیدی را در مسیر تامین مواد 

اولیه پایدار طراحی و تبیین می کنند.

شـرکت فوالد اکسـین خوزستان به عنوان یکی از 

راهبردی تریـن شـرکت های فعـال در صنعـت فـوالد، 

دریافـت بـه موقـع اسـلب های مـورد نیـاز بـرای تولید 

ورق هـای API و آلیـاژی را در زمـره یکی از چالش های 

اساسـی خـود دسـته بندی می کنـد. بـا نگاهـی بـه 

فـوالد  شـرکت  اولیـه  مـواد  تامین کننـدگان  لیسـت 

اکسـین خوزسـتان شـامل شـرکت فوالد خوزستان )به 

عنـوان تامین کننـده اسـلب های مـورد نیـاز در تولیـد 

ورق های فوالدی ساختمانی(، شرکت فوالد هرمزگان 

)به عنوان تامین  کننده اسلب های موردنیاز در تولید 

ورق هـای آلیـــاژی و مقـــدار کمـی ورق هـای API( و 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان )به عنوان تامین  کننده 

اسـلب های مـورد نیـاز در تولیـد ورق هـای API(، بـه 

سـادگی می تـوان دریافـت کـه شـرکت فـوالد اکسـین 

خوزسـتان دارای وابسـتگی از نظـــر مـــواد اولیـــه بـه 

شرکت هــــای دیگـــر اســــت. اگرچــــه از نظــر تامیـــن 

اسلب های مورد نیاز برای تولید ورق های ساختمانی 

چالـش خاصـی وجـود نـدارد و بیشـترین چالـش در 

تامین ورق های مورد نیاز در تولید ورق های آلیاژی و 

API اسـت اما باید در نظر داشـت که امنیت تامین 

مواد اولیه، یکی از راهبردهای اساسی مفهوم توسعه 

بـرای سـازمان ها در طـول یـک چشـم انداز بـه شـمار 

می آیـد. بنابرایـن الزم اسـت تـا شـرکت فـوالد اکسـین 

خوزسـتان بر اسـاس نیازمندی های روز دنیا، اهتمام 

ویژه ای به راه اندازی طرح فوالدسازی داشته باشد تا 

ضمـن خودکفایـی در تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خطوط تولید، با خیالی آسوده به فرایند توسعه تولید 

و روندهای تکنولوژیک پیش رو نگاه کند. 

فـوالد  از چالش هـای مهـم شـرکت  یکـی دیگـر 

اکسـین، مقولـه انـرژی اسـت. در سـال گذشـته بـه 

واسطه قطعی برق سراسری به ویژه در میان صنایع 

روز  بـه 45  نزدیـک  اکسـین  فـوالد  تولیـد  فـوالدی، 

متوقـف شـد. در واقـع، بـه دلیـل محدودیت هـای 

روز  صـورت 30  بـه   1400 سـال  تابسـتان  در  برقـی 

توقـف  تولیـد دچـار  ناپیوسـته،  روز  و 15  پیوسـته 

اجبـاری شـــد کـــه همیـن امـر زمینـه را بـرای کاهش 

فرایند تولید محصوالت نسـبت به سـال پیش از آن 

به وجود آورد. 

فراینـد تولیـــد در حـال حاضـر نزدیـک بـه 50 تـا 

60هـزار تـن نسـبت به سـال گذشـته عقب تر اسـت 

کـه در صـورت عـدم تکـرار مشـکالت برقـی طـی 

سـال آینده، امکان جبران آن وجود خواهد داشـت. 

بـا ایـن حال رشـد قابل توجه رقم سـودآوری نسـبت 

بـــه ســــال گذشتــه، نشان دهنـــده افزایــش تولیــد 

در  کـه  اسـت  بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  محصـوالت 

صورت تداوم، ضمن کنار رفتن مقوله تناژ در آمار 

تولیـد، کیفیـت محصـوالت تولیدی جایگزیـن تناژ 

تولیدی خواهد شد. 

اکسین و چشم انداز تولید  
پیش بینی شـرکت فوالد اکسـین خوزستان برای 

سال جــاری بر اساس نیــاز بازار، تولیــد 40 درصــدی 

محصــــوالت بــــا گریــــد API، تولیــــد 40 درصــــدی 

محصـوالت آلیـاژی و تولید 20 درصــدی محصوالت 

ساختمانی است. بنابراین خانواده اکسین به دنبال 

آن اسـت تـا بـا ایجـاد همدلی، عـالوه بر افزایـش توان 

رقابت پذیـری در عرصـه بین المللـی، دسـتاوردهای 

چشـمگیری را برای کشـور به ویژه در صنعت فوالد 

به ارمغان آورد. 

پیش بینی شرکت فوالد 
اکسین خوزستان برای 

سال جاری بر اساس نیاز 
بازار، تولید 40 درصدی 

محصوالت با گرید 
API، تولید 40 درصدی 

محصوالت آلیاژی و تولید 
20 درصدی محصوالت 

ساختمانی است
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مصرف برق فوالد ایران 1.6 برابر کشورهای توسعه  یافته

مقایسـه آمـار انرژی تولید فـوالد در ایران و کشـورهای توسـعه  یافته، بیانگر آن اسـت که تولید 
فوالد در ایران نسبت به این کشورها به 62 درصد انرژی بیشتری نیاز دارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس اطالعات 

به دست آمده از یک مقاله دانشگاهی، ذوب و تولید 

هر تن فوالد خام تا پیش از مرحله فرآوری در ایران به 

800 کیلووات ساعت انرژی معادل برق نیاز دارد.

ایـن آمـار در حالـی منتشـر شـده اسـت کـه تولید 

فـوالد در کشـورهای پیشـرو ایـن صنعـت بـر اسـاس 

منابع خارجی با احتساب فرایند ذوب همراه با مواد 

دیگر معادل 494 کیلووات ساعت برآورد می شود.

بر این اسـاس، میزان مصرف برق کارخانه   فوالد 

در کشـور بـه طـور میانگین برای تولیـد یک تن فوالد 

62 درصد بیشتر از میزان انرژی است که به منظور 

تولید همین میزان فوالد در سـایر کشـورهای جهان 

مورد استفاده قرار می گیرد.

یارانه انرژی صنایع، عامل کندی حرکت   
به سوی بهینه سازی انرژی

بـه عقیـده کارشناسـان صنعـت، بی توجهـی بـه 

اقتصـاد بـرق و هدایت برق یارانه ای به کارخانه های 

تولید فوالد کشور از دالیل اصلی عدم بهره وری در 

این صنعت عظیم کشور است.

تامین برق صنایع فوالد با توجه به بهره وری کم 

انـرژی بـرق صنایـع، یکـی از دالیـل اصلـی ناتـرازی 

مصرف برق در کشور محسوب می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، 35 درصـد از بـرق 

تولیـدی کشـور برای تامین نیـاز انرژی صنایع مانند 

فـوالد، آلومینیـوم و سـایر صنایـع بـه مشـترکان ایـن 

بخش اختصاص پیدا می کند.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمدرضا بهرامن 

عنـوان کـرد: امـروز نقـش ماشین سـازان در بخـش 

معدن و توسعه آن تعیین کننده است.

وی بیـان کـرد: ایـران بـا دارا بـودن یـک درصـد 

جمعیـت، یـک درصد وسـعت و در مقابـل، 7 درصد 

ذخایر معدنی جهان، یک کشـور معدنی محسـوب 

می شود و بر این اساس برای توسعه زیرساخت های 

آن باید سرمایه گذاری داشته باشیم.

بایـد  کـرد:  تاکیـد  ایـران  معـدن  خانـه  رئیـس 

بـر  سیاسـت گذاری های کشـور در بخـش معـدن، 

اسـاس ثروت هـای خـدادادی بـوده و حتـی بتوانیـم 

برنامه های 50 سـاله تعریف کنیم. ایجاد یک شـغل 

معدنـی، اگـر در کنـار صنعت، صـورت بگیرد، قطعا 

می تواند 17 شغل دیگر ایجاد کند.

رئیـس خانـه معـدن ایران گفـت: ایجاد هر شـغل در بخـش معـدن می تواند به اشـتغال زایی 
بـرای 17 نفـر دیگـر در سـایر بخش ها منجر شـود کـه این مهم بـا قـرار گرفتن معـدن در کنار 

صنعت میسر خواهد شد.

اشتغال زایی 17 نفر به واسطه ایجاد یک شغل در بخش معدن
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توسعه منابع انسانی در اولویت فوالد اکسین است

مدیر امور اداری و منابع انسـانی شـرکت فوالد اکسـین گفت: شـرکت فوالد اکسین خوزستان به 
عنـوان یکی از شـرکت های بـزرگ صنعتی در منطقه خاورمیانه، با در نظر داشـتن نیروی انسـانی در 
قامت سـرمایه های انسـانی و توجه به تسـهیالت در این زمینه، توسـعه منابع انسـانی را در اولویت 

برنامه ها قرار داده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد اکسین، حسن محمدی، مدیر 

امور اداری و منابع انسانی شرکت فوالد اکسین طی 

یادداشتی آورده است: امروزه توجه به نیروی انسانی 

و  میان مـدت  کوتاه مـدت،  راهبردهـای  تبییـن  و 

بلندمـدت در ایـن زمینـه، نقـش مهمـی در پیشـبرد 

برنامه های استراتژیک نهادها، سازمان ها و شرکت های 

بزرگ تولیدی و صنعتی ایفا می کند. منابع انسانی 

بـه مثابـه سـرمایه های انسـانی می تواننـد از طریـق 

آموزش، بهبود روند کار در کنار تسهیالت سازمانی، 

زمینـه را بـرای افزایـش بهره وری تولید و سـودآوری به 

وجود آورند. شرکت فوالد اکسین خوزستان به عنوان 

منطقـه  در  صنعتـی  بـزرگ  شـرکت های  از  یکـی 

خاورمیانه، با در نظر داشتن نیروی انسانی در قامت 

سـرمایه های انسـانی و توجـه بـه تسـهیالت در ایـن 

زمینـه، توسـعه منابـع انسـانی را در اولویـت برنامه ها 

قـرار داده اسـت. ایـن مجموعه صنعتـی با راه انـدازی 

ضمـن  می توانـد   ،1401 سـال  در  فوالدسـازی  واحـد 

اشـتغال زایی در سـطح اسـتان و کشـور، زمینه را برای 

توسعه همه  جانبه به وجود آورد.

بـا افزایـش بهـره وری و مهـارت پرسـنل، بهبـود 

فضای کسب وکار و بهینه سازی مصرف منابع مالی 

مرتبـط بـا کارکنـان، می تـوان زمینـه را بـرای افزایـش 

درآمد سازمانی و ایجاد امنیت شغلی منابع انسانی 

به مثابه سـرمایه های انسـانی در شـرکت های بزرگ 

تولید و صنعتی فراهم آورد.

موظـف  سـازمان ها  در  انسـانی  منابـع  بخـش 

هستند، ضمن ارزیابی میزان رضایت مندی پرسنل، 

راه کارهایی جهت رفع یا بهبود چالش ها ارائه دهد. 

و  مهارت هـا  شناسـایی  و  ارزیابـی  اینکـه  ضمـن 

آموزش هـای مـورد نیـاز در هـر کـدام از بخش هـای 

تولیـدی، امـکان بهبـود شـرایط نیـروی انسـانی در 

راسـتای توسـعه هرچه بیشـتر کسـب و کار سـازمانی 

فراهم می کند. 

کنتـرل بودجـه و تاثیـر آن در درآمـد سـازمان، 

تـــدارک  پرسنـــل،  نگهـــداری  پرسنـــل،  بهـــره وری 

برنامه هـای آموزشـی، کنتـرل بودجـه از جمله مـوارد 

مهـم پیرامـون نیـروی انسـانی به مثابه سـرمایه های 

انسانی در یک سازمان صنعتی است.

با توجه به اینکه رضایت مندی پرسنل به عنوان 

یـک مولفـه کیفـی در نظـر گرفتـه می شـود، بنابراین 

متخصصـان منابـع انسـانی بایـد ضمـن اسـتفاده از 

شـاخص های موجـود، داده هـا را بـه اطالعـات قابـل 

اسـتناد تبدیـل کننـد. در نتیجـه ایـن فراینـد، مـوارد 

قابل بهبود سـازمانی شناسـایی شـده و راهکارهایی 

پیرامون رفع یا بهبود این موارد ارائه می شود.

یکـی از وظایـف مهـم منابـع انسـانی، ارزیابـی 

کارکنـان و شناسـایی مهارت هـا و آموزش هـای مـورد 

نیاز  جهت بهبود فرایندهای تولیدی است. افزایش 

بـه  بـا توجـه  سـطح مهارت هـا و دانـش کارمنـدان 

وظیفه آن ها، زمینه را برای افزایش بهره وری تولید و 

سودآوری به وجود می آورد.

یکی دیگر از وظایف مهم بخش منابع انسانی، 

توسـعه سیسـتم مدیریت و ارزیابی عملکرد پرسـنل 

است. به کمک این سیستم می توان برای کارکنانی 

که در سودآوری و رشد کسب وکار نقش مهمی ایفا 

کرده انـد، پـاداش و مزایـای ویـژه ای در نظـر گرفـت. 

در واقـع ایـن سیسـتم ضمـن برقـراری عدالـت در 

سـازمانی  نقـش  توسـعه  مزایـا،  و  حقـوق  پرداخـت 

پرسنل را محقق می سازد. 
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بـا ایـن وجـود، فراینـد مدیریت نیروی انسـانی به 

مثابه سرمایه های انسانی طی 14 فرایند طبقه بندی 

بـرای  برنامه ریـــزی  از: 1-  عبارت انـد  کـه  می شـود 

توسـعه منابـــع انسـانی 2- جـذب منابـــع انســـانی 

3-توجیه و روانه سازی 4- آموزش و توسعه مهارت ها 

5-  طراحـی و اجـرای مسـیرهای شـغلی 6- طراحـی و 

اجـرای سیستم هـــای پرداخـــت و جبـــران خدمـات 

7-طراحـی و اسـتقرار مشـارکت کارکنـان 8- طراحـی و 

استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد 9- تامین ایمنی 

بهداشت و سالمت کارکنان 10- مدیریت روابط کار و 

سیستم هــــای  استقــــرار  و  طراحــــی   -11 انضبــــاط 

جانشین پــــروری 12- توسعــــه و تدویـــن نظام هــــای 

اطالعاتی منابع انسانی 13- مدیریت ارتباطات داخلی 

14-مدیریت نرخ خروج از خدمت و منفصلین.

راهبرد و عملکرد اکسین پیرامون   
منابع انسانی

خوشـبختانه شـرکت فوالد اکسـین خوزستان به 

واسطه دارا بودن نیروی انسانی پویا، فعال، جوان و 

بـرای نگهداشـت و  تـالش  متخصـص، همـواره در 

پـرورش ایـن سـرمایه های بزرگ انسـانی بوده اسـت. 

بهره گیـری از نیروهـای کاربـردی، ایجـاد اشـتغال در 

کنـار آمـوزش و بـاال بـردن تـوان نیروهـا در اسـتان، از 

دیگـر راهبردهـای شـرکت فـوالد اکسـین در بخـش 

منابع انسانی به شمار می آید.

طـی یـک ســـال اخیـــر، رخدادهـــای بزرگـی در 

مجموعـــه شـرکت فـوالد اکسـین خوزستــان بـه بـار 

نشسـته اســـت کـــه همزمـــان بـا ایـن رخدادهـــای 

روبه رشد، توجه به نیروی انسانی شرکت به عنــوان 

اصلی تریـن سـرمایه، در راس تصمیمـات مدیـران 

ارشد مجموعه بوده است.

بـا توجـه بـه سـودآوری دو هـزار و 500 میلیـارد 

تومانـی شـرکت و تثبیـت جایـگاه اکسـین در صنایع 

زیرساختی کشور به ویژه در صنعت فوالد، کارکنان 

این شـرکت نیز با تغییر دسـتور ات پاداش، پرداخت 

سـود سـهام بـرای نخسـتین بار از زمـان راه انـدازی 

همـراه  بـه  بانکـی  تسـهیالت  پرداخـت  کارخانـه، 

پاداش هـای  مجمـع،  پـاداش  ماهـه،   6 پاداش هـای 

مناسـبتی و کمـک هزینـه سـفر های زیارتـی، از ایـن 

میزان سودآوری شرکت بهرمند شده اند.

منظـور  بـه  مشـاغل  طبقه بنـدی  طـرح  اجـرای 

عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، از دیگر موارد مهم 

اجرایـی در شـرکت فـوالد اکسـین طـی سـال 1400 بـه 

شـمار مـی رود کـه با عملیاتی شـدن کامل ایـن طرح، 

پرسـنل جوان و خالق اکسـین به صورت همسـان در 

جایـگاه سـازمانی خـود قـرار خواهنـد گرفـت. ضمـن 

اینکه اجرای طرح غربالگری، توزیع اقالم بهداشتی، 

اجرای دقیق تصمیمات ستاد مقابله با کرونا و ...، از 

دیگـر مـواردی هسـتند کـه زمینـه را بـرای همدلـی و 

پیشـبرد  راسـتای  در  شـرکت  کارکنـان  همبسـتگی 

اهداف استراتژیک کارخانه به وجود آورده است. 

از تحـوالت قابـل توجـه در بخـش  یکـی دیگـر 

نیروهـای انسـانی در طـول یـک سـال اخیـر، موضوع 

نظام منـد شـدن نـوع قراردادهـا، تسـهیالت بانکی و 

پرداخـت نظام منـد آن هـا بـوده کـه رضایت منـدی 

پرسـنل را بـه باالتریـن سـطح رسـانده اسـت. تبدیـل 

وضعیت ایثارگران، مجوز تبدیل وضعیت 140 نفر از 

نیروهای پیمانکاران به همراه حمایت از پرسنل برای 

از دیگـر تحـوالت قابـل اشـاره در  ادامـه تحصیـل، 

بخش نیروی انسانی شرکت فوالد اکسین خوزستان 

محسوب می شود. 

با توجه به اینکه 70 درصد پرسنل شرکت فوالد 

اکسین خوزستان دارای مدرک کارشناسی هستند، 

بنابراین با مسـاعدت مدیریت ارشـد مجموعه طی 

سـال 1400، مـدرک دانشـگاهی نزدیـک بـه 100 نفـر 

اعمـال شـده اسـت. از طرفـی، سـازماندهی و جذب 

پیگیـری  بـار،  نخسـتین   بـرای  پیمانـکار  نیروهـای 

درخواست پرسنل برای افزایش سقف بیمه تکمیلی 

درمـان شـامل پرداخـت 70 درصـد حـق بیمـه توسـط 

شـرکت و 30 درصـد توسـط پرسـنل )در قانـون جدید 

90 درصـد سـهم شـرکت و 10 درصـد سـهم پرسـنل(، 

کارکنـان،  بـرای  مالیاتـی  معافیت هـای  پیگیـری 

پرداخـت تسـهیالت صنـدوق رفـاه شـامل ازدواج و 

بیماری کارکنان و خانواده آن ها و پرداخت دو نوبت 

جملـه  از  جـاری،  سـال  در  معیشـتی  کمـک 

انسـانی در مجموعـه  دسـتاوردهای بخـش منابـع 

اکسین به حساب می آید.

منابع انسانی و چشم انداز اکسین   
از نظـر مدیریـت محتـرم شـرکت فـوالد اکسـین 

خوزسـتان، نیـروی انسـانی بـه عنـوان یـک سـرمایه 

بزرگ دیده می شود. به همین خاطر، ارتقای شغلی 

کارکنـان، تبدیـل وضعیـت کامـل، افزایـش حقـوق و 

مزایـا و معوقـات، کارت هدیـه بـرای مناسـبت های 

ملـی و مذهبـی و بسـیاری تسـهیالت دیگـر، جـزو 

برنامه هایـی اسـت کـه در طـول چشـم انداز شـغلی 

کارکنان اکسین در نظر گرفته می شود.

بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه توسـط مدیریت 

محترم و اعضای هیئت  مدیره شرکت فوالد اکسین 

خوزستان در کنار حمایت های همه  جانبه استاندار 

محتـرم خوزسـتان و نماینـدگان محتـرم کالن شـهر 

اهـواز بـه همـراه موافقـت وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت، طرح فوالد سـازی اکسـین در دسـت اقدام 

است که با تکمیل فرایند راه اندازی، عالوه بر ایجاد 

اشـتغال در اسـتان، امنیـت شـغلی کارکنـان را نیـز 

بیـش از پیـش افزایـش خواهـد داد. احـداث واحـد 

فوالدسـازی از جملـه برنامه  هایـی اسـت کـه بیـش از 

یک هزار نیرو به صورت مسـتقیم و 23 هزار نیرو به 

صـورت غیـر مسـتقیم بـه مجموعـه اکسـین جـذب 

خواهد کرد.

شرکت فوالد اکسین 
خوزستان به عنوان یکی از 
شرکت های بزرگ صنعتی 
در منطقه خاورمیانه، با در 
نظر داشتن نیروی انسانی 

در قامت سرمایه های 
انسانی و توجه به تسهیالت 
در این زمینه، توسعه منابع 

انسانی را در اولویت برنامه ها 
قرار داده است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمــــومی شرکــــت فــــوالد خراســــان، حمیدرضــــا 

اسحاقیان، معاون طرح و توسعه شرکت بیان کرد: 

طـی  از  پـس  سـپاهان،  آب  پدیـد  مشـاور  شـرکت 

خریـد  آیین نامـه   برابـر  مشـاور  انتخـاب  فراینـد 

خدمات مشـاوره مصوب هیئت وزیران انتخاب و 

در اردیبشـهت مـاه سـال جـاری، قـرارداد انجام کار 

به آن ابالغ شد.

وی افـزود: شـرکت مشـاور در ایـن پـروژه انجـام 

خدمـات مهندسـی، نقشـه برداری، طراحـی و تهیه 

بـه عهـده  انتخـاب پیمانـکار را  اسـناد مناقصـه و 

تیـم  حضـور  بـا  منتخـب  مشـاور  همچنیـن  دارد. 

مهندسـی مشـاور در مجتمع فوالد خراسـان، اوایل 

احـداث  محـل  از  بازدیـد  و   1401 مـاه  خـرداد 

تصفیه خانه شهر و برگزاری اولین جلسه مشترک با 

حضـور شـرکت آب و فاضـالب نیشـابور و مجتمـع 

ارائـه  را  خـود  زمان بنـدی  برنامـه  خراسـان،  فـوالد 

خواهد داد. 

معـاون طـرح و توسـعه فـوالد خراسـان عنـوان 

تهیـه  و  طراحـی  حـال  در  مشـاور  شـرکت  کـرد: 

نقشـه های اجرایی پروژه اسـت که امیدوار هستیم 

با تهیه مدارک فنی و اسناد مناقصه، هرچه زودتر 

نسـبت به انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه از طریق 

مناقصه اقدام شود.

اقبالی، سرپرسـت مدیریت مهندسی مجتمع 

فـوالد خراسـان نیـز مطـرح کـرد: ایـن پـروژه بـزرگ، 

دارای سـه بخش شـامل شـبکه جمع آوری فاضالب 

سـطح شـهر بـه طول حـدود 280 کیلومتـر و 50 هزار 

بـا  فاضـالب  تصفیه خانـه  انشـعاب،  نصـب  فقـره 

در  شـبانه روز  در  مکعـب  متـر  هـزار   40 ظرفیـت 

جنـوب شـهر نیشـابور و همچنیـن خـط انتقـال از 

محـل تصفیه خانـه بـه محل مجتمـع فوالد خراسـان 

اسـت. مشـاور در طـول اجرای پـروژه، نظارت عالی 

و کارگاهی را به عهده خواهد داشت.

اجـرای  پسـاب کـه در راسـتای  پـروژه تصفیـه 

مسـئولیت های اجتماعـی فـوالد خراسـان، با حدود 

12 هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری اجـرا خواهـد 

شـد، بزرگ تریـن طـرح فـوالد خراسـان اسـت کـه بـا 

شـهروندان  خانگـی  فاضـالب  شـبکه  آن  اجـرای 

نیشـابوری تکمیـل می شـود و بـا ایجـاد تصفیه خانه 

مـدرن و  بازچرخانـی آب در صنایـع، کشـاورزی و 

سـایر مصـارف، روزانـه از هـدر رفـت 40 هزارمتـر 

مکعب آب در نیشـابور پیشـگیری و از آن اسـتفاده 

بهینه خواهد شد.

مجتمع فوالد خراسـان در راسـتای اجرای قرارداد سـرمایه گذاری در پروژه پسـاب شهر نیشابور، با 
برگزاری مناقصه، مشـاور این پروژه را از میان شـرکت های معتبر و دارای گرید یک از سـازمان برنامه 

و بودجه کشور انتخاب کرد.

سرمایه گذاری مجتمع فوالد خراسان در پروژه 
پساب نیشابور
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ولوهـای  از  اسـتفاده  را  بندرعباس-رفسـنجان 

اتوماتیـک LBV در طـول خـط برشـمرد که به محض 

جریـان  خـط،  در  احتمالـی  نشـت  و  پارگـی  ایجـاد 

عبوری فرآورده را قطع و از آلودگی زیسـت محیطی 

و بروز خط انفجار جلوگیری می کند.

مجری طرح احداث خط لوله مهرآران-رفسنجان 

خاطرنشـان کـرد: از دیگـر مزایـای این طـرح، پایش 

لحظــــه ای از راه دور توسـط سیستـــم حفاظـــت 

نـوری  فیبـر  و  ترانـس رکتیفایـر  از طریـق  کاتـدی 

است که در کنار سیستم نشت یاب LDS و انتقال 

لحظـه ای اطالعـات به مرکز انتقـال نفت مربوطه، 

امـکان شناسـایی و ترمیـم محـل نشـت احتمالـی 

فراهم می شود.

سـاخت  و  تهیـه  بـه  اشـاره  بـا  شـالباف زاده 

90درصـدی تجهیـزات در داخل کشـور اظهار کرد: 

امـروزه سـاخت لوله هـای اسـتاندارد API نفتـی از 

مرحلـه تولیـد تختـال و تبدیـل آن بـه ورق تـا تولیـد 

لولـه به طـور کامـل در کارخانه هـای داخلـی انجـام 

می شـود، همچنیـن بیـش از 90 درصـد اقـالم ایـن 

حفاظـت  تجهیـزات  نـوری،  فیبـر  ازجملـه  پـروژه 

کاتـدی، ترانس هـای رکتیفایر و ولوها با اسـتفاده از 

توان داخلی تهیه شده است.

بـه گفتـــه مجـــری طـرح احـــداث خـط لولــــه 

مهرآران - رفسنجان، این طرح به  طور متوسط برای 

137 نفر به طور مسـتقیم و 52 نفر غیرمسـتقیم در 

ماه اشتغال ایجاد می کند.

وی در پایـان همچنیـن درباره چالش هـای اجرای 

ایـن پـروژه، گفـت: یکـی از عوامـل کنـدی عملیـات 

تامیـن کاال، انحصـار در بخش تولید تختـال و ورق در 

شرکت های فوالد مبارکه و اکسین اهواز است که به 

علـت وفـور تقاضـا در بخش هـای مختلف صنعتی و 

عمرانـی کشـور، تحویـل سـفارش زمان بـر شـده، اما با 

توجه به ظرفیت های موجود در شـرکت های داخلی 

دیگر، نظیر فوالد خوزستان امید می رود این انحصار 

شکسته شود و با تحویل به  موقع لوله، در روند اجرای 

این نوع پروژه ها به سرعت بیشتری دست یابیم.

مجـری طرح گسـتره دوم خط لولـه بندرعباس-سیرجان-رفسـنجان گفت: خط لوله مهـرآران-
رفسـنجان، به  عنوان گسـتره دوم طرح احداث خط لوله فرآورده بندرعباس-سـیرجان -رفسـنجان با 

5۹ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان تابستان امسال تکمیل می شود.

خط لوله فرآورده بندرعباس-رفسنجان 
تکمیل می شود

به گزارش »فلزات آنالین«، مرتضی شالباف زاده 

از تکمیـل و پایـان عملیـات اجرایـی ایـن بخـش تـا 

ابتـدای پاییـز امسـال خبـر داد و بیـان کـرد: طـرح 

سـاخت خـط لولـه 26 اینچ مهـرآران به رفسـنجان در 

تکمیل پروژه انتقال فرآورده های نفتی پاالیشگاه های 

بندرعبـاس و سـتاره خلیج فـارس بـه مرکـز و شـمال 

کشور، طراحی و اجرا شده است.

وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت 300 هـزار بشـکه ای ایـن 

خط لوله ملی تاکید کرد: طول این خط 217کیلومتر 

اسـت کـه افـزون بـر طـی کـردن مسـیر اصلـی، بـا 

انشعاب یک خط هشت اینچ به طول 24 کیلومتر و 

ظرفیـت 35 هـزار بشـکه در روز بـه پایانـه سـیرجان 

امتداد می یابد.

مجری گستره 2 خط لوله بندرعباس-سیرجان-

رفسنجان تصریح کرد: عملیات اجرایی این گستره 

بر اساس قراردادی 36 ماهه  با مشارکت شرکت های 

پیمانـکار جهـاد نصـر کرمـان و مهندسـین مشـاور 

سی سـخت، از اسـفندماه سـال 98 آغـاز شـده و بـا 

59درصـد پیشـرفت کلـی، پیش بینـی می کنیـم تـا 

پایان تابستان امسال نهایی شود.

شـالباف زاده میـزان سـرمایه گذاری ایـن طـرح را 

حـدود 44 میلیـون و 913 هـزار یـورو و 163 میلیـارد 

تومـان اعـالم کرد و گفت: نظـارت عالی و کارگاهی 

طـرح در بخش هـای مکانیـک، بـرق، ابـزار دقیـق و 

سـاختمان توسـط شـرکت مهندسـین مشـاور پـارس 

انجام می شود.

وی از جملــــه ویژگی هـــای پـروژه خـــط لولــــه 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، علی رستمی 

ضمـن تشـریح برنامه هـای توسـعه مـس سـونگون، بـه 

حجم سرمایه گذاری بیش از 30 هزار میلیارد تومانی 

در حــــوزه تولیــــد کنسانتــــره و مـس کاتـــد اشـــاره و 

درخواســت کمـک ویـژه از ســـوی مجلـــس شــــورای 

اسالمی در اجرای این برنامه ها را کرد.

همچنیـن عزت اللـه اکبـری تـاالر پشـتی، رئیـس 

کمسـیون صنایـع و معـادن مجلـس قـول مسـاعدت 

کامل مجلس برای اجرایی شدن برنامه های توسعه 

مس را داد.

در ایـــن بازدیـد، اللـــه وردی دهقـــانی، نماینـــده 

ورزقـان، معصومـه پاشـایی، نماینـده جلفـا و مرنـد و 

یوسـف داودی، نماینـده سـراب در مجلـس شـورای 

اسـالمی و  اسـماعیلی، دبیر کمیسیون نیز با حضور 

در مجتمع مس سـونگون، از نزدیک با این مجتمع و 

طرح های توسعه آن آشنا شدند و در جریان روند کار 

این طرح ها و برنامه های شرکت مس قرار گرفتند.

از دیگـر برنامه هـای هیئـت حاضـر، بازدیـد از 

محـل دامـپ باطلـه سـونگون و بررسـی مشـکالت 

مرتبط و قول مساعد برای گشایش و سد باطله مس 

سونگون بود.

گفتنی است در این بازدید، صابر پرنیان، ریاست 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجـان شـرقی، 

مهـدی نعمتی، فرمانـدار شهرسـتان ورزقان بـه همراه 

مدیر مجتمع مس سونگون، اعضای کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس شورای اسالمی را همراهی کردند.

مدیرعامل شـرکت ملـی صنایع مس ایران در حاشـیه بازدیـد از مجتمع مس سـونگون، گفت: به 
منظـور اجـرای طرح های توسـعه این مجتمـع، نیازمند حمایت کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 

شورای اسالمی هستیم.

نیازمند حمایت ویژه مجلس برای پیشبرد طرح های 
توسعه مس سونگون هستیم

ـــ

بـه گـزارش  »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـه همـراه شـرکت های 

گهرزمیـن، جهان فـوالد سـیرجان، توسـعه آهـن و فوالد 

گل گهـر، گهـر روش، نظـم آوران و آرمان گهـر در ایـن 

و  مدیـــران  شـرکت  غرفـه،  راه انـــدازی  بـا  رویـــداد 

کارشناسان در همایش ها و پنل های تخصصی و ارائه 

دستاوردها و توامندی های مرتبط در منطقه گل گهر، 

در این رویداد ملی و نمایشگاه حضوری فعال دارند.

این رویداد بزرگ که توسط دانشگاه آزاد اسالمی  

کشـور و بـا شـعار هـزار گـروه پژوهشـی و زیرسـاخت، 

هزار ایده و استارتاپ، هزار شرکت فناور و خالق، در 

حـال برگـزاری اسـت، از هشـتم خـرداد مـاه و با حضور 

230 مجموعه صنعتی و دانشگاهی کشور آغاز به کار 

کـرده و تـا یازدهـم خرداد در مصالی امام خمینی)ره( 

تهران ادامه خواهد داشت.

الزم بـه ذکـر اسـت دانش پژوهـان، فعـاالن حـوزه 

دانش و فناوری و نوآوری می توانند هر روز از ساعت 

10 تـا 18 بـا حضـور در ایـن رویـداد بـا شـرکت کنندگان 

گفت وگـو و رایزنـی کـرده و از نزدیـک با دسـتاوردهای 

آن ها آشنا شوند.

گفتنی است شرکت گل گهر در کنار حضور  در 

ایـن رویـداد و نمایشـگاه، بـا تاکیـد بـر رویـداد توسـعه 

ایده هـای فناورانـه گل گهـر، فرصـت ارائـه ایـده را نیـز 

بـرای عالقه منـدان فراهم کرده تا افراد فعـال در حوزه 

فناوری های صنعتی بتوانند از فرصت حمایت های 

مادی و معنوی این شرکت بهره ببرند.

رویـداد ملـی عصـر امید بـا محوریت ایجـاد فرصتـی بـرای جوانـان، شـرکت های دانش بنیان، 
سـرمایه گذاران و شـرکت های بـزرگ از ایده آرایـی تـا جـذب سـرمایه بـا حضـور رئیـس مجلس 

شورای اسالمی افتتاح شد.

حضور فعال شرکت های منطقه گل گهر در رویداد ملی عصر امید
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  معـادن  توسـعه  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری 

فلـزات، نشسـت هم اندیشـی کارگـروه اطالع رسـانی 

پیشـرانان پیشـرفت ایـران بـه منظـور هماهنگـی در 

ارائـه  و  رو  پیـش  برنامه هـای  اجـرای  و  برنامه ریـزی 

گـزارش شـرکت ها و ارزیابـی کارهـای انجـام شـده در 

تاریخ هفتم خرداد ماه با حضور دبیر گروه پیشرانان و 

اعضای کارگروه یادشده برگزار شد.

در این جلسـه، گزارش مهم ترین اقدامات انجام 

شـده توسـط هـر یـک از شـرکت های هفت گانـه در 

معرفی و گزارش عملکرد پروژه های پیشران ارائه شد 

و بـرای انجـام بهتـر امـور، پیشـنهادات اعضـا، مـورد 

بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفت. دبیر گروه پیشـرانان 

پیشرفت ایران، ضمن تقدیر از تالش های انجام شده، 

بـر لـزوم هم افزایـی، اسـتفاده از ظرفیت هـای گـروه و 

حرکــــت بــــر مبنـــای هم فکــــری و برنامه ریـــزی در 

اطالع رسانی تاکید کرد.

مهدی سدیدی با اشاره به اهمیت و گستردگی 

حرکت پیشـرانان و عزم ویژه دولت در رفع موانع و 

پشـتیبانی از آن، عنوان کرد: سـرمایه گذاری عظیم 

هفـت هلدینـگ مطـرح بخـش خصوصـی در قالـب 

اجـرای 48 پـروژه بـزرگ ملـی بـا شـرایط فعلـی، قـدم 

بزرگـی اسـت کـه بـه همـت جمعی برداشـته شـده و 

اطالع رسـانی درسـت، آگاهانـه و متناسـب بـا ایـن 

حرکـت می توانـد باعـث ترویـج روحیـه خودبـاوری، 

امید و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور باشد. 

وی افـزود: خوشـبختانه سـرعت انجام کارهـا در 

سـایه هماهنگـی مدیـران عامـل شـرکت ها، مجریـان 

پروژه ها و بخش های مختلف حاکمیت برای پیشبرد 

ایـن حرکـت ملـی در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد و 

عمومـی  روابـط  مدیـران  همـت  بـا  مـی رود  انتظـار 

شـرکت ها و بـه ویـژه همراهـی و همدلـی رسـانه ها 

بتوانیم شـاهد اثرگذاری بیشـتر کار و انعکاس بهینه 

تالش های انجام شده باشیم.

دبیر گروه پیشـرانان پیشـرفت ایران همچنین بر 

نقش بی بدیل رسانه ها در توسعه همه جانبه کشور و 

لـزوم احیـای نقـش آن هـا در مانع زدایـی از تولیـد و 

همچنیـن اهمیـت نـوآوری در پیشـبرد برنامه هـای 

اطالع رسانی تاکید کرد.

طـی برگـــزاری جلســـه کارگـــروه اطالع رســـانی 

عمومـی  روابـط  مدیـران  ایـران،  پیشـرفت  پیشـران 

شـرکت های فـوالد مبارکـه، ملـی صنایـع مـس ایـران، 

هلدینــــگ خلیــــج فـــــارس، چادرملــــو، گـــل گهــــر، 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و نفت و گاز 

پارسیان حضور داشتند.

کارگروه اطالع رسـانی شـرکت های پیشـران پیشـرفت ایران با حضور مدیران روابط عمومی هفت 
هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور تشکیل جلسه داد.

نقش رسانه در مانع زدایی از تولید باید احیا شود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، وجیه الّله جعفری در مراسـمی با 

حضور مدیران عامل بانک ملت، بورس کاالی ایران 

و شـرکت گسـترش معـادن و صنایـع معدنـی طـالی 

زرشـوران بیـان کـرد: در حـال حاضـر شـمش معـدن 

طـالی زرشـوران بـه عنـوان پشـتوانه انتشـار گواهـی 

سـپرده طـال عرضـه می شـود امـا مقـرر شـده اسـت 

سـایر معـادن تولیدکننـده شـمش نیـز بـا ایـن روش، 

اقدام به عرضه طالی خود در بورس کاال کنند.

وی افـزود: امیـدوار هسـتیم سـرمایه مردمـی 

بیشـتری بـرای خریـد گواهـی سـپرده طـال جـذب 

بورس کاال شـود. ضمن اینکه همکاری این سـازمان 

بـا بانـک ملـت و بـورس کاال بـه منظـور توسـعه ایـن 

روش، در برنامه قرار دارد.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ضمـن 

اشـاره بـه برنامـه اکتشـاف ایمیـدرو، مطـرح کـرد: 

میزان ذخایر محتوی طال در کشور حدود 360 تن 

نتایـج  شـدن  مشـخص  بـا  و  زودی  بـه  امـا  اسـت 

اکتشافات، ذخایر جدید طال اعالم خواهد شد.

جعفـری اضافـه کـرد: یـک واحـد جدیـد تولیـد 

شـمش طال به ظرفیت تولید حدود 200 کیلوگرم در 

خراسان جنوبی در آستانه ورود به مدار تولید است.

رئیـس هیئت عامل ایمیدرو گفت: ارائه گواهی سـپرده شـمش طـال در بـورس کاالی ایران، منجر 
به افزایش سرمایه گذاری مردمی در این بازار و همچنین جذب بخشی از نقدینگی خواهد شد.

هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طال
رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد:

وی تصریـح کـرد: ذخایـر جدیـد در اسـتان هایی 

کردسـتان،  غربـی،  و  شـرقی  آذربایجـان  همچـون 

مرکزی، اصفهان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان 

جنوبـی قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا برنامه هـای ایـن 

سـازمان، شـاهد افزایـش اسـتخراج، تولیـد و فـرآوری 

خواهیم شد.

اقدام بزرگ ایمیدرو، بانک ملت و   
بورس کاال

دولت آبـادی،  رضـا  مراسـم،  ایـن  در  همچنیـن 

مدیـر عامـل بانـک ملـت بـا بیـان اینکه تاکنـون تنها 

سـکه طـال در بـورس کاال عرضـه شـده اسـت، اظهـار 

کرد: این قرارداد، فعالیت جدید و بزرگی است که 

با همکاری ایمیدرو و بورس کاال عملی شده است.

کیلوگـرم   250 نخسـت،  گام  در  افـزود:  وی 

شـمش شـرکت گسـترش معـادن و صنایـع معدنـی 

طـالی زرشـوران بـا عیـار 997 در بـورس کاال عرضـه 

خواهد شد.

اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ملـت  بانـک  مدیرعامـل 

وثیقه گـذاری موضوعـی مهـم در ارائـه تسـهیالت 

کار  و  سـاز  تاکنـون  کـرد:  تصریـح  اسـت،  بانکـی 

مشـخصی بـرای دریافـت گواهـی سـپرده طـال بـه 

عنـوان وثیقـه تعریـف نشـده بـود امـا بـا امضـای این 

قـرارداد و اجرایـی شـدن معامـالت گواهـی سـپرده 

کاالیی شـمش طال، می توان از آن گواهی به عنوان 
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وثیقه نزد بانک استفاده کرد.

دولت آبـادی همچنیـن بـه نبود ریسـک گواهی 

سـپرده شـمش طـال اشـاره کـرد و گفـت: مـردم در 

نگهـداری  فیزیکـی  صـورت  بـه  را  طـال  گذشـته 

می کردنـد کـه ایـن مسـئله ریسـک هایی بـه همـراه 

داشـت امـا بـا روش کنونـی نـه تنهـا ریسـکی نـدارد 

بلکـه قـدرت نقدشـوندگی گواهـی مربـوط افزایـش 

بـه سـرعت در  یافـت و معـادل ریالـی آن  خواهـد 

اختیار خریدار قرار داده می شود.

وی اضافـه کـرد: جـذب نقدینگـی در بـورس و 

هدایت آن به سـمت تولید و توسـعه و نیز معافیت 

از پرداخـت مالیـات و عـوارض، از اثرات ابزار جدید 

بورس کاال محسوب می شود.

مدیرعامـل بانـک ملـت یـادآور شـد: بـه زودی 

اسـتان های دیگـر نیـز امـکان اسـتفاده از ایـن ابـزار 

جدید مالی را خواهند داشت.

سوابق شکل گیری گواهی سپرده   
شمش طال

طبـق تفاهمنامـه ای کـه بین سـازمان ایمیدرو، 

بانـک ملـت، بـورس کاالی ایـران و شـرکت طـالی 

زرشـوران کاال در آبـان مـاه  1399 بـه امضـا رسـید، 

مقدمـات عرضـه گواهی سـپرده کاالیـی بر مبنای 

ایـن  طبـق  شـد.  فراهـم  عیـار(   24( طـال  شـمش 

کاالیـی  سـپرده  گواهـی  صـدور  امـکان  قـرارداد، 

فراهـم  نیـز  پاییـن  مقادیـر  در  حتـی  طـال  شـمش 

قـرار دادن شـمش  از  ایـن اسـاس پـس  بـر  اسـت. 

احـراز  بانـک ملـت و  نـزد خزانـه  طـالی زرشـوران 

قـرار  بانـک  خزانـه  پذیـرش  مـورد  آن هـا،  هویـت 

می گیـرد و طـی فراینـدی بـا همـکاری بـورس کاال، 

وارد سـامانه گواهـی سـپرده کاالیـی و در نهایـت 

تابلو بورس کاال می شود.

خریـــداران از 0.1 گـــرم می تواننـــد گواهـــی 

سپـــرده طال خریـــداری کننـــد و چنانچه میـــزان 

خرید به یک کیلوگرم برسد، خریــــدار قــــادر بـــه 

دریافــــت شمــــش از خزانــــه داری بانــــک ملــــت 

خواهـد شـد. قـدرت نقدشـوندگی بـاال، امنیـــت 

نگهداری، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض، 

کارمـزد پاییـن نسـبت به بازار فیزیکی، شـفافیت 

قیمــــت بــــر اســـاس عرضـــه و تقاضـــا و قابلیـــت 

دسترسـی بـرای تمامـی مـردم از ویژگی هـای ایـن 

اوراق است.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

مصطفی مولوی زرندی بیان کرد: مجتمع طرح های 

اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان با همکاری 

واحـد آمـوزش ایمپاسـکو و مرکـز آمـوزش و تحقیقات 

مواد معدنی یزد و دانشـگاه زابل، اولین دوره آموزش 

حفـار و کمک حفـار را در محـل معـدن مـس و طـالی 

جانجا برگزار کرد.

وی افـزود: ایـن دوره در راسـتای اجـرای سیاسـت 

ارتبـاط صنعـت و معـدن بـا دانشـگاه و بهره منـدی از 

و  همه جانبـه  توسـعه  آن،  تحقیقاتـی  علمـی  تـوان 

شناسایی راه های افزایش مشارکت عمومی و انتفاع 

حداکثـری مـردم منطقـه در عرصه هـای گوناگـون 

تخصصـی، ایجـاد زیرسـاخت های اشـتغال از محـل 

تفاهم نامـه همـکاری علمـی و اجرایـی میـان شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران و دانشگاه زابل که در 

سال گذشته به امضا رسیده بود، برگزار شد.

مدیـر مجتمـع طرح هـای اکتشـافی و معدنـی 

سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با هدف آموزش و 

اسـتعدادیابی جوانـان جویـای کار اسـتان و بـه ویـژه 

منطقـه شـمال اسـتان و آمـوزش نیـروی انسـانی مورد 

نیـاز بـه منظـور بهره بـرداری از معـدن مـس و طـالی 

جانجا این دوره را اجرا کردیم.

مولـوی یـادآور شـد: در راسـتای اجـرای اصـل 44 

قانـون اساسـی و اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی، 

بهره بـرداری از معـدن مـس و طـالی جانجـا از طریـق 

انجـام مزایـده عمومـی دو مرحلـه بـه کنسرسـیوم 

متشـکل از شـرکت های بـزرگ معـدن کاری کشـور 

تولیـد  کارخانـه  و  معـدن  فعال سـازی  و  واگـذار 

کنسـانتره مس و طالی جانجا و صنایع پایین دسـت 

آن، نقطـه عطفـی بـرای مـردم منطقـه رقـم خواهـد 

خـورد و بخـش چشـمگیری از مشـکل بیـکاری ایـن 

منطقه رفع خواهد شد .

مدیـر مجتمـع طرح هـای اکتشـافی و معدنی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: در راسـتای اجرای 
تفاهم نامـه همـکاری بین شـرکت تهیـه و تولیـد مواد معدنـی ایـران و دانشـگاه زابل، اولیـن دوره 

آموزش حفار و کمک حفار در منطقه جانجا برگزار شد.

برگزاری اولین دوره آموزش حفار و کمک حفار 
در منطقه جانجا
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

همایـون  اصفهـان،  آهـن  ذوب  شـرکت  عمومـی 

صمیمی در پی ثبت رکورد ماهیانه تولید چدن در 

کـــوره بلندهـــای ایـــن شرکـــت، بیـــان کـــرد: کـوره 

بلندهـای ذوب آهـن اصفهان با مجموع حجم پنج 

هـزار متـر مکعـب، طـی سـال های اخیـر نوسـازی و 

بازسـازی شـده اسـت و نیروهای توانمند مدیریت 

کـوره بلنـد بـا بهره گیـری از تخصص هـای خـود و 

مصـارف بهینـه مـواد اولیـه توانسـتند این رکـورد را 

ثبت کنند.

 وی بـا تقدیـــر از هماهنگی هـــای مطلـــوب و 

هم افزایـی در حــوزه بهره بـــرداری، افـــزود: آخریـــن 

بـا  بـه فروردیـن مـاه 1393  رکـورد 30 روزه مربـوط 

تولیـد 257 هـزار تـن بـود کـه در اردیبهشـت مـاه 

سال جاری، این رکورد به 261 هزار تن ارتقا یافت.

 صمیمـی کسـب ایـن رکـورد را پیامـد تـالش و 

عنـوان  شـرکت  حوزه هـای  همـه  برنامه ریزی هـای 

کـرد و گفـت: بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده در 

اردیبهشـت مـاه، بـا کمتریـن اختـالل و توقفـات در 

کـوره بلندهـا و بیشـترین بهره گیـری از امکانـات و 

مـواد اولیـه موجـود، توانسـتیم بـه ایـن مهـم دسـت 

پیدا کنیم.

کـوره  سرپرسـت  اسـدی،  محسـن  همچنیـن 

بلنـد شـماره 3 شـرکت ذوب آهـن اصفهان، مطرح 

مدیـر کـوره بلند شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفـت: نیروهـای توانمنـد مدیریت کـوره بلند با 
بهره گیـری از تخصص هـای خـود و مصارف بهینه مواد اولیه، توانسـتند رکـورد ماهیانه تولید چدن 

را ثبت کنند.

رکوردهای ذوب  آهن، پیامد تالش و 
برنامه ریزی همه حوزه های شرکت است

کـرد: کـوره بلنـد شـماره 3 بـا حجـم دو هـزار متـر 

مکعـب و تولیـد چهـار هزار تن چدن در شـبانه روز 

بـا مصـرف 500 کیلوگـرم کک بـه ازای تولیـد یـک 

تـن چـــدن، در حـــال فعالیـــت اسـت. برنامه ریـزی 

بـرای کاهـش مصـرف کک در ایـن کـوره بلنـد بـه 

دقـت انجـام شـده اسـت و بـا افزایـش مصـرف و 

بهره منـدی از گاز خروجـی کـوره بلنـد و مصـرف 

کک ریـزه، در مصـارف صرفه جویـی خوبـی انجـام 

خواهد شـد. از ماه جاری، تزریق پودر زغال را در 

دسـتور کار قـرار دادیـم و در آینـده مصـرف کک 

بـرای تولیـد یـک تـن چـدن را تـا سـطح 480 کیلـو 

کاهش خواهیم داد.

محمدرضا شانه ، سرپرست کوره بلند شماره 2 

نیـز بـا بیـان اینکـه در ایـن کـوره بلنـد توقفـات غیـر 

برنامـه ای نداشـتیم، مطـرح کـرد: بـا چندیـن طـرح 

خالقانـه و نوآورانـه کـه توسـط همـکاران تالشـگر در 

اتـاق فرمـان ارائـه شـد، توانسـتیم ظرفیـت باردهـی 

بـه کـوره و سـرعت بارگیـری را نیـز افزایـش دهیـم. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بایـد رکـورد 70 بـار طـی یـک 

شـیفت در کـوره بلنـد شـماره 2 را پیامـد تـالش و 

طرح هـــای خالقانـــه همکـــاران در ایـــن قسمــــت 

دانسـت. همچنیـن بـا مصـرف بهینـه، اسـتفاده از 

کک بـرای یـک تـن چـدن  را بـه کمتـر از 500 کیلـو 

کاهش و بهره وری تولید کوره بلند شـماره 2 را نیز 

افزایش دادیم.
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عمومـی شـرکت هیمکـو، محسـن نـادری در حاشـیه 

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، 

از  قدردانـی  ضمـن  وابسـته  خدمـات  و  تجهیـزات 

برگـزاری ایـن رویـداد در تشـریح فعالیت های شـرکت 

هیمکو، بیان کرد: شرکت مدیریت بین المللی همراه، 

بـه منظـور پاسـخ بـه نیازهـای حـوزه معـدن در حـوزه 

حمـل و نقـل ترکیبی و با سـرمایه گذاری شـرکت های 

بـزرگ معدنـی تاسـیس شـد و در حـال حاضـر مجـری 

پروژه های ملی مختلفی در این حوزه است.

وی از اجرای طرح بزرگ احداث اسـکله و پایانه 

مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی در بندر 

شـهید رجایی به عنوان یکی از ماموریت های ملی 

این شرکت نام برد و عنوان کرد: در این طرح عالوه 

بـر تخلیـه و بارگیـری، ظرفیـت بزرگـی هـم در حـوزه 

انبـارش درنظـر گرفتـه شـده اســت و در حـال حاضر 

فـاز مطالعاتـی پـروژه بـه پایـان رسـیده و بـه زودی 

عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

مدیرعامـل هیمکـو مطـرح کـرد: جذب سـرمایه 

خارجی در کنار سرمایه گذاری داخلی، استفاده از 

از  اسـتفاده  علمـی،  و  فنـی  دسـتاوردهای  آخریـن 

نیروهای متخصص و همچنین رعایت استانداردهای 

فنـــــی،  مختلـــــف  بخش هــــای  در  بیـــن المللــــی 

زیسـت محیطی و... ازجملـه مـواردی اسـت کـه در 

این پروژه بر آن تاکید شده است.

نادری در بخش دیگری از صحبت های خود به 

ضعف هـا و چالش هـای موجـود در ایـن حـوزه اشـاره 

کرد و با انتقاد از عدم توجه کافی به بخش حمل و 

نقـل ریلـی، آن را یکـی از دالیـل افزایـش هزینه هـای 

اقتصادی در کشور دانست و تصریح کرد: اهمیت 

حـوزه معـدن در اقتصـاد کشـور تـا حـدی اسـت کـه 

رهبـری آن را بهتریـن جایگزیـن بـرای اقتصـاد نفتـی 

معرفـی دانسـتند امـا بـرای تحقق اهـداف معدنی و 

توسـعه بخش معدن کشـور، باید زیرساخت های آن 

فراهم شود که هم اکنون یکی از مهم ترین چالش ها 

در بخش زیرساخت های لجستیکی است.

وی اجــــرای طرح هـــای توسعــــه ای در بخــــش 

لجسـتیک و بـه ویـژه حمـل و نقـل ریلـی و بنـدری را 

کنـد و نامناسـب توصیـف و آن را ضامـن پیشـرفت 

سـریع تر اقتصـادی کشـور عنـوان کـرد و ضمـن ابـراز 

امیدواری نسبــت به حل چالش های موجود، ارتقا و 

بهبـود شـبکه حمـل و نقـل ریلـی کشـور بـه ویـژه در 

بخــــش صنعـــت، برگـــزاری چنیـــن رویدادهایـی را 

بسـتری مناسب برای هم اندیشـی فعاالن این حوزه، 

معرفی دستاوردهای داخلی، تعامل بخش دولتی و 

خصوصی و فرصتی برای گفتمان با سیاست گذاران 

و مسـئوالن دولتـی دانسـت و تصـرح کـرد: نهمیـن 

نمایشـگاه حمـل و نقـل ریلـی صنایـع، تجهیـزات و 

خدمـات وابسـته از سـطح علمـــی و فنــــی باالیـــی 

برخـوردار بـود و شرکت هـــای داخلـــی و خارجـــی 

مدیرعامـل شـرکت هیمکـو گفت: جهت تحقـق اهداف معدنی و توسـعه بخش معدن کشـور، 
بایـد زیرسـاخت های الزم فراهـم شـود کـه هم اکنـون یکـی از مهم تریـن چالش هـا در بخـش 

زیرساخت های لجستیکی است.

توسعه ریلی و بندری، عامل ارتقا و پیشرفت 
اقتصادی کشور

مدیرعامل شرکت هیمکو عنوان کرد:

معتبـری در آن شـرکت کردنـد کـه فرصتی مناسـب 

تـوان شـرکت ها و  بـرای اشـتراک گذاری تجـارب و 

همچنیـن ایجـاد رقابـت و در نهایـت پیشـرفت برای 

حوزه حمل و نقل ریلی کشور بود.

شـرکت مدیریت بین المللی همـراه جـاده، ریل و 

دریـا )هیمکـــو(، یـک شرکـــت تخصصـــی در حــــوزه 

سـرمایه گذاری  بـا  کـه  اسـت  معـدن   لجسـتیکی 

شرکت های بزرگ معدنی شامل شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات، شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملـو، شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات، 

شـرکت گروه مدیریت سـرمایه گذاری امید، شـرکت 

سـنگ آهن  شـرکت  و  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

گهرزمین ماموریت های مختلفی را در حوزه حمل و  

نقـل ازجمله تکمیـل ناوگان ریلـی و سـرمایه گذاری و 

ایجـاد پایانـه و اسـکله مکانیزه تخلیـه و بارگیـری مواد 

معدنی و فلزی در دست اجرا دارد.



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  219          خرداد ماه  1401 78

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات، معدن مس و طالی جانجا که در شهرستان 

نیمروز واقع شـده اسـت و از معادن کالس جهانی 

یـک  بـر  بالـغ  ذخیـره ای  بـا  می شـود،  محسـوب 

میلیـارد تـن بـه یکـی از بزرگ تریـن معـادن کشـور 

تبدیـل خواهـد شـد. ایـن معـدن پیشـتر در اختیـار 

ایمپاسکو بود و این شرکت 80 هزار متر حفاری در 

ایـن محـدوده بـا بیـش از 200 میلیـارد تومـان ارزش 

حفاری برای معدن جانجا انجام داده است.

بـا وجـود عیار نسـبتا پایین مس و طـال در معدن 

جانجا و پیچیدگی و مشکالت فنی و اجرایی ناشی 

از بزرگ تریـن و مطرح تریـن  آن، حضـور جمعـی  از 

شـرکت های حـوزه معـدن، دورنمای روشـنی را برای 

انجام این حرکت در منطقه ایجاد می کند. در این 

راسـتا، وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با بیان اینکه 

کنسرسـیوم برنـده مزایـده معـدن جانجـا بـه لحـاظ 

مالـی و فنـی توانمنـــد اســـت، مطـــرح کـــرد: ایـــن 

توانمندی باعث تسریع در اجرای پروژه و بهره برداری 

از معـدن خواهـد شـد. رئیـس هیئـت  عامل سـازمان 

توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران، در 

مصاحبه ای اعالم کرده بود که معدن مس و طالی 

و  سیسـتان  اسـتان  بـرای  تحولـی  نقطـه  جانجـا 

بلوچستان خواهد شد.

تولید ساالنه 130 هزار تن کنسانتره مس  
شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی،  اردشـیر 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ضمن تاکید 

بـر عـزم راسـخ شـرکت های عضـو کنسرسـیوم بـرای 

پیشـبرد سـریع طرح یاد شـده، عنوان کرد: بر اساس 

اجرایـی  عملیـات  شـرکت ها،  ایـن  مزایـده،  شـرایط 

معـدن مس و طالی جانجا که از معادن کالس جهانی محسـوب می شـود، با ذخیـره ای بالغ بر یک 
میلیارد تن به یکی از بزرگ ترین معادن کشور تبدیل خواهد شد.

قلب معدن مس و طالی جانجا تپید

معـادن غدیـر، گل گهـر، گهـر زمیـن و تجلـی برگـزار 

شـد، ناصر تقی زاده به عنوان رئیس هیئت  مدیره، 

و  مدیرعامـل  عنـوان  بـه  ابراهیمی نسـب  حسـین 

عضـو هیئـت  مدیره، ابوتراب فاضل به عنوان نایب 

رئیـس هیئـت  مدیـره، علی پورمعصومی و محسـن 

میرمحمـدی بـه عنوان سـایر اعضای هیئت  مدیره 

انتخاب شدند.

حسـین ابراهیمی نسـب، مدیرعامـل منتخـب 

شـرکت توسـعه معـادن و صنایـع مـس جانجـا، از 

مـس  صنعـت  در  سـابقه   بـا  و  خوش نـام  مدیـران 

کشـور بـوده و دانش آموختـه رشـته های معـدن و 

مدیریـت اسـت کـه تجـارب موفقـی چـون ریاسـت 

موسسـه معـدن و سرپرسـتی طراحـی معـدن مـس 

سرچشـمه، مدیریت طراحی معادن شـرکت مس و 

مدیریـت مجتمـع مـس شـهر بابـک را در کارنامـه 

خود دارد.

بر اسـاس اعالم مسـئوالن، معدن جانجا با شروع 

پروژه تا یک هزار و 500 نفر اشتغال مستقیم و تا 6 هزار 

نفر اشـتغال غیر مسـتقیم خواهد داشـت. همچنین 

مدل اسـتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مردمی 

سیسـتان و بلوچستان برای سـهامدار کردن مردم در 

این معدن نیز ارائه می شود.

سـرمایه گذاری و بهره برداری از معدن مس و طالی 

جانجـا را بـه مـدت 25 سـال و تولیـد 130 هـزار تـن 

کنستانتره مس در سال به عهده دارند.

وی افـزود: بـر اسـاس محاسـبات فعلـی، ذخیره 

قابـل برداشـت ایـن معـدن، 312 میلیـون تـن با عیار 

متوسـط 0.26 درصـد مـس و 0.25 گـرم بـر تـن طـال 

ارزیابـی شـده اسـت. ظـرف مدت نسـبتا کوتـاه در 

پـروژه جانجـا، قـرارداد ابالغ شـده، تحویل زمین نیز 

صـورت گرفـت و طـی اولیـن مرحلـه شـروع کار، 

بحث اکتشافات در دستور کار قرار گرفت.

بیـن  متعـدد  نشسـت های  برگـزاری  از  پـس 

شـرکت های عضـو کنسرسـیوم، بـا تعییـن اعضـای 

هیئـت  مدیره و مدیرعامل شـرکت توسـعه معـادن و 

صنایع مس جانجا، این پروژه بزرگ ملی وارد مرحله 

جدیـدی از اجـرای خـود شـده و توسـعه معدنـی و 

صنعتی منطقه شتاب بیشتری گرفته است.

سکان داران هدایت پروژه معدن مس و   
طالی جانجا

طـی سلسـله جلسـات متعـددی کـه بـا حضـور 

مدیــــران شرکت هــــای عضـــو کنسرسیـــوم شامـــل 

هلدینگ توسـعه معادن و فلزات، توسـعه صنایع و 
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