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تولید محصوالت های تک در هر کشوری، بیانگر این مسئله است که 

آن کشـور بـه لحـاظ دانـش فنـی، زیرسـاخت ها، موقعیت علمـی، صنعتی و 

اقتصـادی بـه جایـگاه ویـژه ای دسـت یافتـه اسـت؛ چراکـه سـاخت و تولیـد 

محصوالت های تک، نیازمند دانش و مدیریت صحیح است و این مهم بر 

تجربـه موجـود نیـز غلبـه دارد. در کشـور مـا طـی چنـد سـال اخیـر، اتفاقـات 

ویژه ای در زمینه تولید محصوالت های تک رخ داده است که از جمله آن ها 

می تـوان بـه سـاخت ورق هـای خـودرو اشـاره کـرد کـه تـا پیـش از تولیـد ایـن 

محصوالت، به داخل کشور وارد می شد. تولید چنین محصوالتی عالوه بر 

اینکه اقتدار ملی را به نمایش خواهد گذاشت و منجر به جلوگیری از خروج 

ارز از داخـل کشـور خواهـد شـد، باعـث ایجـاد انگیـزه در صاحبـان صنایـع و 

حرکت به سوی تولید محصوالت جدید نیز می شود. رونق تولید محصوالت 

های تک در کشور، نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم است تا بتوانیم از 

این طریق، اهداف تعیین شده خود را محقق سازیم. 

تحقق تولید محصوالت های تک، نیازمند سرمایه گذاری در سه بخش 

اسـت. آگاهی رسـانی و آشـنایی واحدهای صنعتی با محصوالت های تک و 

بیان اهمیت این محصوالت، مهم ترین بخش سرمایه گذاری در این زمینه 

اسـت. بـرای رغبـت پیـدا کـردن صاحبـان صنایـع در هـر زمینـه ای بـه تولیـد 

محصـوالت های تـک، بایـد ارزش ایـن تولیـدات بـرای آن هـا مشـخص باشـد. 

بخش دیگر سرمایه گذاری در تولید صنایع های تک ،کسب دانش در زمینه 

تولیـد ایـن صنایـع اسـت. در تولیـد صنایـع های تـک، نقـش نیـروی انسـانی 

متخصـص و بـا دانـش بسـیار پررنگ تـر از صنایـع سـنتی اسـت. تامیـن زیـر 

سـاخت های مـورد نیـاز و حمایـت مالـی دولت هـا از ایـن صنعت، بخشـی از 

سرمایه گذاری مورد نیاز در زمینه محصوالت های تک است.

 برای پیشرفت در صنایع های تک، کشور نیازمند ارائه برنامه منسجم و 

اصولـی در حـوزه فـوالد اسـت. امـروزه صنعـت فـوالد ایـران منظـم نیسـت و 

نیازمند درجه بندی و اولویت بندی است. در حال حاضر تمام شرکت های 

فوالدی کشور توان ساخت محصوالت های تک را ندارند. در ابتدا باید این 

محصـوالت در حـوزه فـوالد شناسـایی شـوند و در ادامـه با توجه به شـناخت 

توانمندی و ظرفیت شرکت ها و توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها ، تولید 

محصوالت های تک به شرکت های بزرگ سپرده شود. این مهم می تواند در 

حوزه های معادن، آهن سـازی، فوالدسـازی و نورد محقق شـود که برای مثال 

می توانیم به تولید ورق های الکتریکی اشاره کنیم و اگر این مهم در داخل 

کشور تحقق پیدا کند، تحول بزرگی در صنعت فوالد و به دنبال آن صنایع 

وابسـته رخ خواهـد داد؛ چراکـه امـروزه برخـی از مصرف کننـدگان ورق هـای 

الکتریکی به دلیل عدم توانایی در واردات و گران قیمت و مقرون به صرفه 

نبودن این محصوالت، از توسعه و پیشرفت بازمانده اند.

زیـر  کمبـود  ایـن صنعـت،  در  موجـود  مهـم  چالش هـای  دیگـر  از    

ساخت های مورد نیاز است . همچنین عدم همراهی سازمان  های ذی ربط 

در مسائل گمرکی و حضور بعضی از شرکت ها در پروژه های مشارکتی که 

باعث کندی سرعت کار می شود، از موانع دیگر پیشرفت در زمینه تولید 

محصـوالت های تـک اسـت. تجربـه پروژه هـای موفـق داخلـی ماننـد تولید 

ورق های خاص در فوالد اکسین، تولید ریل در ذوب آهن و تولید ورق در 

فوالد مبارکه که توانسته اند با نمونه های خارجی رقابت کنند، بیانگر این 

مسئله است که تولید انحصاری یک محصول  باعث می شود که امور  با 

سـرعت و کیفیـت باالتـری انجـام شـود. بـا توجـه به اینکه بیشـتر امکانات 

مـورد نیـاز صنایـع فـوالد بـرای تولیـد محصـوالت های تـک در واحـد هـای 

صنعتی کشـور موجود اسـت، به نظر می رسـد تولیت فوالد کشـور باید به 

طـور رسـمی و جـدی عهـده دار برنامه ریـزی بـرای شـرکت های فوالدسـازی 

شود؛ هرچند این مهم در برنامه جامع فوالد افق 1404 بیان شده است .

با توجه به ماده 16 برنامه پنجم توسـعه که دولت ها را مکلف به اقدام 

بـرای دسـتیابی بـه جایـگاه دوم علمـی و فنـاوری در منطقـه و تثبیـت آن و 

همچنین نقش صنایع به ویژه صنعت فوالد در پیشرفت کشور کرده است، 

به نظر نمی رسد دولت ها مشکل مالی چندانی برای حمایت از محصوالت 

های تـک داشـته باشـند. از جملـه اقدامـات دولـت در ایـن راسـتا می توانـد 

حمایت مالی از پروژه ها ، توسعه شرکت های کوچک و حمایت از ایده های 

نو باشد. همچنین توجه به نقش اشتغال زایی برای ورود به صنایع های تک 

بسیار مهم است. در یک نگاه کلی باید گفت که صنایع فوالدی کشور باید 

دسته بندی و به هر کدام ماموریت خاصی محول شود. اخیرا صحبت هایی 

در خصـوص تولیـد فـوالد القایـی مطـرح شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس بایـد 

ماموریت تولید فوالدسازان به این طریق مشخص و دسته بندی شود. ضمن 

انـواع  تولیـد  اسـاس  بـر  نـوردکاران  بـرای  بایـد شـکل دهی منظمـی  اینکـه 

میلگردهـای فـوالدی در نظـر گرفتـه شـود. امـروز نیـاز کشـور بـه سـاخت 

فوالدهای آلیاژی، سـوپر آلیاژها، تولید ورق های الکتریکی، شـناخت بازار و 

کاهش واردات، انجام مطالعات برای شناخت توانمندی ها و ایجاد انسجام 

در سهامداری صنایع فوالدی بیش از پیش افزایش یافته است.

چشم ها را باید شست

مرتضی یزدخواستی
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مس
سرب و روی

صنایع تامین کننده
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صنعت سـرب، یکـی از صنایـع مهم و 
پرکاربـرد در سـطح جهـان اسـت کـه 
علی رغم کاربـرد و اهمیت آن، با چالش ها و 
مشـکالتی طی ماه های اخیر مواجه شـده 
اسـت. کمبود باتری فرسـوده و شـرایط و 
مقررات متغیر و اقتضایی که توسـط دولت 
اختـالف  همـراه  بـه  می شـود  وضـع 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سـرب، از 
مشـکالت موجود در این صنعت به شـمار 
می آینـد. از سـوی دیگـر، قیمت گـذاری 
سـرب در داخل کشور متاسفانه بدون هیچ 
قاعـده  و اصولـی صـورت می پذیـرد و در 
واقع تابع عرضه و تقاضای آن اسـت. یکی 
از راه هـای برون رفـت از نوسـانات نـرخ 
سـرب و کنتـرل بـازار آن، ورود بـه بورس 
کاالی ایـران اسـت امـا در راه رسـیدن به 
بـورس کـه هـم مصرف کننـدگان و هـم 
تولیدکنندگان بتوانند به سهولت در آن ورود 
پیدا کنند، آسـان کـردن مقـررات بورس و 
تعییـن نـرخ پایه با لحـاظ نقطـه نظرات 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات 
مشـترک و ایجاد نـرخ پایه عادالنـه  برای 
تعییـن مبنـای نـرخ بـورس اسـت کـه 
می توانـد راهکار مثبتی برای خروج بـازار از 
نوسـان باشـد. در همین راسـتا، خبرنگار 
پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
اکبـر بنائیـان مفـرد، مدیرعامل شـرکت 
پارسـیان پـارت پاسـارگاد گفت وگویی را 
تـدارک دیده اسـت که متن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

تکنولوژی منحصر به فرد در 
تولید انواع سرب

اکبر بنائیان مفرد، مدیرعامل شرکت پارسیان پارت پاسارگاد در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ضرورت ورود سرب به بورس کاالی ایران  
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در خصوص تاریخچه فعالیت شـرکت   
توضیحاتـی  پاسـارگاد  پـارت  پارسـیان 

ارائه بفرمایید.
شرکت پارسیان پارت پاسارگاد در سال 1389 با 

هـدف تولیـد سـرب، گرانـول و سـولفات سـدیم از 

محـل بازیافـت باتری های فرسـوده با بهره گیـری از 

آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز اروپا و با رعایت 

در  زیسـت محیطی  و  بین المللـی  اسـتانداردهای 

گرفـت.  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  صنعـت  ایـن 

تولیـد  کارخانـه،  ایـن  اسـمی  ظرفیـت  هم اکنـون 

سالیانه انواع سرب های خالص و آلیاژی با ظرفیت 

40 هـزار تـن، گرانـول پلـی پروپیلـن بـا ظرفیت چهار 

هـزار تـن، سـولفات سـدیم بـا ظرفیـت هشـت هـزار 

تـن، انـواع ترمینال هـای باتـری بـه میـزان 9 میلیـون 

قطعـه و همچنیـن دو هـزار و 500 تن اکسـیژن مازاد 

محصوالتـی  سـبد  ازجملـه  داخلـی،  مصـرف  بـر 

گفتنـی  اسـت.  پاسـارگاد  پـارت  پارسـیان  شـرکت 

شـوینده ها،  کابـل،  باتـری،  تولیـد  صنایـع  اسـت 

صنایع شیشـه، کاغذسـازی و محصوالت اکسـیژن 

برای مراکز درمانی، ازجمله عمده مصرف کنندگان 

را  پاسـارگاد  پـارت  پارسـیان  شـرکت  محصـوالت 

شامل می شود.

مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در شـرکت   
پارسـیان پـارت پاسـارگاد چیسـت و با چه 

چالش هایی در این زمینه مواجه هستید؟
عمده ماده اولیه مورد اسـتفاده در این شـرکت، 

بـه  تامیـن  کـه  اسـت  فرسـوده  باتری هـای  انـواع 

موقـع و مکفـی باتری هـای فرسـوده، همـواره یکی از 

چالش هـای ایـن صنعـت تلقـی می شـود؛ بـه طـوری 

نیـاز  تامیـن  بازارهـای داخلـی در  کـه محدودیـت 

کشـور و نوسـانات قیمت مواد اولیه، در زمره دالیل 

بـروز مشـکالت تامیـن مـاده اولیـه اسـت. قیمـت 

باتـری فرسـوده همـواره از نـرخ جهانـی سـرب و ارز 

اختـالف  همچنیـن  و  می کنـد  تبعیـت  آزاد  بـازار 

قیمـت محصـول نهایی و مـواد اولیـه، موجب ایجاد 

تنش و نوساناتی در این صنعت می شود؛ به طوری که 

تولیدکننـدگان برای تهیه مواد اولیـه مورد نیاز خود 

با افت و خیز قیمتی مواجه می شوند.

ایـن    در  محصـول  تولیـد  تکنولـوژی 
شرکت چیست؟

خردایـش باتری هـای فرسـوده در دسـتگا ه های 

احیـای  سـولفورزدایی،  بسـته،  سـیکل  بـا  کراشـر 

سـولفات سـرب در کوره های گردان و آلیاژسـازی با 

روش  هات ریفاینری )پیرومتالورژی( است. شرکت 

پارسـیان پارت پاسـارگاد، ماشین آالت مورد نیاز خود 

را از یکی از سازندگان معتبر اروپایی تامین کرده که 

حفظ شرایط تولید ضمن رعایت استاندارد بین المللی، 

از ویژگی های مثبت ماشین آالت موجود در شرکت 

است. الزم به ذکر و تاکید است که تکنولوژی مورد 

استفاده  در شرکت در سطح منطقه انحصاری است؛ 

چراکـه نـه در داخـل کشـور و نـه در هیـچ کـدام از 

میـزان  جهـت  از  خاورمیانـه  منطقـه  کشـورهای 

ظرفیـت و رعایـت اسـتاندارها بـه  ویـژه اسـتاندارهای 

زیست محیطی از این مزیت بهره مند نیستند.

آیـا در زمینـه صادرات نیز فعالیـت دارید و   
با چه مشکالتی در این زمینه مواجه هستید؟

بـا  محصـوالت  صـادرات  امـکان  خوشـبختانه 

پـارت  پارسـیان  شـرکت  در  شـده  تولیـد  کیفیـت 

پاسارگاد فراهم است اما صادرات محصوالت سرب 

منـوط بـه دریافـت مجوزهای دولتی اسـت که بنا 

توسـط  کشـور  در  شـده  تعریـف  سیاسـت های  بـر 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت وضـع می شـوند. 

طـی دو سـال گذشـته، صـادرات سـرب منـوط بـه 

واردات باتـری فرسـوده و خـاک معدنـی مطابـق بـا 

موقـت  ورود  محـل  از  صـادرات  شـیوه نامه های 

صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه عمده تریـن موانـع 

صادرات می توان به تصمیمات اقتصادی دولت و 

عـدم امکان انعقـاد قراردادهای بلندمدت، کاهش 

نرخ هـای جهانـی سـرب در بـورس فلـزات لنـدن، 

عـدم کاهـش متناسـب مـواد اولیـه بـا کاهـش 

نرخ های جهانی سرب است. شایان ذکر است که 

عـدم تصویـب  و ابـالغ شـیوه نامه های صـادرات از 

محل ورود موقت توسـط بانک مرکزی و مشـکالت 

ناشـی از تعهـدات ارزی بـرای صادرکننـدگان، سـه 

چالـش عمـده در حـوزه صـادرات شـمش سـرب بـه 

شمار می آیند. 

عمده ماده اولیه مورد 
استفاده در این شرکت، 
انواع باتری های فرسوده 
است که تامین به موقع و 
مکفی باتری های فرسوده، 
همواره یکی از چالش های 
این صنعت تلقی می شود



شماره  234          شهریور ماه  1401 8

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

ارزیابی شـما از اهمیت بازیافت چیسـت   
و تـا چه انـدازه به ایـن مهـم در داخل توجه 

شده است؟
بازیافت یک گام به سـوی زندگی سـبز به شمار 

می آید و یکی از مسیرهای صرفه جویی در استفاده 

از منابع بکر زمین است. جهان به طور چشمگیری 

نیازمند کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر است و 

بنابراین به ناچار صنعت بازیافت باید وجود داشته 

باشـند و از این حیث حائز اهمیت هسـتند. صنایع 

بازیافـت بـه دلیـل ماهیـت کار خـود بـا مـواد اولیـه  

معتبـر،  بازیافـت  صنایـع  هنـر  و  مواجه انـد  آلـوده 

تبدیـل ضایعـات بـه محصـول بـا کمتریـن عـوارض 

زیست محیطی است. این مهم در شرکت پارسیان 

پـارت پاسـارگاد بـه بهتریـن شـکل ممکـن رعایـت و 

مورد توجه قرار گرفته است.

بـا توجه بـه آالیندگی سـرب، شـرکت   
پارسیان پارت پاسـارگاد چه تمهیداتی را در 

زمینه زیست محیطی اندیشیده است؟
مـواد اولیـه ضایعاتـی شـرکت در ابتـدا به محل 

ایمنـی کـه از پیـش تعییـن شـده اسـت، انتقـال و 

سـپس از محـل اسـتخر دپـوی مـواد اولیـه کـه بـه 

منظـور رعایـت ایمنـی و نـکات زیسـت محیطی از 

چنـد الیـه شـامل بتـن سـبک، الیـه ژئوممبـران، بتـن 

الزم در ایـن زمینـه از سـازمان های ذی ربـط ازجمله 

از  عمومـا  و  نداشـته  را  زیسـت  محیـط  سـازمان 

می کننـد،  اسـتفاده  نیـز  ایرانـی   عیـر  کارگـران 

محدود شوند.

نحـوه قیمت گـذاری شـمش سـرب در   
بازار داخلی چگونه اسـت و کاهش چشمگیر 
قیمـت فلـزات در بـورس فلزات لنـدن، چه 

تاثیری بر قیمت آن گذاشته است؟
پارامترهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سرب در 

داخل کشور، شامل میزان عرضه و تقاضاو همچنین 

قیمـت جهانـی سـرب در بـورس فلـزات لنـدن و نرخ 

ارز در بـازار آزاد اسـت.  در نمـودار زیـر تغییـرات دو 

پارامتر قیمت جهانی و نرخ ارز که موثرترین عوامل 

در تعییـن قیمـت کاالی سـرب هسـتند در دامنـه 

زمانـی سـه سـال گذشـته بـه نمایـش گذاشـته شـده 

از  بیـش  افزایـش  و  کاهـش  بیانگـر  کـه  اسـت 

250درصدی است.

علی رغـم اینکـه امـکان واردات سـرب بـا نـرخ ارز 

نیمایـی بـه عنوان اهرمی تعدیل کننده نـرخ داخلی 

ایـن  واردات  مشـکالت  دالیـل  بـه  امـا  دارد  وجـود 

محصـول و زمان بـر بـودن آن این اقدام در عمل کمتر 

اتفـاق افتـاده اسـت ، علی رغـم اینکـه بهـای سـرب 

بیشـتر از  نـرخ ارز بـازار و بـورس فلـزات لندن تبعیت 

آرمـه و پـس از آن، بتـن ضـد اسـید و در نهایـت نیـز 

پوشـش پلـی اتیلن اسـت کـه راه هرگونه نفـوذ مواد 

ضایعاتـی بـه زمیـن و خدشـه وارد کـردن بـه محیـط 

طبیعی را سـد کرده ایم. سـیکل تولیدی در محیط 

بسـته صـورت می گیـرد و مهم تریـن مزیت هـای مـا 

در حفـظ محیـط زیسـت، تولیـد سـولفات سـدیم از 

محل الکترولیت باتری ها اسـت که به جز مجتمع 

صنعتـی شـهید عارفـی در ایـران کـه از ایـن مزیـت 

کشـورهای  حتـی  تاکنـون  اسـت،  بـوده  برخـوردار 

اطـراف از ایـن امتیـاز بهره منـد نشـده اند و باعـث 

افتخار اسـت که در جهت حفظ محیط زیسـت از 

راسـتا  ایـن  در  همچنیـن  هسـتیم.  برخـوردار  آن 

از  اسـتفاده  بـا  پاسـارگاد  پـارت  پارسـیان  شـرکت 

اکسـیژن خالـص در کوره هـای خـود، مصـرف گاز 

متـان را 25 درصـد کاهـش داده کـه ایـن اقـدام نیـز 

در کمـک بـه  محیـط زیسـت اسـت. متاسـفانه در 

کشور بخشی از بازیافت فرسوده توسط کارگاه های 

اصــــول  از  یـک  هیـچ  کــــه  صنعتــــی  و  سنتــــی 

زیسـت محیطی را رعایـت نمی کننـــد، اقـــدام بـه 

پارسـیان  بنابرایـن شـرکت  تولیـد سـرب می شـود. 

پـارت پاسـارگاد بـه عنـوان حافـظ محیط زیسـت در 

ایـن صنعـت، وظیفـه خـود می دانـد کـه فعالیـت 

خـود را توسـعه دهـد. بـر ایـن اسـاس بایـد بـه نحوی 

پیـش رفـت تـا کارگا ه هـای سـنتی  کـه مجوزهـای 
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می کند. لیکن  در فصل های اوج تولید باتری، میزان 

تقاضا در سطح بازار به شدت افزایش پیدا می کند و 

ایـن موضـوع باعـث  افزایـش قیمـت فصلـی سـرب 

میگـردد  و  در فصـل کاهـش مصـرف تولیدکننـدگان 

باتری، شاهد روند رو به کاهش قیمت سرب خواهیم 

بود. برای تحلیل و واکاوی بیشتر این مهم، روند نرخ 

بازار در سه سال گذشته در نمودار زیر مورد بررسی 

و توجه قرار گرفته است.

بـر اسـاس ایـن نمـودار، بـه صورت میانگیـن نرخ 

سـرب بـازار آزاد بیـن 93 تـا 96 درصـد قیمت جهانی 

فلـزات در بـورس فلزات لندن ضرب در نـرخ ارز آزاد 

اسـت و بنابرایـن اگـر نـرخ سـرب داخلـی بیـش از 

نتیجـه ایـن محاسـبه باشـد، شـاهد حبـاب قیمـت 

سـرب داخلـی خواهیـم بـود. طـی چنـد سـال اخیـر، 

زمان هایـی کـه نـرخ داخلـی از نـرخ بـورس فلـزات 

لندن ضربدر نرخ ارز آزاد پیشی می گرفت، بیش از 

یـک مـاه دوام پیـدا نمی یافت و معمـوال نرخ داخلی 

بـه طـور متوسـط در دامنـه 93 تـا 96 درصـد نـرخ 

جهانی )با نرخ ارز بازار( بوده است اما  در سال 1401 

از  کـه  اسـت  خـورده  رقـم  گونـه ای  بـه  شـرایط 

اردیبهشـت مـاه، نمـودار نـرخ سـرب داخلـی بـازار با 

فاصلـه زیـادی از نـرخ جهانـی سـرب پیشـی گرفته و 

باالتر از نرخ جهانی قرار بگیرد و این حباب در این 

مـدت حفـظ شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد علـت 

ایجاد افزایش غیر متعارف و حباب دار نرخ سـرب 

اخیـر،  مـاه  چنـد  در  ویـژه  بـه  کشـور  داخـل  در 

صـادرات بی رویـه و خـارج از عرف سـرب طی سـال 

گذشـته و امسـال بـوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

که صادرات سـرب بر اسـاس مجوز ورود موقت با 

صـورت  واردات  وزن  درصـدی   60 مصـرف  کیـل 

بـه  کـه  افـرادی  حضـور  متاسـفانه  امـا  می پذیـرد 

و   )صـادرات  تجـارت  نامتعـارف مشـغول  صـورت 

واردات( هسـتند و ایـن مهـم را بـه شـکل صـوری 

انجـام می دهنـد، بـازار سـرب را در زمـان مصـرف 

خود با مشکالت فراوانی همراه کرده اند.

بـر اسـاس جـدول نیازمنـدی کشـور بـه سـرب و 

منابع تامین آن، سرب مورد نیاز کشور به دو دسته 

آن هـا، صنایـع  از  یکـی  کـه  تقسـیم بندی می شـود 

باتری سازی با مجموع 140 هزار تن و سایر صنایع با 
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مجمـوع 15 هـزار تـن اسـت کـه در نهایـت، مجموع 

سـرب مـورد نیـاز کشـور بـه 155 هـزار تـن می رسـد. 

ایـن آمـار بـا تقریـب 90 درصـد اطمینـان، آمـار قابـل 

در  ابتـدا  آمـار  ایـن  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  قبولـی 

و  سـرب  انجمن هـای  میـان  مشـترک  جلسـات 

انجمن هـای باتری سـازان مطـرح شـده اسـت و بـار 

دیگـر نیـز در جلسـه ای بـا حضـور مدیـر کل بـرق و 

الکترونیـک وزارت صنعـت، معـدن و تجارت مطرح 

شـده اسـت کـه در نتیجـه نقطـه نظـرات اصحـاب 

مصرف کننده و تولیدکننده سـرب اسـت. 112 هزار 
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جلسات متعدد مشترک بین دو گروه مصرف کنندگان 

و تولیدکننـدگان سـرب در خصـوص آمـار مصـرف و 

تولیـد ایـن مـاده اولیـه و اتفاق نظر 90 درصـدی آن ها 

و  آمـار  ذی ربـط  مسـئوالن  اگـر  خصـوص،  ایـن  در 

اطالعات تهیه شده را دستمایه ای برای تصیمیات 

کارآمـد و مهـم خـود  دهنـد، قطعـا می تواننـد بـرای 

صنعـت سـرب تصمیمـات موثـر اتخـاذ کننـد تـا هم 

چـرخ صنعـت تولیدکننـدگان سـرب بـه خوبـی وو 

متعـادل بـه گـردش در آیـد و  هـم نیـاز بـه موقـع و 

منصفانه مصرف کنندگان تامین  شود .

همچنین یکی از راه های برون رفت از نوسانات 

نـرخ سـرب و کنتـرل بـازار آن انجام معامالت سـرب 

در بورس کاالی ایران  است برای توسعه عرضه کاال 

در بورس و تامین نیاز مصرف کنندگان از این محل 

باید شـرایط عرضه و خرید از بورس تسـهیل گردد تا 

تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان قـادر باشـند به 

سهولت در آن ورود پیدا کنند، و البته عالوه بر این 

مهـم نحـوه تعییـن نرخ پایه عرضه در بورس اسـت 

و  مصرف کننـدگان  نظـرات  نقطـه  جلـب  بـا  کـه 

تولیدکنندگان در جلسات مشترک و مبنا قراردادن 

اصـول محاسـباتی مـورد توافـق طرفیـن بـا وسـاطت 

سازمان بورس می توان به مبنای نرخ پایه متعادل و 

منصافانه دست یافت. 

پـارت    پارسـیان  شـرکت  چشـم انداز 
پاسـارگاد چیسـت و آیا طرح توسعه ای را در 

دست اقدام دارید؟
عمده تریـن طرح هـای توسـعه شـرکت پارسـیان 

پـارت پاسـارگاد، تکمیـل زنجیـره تولیـد و مصنوعـات 

سـرب اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه رویکـرد 

سـاخت خودرو به سـمت باتری های لیتومی در حال 

حرکت اسـت، به نظر می رسـد مصرف سـرب کاهش 

پیدا کند اما هنوز به دلیل اینکه جایگزین مناسـبی 

بـرای باتری های سـربی اسـیدی به صـورت قطع پیدا 

نشده است و تا زمانی که نیاز و مصرف کاهش یابد، 

فاصلـه زیـادی داریـم امـا در نهایـت در آینده صنعت 

سـرب کشـور بـه جهـت اسـتفاده از سـرب حاصـل از 

معادن به وضعیت مثبتی دست پیدا خواهد کرد.

مشـکالت    عمـده  حاضـر،  حـال  در 
تولیدکنندگان شمش سرب چیست؟

کمبود باتری فرسوده، شرایط و مقررات متغیر و 

اقتضایی که توسط دولت وضع می شود، مهم ترین 

چالش تولیدکنندگان شـمش سـرب در داخل کشور 

شـدید  اختـالف  مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه  اسـت. 

تولیدکننـدگان سـرب و مصرف کننـدگان نیـز یکـی 

دیگر از مشـکالت صنعت سـرب تلقی می شـود؛ به 

طـوری کـه تولیدکننـدگان بـا رایزنـی  کـه بـا برخـی از 

مسـئوالن مربوطـه، مصوبـات و بخشـنامه هایی را 

بـه  افزایـش صـادرات را  درخواسـت می کننـد کـه 

دنبال داشته باشد و از طرفی مصرف کنندگان نیز با 

مذاکـره خواسـتار ایجـاد محدودیـت بـرای صـادرات 

سـرب می شـوند و ایـن جـدال همـواره طی چندسـال 

اخیـر گریبان گیـر ایـن صنعـت شـده اسـت. بنـده 

معتقد هستم عدم  اشراف کامل مسئوالن به  آمار 

دقیق  منابع تامین سرب و میزان نیاز کشور به این 

مـاده اولیـه درسـازمان های مختلف تصمیم گیر در 

سـازمان  و  صمـت  وزارت  جملـه  از  خصـوص  ایـن 

محیـط زیسـت ، همـواره باعـث سـردرگمی آنـان در 

تصمیم گیری هـا و سیاسـت گذاری های صحیـح  در 

ایـن صنعـت بـوده اسـت. اکنون با توجه بـه برگزاری 

زمانی که به نحوی 
محدودیتی در واردات 

باتری فرسوده به صورت 
قطعی ایجاد می شود، 

در واقع مواد اولیه 
تولیدکنندگان شمش 

سرب را محدود کرده و 
باعث افزایش قیمت این 

محصول می شویم

تـن از 155 هـزار تـن سـرب مـورد میاز کشـور از محل 

بازیافت  باتر ی های فرسـوده تعویضی که در داخل 

کشـور وجـود دارد تامیـن و 15 هـزار تـن آن نیـز از 

معـادن و کنسـانتره کـه در کشـور تولیـد و بـه بـازار 

عرضـه می شـود، تامیـن میگـردد . کسـر نیـاز کشـور 

منهـای منابـع داخلـی، نشـان دهنـده 27 هـزار تـن 

کسـری سـرب در کشـور اسـت. کسـری سـرب در 

باتری هـای  واردات  محـل  طریـق   از  بایـد  کشـور 

فرسـوده تامیـن شـود و یـا واردات سـرب بـه صـورت 

خـام صـورت گیرد؛ زمانی که به نحوی محدودیتی 

در واردات باتـری فرسـوده بـه صـورت قطعـی ایجـاد 

می شـود، در واقـع مـواد اولیه تولیدکنندگان شـمش 

سـرب را محـدود کـرده و باعـث افزایـش قیمـت ایـن 

محصـول می گردیـم  الزم بـه ذکـر اسـت کـه افزایش 

اعطـای مجـوز ورود موقـت، تنهـا بخـش کوچکـی از 

کسـری را پوشـش می دهد؛ بنابراین تنها مجوزهای 

ورود قطعـی باتـری فرسـوده که قابلیت صـادرات از 

آن محل وجود نداشته باشند، می توانند پوشش دهنده 

این کسری باشند .

نقـش تحریم در صنعت سـرب را چطور   
ارزیابـی می کنید؟ آیا دولـت از تولیدکنندگان 

شمش سرب حمایت می کند؟
تحریم هـا در صنعـت سـرب نقـش قابـل توجهـی 

نداشته  است. تنها مراودات ارزی حاصل از صادرات 

و واردات را  با پیچیدگی و معضل مواجه کرده اند؛ به 

نحـوی کـه از یـک سـو بایـد واردات صـورت پذیـرد که 

تامیـن نیـاز ارزی آن دچـار معضـل اسـت و از سـوی 

دیگر، بازگشت ارز با موانع و مشکالت خود به ویژه 

در زمینـه عـدم وجـود شـیوه نامـه هـای شـفاف رفـع 

تعهدات ارزی مواجه می شود.

قطعـی بـرق طـی سـه مـاه اخیـر چـه   
تاثیری بر عملکرد شرکت گذاشته است؟

قطعی برق طی سـه ماه گذشـته، تاثیر بسزایی 

بر عملکرد شـرکت گذاشـته است اما خوشبختانه 

بـا مدیریـت ویـژه  ایـن اثـرات را بـه حداقـل خـود  

رسانده ایم. 
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طرح توسعهطرح توسعه

توسـعه زیرساخت های لجستیکی و زیست محیطی در منطقه ویژه

ارزش آفرینی همگام با توسعه و تکنولوژی روز در گیل راد شمال

لزوم توسـعه زیرساخت ها همگام با پیشرفت جهانی
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بـا توجه به نقـش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در پیشـبرد اهداف کالن کشـور، ضـرورت دارد 
اجـرای طرح هـای توسـعه ای در این مناطق با سـرعت و شـتاب بیشـتری صـورت پذیـرد. اگرچه 
تحقـق این امر مسـتلزم سـرمایه گذاری کافی و همچنیـن حمایت دولت و بخش های مرتبط اسـت 
امـا خوشـبختانه ایـن مناطـق تا به امـروز توانسـته اند اثرگـذاری قابـل توجهی در بخـش معدن و 
صنایع فلزی کشـور داشـته باشـند. با توجه به ضرورت اجرای طرح های توسـعه ای در این مناطق، 
خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با بازیـار بهمن نژاد، معاون برنامه ریزی و توسـعه 
منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فارس بـه گفت  وگـو پرداخته اسـت که متن 

کامل آن را در زیر خواهید خواند:

توسعه زیرساخت های لجستیکی و 
زیست محیطی در منطقه ویژه

بازیار بهمن نژاد، معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 نیازمند حمایت برای تامین تاسیسات زیربنایی هستیم  

چشـم انداز و هدف گـذاری اصلی منطقه   
ویـژه اقتصادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج 
فـارس در خصـوص توسـعه فعالیت هـای 

این مجموعه برای سال های آتی چیست؟
در بررسـی سـیمای موجـود منطقـه، عمدتـا بـه 

مهم تریـن مزیت هـای منطقـه، چالش هـای پیـش رو و 

شـیوه های گـذر از چالش هـا توجـه شـده اسـت زیـرا  

ترسیم خطوط توسعه آتی منطقه ویژه  نیازمند شناخت 

مشـکالت موجـود و محتمـل در آینـده بهره گیـری  از 

ظرفیت های موجود، تقویت نقش مشارکتی منطقه در 

اقتصاد ملی است. کاهش مشکالت زیست محیطی 

و  صنعتـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  منطقـه ای،  و 

خدماتی برای جذب سرمایه گذاری، نوسازی و تکمیل 

زیر سـاخت ها و افزایش بهره وری عوامل اقتصادی، از 

ضرورت هـای ارتقـای توسـعه منطقـه بـرای سـال های 

آینده به شمار می رود.

اولویـت اصلـی مجموعـه در خصـوص   
اجرای برنامه های توسعه ای چیست؟

تشکیل منطقه ویژه  اقتصادی صنایع معدنی و 

توسـعه  برنامه  هـای  مرهـون  فـارس،  خلیـج   فلـزی 

صنایع  فوالد و آلومینیو م و زیرساخت های مرتبط با  

ایـن  صنایـع در منطقـه بـود. بـا گذشـت حـدود سـه 

در  توسـعه صنعتـی  فعالیت هـای  شـروع  از  دهـه 

منطقـه، اگرچـه ظرفیت هـای تولیـد  صنایع  فـوالد و 

آلومینیوم افزایش یافته است اما استهالک بخشی 

ایـن  از  بهـره وری  شـده،  ایجـاد  زیرسـاخت های  از 

تاسیسـات را کاهش داده اسـت . همچنین توسـعه 

ناهماهنـگ سـایر صنایـع )نفـت، گاز، کشتی سـازی 

ویـژه   بندرعبـاس )منطقـه  منطقـه صنعتـی غـرب 

خلیج  فارس بخشی  از  این محدوده و ...( و افزایش  

ظرفیـت  بنـدر شـهید رجایـی اسـت(، چالش هـای 

اسـت.  داده  قـرار  منطقـه  روی  پیـش  را  جدیـدی 

ازجملـه ایـن چالش هـا می تـوان بـه مشـکالت ایجـاد 

شـده در ارتبـاط ریلـی و جـاده ای منطقـه صنعتـی 

همچنیـن  و  کشـور  داخـل  بـا  بندرعبـاس  غـرب 

محدودیـت در تامین نهاده های تولیـد )آب و برق و 

...( اشـاره داشـت. اسـتراتژی جدید توسـعه منطقه 

ویـژه کـه برگرفتـه از مطالعـات بازنگـری طـرح جامـع 

تدوین شـده اسـت، مبتنی بر توسـعه صنایع  فلزی 

میـان و پایین دسـتی و فعالیت هـای لجسـتیکی در 

چارچوب اقتصاد ملی است.

بـا توجه بـه هدف گـذاری منطقـه ویژه   
اقتصـادی خلیج فـارس، در حـال حاضر چه 
مجموعـه  ایـن  در  توسـعه ای  طرح هـای 

دنبال می شود؟
اهداف توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس که بر اساس چشم انداز 
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نـوع صنایـع مبتنـی بـر نیـروی بـرق هسـتند و تولید 

آن هـا وابسـته بـه وجـود آب خنک کـن، نیـروی بـرق و 

گاز اسـت. بنابراین سـرمایه گذاری در زمینه تامین 

تاسیسـات زیرسـاختی به صورت مسـتقیم بر رشـد 

افزایـش درآمدهـای منطقـه ویـژه  تولیـد صنایـع و 

اثرگـذار خواهـد بـود و از آنجایـی کـه صنایـع منطقـه 

ویـژه عمدتـا صادرات محـور هسـتند، رشـد تولید به 

طور مستیقم به رشد درآمدهای ارزی کشور منجر 

خواهد شد.   

 میـزان اشـتغال ایجـاد شـده بـه دنبال   
بهره بـرداری از طرح هـای توسـعه ای را  چه 
میـزان ارزیابـی می کنید؟ ایـن مجموعه چه 
و  نیـرو  در خصـوص جـذب  را  رویکـردی 

آموزش دنبال خواهد کرد؟
با توجه به اینکه اکثریت کارکنان منطقه ویژه به 

دلیـل اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیـان آور، دارای 

ماندگاری به نسبت کوتاهی هستند و الزم است که 

به طور مرتب و دائمی نسـبت به بازسـازی نیروهای 

موجود و آموزش نیروهای جدید اقدام شود، از این رو 

از سـالیان پیـش یکـی از واحدهای فعال منطقـه ویژه 

واحـد آمـوزش بـوده کـه امـر مهـم بازآمـوزی و ارتقـای 

دانـش فنـی کارکنـان را بـر عهـده دارد تـا دانـش فنـی 

نیروهای موجود را در سطح مورد  نیاز باقی نگه دارد 

و همچنین اطالعات فنی نیروهای جایگزین پرسنل 

بازنشسته را به سطح قابل قبول برساند.

سخن پایانی  
در حـال حاضـر لـزوم توجـه بیشـتر ایمیـدرو بـه 

عنـوان سـازمان باالدسـتی منطقـه ویـژه و تخصیـص 

عمرانـی  طرح هـای  بیشـتر  پیشـبرد  بـرای  بودجـه 

مصوب در منطقه ویژه تاکید می شود. ضمن اینکه 

همراهی سـازمان بنادر و کشـتیرانی برای گسـترش 

پست ها و فعالیت های بندری اسکله منطقه ویژه و 

ماننـد  دولتـی  سـازمان های  همـکاری  و  همراهـی 

ادارات کل آب، نیـرو و گاز بـرای تسـریع در تامیـن 

تاسیسات زیربنایی، از دیگر الزامات تحقق توسعه 

در منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی 

خلیج فارس است.

جدیـد توسـعه تبییـن شـده اند، شـامل دسـتیابی بـه 

پایداری زیست محیطی در منطقه، ایجاد مدیریت 

واحـد بـرای پایـش محیـط زیسـت منطقـه، توسـعه 

و  ریلـی  جـاده ای،  نقـل  و  حمـل  زیرسـاخت های 

دریایـی، افزایـش بهـره وری و کارایـی سیسـتم های 

حمـل و نقلـی، تامیـن آب و انـرژی مـورد نیـاز  صنایع 

در منطقـه، جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی در 

زمینـه تامیـن انـرژی مـورد نیـاز منطقـه و بهسـازی 

فضای فعالیتی منطقه، توسعه فعالیت های جدید 

یـرای  بومـی  نیروهـای  توانمندسـازی  منطقـه،  در 

اشتغال و بهبود شرایط کسب وکار در منطقه است.

طرح هـای یـاد شـده هم اکنـون در چـه   
مرحله ای قرار دارند؟

بخشـی از طرح هـای توسـعه ای در ایـن منطقـه 

شـامل مـوارد ذیـل یعنـی ایجـاد دسترسـی به سـایت 

بـه منظـور  تسـهیل در تامیـن تاسیسـات  توسـعه 

زیربنایـی و ایجـاد تحـرک در راه انـدازی واحدهـای 

صنعتـی دریافت کننـده زمیـن و تسـریع در احداث 

واحدهـای تولیـدی مربـوط بـه خـود، برنامه ریـزی و 

پایـش مسـتمر میـزان پیشـرفت صنایـع بـرای نیل به 

اهـداف از پیـش تعییـن شـده، سـرمایه گذاری در 

طرح های زیربنایی شامل تعمیرات اسکله، احداث 

سـامانه  احـداث  گاز،  فشـار  کاهـش  ایسـتگاه های 

کنترل و هدایت سیالب، توجه به سالمت جسمی 

و روانـی کارکنـان و احداث فضاهای ورزشـی، انجام 

سـتاره  چهـار  هتـل  بازسـازی  و  اساسـی  تعمیـرات 

منطقـه ویـژه بـه منظـور تسـهیل اقامـت مدیـران و 

کارشناسـان صنایـع مسـتقر، برنامه ریـزی و احـداث 

زیرسـاخت های مخابراتـی و دیتـا از طریـق احـداث 

خطـوط فیبـر نـوری در منطقه با پیشـرفت بیـن 20 تا 

100 درصدی، آغاز به احداث سـه دسـتگاه پل یک و 

دو دهانـه بـرای عبـور از روی جاده هـای پیرامونـی 

منطقه ویژه و جاده دسترسـی به شـهرک مروارید و 

اتصال سـایت های دو هزار و 100 هکتاری و سـه هزار 

هکتاری توسـعه با پیشـرفت 25 درصدی، واگذاری 

زمیـن بـه طـرح انتقال پسـاب تصفیه شـده فاضالب 

بنـدر عبـاس بـرای احـداث فـاز اول مخازن ذخیـره و 

لولـه  احـداث خـط  نیـاز صنایـع،  مـورد  آب  تامیـن 

30اینچ گاز منطقه و احداث ایستگاه های سی جی 

بـا  ویـژه  منطقـه  نیـروگاه  بـه  گازرسـانی  بـرای  اس 

بـرق  پسـت  احـداث  درصـدی،   100 پیشـرفت 

400/230کیلوولت آ آی اس در سایت میانی و شمال 

نیروگاه با پیشـرفت 100 درصدی و احداث ایسـتگاه 

شـماره 2 آتش نشـانی و کلینیـک منطقـه ویـژه در 

سایت جنوبی با پیشرفت 100 درصدی است.

بهره بـرداری از طرح هـای یاد شـده، چه   
تاثیـری بـر میزان تولیـد و سـطوح درآمدی 

مجموعه خواهد داشت؟
صنایـع باالدسـتی و میان دسـتی فـوالد اصـوال از 

نوع صنایع به اصطالح آب بر و صنایع آلومینیوم از 
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مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال گفت: سیاست کلی شـرکت گیل راد شـمال، ورود به صنایع 
پایین دسـتی بـرای ایجـاد ارزش افزوده اسـت و این مسـئله باعث می شـود در شـرایطی که بازار 
بـا رکود همراه اسـت، شـرکت تنوع تولید داشـته باشـد و بتوانیم حضـور موفق و تاثیرگـذاری در 

سطح بازار داشته باشیم.

ارزش آفرینی همگام با توسعه و تکنولوژی روز 
در گیل راد شمال

مدیرعامل شرکت گیل راد شمال عنوان کرد:

احمـد عروجـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

چشـم انداز و هدف گذاری شـرکت گیل راد شـمال 

در اجـرای طرح هـای توسـعه ، بیـان کـرد: در حـال 

حاضر شرکت گیل راد شمال دو طرح توسعه  را در 

دست اجرا دارد. تولید مفتول مس اکسیژن فیری 

از طرح هـای توسـعه ،  یکـی  بـه روش آپ کسـت، 

شـرکت بـوده کـه ماشـین آالت مـورد نیـاز از کشـور 

فنالنـد خریـداری شـده اسـت. همچنیـن دو خـط 

کانفـورم بـرای تولیـد مقاطـع و تسـمه های مسـی 

تامیـن شـده اسـت کـه مجمـوع ظرفیت تولیـد این 

دو طـرح 16 هـزار تـن با سـرمایه گذاری سـه میلیون 

و 500 هزار یورو و 80 میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: در فاز بعدی طرح های توسعه ، پروژه 

تـن و  بـا ظرفیـت 20 هـزار  تولیـد ورق هـای مسـی 

بـا ضخامـت هفـت میکرومتـر در  آلیاژهـای مـس 

دستور کار قرار گرفته است .

 مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال در ارتباط با 

وضعیـت طرح هـای توسـعه  ایـن مجموعـه، عنـوان 

مسـی،  مقاطـع  و  مفتـول  تولیـد  طـرح  در  کـرد: 

پیش پرداخت خرید ماشین آالت از شرکت فنالندی 

انجام شده است و در حال حاضر مشغول ساخت 

سوله ها و تاسیسات الزم هستیم.

وی ابـراز امیـدوار کـرد خطـوط تولیـد مقاطـع 
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مسی و مفتول اکسیژن فیری به ترتیب طی هفت 

ماه و 14 ماه آینده راه اندازی شوند.

عروجی در خصوص تامین نهاده های مورد نیاز 

در اجرای طرح های توسعه  این شرکت، مطرح کرد: 

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن طرح هـا در فـاز پنجـم شـرکت 

بـرای  الزم  برنامه ریزی هـای  اسـت،  شـده  اجرایـی 

فضـای  زمیـن،  بـرق،  از  اعـم  زیرسـاخت ها  تامیـن 

سـاخت و سـاز و ... از پیـش برنامه ریـزی شـده بـود. 

همچنین مواد اولیه مورد نیاز پروژه ها نیز در داخل 

شـرکت تامیـن می شـود و مشـکل خاصـی در ایـن 

زمینه نداریم.

سیاست گذاری گیل راد شمال، حضور   
پایدار در بازار است

وی در ادامه به اهمیت اجرای طرح های توسعه ای 

اشـاره کرد و گفت: سیاسـت کلی شـرکت گیل راد 

شـمال، ورود بـه صنایـع پایین دسـتی بـرای ایجـاد 

ارزش افـزوده اسـت و ایـن مسـئله باعـث می شـود 

در شـرایطی کـه بـازار بـا رکود همراه اسـت، شـرکت 

تنـوع تولیـد داشـته باشـد و بتوانیم حضـور موفق و 

تاثیرگذاری در سطح بازار داشته باشیم.

در  مسـی  مقاطـع  و  مفتـول  تولیدکننـده  ایـن 

خصـوص ایجاد اشـتغال همزمـان با اجـرای طرح های 

توسـعه ، گفـت: بـا توجـه به مـدرن بودن تجهیـزات و 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده در خطوط تولید، شرکت 

حدود 35 نفر اشتغال زایی مستقیم دارد اما با اجرای 

طرح های توسعه ، باعث ایجاد مشاغل جانبی و غیر 

مستقیم فراوانی خواهد شد.

 عروجـی در ارتبـاط بـا اهمیـت بـه کارگیـری از 

دانـش و متخصصـان داخلـی در اجـرای طرح هـای 

توسـعه  ایـن شـرکت، اذعـان کـرد: شـرکت گیـل راد 

شمال در تمام مراحل تولید، از نیروی انسانی خبره 

و متخصـص داخلـی اسـتفاده می کنـد و حتـی برای 

ساخت پلتفرم ها و نصب ماشین  آالت و آموزش نیز 

بـه کارگیـری از نیروهـای داخلـی را در دسـتور کار 

خـود قـرار داده اسـت. در ایـن میـان، تنهـا راه اندازی 

ماشـین آالت و آموزش سـطحی برعهده کارشناسان 

خارجـی اسـت. واحـد آموزش شـرکت گیل راد شـمال، 

توجـه ویـژه ای به اسـتخدام هدفمنـد دارد و همواره 

به دنبــــال جــــذب نیروهــــای انســــانی جــــوان و 

فارغ التحصیالن دانشگاهی است.

وی در خصـوص سیاسـت گذاری کلـی شـرکت 

گیـل راد شـمال در اجـرای طرح هـای توسـعه ، اظهـار 

کـرد: برنامه ریـزی مدونی برای تکمیل زنجیـره ارزش 

داشـته ایم و  واحد تحقیق و توسـعه شـرکت به خوبی 

فعـال اسـت و در زیـر شـاخه های صنعـت مـس هرجـا 

کمبود یا نیازی احساس شود،شرکت گیل راد شمال 

به منظور ایجاد ارزش افزوده ورود خواهد کرد.

مدیر عامل شرگت گیل راد شمال در پایان ضمن 

اشـاره بـه چالـش هـای موجـود در اجـرای طرح هـای 

توسعه، یادآور شد: اجرای طرح های توسعه  همواره 

بـا چالش هایـی همـراه بـوده اسـت کـه از جملـه آن ها 

می توان به  تامین سـرمایه مورد نیاز از طریق بانک 

هـا اشـاره کـرد. رفـع ایـن معضـل، مسـتلزم تـالش و 

زمان بسـیاری خواهد بود اما مسـئله ای نیسـت که 

مانع تحقق توسعه شود.

اجرای طرح های توسعه  
همواره با چالش هایی همراه 
بوده است که از جمله آن ها 
می توان به  تامین سرمایه 
مورد نیاز از طریق بانک ها 

اشاره کرد. رفع این معضل، 
مستلزم تالش و زمان 

بسیاری خواهد بود
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اجرای طرح های توسـعه ای در صنایع اسـتراتژیک بـه ویژه آلومینیوم از اهمیـت باالیی برخوردار 
اسـت و نقـش این مهـم زمانـی دو چندان می شـود که شـاهد افزایش کاربـرد این فلـز در صنایع 
مختلف باشـیم. البته فعـاالن این صنعت با چالش هایـی در این زمینه مانند واردات برخـی مواد اولیه 
و همچنیـن قطعـات مـورد نیـاز مواجـه هسـتند و ضـرورت دارد این مشـکالت هرچه سـریع تر در 
راسـتای توسـعه صنعت آلومینیوم کشـور مرتفـع شـود. در همین راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلزات آنالین« با حسـنعلی رضایی مقدم، مدیرعامل شـرکت نـورد آلومینیوم گفت وگویی 

را تدارک دیده است که متن کامل آن در زیر خواهید خواند:

لزوم توسعه زیرساخت ها همگام با پیشرفت جهانی
حسنعلی رضایی مقدم، مدیرعامل شرکت نورد آلومینیوم در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شرکت نورد آلومینیوم در صنعت آلومینیوم   
کشور از چه جایگاهی برخوردار است؟

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 

)سـهامی عـام( تنهـا تولیدکننـده انـواع ورق، کویـل و 

تسـمه های آلومینیومی به روش نورد گرم در داخل 

کشور است. دستاورد این روش تولید، کیفیت باالتر 

نسـبت بـه روش هـای دیگـر تولیـد از ایـن نـوع کاال 

است. این ویژگی های برتر در خمکاری ،کشش پذیری،  

آبکاری و استحکام نسبت به کاالهای مشابه داخلی 

و وارداتـی دیـده می شـود. بـا ایـن ویژگی هـا، کاالهـای 

تولیدی این شرکت بیشتر در صنایع برق و الکترونیک، 

تهویه، نفت و گاز،  پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت 

ترابـری و صنعـت سـاختمان بـه ویژه نمای سـاختمان 

کاربرد دارد.

چشـم اندار اصلی شـرکت نورد آلومینیوم   
در خصوص توسـعه فعالیت های این شرکت 

برای سال های آینده چیست؟
مانـدگاری هـر صنعت بـه دو نـگاه کوتاه مدت و 

کوتاه مـدت،  نـگاه  در  دارد.  بسـتگی  بلندمـدت 

نگهداری ماشین آالت تولیدی و پشتیبانی تولید به 

روشی که کارایی کمی و کیفی آن کاهش نیابد و تا 

حد امکان بهبود داده شـود، ضرورت دارد. در نگاه 

تامیـن  بـا  تولیـد  گنجایـش  افزایـش   ، بلندمـدت 

ماشـین آالت نـو بـا تکنولـوژی روز دنیـا و جایگزیـن 

کردن آن ها با ماشین آالت قدیمی ضروری است.

در خصـوص    اصلـی شـرکت  اولویـت 
اجرای برنامه های توسعه ای چیست؟

نگهداری و گسـترش سـاز و کار تولیدی موجود 

در  مانـدن  بـرای  باشـد،  امکان پذیـر  کـه  جایـی  تـا 

صنعـت آلومینیـوم کشـور کـه پشـتیبان برنامه های 

بلندمـدت نیز خواهد بـود، اولویت اصلی مدیریت 

شـرکت نورد آلومینیوم به شـمار می آید که تاکنون 

نـورد  شـرکت  مدیریـت  کار  دسـتور  در  همـواره 
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آلومینیوم بوده اسـت و در آینده هم خواهد بود. با 

ایـن نـگاه، هـم بـازار موجـود حفـظ خواهـد شـد و هـم 

نیـروی انسـانی کارآمـد کـه هـردو پشـتوانه برنامـه 

بلندمـدت آینـده خواهـد بـود، بـه عنـوان سـرمایه 

ارزشمند باقی خواهد ماند.

بـا توجه بـه هدف گـذاری شـرکت نورد   
آلومینیـوم، در حـال حاضـر چـه طرح هـای 

توسعه ای در این شرکت دنبال می شود؟
نوسـازی  بـاال،  دیـدگاه  اجـرای  در  هم اکنـون 

سیسـتم برقـی نـورد گـرم و جایگزینی آن با سیسـتم 

قدیمی و همچنین خرید یک دسـتگاه اسـلیتر برای 

جایگزین کردن با ماشـین اسـلیتر موجود که امکان 

تهیـه قطعه هـای فنی آن بـرای نگهداری با دشـواری 

بسیار انجام می شود، در دستور کار است و قرارداد 

خریـد آن در حـال نهایـی شـدن اسـت. همچنیـن 

جایگزیـن کـردن دو دسـتگاه کـوره ریخته گـری کـه 

بـا ماشـین های موجـود دارد، در دسـت  سـازگاری 

بررسی است.

چـه تمهیداتی بـرای تامیـن نهاده های   
تولید این طرح ها اندیشیده شده است؟

در تامیـن مـواد اولیـه اصلـی مـورد نیـاز یعنـی 

شـمش آلومینیـوم مشـکلی نداریـم و تمـام شـمش 

آلومینیومی از بازارهای داخلی تامین می شود اما 

تامین برخی از مواد اولیه مانند منیزیم ، منگنز و 

کـروم کـه بـرای آلیاژسـازی مـورد نیـاز اسـت، خرید 

صـورت  فـراوان  مشـکالت  بـا  کشـور  خـارج  از 

از  بخشـی  بـرای  تحریـم،  بـه  توجـه  بـا  می پذیـرد. 

قطعه هـای فنـی ماشـین های تولیـدی کـه بایـد از 

کشـورهای اروپایـی خریـداری شـود ، دردسـرهای 

زیـادی داریـم و ناچـار هسـتیم از طریـق کشـورهای 

همسـایه ، قطعـات کارکـرده خریـداری کنیـم کـه 

باعث چند برابر شدن قیمت خرید واقعی خواهد 

شـد. بـرای تامیـن انـرژی مـورد نیـاز ماشـین ها کـه 

درفصل های گرم و سـرد شـبکه سراسـری پاسـخگو 

منظـور  بـه  و  شـد  انجـام  بررسـی هایی  نیسـتند، 

جلوگیـری از کاهـش گنجایـش تولید و بهره بـرداری 

از باالترین توان تولید و پاسخ به نیازهای بازار ، در 

و   همـکاری  بـا  کوچـک  نیـروگاه  ایجـاد  اندیشـه 

 هماهنگـی اداره بـرق اسـتان  هسـتیم کـه نیازهـای 

خط تولید را پوشش دهد.

میـزان اشـتغال زایی بـه دنبـال اجـرای   
نـورد  شـرکت  در  توسـعه ای  طرح هـای 

آلومینیوم چقدر است؟
در خصوص اشتغال زایی و به کارگیری از نیروی 

اجـرای  در  کـه  کـرد  عنـوان  بایـد  جدیـد  انسـانی 

انسـانی جدیـد  نیـروی  بـه  پروژه هـای کوتاه مـدت، 

نیـازی نداریـم امـا بـرای پروژه هـای بلندمـدت کـه 

برنامه افزایش گنجایش تولید تا 100 هزار تن در سال 

اسـت، پیش بینـی مـی شـود کـه نزدیـک بـه 200 نفـر 

نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص  به نیروی 

انسانی موجود افزوده شود.

شـرکت نـورد آلومینیـوم بـرای اجـرای   
طرح هـای توسـعه ای خـود تـا چـه میـزان 
تکیـه بر دانش فنی متخصصـان داخلی را در 

دستور کار قرار داده است؟
برای اجرای پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت، 

امـکان بهره منـدی از دانـش فنـی متخصصـان درون 

کشور و 70 درصد بیرون است. ما عالقمند هستیم 

تـا آنجایـی کـه امکان پذیـر اسـت، از توانمندی هـای 

و  نوسـازی  برنامه هـای  اجـرای  بـرای  کشـور  درون 

بهسـازی بهره منـد شـویم. ایـن آرزو در سـایه رفـت و 

و  صنعتگـران  بازدیدهـای  و  جهانـی  آمدهـای 

همایش هـای  در  پررنـگ  حضـور  و  اندیشـه ورزان 

پژوهشی در پژوهشکده های جهانی محقق می شود 

و به تامین زمینه های رشد از جانب سیاست گذاران 

بسـتگی دارد. نبایـد نگـران رفـت و آمدهـا باشـیم و 

اجـازه دهیـم که زیرسـاخت های صنعتی و فرهنگی 

کشـور همـگام بـا دنیـا رشـد کنـد. در ایـن صـورت 

اسـت کـه می توانـد نسـبت بـاال وارونـه شـود؛ یعنـی 

درصـد   30 و  کشـور  درون  توانمنـدی  70درصـد 

برون مرزی باشـد. این را هم بدانیم که رشـد کشـور 

مـا بـا رشـد جهـان در یـک همـکاری جهانـی محقـق 

خواهد شـد. چشـم ها را باید شسـت و دنیا را با نگاه 

نو  نگریست.

برای پروژه های بلندمدت 
که برنامه افزایش گنجایش 

تولید تا 100 هزار تن در 
سال است، پیش بینی می 

شود که نزدیک به ۲00 نفر 
نیروی انسانی متخصص 
و غیر متخصص  به نیروی 
انسانی موجود افزوده شود
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طرح هـای توسـعه ای، از اهمیـت بسـزایی در تحقق اهـداف بلندمدت مجموعه هـای صنعتی به 
ویژه فوالدسـازان برخوردار اسـت و می تواند منجر به تسـریع در مسـیر رشد و تعالی توسعه و تولید 
شـود. شـرکت آهـن و فوالد ارفـع به عنوان یکـی از برترین تولیدکننـدگان صنعت فوالد کشـور، با 
توجـه بـه باال بودن حجم سـرمایه گذاری اولیه در صنعت فـوالد در کنار فراز  و  نشـیب های تحریم ها 
و توسـعه تکنولـوژی در جهـان، توجه به نوآوری هـا و فناوری های نوین و بومی سـازی آن هـا در کنار 
رونـق طرح هـای پژوهشـی را در دسـتور کار خود قـرار داده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه 
خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با محمد میرسـعیدی، سرپرسـت معاونت تحقیق و توسعه شرکت 

آهن و فوالد ارفع به گفت وگو پرداخته است که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

توسعه زیرساخت و بهینه سازی در مجتمع 
آهن و فوالد ارفع

محمد میرسعیدی، سرپرست معاونت تحقیق و توسعه شرکت آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

به دنبال گسترش پژوهش محوری هستیم  

توسـعه ای    طرح هـای  خصـوص  در 
شـرکت آهن و فوالد ارفـع توضیحاتی ارائه 

بفرمایید.
از  بـه عنـوان یکـی  ارفـع  شـرکت آهـن و فـوالد 

برتریـن تولیدکننـدگان صنعـت فوالد کشـور، مسـیر 

رشـد و توسـعه را به خوبی در حال طی کردن اسـت 

که با توجه به بروز چالش ها و تنگناهای موجود در 

صنعت فوالد، نیاز به توسعه متوازن، پایدار و توجه 

بـه ایـن امـر بیش از پیش احسـاس می شـود. با توجه 

بـه چالش هـای امـروز و آینـده صنعـت فـوالد کشـور، 

نیـاز بـه توسـعه پایـدار در زمینه هـای حفـظ محیـط 

زیست، منابع انرژی پایدار زیرساخت های حمل ونقل 

و توسـعه تولیـد و نوسـازی امـری ضـروری اسـت. 

بنابرایـن شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در سـه بخـش 

توسـعه، توسـعه زیرسـاخت و بهینه سـازی، در حـال 

طراحـی و اجـرای طرح هـا و پروژه هـای متنـوع در 

پروژه هـای  اسـت.  نیازمندی هـا  ایـن  رفـع  راسـتای 

مربـوط بـه طراحـی بـا بـرآورد تقریبـی 49 هـزار 

و 300میلیارد ریال به شرح ذیل است:

ناحیـه  غبارگیرهـای  بهینه سـازی  اول  فـاز   .1

فوالدسازی با اهداف رفع آلودگی گاز و غبار کارخانه 

و بهبـود شـرایط محیطـی همـکاران و مـردم منطقـه، 

رعایت بهتر ضوابط زیست محیطی.

2. طرح انباشـت و برداشـت گندله ضلع شـمال 

مصرفـی  گندلـه  انتقـال  و  حمـل  هـدف  بـا  غربـی 

کارخانـه از طریـق خطـوط ریلـی و همچنیـن حمـل و 

انتقـال آن از محـل دپـوی مـواد اولیـه بـه واحـد احیـا 
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زیـر بنـای کل هفـت هـزار متـر مربـع در بخش هـای 

رستوران، الکر، سالن اجتماعات و فضای اداری.

و  سـبز  فضـای  آبیـاری،  سیسـتم های   .13

محوطه سـازی بـا اهـداف کاهـش میـزان هدررفـت 

حفـظ  و  توسـعه  امـکان  درختـان،  آبیـاری  در  آب 

فضاهای سبز داخل مجتمع.

14. اصالح روشـنایی با اهداف ایجاد روشـنایی 

در نواحی پیرامونی کارخانه، دپوها و انبارها.

در حـال حاضـر پروژه هـای مرتبـط بـا   
شـرکت در چـه وضعیتـی قـرار دارد و چـه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
اتخـاذ  و  برنامه ریـزی صحیـح  بـا  خوشـبختانه 

مصـرف  اوج  دوره  بـا  همزمـان  الزم  تمهیـدات 

تابستانی برق در شبکه سراسری که عموما موجب 

تحمیل خاموشی به صنایعی نظیر فوالدسازی های 

کشور می شود؛ پروژه بهینه سازی واحد فوالدسازی 

رآکتـور،  و  ترانـس  تعویـض  شـامل  ریخته گـری  و 

سـاخت و نصـب بخـش تزریـق کربـن بـه کـوره، و 

و  سـرباره  و  احتـراق  اتـاق  بهینه سـازی  و  نوسـازی 

همچنیـن اصـالح ماشـین ریختـه گـری و بازسـازی 

تجهیزات آن انجام پذیرفت. واحد فوالدسـازی در 

پایـان ایـن توقـف برنامه ریـزی شـده پس از سـی روز 

بـا موفقیـت راه انـدازی شـد. در نتیجـه اجـرای ایـن 

پـروژه بـا کاهـش زمـان بیـن هـر نوبـت تخلیـه کـوره 

شـرکت بـه ظرفیـت تولیـد یـک میلیـون تـن فـوالد 

دست خواهد یافت.

دیگر پروژه های مطرح و در حال اجرا در شرکت 

با مبلغ سرمایه گذاری حدود چهار هزار و 87میلیارد 

ریال به شرح ذیل است:

و  ارفـع  فـوالد  کارخانـه  ریلـی  خـط  ایجـاد   .1

کارخانجـات مجـاور و اتصـال بـه راه آهـن سراسـری 

کشـور بـا 73 درصـد پیشـرفت کـه در تاریـخ 30 دی 

ماه 1401 افتتاح خواهد شد.

2. احـداث سـیلوی دوم ذخیـره آهـن اسـفنجی 

بـه ظرفیـت هفـت هـزار تـن بـا 57 درصـد پیشـرفت 

کـه در زمـان 25 دی مـاه سـال جـاری بـه افتتـاح 

خواهد رسید.

3. احداث انبار مسـقف پنج هزار متری که در 

تاریخ 12 شهریور امسال افتتاح شد.

4. اجرای عملیات پایپینگ کارخانه با 98درصد 

پیشـرفت کـه تـا پایـان شـهریور مـاه امسـال افتتـاح 

خواهد شد.

5. تامیـن و نصـب آسانسـورهای صنعتـی سـالن 

فوالدسـازی کـه در خـرداد مـاه سـال آینـده افتتـاح 

تحویل خواهد شد.

6. طرح پژوهشی عملیاتی، مدیریت و بازیافت 

سـرباره کوره هـای قـوس در حـال حاضـر بـا 5 درصـد 

مستقیم توسط نوار نقاله.

3. اجرای سیستم اعالن و اطفا حریق با اهداف 

کاهـش ریسـک های ناشـی از حریـق در کارخانـه و 

همچنیـن کاهـش ریسـک های خسـارات احتمالـی 

انسانی و تجهیزاتی.

4. احداث تصفیه خانه تامین آب صنعتی)خلیج 

فارس( با اهداف تصفیه آب دریافتی از خط انتقال 

خلیـج فـارس بـه روش اسـمز معکـوس و تامیـن آب 

صنعتی مصرفی کارخانه به مقدار 80 لیتر بر ثانیه، 

افزایـش پارامترهـای کیفـی TH,EC,Cl و همچنیـن 

حفظ پایداری تامین آب مصرفی.

بـا اهـداف  5. توسـعه تصفیه خانـه سـیاه کـوه 

افزایـش راندمـان بازیابـی تصفیه خانـه فعلـی از 

پسـاب  میـزان  کاهـش  درصـد،   75 بـه  38درصـد 

تولیدی و اجرای الزامات زیست محیطی منطقه.

بـا  اکسـیژن  ذخیره سـازی  مخـازن  سـاخت   .6

اهداف جبران نوسانات و شوک های مصرفی اکسیژن 

و نیتـروژن در واحـد فوالدسـازی و تامیـن آن هـا در 

زمان توقف اضطراری واحد تولید گازهای صنعتی.

7. اجرای پروژه تزریق اکسـیژن در فرآیند احیاء 

آهـن  تولیـد  افزایـش  درصـد   10 تـا   8 موجـب  کـه 

اسفنجی در این واحد خواهد شد.

8. احـداث 10 هـزار مترمربـع انبـار مسـقف بـا 

اهداف ذخیره مواد اولیه به میزان 70 هزار تن.

9. احـداث جـاده شـرقی جدیـد )مجـاور مسـیر 

راه آهـن( بـا اهـداف اصـالح دسترسـی جـاده ای بـه 

کارخانجـات مجتمـع صنعتـی شـامل شـرکت های 

چادرملـو، غدیـر ایرانیـان، فـوالد ارفـع و تـردد ایمن. 

کامیون هـا شـامل پنـج تقاطـع غیـر همسـطح با خط 

راه آهن.

10. توسـعه جاده هـا بـا اهداف بهبود مسـیرهای 

جاده هـای  بازسـازی  و  اصـالح  کارخانـه،  ورودی 

موجود به میزان 18 هزار مترمربع.

11.  طراحـی و احـداث مسـجد بـا اهـداف ایجـاد 

مـکان متمرکـز در کارخانـه بـه منظـور اقامـه نمـاز 

جماعت و برگزاری مراسم های مذهبی.

12.  توسـعه سـاختمان های مورد نیاز با اهداف 

ایجاد ساختمان متمرکز به منظور استقرار پرسنل  با 
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پیشرفت است و  پایان تیر ماه 1402 نتایج کاربردی 

در دسترس خواهد بود.

سـرمایه گذاری اولیه طرح های توسعه ای   
شرکت چه میزان برآورد شده است؟

مجمـوع سـرمایه گذاری طـرح هـا و پروژه هـای 

توسـعه فـوق در شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در سـه 

بخـش توسـعه، توسـعه زیرسـاخت و بهینه سـازی 

تجهیـزات بـا مجمـوع 53 هـزار تـا 54 هـزار میلیـارد 

ریـال در حـال طراحـی و اجـرا اسـت. اجـرای پروژه هـا 

در شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 

شـرکت در بخـش هـای چهـار و پنـج زنجیـره فـوالد 

کشـور شـامل تولیـد آهـن اسـفنجی و تولیـد شـمش 

فعال اسـت، بنابراین اجرای پروژه های تعریف شـده 

و مصـوب می توانـد باعـث تقویـت زنجیـره صنعـت 

فوالد کشور و در نهایت حوزه صنایع و معادن فلزی 

ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  پروژه هـای  شـود.کلیه 

درصـورت رفـع محدودیت هـای مربـوط بـه منابـع و 

مواد اولیه آب و انرژی، می تواند پس از بهره برداری 

با نهایت توان خود اهداف پیشرو را محقق سازد.

تامیـن مالـی پروژه هـا چگونـه صورت   
می پذیرد؟

تامیـن مالـی پـروژه ها و طرح هـا از محل افزایش 

سـرمایه صـورت می پذیـرد و تنهـا پـروژه راه آهـن بـه 

صورت کنسرسیوم و تامین سرمایه مالی اشتراکی 

توسـط کارخانـه آهـن و فـوالد ارفـع به عنـوان راهبر و 

بهره بـرداران دیگـر از جمله شـرکت های آهـن و فوالد 

غدیر ایرانیان، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و 

مجتمع فوالد اردکان و با عنوان اعضای کنسرسیوم 

در کنـار راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران در حـال 

انجام است.

روی    پیـش  چالش هـای  اصلی تریـن 
اجـرای پروژه ها چیسـت و  بـرای رفع آن ها 

چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
نوسـانات و غیرقابـل پیش بینی بـودن قیمت ها 

در بازار که باعث انحراف در برآورد بودجه طرح ها 

و همچنین افزایش غیرقابل پیش  بینی قیمت تمام 

شـده در اجرای پروژه ها می شـود، یکی از مشـکالت 

موجـود اسـت. در همیـن راسـتا بـا توجـه بـه بررسـی 

وضعیـت قیمت هـا و به روزرسـانی درخواسـت ها بـا 

بازه های زمانی کم و در نظر گرفتن ریسک معقول، 

همچنیـن  اسـت.  شـده  تعدیـل  فـوق  چالش هـای 

ناپایـداری و نوسـانات در زنجیـره تامیـن و تغییـرات 

گسـترده در تامین کننـدگان پروژه هـا، یکـی دیگـر از 

معضـالت موجـود اسـت کـه در ایـن راسـتا با تنظیم 

وندورلیست و مذاکرات نزدیک با تامین کنندگان و 

بـه روزرسـانی های کوتاه مـدت و همچنین اسـتعالم 

از راه های مختلف نسبت به ایجاد تامین کنندگان 

پایدار و قابل اطمینان، میتواند راهگشای آن باشد. 

ضمـن اینکـه در حـال حاضـر بـا چالـش عـدم وجـود 

پیمانـکار شایسـته در منطقـه مواجـه هسـتیم کـه با 

راسـتای  در  سـازمان  سیاسـت های  بـه  توجـه 

جهـت  واحـد  ایـن  تـالش  علی رغـم  و  بومی سـازی 

ذی صـالح،  و  شایسـته  پیمانـکاران  بـه  دسترسـی 

کمبود این منابع در محدوده کار آهن و فوالد ارفع 

باعـث مشـکالت عدیـده ای می شـود کـه در جهـت 

رفع این مشکل، صالحیت سنجی پیمانکاران مجری 

به صورت مسـتمر در جهت کاهش مشـکالت فوق 

در حال انجام است.

کالم پایانی  
دو سـال اخیـر را می تـوان یـک زمـان مهـم و حیاتـی 

برای شرکت آهن و فوالد ارفع به شمار آورد که یکی از 

رویکردهـای اصلـی آن پژوهش محـوری خواهـد بـود. 

نوآوری در آینده هر صنعتی شاید از این پس مهم ترین 

محرک توسعه و رشد حرفه ای و فنی آن باشد و آینده ای 

که از این مسیر ترسیم می شود، باید سیگنال اصلی 

در مسـیر رشـد و توسـعه هر شـرکت به شـمار آید. با 

توجـه بـه بـاال بـودن حجـم سـرمایه گذاری اولیـه در 

صنعـت فـوالد در کنـار فراز  و  نشـیب های تحریم ها و 

توسـعه تکنولـوژی در جهـان، توجـه بـه نوآوری هـا و 

فناوری هـای نویـن و بومی سـازی آن هـا در کنـار رونـق 

طرح هـای پژوهشـی، یکـی از رویکردهـای اصلی برای 

ترسیم آینده آهن و فوالد ارفع خواهد بود.

صنعت فوالد در کنار فراز 
 و  نشیب های تحریم ها 
و توسعه تکنولوژی در 

جهان، توجه به نوآوری ها 
و فناوری های نوین و 

بومی سازی آن ها در کنار 
رونق طرح های پژوهشی، 
یکی از رویکردهای اصلی 
برای ترسیم آینده آهن و 

فوالد ارفع خواهد بود
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مدیرعامـل مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب گفت: بـا توجـه بـه تهدیـدات و تحریم هایی کـه در 
زمینه هـای مختلـف صنعت فوالد کشـور را هدف قرار داده بود، خوشـبختانه نیاز های خطـوط تولید را 

با مهندسی معکوس، تولید دانش الزم، طراحی و ساخت در کارگاه های داخلی مرتفع کردیم.

توسعه تولید با تکیه بر توان دانش داخلی 
و مهندسی معکوس

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب عنوان کرد:

محمـد کشـانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت 

اجرای طرح های توسعه ای، بیان کرد: حیات و بقای 

هـر سـازمان و پویایـی و نشـاط آن وابسـته بـه ایجـاد 

طرح هـای توسـعه ای و گسـترش فعالیت هـا و ارائـه 

محصـوالت جدید اسـت. از ایـن رو، اجرای طرح های 

توسـعه ای بسـیار حائز اهمیت است و مجتمع فوالد 

صنعت بناب نیز از این قاعده مستثنی نیست و با 

نگاه توسعه ای رو به حرکت است.

وی در ارتباط با اولویت های اصلی این مجتمع 

در اجـرای طرح هـای توسـعه ای، عنـوان کـرد: فـوالد 

صنعـت بنـاب در اولویـت ایـن طرح هـا بـا اجـرای 

پروژه هـای زیـر سـقف افزایـش تـوان تولیـدی هـم در 

بحث ذوب و نورد را دنبال می کند و تقریبا با اتمام 

این طرح ها ظرفیت تولیدی دو برابر خواهد شد.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب ضمـن 

خصـوص  در  مجموعـه  ایـن  چشـم انداز  بـه  اشـاره 

آتـی،  بـرای سـال های  تولیـد، مطـرح کـرد:  توسـعه 

پیش  بینی و چشم انداز تعریف شده تولید محصول 

جدید و برنامه ریزی برای تامین پایدار مواد اولیه در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت کـه طبیعتـا نیـاز بـه 

برنامه ریـزی بـرای ایجـاد بازار هـای جدیـد داخلـی و 

خارجی و بهره گیری از پتانسـیل هلدینگ گسـترش 

صنایع و معادن را در پی خواهد داشت.

کشـانی در ادامـه بـه طرح هـای توسـعه ای ایـن 

شـرکت اشـاره کرد و گفت: پروژه های زیر سـقفی به 

منظـور افزایـش تـوان تولیـدی ذوب و نـورد در حـال 

انجـام اسـت و پروژه هـای دیگـر مربـوط بـه شـرکت 

ریلـی،  انـداز  بـار   از  اعـم  شـهریار  فـوالد  گسـترش 

فروسـیلیس، اکسـیژن پلنـت و... مراحـل مختلـف 

نزدیـک  آینـده  در  کـه  می کنـد  طـی  را  عملیاتـی 

اطالعات کامل اعالم خواهد شد.

اجـرای  بـا  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  وی 

طرح هـای زیر سـقفی اشـاره شـده، تـوان ذوبـی بـه 
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750هزار تن و نوردی به 740 هزار تن افزایش خواهد 

یافـت و در بحـث پروژه هـای تعریف شـده و در حال 

تامیـن  ریلـی،  حمل و نقـل  بـه  دسترسـی  انجـام، 

اکسـیژن مـورد نیـاز واحد هـای تولیـدی و همچنیـن 

موارد مصرفی مرتفع خواهد شد.

در  بنـاب  صنعـت  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

خصـوص تمهیدات مورد نیـاز برای تامین نهاده های 

تولید این طرح ها، اذعان کرد: تامین مواد اولیه مانند 

مواجـه  مشـکل  بـا  کـه  تولیـدی  شـرکت های  سـایر 

هستند، برای این مجتمع نیز شرایط مشابهی دارد و 

بنابرایـن بـا برنامه ریـزی انجام شـده و با بهره گیـری از 

تـوان و پتانسـیل زنجیـره فـوالدی هلدینـگ گسـترش 

صنایـع و معـادن ماهـان و شـرکت فـوالد بافت، تامین 

بخشی از نیاز به مواد اولیه صورت می گیرد و بخش 

دیگری از آن نیز از طریق بورس تامین می شود. ضمن 

اینکـه اقـالم مصرفـی مـورد نیـاز از بازارهـای داخلی و 

خارجی به صورت مدون در حال انجام است اما در 

در  مطالعاتـی  برنامه هـای  انـرژی،  تامیـن  خصـوص 

دست اقدام و هنوز اجرایی نشده است.

فـوالد  مجتمـع  رویکـرد  بـا  ارتبـاط  در  کشـانی 

صنعـت بنـاب در ارتبـاط بـا جـذب نیـروی انسـانی 

تاکیـد  به کارگیـری در طرح هـای توسـعه ای،  بـرای 

کـرد: آمـوزش نیـروی انسـانی، مدیریت دانش، 

ارتقـای سـطح آگاهـی و جانشـین پروری در هـر 

سـرعت  را  آن  ارتقـاء  و  رشـد  جریـان  مجموعـه ای 

افزایـش  و  توسـعه  در  آن  اثربخشـی  و  می بخشـد 

بهـره وری نمـود پیدا می کند؛ چراکه نیروی انسـانی 

بـه عنـوان عامـل کلیـدی در دسـتیابی بـه اهـداف 

اسـت و بـا دانایـی، توانایـی و مهـارت کامـل ایفـای 

نقـش می کنـد و در مجتمع فوالد صنعت بنـاب در 

منظـم  و  مـدون  برنامه هـای  نیـز  اخیـر  سـال  یـک 

آموزشـی به صورت درون سـازمانی و برون سازمانی 

دنبـال  ویـژه  صـورت  بـه  و  اسـت  انجـام  حـال  در 

می شـود. ضمـن اینکـه جـذب نیـروی مـورد نیـاز از 

طریـق فراخـوان، مصاحبـه و آزمون صورت می پذیرد 

کـه بـا ایجـاد طرح هـای توسـعه ای درصـدد هسـتیم 

نیرو های جدیدی را جذب کنیم.

وی در پایـان در پایـان یـادآور شـد: بـا توجـه بـه 

تهدیدات و تحریم هایی که در زمینه های مختلف 

بـود،  داده  قـرار  هـدف  را  کشـور  فـوالد  صنعـت 

خوشـبختانه در حـوزه بهره بـرداری بـا بومی سـازی و 

تکیـه بـر تـوان دانـش داخلـی موفـق عمـل کرده ایم و 

نیاز هـای خطـوط تولیـد را بـا مهندسـی معکـوس، 

تولیـد دانـش الزم، طراحـی و سـاخت در کارگاه های 

داخلی مرتفع کردیم و در بحث پروژه ها، استفاده از 

پیمانکاران و متخصصان داخل کشور در دستور کار 

بـوده اسـت و تکیـه بـه تـوان داخلـی را سـرلوحه کار 

خود قرار داده  ایم.

آموزش نیروی انسانی، 
مدیریت دانش، 

ارتقای سطح آگاهی و 
جانشین پروری در هر 

مجموعه ای جریان رشد 
و ارتقاء آن را سرعت 

می بخشد و اثربخشی 
آن در توسعه و افزایش 

بهره وری نمود پیدا می کند
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مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران گفت: مجمـوع پروژه هـای توسـعه ای که بیشـتر آن ها تا 
پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری خواهد رسـید، 700 میلیـارد تومان اسـت که از جملـه آن ها 

می توان به پرعیارسازی بوکسیت به روش واسطه سنگین و توسعه واحد گل قرمز اشاره کرد.

جزو پنج کشور تولیدکننده هیدرات ویژه 
در جهان هستیم

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران:

تورج زارع در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

کـرد: شـرکت  مطـرح  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و 

آلومینـای ایـران تنهـا تولیدکننـده پـودر آلومینـا بـا 

ظرفیتـی بالـغ بـر 250 هـزار تـن در سـال در داخـل 

کشـور محسـوب می شـود کـه از حـدود سـه سـال 

پیـش، تولیـد فلـز آلومینیـوم را آغـاز کـرده اسـت. 

میزان تولید این فلز استراتژیک در شرکت آلومینای 

ایـران، 40 هـزار تـن در سـال اسـت و همـواره تـالش 

کرده ایم طرح های توسعه ای را در حوزه های مختلف 

در دستور کار خود قرار دهیم.

تولید محصولی جدید به نام هیدرات ویژه  
وی در خصـوص تولیـد هیـدرات ویـژه در ایـن 

شرکت، بیان کرد: در حوزه تنوع سازی محصول در 

سـال جـاری، محصول جدیدی به نام هیـدرات ویژه 

بـه سـبد تولیـدات شـرکت آلومینـای ایـران افـزوده 

خواهـد شـد کـه ایـن محصـول تنهـا در چهـار کشـور 

بـه عنـوان  ایـران  بـه زودی  و  تولیـد می شـود  دنیـا 

پنجمیـن کشـور تولیدکننـده ایـن محصول شـناخته 

خواهد شـد. دانش تولید این محصول، انحصاری و 

مختـص بـه شـرکت آلومینـای ایـران اسـت و ارزش 

افـزوده آن، چهـار برابر بیشـتر از آلومینا خواهد بود. 

هیـدرات ویـژه در صنایـع کابل سـازی، شـیمیایی، 

نفـت و سـاخت لوله هـای پلـی اتیلـن کاربـرد دارد و 

اندازه آن، سه میکرون است؛ در حالی که هیدرات 

معمولـی کـه در آلومینـا اسـتفاده می شـود، حـدود 

90میکرون برآورد می شود. در حال حاضر، هیدارت 

ویژه مورد نیاز صنایع مختلف به داخل کشور وارد 

می شود و خوشبختانه پس از تولید این محصول با 

انحصـاری و متخصصـان داخلـی،  بـا دانـش  تکیـه 

بی نیاز از واردات آن خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران در خصـوص 

پروژه هـای توسـعه ای ایـن مجموعـه عظیـم صنعتـی، 

در  بسـیاری  توسـعه ای  پروژه هـای  کـرد:  عنـوان 

واحدهای مختلف شرکت آلومینای ایران به منظور 

پایـداری و افزایـش تولیـد و همچنیـن کاهـش قیمـت 

تمـام شـده تعریـف شـده اسـت. پـروژه واحـد سـود و 

بـا  کـه  اسـت  مهمـی  پروژه هـای  از  یکـی  تبخیـر، 

سرمایه گذاری 87 میلیارد تومانی افتتاح شد که به 

دنبال آن، میزان 9 هزار تن در سال به تولید مجموعه 

افزوده خواهد شد. ظرفیت تولید ساالنه سود غلیظ 

این طرح، 47 هزار و 300 مترمکعب و نیروی انسانی 

مـورد نیـاز ایـن پـروژه هشـت نفـر اسـت. ضمـن اینکه 
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و  میلیـارد  طـرح، 98  ایـن  ثابـت  سـرمایه  مجمـوع 

400میلیـون تومـان، جمـع هزینه هـای تولیـد سـاالنه 

33میلیـارد و 500 میلیـون تومـان و جمـع فـروش 117 

میلیارد و 200 میلیون تومان است. همچنین بازگشت 

سرمایه با نرخ تنزیل 18 درصد، 3.7 سال خواهد بود. 

پرعیارسازی بوکسیت در آلومینای ایران  
زارع ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اجـرای طرح هـای 

توسـعه ای در شـرکت آلومینـای ایـران، تصریـح کرد: 

مجمـوع پروژه هـای توسـعه ای کـه بیشـتر آن هـا تـا 

پایـان سـال جـاری به بهره بـرداری خواهد رسـید، 700 

میلیـارد تومـان اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان به 

پرعیارسـازی بوکسـیت بـه روش واسـطه سـنگین و 

توسعه واحد گل قرمز اشاره کرد. الزم به ذکر است 

منابـع  از طریـق  پروژه هـا عمدتـا  مالـی  تامیـن  کـه 

داخلی شکل صورت می پذیرد.

وی در ادامه به نقش اجرای طرح های توسعه ای 

در اشـتغال زایی نیروهـای انسـانی متخصـص اشـاره 

کـرد و گفـت: جـذب نیروی انسـانی از سـال 1396 در 

شـرکت آلومینای ایران آغاز شـده اسـت و یک هزار و 

500 نفـر را از طریـق آزمـون بـرای کل شـرکت جـذب 

کرده   ایم و برنامه جذب 300  نیروی انسـانی جدید را 

در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم. کارخانـه تولیـد 

شـمش آلومینیوم، برای 450 نفر اشـتغال زایی جدید 

ایجـاد کـرده اسـت. اشـتغال زایی 500 نفـری نیـز در 

بخـش پیمانـکاری در معـادن مختلـف ایجـاد شـده 

اسـت. حـدود پنـج 5 سـال اسـت که از معـادن بخش 

خصوصی خرید انجام می   دهیم و 400 نفر نیز در این 

حوزه مشـغول به کار هسـتند. سـطح اشتغال شرکت 

در محـدوده فنـس، حدود دو هـزار و 300 نفر و حدود 

یـک هـزار و 500 تـا یـک هـزار و700 نفـر نیـز در معـادن 

مشـغول بـه کار هسـتند. در مجمـوع، حـدود چهـار 

 هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در شرکت 

آلومینای ایران مشغول به کار هستند.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران ضمن اشاره به 

اهمیت توسـعه اکتشـاف، تاکید کـرد: میـزان ذخایر 

موجود بوکسـیت کشـور تا سـال 1395، حدود هفت 

میلیـون تـن بـود امـا بـا اکتشـافات انجـام شـده طـی 

سالیان اخیر، 33 میلیون تن به ذخایر قطعی موجود 

اضافه شد و به 40 میلیون تن رسیده است. طی سال 

گذشته، برای توسعه اکتشافات، دو دستگاه ژئو 900 

عمـق  اکنـون،  کردیـم.  خریـداری  مکانیکـی  تمـام 

اکتشـافات شـرکت آلومینـای ایـران، حـدود 250 متـر 

است و در پنج معدن در استان های خراسان شمالی، 

احمـد  بویـر  و  کهکیلویـه  و  سـمنان  یـزد،  کرمـان، 

فعالیـت  پیمانـکار،   13 مشـارکت  بـا  و  در30بلـوک 

اکتشـافی و اسـتخراجی داریـم. عالوه برایـن، تصمیم 

داریـم طـرح اکتشـاف حـوزه زاگـرس را تـا سـال آینـده 

کامل کنیم.

بومی سازی تجهیزات زیر سایه تورم  
زارع با تاکید بر چالش های پیش   روی پروژه   های 

توسـعه   ای، اذعـان کـرد: یکـی از مشـکالت مـا طـی 

چند سال اخیر، تغییرات شدید بازار و معضل تورم 

بود که باعث شد برخی پروژه   ها با سختی بسیاری 

مـا در  کـه  تجهیزاتـی  بگیـرد.  قـرار  اجـرا  مـدار  در 

پروژه   ها سـاخته   ایم، همگی بومی   سـازی    شده است، 

درحالی که 20 سال پیش اروپایی   ها کارخانه آلومینا 

را سـاخته   اند، هم   اکنـون سـاخت تمام تجهیـزات آن 

در داخل کشور امکان   پذیر شده است و خوشبختانه 

را در داخـل  تجهیـزات  ایـن  صنعتگـران مختلفـی 

می   سـازند. اسـتفاده از ماشـین   آالت قدیمـی، یکـی 

دیگـر از چالش هـای معدنـکاری بـه    شـمار مـی رود. 

بـودن  قدیمـی  مشـکل  بـا  مـا  معدنـی  پیمانـکاران 

ماشـین   آالت روبه   رو هسـتند که در راسـتای تقویت 

ایـن بخـش، یاری رسـان آن هـا بوده ایـم امـا بخشـی از 

مشـکالت مـا ماننـد تامیـن ماشـین   آالت و تامیـن 

قطعـات زیرسـاختی بـه    شـمار می   رونـد که امیـدوار 

هستیم با توافق برجام در این زمینه گره گشایی   هایی 

صـورت پذیـرد. ضمـن اینکـه بـه دلیـل چالش هـای 

تامیـن انـرژی بـه ویـژه بـرق و تامیـن مـواد اولیـه بـا 

کـه  هسـتیم  روبـه   رو  زمینـه  ایـن  در  مشـکالتی 

امیدواریـم بـا رفـع آن هـا، بـه برنامه   هـای توسـعه ای 

مدنظر خود تا پایان سال دست پیدا کنیم.

وی در پایان یادآور شـد: شـرکت آلومینای ایران 

بـا ثبـت نمـاد و پذیـرش در بـورس در آینـده نزدیـک، 

سـهام خـود را در بـازار بـورس و اوراق بهـادار انجـام 

خواهد داد.

در حوزه تنوع سازی 
محصول در سال جاری، 
محصول جدیدی به نام 
هیدرات ویژه به سبد 

تولیدات شرکت آلومینای 
ایران افزوده خواهد شد که 
این محصول تنها در چهار 

کشور دنیا تولید می شود
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شـرکت های دانش بنیـان از نقش بسـزایی در تولید و تامین قطعات خاص مـورد نیاز صنایع مادر 
بـه ویژه فوالد برخوردار هسـتند و بر همین اسـاس باید همـگام با بهره گیری از دانـش و تکنولوژی 
روز تولید و همچنین بهره وری از نیروهای انسـانی متخصص، در راسـتای اجرای طرح های توسعه ای 
گام بردارنـد. بـا توجه به نام گذاری سـال جدید یعنی »تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، ضرورت 
تحقـق ایـن مهم بیـش از پیـش احسـاس می شـود و دولـت و بخش های مرتبـط نیـز حمایت از 
دانش بنیا ن هـا را در راسـتای اجـرای طرح های توسـعه ای در دسـتور کار خود قـرار داده اند. در همین 
راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت وگویی را با مجیـد رحیمی، مدیرعامل 

شرکت دانش پرتو نقش جهان تدارک دیده است که متن کامل آن در ادامه خواهید خواند: 

پشتیبان صنایع مادر برای رکوردشکنی در 
تولید هستیم

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

ضرورت همسو کردن نهادهای دولتی در اجرای طرح های توسعه ای  

در حال حاضر شـرکت دانش پرتو نقش جهان به 

دنبال توسعه تجهیزاتی و امکانات تولید است و باید 

توجـه داشـت حمایت هـای مالـی، نقـش بسـزایی در 

رونـد توسـعه یـک مجموعـه دارد. بـا توجـه بـه اینکـه 

دانش پرتو نقش جهان یک شرکت دانش بنیان است، 

خوشبختانه صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست 

جمهـوری حمایت هـای الزم از مجموعـه را بـه عمـل 

آورده و در سـالی کـه بـه نـام »تولیـد، دانش بنیـان و 

اشـتغال آفرین« نام گذاری شـده اسـت، دولت و تمام 
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سازمان های مرتبط حمایت از واحدهای دانش بنیان 

جهـت سـرمایه گذاری و توسـعه تولیـد محصـوالت 

خـاص را در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد. در همین 

راسـتا، ما مشـغول تکمیل تجهیزات تولید و بازیابی 

راهکارهای مناسب برای بهبود فرایند تولید با توجه 

بـه قیمـت تمـام شـده محصـوالت هسـتیم؛ چراکه با 

افزایـش تیراژ تولید محصـوالت در مجموعه، به طور 

معمـول قیمـت تمـام شـده بـا کاهـش همـراه خواهـد 

شد. بر همین اساس ضرورت دارد بتوانیم با تکمیل 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز و همچنین بهره گیری 

شـده  تمـام  قیمـت  متخصـص،  انسـانی  نیـروی  از 

قـدرت  و  ببخشـیم  بهبـود  را  خـود  محصـوالت 

رقابت پذیری و مشتریان خود را در بازار حفظ کنیم. 

شـرکت دانـش پرتـو نقـش جهـان، اهـداف بلندمـدت 

پنج ساله تا سال 1405 را جهت تحقق این مهم در نظر 

گرفته است و خوشبختانه از برنامه تعریف شده جلو 

هستیم و تمام تالش خود را جهت تامین شرایط الزم  

اعـم از زمیـن سـاختمان، تجهیـزات، ماشـین آالت و 

نیروی انسانی به کار گرفته است.

اجـرای پروژه هـا تـا چـه انـدازه در حوزه   
صنایـع معدنی و فلـزی تاثیرگذار اسـت و در 

کدام حلقه زنجیره قرار می گیرد؟
بـا توجـه بـه اینکه شـرکت هایی ماننـد دانش پرتو 

نقـش جهـان بـه عنـوان مجموعه های پشـتیبان بـرای 

فـوالد محسـوب  بـه ویـژه  فلـزی  صنایـع معدنـی و 

می شـوند، بنابراین قوت قلبی برای رکوردشـکنی در 

تولید برای صنایع مادر به ویژه فوالدسازی و همچنین 

فـرآوری مـواد معدنـی به شـمار می آیند. شـرکت های 

پشتیبان، نقش بسزایی در تامین تجهیزات و قطعات 

بـه  دسـتیابی  بـرای  صنایـع  ایـن  نیـاز  مـورد  یدکـی 

رکوردشکنی در تولید دارند و پشتوانه محکمی برای 

تحقـق ایـن مهـم هسـتند. به عنـوان مثـال، زمانی که 

مصرف یکی از تجهیزات و قطعات برای رکودزنی در 

تولید افزایش پیدا می کند، شرکت پشتیبان می تواند 

این تجهیزات را به صورت انبوه تامین کند تا نیازی 

بـه واردات و همـکاری طـرف مقابـل خارجـی نباشـد؛ 

چراکه این فرایند ممکن است یک تا دو سال به طول 

بینجامد و صنایع مادر باید توجه داشـته باشـند که 

در 10 تا 20 کیلومتری آن ها، شـرکت های دانش بنیان 

بسـیاری قـرار دارنـد کـه بـا اجـرای طـرح توسـعه و بـه 

کارگیری از نیروهای انسانی متخصصی و تجهیزات و 

تکنولـوژی روز تولید، قادر به تامین نیـاز 100 درصدی 

آن ها به قطعات و تجهیزات مورد نیاز هستند. نقش 

شـرکت های پشـتیبان در رکوردشـکنی تولیـد بسـیار 

پررنگ است و  در حالی که به رکورد تولید 6 میلیون 

تنـی فـوالد طـی سـالیان گذشـته دسـت پیـدا کردیم، 

این میزان با حضور مجموعه های پشتیبان به حدود 

دو برابر افزایش یافته است. بر همین اساس ضرورت 

دارد توسعه شرکت های دانش بنیان، بیش از پیش در 

کانـون توجـه دولـت و مسـئوالن قـرار بگیرد تا بتوانیم 

شاهد رشد رکوردشکنی در تولید در صنایع معدنی و 

فلزی باشیم.

روی    پیـش  چالش هـای  اصلی تریـن 
اجرای طرح های توسـعه ای چیسـت و برای 

رفع آ ن ها چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
شرکت های دانش بنیان با چالش های فراوانی در 

امر توسعه مواجه هستند. برای مثال، اگر قرار باشد 

بـا  دهیـم،  توسـعه  را  سـاختمان مجموعـه  و  زمیـن 

بروکراسی های ادارای دولتی فراوانی مواجه خواهیم 

شـد کـه بایـد یـک خردجمعـی بـرای رفـع ایـن معضـل 

شکل بگیرد. برای مثال، بخشی از زمین هایی که در 

اطـراف شـهرک صنعتـی که کارخانـه ما در آنجـا واقع 

شـده اسـت، می تواند به اجرای طرح های توسـعه ای 

شـرکت های موجـود در شـهرک صنعتـی اختصـاص 

داده شود؛ چراکه سرمایه گذاری برای توسعه، منجر 

بـه اشـتغال زایی در منطقـه و کاهـش معضـل بیکاری 

خواهـد شـد. اجـرای چنین مهمی، نیازمند همکاری 

و  طبیعـی  منابـع  از  اعـم  ذی ربـط  سـازمان های 

آبخیـزداری، صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی 

ایران و تمام نهادهای دولتی مانند فرمانداری است. 

در  تولیـدی  واحدهـای  نیـاز  مـورد  بـرق  تامیـن 

شهرک های صنعتی، چالش دیگری است که در حال 

حاضـر بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم. شـهرک 

و  اسـت  نوپـا  یـک شـهرک  آبـاد 2،  نجـف  صنعتـی 

شرکت دانش پرتو نقش 
جهان، اهداف بلندمدت پنج 
ساله تا سال 1405 را جهت 

تحقق این مهم در نظر 
گرفته است و خوشبختانه 
از برنامه تعریف شده جلو 

هستیم و تمام تالش خود را 
جهت تامین شرایط الزم  به 

کار گرفته است
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پسـت های بـرق سـیار جهـت تامیـن بـرق واحدهـای 

صنعتی در نظر گرفته شده است. جلسات متعددی 

را بـا بخش هـای مرتبـط جهـت توسـعه بـرق شـهرک 

برگـزار کرده ایـم تـا بـرق بـا تـوان بیشـتری در اختیـار 

واحدهای تولیدی قرار بگیرد و امیدوار هستیم شاهد 

تحقق این مهم در روزهای آینده باشیم.

 بایـد توجـه داشـت کـه توسـعه، نیازمنـد تامیـن 

اسـت و شـرکت های دانش بنیـان در  انـرژی کافـی 

طرح هـای  اجـرای  بـه  نسـبت  می تواننـد  صورتـی 

توسـعه ای خـود اقـدام کننـد کـه انـرژی مورد نیـاز در 

اختیار آن ها قرار بگیرد. هسمو کردن نهادهای دولتی 

بـا شـرکت های دانش بنیـان در راسـتای تحقـق اجرای 

طرح های توسعه ای، چالش مهمی است که در حال 

رایزنی هـای الزم جهـت رفـع آن هسـتیم و بـه نظـر 

می رسـد مدیـران و مسـئوالن مرتبـط بـرای تحقـق این 

مهـم بـه تکاپـو افتاده اند. از سـوی دیگر، شـرکت های 

دانش بنیـان بـا معضـل تامین منابع مالی کافـی برای 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای روبـه رو هسـتند و تحقق 

این مهم، مستلزم همکاری بانک ها و موسسات مالی 

با مجموعه های پشـتیبان اسـت. بانک ها باید ضمن 

در اختیار گذاشتن تسهیالت الزم برای شرکت های 

دانش بنیـان، یاری رسـان آن هـا در کاهـش مشـکالت 

مالـی باشـند و بـه نظـر می رسـد ضـرورت تحقـق ایـن 

مهم در سایر استان ها در مقابل استان تهران، بیش از 

پیش احساس می شود.

سـرمایه گذاری اولیه طرح های توسعه ای   
شـرکت بـه چه میـزان بوده اسـت و پـس از 
بهره بـرداری بـا چنـد درصـد ظرفیـت تولید 

خواهید کرد؟
برآورد مالی ما از سرمایه مورد نیاز جهت تکمیل 

طرح های توسـعه ای شـرکت دانش پرتو نقش جهان، 

حدود 135 میلیارد تومان اسـت و تمام تالش خود را 

جهـت تامیـن مالـی مـورد نیـاز بـه کار گرفته ایـم. اگر 

موفـق بـه تامیـن نیـاز مالی خود شـویم، بدون شـک با 

80درصد ظرفیت ممکن به تولید خود ادامه خواهیم 

داد و برنامه ریزی جامع و بلندمدتی برای تحقق این 

مهم در نظر گرفته شده است.

تامین مالی پروژه های توسـعه ای چگونه   
صورت می پذیرد؟

اجـرای  جهـت  مالـی  منابـع  تامیـن  منظـور  بـه 

طرح های توسعه ای در شرکت دانش پرتو نقش جهان، 

نهایـی  مصرف کننـدگان  افزایـش  بـا  بتوانیـم  بایـد 

محصوالت و قطعات تولیدی مجموعه، آ ن ها را مجاب 

به همکاری بلندت کنیم تا دچار مشـکالت مالی در 

ادامـه راه نشـویم. بـرای مثال، مـا قراردادهای همکاری 

سه تا پنج ساله با برخی مشتریان خود منعقد می کنیم 

کـه بـا پیـش پرداخـت یـک مبلـغ مشـخص، بخشـی از 

منابـع مالـی مـورد نیـاز طرح هـای توسـعه ای فراهـم 

می شـود. ضمـن اینکه بخش دیگری از منابع مالـی از 

و  نـوآوری  صنـدوق  همچنیـن  و  بانکـی  تسـهیالت 

شکوفایی نهاد ریاست جمهوری تامین خواهد شد و 

خوشبختانه دغدغه چندانی در این زمینه نداریم.

سخن پایانی   
عمـده شـرکت های دانش بنیـان فعـال در سـطح 

کشور، از نیروهای انسانی جوان، با انگیزه و تحصیل 

کـرده جهـت اجـرای طرح هـای توسـعه ای خـود بهـره 

گرفته انـد و ایـن افـراد بـه دنبـال آن هسـتند تـا نقـش 

موثـری در الیه هـای مختلـف تولیـد کشـور بـه ویـژه 

بخـش معـدن و صنایـع فلزی داشـته باشـند. در واقع 

باید حمایت های الزم از این اشخاص صورت پذیرد تا 

انسـانی الزم  ایجـاد دلگرمـی الزم، سـرمایه  ضمـن 

جهت توسعه تولید در داخل کشور شکل بگیرد. این 

مهـم موجـب رشـد علمـی، تحصیلـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی در تمـام بخش های جامعـه و رفع نیازهای 

موجـود خواهـد شـد و می توانیم نیازهای کشـورهای 

همجـوار را نیـز بـا توسـعه تولیـد و گسـترش صـادرات 

فراهم کنیم. تحقق این مهم، در نهایت به رونق تولید 

داخـل و اقتصـادی پویـا و قدرتمند خواهد انجامید و 

بی نیـاز از واردات بی رویـه برخـی از محصـوالت و 

دولـت  هسـتیم  امیـدوار  شـد.  خواهیـم  قطعـات 

همچنان با اراده ای مصمم از شرکت های دانش بنیان 

حمایـت کنـد تـا بتوانیم به مسـیر روبه رشـد خـود در 

و  اقتـدار  موجبـات  و  دهیـم  ادامـه  تولیـد  توسـعه 

سرافرازی کشور را فراهم سازیم.

امیدوار هستیم دولت 
همچنان با اراده ای مصمم 
از شرکت های دانش بنیان 
حمایت کند تا بتوانیم به 
مسیر روبه رشد خود در 

توسعه تولید ادامه دهیم و 
موجبات اقتدار و سرافرازی 

کشور را فراهم سازیم
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معـاون هماهنگـی و نظـارت بـر امور شـرکت های هلدینـگ »ومعادن« گفت: ما رسـالت خـود را 
توسـعه بخـش معدن کشـور می  دانیم و بـا توجه به تمامی ریسـک  های موجـود، اعتقـاد داریم این 

همان مسیری است که منافع تمامی ذی  نفعان را تامین خواهد کرد.

مصمم به توسعه بخش معدن هستیم
معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکت های هلدینگ »ومعادن«:

محمدحسین قائمی راد در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

تخصصی  ترین برنامه فوالدی کشور، سند چشم  انداز 

1404 فـوالد کشـور اسـت کـه طبـق ایـن برنامـه ایـران 

بایـد تـا سـال 1404، بـه ظرفیـت 55 میلیون تـن فوالد 

خام دست یابد. در حال حاضر مهم ترین ریسک  های 

صنعت فوالد، ریسک تامین برق و حامل  های انرژی 

و تامیـن سـنگ  آهن و مـواد اولیـه اسـت. در حـال 

حاضر طرح های در دسـت احداث بسـیار بیشـتر از 

مقـدار برنامه  ریـزی شـده اسـت. بنابریـن موضـوع 

تامیـن خـوراک، می  توانـد از گلوگاه  هـای اصلـی در 

تحقـق اهـداف برنامـه باشـد امـا شـاه بیت اصلـی بـه 

 وجود آمدن وضع فعلی در قیمت  گذاری دسـتوری 

اسـت. قیمت  هـا در اقتصـاد نقشـی بسـیار پیچیـده 

ایفـا می  کننـد و در واقع قیمت  ها سـیگنال کمیابی 

هسـتند. بنابرایـن وقتـی شـما در یـک بـازار سـازوکار 

عرضـه و تقاضـا را کنـار می  گذاریـد و قیمت  گـذاری 

دسـتوری اعمـال می  کنید، عمـال نقش قیمت  ها به 

 عنوان سیگنال را قطع خواهید کرد. در حال حاضر 

در هـر صنعتـی در کشـور، قیمت  گـذاری دسـتوری 

وجود دارد و تعادل بازار در آن صنعت برهم خورده 

اسـت.  بـرق  صنعـت  در  آن  بـارز  مثـال  اسـت. 

عمـال  بـرق،  صنعـت  در  دسـتوری  قیمت  گـذاری 

سرمایه  گذاری در این زمینه را فاقد توجیه اقتصادی 

کـرده اسـت و همیـن موضـوع باعـث شـده تا شـاهد 

و  باشـیم  کشـور  سـطح  در  گسـترده  قطعی  هـای 

بسـیاری از صنایـع بـه  خصوص شـرکت  های فـوالدی 

به  شدت متضرر شوند.

برهم خوردن توازن در زنجیره فوالد و   
کسری خوراک

وی افزود: بر همین اساس نه  تنها سرمایه  گذاری 

در صنعـت بـرق توجیـه نـدارد بلکه قیمت بـرق ارزان 

دچـار  را  صنایـع  ایـن  و  شـده  صنایـع  سـایر  وارد 

کج  کارکردی  هـای بسـیار کرده اسـت. به  گونـه  ای که 

شـرکت  ها در طـول سـالیان گذشـته هیـچ گاه بـه  فکر 

انـرژی  مصـرف  بهینه  سـازی  و  بهـره  وری  ارتقـای 

نبوده  اند. چون اساسا سهم انرژی در بهای تمام شده 

دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  بـوده  ناچیـز  بسـیار  آن  هـا 

قیمت  گـذاری دسـتوری در سـنگ  آهن باعـث شـده 

اسـت تـا عمـال نهـاده ارزان قیمـت در اختیـار حلقـه 

پایین  تـر زنجیـره قـرار بگیـرد. ایـن بدین معناسـت که 

سـود بیشـتر در حلقه  های پایین  تر شناسـایی خواهد 

شـد. همین امر سـبب می  شود تا سـرمایه  گذاری در 

حلقه  هـای پاییـن زنجیـره جـذاب شـود. ایـن موضـوع 

باعـث شـده اسـت شـرکت  های معدنـی نیـز بـه  جای 

توسـعه افقـی، توسـعه عمـودی را در دسـتور کار قـرار 

دهند. در سال  های اخیر، شرکت  های معدنی بزرگ 

خـود  زنجیـره  پایین  دسـت  در  سـرمایه  گذاری  وارد 

شـده  اند. یعنـی اتفاقـی کـه در حـال رخ دادن اسـت، 

برهم خوردن توازن در زنجیره فوالد و کسری خوراک 

است و این موضوع مهم ترین نگرانی برای آینده این 

صنعت خواهد بود.

 معاون هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های 

هلدینگ »ومعادن« تصریح کرد: فرمول قیمت  گذاری 

در ایران تغییری نداشته است و همچنان قیمت در 

زنجیره بر اسـاس ضریبی از شـمش فوالد خوزسـتان 

تعییـن می  شـود امـا در قیمت  هـای جهانـی شـاهد 

رشـد بوده   ایـم کـه عمدتـا ناشـی از کاهـش کرونـا و 

افزایش فعالیت ساخت  وسـاز بوده و از سـوی دیگر، 

جنگ روسـیه و اوکراین و تحریم شـرکت  های روسـی 

نیز منجر به افزایش قیمت  ها شده است. بر همین 

اساس باید یک راه حل بلندمدت در پیش گرفت و 
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در  نیسـت.  قیمت  هـا  آزادسـازی  جـز  چیـزی  آن 

صورتی که قیمت  ها آزاد شـوند و همچنین تجارت 

اسـاس  بـر  بایـد  قیمت  هـا  بگیـرد،  شـکل  نیـز  آزاد 

قیمت  هـای جهانـی و بـر اسـاس مکانیـزم عرضـه و 

تقاضا تعیین شوند و این درست  ترین معیاری است 

که می  تواند مبنای تعیین قیمت  ها باشـد. هرچند 

کـه اقتصـاد آزاد نیـز ممکن اسـت کج  کارکردی  هایی 

داشته باشد اما تمام نهادسازی  ها و تمام رگوالتوری  های 

کـه صـورت می  گیـرد، بایـد در راسـتای قـرار گرفتـن 

قطـار اقتصـاد روی ریـل بـازار رقابتـی و آزاد باشـد. 

بنابرایـن بـا توجـه بـه وضع موجود، اصالح قیمت  ها 

و دیگری آزادسازی تجارت می  تواند بهترین راه  حل 

باشـد. شـاید در کوتاه  مدت این تلقی صورت گیرد 

ضـرر  بـه  فوالدسـازی  ها  خـوراک  نـرخ  افزایـش  کـه 

بلندمـدت  در  موضـوع  ایـن  امـا  آن  هاسـت 

سرمایه  گذاری در باالدست را ترقیب می  کند و در 

نهایت با تامین خوراک توسعه پایدار این صنعت را 

رقم می  زند.

اکتشاف در کشور، مغفول باقی   
مانده است

قائمی راد در ارتباط با ضرورت توسعه در بخش 

معـدن، اذعـان کرد: شـرکت سـرمایه  گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات رسـالت وجـودی خـود را توسـعه 

در  بخـش  اساسـی  ترین  می  دانـد.  کشـور  معـادن 

معدنـکاری نیـز موضـوع اکتشـاف اسـت. موضـوع 

اکتشاف از مغفول مانده  ترین موضوعات در کشور 

در  کشـور  اکتشـافات  از  اعظمـی  بخـش  اسـت. 

سـال  های بسـیار دور صـورت گرفتـه و در سـال  های 

گذشـته اقدامـات جـدی در جهـت کشـف ذخایـر 

جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که 

به جز دو پهنه اصلی معدنی، اکنون در کشـور 117 

پهنـه وجـود دارد کـه بیـن 700 تـا 15 هـزار کیلومتـر 

مربـع وسـعت دارنـد. بنابرایـن از جملـه مهم  تریـن 

چالش  های پیش  روی بخش معادن و صنایع معدنی 

ایران، می  توان به ضعف فعالیت  های اکتشـافی در 

کشـور اشـاره کـرد. بـا توجـه بـه نیـاز روزافـزون صنایـع 

معدنی به مواد اولیه و خام تولید، میزان اکتشافات 

عمومی و تفصیلی انجام شده در کشور در مقایسه با 

و  بـوده  ناچیـز  جهـان  معدن  خیـز  سـایر کشـورهای 

سرمایه  گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده 

است که به  طور قطع در آینده، تامین مواد اولیه خام 

صنایع معدنی به  ویژه زنجیره فوالد را با چالش روبه  رو 

خواهـد کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه اساسـی ترین 

بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه 

در تمامـی نقـاط جهـان، توسـط دولـت و حاکمیـت 

ریسـک  بخـش،  ایـن  بـه  توجـه  می گیـرد.  صـورت 

سـرمایه گذاری در معـدن و اسـتخراج را بـه  طـور قابل 

مالحظـه ای کاهـش داده و منجـر بـه رونـق معـدن و 

صنایع معدنی می شود اما همان طور که اشاره شد، 

کشـور  معـدن  بخـش  توسـعه  را  خـود  رسـالت  مـا 

می  دانیـم و بـا توجـه بـه تمامـی ریسـک  های موجـود، 

اعتقـاد داریـم ایـن همـان مسـیری اسـت کـه منافـع 

تمامی ذی  نفعان را تامین خواهد کرد.

وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت اکتشاف در 

بخش معدن، خاطرنشان کرد: مهم ترین برنامه  های 

اکتشـافی هلدینـگ از طریـق شـرکت صبانـور انجام 

می  شـود. در حـال حاضـر پهنه   هایـی شـامل شـهرک، 

باباعلی و گاللی در دسـت حفاری قرار گرفته  اند تا 

ببریـم.  بـاال  را  اسـتخراج  و  ذخایـر  میـزان  بتوانیـم 

پیش  بینی می  شود به حداقل 100 میلیون تن ذخیره 

قطعـی در ایـن مناطـق دسـت یابیـم. همچنیـن بـه 

واسطه فوالد قروه، بیجار و اقلید که در غرب کشور 

توسـعه  بـا سـرمایه  گذاری شـرکت سـرمایه  گذاری 

معـادن و فلـزات در حـال احـداث هسـتند، دو پهنـه 

قـروه و بیجـار نیـز در دسـت اکتشـاف قـرار خواهـد 

اکتشـافی  کار  تاکنـون  کـه  پهنـه  ای  دو  گرفـت. 

امـا  اسـت  نپذیرفتـه  صـورت  آن  هـا  روی  چندانـی 

پیش  بینـی می  شـود بـه هـاب معدنـی غـرب کشـور 

تبدیـل شـود و خـوراک سـه شـرکت فوالدسـازی در 

پهنـه  شـود.  تامیـن  محـل  ایـن  از  احـداث  دسـت 

دیگری که کارهای اکتشافی روی آن در حال انجام 

اسـت، پهنه راور در منطقه کرمان اسـت که معدن 

سرب و روی به شمار می آید. مهم ترین پهنه  ای که 

بـه تازگـی در دسـت اقـدام قـرار گرفتـه اسـت، پهنـه 

جانجـا محسـوب می شـود که قـرار اسـت در نهایت 

130 هزارتن کنسـانتره مس به مدت 25 سـال تولید 

قابـل  ذخیـره  فعلـی،  محاسـبات  اسـاس  بـر  شـود. 

برداشـت این معدن 312 میلیون تن با عیار متوسـط 

0.26 درصـد مـس و 0.25 گـرم برتـن طـال ارزیابـی 

شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت معـدن جانجـا بـا 

ذخیـره  ای بالغ بر یک میلیـارد تن، یکی از بزرگ ترین 

معادن کشور است.
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اجـرای طرح های توسـعه ای در صنایع مختلف بـه ویژه فـوالد از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت 
کـه منجر به رشـد و پیشـرفت یک سـازمان از لحـاظ مختلف خواهد شـد. شـرکت های مختلف در 
ایـن راسـتا با چالش های مختلفـی همچون تامین منایع مالی، تامین زیرسـاخت و تامیـن ماده اولیه 
مواجـه هسـتند که رفـع این مشـکالت نیازمند حمایت سـازمان های دولتـی و سـرمایه گذاری الزم 
اسـت. در همیـن راسـتا، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت وگویـی را با محمد 
حسـین بصیری، مدیرعامل شـرکت گسـترش صنایع و معادن ماهان تدارک دیده اسـت که در ادامه 

با یکدیگر خواهیم خواند:

تکمیل زنجیره تولید فوالد اولویت ماست 
محمد حسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توسـعه ای    طرح هـای  خصـوص  در 
شـرکت گسـترش صنایـع و معـادن ماهان 

توضیحاتی بفرمایید.
بـا توجـه به وجود حلقه های مفقـوده در زنجیره 

فـوالد هلدینگ ماهان، این هلدینگ اولویـت خود را 

بـر تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد گذاشـته اسـت و در 

کنار آن طرح هایی در حوزه توسعه معادن و فرآوری 

سایر عناصر نظیر روی و مس دنبال می کند. طرح 

احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره و احداث 

کارخانه گندله سازی هر یک به ظرفیت دو میلیون 

و 500 هـزار تـن، احـداث کارخانـه آهـن اسـفنجی بـه 

ظرفیـت 800 هـزار تن در اسـتان کرمان، برنامه ریزی 

و آغـاز اجـرای پروژه هـای توسـعه ذوب و نـورد در 

توسـعه ای  پروژه هـای  همچنیـن  و  کشـور  جنـوب 

مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب در اسـتان آذربایجـان 

نوسـازی  و  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  جهـت  شـرقی 

خطـوط تولیـد، مهم ترین پروژه هـای هلدینگ ماهان 

جهت تکمیل زنجیره فوالد هستند.

همچنیـن بـا مشـارکت بـا سـایر سـرمایه گذاران 

مانند قرارگاه خاتم االنبیا، در حال اکتشاف معدنی 

در حـوزه مـس هسـتیم و بـه زودی آغـاز عملیـات 

احداث یک کارخانه فرآوری مس در جنوب کرمان 

بـه ظرفیـت تولیـد 10 هـزار تـن کنسـانتره را شـاهد 

خواهیـم بـود. همچنیـن جهـت تولیـد فروسـیلیس 

مورد نیاز کارخانجات فوالد صنعت بناب، عملیات 

اجرایـی احـداث کارخانـه تولیـد فروسـیلیس نیـز در 

این شهرسـتان آغاز شـده است. در کنار موارد فوق، 

جهـت تهیـه زیرسـاخت مورد نیـاز بـرای پروژه ها نیز 

آن جملـه  از  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در  اقداماتـی 

می تـوان بـه طـرح جامـع انرژی و طـرح جامع حمل و 

نقل هلدینگ ماهان اشاره کرد.  

در حـال حاضـر پروژه هـای مرتبـط بـا   
شرکت در چه وضعیتی قرار دارند؟

فاز اول کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره آهن که 

شـامل احداث واحد سنگ شـکنی و کوبینگ خشک 

اسـت، از اسـفند مـاه 1400 آغـاز شـده اسـت و انتظـار 

مـی رود کـه تـا پایـان سـال بـه اتمـام برسـد. همچنیـن 

قـرارداد احـداث فـاز دوم ایـن کارخانـه جهـت تولیـد 

کنسانتره در حال نهایی شدن است و این فاز نیز به 

زودی وارد فـاز اجرایـی خواهـد شـد. فاز دوم کارخانه 

تولیـد آهـن اسـفنجی بافـت نیـز بیـش از 60 درصـد 

ایـن  انتظـار مـی رود کـه  پیشـرفت داشـته اسـت و 

کارخانه تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد. 

پروژه هـای گندله سـازی و همچنیـن توسـعه مجتمـع 

فوالد صنعت بناب شامل واحدهای ذوب و نورد نیز 

بـه زودی بـا فعـال شـدن قرارداد با پیمانـکار EPC آغاز 

خواهـد شـد. پروژه هـای تامیـن زیرسـاخت مجتمـع 

بناب نیز پیشرفت خوبی داشته است و طرح اتصال 

این مجموعه به راه آهن با پیشرفت حدود 90 درصدی 

احـداث  پـروژه  بهره بـرداری می رسـد.  بـه  بـه زودی 

کارخانه تولید اکسیژن و گازهای صنعتی این مجتمع 

اسـت.  درصـدی   20 حـدود  پیشـرفت  دارای  نیـز 

پروژه هـای اکتشـافی در حـوزه معـدن نیـز پیشـرفت 
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خوبی داشته است و به زودی پروانه اکتشاف یکی از 

محدوده هـای معدنـی در اسـتان یـزد صـادر خواهـد 

شـد. اکتشـافات در معـدن سـرب و روی کوهبنـار 

دامغان نیز در حال انجام اسـت و مشـاور و پیمانکار 

جهت انجام اکتشافات تکمیلی انتخاب شده اند. 

صنایـع  حـوزه  بـر  تاثیـری  چـه  پروژه هـا  اجـرای 

فوالدی دارد و در کدام بخش زنجیره قرار می گیرد؟

ایـن شـرکت پروژه هایـی در سراسـر زنجیـره بـرای 

تـوازن و تکمیـل زنجیـره فـوالد در احـال اجـرا دارد. بـا 

توجه به بهره برداری از معدن شماره 5 گل گهر توسط 

شرکت ماهان سیرجان، با احداث کارخانجات تولید 

کنسـانتره و گندله، زنجیره فوالد در هلدینگ ماهان 

تکمیل تـر خواهـد شـد. بـا آغـاز بـه کار کارخانـه احیـا 

مستقیم شماره 2 بافت و افزایش ظرفیت تولید آهن 

اسـفنجی بـه میـزان 800 هـزار تـن در سـال، بخشـی از 

نیـاز کارخانجـات تولید فـوالد مرتفع خواهد شـد. در 

بخش فوالدسازی و نورد، چالش تامین آهن اسفنجی 

بـه عنـوان مـاده اولیـه و رکـود حاکـم بـر بـازار داخلی و 

خارجـی باعـث شـده اسـت تـا ایـن پروژه ها با وسـواس 

بیشتری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند تا از تامین 

ماده اولیه و وجود بازار مناسب برای فروش محصول 

اطمینان حاصل شود. 

پروژه هـا پـس از بهره بـرداری بـا چـه   
ظرفیتی فعالیت خواهند کرد؟

کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت دو میلیون 

و 500 هـزار تـن در سـال بـه حـدود سـه میلیـون و 500 

هـزار تـن سـنگ آهن در سـال نیـاز دارد؛ در حالـی که 

میزان تولید سـنگ آهن در معدن شـماره 5 گل گهر 

حـدود دو میلیـون و 500 هـزار تـن اسـت و در نتیجـه 

بایـد بخشـی از سـنگ آهن مورد نیـاز این کارخانـه از 

محـل دیگـری تامیـن شـود تـا ایـن واحـد بتوانـد در 

کارخانـه  برسـد.  بهره بـرداری  بـه  کامـل  ظرفیـت 

گندله سـازی کـه تا چهار سـال آینـده به بهره بـرداری 

خواهـد رسـید، بـا کارخانـه تولیـد کنسـانتره دارای 

توازن بوده است و در نتیجه در صورتی که کارخانه 

کنسـانتره در ظرفیـت کامـل بـه بهره بـرداری برسـد، 

کارخانه گندله سازی نیز در ظرفیت کامل فعالیت 

خواهـد کـرد. در حـال حاضر کارخانه احیا مسـتقیم 

بافـت بـا ظرفیت کامـل در حال بهره برداری اسـت و 

بـا راه انـدازی واحـد احیـا  پیش بینـی می شـود کـه 

مستقیم شماره 2، این کارخانه نیز با ظرفیت کامل 

به تولید خواهد پرداخت. 

بـه دالیلـی نظیـر کمبـود آهـن اسـفنجی و رکـود 

کشـور،  خـارج  و  داخـل  در  فـوالد  بـازار  بـر  حاکـم 

کارخانجـات فـوالد صنعت بناب زیر ظرفیت عملی 

در حـال فعالیـت هسـتند. بـه همیـن علـت جهـت 

ایـن  توسـعه  طرح هـای  نهایـی  محصـول  انتخـاب 

مجتمع، مطالعات جامع تری در حال انجام اسـت تا 

کـرد.  اداره  بهینـه  نحـو  بـه  را  مجتمـع  ایـن  بتـوان 

پروژه های توسعه ذوب و نورد در جنوب کشور نیز با 

همین رویکرد و اطمینان از انتخاب محصول مناسب 

جهـت تولیـد بـا حداکثـر ظرفیـت اجـرا خواهند شـد؛ 

چراکه بحث مزیت مقیاس و کاهش هزینه تولید با 

افزایش ظرفیت در تولید فوالد بحث مهمی است و 

این موضوع مورد توجه این هلدینگ خواهد بود.

سـرمایه گذاری اولیه طرح های توسـعه   
چه مقدار خواهد بود؟

ایـن  توسـعه  پروژه هـای  کـه  می شـود  بـرآورد 

هلدینـگ کـه چهـار تـا پنـج سـال آینـده انجـام خواهد 

شـد، بـه بیش از یک میلیـارد یورو )معادل بـا 300 هزار 

میلیارد ریال( سرمایه گذاری نیاز داشته باشد. نیمی 

از ایـن سـرمایه گذاری مربـوط بـه پروژه هـای توسـعه 

ذوب و نـورد در جنـوب کشـور اسـت. جهـت ایجـاد 

تنـوع در پورتفـو و ورود بـه حوزه هـای مـس و روی نیز 

در حـال بررسـی فرصت هـا هسـتیم و طرح هـای ایـن 

حـوزه کـه بـا سـرمایه گذاری کمتـر ولـی بازده بیشـتر 

قابل اجرا هستند، مورد توجه جدی  قرار دارند.

تامیـن مالـی پروژه هـا چگونـه صـورت   
می گیرد؟

متاسـفانه در سـال های گذشـته بـه دلیـل موانـع 

پـروژه  خارجـی  فاینانـس  از  مالـی  منابـع  تامیـن 

گندله سازی شرکت احیا استیل فوالد بافت متوقف 

مانـده اسـت امـا ایـن هلدینـگ از ابزارهـای متنـوع 

دیگـری جهـت تامیـن مالـی پروژه ها اسـتفاده خواهد 

کرد. استفاده از اوراق سلف و اوراق صکوک ابزارهایی 

بوده اند که تاکنون این هلدینگ از آن استفاده کرده 

 اسـت. بخشـی از پروژه هـا نیـز از طریـق منابع داخلی 

خـود شـرکت تامیـن مالـی می شـود امـا این شـرکت با 

همکاری گروه مالی گردشگری، نگاه ویژه ای به تامین 

مالـی از طریـق بـازار سـرمایه و بـه خصـوص ایجـاد 

شـرکت سـهامی عـام پـروژه دارد و امیـدوار هسـتیم 
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بتوانیم از طریق بازار سرمایه، منابع معتنابهی برای 

پروژه هـای جـذاب ایـن شـرکت کـه نـرخ بـازده بسـیار 

باالیی نیز دارند، جذب کنیم. در این راستا استفاده 

از ظرفیت هـای صنـدوق توسـعه ملی در دسـتور کار 

و همچنیـن در حـال  اسـت  قـرار گرفتـه  مجموعـه 

مطالعـات راهبـردی بـرای اسـتفاده از فاینانس هـای 

خارجی و بین المللی هستیم.

اصلـی ترین چالـش پیـش روی اجرای   
پروژه هـا چیسـت و چـه تمهیداتـی بـرای 

مواجهه با آن اندیشیده اید؟
اصلی تریـن چالش هـای پیش رو عبـارت از امکان 

تامیـن مالـی، تامیـن زیرسـاخت و تامیـن مـاده اولیـه 

اسـت. علی رغـم اینکـه پروژه هـای تعریـف شـده در 

شرکت از جذابیت باالیی برخوردار هستند، به دلیل 

عدم امکان استفاده از تسهیالت خارجی و همچنین 

دشـواری های اسـتفاده از بـازار سـرمایه، تامیـن مالـی 

آن ها با دشواری در حال انجام است. جهت رفع این 

موانـع در حـال ایجـاد سـاختار مناسـب جهـت تامین 

مالی و اولویت بندی منابع تامین مالی و بهینه کردن 

ساختار مالی شرکت هستیم. همچنین در سال های 

گذشـته زیرسـاخت هایی نظیـر حمـل و نقـل ریلی به 

مقـدار کافی توسـعه نیافتـه و در زمینه تامیـن انرژی 

نیز چالش های متعددی وجود دارد. انجام مطالعات 

در قالب طرح جامع انرژی و طرح جامع حمل و نقل 

جهـت انتخـاب مـکان مناسـب بـرای پروژه هـا و روش 

مناسـب بـرای حمـل و نقـل و تامیـن انـرژی، از جملـه 

اقداماتـی اسـت کـه ایـن هلدینـگ در دسـت اقـدام 

دارد. مسـئله انـرژی و حمـل و نقـل در آینـده تاثیـر 

بسزایی در اجرای پروژه ها خواهد داشت.  دسترسی 

به معدن دارای اهمیت بسزایی است و شرکت هایی 

کـه معـادن مناسـبی در اختیـار دارنـد، می تواننـد بـه 

توسـعه فعالیـت در ادامـه زنجیـره ادامه دهنـد اما به 

توسـعه  اولیـه،  مـاده  پایـدار  تامیـن  چالـش  دلیـل 

ایـن  بنابرایـن  اسـت.  همـراه  ریسـک  بـا  فعالیت هـا 

هلدینـگ بـه اکتشـافات، مشـارکت ها و شـرکت در 

مزایده ها توجه زیادی دارد تا بتواند ماده اولیه مورد 

نیاز طرح های آتی را تامین کند. 

سخن آخر  
ایمیـدرو عـالوه بـر اخـذ حقـوق دولتـی معـادن، 

معـدن  درآمـد  و  امـوال  از  نامعقـول  مالکانـه  بهـره 

گل گهـر را کـه می توانـد تغذیـه کننـده مالی تمامی 

طرح هـای توسـعه ای هلدینـگ گسـترش صنایـع و 

معـادن ماهـان باشـد، داشـته و ایـن مسـئله، یکـی از 

بـا  را  ایـن معـدن  اسـت کـه  چالش هـای مجموعـه 

بحـران و زیـان مواجـه کـرده اسـت. بـر همین اسـاس 

ایمیـدرو بـه عنـوان یک سـازمان دولتی بایـد به جای 

تحمیل مبالغ بسیار عظیم و غیر منطقی اخذ بهره 

مالکانـه از معـادن تحـت پوشـش، نـگاه حمایتـی بـه 

بخش معدن داشته باشد؛ چراکه این نگاه حمایتی، 

منجـر بـه درآمدزایـی بیشـتری بـرای دولـت خواهـد 

شـد. اگـر مـا بـه جـای اینکـه تمـام درآمـد حاصـل از 

فـروش معـدن را بـه عنـوان بهـره مالکانـه بـه ایمیدرو 

طرح هـای  اجـرای  راسـتای  در  دهیـم،  اختصـاص 

توسعه ای سرمایه گذاری کنیم، هم افزایی مناسبی 

در راستای ایجاد اشتغال زایی و فروش بیشتر خاص 

خواهـد شـد و در پایـان جریـان مالـی بیشـتری بـرای 

دولـت شـکل خواهـد گرفـت. بنابرایـن دیدگاه هـای 

اسـت  شـده  باعـث  تنگ نظرانـه  و  کوتاه مـدت 

طرح هـای توسـعه ای هلدینـگ گسـترش صنایـع و 

معـادن ماهـان بـا تهدیـد مواجـه شـود و در معـرض 

تعطیلی قرار بگیرد.

در پایـان بایـد گفـت هلدینگ گسـترش صنایع و 

بـا  اسـت  توانسـته  دهـه  یـک  طـی  ماهـان  معـادن 

بهره گیـری از تـوان متخصصـات داخلـی بـه یکـی از 

بازیگران بزرگ در صنعت فوالد کشور تبدیل شود و 

عالوه بر اشـتغال زایی مسـتقیم و غیر مسـتقیم برای 

بیـش از 10 هـزار نفـر در محرومیت زدایـی از مناطـق 

مسـئولیت  بـه  عمـل  و  کرمـان  اسـتان  در  محـروم 

اجتماعی اقدامات قابل توجهی را به انجام برساند. 

امیدواریـم بـا اجرای بـه موقع طرح های جدید، نقش 

این هلدینگ در شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش 

افزایـش یابـد و بـا عمـل بـه مسـئولیت های قانونـی، 

زیسـت محیطی و اجتماعـی بتوانـد سـهم خـود را در 

توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی کشـور بـا رویکـردی 

بلندمدت ایفا کند.

برآورد می شود که 
پروژه های توسعه این 

هلدینگ که چهار تا پنج 
سال آینده انجام خواهد 

شد، به بیش از یک میلیارد 
یورو )معادل با 300 هزار 

میلیارد ریال( سرمایه گذاری 
نیاز داشته باشد
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معاونـت برنامه ریزی و توسـعه شـرکت تهیـه و تولید مواد معدنـی ایران گفت: در حـال حاضر با 
توسـعه و تکمیـل مطالعات معدنی و صنعتی در سـطح کشـور به ویـژه در زمینه اکتشـافات معدنی، 
توجـه ویـژه بـه امـر سـرمایه گذاری و جـذب مشـارکت بخش هـای توانمنـد خصوصـی در حوزه 

راه ا ندازی پروژه های معدنی و صنعتی حائز اهمیت است.

توسعه همه جانبه صنعتی و معدنی ایمپاسکو

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  محبعلـی  امیدرضـا 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسـکو( 

بـه عنـوان بازوی اجرایی عملیاتی سـازمان توسـعه و 

نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، 

عهده دار نظارت و مدیریت شرکت ها، مجتمع ها و 

طرح های معدنی تحت مالکیت خود یا ایمیدرو در 

حوزه هـای اکتشـاف، توسـعه و تجهیـز، اسـتخراج و 

فـرآوری معـادن بـوده اسـت و هـر کـدام از واحدهای 

تابعه، برنامه و چشـم انداز مختص خود را دارند که 

مقولـه دسـتیابی بـه رونـد اسـتمرار و افزایـش تولیـد 

ملی از اهداف مهم این شرکت به شمار می آید.

وی در خصوص اسـتراتژی ایمپاسـکو در توسـعه 

آتـی،  سـال های  بـرای  مجموعـه  ایـن  فعالیت هـای 

بـا توسـعه و تکمیـل  عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 

مطالعات معدنی و صنعتی در سطح کشور به ویژه 

در زمینـه اکتشـافات معدنـی، توجـه ویـژه بـه امـر 

بخش هـای  مشـارکت  جـذب  و  سـرمایه گذاری 

توانمنـد خصوصـی در حـوزه راه ا نـدازی پروژه هـای 

معدنی و صنعتی از قبیل ایجاد واحدهای تولیدی 

طال، فوالد، سرب و روی، آلومینیوم، سنگ آهن و ... 

حائز اهمیت است.

معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت تهیـه و 

تولید مواد معدنی ایران در ارتباط با اولویت اصلی 

شـرکت در خصـوص اجـرای برنامه هـای توسـعه ای، 

مطـرح کـرد: شـرکت ایمپاسـکو بـا اسـتفاده از تـوان 

خود یا مشارکت های انجام شده در قالب طرح های 

فنـی،  دانـش  از  برخـورداری  بـا  سـرمایه گذاری 

از  تبعیـت  و  آگاهـی  تجهیـزات،  و  ماشـین آالت 

توانایـی  زیسـت محیطی،  الزامـات  و  اسـتانداردها 

مالی در تامین مواد اولیه در بخش فرآوری و انجام 

عملیات استخراج کانسنگ در بخش معدن نسبت 

بـه اجـرای برنامه هـای توسـعه ای در سـطح کشـور 

اقـدام و عـالوه بـر کمـک بـه چـرخ اقتصاد کشـور در 

زمینـه تولیـد محصـوالت معدنـی و صنعتـی، نقـش 

در  اشـتغال  ایجـاد  محرومیت زدایـی،  در  مهمـی 

مناطق مختلف کشور، آموزش و ترویج دانش فنی 

طرح هـای  تکمیـل  بـه  کمـک  کشـور،  سراسـر  بـه 

اجتماعی و منطقه ای در راستای وظایف اجتماعی 

قانونی و ... دارد.

محبعلـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه بـا توجـه بـه هدف گـذاری 

شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، در حـال 

حاضـر چـه طرح هـای توسـعه ای در ایـن مجموعـه 

دنبال می شـود، گفت: عمده طرح های توسـعه ای 

ایمپاسـکو در زمینـه معدنـی و صنعتـی در سراسـر 

در  طرح هـای  مهم تریـن  از  و  اسـت  بـوده  کشـور 

یـا  ایمپاسـکو  توسـط  توسـعه  و  بهـره وری  دسـت 

خـاک  تولیـدی  واحدهـای  بـه  می تـوان  ایمیـدرو 

سرب و روی شامل واحد انگوران در استان زنجان، 

کوه قلعه در اسـتان کرمان، خانه سـرمه در اسـتان 

اصفحـان و سـرب و روی مهـدی آبـاد یـزد، واحـد 

تولید آهک پیربکران در استان اصفهان، واحدهای 

تولیـد طـالی هیـرد اسـتان خراسـان جنوبـی و موتـه 

واحـد  غربـی،  آذربایجـان  زرشـوران  و  اصفحـان 

اسـتان  در  سـینیت  نفلیـن  و  بوهمایـت  تولیـدی 

زغال سـنگ  تولیـد  واحدهـای  شـرقی،  آذربایجـان 

گلنـدرو و البـرز غربـی در شـمال کشور،کک سـازی 

زرنـد کرمان، فروکروم خراسـان رضـوی و واحدهای 

تولیـد سـنگ آهن جالل آبـاد کرمـان، چـاه گـز یـزد، 

سیرجان کرمان و ... اشاره کرد.

وی در خصـوص وضعیـت و میزان اشـتغال زایی 

در طرح های ذکر شده، تصریح کرد: طرح های ذکر 

شـده در مرحلـه بهره بـرداری بـوده و تولیـد مسـتمر 

و  تولیـد  بـا عملیـات  مـوازی  اینکـه  دارنـد. ضمـن 

بهـره وری، فازهـای توسـعه ای نیـز در دسـت اقـدام 

است. در طرح های یاد شده متناسب با نیاز طرح، 

بـه  کـه  اسـت  ایجـاد شـده  توجهـی  قابـل  اشـتغال 

تفکیک هر طرح قابل تشرح است.

معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت تهیـه و 

تولیـد مـواد معدنـی ایـران در پایـان ضمـن اشـاره به 

اجـرای  در  فنـی  دانـش  از  کارگیـری  بـه  اهمیـت 

طرحهـای توسـعه ای، یـادآور شـد: بـدون شـک در 

تمامـی طرح هـای داخلـی در صورتی کـه نیاز طرح 

حسـب دانـش فنـی و تجهیـزات روز قابـل تامیـن 

باشـد، از تـوان و دانـش فنـی داخل کشـور اسـتفاده 

می شـود کـه در بـاالی 95 درصـد مـوارد مذکـور از 

ایـن موضـوع بهره گیـری شـده اسـت. بـا توجـه بـه 

صنایـع  زمینـه  در  پژوهشـی  مطالعـات  اهمیـت 

معدنـی بـا ارزش افـزوده باالتـر در سـطح کشـور، 

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نسـبت به 

تخصـص،  توانمنـدی،  از  حداکثـری  اسـتفاده 

دستاوردها و تجربیات شرکت های داخلی به ویژه 

شرکت های دانش بنیان اقدام می کند.
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مدیرعامل شـرکت صنعت فوالد شـادگان گفت: شـرکت فوالد خوزسـتان در تالش اسـت که تا 
سـال 1410 بـا تولیـد 13 میلیون و 600 هزار تن، به سـهم ۲5 درصدی از فوالد کشـور دسـت پیدا 
کنـد کـه در همین راسـتا، شـرکت صنعت فوالد شـادگان با تولیـد دو میلیون تن، مسـئولیت تحقق 

15درصدی از این چشم انداز را به عهده خواهد داشت.

به دنبال تحقق سهم 15 درصدی از تولید هلدینگ 
فوالد خوزستان هستیم

مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان:

حسـین کهـزاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص جایگاه 

فوالد شـادگان در صنعت فوالد کشـور، مطرح کرد:  

شـرکت فـوالد خوزسـتان، سـهامدار عمـده شـرکت 

و  می شـود  محسـوب  شـادگان  فـوالد  صنعـت 

چشـم انداز شـرکت فوالد خوزسـتان این اسـت که تا 

سال 1410 با تولید 13 میلیون و 600 هزار تن به سهم 

25 درصدی از فوالد کشـور دسـت پیدا کند که در 

همین راستا، شرکت صنعت فوالد شادگان با تولید 

دو میلیون تن، مسئولیت تحقق 15 درصدی از این 

چشم انداز را به عهده خواهد داشت.

وی در ارتبـاط بـا مزیـت شـرکت صنعـت فـوالد 

شـادگان در تولیـد آهـن اسـفنجی نسـبت بـه سـایر 

ایـن  نزدیکـی  و  دسترسـی  کـرد:  بیـان  شـرکت ها، 

شـرکت بـه آب هـای آزاد، مهم  تریـن مزیت مجموعه 

در صـادرات محصـوالت اسـت. از سـوی دیگـر، بـا 

توجـه بـه اینکه میزان ذخایر سـنگ آهن کشـور رو به 

افـول اسـت، نزدیکـی شـرکت صنعت فوالد شـادگان 

به بندر برای واردات سنگ آهن و گندله یک مزیت 

به شمار می آید. 

مدیرعامـل شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در 

خصـوص طرح هـای توسـعه ای ایـن شـرکت، عنـوان 

کرد: همان طور که اشـاره شـد، فوالد شـادگان تولید 

دو میلیون تن بیلت و اسـلب را در دسـتور کار خود 

قرار داده اسـت و در همین راسـتا، پروژه فوالدسـازی 

دوم بـا ظرفیـت یـک میلیـون و 200 هـزار تـن اسـلب 

آغـاز شـده اسـت. همچنیـن پـروژه افزایـش ظرفیـت 

واحـد احیـا مسـتقیم موجـود بـه یـک میلیون تـن در 

دسـت مطالعـه قـرار گرفته و پـروژه احـداث کارخانه 

آهک به ظرفیت 200 هزار تن و نیروگاه 360 مگاواتی 

در حال برگزاری مناقصه است.

کهـزاد در ادامـه بـه پروژه هـای در حـال اجـرای 

شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان اشـاره کـرد و گفـت: 

روند عملیاتی شدن پروژه های فوق آغاز شده است 

و  بعضـی از آن هـا از برنامـه زمان بندی شـده جلوتر و 

بعضـی عقب تـر هسـتند امـا آنچـه که حائـز اهمیت 

اسـت، ایـن اسـت کـه هیئت مدیره شـرکت صنعت 

فـوالد شـادگان مصمـم بـه اجـرا و بهره بـرداری از ایـن 

پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی است.

وی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اجـرای پروژه هـا در 

صنایـع معدنی و فلزی، تصریح کـرد: پروژه هایی که 

نـام بـرده شـد، در حلقـه تولیـد محصوالت میانـی از 

زنجیره فوالد قرار گرفته اند و با توجه به ترسیم سند 

نقـش  می تواننـد  شـک  بـدون   ،1404 چشـم انداز 

بسزایی در تحقق این سند ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان تاکید 

کرد: هلدینگ فوالد خوزستان و به طبع آن شرکت 

صنعـت فـوالد شـادگان همـواره تمـام تـالش خـود را 

بـه عمـل آورده اسـت کـه از کل ظرفیـت واحدهـای 

خـود بهره بـرداری کنـد و بدون شـک این رویکرد در 

می رسـند،  بهره بـرداری  بـه  کـه  پروژه هایـی  تمـام 

صدق خواهد کرد.

کهـزاد در پایـان در ارتبـاط بـا چالش های موجود 

در اجـرای طرح هـای توسـعه ای، یـادآور شـد: یکی از 

مهم تریـن چالش هـای موجـود بـرای اجـرای پروژه ها، 

تامین نقدینگی پروژه ها است؛ چراکه کاهش تولید 

از یـک سـو و کاهـش قیمت های داخلـی و جهانی از 

سـوی دیگـر و همچنیـن افزایـش هزینه هـای سـربار 

باعـث شـده اسـت کـه جریـان نقدینگـی شـرکت ها 

دچـار مشـکل شـود و ایـن امـر بـر اجـرای بـه موقـع 

پروژه ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان گفـت: توجـه ویـژه بـه اجـرا و بهره بـرداری از پروژه هـای 
توسـعه ای، این شـرکت را تبدیل به مجموعه ای از کارخانه ها خواهد کرد که نتیجه آن را در توسـعه 
همـه جانبه از یک سـو و تعهد در مشـارکت های اقتصادی در راسـتای توسـعه متـوازن و همه جانبه 

منطقه از سوی دیگر شاهد خواهیم بود.

فوالد سنگان در مسیر توسعه

و  پایـگاه خبـری  بـا  در گفت وگـو  امرایـی  علـی 

تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت اجرای 

طرح هـای توسـعه ای در صنعـت فـوالد، مطـرح کـرد: 

یکی از راهکارهای عمده توسعه اقتصادی، استفاده از 

مزیت های نسبی در هر کشور است و ایران با توجه 

به وجود مواد اولیه معدنی و انرژی که عوامل اصلی 

و موثـر در رشـد و توسـعه صنعـت فـوالد اسـت، از 

پتانسـیل باالی تولید، صادرات و رقابت در بازارهای 

جهانـی برخـوردار اسـت. از طرفـی، صنعـت فـوالد به 

 عنوان صنعتی مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

و صنعتی و همچنین ارزآوری ایفا می کند.برای حفظ 

تـوان تولیـد و رقابـت در بازارهـای جهانی، توسـعه در 

ابعاد کمی و کیفی امری الزم است. با توجه به ورود 

جایگزینـی  و  چهـارم  انقـالب  دوران  بـه  صنعـت 

فناوری های مدرن در بعد توسعه کیفی، استفاده از 

فناوری هـای روز دنیـا کـه منجـر بـه بهـره وری باالتـر 

شود، اهمیت اساسی دارد. الزم به ذکر است اجرای 

طرح هـای توسـعه عـالوه بـر مزیت هـای صنعتـی و 

کـه  اسـت  اجتماعـی  اثـر  نقطـه  دارای  اقتصـادی، 

می توانـد بـا ایجـاد اشـتغال مضاعف به بهبود سـطح 

کیفی جامعه نیز کمک کند.

ضرورت اجرای طرح های توسعه ای در   
فوالد سنگان

وی در خصـوص اجـرای طرح های توسـعه ای در 

شرکت فوالد سنگان، بیان کرد: صنعت فوالدسازی 

در کشـور هم اکنون به دوران بالندگی خود رسـیده 

است و شرکت فوالد سنگان نیز همسو با این مهم و 

با اهداف مختلفی همچون توسعه متوازن و پایدار 

صنعت فوالد، رفع نیاز صنایع داخلی و ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر در زنجیره تولید فوالد، در تالش است 

تـا ضمـن کاهـش وابسـتگی خارجـی، رونـق تولیـد و 

ایجاد اشـتغال را تحقق بخشـد. این شـرکت با توجه 

بـا هـدف  البتـه  بـه اسـتراتژی های تدویـن شـده و 

توسـعه صنعـت فـوالد و اعتـالی نـام ایـران و ایرانـی، 

پروژه هـای توسـعه ای را بـه زودی کلنگ زنـی خواهد 

شـکوفایی  شـاهد  آن،  از  بهره بـرداری  بـا  کـه  کـرد 

اقتصادی و صنعتی در استان و کشور خواهیم بود. 

ایـن شـرکت بـا هدف پیشــگامی در توسـعه صنعت 

فوالد، اقدام به سـرمایه گذاری بسـیار خوبی در این 

حـوزه کـرده کـه امیـد اسـت بـا بهره بـرداری از ایـن 

پروژه هـا کـه شـامل احـداث کارخانه گلوله سـازی به 

کارخانـه  احـداث  سـال،  در  تـن  هـزار  ظرفیـت ١٥ 

احـداث  تنـی،  میلیـون  دو  هماتیتـی  کنسـانتره 

کارخانه احیا مستقیم چهار میلیون تنی) دو خط دو 

میلیون تنی( و ... اسـت تا افق 1404، شـاهد اعتال و 

شکوفایی ویژه اقتصادی در استان خراسان رضوی و 

از جملـه  فـوالد  باشـیم. صنعـت  شهرسـتان خـواف 

صنایعی است که هم در صنایع باالدستی، میانی و 

پایین دستی، قادر به ایجاد اشتغال خوبی است؛ به 

طوری که از استخراج معدن تا در پایان تبدیل آن به 

محصـول نهایی، می توان چشـم انداز مناسـبی برای 

اشتغال زایی برای جوانان مستعد و دارای مهارت های 

الزم را ترسیم کرد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان در ارتبـاط بـا 

ضرورت توسعه، عنوان کرد: شرکت صنایع معدنی 

فوالد سنگان از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد 

مبارکـه اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری ایـن شـرکت، 

مجـری و بهره بـردار عظیم تریـن کارخانجـات تولیـد 

گندله و کنسانتره با ظرفیت تولید سالیانه 10میلیون 

تن در سال است و مسلما توسعه این سرمایه گذاری، 

کـه  اسـت  توسـعه ای  پروژه هـای  اجـرای  نیازمنـد 

موجـب تقویـت و تـوان صنعت فوالد کشـور خواهد 

گرفتـه،  صـورت  تمهیـدات  بـه  عنایـت  بـا  و  شـد 
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از  اسـتفاده  اسـت.  شـده  اخـذ  الزم  مجوزهـای 

فناوری های روز دنیا در سـاخت این طرح ها، کمک 

شـایانی به بهینه سـازی مصـرف انرژی خواهـد کرد. 

بـه دلیـل مشـکالت ناشـی از  از طرفـی نمی تـوان 

کمبـود انـرژی در مقاطع مختلف سـال، نسـبت به 

بـرای  بنابرایـن  بـود.  طرح هـای توسـعه بی تفـاوت 

کاهـش اثـر مشـکالت انـرژی، بایـد بـه سـمت حـل 

مسـئله بـا نگاهـی راهبردی باشـیم. خوشـبختانه با 

تعامـل خـوب میـان بخـش صنعـت و قانون گـذار، 

بـرای  صنعتـی  شـرکت های  بـه  الزم  مجوزهـای 

احـداث نیـروگاه بـرق تـا حـدود 12 هـزار مـگاوات 

مشـکل  از  گـره  می توانـد  کـه  اسـت  شـده  صـادر 

کمبود برق بگشاید.

چشم انداز فوالد سنگان در صنعت   
فوالد

امرایـی در ادامـه بـه چشـم انداز ایـن شـرکت در 

اجـرای پروژه هـای توسـعه ای اشـاره کـرد و گفـت: 

از  بـه چشـم انداز شـرکت،  توجـه  بـا  فـوالد سـنگان 

بزرگ تریـن صنایـع معدنـی شـمال شـرق کشـور، بـا 

توانایی تولید اقتصادی حداقل 6 میلیون تن گندله 

و پنـج میلیـون تن کنسـانتره تا افـق 1404 خواهد بود 

کـه توجـه ویـژه بـه اجـرا و بهره بـرداری از پروژه هـای 

توسـعه ای، ایـن شـرکت را تبدیـل بـه مجموعـه ای از 

کارخانه هـا خواهـد کـرد کـه نتیجـه آن را در توسـعه 

همـه جانبـه از یـک سـو و تعهـد در مشـارکت های 

اقتصـادی در راسـتای توسـعه متـوازن و همـه جانبه 

منطقـه از سـوی دیگـر شـاهد خواهیـم بـود. بـدون 

شـک بهره برداری از این طرح ها، منجر به سـودآوری 

مضاعفی برای شرکت خواهد شد.

وی ضمن اشـاره به اولویت های این شـرکت در 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای، اذعـان کـرد: اولویـت 

توسـعه ای،  طرح هـای  در  سـنگان  فـوالد  شـرکت 

و ظرفیت هـای موجـود  داخلـی  تـوان  از  اسـتفاده 

دنیـا  روز  فناوری هـای  بـر  مبتنـی  کـه  داخلـی 

هسـتند، اسـت و طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده، 

اسـتفاده از تـوان شـرکت های دانش بنیـان داخلـی 

حتما در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه 

شـاهد  مذکـور،  پروژه هـای  از  بهره بـرداری  بـا 

صـورت  بـه  نفـر  هـزار  دو  حـدود  اشـتغال زایی 

مسـتقیم  و 6 هـزار نفـر بـه صـورت غیـر مسـتقیم 

خواهیم بود که نویدبخش اشـتغال مولد و کاهش 

بیـکاری در ایـن خطـه از کشـور اسـت و بدون شـک 

مذکـور،  کارخانجـات  ایجـاد  و  سـرمایه گذاری 

ایـن  در  درآمـدی  میـزان سـطوح  افزایـش  موجـب 

شرکت خواهد بود.

بهره برداری از عظیم ترین پروژه   
کنسانتره سازی در شرق کشور

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان در ارتبـاط بـا 

بهره گیـری از نیروهـای متخصص داخلـی در اجرای 

طرح هـای توسـعه ای، تاکیـد کـرد: شـرکت صنایـع 

معدنـی فـوالد سـنگان در دوران تحریم هـا بـا اتـکا به 

بـدون حضـور  و  مهندسـان و متخصصـان داخلـی 

کارشناسان خارجی، عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی 

در شـرق کشـور بـه ظرفیـت پنج میلیـون تـن را مورد 

بهره بـرداری قـرار داد. ایـن افتخارآفرینی مهندسـان 

ملـی  جشـنواره  چهارمیـن  در  داخلـی  جـوان 

حاتم)حمایـت از تولیـد ملـی( بـا محوریـت اجـرای 

موفـق پروژه هـای عظیـم ملـی بـا اسـتفاده از تـوان 

متخصصـان داخلـی عنـوان برتـر را بـه دسـت آورد و 

موفق به کسب تقدیرنامه ملی شد. این مهم فوالد 

سنگان را در ردیف کارخانجاتی قرار داده است که 

بـا تولیـد و حمایـت از تولیـد داخلی، افتخـار آفرینی 

کـرده و بـه حـق می تـوان این شـرکت را  فرزند تحریم 

دانسـت که با اعتماد به جوانان ایرانی، توانسـتند 

پـروژه عظیمـی را بـه بهره بـرداری برسـانند. بـدون 

شـک شـرکت بـا پیـروی از فرمایشـات مقـام معظـم 

یعنـی  سـال  شـعار  بـه  عینیت بخشـی  در  رهبـری 

هیـچ  از  اشـتغال آفرین«  و  دانش بنیـان  »تولیـد، 

تالشـی در این زمینه دریغ نخواهد کرد و به امید 

خـدا در سـاخت پروژه هـای توسـعه ای، بـا تکیـه بـر 

توان داخلی اقدام می کند.

امرایـی در پایـان ضمـن تاکیـد بر مقوله آمـوزش، 

یادآور شـد: شـرکت فوالد سـنگان در حوزه آموزش و 

جانشین پروی، با تشکیل هسته دانشی، سنگ بنای 

مدیریت استعدادها در سازمان و جانشین پروری را 

بنـا کـرده اسـت و بـا توجـه بـه سیسـتم نظام منـد و 

سیاسـت های ابالغـی صـورت گرفتـه از سـوی فـوالد 

مبارکه در خصوص جذب و آموزش نیروی انسانی، 

این شرکت نیز مطابق با استانداردها و گردشکارهای 

همچنیـن  و  آزمـون  برگـزاری  از  پـس  موجـود 

آموزش های تئوری و عملی، مراحل جذب، گزینش 

و بـه کارگیـری از نیـروی انسـانی مـورد نیـاز را انجـام 

خواهد داد.
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع هفت الماس گغت: بـا تحقق اقدامـات الزم، در تالش هسـتیم تا به 
بازارهای اروپایی ورود پیدا کنیم و اسـتراتژی شـرکت هفت الماس برای توسـعه، حفـظ و حضور در 

بازارهای صادراتی پیشین و حرکت رو به رشد در بازارهای اروپایی است.

در مسیر توسعه صادرات به غرب گام برداشته ایم
نایب  رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس:

نویـد ایزدپنـاه در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

طرح هـای توسـعه ای ایـن شـرکت، بیـان کـرد: تولیـد 

ورق هـای سـیلیکون اسـتیل بـه منظـور اسـتفاده در 

ورق هـای  تولیـد  همچنیـن  و  برقـی  موتورهـای 

قلع انـدود بـه عنـوان دو طـرح توسـعه ای مهـم در 

شرکت هفت الماس اجرا شده است.

وی در خصـوص جایـگاه ایـن شـرکت در آینـده 

صنعـت فـوالد کشـور بـا توجـه بـه اجـرای طرح هـای 

توسعه ای، عنوان کرد: در حال حاضر، خوشبختانه 

به یکی از صادرکنندگان برتر فوالد تبدیل شـده ایم. 

ایـن از آن جهـت دارای اهمیـت اسـت کـه ظرفیـت 

تولید 40 میلیون تنی فوالد در کشـور فراهم شـده و 

میـزان فـوالد مورد نیـاز برای مصـارف داخلی حدود 

22 میلیـون تـن اسـت. بـدون شـک شـرکت های برتر 

بـرای  مدونـی  برنامه ریـزی  بایـد  کشـور،  فـوالدی 

توسعه صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت داشته 

باشـند و مجموعه هفت الماس نیز در تالش اسـت 

تـا بـا حفـظ بازارهـای صادراتـی موجـود بـه بازارهـای 

اروپایی ورود پیدا کند. اقدامات الزم در این زمینه 

صـورت پذیرفتـه اسـت و در واقـع اسـتراتژی شـرکت 
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در  حضـور  و  حفـظ  توسـعه،  بـرای  المـاس  هفـت 

بازارهـای صادراتـی پیشـین و حرکـت رو بـه رشـد در 

بازارهای اروپایی است.

در  المـاس  هفـت  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

ارتبـاط بـا چالش هـای موجـود در اجـرای طرح هـای 

در  سـاختاری  مخالفـت  کـرد:  مطـرح  توسـعه ای، 

بزرگ تریـن  از  یکـی  توسـعه ای،  طرح هـای  اجـرای 

معضالت موجود در این زمینه است و  باید مشکل 

ساختاری توسعه در داخل کشور رفع شود. توسعه، 

یـک فراینـد بنیادیـن و زمان بـر بـه شـمار می آیـد و از 

آنجایی که اسـتقامت و آسـتانه تحمل ساختاری در 

داخل کشور برای اجرای طرح های توسعه ای وجود 

ندارد، بنابراین باید دیدگاه و ساختار به این سمت و 

سـو تغییـر یابد. تحقـق اهـداف توسـعه ای، زمان بر و 

هزینه بر است. در تشبیه توسعه می توان گفت که 

این مهم مانند فرایند صعود یک گاری به باالی یک 

تپه است که طی یک روز به وقوع نخواهد پیوست 

و هزینه های مختلفی اعم از زیست محیطی، انرژی 

و نیـروی انسـانی را شـامل خواهـد شـد. زمانـی کـه 

توسـعه بـه نقطـه اوج خـود می رسـد، نتایـج مثبـت 

حاصـل از آن نمـود پیـدا خواهـد کـرد. هزینه هـای 

اعمال شـده برای اجرای توسـعه ، بدون شـک پس از 

موفقیـت جبـران خواهـد شـد امـا تحقـق ایـن امـر، 

مسـتلزم نـگاه میان مـدت و بلندمـدت بـه توسـعه 

نـگاه  بـه  کشـور  داخـل  در  متاسـفانه  کـه  اسـت 

کوتاه مـدت بـه ویـژه در سـطوح میانـی تغییـر پیـدا 

کرده است.

ایزدپناه در ادامه به میزان سـرمایه گذاری برای 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای در ایـن شـرکت اشـاره 

کـرد و گفـت: بالـغ بـر 20 میلیـون دالر در ایـن زمینـه 

کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  داشـته ایم.  سـرمایه گذاری 

درصـد  تـا 30  بـا 20  معمـوال  فـوالدی  کارخانجـات 

ظرفیـت تولیـد راه اندازی می  شـوند و در گـذر زمان، 

ایـن میـزان ظرفیـت  بـه  تـا 15 درصـدی  سـاالنه 10 

بـه  تـا چهـار سـال،  از سـه  پـس  و  افـزوده می شـود 

ظرفیت تولید نهایی دسـت پیدا می کنند. شـرکت 

هفت الماس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی در خصوص طرح های توسـعه ای در دسـت 

اجـرای شـرکت هفـت المـاس، اذعـان کـرد: در حـال 

حاضر طرح توسعه جدید و خاصی را در نظر نداریم 

و اجـرای ایـن مهـم بسـتگی بـه شـرایط، فرصت هـا و 

وجـود  بـا  متاسـفانه  دارد.  مناسـب  بسـترهای 

محدودیت های صادراتی و اقتصادی، نتوانسته ایم 

از ظرفیت های واقعی شـرکت نهایت بهره برداری را 

داشته باشیم و امیدوار به تحقق این مهم در آینده 

نزدیک هستیم.

در  المـاس  هفـت  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

ارتبـاط بـا تامیـن مالـی پروژه هـای توسـعه ای، اظهـار 

کـرد: متاسـفانه مکانیزم های تامین مالـی در داخل 

کشـور بـا اختـالل همـراه بـوده و ایـن در حالـی اسـت 

کـه در سـطح دنیـا، تامیـن مالـی پروژه هـای بـزرگ از 

بازار سرمایه صورت می پذیرد. سیستم نظام بانکی 

کشـور از شـرایط مطلوبی برخوردار نیسـت و امکان 

عملیات هـای بانکـی موفـق وجـود نـدارد. بـر همیـن 

اسـاس رابطـه سـازنده ای بیـن نظـام بانکـی کشـور و 

تولیدکننـدگان  و  سـرمایه گذاران  بـا  سـرمایه  بـازار 

صنعتی کشور شکل نگرفته است و متاسفانه ناچار 

در  نامناسـب  و  گران قیمـت  ابزارهـای  از  هسـتیم 

تامین مالی مورد نیاز خود استفاده کنیم.  

ایزدپنـاه در پایـان ضمن اشـاره به وضعیت فوالد 

در بازارهـای جهانـی، یـادآور شـد: در حـال حاضـر، 

جهان با مازاد عرضه مواجه شده است و باید توجه 

نقـش  اروپایـی،  کشـورهای  و  روسـیه  کـه  داشـت 

چنـدان مهمـی در بازارهـای جهانـی فـوالد ندارنـد. 

مجموع ظرفیت تولید اضافه شـده فوالد چین طی 

دو سـال گذشـته، بیش از کل ظرفیت فوالد روسـیه 

بوده است و بر همین اساس اتفاقات اخیر رخ داده 

در روسـیه تاثیـر چندانـی بـر بازارهـای جهانـی فوالد 

نداشته است. پیش بینی می شود بازار کامودیتی ها 

تا پایان سال جاری میالدی، روزهای آرامی را سپری 

کنـد و قطـع صـادرات گاز روسـیه بـه اروپـا نیـز یـک 

اتفـاق مقطعـی اسـت؛ یکـی از نشـانه های آن قیمت 

زغال سـنگ در اسـترالیا اسـت کـه تغییـر چندانـی 

نداشـته اسـت و در نتیجـه می تـوان گفـت صنعـت 

پایـان امسـال  تـا  تغییـر خاصـی  فـوالد، دسـتخوش 

نخواهد شد.

متاسفانه مکانیزم های 
تامین مالی در داخل کشور 
با اختالل همراه بوده و این 
در حالی است که در سطح 
دنیا، تامین مالی پروژه های 

بزرگ از بازار سرمایه 
صورت می پذیرد 
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توسـعه چشـمگیر صنعت تولید فـوالد ایران در سـال های اخیـر مرهون پتانسـیل های معدنی و 
سـرمایه گذاری های انجام شـده در حـوزه معـادن و حلقه هـای باالدسـتی زنجیـره و همچنین تولید 
محصـوالت اسـتراتژیک با بـه کارگیری از دانـش و تکنولـوژی روز تولید در حلقه های پایین دسـتی 
زنجیره بوده اسـت. شـرکت فـوالد مبارکه را باید بدون شـک بزرگ ترین بنگاه اقتصـادی در صنعت 
فوالد کشـور دانسـت که همواره تالش داشـته اسـت تا همگام با توسـعه ظرفیت های فوالدسـازی 
کشـور، در مسـیر توسـعه و ارتقای ظرفیت های تولیدی خـود حرکت کند تا به ایـن ترتیب، با تولید 
محصـوالت اسـتراتژیک و خاص، زمینه سـاز بالندگی و رشـد روزافـزون این صنعـت را فراهم کند. 
اقدامـات شـرکت فـوالد مبارکـه در زمینـه توسـعه ظرفیت هـای تولیـد، ارتقـای زیرسـاخت ها و 
مسـئولیت های اجتماعی سـبب شـده اسـت تا امروز تحوالت اقتصادی قابل مالحظه ای در اسـتان 
اصفهان ایجاد و به قطب تولید فوالد در کشـور تبدیل شـود. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری 
و تحلیلی »فلزات آنالین« با غالمرضا سـلیمی، معاون بهره برداری شـرکت فوالد مبارکه گفت وگویی 

را تدارک دیده است که در ادامه متن کامل آن را خواهید خواند:

استراتژی توسعه محور فوالد مبارکه در تامین 
زیرساخت ها و درخشش در بازارهای جهانی 

غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با »فلزات آنالین« :
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شـرکت فوالد مبارکه اصفهان چه نقشی   
در توسعه اقتصادی کشـور و افزایش تولید و 

اشتغال اصفهان دارد ؟
فوالد، به عنوان یک صنعت مادر در داخل کشور 

محسـوب می شـود و به دنبال آن صنایع باالدسـتی و 

پایین دسـتی خـود را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. بر 

همین اساس، شرکت فوالد مبارکه در استان اصفهان 

به خوبی توانسته  است نقش خود را به دنبال توسعه  

و پیشرفت های کمی و کیفی در این مجتمع عظیم 

و  معـادن  ماننـد  باالدسـتی  صنایـع  در  صنعتـی 

مـواد  و  افزودنی هـا  و  اولیـه  مـواد  تامین کننـدگان 

مصرفی ایفا کند. در صنایع پایین دستی نیز هنگامی 

که فوالد مبارکه موفق به تولید یک محصول جدید با 

بـه کارگیـری  تکنولـوژی  روز می شـود، خـوراک مـورد 

نیـاز آن هـا تامیـن و در نهایـت منجـر بـه توسـعه ایـن 

صنایـع می شـود. بنابراین می توان گفت نقـش فوالد 

مبارکه در پیشرفت و توسعه اقتصادی استان و کشور 

، نقشی پررنگ و تاثیرگذار است . در نگاه اول، هدف 

از بهره بـرداری از فـوالد مبارکـه، تولید 500 تـا 600 هزار 

تـن فـوالد خـام بـود کـه در ادامـه بـه دو میلیـون و 400 

هزار تن رسـید. در حال حاضر ظرفیت اسـمی تولید 

در فـوالد مبارکـه، بـه هفـت میلیـون و 200 هـزار تـن 

رسـیده اسـت کـه امیـدوار هسـتیم ایـن رقـم در افـق 

1404، به 9 میلیون و 200هزار تن برسد. همچنین در 

گروه فوالد مبارکه نیز ظرفیت اسمی تولید 10 میلیون 

و 500 هزار تن است و خوشبختانه با تمام قوا در حال 

یـک  کشـور،  در  فـوالد  صنعـت  هسـتیم.  فعالیـت 

بـا  بایـد  صنعـت  ایـن  امـا  اسـت  پیشـران  صنعـت 

تکنولوژی روز دنیا که توسط برخی برندهای دیگر نیز 

وارد کشور شده است، خود را وفق و ارتقا پیدا دهد.

اولویـت اصلی فوالد مبارکـه در خصوص   
اجـرای برنامـه هـای توسـعه چیسـت ؟ در 
سیاسـت گذاری این شـرکت صرفا توسـعه 
افقـی مـد نظـر قـرار دارد یـا برای توسـعه 
نیـز  ارزش  زنجیـره   تکمیـل  و  عمـودی 

برنامه ریزی شده است ؟
شرکت فوالد مبارکه در راستای اجرای طرح های 

توسـعه ، دو هـدف اصلـی را دنبـال می کنـد.  توسـعه 

تکنولوژی و توسعه محصول هدف مهمی است که 

بایـد در خطـوط تولیـدی شـرکت در کانون توجـه قرار 

بگیرد؛ هرچند طی 30 سـال فعالیت به دنبال تحقق 

این هدف بوده ایم  و شرکت همزمان با تکنولوژی روز 

دنیـا، در حرکـت بـوده و توسـعه های مقطعـی را در 

دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت امـا ضـرورت دارد 

فـوالد مبارکـه،  خـود را مجهـز بـه تکنولـوژی روز دنیـا 

کنـد . فـوالد مبارکـه تـالش دارد بـا ارائـه محصـوالت 

جدید به بازار و استفاده از تکنولوژی روز دنیا، قیمت 

تمام شده محصوالت را ضمن ایجاد انگیزه و حمایت 

از صنایع باالدسـتی و تامین نیاز صنایع پایین دسـتی 

کاهش دهد. در حال حاضر شرکت های خودروسازی 

خواهـان گرید هـای جدیـد فـوالدی تولیـد شـده در 

جهان هستند که در بدنه خودرو مورد استفاده قرار 

می گیرد و این شـرکت در تالش اسـت طی دو  تا سـه 

سال آینده، آخرین گرید های فوالدی روز دنیا را تولید 

و بـه خودروسـازان عرضـه کنـد. در یـک نـگاه کلـی، 

شـرکت فـوالد مبارکـه متناسـب بـا نیـاز بـازار خـود را 

توسـعه داده اسـت و در ادامـه بـه ایـن مهـم شـتاب 

بیشتری خواهد داد. مدیریت جدید فوالد مبارکه به 

دنبـال توسـعه کالن در کشـور و حضـور موفـق در 

بازارهـای جهانـی اسـت . این شـرکت در نظـر دارد در 

تامیـن مـواد اولیـه مورد نیاز و زیرسـاخت های اصلی 

کشـور ماننـد حمـل ونقـل ریلـی و کشـتیرانی و بنادر 

حضور فعال داشته باشد . همچنین فوالد مبارکه در 

نقـش  کـه  زیسـت محیطی  حـوزه  در  اسـت  تـالش 

کلیدی در توسعه کشور دارد، نقش خود را به بهترین 

شکل ممکن ایفا کند.

گـروه شـرکت هـای فـوالد مبارکـه چه   
طرح های توسعه ای در دست اجرا دارد ؟

در چند سال اخیر، خشکسالی وکمبود آب و به 

دنبـال آن قطعـی بـرق، باعث کاهش تولید در کشـور 

شـده اسـت بـه همیـن دلیـل ، فـوالد مبارکـه ذهنیـت  

دنبـال  بـه  و  کـرده  مسـئله  ایـن  متوجـه  را  خـود 

سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه برای بهبود 

شـرایط بـوده اسـت . از جملـه طرح هـای توسـعه  کـه 

می تـوان بـه آن هـا اشـاره کـرد، احـداث نیروگاه سـیکل 

ترکیبی 650 مگاواتی است که در حال حاضر بیش از 

35 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و اخـذ مجوزهای 

الزم صـورت پذیرفتـه اسـت و بـه امیـد خـدا در اوایـل 

سـال 1402 بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. همچنیـن 

شـرکت در تـالش اسـت بـا سـاخت نیـروگاه بـادی و 

خورشـیدی،|در راه اسـتفاده از انرژی هـای پـاک قـدم 

بردارد. اگرچه میزان پیشرفت فیزیکی این نیروگاه ها 

به اندازه نیروگاه سـیکل ترکیبی نیسـت اما انتخاب 

محل ساخت، قراردادهای اولیه و تامین قطعات این 

پروژه ها انجام شـده اسـت و امیدوار هسـتیم نیروگاه 
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وارد کننـده می شـود. بـر همین اسـاس فـوالد مبارکه 

دغدغه راه اندازی خط نورد گرم 2 را داشـته اسـت؛ 

چراکـه اگـر ایـن خـط وارد مـدار تولیـد شـود، گام 

بلنـدی در راسـتای مقابلـه بـا خام فروشـی برداشـته 

خواهد شـد و این در حالی اسـت که میزان مصرف 

انرژی و همچنین آالیندگی تولید در خطوط نورد در 

حدود 70 تا 80 درصد از خطوط تولید تختال کمتر 

اسـت. بـر همیـن اسـاس، راه انـدازی خطـوط نـورد به 

ویـژه نـورد گـرم 2 بـا سـودآوری قابـل توجهـی بـرای 

شرکت همراه خواهد بود و همچنین چرخه تولید در 

فـوالد مبارکـه کامـل خواهـد شـد. ضمـن اینکـه در 

نیازمنـد  بـازار  کـه  آنجایـی  از  سـرد،  نـورد  خطـوط 

گریدهـای ویـژه فـوالدی اسـت، در تـالش هسـتیم 

کشور را از یک سری گریدها مانند فوالد الکتریکی 

که طی سـالیان اخیر به کشـور وارد می شـده است، 

بی نیاز سازیم. در حال حاضر انواع گریدهای پایین 

در داخـل کشـور در حـال تولیـد و تولیـد گریدهـای 

باالی فوالد الکتریکی نیازمند تکنولوژی جدید و روز 

گفـت  می تـوان  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  دنیـا 

طرح هـای توسـعه  اجـرا شـده در فـوالد مبارکـه ضمن 

مقابله با خام فروشی، کاهش قیمت تمام شده را به 

بزرگ تریـن  همچنیـن  و  داشـت  خواهـد  دنبـال 

الزامـات  سـمت  بـه  را  کشـور  صنعتـی  مجموعـه 

زیسـت محیطی سـوق می دهـد. الزم بـه ذکر اسـت 

کـه همزمـان بـا شـرکت های مطـرح جهـان، در حـال 

حرکـت بـه سـمت کربن صفر هسـتیم و چـاره ای جز 

خورشـیدی در سـال 1402 شـروع به فعالیت کند که 

این زمان برای نیروگاه بادی طوالنی تر خواهد بود. در 

قابـل  بـه میـزان  فـوالد مبارکـه  زمینـه مصـرف آب، 

توجهـی بـه کاهـش مصـرف آب جامه عمل پوشـانده 

است. در حال حاضر مصرف آب این شرکت، دو متر 

مکعـب در هـر تـن تولید محصـول اسـت؛ در صورتی 

که این رقم در دنیا به حدود پنج تا 6 مترمکعب در 

هر تن محصول است.

از دیگـر طرح هـای توسـعه ایـن شـرکت، نصـب 

اسـمز معکـوس و تصفیـه تکمیلـی پسـاب بهداشـتی 

اسـت که باعث می شـود برداشـت از آب زاینده رود 

به صفر برسد. همچنین طرح های بازچرخانی آب و 

استفاده از فاضالب های شهری را در دستور کار قرار 

داده ایـم و در حـال حاضـر درصـد قابـل توجهـی از آب 

مـورد نیـاز فـوالد مبارکه، از این محل تامین می شـود. 

همچنین در تالش هستیم با رایزنی های الزم در سایر 

شهرها نیز این برنامه را اجرایی کنیم. در بخش تولید، 

خوشبختانه مراحل عملیاتی خط نورد گرم 2 پس از 

سال ها بحث و بررسی و چالش های موجود آغاز شده 

و خاک بـرداری در حـال اجـرا اسـت و سـاخت قطعات 

مورد نیاز در خارج از کشور صورت می پذیرد. با این 

تفاسـیر امیدوار هسـتیم این خط طی سـه سال آینده 

به بهره برداری برسـد. طرح های توسـعه  در خط نورد 

سـرد نیـز در حـال اجـرا و اقدامـات الزم جهـت تامیـن 

مواد مورد نیاز خط نورد گرم صورت پذیرفته است. 

در گروه شرکت های فوالد مبارکه نیز به دنبال اجرای 

و  اسـفنجی  آهـن  تامیـن  بـرای  توسـعه   طرح هـای 

ورق های گالوانیزه، رنگی و قلع اندود هستیم. 

بهره بـرداری از ایـن طرح ها چـه تاثیری   
بـر میـزان تولید و سـطوح درآمدی شـرکت 

دارد ؟
باتوجـه بـه اینکـه ظرفیـت تولیـد فـوالد خـام در 

شـرکت فـوالد مبارکـه حـدود دو میلیـون و 500 هـزار 

تـن بیشـتر از ظرفیـت تولیـد خطـوط نـورد اسـت، 

بنابراین چاره ای جز صادرات فوالد خام تولید شـده 

نداریـم. بـا وجـود اینکـه ایـن مسـئله بـرای شـرکت و 

کشور ارزآوری به همراه دارد اما صادرات فوالد خام 

ارزش افـزوده نـدارد و ارزش افـزوده آن سـهم کشـور 

تحقق و اجرای طرح های توسـعه  برای حضور موفق 

در بازارهای بین المللی نداریم.

چشـم انداز فوالد مبارکه برای سـال های   
آینده را چطور می بینید؟

چشـم انداز و هـدف اصلـی فـوالد مبارکـه، حفـظ 

جایـگاه برتـر خـود در صنعـت فـوالد منطقـه اسـت تـا 

همچنـان یـک سـازمان جهـان تـراز باقـی بمانـد. ایـن 

شرکت، یک بنگاه اقتصادی بزرگ است و باید الگوی 

کنـد.  تقویـت  همچنـان  را  خـود  بنـگاه داری  ملـی 

همچنیـن در مقولـه مشـتری مداری و ارزش هایـی 

،توسـعه سـرمایه گذاری و  ماننـد رشـد درآمدزایـی 

بهره وری که یک سازمان ملی اهمیت بسیاری برای 

آن ها قائل اسـت، فوالد مبارکه نیز تمام تالش خود را 

جهـت تحقـق آن هـا بـه کار خواهـد گرفـت و امیـدوار 

هستیم با توجه به این مسائل، افق روشنی در انتظار 

این شرکت باشد. اگرچه نیل به این اهداف با چالش 

های جدی از جمله قیمت گذاری های نامتعارف در 

صنعت فوالد، دسترسی به منابع انژی و تامین مواد 

اولیه همراه است اما فوالد مبارکه حتی برای تامیـــن 

مــــواد اولیـــه مـــورد نیــاز خــود نیـــز برنامه ریزی های 

کارشناسـانه ای داشـته و اسـتفاده بهینـه از معـادن 

کوچک مقیاس را در دستور کار خود قرار داده است.

در یک نگاه کلی می توان گفت چشم انداز فوالد 

مبارکه بسیار روشن خواهد بود و از آنجایی که مقام 

معظم رهبری طی سالیان اخیر، نگاه و تاکید ویژه ای 

بـر مقولـه تولیـد داشـته اند و سـال جاری نیـز »تولید، 

دانش بنیان و اشـتغال آفرین« نامگذاری شـده اسـت، 

بنابرایـن بایـد اذعـان داشـت کـه تولیـد شـاه کلیـد 

امیـدوار  و  اسـت  موجـود  مشـکالت  از  برون رفـت 

هستیم تمامی سازمان ها در راستای تحقق و توسعه 

تولید در بخش های مختلف اعم از صنعت، معدن، 

کشـاورزی و حتـی تولیـد علـم بـا یکدیگـر همـکاری 

کنند. چشم انداز فوالد مبارکه، دیدگاهی جهان تراز 

اسـت و در تالش هسـتیم عالوه بر توسـعه تولید که 

ماموریت اصلی ماســـت، نقــش بســزایی در توسعــــه 

زیرساخت های کشور داشته باشیم و از هیچ تالشی 

بـرای توسـعه و پیشـرفت صنعـت فـوالد کشـور دریغ 

نخواهیم کرد.

فوالد مبارکه حتی برای 
تامین مواد اولیه مورد نیاز 
خود نیز برنامه ریزی های 
کارشناسانه ای داشته و 
استفاده بهینه از معادن 

کوچک مقیاس را در دستور 
کار خود قرار داده است
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در راسـتای تحقـق چشـم اندازهای تعریـف  شـده بـرای شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر در 
سـال های آتی شـامل توسـعه واحدهای خردایش، افزایش ظرفیت های کنسـانتره، بازفرآوری باطله 
کارخانه هـای کنسـانتره و اجـرای پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس به اسـتان کرمان، این شـرکت 
سـرمایه خـود را تـا ۲00 هزار میلیارد ریـال افزایـش داد و در نظر دارد در آینده نزدیک سـرمایه خود 
را تا 300 هزار میلیارد ریال افزایش دهد تا بتواند در مسـیر تحقق تحوالت چشـمگیر برای ترسـیم 

 آینده ای روشن حرکت کند.

توسعه ظرفیت های تولید و حرکت به 
سمت تکمیل زنجیره ارزش در »کگل«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«،  بخش معدن و صنایع معدنی به  

ویـژه حـوزه زنجیـره فـوالد، امـروزه در شـرایطی بـه 

اشـتغال زایی  و  اصلـی درآمدزایـی  منابـع  از  یکـی 

کشـور تبدیل شـده اسـت که اغلب کارشناسـان بر 

ایـن باور هسـتند که وضعیـت کنونی این صنعت، 

فاصله قابل مالحظه ای با پتانسیل ها و ظرفیت های 

واقعـی کشـور دارد. در حـال حاضـر ظرفیـت تولیـد 

40 میلیـون تـن فـوالد در کشـور محقـق شـده اسـت 

امـا حـدود 32 میلیـون تـن فـوالد تولیـد می شـود و 

فاصله محسوسی تا تحقق هدف نهایی چشم انداز 

1404 یعنـی تولیـد 55 میلیـون تـن دارد. بـر همیـن 

طرح هـای  اجـرای  کـه  گفـت  می تـوان  اسـاس 

توسعه ای و توسعه سرمایه گذاری ها در این حوزه، 

فرصـت مناسـبی را بـرای تبدیـل بخـش معـدن و 
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بـه  فـوالد  بـه  خصـوص  فلـزی  و   معدنـی  صنایـع 

پیشـران اقتصـاد کشـور ایجـاد خواهد کرد. توسـعه 

تولید و سرمایه گذاری زمانی رشد و نمود بیشتری 

پیـدا می کنـد کـه بـا توجـه بـه اعمـال تحریم هـای 

اقتصـادی، نقـش صنعـت نفـت در تولیـد ناخالـص 

ملـی کمرنـگ از قبـل شـده و بـه دنبـال آن ضـرورت 

توسـعه سـرمایه گذاری  ها در تکمیـل زنجیره هـای 

ارزش حـوزه فـوالد بیش از پیش احسـاس می شـود. 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، تنها شرکت در 

کـه  بـه شـمار می آیـد  و خاورمیانـه  سـطح کشـور 

زنجیـره کامـل تولیـد فـوالد از اکتشـاف و اسـتخراج 

ماده معدنی تا تولید شـمش فوالد را در یک ناحیه 

فراهم کرده اسـت. اقدامات توسـعه محور شـرکت 

سـهم  شـرکت  ایـن  کـه  شـده اند  موجـب  گل گهـر 

باالیـی در بهبـود شـرایط اقتصـادی اسـتان کرمان و 

ناحیـه سـیرجان داشـته باشـد. ایـن شـرکت همـواره 

پیشـرو در اجـرای طرح هـای توسـعه ای بـوده اسـت 

که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:

افزایش ظرفیت زیر سقف خطوط تولید   
گندله سازي 1 و ۲

اقداماتی مانند افزایش ظرفیت خطوط تولید به 

و  ماشـین آالت  بهـره وری  در  توجهـی  قابـل  بهبـود 

نیـروی انسـانی  در صنایـع مختلـف می انجامـد. 

 2 و   1 شـماره  خطـوط  ظرفیـت  افزایـش  پـروژه 

گندله سـازی گل گهر كه هر كدام با ظرفیت اسـمی 

پنج میلیون تن در سال طراحی و احداث گردیده اند، 

بـا هـدف ارتقـای ظرفیـت گندله سـازی گل گهـر از 

ظرفیـت اسـمی 10 میلیـون تـن در سـال، بـه میـزان 

14میلیون تن در سال اجرا خواهد شد. این پروژه كه 

به صورت زیر سقف خطوط موجود اجرا می شود و 

نیـازی بـه جانمایـی جدید ندارد، بـه دالیل متعددی 

از جمله كاهش مصرف حامل های انرژی، نیاز كمتر 

بـه قطعات یدكی طی بهره برداری، بهـره وری نیروی 

انسانی بهره بردار و تشكیالتی، افزایش بهره وری در 

فرایند تولید گندله را موجب خواهد شد. همچنین 

دوره بازگشـت سـرمایه كوتاه تـر و تسـریع در اجـرا و 

راه انـدازی پـروژه، از مزایـای ایـن طـرح نسـبت بـه 

ایجاد خط جدید است.

طرح جامع بازیافت آب  
ازجملـــه  سـنگ آهن  فـرآوری  کارخانه هـــای 

مصرف کننده هـای اصلـی آب در مجتمع هسـتند. 

در حـال حاضـر مقـدار قابـل توجهـی آب در جریـان 

باطلـه تـر ایـن کارخانه هـا وجـود دارد کـه بـا توجـه به 

و  بازیابـی  قابلیـت  تکنولـوژی،  امـروزه  پیشـرفت 

بازچرخانـی یافتـه اسـت. بنابرایـن شـركت معدني و 

صنعتـي گل گهـر دو طـرح احـداث تيكنـر HRT و 

تكنولـوژي  بـا  باطلـه  فيلتراسـيون  واحـد  احـداث 

فيلترپرس را در دستور كار خود قرار داده است. در 

مجموع، آبگيري بيش از یک هزار و 400 تن باطله تر 

در سـاعت توسـط ايـن دو طـرح انجـام می شـود. در 

ایـن راسـتا، انتقال جریان هـای باطله تر کارخانه های 

فـرآوری بـا ظرفیـت حـدود یـک هـزار متـر مکعـب بر 

سـاعت و بـا درصـد جامد 40 تـا 50 درصدی ضروری 

خواهد بود. به همين منظور پروژه احداث ایستگاه 

پمپاژ و خطوط انتقال باطله به ناحیه فیلتراسیون در 

دسـت اجـرا اسـت. همچنیـن بـا احداث تاسیسـات 

بازگشـت آب در حـدود 525 مترمکعـب بر سـاعت 

در  مجـدد  اسـتفاده  جهـت  شـده،  بازیابـی  آب 

کارخانه هـای فـرآوری ، از ناحیـه آبگیـری  به مجتمع 

باز خواهد گشـت. این پروژه از حیث مشـخصات و 

ظرفیت بسـیار با اهمیت بوده و برای نخسـتین بار 

در کشـور توسـط متخصصـان داخلی طراحـی و اجرا 

طـرح  ایـن  اجـرای  مزایـای  جملـه  از  اسـت.  شـده 

می تـوان بـه بازیابـی حداکثـری آب، عـدم نیـاز بـه 

احـداث سـد باطلـه )بـا توجـه بـه مخاطـرات بسـیار 

انباشـت  بـاالی آن(، کاهـش قابـل توجـه محـدوده 

باطلـه، حداقـل نشـت آب بـه پیـت معـدن و عـدم 

ناپایداری شـیب دیواره معدن و به حداقل رسـاندن 

آلودگـی  ماننـد  زیسـت محیطی  تخریبـی  اثـرات 

آب هـای زیرزمینـی و از بیـن رفتـن پوشـش گیاهـی 

اشاره کرد.

احداث واحد خردایش شماره ۲  
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـه منظـور 

تامیـن خـوراک خطـوط فـرآوری ) 5 ، 6 و 7 (  اجـرا 

آتـی،  کنسـانتره  تولیـد  توسـعه  و طرح هـای  شـده 

انتقـال  سیسـتم  و  خردایـش  واحـد  یـک  احـداث 

در حال حاضر ظرفیت 
تولید 40 میلیون تن فوالد 
در کشور محقق شده است 

اما حدود 3۲ میلیون تن 
فوالد تولید می شود و فاصله 
محسوسی تا تحقق هدف 
نهایی چشم انداز 1404 
یعنی تولید 55 میلیون 

تن دارد
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سـنگ آهن خرد شـده از معدن شـماره 3 به کارخانه 

تولیـد کنسـانتره را در دسـتور کار خـود قـرار داد. 

عملیـات اجرایـی احـداث واحـد خردایـش شـماره 2 

در سـال 1395 توسـط كنسرسـيوم فكـور صنعـت 

تهران و شـركت آسـفالت طوس آغاز شـد و در سـال 

رسـید.  بهره بـرداری  بـه  نیـز  کارخانـه  ایـن   1397

هـدف از ایجـاد ایـن کارخانـه، دانه بنـدی و سـرند 

سـنگ آهن اسـتخراج شـده از معـدن شـماره 3 بـه 

ظرفیـت 15 میلیـون تـن در سـال اسـت. تـوان خـط 

خردايـش در حـال احـداث، چهـار هـزار و 200 تن در 

سـاعت خواهـد بـود و قادر اسـت سـنگ را بـه ابعاد 

حداكثر 50 ميلي متر تبديل كند.

بهبود کیفیت محصول خط 4 کنسانتره  
با توجه به پیشرفت صنعت و مسیر پیش روی 

بـازار فـوالد کشـور ، بـاال بـردن کیفیـت محصـول 

می توانـد به عنـوان بـرگ برنـده ای در رقابت با سـایر 

رقبا و مهم تر از آن حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی 

بـا ایجـاد ارزش افـزوده در محصوالت باشـد و تحقق 

این مهم، مسیری است که سرلوحه مدیریت ارشد 

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر قرار گرفته و این 

پـروژه گامـی موثـر در مسـیر توسـعه و تعالـی ایـن 

صنعت به شمار می آید.

گل گهر در جمع »گروه پیشران   
پیشرفت ایران«

در طرح عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی 

کشور که بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی در ایران 

محسوب می شود، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در کنـار پنـج شـرکت دیگـر بـه عنـوان »گـروه پیشـران 

پیشـرفت ایـران«، مسـئولیت سـرمایه گذاری اجـرای 

ایـن پروژه هـای صنعتـی را بـر عهـده دارنـد. بخـش 

عمـده ای از منابـع مالی این طرح هـا، از محل افزایش 

سرمایه شرکت ها با هماهنگی سهامداران و همچنین 

بخشـی از منابـع از طریـق اوراق و بخـش دیگـر بـا 

تسـهیالت بانکـی فراهـم خواهـد شـد. بایـد در نظـر 

داشـت کـه بخـش عمـده ای از ایـن پروژههـا بـه حـوزه 

زیرسـاخت و ایجـاد نیروگاه هـا تعلـق دارد؛ چراکـه در 

حـال حاضـر بخـش صنعـت کشـور بـا چالـش تامیـن 

انرژی دست و پنجه نرم می کند و این مهم موجب 

شـده اسـت تـا صنایعـی ماننـد فـوالد بـا شـرایطی 

نابسامان در حوزه تامین برق مواجه شوند. 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  راسـتا،  همیـن  در 

گل گهـر کـه لقب بزرگ ترین تامین کننده مـواد اولیه 

بـا تشـکیل یـک  صنعـت فـوالد کشـور را داراسـت، 

بخـش  چنـد  در  هوشـمند  سـرمایه گذاری  ترکیـب 

آهـن  زنجیـره  انتهـای  اکتشـافات  زنجیـره  ابتدایـی 

اسـفنجی و ... و همچنیـن بخش هـای زیرسـاختی 

شامل ظرفیت های نیروگاهی لوله گاز و...، به دنبال 

رفع تمامی نیازها و مشکالت موجود است. شرکت 

معدنی و صنعتی گلگهر، با قرارگیری در ناحیه ای که 

حـدود 36 درصـد از ذخایـر سـنگآهن کشـور را در 

اختیـار دارد، همـواره رویکـرد و هدف گـذاری خـود را 

مبتنی بر تکمیل و توسعه زنجیره فوالد در این منطقه 

قـرار داده اسـت تـا بتواند حداکثـر ارزش افـزوده را در 

ایـن ناحیـه ایجـاد کنـد و نقشـی اساسـی در بهبـود 

شرایط اقتصادی استان کرمان به عهده داشته باشد. 

در همین راسـتا، شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

برای هریک از حلقه های زنجیره فوالد سیاسـت های 

مختلفی را در نظر گرفته است. در حوزه اکتشافات، 

ایـن شـرکت اقدامـات مختلـف و متعـددی را بـرای 

تداوم پایداری تولید سنگ آهن در کشور انجام داده 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه هم اکنـون در حـال حفـاری 

10نقطه از کشور است. از این 10 نقطه، مجوز حفاری 

پنـج قسـمت را دریافـت کـرده و در حـال اخـذ مجـور 

پنـج قسـمت دیگـر اسـت. ایـن شـرکت هم اکنـون در 

حال تهیه 10 دسـتگاه حفاری حرفه ای اسـت که پنج 

دستگاه آن به صورت تجهیز خریداری می شود و پنج 

دسـتگاه دیگـر بـر اسـاس وضعیـت آب و خـاک ایـران 

نیـز  گندله سـازی  زمینـه  در  می شـود.  طراحـی 

طرح های متعددی برای بهبود کیفیت محصوالت و 

ارتقـای ظرفیـت تولیـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

گفتنی اسـت که با توجه به کیفیت گندله شـرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر، این شـرکت در سـال های 

خواهـد  جهانـی  بازارهـای  در  مناسـبی  سـهم  آتـی 

داشـت. بهره بـرداری از پـروژه تولیـد ورق مجموعـه 

گل گهر در آینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را 

بـه تنهـا نقطـه ای در خاورمیانـه تبدیـل می کنـد کـه 

 این شرکت هم اکنون 
در حال تهیه 10 دستگاه 
حفاری حرفه ای است که 
پنج دستگاه آن به صورت 
تجهیز خریداری می شود و 
پنج دستگاه دیگر بر اساس 
وضعیت آب و خاک ایران 

طراحی می شود
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زنجیـره کامـل فـوالد از اکتشـاف و اسـتخراج تـا تولید 

کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و در نهایت 

ورق فوالدی را در اختیار خواهد داشت.

درخشش گل گهر در دل کویر  
امـروز زنجیـره فـوالد کشـور بـا چالشـی بـه نـام 

کمبـود مـواد اولیه مواجه اسـت. محدودیت منابع 

ظرفیت هـای  توسـعه  هدف گـذاری  و  اکتشـافی 

فوالدسـازی در سـال های آتـی، اهمیـت ایـن حـوزه را 

افزایـش خواهـد داد. در چنیـن شـرایطی، حرکـت بـه 

سمت سرمایه گذاری و توسعه حلقه های باالدستی 

زنجیره فوالد امری ضروری و حیاتی برای پایداری و 

دوام صنعت فوالد به شـمار می آید. دغدغه اغلب 

شـرکت های معدنـی تامیـن سـرمایه مورد نیـاز برای 

در  پروژه هـای  پیشـبرد  و  معـادن جدیـد  اکتشـاف 

دسـت اجراسـت. شـرایط اقتصـادی در حـال حاضـر 

توسـعه  روی  پیـش  زیـادی  دسـت اندازهای  نیـز 

واحدهای معدنی قرار داده اسـت. شـرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر به عنوان بزرگ ترین تامین کننده 

مـواد اولیـه صنعت فوالد کشـور در سـال های اخیر، 

روند پرسـرعت و پرشـتابی را در ارتقای ظرفیت ها و 

آمار تولیدات خود طی کرده است. در واقع توسعه 

تکمیـل  سـمت  بـه  حرکـت  و  تولیـد  ظرفیت هـای 

اساسـی  رویکـرد  دو  صنعـت،  ایـن  ارزش  زنجیـره 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال های اخیر 

بوده انـد و در همیـن راسـتا ایـن شـرکت طرح  هـای 

توسعه محور مختلفی را دنبال می کند.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر استراتژی های 

مختلفـی را بـرای تامیـن مالـی و افزایـش سـرمایه در 

دسـتور کار دارد زیـرا بـا تنـوع دادن بـه روش هـای 

تامین مالی و افزایش سـرمایه، می توان ریسـک های 

و  کـرد  کنتـرل  تـا حـدودی  را  پیـش روی صنعـت 

کاهـش داد. افزایـش سـرمایه های شـرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر که عمدتا از محل سـود انباشـته و 

آورده نقـدی صـورت گرفتـه، در عمـده مـوارد بـرای 

تامین مالی توسـعه ظرفیت های تولید بوده اسـت. 

الزم به ذکر اسـت که افزایش سـرمایه از محل سـود 

انباشـته تغییـری در درصـد مالکیت سـهامداران به 

وجود نمی آورَد و سود حاصل از واحدهای عملیاتی 

را از سـازمان خـارج نمی کنـد. در نتیجـه، ایـن روش 

در  سـرمایه  افزایـش  بـرای  موثـر  راه هـای  از  یکـی 

سازمان های سودآور به حساب می آید. 

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر، بـا اقدامات 

اثربخش خود، گام های استواری در مسیر بهره وری 

تولیـد برداشـته و در سـال های اخیـر بـه سـودآوری 

قابـل توجهـی دسـت یافته اسـت. از ایـن رو، افزایش 

راه هـای  از  یکـی  انباشـته  سـود  محـل  از  سـرمایه 

مطلوب پیش روی این شـرکت محسـوب می شـود. 

همچنیـن افزایـش سـرمایه از طریـق آورده نقدی، به 

دلیـل ورود نقدینگـی جدید به سـازمان، دیگـر روش 

کارآمـد افزایـش سـرمایه محسـوب می شـود و ایـن 

شـرکت در حـد مطلوبـی از آن بـرای افزایش سـرمایه 

استفاده کرده است.

افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد   
ریالی »کگل«

در راسـتای تحقـق چشـم اندازهای تعریف شـده 

برای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال های 

افزایـش  خردایـش،  واحدهـای  توسـعه  شـامل  آتـی 

ظرفیت های کنسانتره، بازفراوری باطله کارخانه های 

کنسـانتره و اجـرای پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس بـه 

استان کرمان، این شرکت سرمایه خود را تا 200 هزار 

میلیـارد ریـال افزایـش داد و در نظـر دارد در آینـده 

نزدیـک سـرمایه خـود را تـا 300 هـزار میلیـارد ریـال 

افزایـش دهـد تـا بتوانـد در مسـیر تحقـق تحـوالت 

چشمگیر برای ترسیم  آینده ای روشن حرکت کند. 

همچنین این شرکت، به دلیل موقعیت جغرافیایی 

مطلوب با هدف توسعه زنجیره ارزش محصوالت، 

شرکت های فوالدی برای تولید محصوالت فوالدی 

و آهـن اسـفنجی تاسـیس کـرده و تکمیـل زنجیـره 

فوالد در منطقه را در دسـتور کار قرار داده اسـت. 

و  فـوالد  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  بـا  ترتیـب،  بدیـن 

دسـتیابی بـه سـایر چشـم اندازها، ایـن شـرکت افـق 

روشنی را برای بخش معدن و توسعه زنجیره فوالد 

کشور به ارمغان خواهد آورد.
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مدیـر فروش داخلی شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: فوالد خوزسـتان بـر پایه سـودآوری پایدار 
بـرای کلیـه ذی نفعـان خود و بـا تکیه بر دانـش و توانمندی نیروهـای خود و همچنیـن بهره گیری از 
فرصت هـای محیـط بیرونـی و الگوبـرداری از رقبای بـزرگ داخلـی و خارجی، همواره بـرای محقق 

کردن اهداف توسعه ای خود تالش کرده است.

سودآوری پایدار با تکیه بر دانش و توانمندی 
متخصصان داخلی

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد:

پایـگاه  خبرنـگار  بـا  در گفت وگـو  وکیلـی  رضـا 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

چشـم انداز فوالد خوزسـتان در بخش توسـعه، بیان 

کرد: فوالد خوزسـتان بر پایه سـودآوری پایدار برای 

کلیه ذی نفعان خود و با تکیه بر دانش و توانمندی 

نیروهای خود و همچنین بهره گیری از فرصت های 

محیط بیرونی و الگوبرداری از رقبای بزرگ داخلی 

و خارجـی، همـواره برای محقق کـردن اهداف خود 

تـالش کـرده اسـت. از منظـر ارتقـای بهـره وری، در 

شـرکت فـوالد خوزسـتان تـالش بـر ایـن بـوده اسـت 

که بر پایه هدف  گذاری هایی همچون فروش بهینه 

محصوالت، صادرات پایدار، افزایش فروش شـرکت 

در زنجیـره ارزش در زمـان اعمال محدودیت انرژی، 

مدیریـت  نهایـت  در  و  منابـع  بهـره وری  افزایـش 

اثربخش بهای تمام شده، سودآوری پایداری را برای 

ذی نفعـان ایجـاد کنـد. از دیـدگاه مشـتری نیـز ایـن 

شرکت همواره تالش کرده است که با ارزش آفرینی 

بـرای مشـتریان و نیـز هدف گذاری هـای مناسـب و 

پایـش مسـتمر اهـداف، بـه رضایـت هرچـه بیشـتر 

مشـتریان دسـت پیـدا کنـد. از جملـه ایـن اهـداف 

می توان به تحویل به  موقع و پایدار ارائه محصوالت 

با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی، ارائه محصوالت 

بـا کیفیـت مطلـوب و تـا جـای ممکـن متنـوع و نیـز 

راهنمایی های فنی و تجاری اشاره کرد.

افزایش تاب آوری و انتخاب   
استراتژی های جایگزین در برابر چالش ها

وی در همین راستا اضافه کرد: در سال جاری و 

سـال های بعدی، صنعت فوالد کشـور و به خصوص 

فوالدسـازان مشـکالت و چالش هـای متعـددی پیش 
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روی خـود خواهنـد داشـت و فـوالد خوزسـتان نیـز از 

ایـن امـر مسـتثنی نخواهد بـود. با این حال، شـرکت 

همواره تالش کرده است که با افزایش تاب آوری در 

قبـال مشـکالت و انتخـاب اسـتراتژی های جایگزیـن، 

ایـن مشـکالت را برطـرف کنـد. همچنیـن در سـالی 

کـه گذشـت، فوالدسـازان کشـور حدود چهـار تا پنج 

میلیون تن و شرکت فوالد خوزستان حدود 600 هزار 

تـن از تولیـد خـود را به دلیل قطعی برق در تابسـتان 

و افت گاز در زمستان از دست دادند و در نتیجه، 

راسـتای  قبلـی خـود در  نتوانسـتند هدف گـذاری 

افزایـش یـا تکـرار عملکرد تولید سـال های گذشـته را 

بـه  توجـه  بـا  نیـز  جـاری  سـال  در  کننـد.  محقـق 

محدودیت هـای انـرژی و وضع تعرفه های دسـتوری 

بـا  فـوالدی  بـدون شـک شـرکت های  بـر صـادرات، 

چالش های عدیده ای مواجه خواهند بود.

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد خوزستان در 

ارتباط با چالش های موجود در راسـتای توسـعه  در 

صنعـت فـوالد، عنـوان کـرد: چالش هـای انـرژی و 

زیرساختی صنعت فوالد از یک سو و تصمیمات و 

دسـتورالعمل های متعـدد و بعضـا متناقـض و غیـر 

کارشناسـانه دولـت از سـوی دیگـر، اختالالتـی در 

مسـیر توسـعه صنعـت فـوالد و رشـد نقش آفرینـی 

ایجـاد  ایـران  اقتصـاد  فـوالد خوزسـتان در  شـرکت 

کرده است. این موضوع به ویژه طی سالیان اخیر 

شـده  فـوالد  صنعـت  فعـاالن  سـردرگمی  موجـب 

است. دستورالعمل هایی در خصوص تعیین مقدار 

عرضـه داخلـی یـا ایجـاد محدودیـت صـادرات غیـر 

منطقـی، اعمـال محدودیت قیمت، قیمت گـذاری 

دستوری محصوالت زنجیره و وضع عوارض صادراتی 

از سـوی وزارت صمت در ابتدای سـال جاری، بازارها 

و فرصت هـای صادراتـی را از بیـن بـرده  اسـت. ایـن 

عوامـل موجـب شـده  اسـت کـه چشـم انداز صنعـت 

فوالد ایران با ابهامی جدی مواجه شود. ضمن اینکه 

اعمـال محدودیـت بـرق و گاز، عـالوه بـر افزایـش 

چند برابری قیمت آن ها، باعث دسترسی نداشتن 

هدررفـت  بـه  و  شـده  تولیـد  مزیت هـای  بـه 

سـرمایه گذاری های صـورت  پذیرفتـه و جلوگیـری از 

ادامـه رونـد رو به رشـد ایـن صنعـت شـده اسـت. ایـن 

موارد، در کنار بهبود نیافتن شـاخص های اقتصادی 

کشـور، موجـب شـده  اسـت کـه قیمـت تمام شـده 

محصول باال باشد و بر خالف سال های قبل، چندان 

توجیه اقتصادی نداشته باشد. همچنین عدم توازن 

احـداث  و  فـوالد  صنعـت  سـرمایه گذاری های  در 

واحدهـای جدیـد بـدون در نظـر گرفتـن توسـعه زیـر 

سـاخت ها موجب شـده اسـت که علی رغم باالرفتن 

میزان ظرفیت تولید، به دلیل سرمایه گذاری نکردن 

در حوزه تولید و تامین انرژی، نتوان از این ظرفیت ها 

اسـتفاده کرد. مشـکل تامین آب از جمله مشـکالت 

قدیمی صنعت فوالد است و جانمایی فوالدسازی های 

جدید در دل کویر، از دیگر مواردی است که باید به 

آن اشاره کرد.

عرضه منظم محصوالت فخوز در   
بورس کاالی ایران

وکیلـی در ادامـه بـه وضـع عـوارض صادراتـی در 

ابتـدای سـال جـاری بـه عنوان مانعـی در راه توسـعه 

اشـاره کرد و گفت: در حالی که فضای کسـب وکار 

کاهـش  همـراه  بـه  پیش گفتـه  پیچیـده  و  سـخت 

ویـروس کرونـا،  دلیـل شـیوع  بـه  تقاضـای جهانـی 

مارجیـن سـود در طـول زنجیره فـوالد را کاهـش داده 

اسـت، اقـدام دولـت در وضـع عـوارض صادراتـی 

در ابتـدای امسـال، عـالوه بـر سـرکوب مقطعـی 

هزینه هـای  تحمیـل  باعـث  داخلـی،  قیمت هـای 

جدید شـد و کشـور را با افت تولید مواجه کرد. در 

زمانـی کـه جنـگ روسـیه و اوکرایـن و تحریـم روسـیه 

موجب شده است که عرضه محصوالت فوالدی از 

حـوزه »CIS« کاهـش پیـدا کنـد و فرصتی طالیی به 

منظـور جایگزینـی محصـوالت ایرانـی فراهـم شـود، 

متاسـفانه بـا وضـع عـوارض صادراتی، ایـن فرصت از 

در  دولـت  جانـب  از  تصمیـم  ایـن  رفـت.  دسـت 

شـرایطی گرفتـه شـد کـه مطابـق دسـتورالعمل های 

قبلـی، مجـوز صـادرات محصـوالت منـوط به عرضه 

در بورس بود و در صورت عدم خرید، توسط دولت 

اعطـا می شـد. اگرچـه شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

راسـتای تامین نیاز داخلی، با عرضه محصوالت در 

داخـل کشـور بـه عنـوان اولویـت برنامه های فـروش، 

 مشکل تامین آب از جمله 
مشکالت قدیمی صنعت 
فوالد است و جانمایی 

فوالدسازی های جدید در دل 
کویر، از دیگر مواردی است 

که باید به آن اشاره کرد
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آن می تواننـد بـه اثربخشـی اسـتراتژی های تولیـد و 

فـروش در راسـتای کسـب سـودآوری هرچـه بیشـتر 

شـرکت پی ببرند. پایین بودن این شـاخص حاکی از 

دو عامـل کاهـش فـروش یـا بـاال بـودن هزینه هـای 

اسـت.  محصـول  تمام شـده  قیمـت  بـرای  سـربار 

استراتژی شرکت های سودآور همواره کاهش قیمت 

رسـاندن  حداقـل  بـه  راه  از  محصـول  تمام شـده 

و  تولیـد  بهـره وری  بـردن  بـاال  سـربار،  هزینه هـای 

همچنیـن بازاریابـی قوی تـر بـرای فـروش بیشـتر بـا 

قیمت بهتر محصول بوده اسـت تا بتوانند بازدهی 

فـروش باالتـری را ثبـت کنند. هرچه ایـن عدد باالتر 

باشد، میزان تحقق این اهداف بیشتر خواهد بود

.

درخشش فوالد خوزستان در توسعه   
تولید و فروش محصوالت

فـوالد خوزسـتان  فـروش داخلـی شـرکت  مدیـر 

اتخـاذ  رغـم  بـه  فـوالد خوزسـتان،  کـرد:  خاطرنشـان 

تدابیـری بـرای افزایـش بهـره وری، بـا داشـتن ویژگـی 

منحصربه فـرد تولیـد همزمـان دو محصـول بیلـت و 

اسـلب در کشـور، از راه مدیریـت ذوب تولیـدی بـا 

توجه به قیمت فروش این دو محصول و نیز با تولید 

تولیـد  بـا  درآمـد  افزایـش  بـرای  گران تـر،  محصـول 

محصـول بـا ارزش افـزوده باالتـر تـالش می کنـد. ایـن 

شـرکت، همچنیـن بـا تولیـد و بازاریابـی گونه هـای 

فـوالدی خـاص و دارای ارزش افـزوده باالتـر، در ایـن 

بنـگاه  هـر  وجـودی  هـدف  برمـی دارد.  گام  مسـیر 

اقتصادی، از جمله شرکت فوالد خوزستان، سودآوری 

پایـدار بـرای ذی نفعـان اسـت. بـرای تحقـق ایـن مهم، 

داشـته  وجـود  کـه  عدیـده ای  مشـکالت  علی رغـم 

هزینـه  مدیریـت  بـر  همـواره  شـرکت  ایـن  اسـت، 

تمام شـده محصـول، فـروش محصـوالت متنـوع و بـا 

ارزش افـزوده باالتـر و همچنیـن فـروش و بازاریابی در 

بازارهـای جدیـد  تاکیـد داشـته و نتیجـه ایـن تـالش، 

بازدهـی مناسـب در سـنوات اخیـر، بـا بـه حداقـل 

رساندن تنش های فضای کسب وکار بوده است.

وکیلی در پایان یادآور شد: امید است که دولت، 

بـا برنامه ریـزی درسـت بـرای بهبـود زیرسـاخت های 

مبادالتی کشور و حمل ونقل داخلی، توجه به دانش 

فنی روز، توسعه صنعت فوالد بر اساس شاخص های 

صرفا اقتصادی، حذف دستورهای ضدتولیدی، ایجاد 

تنوع و تخصص در سبد محصوالت گوناگون، توجه 

به آمایش سرزمینی در توسعه در طول زنجیره تولید 

و ایجاد نکردن گلوگاه در طول این زنجیره، بومی سازی 

قطعات و تجهیزات مصرفی در تولید و توجه کردن به 

نظرهای کارشناسـانه انجمن های تخصصی از جمله 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، بر تسـهیل توسـعه 

پایدار و رفع چالش ها و موانع همت کند. با ایجاد این 

زمینه هـا، شـرکت های فعـال دولتـی و خصوصـی در 

زمینـه صنعـت فـوالد، بـا افزایـش سـرمایه گذاری و بـا 

نـگاه بـه آینـده و توسـعه توانمندی هـا به  خصـوص در 

حـوزه صـادرات، بـرای رشـد و بالندگی خود و صنعت 

فوالد کشور تالش خواهند کرد.

همیشـه بـرای تامیـن نیـاز داخـل تـالش کـرده و در 

صـورت تحقـق ایـن هـدف، بـه صـادرات محصوالت 

پرداختـه اسـت. ایـن امـر بـا عرضه منظم هفتگی در 

بـورس کاالی ایـران در دسـتور کار بـوده اسـت. بـه 

همیـن دلیـل، شـرکت بـورس کاالی ایـران، شـرکت 

برتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  را  خوزسـتان  فـوالد 

شـرکت های عرضـه کننـده در بـورس در سـال 1400 

برگزید و از این شرکت تقدیر و تجلیل کرد.

وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه قرارگیـری فـوالد 

خوزستان در مسیر توسعه و سودآوری، اذعان کرد: 

بـا توجـه بـه سـختی شـرایط کسـب وکار در کشـور و 

افزایـش رقابـت، بنگاه هـای اقتصادی فعـال در حوزه 

فـوالد، بایـد بـا افزایـش بهـره وری، بهبـود عملکـرد، 

کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد، تاب آوری 

فـروش  بـازده  شـاخص  دهنـد.  افزایـش  را  خـود 

از معیارهـای سـنجش  )Return on Sales( یکـی 

کارآمدی و بهره وری عملیاتی در مدت زمانی معین 

بـرای یـک بنـگاه اقتصـادی اسـت کـه بـه کمـک آن 

می تـوان از بـازده عملیاتـی خـود بـرای ایجـاد سـود 

باالتـر بهـره بـرد. بـه تعبیر دیگـر، شـرکت می تواند با 

مدیریـت کارآمـد هزینه های سـربار خود و بـاال بردن 

تاب- آوری در شـرایط نامسـاعد بازار، سـود عملیاتی  

را در سـطحی باالتـر حفـظ کنـد. ایـن شـاخص کـه از 

طریـق تقسـیم درآمـد عملیاتـی بـر درآمـد ناخالـص 

محاسبه می شود، همواره برای ذی نفعان از اهمیت 

ویـژه ای برخـوردار بوده اسـت زیرا با تجزیه  و تحلیل 
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مدیرعامل شـرکت صنایع آلومینیوم آبسـکون گفت: در تالش هسـتیم با به روزرسانی تجهیزات 
و ماشـین آالت و اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا، عالوه بر ایجاد اشـتغال و افزایش تولید، به بازارهای 

جهانی راه پیدا کنیم.

خودکفایی در تولید، با توسعه و تکیه بر 
تکنولوژی روز 

هبت الله فاضلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، ضمـن مثبـت 

 : کـرد  بیـان  توسـعه ای،  کـردن طرح هـای  ارزیابـی 

توسعه پایدار باعث ایجاد رونق اقتصادی و پیشرفت 

سـازمان و همچنیـن دسـت یابی بـه تکنولـوژی روز 

دنیـا خواهـد شـد. ضمـن اینکه به روزرسـانی مـداوم 

توسـعه ای  برنامه هـای  و  ،طراحی هـا  ماشـین آالت 

همـواره در دسـتور کار شـرکت صنایـع آلومینیـوم 

آبسکون قرار داشته است .

وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت اجـرای طرح هـای 

توسـعه ای، عنـوان کـرد: شـرکت صنایـع آلومینیـوم 

آبسکون در نظر دارد جهت افزایش تولید و استفاده 

از تکنولوژی روز دنیا، دستگاه پرس اکستروژن بسیار 

پیشـرفته بـا ظرفیـت بیـش از دو هـزار و 500 تـن را 

خریـداری و بـه زودی راه انـدازی کنـد. این مسـئله به 

عنوان یکی از مهم ترین طرح های توسـعه ای شـرکت 

در راستای افزایش تولید و بهره گیری از تکنولوژی روز 

در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با توجه به 

آلومینیومـی،  مقاطـع  تولیـد  بـرای  شـرکت  اینکـه 

پادرکوتینـگ، آندایزینـگ، درو پنچره سـازی و اجـرای 

سـاختمان کرتین وال نیازمند شیشـه اسـت، بنابراین 

راه انـدازی خـط شیشـه را بـه عنـوان یکـی دیگـر از 

طرح هـای توسـعه ای در دسـتور کار داریـم و در سـال 

1402 به بهره برداری خواهیم رساند. 

مدیرعامـل شـرکت صنایـع آلومینیـوم آبسـکون 

اذعـان کـرد: طراحـی و محاسـبه تمـام پروژه هـای 

صـورت  شـرکت  فنـی  دفتـر  توسـط  سـاختمانی 

می پذیـرد و همچنیـن تامیـن آلومینیـوم مـورد نیـاز 

انجـام  شـرکت  خـود  توسـط  آبسـکون  پروژه هـای 

می شود. بنابراین افتخار می کنیم که به خودکفایی 

و  یافته ایـم  دسـت  آلومینیـوم  صنعـت  در  کامـل 

ضـرورت دارد جهـت حضـور موثـر و موفـق در بـازار 

ایـران، از لحـاظ نرم افـزازی و تجهیـزات همـواره بـه 

روز باشیم.

فاضلـی در ادامـه تصریـح کـرد: در نظر داریـم در 

تولید بیلت آلومینیومی نیز برنامه ریزی داشته باشیم 

و امیـدوار هسـتیم سـایر تولیدکننـدگان محصـوالت 

آلومینیومـی بـه ویـژه بیلـت نیـز ضمـن به روزرسـانی 

ماشین آالت خود و استفاده از تکنولوژی روز دنیا، به 

خودکفایـی در تولیـد بیلـت دسـت پیـدا کننـد و در 

جهت پیشرفت کشور گام بردارند .

از  بهره بـرداری  کـرد:  مطـرح  ادامـه  در  وی 

از  کارگیـری  بـه  بـا  شـرکت  توسـعه ای  طرح هـای 

تکنولوژی و دانش روز دنیا، عالوه بر افزایش درآمد، 

باعث افزایش تولید و ایجاد امید و انگیزه در صنایع 

هسـتیم  تـالش  در  و  شـد  خواهـد  آلومینیومـی 

قدم های مثبتی در این راستا برداریم.

مدیرعامل شـرکت صنایع آلومینیوم آبسکون با 

اشاره به اهمیت به کارگیری از نیروهای متخصص 

داخلـی در اجـرای طرح هـای توسـعه ای، گفـت: بـا 

توجـه بـه فرمایشـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی 

مبنی بر تولید، اشتغال زایی و خودکفایی در تولید، 

تمـام  حاضـر  درحـال  کـه  هسـتیم  شـاکر  را  خـدا 

پروژه های بزرگ سـاختمانی شـرکت آبسـکون توسـط 

متخصصان داخلی همراه با اسـتانداردهای جهانی 

انجـام می شـود . بـرای مثـال، سـاختمان چهل طبقه 

غدیـر و مجلـس شـورای اسالمی،سـاختمان شـهید 

خـرازی و پـروژه هـای بـزرگ دیگـر، همه و همه نمونه 

هنر متخصصان داخلی در شرکت آبسکون است و 

خوشبختانه این شرکت توانایی انجام پروژه هایی از 

این دسـت و حتی پیشـرفته تر را در خارج از کشـور 

بـه  تولیـد و عـدم وابسـتگی  دارد. خودکفایـی در 

خـارج از کشـور، در دسـتور کار مدیریـت شـرکت 

صنایع آلومینیوم آبسکون قرار گرفته است و روز به 

روز بـر اهمیـت تحقـق آن در مجموعـه مدیریتـی 

شرکت افزوده خواهد شد.

فاضلـی در پایـان ضمـن تاکیـد بر آمـوزش نیروی 

انسـانی متخصص در راستای تحقق توسـعه، یادآور 

انسـانی  نیروهـای  تعـداد  آبسـکون  شـرکت  شـد: 

متخصـص خـود را از 120 نفـر در سـال 1399، بـه 250 

نفـر در سـال جدیـد افزایـش داده اسـت و امیـدوار 

هسـتیم بـا توجـه بـه طرح هـای توسـعه ای شـرکت و 

و  پروفیـل  و  پنچـره  درو  بـازار  بـه  ورود  همچنیـن 

نماسـازی سـاختمان در آینـده، ایـن تعـداد را هرچـه 

بیشتر افزایش دهیم.

مدیرعامل صنایع آلومینیوم آبسکون عنوان کرد:
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مدیـر امـور معـادن شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن گفـت: تحریـم، چالـش بزرگی اسـت که 
معدنـکاران کشـور بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کننـد و امکان دسترسـی به قطعـات، تجهیزات و 

دستگاه های تخصصی بیش از پیش دشوار شده است. 

بومی سازی ژئورادار در گهرزمین 
زیر سایه تحریم 

حسـین اکبـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

سـنگ آهـن گهرزمیـن برنامه ریزی جامـع و اقدامات 

سـازنده ای در راسـتای اجـرای طرح هـای توسـعه ای 

انجام داده است. میزان تولید سنگ آهن در شرکت 

طی سال گذشته، 15 میلیون تن بوده و این رقم در 

حـال حاضـر بـه 16 میلیـون و 500 هـزار تـن افزایـش 

یافتـه اسـت. همچنین میزان باطله بـرداری در سـال 

تحقـق رشـد تولیـد در مجموعـه، حـدود 30 درصـد 

ماشـین آالت معدنـی نوسـازی شـده اند و از آنجایـی 

کـه عمـق معـدن در سـال جـاری افزایـش یافتـه و 

عمیق تر شـده اسـت، در تالش هسـتیم شـاهد تکرار 

نوسـازی ماشـین آالت مجموعـه باشـیم. بـا توجـه به 

نیـاز واحدهـای تولیـدی به سـنگ آهن، ممکن اسـت 

میزان افزایش تولید ماده معدنی چشمگیر نباشد و 

بـه حـدود 17 میلیـون تـا 18 میلیـون تـن برسـد امـا بـا 

توجه به اینکه معدن در حال عمیق تر شدن است و 

بایـد عملیـات پیـش باطله بـرداری صورت پذیـرد، بر 

همیـن اسـاس میـزان باطله بـرداری در سـال 1402، 

حدود 100 میلیون تن برآورد می شود.

مدیر امور معادن شرکت سنگ آهن گهرزمین در 

خصـوص اهمیـت اکتشـاف، عنـوان کـرد: اکتشـاف، 

مقوله بسیار مهمی است که همواره باید در دستور 

کار معدنـکاران قـرار بگیرد و همزمان با افزایش عمق 

معادن، باید تکمیل اطالعات مورد نیاز در دستور کار 

فعاالن معدنی باشد. شرکت سنگ آهن گهرزمین در 

سال جاری، حفاری مغزه گیری به میزان 15 هزار متر 

را در دستور کار قرار داده است که حدود 11 هزار متر 

از آن محقـق شـده اسـت و تـا پایـان دی مـاه امسـال 

اجـرای  دنبـال  بـه  همچنیـن  شـد.  خواهـد  تکمیـل 

عملیات حفاری به میزان 40 هزار متر جهت تکمیل 

اکتشافات در سال آینده هستیم.  

قبل، حدود 50 میلیون تن بوده و در تالش هسـتیم 

این میزان به 80 میلیون تن در سال جاری رشد پیدا 

باطله بـرداری،  عملیـات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کنـد. 

اسـاس  بـر همیـن  اسـت،  تولیـد  بـرای  آماده سـازی 

می تـوان گفـت حجـم تولیـد به میـزان 30 درصـد در 

شرکت سنگ آهن گهرزمین رشد پیدا کرده است. 

وی در راسـتای تحقـق طرح هـای توسـعه ای در 

شرکت سنگ آهن گهرزمین، مطرح کرد: به منظور 
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اکبری خاطرنشان کرد: از آنجایی که عمق معدن 

گهرزمیـن در حـال افزایـش اسـت، نیازمنـد توسـعه و 

تکمیل مطالعات ژئوتکنیک و پایداری شیب هستیم 

و اهمیـت ایـن مسـئله زمانـی دوچندان می شـود که 

ممکن است با عمیق تر شدن معدن، با چالش ریزش 

دیواره هـای معـدن مواجه شـویم. در حالی که تا قبل 

از این، در معادن مجموعه به ویژه معدن شماره سه 

بحث پایداری شـیب مطرح نبوده اسـت اما در حال 

حاضر باید توجه بیشتری به این مقوله داشته باشیم. 

آهـن  سـنگ  شـرکت  ژئوتکنیـک  مطالعـات   2 فـاز 

گهرزمیـن آغـاز شـده و بـه کمیسـیون مقـاالت ارسـال 

شـده اسـت. ضمن اینکه مناقصه آن نیز انجام شـده 

اسـت و در حالی بررسـی فنی سـه شـرکت حاضر در 

این بخش هستیم. عالوه براین، الزم است مطالعات 

مطالعـات  کنـار  در  )هیدروژئولـوژی(  آبشناسـی 

ژئوتکنیک صورت پذیرد و بر همین اساس پیش بینی 

حفاری اکتشافی ژئوتکنیکی به میزان 22 هزار متر در 

مجموعـه انجـام شـده اسـت. مراحـل ابتدایی تحقق 

ایـن مهـم در حـال انجـام اسـت و امیـدوار هسـتیم 

اجرای آن به زودی آغاز شود.

وی در ادامه  به پروژه های در حال اجرای شرکت 

سـنگ آهـن گهرزمیـن اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از 

پروژه هایی که در حال اجرای آن هستیم، سنگ شکن 

درون معدنـی بـه منظـور حمـل باطلـه بـه وسـیله نـوار 

نقاله است. از آنجایی که حمل مواد معدنی و باطله 

بـا اسـتفاده از نـوار نقالـه مقـرون به صرفه تر اسـت، بر 

همین اسـاس اجرای این پروژه مهم را در دسـتور کار 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  البتـه  داده ایـم.  قـرار  خـود 

قرارگیری نوار نقاله در معادن، دشوارتر از کارخانجات 

است؛ چراکه مسیر نقاله ) از ابتدا تا انتها( در داخل 

یک کارخانه مشخص است اما این مسیر در معادن 

در حالـت سـه بعـدی متغیـر اسـت و بـه دنبـال آن 

قرارگیـری نـوار نقالـه دشـوار می شـود. مطالعـات ایـن 

مهـم توسـط یـک شـرکت خارجـی بـا همکاری مشـاور 

داخلی در حال انجام است و به احتمال فراوان طرح 

آن تا پایان ماه آینده تحویل داده خواهد شد. الزم به 

ذکـر اسـت کـه ایـن پـروژه بـرای اولیـن بـار در معـادن 

کشـور اجرا خواهد شـد و بدون شـک اجرای آن تاثیر 

شگرفی در معادن کشور خواهد داشت.

مدیـر امـور معـادن شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین 

تصریـح کـرد: یکـی دیگـر از طرح هایـی کـه در دسـت 

اجـرا قـرار دارد، پایـش دیواره هـای معـدن از جهـت 

حرکت و ریزش دیواره ها است. به همین منظور، یک 

دوربیـن تمـام اتوماتیـک در جنـوب معدن گهرزمین 

نصب شـده و تعداد 70 منشـور در دیواره ها اسـتفاده 

شـده اسـت کـه هـر دو دقیقـه یـک بـار توسـط ایـن 

دوربین پایش می شـوند. این بدین منظور اسـت که 

اگر حرکت غیر عادی یا ریزشی در دیواره معدن رخ 

داد، قبل از ایجاد هرگونه خسارت مالی و جانی، این 

نوسـانات شناسـایی و تمهیدات الزم نیز اندیشـیده 

شود. همچنین برای اولین بار در داخل کشور، تولید 

یـک شـرکت  توسـط  دیواره هـا  پایـش  بـرای  ژئـورادار 

دانش بنیـان بومی سـازی شـده اسـت و از آنجایـی که 

دوربین تمام اتوماتیک به صورت نقطه ای دیواره  های 

معـدن را پایـش می کنـد، ژئـورادار به صورت پیوسـته 

دیواره ها را اسکن خواهد کرد و می توانیم لرزش های 

در حـد میلی متـر را از ایـن طریق بررسـی کنیم. آنچه 

در این میان حائز اهمیت است، بومی سازی ژئورادار 

به وسیله متخصصان داخلی محسوب می شود که 

هـم بخـش نرم افـزاری و هـم سـخت افزاری در داخـل 

کشور صورت پذیرفته است. 

اکبری در پایان ضمن اشاره به اهمیت بومی سازی 

قطعـات ماشـین آالت معدنـی، یـادآور شـد: در تـالش 

هسـتیم تـا بـا همـکاری مهندسـان شـرکت، قطعـات 

ماشـین آالت موجـود بـه ویـژه باربری ها را بومی سـازی 

کنیم. از آنجایی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، 

امکان واردات ماشین آالت معدنی سنگین به داخل 

وجـود نـدارد و امیـدوار هسـتیم بتوانیـم بـه ایـن مهـم 

جامه عمل بپوشانیم. متاسفانه تحریم، چالش بزرگی 

اسـت که معدنکاران کشـور با آن دسـت و پنجه نرم 

می کنند و امکان دسترسی به قطعات، تجهیزات و 

دسـتگاه های تخصصـی بیـش از پیـش دشـوار شـده 

است. قطعات یدکی تقلبی موجود در سطح بازار که 

مـورد نیـاز شـرکت های بزرگـی معدنی و فلزی اسـت،  

هزینه بـر و زمان بـر شـده و از سـوی دیگـر، واردات 

قطعات نیز به شـدت دشـوار شـده است که امیدوار 

هسـتیم در آینـده واردات ماشـین آالت معدنـی بـا 

سرعت بیشتری صورت پذیرد. 

 با توجه به اینکه معدن 
در حال عمیق تر شدن 

است و باید عملیات پیش 
باطله برداری صورت پذیرد، 

بر همین اساس میزان 
باطله برداری در سال 

140۲، حدود 100 میلیون 
تن برآورد می شود
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معاون اجرایی شـرکت توسـعه فـرآوری صنایـع و معادن ماهان سـیرجان گفـت: اولویت اصلی 
شـرکت در خصـوص اجـرای طرح هـای توسـعه ای در سـال آتـی را می تـوان در سـه بخش اصلی 
شـامل طرح هـای در دسـت اجـرای واحدهـای فـرآوری جهـت تکمیـل زنجیـره فـوالد از طریـق 
سـرمایه گذاری مسـتقیم، شـتاب بخشـیدن به پروژه های مختلف اکتشافی در سطح کشـور و خرید 

سهام شرکت های فوالدی خالصه کرد.

شتاب بخشی به پروژه های 
اکتشافی در راستای توسعه

علیرضا پژوه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« در ارتبـاط با چشـم انداز و 

طرح هـای  اجـرای  در  شـرکت  ایـن  هد ف گـذاری 

توسعه ای، بیان کرد: شرکت توسعه فرآوری صنایع و 

معـادن ماهـان سـیرجان بـه عنـوان یـک شـرکت فعـال 

معدنی و صنعتی، در افق پنج ساله چشم انداز تبدیل 

شـدن بـه شـرکتی سـرآمد و بـا جایـگاه برتـر درتوسـعه 

صنایـع و معـادن کشـور را برنامه ریـزی کـرده اسـت و 

عالوه بر طرح های توسـعه ای که در راسـتای تکمیل 

در  دارد،  اجـرا  در دسـت  هلدینـگ  فـوالد  زنجیـره 

بـه سـبد  تنوع بخشـی  و  خصـوص سـرمایه گذاری 

محصـوالت معدنـی و صنایـع معدنی خود در سـایر 

مـواد معدنـی از جملـه فلـزات اساسـی روی، سـرب، 

مگنز و مس، فلزات گران بهای طال و نقره و همچنین 

مـواد معدنـی غیـر فلـزی نیـز اهـداف مشـخصی را 

بـا  هسـتیم  امیـدار  و  اسـت  کـرده  هدف گـذاری 

برنامه ریـزی مـدون بـه اهـداف تعییـن شـده دسـت 

پیدا کنیم.

در  شـرکت  اصلـی  اولویـت  خصـوص  در  وی 

خصـوص اجـرای طرح هـای توسـعه ای، عنـوان کـرد: 

بـه  بخشـیدن  شـتاب  مسـتقیم،  سـرمایه گذاری 

پروژه هـای مختلـف اکتشـافی در سـطح کشـور و 

خرید سـهام شـرکت های فـوالدی خالصه کـرد که با 

جهـت  اسـتراتژی  همچنیـن  و  لـزوم  بـه  عنایـت 

سرمایه گذاری در سایر مواد معدنی به غیر از آهن، 

یکـی از مهم تریـن اولویت هـا، بهره بـرداری از معـادن 

سـرب و روی و سـرمایه گذاری در احـداث واحـد 

فرآوری در این زمینه است.

معـاون اجرایـی شـرکت توسـعه فـرآوری صنایـع و 

معـادن ماهـان سـیرجان ضمـن اشـاره بـه طرح هـای 

توسـعه ای در حال اجرای این شـرکت، مطرح کرد: ما 

در بخـش احـداث واحدهای فرآوری زنجیره فوالد دو 

طـرح بـزرگ ملـی احـداث کارحانـه گندله سـازی و 

احداث کارخانه کنسانتره سازی هر کدام به ظرفیت 

دو میلیون و 500 هزار تن و همچین واحد خردایش و 

پرعیارسـازی سـنگ آهن به ظرفیت چهار میلیون تن 

در سـال را در راسـتای تکمیل زنجیره فوالد هلدینگ 

ماهـان در دسـت اقـدام داریـم. همچنیـن در حـوزه 

نیـز 10 محـدوده  معـادن  بـرداری  بهـره  و  اکتشـاف 

معدنی و اکتشافی را در دست اجرا قرار داده ایم.

اولویت اصلی شرکت در خصوص اجرای طرح های 

توسـعه ای در سـال آتـی را می تـوان در سـه بخـش 

اصلـی شـامل طرح های در دسـت اجـرای واحدهای 

طریـق  از  فـوالد  زنجیـره  تکمیـل  جهـت  فـرآوری 

شرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان 
سیرجان به عنوان یک 
شرکت فعال معدنی و 

صنعتی، در افق پنج ساله 
چشم انداز تبدیل شدن به 
شرکتی سرآمد و با جایگاه 
برتر درتوسعه صنایع و 

معادن کشور را برنامه ریزی 
کرده است
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بحـث  در  داد:  ادامـه  راسـتا  همیـن  در  پـژوه 

احـداث واحـد هـای فـرآوری یاد شـده که بـه صورت 

یک مجتمع صنعتی و در منطقه سیرجان برنامه ریزی 

شـده اسـت، به طور کلی مشـاور طرح ها انتخاب و 

FS طـرح نهایـی شـده اسـت. پیمانـکار نیـز انتخاب 

شـده اسـت و عقـد قـرارداد صـورت گرفته کـه واحد 

خردایـش و پیـش فرآوری سـنگ آهن در حال احداث 

بـه بهره بـرداری مـی رسـد.  پایـان سـال  تـا  اسـت و 

عملیـات اجرایـی احـداث واحـد کنسانتره سـازی از 

ابتـدای امسـال آغـاز شـده اسـت و تجیـز کارگاه و 

عملیـات اجرایـی واحـد گندله سـازی نیـز بـه زودی 

فعالیت هـای  موضـوع  در  شـد.  خواهـد  عملیاتـی 

معدنـی نیـز یـک محـدوده پلـی متـال در منطقـه 

دامغـان در مراحـل اکتشـاف تفصیلـی قـرار دارد که 

طی سـال آینده اسـتخراج مواد معدنی سـرب، روی، 

دو  شـد.  خواهـد  آغـاز  معـدن  از  مـس  و  فلوریـن 

محدوده معدنی با اولویت سنگ آهن، سرب و روی 

و لیتیـم در منطقـه بافـق و بهابـاد در آسـتانه صـدور 

اکتشـاف  عملیـات  کـه  اسـت  اکتشـاف  پروانـه 

مقدماتـی و تفصیلـی ایـن محدوده هـا تـا سـال آینده 

انجام خواهد شد و در هفت محدوده معدنی دیگر 

نیز که مشتمل بر تنوعی مواد معدنی فلزی و غیر 

پروانـه  داریـم  امیـد  آتـی  سـال  طـی  اسـت،  فلـزی 

اکتشاف صادر شود.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای تامین نهاده های 

خـوراک  گفـت:  اسـت،  شـده  اندیشـیده  تولیـد 

طرح هـای فـرآوری در دسـت اجـرا از طریـق ذخایـر 

معادن 5 و 2 گل گهر تامین خواهد شد. ضمن اینکه 

در توسـعه معـادن هـم فعـال و درحـال تـالش بـرای 

افزایش ذخایر معدنی به خصوص سنگ آهن هستیم. 

البتـه قابـل ذکر اسـت که مجموعه هلدینگ ماهان 

زنجیره فوالد را در پایین دسـت در اختیار دارد و در 

واقـع تکمیـل زنجیره احـداث این طرح ها از تکالیف 

شرکت ماهان سیرجان است.

معـاون اجرایی شـرکت توسـعه فـرآوری صنایع و 

معـادن ماهـان سـیرجان خاطرنشـان کـرد: مـا دارای 

یک زنجیره کامل فوالد هستیم. آهن اسفنجی را در 

کارخانه احیا استیل فوالد بافت و ذوب و نورد را در 

فـوالد بنـاب و بهره بـرداری از معـدن 5 گل گهـر را 

داریـم. همچنیـن سـهامدار معـدن 2 گل گهـر نیـز 

هسـتیم. مجمـوع ایـن طرح هـا به لحاظ اسـتراتژیک 

برای تکمیل زنجیره مورد نیاز است تا زنجیره تامین 

زنجیـره  ایـن  تکمیـل  بـا  و عالوه برایـن  پایـدار شـود 

افزایش، بهروه وری و افزایش سودآوری قابل توجهی 

هـم خواهیـم داشـت. در خصوص بهره برداری سـایر 

معـادن نیـز در درجـه اول موجـب تنوع بخشـی بـه 

و  شـد  خواهـد  شـرکت  معدنـی  سـبد محصـوالت 

همچنیـن موجـب افزایـش درامـد شـرکت شـده و 

ریسـک تـک محصولـی و رکـود هـای بـازار را کاهـش 

خواهد داد.

پژوه در ارتباط با استراتژی این شرکت در جذب 

نیـروی انسـانی متخصـص بـرای اجـرای طرح هـای 

احـداث  طرح هـای  در  کـرد:  اذعـان  توسـعه ای، 

توسـعه  و همچنیـن طرح هـای  فـرآوری  واحدهـای 

معـادن کـه در دسـت اقـدام داریـم، نزدیـک بـه 800 

نفر اشـتغال مسـتقیم ایجاد خواهد شـد که به مرور 

و بـا بهره بـرداری از معـادن مختلـف ایـن رقـم تـا یـک 

هزار و 200 نفر نیز افرایش می باید. در فرایند جذب 

هـم  نیـاز  مـورد  انسـانی  نیروهـای  اسـتخدام  و 

اسـتراتژی های ویژه مختص به خود را داریم و طبق 

ایـن اسـتراتژی ها کـه بـر پایـه اصـول شایسته سـاالری 

استوار است، بعد از شناسایی افراد کاردان، نخبه و 

جـوان در حوزه هـای مـورد نیـاز از آن هـا دعـوت بـه 

همـکاری می کنیـم و طـی یـک رونـد از پیـش تعییـن 

شده و گذراندن دوره آموزشی، آن ها را به استخدام 

شـرکت در می آوریـم. تاکنـون ایـن روش بـه خوبـی 

پاسـخگوی نیـاز مـا بـوده اسـت و توانسـته ایم بـا ایـن 

مختلـف  بخش هـای  در  را  مناسـبی  افـراد  روش، 

شـرکت بر اسـاس چشـم انداز، اهداف و نگرش خود 

جذب کنیم.

وی در پایـان ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت آمـوزش، 

یادآور شد: خوشبختانه با عنایت به وجود دانشگاه ها 

و مراکز علمی و صنعتی متعدد و قابل تکیه در سطح 

کشـور، دانـش فنـی و تخصصـی هـم در بخش هـای 

مختلـف معدنـی و هـم احـداث صنایـع معدنـی در 

کشـور وجود داشـته اسـت و در این زمینه عمده کار 

توسط متخصصان داخلی انجام می شود و در بحث 

تجهیزات واحدهای صنعتی نیز بخش قابل توجهی 

از تجهیـزات در داخـل سـاخته شـده و بـا اطمینـان 

خاطر نسـبتا باالیی در صنایع قابل اسـتفاده است و 

بخـش اندکـی نیـز کـه بـه صـورت وارداتـی اسـتفاده 

می شود، در بعضی شرکت های داخلی بومی سازی 

شده است که به نظر می رسد در آینده نزدیک نیاز 

کشـور در ایـن زمینه هـا نیـز پوشـش داده خواهـد 

نیـاز  مـورد  تجهیـزات  داریـم  نیـز سـعی  مـا  شـد. 

کارخانه هـای در حـال احـداث را حتی المقـدور از 

نمونه هـای داخلـی تهیـه کنیـم تـا عـالوه بـر صـرف 

هزینـه کمتـر در خصـوص تامیـن قطعـات یدکـی و 

پشتیبانی دچار مشکل نشویم.
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مدیرعامل شـرکت چندوجهی فوالد لجستیک گفت: طراحی، سـاخت و راه اندازی زیرساخت های 
مـورد نیـاز بـرای بارگیـری و تخلیه در کلیـه نقاط کشـور و همچنین تامیـن و تهیه انبار همجـوار با 
خطـوط ریلـی برای محصوالت و مـواد اولیه، از اقدامات مهم شـرکت در زمینه بهبود زیرسـاخت ها و 

عملکرد حمل ونقلی کشور بوده است.

یکه تازی فوالد لجستیک در توسعه 
 حمل ونقل ریلی کشور

 مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد لجستیک عنوان کرد:

علی قبادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت اجرای 

بیـان کـرد: اجـرای هـر گونـه  طرح هـای توسـعه ای، 

توسـعه در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی و فلـزی، 

مسـتلزم ایجـاد و احـداث زیرسـاخت های مناسـب 

بـرای حمـل مـواد و محصوالت اسـت. اگرچه توسـعه 

تاثیر فراوانی بر عملکرد و بهره وری تولید و هزینه های 

نظـر  بـه  ایـن صنعـت دارد،  تمام شـده محصـوالت 

می رسـد در سـال های اخیر و به رغم جایگاه برجسته 

توسـعه  برنامه هـای  و  سیاسـت گذاری ها  در  آن 

باالدسـتی، مغفول مانده اسـت. روند کندتر توسـعه 

زیرسـاخت های حمل ونقل کشور در مقایسـه با روند 

توسعه و شکل گیری گسترده معادن و صنایع معدنی 

به ویژه در حوزه فوالد، موجب شده است تا در سطح 

کالن کشـور، مقولـه زیرسـاخت های حمل ونقـل بـه 

لحـاظ ظرفیـت و هزینه، به گلوگاهی بـرای این بخش 

بـدل شـود. در حالـی طـول خطـوط ریلـی کشـور بـه 

و  مـواد  حمل ونقـل  روش  اقتصادی تریـن  عنـوان 

محصوالت معدنی در ایران و جهان به حدود 14 هزار 

کیلومتـر می رسـد که مطابـق با برنامـه 1404 توسـعه، 

باید تا سه سال آینده به 25 هزار کیلومتر افزایش پیدا 

و  ناکافـی  سـرمایه گذاری های  کـه  هدفـی  کنـد. 

کم توجهی به حوزه زیرسـاخت های حمل در کشـور، 

تحقق آن را ناممکن ساخته است. به نظر می رسد که 
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صنایـع معدنـی و فـوالدی کشـور در سـال های آتـی بـا 

ریسـک هایی جـدی در خصوص عملکرد، بهـره وری و 

هزینه های حمل مواجه خواهند شد.

درخشش فوالد لجستیک در توسعه   
زیرساخت ها

وی در ارتبـاط بـا عملکـرد ایـن شـرکت در اجـرای 

طرح های توسعه ای، اذعان کرد: شرکت چندوجهی 

فوالد لجسـتیک یکی از بزرگ ترین شـرکت های فعال 

در حـوزه حمل ونقـل کشـور محسـوب می شـود کـه 

وظیفـه حمـل و جابه جایـی بـار و محصـوالت شـرکت 

فـوالد خوزسـتان را بـر عهـده دارد. ایـن شـرکت طـی 

سالیان گذشته، اقدامات متعددی را در زمینه بهبود 

زیرساخت ها و عملکرد حمل ونقلی کشور انجام داده 

ایـن شـرکت، در بخـش حمل ونقـل ریلـی،  اسـت. 

اقدام به راه اندازی، توسعه و نگهداری خطوط ریلی 

بـه منظـور حمـل مـواد اولیـه و محصـوالت کـرده 

اسـت. عالوه برایـن، طراحـی، سـاخت و راه انـدازی 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای بارگیری و تخلیـه در 

کلیـه نقـاط کشـور و همچنیـن تامیـن و تهیـه انبـار 

همجوار با خطوط ریلی برای محصوالت و مواد اولیه 

از دیگـر اقدامـات ایـن شـرکت بوده اند. شـرکت فوالد 

لجستیک همچنین امکان ارائه خدمات حمل ریلی 

بین المللی به کشور های حوزه »CIS« و »UIS« را نیز 

ایـن  ریلـی  زیرسـاخت های  حاضـر،  حـال  در  دارد. 

شـرکت را می تـوان در یـک هـزار و 700 واگـن لبه بلنـد 

حمـل معدنـی، 201 واگـن لبه کوتـاه حمـل محصـول، 

تعمیـرات  و  مانـوری  لوکوموتیـو  دسـتگاه  هشـت 

تخصصـی واگـن خالصـه کـرد. الزم بـه ذکر اسـت که 

انعقاد قرارداد حمل مواد معدنی با شرکت چادرملو 

باعث داشتن سهم 23 درصدی این شرکت در حمل 

ریلـی سـنگ آهن و کسـب رتبـه نخسـت حمـل ریلـی 

مواد اولیه در کشور شد.

مدیرعامـل شـرکت چندوجهـی فوالد لجسـتیک 

بخـش  در  لجسـتیک،  فـوالد  شـرکت  داد:  ادامـه 

 »C&C« حمل ونقـل جـاده ای، از 30 دسـتگاه کامیـون

تحت مالکیت این شرکت با ارزش 450 میلیارد ریال 

در پایانه خدماتی فنی خود بهره برداری کرده است. 

همچنیـن امـکان ارائـه خدمـات در حـوزه حمل ونقـل 

لجستیکی در محدوده کشوری و بین المللی را نیز با 

هدف کسـب رضایت مشـتریان دارد. گفتنی اسـت 

کـه ایـن شـرکت بـه طـور انحصـاری مسـئولیت حمـل 

شمش های شرکت فوالد خوزستان به ویژه در منطقه 

ویـژه اقتصـادی بنـدر امـام خمینی را بـر عهـده دارد. 

زیرسـاخت های شـرکت فـوالد لجسـتیک در بخـش 

اسـتانی، 20 دسـتگاه  جـاده ای شـامل مجـوز حمـل 

کامیـون کشـنده، پایانـه حمل ونقـل و خدمـات فنـی، 

نمایندگی شرکت آریا دیزل در استان خوزستان، انبار 

تخصصی قطعات و لوازم و مجتمع خدماتی - رفاهی 

برای رانندگان است.

ضرورت توسعه حمل ونقل ریلی در کشور  
قبـادی در ارتبـاط بـا اهمیـت توسـعه حمل ونقل 

بـه نتایـج  بـا توجـه  ریلـی در کشـور، عنـوان کـرد: 

چشـمگیر حمل ونقل ریلی و مزیت های آن بر سـایر 

روش هـا از جملـه کاهـش خطرهـا، ترافیـک، آلودگـی 

هـوا و مصـرف سـوخت، توسـعه ایـن بخـش باعـث 

کشـور  در  پایـدار  اقتصـادی  و  اجتماعـی  تاثیـرات 

خواهد شـد. از منظر اقتصاد کالن، قیمت سـوخت 

جـاده  بـر  ریـل  مزیـت  عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی 

محسـوب می شـود. حمـل هـر تـن - کیلومتـر بـار 

توسـط ریـل حـدود 3.1 سـنت صرفه  جویـی ناشـی از 

در  داشـت.  خواهـد  پـی  در  را  سـوخت  مصـرف 

صـورت محاسـبه میـزان صرفه  جویـی بر اسـاس دالر 

28 هـزار تومانـی، حـدود 364 تومان بـه ازای هر تن - 

کیلومتـر حمـل بـار ریلـی صرفه  جویـی در مصـرف 

سوخت اتفاق می افتد. سال گذشته 36 میلیارد تن 

- کیلومتـر بـار در بخـش ریلـی جابه  جـا شـده اسـت. 

چنانچـه معـادل50   درصـد این میزان، بـار از جاده به 

ریل افزوده شود، ساالنه   بیش از 6 هزار و 500میلیارد 

تومان در مصرف سـوخت صرفه جویی خواهد شـد. 

ایـن عـدد معـادل هزینـه تامیـن چهـار هـزار دسـتگاه 

واگـن نـو یعنـی نزدیـک بـه 20  درصـد از واگن  هـای 

موجود در کشور است.

وی در ادامـه بـه چالش هـای موجـود در زمینـه 

توسـعه حمل ونقل ریلی اشـاره کرد و گفت: علی رغم 

مزایای فراوان حمل ریلی در مقایسه با حمل جاده ای، 

این روش نیز با موانع و چالش هایی همراه بوده است. 

ا توجه به نتایج چشمگیر 
حمل ونقل ریلی و مزیت های 
آن بر سایر روش ها از جمله 

کاهش خطرها، ترافیک، 
آلودگی هوا و مصرف 

سوخت، توسعه این بخش 
باعث تاثیرات اجتماعی و 
اقتصادی پایدار در کشور 

خواهد شد
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از جملـه ایـن چالش هـا می تـوان بـه افزایـش نـرخ تعرفه 

تولیـد  بـر هزینه هـای  آن  تاثیـر  و  راه آهـن در کشـور 

محصوالت فوالدی اشاره کرد. طی سال های گذشته، 

راه  آهـن تنهـا یـک بـار در سـال تعرفـه حـق دسترسـی را 

افزایش می  داد و به  تناسب آن، نرخ حمل ریلی دارای 

ثباتـی مشـخص در دوره یک  سـاله بـود؛ در حالـی   کـه 

حمـل جـاده  ای ایـن ثبـات را نـدارد و نـرخ حمـل آن بـه 

صورت دوره  ای و مستمر تغییر می کند. مزیت دیگر 

بخش ریلی قیمت پایین تر آن از   جاده است و صاحبان 

کاال همواره انتظار دارند که حمل ریلی ارزان  تر از حمل 

جاده  ای باشد.

افزایش نامتعارف نرخ تعرفه راه آهن  
مدیرعامـل شـرکت چندوجهـی فوالد لجسـتیک 

تصریح کرد: کارشناسان بر این باور هستند که هر دو 

مزیت یادشده بخش ریلی، تحت تاثیر سیاست های 

تعرفـه  ای راه  آهـن طی دو سـال اخیـر، در حال کمرنگ 

شـدن  هسـتند. بـه طـور کلـی، نرخ حمـل ریلی بـار از 

سـه قسـمت تشکیل   شده اسـت: نرخ مالکانه، تعرفه 

دسترسـی بـه شـبکه ریلی و نـرخ لوکوموتیـو. افزایش 

تعرفه بهره برداری از سوی راه آهن که مشتمل بر نرخ 

لوکوموتیـو و نـرخ دسترسـی بـه شـبکه ریلـی اسـت و 

اختـالف حداقلـی آن بـا بخش جـاده ای، در نهایت به 

فـوالدی  محصـوالت  تمام شـده  قیمـت  افزایـش 

می انجامد. در واقع تبعیض  هایی میان بخش ریلی و 

  جـاده  ای وجـود دارد کـه در نتیجه آن، هزینه هایی بر 

بخـش ریلی تحمیل می شـود. مهم ترین تبعیـض در 

تفـاوت آشـکار میـان حـق دسترسـی در ایـن دو شـیوه 

حمـل اسـت. بـه طـوری کـه حـدود 30   درصـد از نـرخ 

حمل ریلی را نرخ دسترسـی به شـبکه ریلی تشـکیل 

می دهـد؛ در حالـی کـه در بخـش جـاده  ای این میزان 

حدود  9 درصد است.

از دیگـر  اذعـان کـرد:  قبـادی در همیـن راسـتا 

ریلـی،  حمل ونقـل  توسـعه  در  موجـود  چالش هـای 

افـزودن یـک بنـد بـه اصـول راه آهن برای نخسـتین بار 

است که به موجب آن، در صورت تاخیر در پرداخت 

تعرفـه بهره بـرداری از سـوی شـرکت های حمل ونقـل 

ریلـی، راه آهـن اقـدام به دریافت جریمه خواهد کرد. 

ایـن موضـوع در یـک ابـالغ رسـمی بـه صراحـت بیـان 

شـده اسـت؛ به طوری که در صورت تاخیر یک ماهه 

در پرداخت این تعرفه، در ماه اول به میزان 3 درصد 

و در مـاه دوم بـه ازای هـر مـاه 4.5 درصـد مشـمول 

جریمـه خواهند شـد. این به معنـای دریافت جریمه 

دیرکـرد در مـاه اول 36 درصـد بـه صـورت سـاالنه )دو 

برابر بیشـترین نرخ سـود بانکی کشـور( و در ماه دوم 

54 درصد به صورت سـاالنه اسـت. همچنین اعالم 

شـده اسـت کـه در صـورت گذشـت بیـش از دو مـاه، 

سیستم صدور بارنامه شرکت های حمل ریلی بسته 

خواهـد شـد. ایـن مسـئله را می تـوان خـالف صریـح 

ماده 3 قانون حق دسترسی دانست.

انفعال در تشکل های حوزه حمل ونقل ریلی  
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: عـالوه بـر مسـائل 

متاسـفانه  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  شـده،  طـرح 

تشـکل های این حوزه نیز دچار انفعال شـده اند و در 

چنین شرایطی، طبیعتا دولت آن ها را نخواهد دید. 

بـا ایـن حـال، ایـن موضـوع صـورت  مسـئله را پـاک 

نمی کند زیرا بر خالف سـال های گذشـته، در سـال 

بخـض  دسترسـی،  حـق  تعرفـه  تعییـن  در  جـاری، 

نگاهـی  راه آهـن  و  شـد  گرفتـه  نادیـده  خصوصـی 

یک جانبـه بـه ایـن موضـوع داشـت. هـر سـاله تعرفـه 

همـکاری  و  مشـورت  بـا  راه  آهـن  بهره  بـرداری 

کارشناسان بخش خصوصی و راه  آهن تعیین می شد 

نداشـت.  وجـود  رویکـردی  چنیـن  امسـال  امـا 

عالوه برایـن، طـی چند ماه اخیر، همـکاری راه  آهن با 

بخـش خصوصـی در زمینه هـای دیگر نیـز کمرنگ و 

حتی در برخی از موارد قطع شـده اسـت. در حالی 

کـه در تمامـی کشـورهای دنیـا، حمـل ریلـی دارای 

مزیت قیمت مناسب است اما متاسفانه در کشور 

ما چنین نیست. سرعت نامناسب بخش ریلی که 

نفـع  عـدم  و  زیـان  و  ضـرر  باعـث  نهایـت  در 

تولیدکننـدگان فـوالد می شـود، از یـک سـو و افزایـش 

قیمـت و توسـعه نیافتگی در بخـش ریلـی از سـوی 

دیگـر، تولیـد فـوالد کشـور را در سـال های آینـده بـا 

بحـران مواجـه خواهنـد کـرد. بایـد توجـه داشـت که 

بی توجهی به این بخش و حل مسائل موجود ممکن 

اسـت تحقـق چشـم انداز تولیـد فـوالد در کشـور را 

دست کم دچار ابهام کند.

در حالی که در تمامی 
کشورهای دنیا، حمل ریلی 
دارای مزیت قیمت مناسب 
است اما متاسفانه در کشور 

ما چنین نیست. سرعت 
نامناسب بخش ریلی که در 
نهایت باعث ضرر و زیان 
و عدم نفع تولیدکنندگان 

فوالد می شود
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مـــسمـــس

جایگاه متزلزل شیلی در تجارت جهانی کاتد مسی، در حال افول است
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شـیلی طی 10 سـال گذشـته جایگاه نخسـت خود را در بازار جهانی تجارت محصول باالدستی 
مـس یعنی کاتدهای مسـی حفظ کرده و 30 درصـد از تجارت این محصوالت در جهـان را به خود 
اختصـاص داده اسـت امـا با وجود رونق بیشـتر تجارت مس، میزان رشـد سـهم صادرات شـیلی 
در جهان کاهش یافت. کشـورهای شـیلی، ژاپن و روسـیه از مهم ترین کشـورهای فعـال در حوزه 
صـادرات کاتـد مسـی در جهـان بـه  شـمار می آینـد. در طول 10 سـال گذشـته به  طور متوسـط، 
نزدیـک بـه 43 درصـد از صـادرات کل این محصوالت باال دسـتی مسـی جهان توسـط این سـه 

کشور صورت گرفته است.

جایگاه متزلزل شیلی در تجارت جهانی کاتد مسی، 
در حال افول است

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، فلـز مـس عـالوه بـر اینکه 

کاربـرد  ترانسـفورماتور  و  کابـل  سـیم،  صنایـع  در 

و  برقـی  وسـایل  حمل ونقـل،  در  دارد،  وسـیعی 

ماشـین آالت، تجهیـزات دفاعـی و ساخت وسـاز بـه  

مصرف می رسد. کاتدهای مس به  عنوان مهم ترین 

مـاده خـام اولیـه بـرای تولیـد محصوالتی بـا مس که 

اسـتفاده  مـس  آلیـاژ  بـرای  و  دارنـد  بـاال  خلـوص 
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و توسـعه صنعت ذوب و پاالیش مس در این کشـور 

طی 10 سال گذشته، مرهون اقتصاد قدرتمند ژاپن و 

خریـد  جهـت  تجـاری  مناسـبات  در  عالـی  سـطح 

کنسانتره کافی بود.

در نهایت سـهم صادرات روسـیه از کل تجارت 

برابـر  تـن  هـزار  تنـاژ 434  بـا  سـال 2021  در  جهـان 

6درصـد بـود؛ در حالـی  کـه ایـن میـزان در سـال 2012 

معـادل  تـن  هـزار  بـا 241  برابـر  صـادرات  حجـم  بـا 

آتورپـات نشـان  بـرآورد شـد. بررسـی های  3درصـد 

بـرای  روسـیه  دولـت   2021 سـال  در  کـه  می دهـد 

صـادرات محصـوالت آهنـی و برخـی از محصـوالت 

فلـزات پایـه ازجملـه مـس، مالیـات بـر صـادرات را 

افزایش داد و همین مسئله منجر به کاهش 3 واحد 

درصـدی صـادرات ایـن محصـوالت نسـبت بـه سـال 

2020 شـد. در نمـودار 1، حجـم صادرات کاتد مسـی 

در کشورهای مورد بررسی نشان داده شده است.

چین، مهم ترین مقصد صادراتی کاتد  
بـا  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  و  چیـن  کشـورهای 

و  میلیـون  یـک  برابـر  واردات  مجمـوع  متوسـط 

532هزار تن کاتد مسی از مبدا شیلی، از مهم ترین 

مقاصـد صادراتـی ایـن کشـور بـه  شـمار می رونـد. از 

طرفـی سـهم شـیلی در تامیـن بـازار وارداتـی چیـن و 

ایاالت متحده آمریکا طی 10 سـال گذشـته، به  طور 

متوسط به  ترتیب برابر 33 درصد و 60 درصد برآورد 

بـا  برابـر  سـهم  متوسـط  بـا  چیـن  همچنیـن  شـد. 

42درصـد از مقاصـد صادراتـی ژاپـن نیـز بـه  شـمار 

می رود. دومین بازار صادراتی ژاپن، کشور هند بود 

افزایـش  بـه آهنـگ رشـد جمعیـت و  بـا توجـه  کـه 

تقاضـای محصـوالت مسـی، از سـال 2019 افزایـش 

چشـمگیری در واردات کاتدهای مسـی داشـت. به  

طـور متوسـط سـهم ژاپـن نیـز در تامیـن نیـاز وارداتی 

این کشور برابر 44 درصد محاسبه شد. عالوه براین، 

چین مهم ترین بازار صادراتی روسیه نیز به  حساب 

می آیـد. سـهم ایـن کشـور از بـازار وارداتـی چین طی 

دوره مـورد بررسـی، بـه  طـور متوسـط برابـر 4 درصـد 

بود. در سـال 2021 این مقدار برابر 11 درصد بود که 

نسـبت بـه سـال 2020 حـدود 2 واحـد درصـد افزایش 

داشـت. همچنیـن در سـال 2021، در رقابـت میـان 

می شـود. کاتدهـای مسـی بـرای سـاخت آلیاژهایـی 

ماننـد برنـج، برنـز و فـوالد آلیاژی مـورد اسـتفاده قرار 

اسـتاندارد  بـا  مطابـق  مـس  کاتدهـای  می گیـرد. 

کـه  بـوده  مختلفـی  انـواع  دارای   »GOST859«

تفاوت آن ها در میزان ناخالصی  های مختلفی است 

ایـن  جملـه  از  دارنـد.  قـرارد  آن هـا  ترکیـب  در  کـه 

و  بیسـموت  آلومینیـوم،  می تـوان  ناخالصی هـا 

اکسیژن را نام برد.

شیلی در جایگاه نخست صادرات   
کاتد مس

از مهم ترین صادرکنندگان کاتد مسی در جهان 

طی 10 سـال گذشـته، می توان به کشـورهای شیلی، 

ژاپـن و روسـیه اشـاره کـرد. متوسـط حجـم صـادرات 

این کشورها طی این دوره به  ترتیب برابر دو میلیون 

و 481 هـزار تـن، 538 هـزار تـن و 479 هـزار تـن بـرآورد 

شد. بنابراین شیلی با اختالف بسیار باالیی در رتبه 

اول صـادرات جهـان قـرار دارد. یکـی از دالیـل ایـن 

ایـن کشـور  موضـوع وجـود ذخایـر غنـی مـس در 

بزرگ تریـن  کشـور  ایـن  کـه  طـوری  بـه   اسـت؛ 

تولیدکننـده مـس در جهـان نیـز بـه  شـمار مـی رود. 

سـهم صادرات شـیلی از کل تجارت جهان در سـال 

2021 با تناژ دو میلیون و 221 هزار تن برابر 30 درصد 

بـود. در حالـی  کـه ایـن میـزان در سـال 2012 بـا حجم 

صـادرات برابـر بـا دو میلیـون و 806 هـزار تـن معـادل 

34 درصـد بـرآورد شـد. یکـی از دالیـل کاهـش میزان 

صـادرات شـیلی در سـال 2021، کاهـش میـزان تولید 

بـه  دلیـل اختـالالت کارگـری از جمله اعتصـاب بود. 

همچنیـن بـا رونق بیشـتر تجـارت مـس و عدم رشـد 

صادرات شـیلی، سـهم این کشـور به  تدریج کاهش 

یافته است.

ژاپـن نیـز ازجملـه کشـورهای نـادری اسـت کـه 

علی رغم عدم بهره مندی از ذخایر مس، تولیدکننده 

و صادرکننـده بـزرگ محصـول باالدسـتی مس یعنی 

سـهم  می آیـد.  شـمار  بـه   جهـان  در  مسـی  کاتـد 

صادرات ژاپن در جهان در سال 2021 با حجمی برابر 

بـا 558 هـزار و 191 تـن معـادل 7 درصـد گزارش شـد؛ 

در صورتی  که در سال 2012 این سهم برابر 6 درصد 

و تنـاژ صادراتـی برابـر 512 هـزار و 277 تـن بود. رشـد 

انتظار می رود با فاصله گیری 
دنیا از کربن و تمرکز بر برق 
خورشیدی و توسعه سریع 

بر سوخت و انرژی های 
تجدیدپذیر، تقاضا برای 
مس و محصوالت آن در 
سال های آتی افزایش یابد
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بزرگ تریـن واردکننـده کاتـد مسـی در جهـان تبدیـل 

کـرد و ایـاالت متحـده آمریـکا نیـز در رتبـه دوم قـرار 

کاتدهـای  زیـاد  بسـیار  واردات  دالیـل  از  داشـت. 

مسـی در چیـن، می تـوان بـه رشـد باالی اقتصـادی و 

همچـون  صنایعـی  روزافـزون  رشـد  آن  تبـع  بـه 

سـاختمان، زیرسـاخت و حمل ونقـل اشـاره کـرد کـه 

باعث افزایش میزان تقاضای این محصول باالدستی 

مـس و افزایـش واردات شـده اسـت. همچنیـن بـه  

دلیـل وجـود حداقـل 30 معـدن مـس متعلـق به چین 

واردات  میـزان  جهـان،  نقـاط  دیگـر  و  آفریقـا  در 

کنسـانتره مـس بـه ایـن کشـور افزایـش می یابـد. در 

احیـا و  بـر  بـا تصمیـم  نیـز  آمریـکا  ایـاالت متحـده 

بازسازی زیرساخت ها، میزان تقاضا برای کاتد مس 

در ایـن کشـور افزایـش یافـت و منجـر بـه واردات 

بیشـتر ایـن محصـول در سـال 2021 شـد. از طرفـی 

کشـور هنـد نیـز کـه یکـی از مقاصـد صادراتـی ایـن 

بـا  جهـان  واردکننـدگان  میـان  در  بـود،  محصـول 

متوسـط واردات برابر با 63 هزار تن رتبه سـیزدهم را 

بـه خـود اختصـاص داد. نکتـه قابـل توجـه در مـورد 

هنـد، افزایـش 86 درصـدی واردات کاتـد مسـی در 

سـال 2013 نسـبت بـه سـال 2012 بـود و تـا سـال 2020 

رونـد افزایشـی خـود را حفـظ کـرد. ایـن موضـوع بـه 

دلیل متوسط رشد 8 درصدی اقتصاد این کشور در 

سـبب  اقتصـادی  رشـد  و  اسـت  بـوده  مـدت  ایـن 

افزایـش تقاضـای ایـن محصول شـد اما در سـال 2021 

به دلیل افزایش موارد کرونا و افزایش فشار تورمی، 

از میـزان تقاضـای کاتدهـای مسـی کاسـته شـد و 

حجم واردات نسبت به سال 2020، حدود 3 درصد 

کاهش یافت.

به  طور کلی سـهم واردات کاتدهای مسـی چین 

بـا تنـاژ وارداتـی برابـر با سـه میلیـون و 441 هزار تـن، از 

کل تجارت جهانی آن در سـال 2021 حدود 46درصد 

برآورد شد. ایاالت متحده آمریکا نیز با حجم واردات 

برابـر بـا 907 هـزار تـن در ایـن سـال، سـهمی معـادل 12 

درصد از این تجارت را داشت. در نهایت هند نیز با 

میـزان واردات برابـر بـا 141 هـزار تـن در سـال 2021، 

سهمی برابر 2 درصد را به خود اختصاص داد.

وضعیت آینده تجارت کاتد مس  
انتظـار مـی رود بـا فاصله گیـری دنیـا از کربـن و 

تمرکز بر برق خورشـیدی و توسـعه سریع بر سوخت 

و  مـس  بـرای  تقاضـا  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  و 

یابـد.  افزایـش  آتـی  سـال های  در  آن  محصـوالت 

همچنیـن بـا توجـه بـه نرخ بـاالی رشـد اقتصـادی در 

کشـورهای چیـن و هنـد و رشـد صنایـع مختلـف در 

انتظـار  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  بـه  نسـبت  آن هـا 

مـی رود میـزان تقاضـای کاتـد مسـی کـه بـه  عنـوان 

مـاده اولیـه محصـوالت مسـی اسـت، افزایـش یابد و 

رونـد واردات نیـز صعـودی باشـد. ایـن چشـم انداز 

واردات در هنـد محتمل تـر خواهـد بـود زیـرا ذخایـر 

ایـن کشـور  در  مسـی  معـدن  سـنگ  شـده  اثبـات 

محدود است.

کشـورهای صادرکننـده بـرای تامیـن بـازار وارداتـی 

چیـن، کشـور ژاپـن بـا ارزش واحـد برابـر بـا 9 هـزار و 

259دالر بر تن شانس بیشتری در تصاحب این بازار 

نسبت به شیلی و روسیه با ارزش واحدهای برابر با 

9 هـزار و 280 دالر بـر تـن و 9 هـزار و 382 دالر بـر تـن 

مشـاهده   2 نمـودار  در  کـه  طـور  همـان   داشـت. 

کاتدهـای  صادراتـی  مقاصـد  مهم تریـن  می شـود، 

مسی در جهان نشان داده شده است.

مسـی  کاتدهـای  واردکننـدگان  مهم تریـن  از 

می تـوان کشـورهای چیـن و ایاالت متحـده آمریکا را 

نـام بـرد. بـه  طور متوسـط در مجموع حجـم واردات 

ایـن کشـورها طـی دوره مـورد بررسـی برابـر چهـار 

میلیـون و 284 هـزار تـن بـود کـه سـهم بزرگـی از ایـن 

واردات بـه چیـن تعلـق داشـت و ایـن کشـور را بـه 
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سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی
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سرب و رویسرب و روی

افزایش تولید سرب در چین، نوش دارویی برای بازار سرب جهانی
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افزایش تولید سرب در چین، نوش دارویی 
برای بازار سرب جهانی

تولیـد جهانی سـرب حـدود ۲ درصد در سـال ۲0۲1 نسـبت به سـال ۲0۲0 افزایـش یافت که 
ایـن نتیجـه افزایـش تولید در چین و هند اسـت. ارزیابی می شـود که تولید جهانی سـرب معدنی با 
۲.9 درصـد افزایـش بـه چهـار میلیـون و 6710 هزار تن در سـال ۲0۲۲ با مشـارکت چیـن، هند و 
قزاقسـتان برسـد. بیشـترین میزان تولید معدنی سرب در سـال ۲0۲1 متعلق به کشـورهای چین، 
اسـترالیا و آمریـکا بـه  ترتیـب با حـدود دو میلیون تـن، 500 هزار تـن و 300 هزار تن اسـت. تولید 
جهانـی سـرب با افزایش تقاضا برای باتری های اسـید سـرب از بخش های خـودرو و دوچرخه های 

برقی به  ویژه از سوی چین و ایاالت  متحده در حال افزایش است.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، سـرب عنصـری سـمی و 

شـکل پذیر اسـت کـه رنـگ خاکسـتری کـدر دارد. 

گالـن، کانـی طبیعـی سـولفید سـرب و اصلی تریـن 

کانـی فلـز سـرب در معـادن ایـن فلـز اسـت. سـرب و 

روی عمدتـا بـه  صـورت توامـان در کانسـنگ میزبان 

وجـود دارنـد و سـنگ معـدن سـرب و روی ممکـن 

اسـت حـاوی نقـره، مـس و طـال نیـز باشـد؛ بـه  طـوری 

که بیشترین نقره معدنی جهان، به  عنوان محصول 

جانبـی معـادن سـرب و روی تولیـد می شـود. سـنگ 

معـدن ابتـدا بایـد از خـاک رس و سـایر سـیلیکات ها 

جدا و سـپس سـنگ سـرب از سـنگ روی جدا شـود. 

پیرومتالـورژی  از روش  بیشـتر  تولیـد سـرب  بـرای 

استفاده می شود.

پس از جداسازی، گوگردزدایی و ذوب در داخل 

کوره دوار، سرب مذاب به  دست  آمده برای حذف 

ناخالصی هـا بـه محفظه هـای تصفیـه منتقل شـده و 

در نهایـت بـه شـکل شـمش ریخته گـری می شـود. 

تولید معدنی از عرضه کل سرب در جهان دارد.

تولید معدنی سرب در سال 2020 با 5.2درصد 

کاهـش، بـه چهـار میلیـون و 400 هـزار تـن رسـید. 

شـیوع همه گیری کرونا در اواخر دسـامبر 2019، به 

طـور قابـل توجهی بر فعالیت های معدنی در نیمه 

تاثیـر گذاشـت و تولیـد بازیافتـی  اول سـال 2020 

سـرب نیز از هفت میلیون و 599 هزار تن در سـال 

2019 بـا کاهـش 2 درصـدی، بـه هفـت میلیـون و 

428هـزار تـن در سـال 2020 رسـید. بـه  طـور خـاص 

تولید جهانی سـرب در سـه ماهه نخسـت 2020 در 

حـدود   ،2019 سـال  در  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

3.4درصـد کاهـش یافـت. کاهـش تولیـد در چیـن، 

هنـد و قزاقسـتان بـه  دلیـل محدودیت هـای کرونـا 

بیشـترین تاثیـر را در کاهـش تولیـد در سـال 2020 

داشته  است.

پیش بینی می شود که در سال 2022، تولید فلز 

بـه  افزایـش 1.3 درصـدی،  بـا  تصفیـه شـده  سـرب 

12میلیـون و 440 هـزار تـن برسـد کـه تحـت تاثیـر 

افزایـش تولیـد در چیـن، هنـد، قزاقسـتان و مکزیـک 

تولیـد  مختلـف  خلـوص  درجـه  در  سـرب  شـمش 

می شـود کـه درجـه خلـوص 99.95 تـا 99.99 درصد، 

به شـمار  مـاده  ایـن  پرفـروش  خلـوص  درجـات  از 

می رونـد. مقادیـر انـدک ناخالصـی شـمش سـرب به  

طور عمده شامل آنتیموان و نقره و به مقادیر کمتر 

سایر فلزات از جمله طال می شود.

در نمـودار 1 میـزان تولیـد معدنـی و بازیافتـی 

سـرب از سـال های 2017 تـا 2021 مـورد بررسـی قـرار 

گرفتـه اسـت. تولیـد معدنـی سـرب در سـال 2021 بـا 

مقـدار چهـار میلیون و 566 هزار تن حـدود 2 درصد 

نسـبت بـه سـال 2020 رشـد داشـته  اسـت. میانگیـن 

تولیـد معدنـی سـرب در سـال های مـورد بررسـی، 

حـدود چهـار میلیـون و 577 هـزار تـن بـوده  اسـت و 

میانگیـن رشـد سـالیانه تولید معدنـی سـرب در این 

بـازه، 1.05 درصـد اسـت. تولیـد معدنـی و بازیافتـی 

روی در سـال 2020 بـه دلیـل شـروع همه گیری کرونا 

کاهـش داشـته  اسـت. همـان  طـور کـه در نمـودار 1 

مـواد  از  بسـیاری  برخـالف  اسـت،  مشـاهده  قابـل 

معدنـی، تولیـد بازیافتـی سـهم بیشـتری نسـبت بـه 
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خواهـد بـود. انتظـار مـی رود تولیـد اروپـا بـه  خاطـر 

کاهش تولید در بلغارستان، آلمان، ایتالیا و لهستان 

 »ILZSG« کاهـش یابـد. داده هـای گـزارش  شـده بـه

نشـان می دهـد کـه عرضـه فلـز سـرب تصفیـه  شـده 

جهـان در طـول چهـار مـاه اول سـال 2022، بـه میـزان 

20هزار تن از تقاضا فراتر رفته  است.

هفت تولیدکننده برتر سرب معدنی   
در جهان

چیـن بـا اختـالف بزرگ تریـن تولیدکننـده سـرب 

در جهـان اسـت. داده هـای سـازمان زمین شناسـی 

ایاالت متحده نشان می دهد که 6 کشور دیگر نیز 

اسـتخراج   2021 سـال  در  توجهـی  قابـل  مقادیـر 

برتـر  کشـور  هفـت  سـهم  نمـودار 2  در  کرده انـد. 

تولیدکننده سرب در سال های 2017 تا 2021 به  طور 

میانگین مشـاهده می شـود که چین سهمی معادل 

44 درصد، استرالیا 10 درصد، آمریکا 7 درصد، پرو و 

مکزیـک 6 درصـد، روسـیه و هنـد بـه ترتیـب 5 و 

4درصـد از کل تولیـد جهانـی سـرب معدنـی را دارا 

هسـتند. چیـن در سـال 2021، دو میلیـون تـن سـرب 

تولید کرد که نسبت به تولید یک میلیون و 900هزار 

تنـی در سـال 2020 کمـی بیشـتر بـود. ایـن افزایـش 

تولیـد بـا وجـود مـازاد سـرب در انبارهـا اتفـاق افتاده  

است. این کشور دارای تعدادی معادن بزرگ سرب 

اسـت کـه ازجملـه ایـن معـادن می تـوان بـه یینشـان، 

فانکو و یینگ اشاره کرد.

همان طـور کـه اشـاره شـد، چین با اختـالف قابل 

توجهـی بیشـترین تولیـد معدنـی سـرب را در جهان 

دارد. پـس از چیـن اسـترالیا قـرار گرفته اسـت که در 

سـال 2021 بـا افزایشـی انـدک نسـبت بـه سـال 2020، 

کـرده  تولیـد  معدنـی  سـرب  تـن  هـزار  حـدود 500 

اسـت. تولید سـرب معدنی اسـترالیا طی سـال های 

2017 تا 2021، به  طور متوسـط سـاالنه 2 درصد رشـد 

داشته  است. استرالیا، بزرگ ترین ذخایر سرب را در 

سطح جهان دارد. تولید سرب در ایاالت متحده در 

سـال 2021 به 300 هزار تن رسـیده بود که نسـبت به 

یافتـه   تـن در سـال 2020 کاهـش  هـزار  تولیـد 306 

اسـت. همچنیـن تولیـد سـرب بازیافتـی نیـز در ایـن 

کشور حدود 4 درصد کاهش ساالنه را در سال 2021 

تجربه کرد که ناشی از تعطیلی چند کارخانه تولید 

سرب ثانویه بود.

پـرو در سـال 2021 شـاهد افزایـش تولیـد سـرب 

بـود. در سـال 2021، ایـن کشـور 280 هـزار تـن سـرب 

تولیـد کـرد در حالـی کـه تولیـد آن در سـال 2020 در 

مجمـوع 242 هـزار تـن بود. تولید سـرب مکزیک در 

سـال 2021 به 270 هزار تن رسـید که کمی بیشـتر از 

تولیـد 260 هـزار تنـی ایـن کشـور در سـال 2020 بـود. 

مکزیـک عمـده سـرب تولیـدی خـود را از معـدن 

»La Platosa« کـه دارای ذخایـر سـرب و روی بـا 

عیار باال است، تولید می کند.

برخالف کشورهای ذکر شده در باال، تولید سرب 

روسـیه از سـال 2020 تـا 2021 بـدون تغییـر در مقـدار 

210هـزار تـن باقـی مانـد. بزرگ ترین معادن سـرب این 

کشور شامل معدن دولتی »Uchalinsk« و همچنین 

معـدن »Ural Mining« و »Volkovskoye« اسـت. 

بایـد دیـد کـه جنـگ اوکرایـن و بـه   خصـوص اعمـال 

تحریم هـا و ممانعت هـای صادراتـی چـه تاثیـری بـر 

خواهـد  سـال 2022  در  کشـور  ایـن  سـرب  صنعـت 

داشـت. تولیـد هنـد بـه  عنـوان دیگـر کشـور بـزرگ 

تولیدکننده سرب معدنی نیز تقریبا ثابت بود.

گـزارش  بـه  توجـه  بـا  و  آینـده  بـه  نگاهـی  بـا 

موسسـات معتبـر بین المللـی، انتظار مـی رود تولید 

سـرب معدنـی به  طور متوسـط بـا نـرخ 4.2 درصدی 

رشد کند و در سال 2024 به پنج میلیون و 200 هزار 

تـن برسـد. پـرو، اسـترالیا و چیـن مشـارکت کنندگان 

مـی رود  انتظـار  بـود.  خواهنـد  رشـد  ایـن  اصلـی 

از دو میلیـون و  ایـن کشـورها  تولیـد در  مجمـوع 

800هزار تن در سال 2021، به سه میلیون و 300 هزار 

تن در سال 2024 افزایش یابد.
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میـزان واردات و مصـرف پتـاس در جهان در سـال ۲0۲1، هر یک حدود 63 میلیون تن بوده  اسـت 
کـه آمریکا با در اختیار داشـتن حدود ۲۲ درصد از سـهم بـازار، بزرگ ترین واردکننده و کشـور برزیل با 
مصـرف حدود ۲1 درصـد از پتاس جهان، بزرگ ترین مصرف کننده پتاس شـناخته می شـود. افزایش 
جمعیت، رشـد صنعت کشـاورزی و رشد تولید کودهای شـیمیایی، مهم ترین دالیل افزایش مصرف و 
در نتیجه افزایش واردات پتاس در جهان بوده اسـت که کشـورهای کانادا، روسـیه و بالروس به  عنوان 
بزرگ ترین تامین کننده و مبادی وارداتی پتاس در جهان شـناخته می شـوند که ناشـی از منابع عظیم 

پتاس در کشورهای نام برده است.

خیزش سه کشور برای مصرف نیمی از پتاس 
تولیدی در جهان

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، پتـاس از جملـه عناصری 

اسـت کـه در صنایـع مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد امـا مهم تریـن کاربـرد این عنصر بـه عنوان 

بـه   کـود شـیمیایی در صنعـت کشـاورزی اسـت. 

از مصـرف  از 90 درصـد  بیـش  کـه کودهـا  طـوری  

پتاسـیم در جهـان را بـه خـود اختصـاص داده انـد و 

کمتر از 10 درصد آن در سایر مصارف از جمله تهیه 
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میلیون تن در سال 2012، به حدود 13 میلیون تن در 

سال 2021 رسیده است که کانادا، روسیه و بالروس، 

ایـن کشـور محسـوب  بزرگ تریـن مبـادی وارداتـی 

می شـوند. شـایان ذکر اسـت که سـه کشـور مذکور، 

در لیسـت بزرگ ترین کشـورهای تولیدکننده پتاس 

در جهـان قـرار دارنـد کـه این امر ناشـی از دسترسـی 

به ذخایر عظیم پتاس در کشورهای نام  برده است.

در  برزیـل  کـه  اسـت  نکتـه ضـروری  ایـن  ذکـر 

سـالیان گذشـته، جـزو کشـورهای واردکننـده مـواد 

غذایـی بـوده امـا بـه تدریـج، در لیسـت کشـورهای 

بنابرایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  صادرکننـده  مطـرح 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی، موجب افزایش 

تقاضـا بـرای انـواع کودهـای شـیمیایی و معدنـی در 

ایـن کشـور شـده اسـت کـه عـدم عرضـه کـود در 

داخـل، موجـب شـد تـا ایـن کشـور بـه واردات کـود 

ازجمله کودهای شـیمیایی پتاسـه از سـایر کشـورها 

وابسته باشد.

کشورهای چین و اندونزی نیز در جایگاه بعدی 

کشورهای واردکننده پتاس در جهان قرار گرفته اند 

و هـر یـک بـه ترتیـب 12.4 و 6.4 درصـد از سـهم بازار 

واردات را در اختیـار دارنـد. میـزان واردات چیـن، بـا 

1.9 درصد رشـد سـاالنه در بازه زمانی ذکر شـده، از 

حـدود 6.6 میلیـون تـن بـه حـدود 7.8 میلیـون تـن 

رسـیده اسـت، همچنیـن میـزان واردات اندونـزی بـا 

5.4 درصـد سـاالنه از حـدود 2.5 میلیـون تـن بـه 

حدود چهار میلیون رسیده است. با توجه به اینکه 

صنعـت کشـاورزی، یکـی از مهم تریـن بخش هـای 

اقتصـادی ایـن دو کشـور شـناخته می شـود، ایـن امر 

طبیعـی بـوده اسـت و سـه کشـور کانـادا، روسـیه و 

بالروس، بیشترین سهم از تامین بازار پتاس چین و 

اندونزی را در اختیار دارند.

فراز و نشیب در واردات پتاس طی   
سالیان اخیر

رونـد کلـی واردات پتـاس در جهـان، بـا افزایـش 

10میلیـون تنـی طـی سـال های 2012 تـا 2015، همـراه 

بوده اسـت که افزایش مصرف پتاس برای کودهای 

کشـاورزی، دلیـل اصلـی ایـن رونـد صعـودی بـوده 

اسـت. عالوه برایـن، کشـف معـادن جدیـد، موجـب 

مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. رشـد 

جمعیت در جهان و افزایش تقاضا برای محصوالت 

کشـاورزی و بالطبـع افزایـش تقاضـا بـرای کودهـای 

شـیمیایی ازجملـه کودهـای پتاسـه، موجـب شـده 

اسـت تا مصرف پتاس به تدریج روند رو به رشـدی 

را شـاهد باشـد کـه ایـن امر تجارت جهانـی پتاس را 

ایـن  بنابرایـن در  قـرار می دهـد.  تاثیـر  تحـت  نیـز 

طـی  پتـاس  جهانـی  مصـرف  و  واردات  گـزارش، 

سـال های 2012 تـا 2021 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

مـورد  تعرفـه  کـد  کـه  اسـت  بـه ذکـر  اسـت. الزم 

بررسی در این گزارش برای بررسی پتاسیم تجارت 

شـده در جهـان بـه دو صـورت کودهـای شـیمایی 

پتاسه با کد 3104 و پتاسیم نیترات با کد اختصاصی 

283421 است.

آمریکا، بزرگ ترین واردکننده پتاس در   
جهان

نمـودار 1، میـزان واردات پتـاس را در سـال های 

مـورد بررسـی ارائـه داده اسـت. مطابـق ایـن نمـودار، 

میـزان واردات پتـاس در جهـان، بـا حـدود 4 درصـد 

رشـد سـاالنه، از 44.6 میلیـون تـن در سـال 2012، بـه 

حدود 63 میلیون تن در سال 2021 رسیده است که 

98 درصـد از آن، مربـوط بـه پتـاس مـورد اسـتفاده به  

عنوان کود کشـاورزی بوده اسـت و کشـور آمریکا با 

بـازار،  سـهم  از  درصـد   21.8 داشـتن  اختیـار  در 

شـناخته  جهـان  در  پتـاس  واردکننـده  بزرگ تریـن 

می شـود کـه میـزان واردات آن بـا 5.4 درصـد رشـد 

حـدود  از  شـده،  ذکـر  زمانـی  بـازه  طـی  سـاالنه 

8.6میلیـون تـن بـه 13.8 میلیـون تـن رسـیده اسـت. 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  از  یکـی  متحـده،  ایـاالت 

محصوالت کشـاورزی در جهان شـناخته می شـود. 

ایـن امـر، یکـی از دالیـل مهـم واردات کشـور مذکـور 

بوده و کانادا با در اختیار داشتن 80 درصد از سهم 

بـازار آمریـکا، بزرگ تریـن مبـدا وارداتی این کشـور به 

شمار می رود.

داشـتن  اختیـار  در  بـا  برزیـل  آمریـکا،  از  بعـد 

21درصـد از سـهم واردات پتـاس، در جایـگاه دومیـن 

میـزان  کـه  قـرار دارد  پتـاس در جهـان  واردکننـده 

واردات آن با 7 درصد رشـد سـاالنه، از حدود هفت 

 روند مصرف پتاس تا 
سال ۲0۲0، به صورت 

یکنواخت طی شده است 
اما در انتهای سال ۲0۲0، با 
شروع همه گیری کرونا، نیاز 
به مواد مغذی در جهان روند 

روبه رشدی پیدا کرده
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افزایش تولید کشورهای بزرگ تولیدکننده و بالطبع 

افزایش تجارت پتاس در جهان شده است. در سال 

2015، واردات جهانـی پتـاس بـا کاهـش سـه میلیـون 

تنـی مواجـه شـد کـه یکـی از دالیـل آن، ایجـاد بحران 

اقتصـادی داخلـی در کشـور چیـن بـوده اسـت کـه 

تجارت خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داد که 

صنعت کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبود و 

و  کشـاورزی  کودهـای  واردات  کاهـش  بـه  منجـر 

پتاسـه در ایـن کشـور شـد و بـه عنـوان بزرگ تریـن 

واردات  میـزان  جهـان،  در  پتـاس  مصرف کننـده 

جهانـی پتـاس را تحـت تاثیـر قـرار داد. عالوه  برایـن، 

موجـودی بـاالی پتـاس در سـال 2015 و پیش بینـی 

کاهش قیمت توسـط کشـاورزان، از دالیل تاثیرگذار 

در کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش واردات جهانی 

پتـاس در ایـن سـال بـوده اسـت امـا بـا شـروع سـال 

2016، افزایش تولید برخی از کودهای کشـاورزی از 

جمله سـولفات پتاس و سـولفات منگنز پتاسـیم به 

افزایـش تقاضـا و افزایـش 11 میلیـون تنـی واردات 

پتاس منتج شد.

پتاس، خوراک چه کشورهایی است؟  
بـا توجـه بـه نمـودار 2، میـزان مصـرف ظاهـری 

پتاس در جهان با 6.2 درصد رشـد سـاالنه، از حدود 

37 میلیون تن در سال 2012، به حدود 63.8 میلیون 

تن در سـال 2021 رسـیده اسـت که کشورهای برزیل 

و چین، هر یک با در اختیار داشتن حدود 21 درصد 

از سـهم مصـرف، بزرگ تریـن مصرف کننـدگان پتاس 

در جهان محسوب می شوند.

همان  طور که گفته شـده اسـت، کشـور برزیل، 

جزو بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده 

محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه ایـن امـر مهم ترین 

دلیل رشد و میزان مصرف پتاس در برزیل بوده که 

میـزان آن بـا حـدود 7 درصـد رشـد سـاالنه در بـازه 

زمانی ذکر شده، از 7.5 میلیون تن به 13.3 میلیون 

تن رسیده است.

بـا توجـه به اینکه چیـن بزرگ ترین تولیدکننده 

محصـوالت  سـایر  و  پیـاز  ذرت،  گنـدم،  برنـج، 

کشاورزی و همچنین آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده 

ذرت، سـویا و دیگـر محصـوالت زراعـی در جهـان 

هسـتند و همچنین به واسـطه جمعیت باالی این 

دو کشـور، میزان مصرف انواع کودهای شـیمیایی 

از جملـه کودهـای پتاسـه در دو کشـور نـام بـرده 

میـزان  کـه  طـوری  بـه   اسـت؛  پیش بینـی  قابـل 

مصـرف پتـاس در چیـن بـا حـدود 3 درصـد رشـد 

بـه   ،2012 سـال  در  تـن  میلیـون   10.3 از  سـاالنه، 

رسـیده   2021 سـال  در  تـن  میلیـون   13.3 حـدود 

اسـت، همچنین مصرف پتاس در ایاالت متحده، 

بـا حـدود 5 درصـد رشـد سـاالنه طـی بـازه زمانـی 

مورد بررسی، از حدود 7 میلیون تن به 10.7میلیون 

تن رسیده است.

بـه  طـور کلی، میزان مصرف پتـاس در جهان از 

سال 2012 تا 2014 روند یکنواختی داشته است اما 

بـا کشـف منابـع جدیـد پتـاس در جهـان و افزایـش 

تولیـد کودهـای شـیمیایی پتاسـه، میـزان مصـرف 

بـه   اسـت؛  شـده  همـراه  صعـودی  رونـد  بـا  پتـاس 

طوری  که از سال 2014 تا سال 2021، میزان مصرف 

پتـاس جهـش 9 میلیـون تنـی داشـته اسـت. همـان  

طـور کـه در نمـودار 2 قابـل مشـاهده اسـت، رونـد 

مصـرف پتـاس تـا سـال 2020، بـه صـورت یکنواخـت 

طی شـده اسـت اما در انتهای سـال 2020، با شروع 

همه گیـری کرونـا، نیـاز بـه مـواد مغـذی در جهـان 

افزایـش  موجـب  و  کـرده  پیـدا  روبه رشـدی  رونـد 

تولید محصوالت کشاورزی شده است؛ عالوه براین 

افزایـش مصـرف پتـاس در مناطـق آسـیا و آمریـکای 

کودهـای  مختلـف  انـواع  تولیـد  بـرای  جنوبـی 

کشـاورزی ازجملـه سـولفات پتاس موجـب افزایش 

مصرف پتاس شده است.
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