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سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

گام اول( جایگاه مس در دنیا و ایران:
مس در میان فلزات پایه از یک سو بابت  گستردگی کاربردها و از دیگر سو به 

علت محدودیت منابع معدنی، دارای موقعیتی ممتاز و مهم در اقتصاد معدن و 

صنایع معدنی اسـت. کشـور ایران نیز به واسـطه عبور کمربند جهانی مس از این 

خطـه، از ذخایـر معدنـی مـس  بهره مند بوده و کشـف و بهره بـرداری از آن ها موجب 

شـده ارزش افـزوده  صنعـت مـس، سـهم درخـور توجهـی از ارزش افزوده معدنکاری 

کشور را به خود اختصاص دهد. شایان ذکر است اکتشافات اخیر در حوزه مس و 

ارتقای جایگاه ایران به رتبه پنجم کشورهای دارنده ذخایر معدنی مس، نویدبخش 

پتانسیل های ارزش آفرین بیشتری در زنجیره این ماده معدنی است.

گام دوم( ضرورت مطالعات طرح جامع مس کشور
بدیهی است که برای بهره برداری بهینه از مزیت نسبی ایران در صنعت مس، 

می بایست مطابق با اقتضائات کشور و با نظرداشتن وضعیت حال و آینده دنیا و با 

رویکردهای آینده نگرانه، جامع و مناسبی که تامین کننده  مصالح کشور باشد، نسبت 

به سیاست گذاری های همه جانبه و منسجم در این حوزه اقدام شود تا زمینه ارتقای 

جایگاه تاثیرگذار و تعیین کننده ایران در زنجیره جهانی مس فراهم آید. 

طبیعی است که تحقق این مهم و رسیدن به یک جایگاه بهینه و با ثبات برای 

ایـران، در کنـار همـه بررسـی های الزم، مسـتلزم اتخـاذ اسـتراتژی های مناسـب و 

شناسایی موشکافانه تنش ها و بحران هایی است که آینده بازارهای جهانی مس با 

آن ها مواجه اسـت. اتخاد چنین تدابیری در عموم کشـورهای توسـعه یافته و یا در 

حال توسعه  دنیا نیز دارای سابقه ای طوالنی است و خوشبختانه در کشور ما نیز 

اقدامـات ارزشـمندی بـا حمایت هـای همه جانبـه مدیـران ارشـد ایمیـدرو و هیئـت 

محتـرم عامـل و بـا پیگیری هـای وزارت صمـت صـورت پذیرفتـه اسـت. یـک مـورد 

برجسته از چنین اقداماتی که اخیرا تکمیل شده، مطالعات طرح جامع مس )و به 

مـوازات آن طـرح جامـع آلومینیـوم( اسـت که اسـتراتژی ها، خروجی ها و برنامه های 

عملیاتـی مـورد تاکیـد آن هـا، در حـال قرارگیـری در منظومـه سیاسـت های اجرایـی 

کشور است. شایان ذکر است که تدوین طرح های جامع کشوری در حوزه معدن 

و صنایع معدنی، مبتنی بر ابالغ برنامه اجرایی نقشه راه معدن و صنایع معدنی و 

بند 38 تصویب نامه ستاد اقتصادی مقاومتی بوده است.

گام سوم( تدوین شرح خدمات مطالعات طرح:
تدویـن مطالعـات فراگیـر و عملگرایانـه بـرای چنیـن صنعتـی، پیچیدگی هـا و 

ظرافت هـای ویـژه ای دارد و عـالوه بـر رعایـت اصـول علمـی و فنـی، می بایسـت در 

برگیرنـده تمامـی جوانب صنعت و دغدغه های خبرگان و صاحب نظـران این حوزه 

باشـد. در این راسـتا و با توجه به سـطح اهمیت طرح جامع مس، جلسـات خبرگی 

متعـدد و منظمـی بـه میزبانـی فعـال و هدایـت دفتـر صنایـع معدنـی ایمیـدرو و بـا 

مشارکت نمایندگانی از ذی نفعان، دست اندرکاران و نقش آفرینان ذی ربط از جمله، 

سـازمان برنامه و بودجه، سـازمان زمین شناسـی، مرکز پژوهش های مجلس، شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران، معاونت معدنـی وزارت  صمت، هلدینگ سـرمایه گذاری 

خاورمیانـه )میدکـو(، انجمـن تولیدکننـدگان سـیم و کابـل و انجمـن مـس، در حوزه 

زمانـی تیـر و مـرداد 1398 در ایمیـدرو و بـا هـدف حصـول همگرایـی در دیدگاه هـای 

متنـوع کارشناسـی از منظرهـای گوناگـون و اطمینـان از لحاظ کـردن دغدغه های 

همه نقش آفرینان مهم صنعت برگزار شد.

در خـالل ایـن جلسـات، اخـذ دیدگاه هـا و پیشـنهادات کارشناسـی ذی نفعـان، 

منجر به طراحی فهرست کاملی از مولفه های الزم برای انجام مطالعات این طرح  

و همین طـور تهیـه شـرح خدمـات انجـام آن شـد که هم از حیث جامعیت و هـم از 

منظر روش شناسی، بسیار چشمگیر و بی سابقه است. در این راستا به طور خالصه 

عناوینـی ماننـد مـوارد ذیـل به همـراه جزئیات آن ها شـامل مرور پیشـینه مطالعات 

طرح هـای جامـع و طرح هـای مشـابه و نتایـج آن هـا )بـا هـدف ارزیابـی و عارضه یابی 

مطالعات قبلی(، شناخت زنجیره صنعت، صنایع پشتیبان و صنایع مصرف کننده 

)بـا هـدف مشـخص کـردن محـدوده صنعـت و اثرپذیـری و اثرگـذاری آن(، بررسـی 

وضعیت صنعت مس در دنیا، بررسی همه جانبه وضعیت صنعت مس کشورهای 

منتخـب )مشـتمل بـر 14 کشـور مهـم، رقیـب و همسـایه(، بررسـی دقیـق وضعیت 

محیط کالن و محیط صنعت مس در ایران با هدف ارزیابی جایگاه صنعت مس 

کشـور از حیـث عوامـل بـازاری، فنـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی و شناسـایی 

چالش هـای ایـن صنعـت، عارضه یابـی آن هـا و ارائـه راهکارهـای برون رفـت از ایـن 

چالش هـا، معرفـی شـش سـناریوی عمـده تاثیرگذار بر صنعت مس و تحلیـل آن ها، 

ارزیابـی اهـداف و اولویت هـای صنعـت بـا توجه به اسـناد باالدسـتی و دیدگاه های 

کارشناسـی بـه تفکیـک سـناریوهای مـورد بررسـی، طراحـی مدل هـای مناسـب بـا 

جزئیـات دقیـق و مفصـل بـرای دسـتیابی بهینـه بـه اهـداف صنعـت، طراحـی 

استراتژی های متنوع و در نهایت ارائه برنامه های الزم جهت اجرای استراتژی های 

تدویـن شـده بـرای بررسـی در افق هـای 1404 و 1409 و بـه تفکیـک شـش سـناریو در 

شرح خدمات مورد توجه قرار گرفت.

شرح خدمات تهیه شده برای تدوین مطالعات طرح جامع مس )و همین طور 

طـرح جامـع آلومینیـوم(، از منظـر قالـب و محتـوی یکـی از دسـتاوردهای بـارز و 

ارزشـمند در مسـیر انجـام ایـن طرح هـا بـوده کـه الگویـی مناسـب بـرای مطالعـات 

مشابه را رقم زده است.

طرح جامع مس کشور؛ ممتاز و درخشان 
در محتوا و متدلوژی

سعید پیرمرادی
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سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

گام چهارم( انتخاب مشاور و انجام مطالعات طرح:
پـس از تنظیـم شـرح خدمـات مطالعـات، یـک اقـدام مهـم دیگـر در ایـن مسـیر، 

انتخاب مشاور انجام مطالعات بود که با ارزیابی های مفصل علمی، کیفی و فنی 

نسبت به مقایسه همه جانبه بین گزینه های متقاضی مبادرت شد و در نتیجه یکی 

از مجموعه هایی که دارای سـابقه ای طوالنی و ارزشـمند در ارائه خدمات مشـاوره 

مدیریتی و اقتصادی معدن و صنایع معدنی و به ویژه درحوزه مس است، به عنوان 

متولـی انجـام ایـن مطالعـات انتخـاب و بـا صـرف حـدود 26 هزارنفـر سـاعت کار 

کارشناسی توسط این شرکت به ثمر رسید. 

قابـل توجـه اسـت کـه آسیب شناسـی طرح هـای جامـع قبلـی و برنامه هـای 

توسـعه ای مربـوط بـه آن هـا نشـان می دهـد کـه ایـن مطالعات بـا غلبـه آرمان گرایی، 

تعریف و کمتر بر مبنای واقعیات موجود و مباحث کارشناسی بنا شده اند و همین 

امر باعث شـده اسـت که شـکاف های بین آرمان ها و آنچه که در عمل پیش آمده، 

آسـیب زا باشـد. جهت رفع چنین نقایصی و با توجه به سـطح اهمیت دغدغه های 

مربوط به حوزه مس کشـور، برای نخسـتین بار در کشـور و براسـاس چارچوب ها و 

روش هـای نویـن، سـه مفهـوم آرمان ها، بهینه های اهداف و پیش بینی هـا در انجام 

مطالعـات طـرح جامـع مـس از یکدیگـر تفکیـک و در قالـب برنامه ریـزی آرمانـی و با 

به کارگیـری جدیدتریـن روش هـای علمـی موجـود، مـورد اسـتفاده و بررسـی قـرار 

گرفتنـد. لـذا از حیـث متدلـوژی، می تـوان حاصـل کار را بهتریـن و کامل تریـن طرح 

تدویـن شـده در کشـور دانسـت کـه الگویـی مناسـب در تدویـن و تکمیـل دیگـر 

طرح های مطالعاتی مشابه خواهد بود.

دیگـر نقطـه قـوت در انجـام ایـن طـرح، به کارگیری بانـک اختصاصـی داده های 

شرکت مشاور و لحاظ کردن آمارهای پایه ای جامع، به روز و کامل در کنار استفاده 

از مدلـی پویـا اسـت که با بررسـی سـناریوهای محتمل پیـش رو، امـکان بـه روزآوری 

نتایج تحت اقتضائات جدید را در کمترین زمان ممکن دارد.

گام پنجم( نظارت بر حسن انجام مطالعات:
یک بحث مهم دیگر، موضوع نظارت بر حسن انجام این مطالعات بوده است 

که با توجه به گستردگی چشمگیر شرح خدمات مربوطه و الزامات مفصل انجام 

آن، مسـتلزم تشـکیل یک تیم کارشناسـی مجرب بود که در همه جوانب علمی و 

فنی انجام مطالعات، دارای تخصص و تسلط باشند. خوشبختانه ضمن تشکیل یک 

تیم نظارتی توانمند، این مهم نیز با حداکثر تعامالت علمی و فنی و پایش مستمر 

و همچنین برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف سازمانی، ارایه نتایج برای 

مجموعه های عمده نقش آفرین در صنعت و نیز ارائه در سطح وزارت صمت برای 

ارزیابی نتایج مراحل مختلف به ثمر رسید.

گام ششـم( اهـم نتایـج مطالعـات طـرح جامـع مـس و برخی 
چالش های تحقق آن ها:

در حال حاضر مهم ترین چالش های صنعت، عدم رشد متناسب حلقه های 

مختلـف زنجیـره، به ویـژه حلقـه معدنـی و وجـود ظرفیـت خالی تولیـد در بخش 

ذوب و پاالیش و همین طور بخش پایین دست زنجیره است. مدل  به کار گرفته 

شـده در طرح جامع مس، با در نظر گرفتن پتانسـیل های معدنی، توزیع سـود و 

ارزش افـزوده در حلقه هـای مختلـف صنعـت، وضعیـت بـازار و تقاضـای بـازار 

مباحـث  اشـتغال آفرینی،  فرصت هـای  صادراتـی،  بازارهـای  و  داخلـی 

زیست محیطی و محدودیت های تامین آب و انرژی، اقدام به شناسایی بهینه 

اهـداف صنعـت در حلقه هـای مختلـف زنجیـره کـرد کـه در ادامـه بـرای تحقـق 

وابسـته  اسـتراتژی های  و  از هدف گذاری هـا  متنوعـی  و  وسـیع  آن هـا، طیـف 

طراحی شـد. برخی از اهم این هدف گذاری ها در افق زمانی مطالعات و تحت 

محتمل تریـن سـناریو عبارتنـد از دسـتیابی بـه هـدف تولیـد 1.1 میلیـون تن مس 

محتوای معدنی و ارزش افزوده ساالنه 9.2 میلیارد دالری در زنجیره صنعت در 

افـق 1409 کـه دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده، بالغ بر 100 هزار فرصت شـغلی 

در حلقه هـای مختلـف زنجیـره ایجاد کرده و سـاالنه هفت میلیـارد دالر ارزآوری 

را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

بحرانی ترین گلوگاه ها و چالش های دستیابی به اهداف تعیین شده، روند کند 

فعال سازی معادن و اجرای واحدهای تغلیظ، فضای کسب وکار نامساعد معدنکاران 

کوچک، تامین حجم قابل توجه تجهیزات و ماشین آالت معدنکاری، تامین نیروی 

انسـانی متخصص و بهره ور و چالش کم آبی در کشـور اسـت که البته اجرای طرح 

شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، نقش موثری در کم رنگ شدن چالش تامین 

آب در صنعـت مـس دارد امـا پرداختـن بـه ایـن مشـکل و اسـتفاده از تکنولوژی های 

جدید در راسـتای کاهش آب مورد نیاز صنعت، از جمله رویکردهای اصلی نتایج 

حاصل از طرح بوده است.

در بخـش ذوب و پاالیـش و صنایـع پایین دسـت، اهـداف طـرح طـی افـق زمانـی 

فعلی تا سـال 1409، بر مبنای اسـتفاده بیشـتر از ظرفیت های نصب شـده، افزایش 

بهـره وری تولیـد و نـرخ بازیابـی مس، برندینگ محصـوالت و بازاریابی بین المللی و 

همین طـور کاهـش آالیندهـای صنعـت اسـتوار بـوده اسـت. پیش بینـی می شـود بـا 

بهبـود اقتصـاد بخـش ذوب و پاالیـش طـی دهـه آینـده و بـا بـه بهره بـرداری رسـیدن 

طرح های توسعه ای در بخش معدن، امکان توسعه پایدار این بخش نیز بعد از افق 

زمانی طرح در سال 1409 میسر باشد.

گام هفتم( پایش مطالعات طرح جامع مس:
با توجه به تغییرات مداوم در مولفه های مختلف تاثیرگذار بر صنعت مس هم 

در ابعـاد ملـی و هـم در ابعـاد جهانـی، واضـح اسـت که می بایسـت این مطالعـات و 

نتایج و اسـتراتژی های مربوط به آن در بازه های زمانی مناسـب به روزرسـانی شـود. 

خوشـبختانه از آنجایـی کـه ایـن نکتـه از ابتـدا در طراحـی شـرح خدمـات و الزامات 

علمی انجام آن مدنظر بوده و مدل مورد استفاده توسط مشاور انجام مطالعات نیز 

دارای پویایی الزم است، بستر پایش مطالعات به نحو مطلوبی فراهم و در دستور 

کار قرار دارد.

انتظار می رود که انشاالله، نتایج این مطالعات و پایش های آن، بتواند به شکلی 

پویـا موجـب شناسـایی اهـداف بهینـه بـه روز صنعـت مـس و تجویز اسـتراتژی های 

مناسـب و ریل گذاری هـای مطلـوب بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف شـود و ضمـن 

ارتقـای جایـگاه جهانـی ایـران در صنعـت مـس، مصالـح کشـور در ایـن حـوزه را بـه 

شایسته ترین وجه تامین کند.
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فوالد
فلزات غیر آهنی
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بزرگ ترین تولیدکننده مفتول مسی 
در خاورمیانه هستیم

احمد عروجی، مدیرعامل شرکت گیل راد شمال در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولید ورق مسی آلیاژی در طرح توسعه  
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هشـت میلی متـر تـا 24 میلی متـر بـا یـک شـرکت 

ایتالیایی منعقد شـد و در سـال 1400 به بهره برداری 

رسـید. بهره بـرداری از چهـار طـرح فـوق، مجمـوع 

ظرفیـت تولیـد شـرکت را بـه 1۵3 هـراز تـن رسـانده 

اسـت. در سـال 1400، مجموعـا 120 هـزار تـن کاتـد 

مـس در صنایـع مختلـف مصـرف شـده کـه سـهم 

مفتـول مـس 100 هـزار تـن بـوده اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه ظرفیـت تولیـد ایـن محصـول در شـرکت 

گیـل راد شـمال، 1۵3 هـزار تـن اسـت. تعـداد نیـروی 

انسانی شاغل در کارخانه 2۵0 نفر و در دفتر مرکزی 

شـرکت واقـع در تهـران 27 نفـر اسـت. ضمـن اینکـه 

گیل راد شـمال موفق به اشـتغال زایی 4۵ هزار نفری 

به صورت غیرمستقیم در سطح کشور شده است.

هـزار   1۵0 وسـعت  بـه  زمینـی  در  کارخانـه 

مترمربع در شـهرک صنعتی سـفیدرود رشت واقع 

یـک  ریخته گـری،  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  شـده 

صنعـت آب بـر اسـت و نیـاز فراوانـی بـه آب دارد، 

بنابرایـن بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی اسـتان 

گیـالن، تصمیـم به احـداث کارخانه در این منطقه 

سـال،  گـرم  روزهـای  در  خوشـبختانه  و  گرفتیـم 

چالـش خاصـی در زمینه تامین آب نداریم. با حفر 

و    تاریخچـه  توضیحاتـی در خصـوص 
محصوالت شرکت گیل راد شمال بفرمایید.

شـرکت گیل راد شـمال فعالیت خود را با هدف 

تولیـد مفتـول مسـی از کاتـد به منظـور اسـتفاده در 

صنعـت بـرق و الکترونیـک در سـال 1393 آغـاز کرده 

اسـت. اگرچه اعتبار الزم جهت خرید ماشـین آالت 

اولیـه از کشـور ایتالیـا در سـال 1388 تامیـن شـد امـا 

هم زمـان بـا اعمـال تحریم های خارجی علیه کشـور، 

راه اندازی خط تولید حدود پنج سال زمان برد. خط 

اولیـه تولیـد مجموعـه بـا ظرفیـت 76 هـزار و ۵00 تن 

بـه طـور  مـاه سـال 1394  مفتـول مسـی در بهمـن 

آزمایشـی بـه بهره بـرداری رسـید و در سـال 139۵ بـا 

تولیـد 27 هـزار و ۵00 تـن مفتـول آغـاز بـه کار کـرد. 

قـرارداد راه انـدازی فـاز دوم کارخانـه بـا هـدف تولید 

20 هـزار تـن مفتـول مسـی از قراضـه بـا یـک شـرکت 

ایتالیایی در سـال 139۵ منعقد شـد و در سـال 1396 

به بهره برداری رسید. در همان سال، فاز سوم تولید 

بـا هـدف تولیـد هاد ی هـا از مفتول مسـی با ظرفیت 

20 هزار تن شروع شد و در سال 1397 به بهره برداری 

رسـید. در سـال 1398، قرارداد راه اندازی فاز چهارم 

کارخانـه بـا هـدف تولیـد 76 هـزار و ۵00 تـن مفتـول 

بـا توجـه بـه حضـور ایـران در میان پنـج کشـور برتـر دارای بیشـترین ذخایر مـس جهان و 
همچنیـن هدف گـذاری تولید یـک میلیون تن کاتـد در افق 1404، می توان نسـبت بـه آینده این 
صنعـت و همچنیـن افزایش ظرفیت تولیـد انواع محصوالت مسـی و آلیاژی امیدوار بود. از سـوی 
دیگـر، این اتفاق می تواند منجر به رشـد اشـتغال زایی و افزایش صـادرات و به دنبـال آن ارزآوری 
به داخل کشـور در این شـرایط دشـوار اقتصادی شـود. البته صادرکنندگان محصوالت مسـی طی 
چنـد هفتـه اخیر با چالش عرضـه 100 درصـدی ارز حاصل از صـادرات در سـامانه نیمایی مواجه 
شـده اند که این مسـئله می تواند به بدنه صادرات آن ها آسـیب وارد کند. شـرکت گیل راد شـمال، 
بزرگ ترین تولیدکننده مفتول مسـی در خاورمیانه اسـت که با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات 
روز تولیـد و همچنین نیروی انسـانی متخصص، توانسـته اسـت عـاوه بر رفع نیـاز داخل به این 
محصـول، حضـور موفقی در بازارهای بین المللی داشـته باشـد. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلزات آناین« گفت وگویی با احمد عروجی، مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال 

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

تولیـد  در  فصلـی  بارش هـای  از  حاصـل  آب  چـاه، 

مجموعـه مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. با توجه به 

کارخانـه  چنـد  منطقـه،  ایـن  در  آب  فراوانـی 

فوالدسـازی نیـز در سـطح اسـتان راه انـدازی شـده 

بـرای  آب  کمبـود  معضـل  کـه  حالـی  در  اسـت؛ 

فوالدسـازان در نقاط مرکزی کشـور مانند اصفهان، 

شـمال  گیـل راد  شـرکت  دارد.  وجـود  و...  یـزد 

اقدامـات الزم جهـت کاهـش آالیندگـی و توجـه بـه 

مسـائل زیسـت  محیطی را در دسـتور کار خود قرار 

داده و در ایـن راسـتا، همکاری هـای سـازنده ای بـا 

سازمان محیط زیست استان گیالن داشته  است.

گیـل راد    شـرکت  محصـوالت  فـروش 
شمال به چه نحوی انجام می شود؟

ایـران،  بـورس کاالی  در  مفتـول مسـی  عرضـه 

دوشـنبه هـر هفته بـه صورت منظم انجام می شـود 

اما معامله این محصول آن طور که باید در این تاالر 

از عرضـه  صنعتـی صـورت نمی پذیـرد. هـدف مـا 

مفتـول در بـورس، کشـف قیمـت اسـت و عمـده 

معامله خرید و فروش در سطح بازار انجام می شود 

زیـرا بـه دنبـال شـرایطی که بـرای خریـد از بـورس در 
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نظر گرفته شـده اسـت، مشـتریان ترجیح می دهند 

مفتـول مـورد نیـاز خـود را از  بـازار آزاد تهیـه کننـد تا 

هزینه های کمتری نسبت به خرید از بورس متوجه 

آن ها شود.

اسـتراتژی شـرکت گیـل راد شـمال در   
حـوزه صـادرات چیسـت و چـه تمهیداتـی 
جهـت رونـق صـادرات محصـوالت خـود 

اندیشیده اید؟
صـادرات محصـوالت شـرکت گیل راد شـمال از 

از  و درآمـد حاصـل  آغـاز شـد  مـاه سـال 1400  آذر 

فـروش صادراتـی شـرکت تا بـه امروز، به حـدود 160 

میلیـون دالر رسـیده اسـت. مـا همـواره بـه دنبـال 

صـادرات محصـوالت خـود بـه کشـورهای مطـرح 

اروپایی هسـتیم و همسـایگان ایران جزو کشورهای 

هـدف مـا در ایـن حـوزه نیسـتند. در حـال حاضـر با 

توجـه بـه شـرایط تحریمـی کـه کشـور در آن قـرار 

دارد، محصـوالت گیـل راد به سـه شـرکت ایتالیایی 

فروخته می شـود و کره جنوبی، چین، هند و تایوان 

جزو مشـتریان مجموعه گیل راد شـمال هسـتند. با 

اسـتقرار نماینـدگان شـرکت در کشـورهای مطـرح 

جهـان، قـرارداد همـکاری بلندمـدت بـا 10 شـرکت 

بزرگ کابل سـازی منعقد شـده اسـت. ضمن اینکه 

ما همواره نسبت به رفع تعهد ارزی در زمان مقرر 

ایـن  در  مشـکلی  خوشـبختانه  و  کرده ایـم  اقـدام 

و  باکیفیـت  تولیـد  بـه  توجـه  بـا  نداریـم.  زمینـه 

خارجـی  معتبـر  شـرکت های  همـواره  اسـتاندارد، 

ماننـد یک شـرکت کـره ای که پنجمین تولیدکننده 

برتـر کابـل در سـطح جهـان اسـت، جـزو مشـتریان 

شـرکت گیل راد شـمال هستند. این شـرکت کره ای 

در ابتـدا اقـدام بـه خریـد تنهـا 200 تـن محصـول از 

مجموعـه کـرد؛ در ادامـه پـس از اجـرای تسـت های 

دو  بیـن  متقابـل  اعتمـاد  روز،   4۵ طـی  محتلـف 

ماهیانـه  حاضـر  حـال  در  و  گرفـت  شـکل  شـرکت 

700تـن محصـول بـه ایـن شـرکت فروختـه می شـود. 

در یـک نـگاه کلی، مزیت رقابت پذیری محصوالت 

گیـل راد شـمال، کیفیـت بـاال در کنـار قیمـت تمـام 

شده مناسب است.

نوسـان قیمت مس طـی ماه هـای اخیر   
چـه تاثیـری بر تولیـد و فـروش محصوالت 

شرکت گیل راد شمال داشته است؟
رشـد قیمـت جهانـی مـس، حاشـیه ریسـک مالی 

مجموعه را افزایش داده است. تراکنش مالی شرکت 

گیـل راد در سـال 1399، حـدود هشـت هـزار میلیـارد 

تومـان بـود کـه در سـال قبـل هم زمـان بـا رشـد قیمـت 

مـس، بـه حـدود 18 هـزار میلیارد تومـان افزایش یافت. 

این رقم در سال جاری به حدود 20 هزار میلیارد تومان 

رسیده و تامین نقدینگی مورد نیاز مجموعه را دشوار 

ساخته است. شرکت گیل راد شمال فعالیت خود را با 

تولیـد 27 هـزار و ۵00 تـن محصـول در سـال 139۵ آغـاز 

کرد و این میزان در سال گذشته به 70هزار تن رسید. 

خوشـبختانه در سـال جاری هم توانسـتیم با مدیریت 

تولیـد و عبـور از بحـران قطعـی بـرق و گاز،  از تولیـد 

70هـزار تـن در سـال عبـور کنیـم. افزایـش بی رویـه 

قیمت حامل های انرژی، از معضالت مهمی بوده که 

تولید را بیش از پیش دشـوار سـاخته اسـت و به نظر 

می رسد در سال آینده نیز بیشتر شود.
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شرایط به همین روال ادامه پیدا کند و واسطه ها در 

نبـود نظـارت کافـی بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد، 

شرایط تولید دشوارتر از قبل خواهد شد.

تاثیـر تحریم ها بر شـرایط تولید مفتول   
مسـی طی سـالیان اخیـر را چگونـه ارزیابی 

می کنید؟
بـا توجـه بـه افزایـش تحریم هـای اقتصـادی علیـه 

کشـور، شـرایط تولیـد بـه شـدت دشـوار شـده اسـت. 

بـا  نیـاز شـرکت گیـل راد شـمال  مـورد  ماشـین آالت 

هزینـه ای هنگفـت و صرفـا بـا به کارگیـری تجـارب و 

روابط شخصی تامین شده است. در صورتی که اگر 

شـناخت کافـی از مجموعـه مـا بـرای طـرف خارجـی 

وجـود نداشـت، بـه هیـچ وجـه موفـق بـه واردات ایـن 

تجهیـزات و ماشـین آالت نمی شـدیم. خوشـبختانه 

شرکت پراپرزی ایتالیا همکاری های الزم برای واردات 

دسـتگاه های مورد نیاز را داشـته اسـت اما با تشـدید 

تحریم ها طی دو سال اخیر، در تامین قطعات یدکی 

مورد نیاز دچار مشکل شده ایم. در حال حاضر تامین 

قطعـات یدکـی از طریـق یـک شـرکت ثالث در کشـور 

ترکیه انجام می شود. ضمن اینکه نصب و راه اندازی 

تجهیـزات و ماشـین آالت خـط اول تولیـد کارخانـه 

توسـط شـرکت ایتالیایـی انجـام شـد امـا بـا توجـه بـه 

امـکان حضـور کارشناسـان  ویـروس کرونـا،  شـیوع 

خارجی در کشور برای راه اندازی خط چهارم تولید 

وجـود نداشـت. در چنیـن شـرایطی، خوشـبختانه 

کارشناسان خود شرکت موفق به نصب تجهیزات و 

نصـب  بـا  البتـه  شـدند.  تولیـد  خـط  راه انـدازی 

1۵دوربین در فضای کارخانه، کارشناسان ایتالیایی 

نظارت هـای الزم جهـت راه انـدازی ماشـین آالت را 

داشـتند که این مسـئله با کاهش هزینه برای طرف 

خارجی نیز همراه شد.

شـرکت گیـل راد شـمال چـه طرح های   
توسعه ای در دست اجرا دارد؟

 تولیـد مفتـول مس اکسـیژن فیری بـه روش آپ 

کسـت، یکـی از طرح هـای توسـعه  شـرکت بـوده کـه 

ماشـین آالت مـورد نیـاز از کشـور فنالنـد خریـداری 

شـده اسـت. همچنیـن دو خـط کانفورم بـرای تولید 

مقاطـع و تسـمه های مسـی تامیـن شـده اسـت کـه 

مجمـوع ظرفیـت تولیـد ایـن دو طـرح 16 هـزار تـن بـا 

یورویـی  هـزار  و ۵00  میلیـون  سـه  سـرمایه گذاری 

خواهـد بـود. همچنیـن بـه دنبـال تولیـد ورق آلیاژی 

مسـی بـا ظرفیـت 20 هـزار تـن در فـاز پنجـم توسـعه 

 SMS« شـرکت هسـتیم. رایزنی های اولیه با شـرکت

گـروپ آلمـان« بـه عنـوان یکـی از دو شـرکتی کـه 

دانـش تولیـد ایـن محصـول در سـطح جهـان را در 

سـال  در  دوسـلدورف  نمایشـگاه  در  دارد،  اختیـار 

1398 انجام شد. جلسات متعددی را با مدیران این 

شـرکت برگـزار کردیـم کـه در نهایـت منجـر بـه عقـد 

تفاهم نامـه 40 میلیـون یورویی بین دو شـرکت شـد. 

در ادامـه قـرار بـود تـا از خـط تولیـد ایـن محصـول در 

کشور روسیه بازدید کنیم که با تشدید تحریم ها و 

در ادامـه جنـگ روسـیه و اوکرایـن، موفـق بـه اجـرای 

ایـن امـر نشـدیم. در حـال حاضـر رایزنی هایـی بـا یک 

شـرکت چینی انجام شـده اسـت تا تکنولوژی تولید 

ورق آلیـاژی بـا هزینـه  حـدود 1۵ میلیـون یورویی در 

اختیـار مـا قـرار بگیـرد. در حالـت کلـی، مصمـم بـه 

اجرای این طرح هستیم و زمینی به وسعت ۵0هزار 

مترمربـع را بـه منظـور تولیـد 20 هـزار تن ورق مسـی 

آلیـاژی در نظـر گرفته ایـم؛ چراکـه تقاضـای فراوانـی 

بـرای ایـن محصـول در داخـل کشـور وجـود دارد و 

بخش عمده ای از نیاز داخل کشور از طریق واردات 

تامین می شود.

در حـال حاضر با چـه معضاتی مواجه   
هسـتید و آیـا دولـت حمایت هـای الزم از 
تولیدکننـدگان بخش خصوصـی را به عمل 

می آورد؟
طبـق قانـون، صادرکننـدگان معـاف از پرداخـت 

حالـی  در  هسـتند.  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 

سـازمان های ذی ربـط نسـبت بـه اخـذ ایـن مالیـات 

بـه  را  آن  برگشـت  وعـده  کـه  می کننـد  اقـدام 

صادرکننـدگان طـی بـازه زمانـی 6 ماهـه تـا یک سـاله 

می دهند. نکته قابل تامل اینکه تا ماه های ابتدایی 

امسـال، حـدود 170 میلیـارد تومـان از اداره دارایـی 

بابت ارزش افزوده طلبکار بودیم و این رقم به میزان 

چشـمگیری تـا بـه امـروز افزایـش یافتـه اسـت. وضـع 

عـوارض صادراتـی بـر محصوالت معدنی و فلزی که 

بخشـنامه آن در روزهای ابتدایی امسـال ابالغ شـد، 

اقـدام غیرکارشناسـانه ای از سـوی دولـت بـود که به 

صـادرات آسـیب زد. تصدی گـری دولـت در بخـش 

یـک سـازوکار  بایـد  و  اسـت  نوعـی سـم  بـه  تولیـد، 

مشـخص در ایـن بخـش تعیین شـود. متاسـفانه اگر 

دو خط کانفورم برای 
تولید مقاطع و تسمه های 

مسی تامین شده است که 
مجموع ظرفیت تولید این 
دو طرح 16 هزار تن با 

سرمایه گذاری سه میلیون 
و 500 هزار یورویی

 خواهد بود
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فــوالد
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فــوالدفــوالد

درآمد 1۵ میلیارد دالری فوالد مبارکه در افق 1404

فوالد خوزستان؛ فراتر از یک بنگاه اقتصادی

قطار توسعه فوالد هرمزگان توقف ناپذیر است
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فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه گفـت: امروز فـوالد مبارکه دیگـر دغدغه دسـتیابی به ظرفیت 
تولیـد 25 میلیـون تـن را نـدارد بلکـه این شـرکت بـا تغییر نـگاه و جهـش در راسـتای نـوآوری، 
هدف گـذاری 15 میلیـارد دالر درآمـد در افق 1404 را جایگزین اهداف کمی قبل کرده اسـت. درآمدی 
کـه در اقتصـاد بـدون نفـت، باید از طریق اختصاص سـهم بیشـتر تولیـد به محصوالت فـوالدی با 

ارزش افزوده باالتر و همچنین از طریق سرمایه گذاری در کسب وکارهای جدید حاصل شود.

درآمد ۱۵ میلیارد دالری فوالد مبارکه
 در افق ۱404

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:
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فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

محمدیاسر طیب نیا در مراسم افتتاحیه جشنواره 

و نمایشـگاه ملی »مسـیر زآینده«، بیان کرد: بشـر از 

ابتـدای خلقـت، آرزوهـای دور و درازی نظیر پـرواز در 

آسـمان ها، سـرعت و درمـان بیمـاری را داشـته کـه بـا 

دستیابی به فناوری ساخت هواپیما، قطار، اتومبیل، 

تولیـد دارو و... توانسـته اسـت ایـن آرزوهـا را محقـق 

کند. در این مسـیر دانشـمندان بسـیار زیادی تالش 

کرده اند تا به علم و اکسیری دست یابند که از طریق 

آن بتواننـد انـواع فلـزات کم بهـا را بـه طـالی بـا ارزش 

تبدیـل کننـد. امـروز شـاهد ایـن هسـتیم کـه بشـر در 

بسـیاری از ایـن عرصه هـا از جملـه صنعـت فـوالد بـه 

اکسیر مورد نظر دست  یافته و به  جایی رسیده است 

کـه سـنگ آهن را طـی فرایندهایـی بـه انـواع و اقسـام 

فلزات ارزشمند تبدیل می کند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـه تولیـد انـواع 

محصوالت فوالدی جدید از جمله ورق های زنگ نزن 

در ایـن مجموعـه عظیم صنعتـی کـه در ادامه چرخه 

تولیـد بـه بسـیاری از محصـوالت مـورد اسـتفاده در 

صنایع پزشکی، ساختمانی، لوازم خانگی و... تبدیل 

می شوند، به  عنوان مصداق بارز این موفقیت اشاره 

کرد و گفت: به نظر می رسـد این محصوالت که در 

بازار چندین برابر ورق های معمولی ارزش  دارند، طی 

همـان فراینـد کیمیاگـری بـا ارزش تـر شـده اند. امـروز 

نـوآوری، همـان علـم کیمیـا و اکسـیر اسـت کـه چنـد 

هـزار برابـر ارزش افـزوده ایجـاد می کنـد. مسـیری کـه 

اسـت؛  نـوآوری  همـان  می کنـد،  طـی  کیمیاگـری 

مسیری که بسیاری از انسان ها، بقای عمر خود را در 

جریان پیشـرفت های علم پزشـکی و تجهیزات مورد 

نیاز مدیون آن هستند.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه انگیزه هـا و تاریخچـه 

تاسیس فوالد مبارکه، عنوان کرد: امروز فوالد مبارکه 

در 30  سالگی دوم خود تصمیم گرفته است در قالب 

تغییـری اساسـی، نگاهـی نوآورانـه بـه مقولـه توسـعه 

سـال گذشـته  در 30  مبارکـه  فـوالد  باشـد.  داشـته 

دستاوردهای خوبی داشته است؛ در دوران ساخت، 

دغدغـه شـرکت احـداث، بهره بـرداری و پـس  از آن 

طرح هـای  اجـرای  و  اسـمی  ظرفیـت  بـه  دسـتیابی 

توسـعه  ای بـود؛ امـروز در حالـی هـدف تولیـد فراتـر از 

10میلیون تن در گروه فوالد مبارکه پشت سر گذاشته  

شـده اسـت کـه بیـش از 90 درصـد اقـالم و تجهیـزات 

مـورد نیـاز شـرکت نیـز بومی سـازی شـده اسـت و بـه  

فنـاوری دسـت  و  نـوآوری  بـه  ایـن حـوزه  نوعـی در 

 یافته ایـم. حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه آیـا بـدون 

بهره گیری از طرح های فناورانه و نوآورانه، این میزان 

دسـتاورد، تضمین کننـده تعالـی و تـداوم پیشـرانی 

شـرکت و ضامـن حضـور قدرتمنـد فـوالد مبارکـه در 

بازارهای جهانی خواهد بود یا خیر.

چاره ای جز استفاده از فناوری و   
نوآوری های جدید نداریم

طیب نیـا بـا تاکیـد بر لـزوم و اهمیت اسـتفاده 

تشـریح  در  جدیـد  نوآوری هـای  و  فنـاوری  از 

وضعیـت فعلـی صنعت فوالد کشـور، مطرح کرد: 

ظرفیـت امـروز تولیـد فـوالد حـدود 4۵ میلیـون تن 

است که متاسفانه با بهره گیری از 6۵ درصد این 

میـزان ظرفیـت، 30 میلیـون تـن تولیـد می کنیـم و 

رتبـه نهـم دنیـا را در اختیـار داریـم؛ ایـن در حالـی 

اسـت کـه متوسـط بهره بـرداری از ظرفیـت فـوالد 

مجـوز  عالوه برایـن،  اسـت.  درصـد  دنیـا، 7۵  در 

ایجـاد ظرفیتـی بالـغ  بـر 10۵ میلیـون تـن دیگـر نیـز 

در کشـور صـادر شـده اسـت. از طرفـی در حـوزه 

حضـور  بـا  کـه  می کنیـم  مشـاهده  نیـز  صـادرات 

همسـایگان در بازارهـای صادراتـی ایـران، رقابـت 

دیگـر،  سـویی  از  اسـت.  شـده  قبـل  از  شـدیدتر 

ذخایـر سـنگ آهن غنـی و بـا خلوص باال، با سـرعت 

گاز یکی از مزیت های 
ایجاد صنعت فوالد در 
کشور بوده است که 

متاسفانه در شرایط فعلی 
در این حوزه و سایر منابع 

به  شدت با محدودیت 
تامین گاز مواجهیم

زیـاد در حـال اتمـام اسـت و همیـن میـزان ذخایـر 

شناسـایی  شـده نیـز بـرای ظرفیت هـای پیش بینـی 

 شده به هیچ عنوان کافی نیست.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه در همین راسـتا 

ادامـه داد: در بسـیاری از مواقـع منابـع سـنگ آهن 

دانـش  امـا  دارد  فـوالد وجـود  تولیـد  بـرای  کم عیـار 

فـرآوری آن هـا را در اختیـار نداریـم. از طرفـی دیگـر، 

بسـیاری از مزیت هایـی را کـه پیـش  از ایـن داشـتیم، 

دیگـر در اختیـار نداریـم؛ به عنوان مثـال، گاز یکـی از 

مزیت های ایجاد صنعت فوالد در کشور بوده است 

کـه متاسـفانه در شـرایط فعلـی در ایـن حـوزه و سـایر 

منابـع بـه  شـدت با محدودیت تامیـن گاز مواجهیم. 

عالوه براین، بسیاری از زیرساخت های حمل ونقل نیز 

با ظرفیت های پیش بینی  شـده و حتی ظرفیت های 

فعلـی بـه  هیـچ  عنـوان هم خوانـی نـدارد. در حـوزه 

انتظـارات منابـع انسـانی نیـز تغییراتـی ایجـاد شـده 

اسـت. همچنین انقالب صنعتی، هوش مصنوعی، 

افزایش بهره وری و الزامات محیط زیسـت، همگی از 

را  فوالدسـازی  کارخانه هـای  کـه  هسـتند  مـواردی 

مجبـور می کننـد از فنـاوری و نوآوری های جدیـد در 

این حوزه بهره مند شـوند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر نگاه و رویکرد در فوالد 

مبارکه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تصریح 

کـرد: اگـر در 30 سـال اول، کمیـت تولیـد را مدنظـر 

داشـتیم، امروز باید با تغییر نگاه و رویکردها، ارتقای 

کیفیت را جایگزین کمیت کنیم. فوالد مبارکه امروز 

دیگر دغدغه دسـتیابی به ظرفیت 2۵ میلیون تن را 

ندارد. فوالد مبارکه با تغییر نگاه و حرکت در راستای 

نـوآوری، هدف گـذاری 1۵ میلیـارد دالر درآمد در افق 

1404 را جایگزیـن اهـداف کمـی قبـل کـرده اسـت. 

درآمـدی کـه در اقتصـاد بـدون نفـت از طریـق تولیـد 

محصوالت فوالدی باارزش افزوده باالتر و همچنین از 

طریق سـرمایه گذاری در کسـب وکارهای جدید باید 

حاصل شود.

تغییر نگاه مدیریت فوالد مبارکه در   
راستای دانش بنیان شدن

طیب نیـا تصریـح کـرد: امـروز بـرای اینکـه فـوالد 

نـگاه  کنیـم،  تبدیـل  دانشـی  بـه شـرکت  را  مبارکـه 



شماره  259          اسفند ماه  1401 18

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیریت شـرکت تغییر کرده اسـت. اگر می خواهیم 

پیشران و موتور محرکه اقتصاد و صنعت باشیم، باید 

در حـوزه نـوآوری و دانش بنیـان هـم پیشـران باشـیم. 

فوالد مبارکه به  عنوان یک شرکت پیشرو، باید به یک 

شرکت دانشی تبدیل شود. بدون شک دستیابی به 

چنین هدفی امکان پذیر اسـت؛ روزی که تولید ورق 

زنگ نـزن را در فـوالد مبارکه مطرح کردیم، سـازندگان 

خطـوط فـوالد مبارکـه بـر این بـاور بودند که ایـن امر با 

چنیـن سـاختاری امکان پذیـر نیسـت. بـا ایـن حـال 

اجـرای  و  بـا همـت همـکاران  کـه  مشـاهده کردیـم 

طرح های نوآورانه، تولید این نوع ورق خاص در فوالد 

مبارکه میسر شد و این یعنی رسیدن به همان هدف 

دانش بنیان شدن که مدنظر شرکت است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ضمـن مقایسـه 

حـال  در  و  توسـعه یافته  کشـورهای  دسـتاوردهای 

 توسـعه، خاطرنشـان کـرد: کارخانه هـای فوالدسـازی 

بـا  چندانـی  تفـاوت  تجهیـز،  نـوع  در  مـا  کشـور 

کارخانه های خارجی ندارند اما سـوال اینجاسـت که 

چـرا فوالدسـازان خارجـی عملکـرد بهتـری دارنـد؟ در 

در  عمـده  تفـاوت  گفـت  بایـد  سـوال  ایـن  جـواب 

تجهیزات نیست بلکه در نیروی انسانی است که با 

این تجهیزات کار می کند. تفاوت، در دانشی است 

کـه در آن مجموعه هـا وجـود دارد. تفـاوت مـا بـا ایـن 

مجموعه ها در واحدهای تحقیق و توسـعه ای اسـت 

که آن ها در اختیار دارند و پژوهش انجام می دهند. 

تفـاوت مـا بـا آن هـا در نگاه مدیریتی اسـت. واقعیت 

امر این اسـت که ما یاد گرفته ایم نسـبت به واردات 

تجهیزات و استفاده از آن ها اقدام کنیم؛ درحالی که 

بایـد نگاه هـا را تغییـر دهیـم و بـه سـمت نوآوری هـا 

حرکـت کنیـم. بایـد شـرکت هایی را رصـد کنیـم کـه 

ارزش اصلی آن ها دیگر در نوع تجهیزات نیست بلکه 

در دانـش نیـروی انسـانی آن ها بـوده که در حال خلق 

ثـروت اسـت؛ نیـروی انسـانی  کـه با اتکا به ایـن دانش 

برای شرکت سودآوری می کند. شرکت هایی که اگر 

دانـش و نیـروی انسـانی بـا دانـش آن هـا را از مجموعه 

جـدا کنیـم، حـدود 80 درصـد ثـروت خود را از دسـت 

خواهند داد.

نوآوری را فقط در حوزه محصول نبینیم  
وی یـادآور شـد: مـا امـروز بـه دنبال نگاه تحولی و 

تحول در نگاه به مقوله نوآوری هستیم. نگاه تحولی 

در تغییـر افـراد، تغییـر مدیـران و حتی تغییر سـاختار 

نیسـت بلکـه نـگاه تحولـی بایـد در تغییـر نـگاه ایجـاد 

شـود. بـه  عنـوان  مثـال، مقولـه خصوصی سـازی در 

کشـور ما به  عنوان یک الزام، مطرح و در بسـیاری از 

شـرکت ها مانند فوالد مبارکه نیز اجرا شـده اسـت اما 

سـوال ایـن اسـت کـه آیا این دسـتورالعمل به  درسـتی 

اجـرا شـده اسـت؟ بایـد آگاه باشـیم کـه اگـر در مقوله 

نـوآوری نیـز بـه همیـن صـورت اقـدام کنیـم، بـه  طـور 

قطع هیچ اقدام و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. ما 

در کنـار نـگاه تحولـی و ورود بـه مقولـه نـوآوری بایـد 

تحول در نگاه هم داشته باشیم و اگر می خواهیم به 

اکسیر کیمیاگری دست پیدا کنیم، باید نگاه جامع 

به نوآوری داشته باشیم که در این حوزه چهار اتفاق 

رخ دهـد. نخسـت اینکـه نـوآوری را فقـط در نـوآوری 

کسـب وکارها،  در  بایـد  نـوآوری  نبینیـم؛  محصـول 

زنجیره تامین، خرید، فروش باالدست و پایین دست و 

در نهایت در مدیریت و حکمرانی سازمان نیز ایجاد 

شود. دوم اینکه اگر روزی در دفاتر خود می نشستیم 

تا اساتید، دانشجویان و نخبگان به سراغ ما بیایند و 

مشـکالت مـا را حـل کننـد، امـروز بایـد با تغییـر نگاه، 

صاحبـان صنایـع بـه سـراغ نخبـگان و صاحبـان دانش 

بروند و در مراکز علمی و تحقیقاتی حاضر شوند؛ این 

یعنی همان تغییر نگاه.

طیب نیـا در همیـن راسـتا ادامـه داد: سـوم اینکه 

اگر روزی شرکت های توانمند را به  لحاظ تجهیزاتی و 

مالی برای بومی سـازی تجهیزات و اجرای پروژه های 

خـود انتخـاب می کردیـم کـه البتـه بـا کمـک آن هـا به 

90درصـد خودکفایـی هـم رسـیده ایم، از ایـن  پس باید 

نگاه خود را تغییر دهیم و به سراغ شرکت هایی برویم 

که از مراکز علمی و تحقیقاتی، کارکنان و کارشناسان 

دانش بنیـان بهره منـد هسـتند. چهـارم اینکـه اگـر تـا 

امروز در مسیر بومی سازی و ساخت داخل به دنبال 

مهندسـی معکـوس تجهیـزات و قطعـات و تولیـد 

از مـا در کشـورهای  پیـش  محصوالتـی بودیـم کـه 

توسـعه یافته بـه تولیـد آن دسـت  یافتـه بودنـد، امـروز 

تولیـد  پـی  در  می کنـد  ایجـاب  نـوآوری  مقولـه 

محصوالتی باشیم که هیچ کشوری تاکنون به دانش 

و توانایی تولید آن دست نیافته باشد.

پایـان  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کرد: بزرگ ترین شـرکت فوالدی کشور به 

دنبال آن است که خود را به شرکت های دانش بنیان 

بـا  تـا آن اتفـاق بـزرگ را  بیـش  از پیـش وصـل کنـد 

دانش بنیان شدن رقم بزند. امیدواریم به یاری تمام 

دغدغـه  کـه  کسـانی  و  دانش بنیـان  شـرکت های 

تعالـی کشـور را دارنـد، اصفهـان بـه قطـب نـوآوری 

منطقه تبدیل شود.
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شـرکت فوالد خوزسـتان بـه عنوان یکی از بزرگ ترین فوالد سـازان کشـور عاوه بـر طرح های 
توسـعه ای، مسـئولیت پذیری اجتماعـی را سـر لوحـه اقدامات خـود قرار داده اسـت و همـواره در 
تاش اسـت با توسـعه و گسـترش فعالیت های خود در اعتای صنعت کشـور نقش پررنگی ایفا 
کنـد و همچنین با توسـعه تولید محصوالت بتوانـد در بازار های بین المللی بیش از پیش بدرخشـد 

و برای کشور ارزش آفرینی کند.  

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، بـا توجـه به اهمیت صنعـت فوالد 

در کشـور و نقـش انـکار ناپذیـر آن در رشـد صنایـع 

پایین دسـتی وابسـته، این صنعت روز به روز در حال 

توسعه است؛ سند چشم انداز 1404 و هدف گذاری 

تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد در کشـور حاکـی از 

اهمیت ویژه آن اسـت. در حال حاضر ایران در رتبه 

نهم تولیدکنندگان فوالد در جهان قرار دارد. شرکت 

فوالد خوزسـتان به عنوان دومین تولیدکننده فوالد 

در کشـور و اولیـن تولیدکننـده فـوالد بـه روش احیـا 

صـادرات  تولیـد  بـا  اخیـر  سـال های  در  مسـتقیم، 

محـور، اشـتغال پایـدار و ارزآوری نقـش موثـری در 

اقتصـاد غیرنفتـی کشـور داشـته اسـت. در همیـن 

راسـتا شـرکت فـوالد خوزسـتان بـرای اینکـه بتوانـد 

هرچه بیشـتر در تعالی این مرز و بوم سـهیم باشـد، 

تولیـد  افزایـش  همچـون  توسـعه ای  طرح هـای 

بـه  تـن  هـزار   800 و  میلیـون  سـه  از  محصـوالت 

13میلیـون و 600 هـزار تـن و راه انـدازی خطـوط تولید 

بـه  زیر مجموعـه  شـرکت های  در  فـوالدی  شـمش 

منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه   افق 

1410 را در دسـت اقـدام دارد. بـر اسـاس ایـن برنامـه 

بلندمدت، تولید فوالد در شرکت فوالد خوزستان و 

کلیه شـرکت های زیرمجموعه باید به 13 میلیون و 

600 هـزار تـن برسـد کـه معـادل سـهم 2۵ درصـدی از 

کل تولید فوالد کشور است. شرکت فوالد خوزستان 

علی رغـم وجـود تحریم هـای ظالمانـه ای کـه علیـه 

محدودیت هـای  همچنیـن  و  شـده  وضـع   کشـور 

انـرژی، توانسـته اسـت بـا تولیـد پایـدار محصـوالت 

باکیفیت، سـهم قابل توجهی از بازار های جهانی را 

نصیـب خـود کنـد؛ به طوری که در سـال 1401 موفق 

بـه دریافـت تندیـس صادرکننـده نمونـه ملـی شـد و 

هم اکنون به عنوان تنها شرکت برتر صادرات گرا در 

کشـور فعالیـت می کند. ضمـن اینکه شـرکت فوالد 

خوزسـتان به عنوان تنها شـرکت صنعتی و تولیدی 

کشـور موفـق بـه دریافـت تندیـس زریـن جایـزه ملی 

تعالی سازمانی در سال 1401 شد.  

از دیگـر طرح توسـعه ای  این مجموعه می تـوان به 

احـداث کارخانـه مگامـدول آهـن  اسـفنجی زمـزم 3 با 

سـرمایه گذاری 37 هـزار و 1۵9 میلیـارد ریـال، نیـروگاه 

و  هـزار   78 سـرمایه گذاری  بـا  بـرق  ۵20مگاواتـی 

300میلیـارد ریـال، پکیـج متالـورژی ثانویـه و ماشـین  

ریخته گری اسلب عریض با سرمایه گذاری 34 هزار و 

716 میلیارد ریال، احداث کارخانه اکسـیژن 4 و کوره 

شـماره 7 فوالد سـازی به ترتیب با سـرمایه گذاری های 

9هزار و 4۵0 میلیارد ریال و 68 میلیون یورو و نوسازی 

کوره های فوالد سـازی با سـرمایه گذاری 362 میلیون 

یورو اشاره کرد.  

ثروت آفرینی فوالد خوزستان   
عملکرد شرکت فوالد خوزستان در تولید، فروش 

و درآمد 11 ماهه امسال، با رشد قابل توجهی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. جمع 

تولیـد فـوالد خوزسـتان شـامل اسـلب، گندلـه، آهـن 

اسـفنجی و بلـوم و بیلـت در پایـان بهمن مـاه 1401، به 

فوالد خوزستان؛ فراتر از یک بنگاه اقتصادی
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11میلیون و 601 هزار و 72 تن رسیده که این میزان در 

مقایسـه بـا تولیـد 10 میلیـون و 269 هـزار و 769 تـن 

رشـد  بـا  قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  در  محصـول 

فـروش  مجمـوع  اسـت.  بـوده  همـراه  13درصـدی 

داخلی و صادراتی »فخوز« تا پایان 11 ماهه امسال، به 

سـه میلیون و 610 هزار و دو تن رسـیده که این میزان 

با افزایش 13 درصدی نسبت به فروش سه میلیون و 

178 هـزار و 740 تـن مـدت مشـابه سـال پیـش همـراه 

بـوده اسـت. نکتـه قابـل توجـه در ایـن بخـش، رشـد 

مجمـوع درآمـد داخلـی و صادراتـی شـرکت فـوالد 

خوزستان طی این مدت علی رغم مشکالت مختلف 

بـه ویـژه قطعـی گاز و رفـع تعهـد ارزی بـوده اسـت. 

»فخـوز« تـا پایـان بهمـن مـاه 1401، موفـق بـه کسـب 

درآمـد 4۵4 هـزار و 134 میلیـارد و 133 میلیـون ریـال 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل یعنی 417 هزار و 433 میلیارد و 2۵8 میلیون 

ریال، با رشد 9 درصدی همراه بوده است. 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در بهمـن مـاه امسـال 

موفـق بـه تولیـد یـک میلیـون و 92 هـزار و 912 تـن 

محصول شـده اسـت. این شـرکت همچنین موفق به 

فـروش 40۵ هـزار و 982 تـن محصـول در بازار هـای 

داخلـی و خارجـی شـد. مجمـوع درآمـد »فخـوز« در 

ایـن مـدت 49 هـزار و 943 میلیـارد و 29 میلیـون ریـال 

بود. الزم به ذکر اسـت که شـرکت فوالد خوزسـتان با 

وجـود محدودیت هـای تامیـن انـرژی بـه ویـژه گاز، 

موفق به شکستن رکود تولید روزانه شمش فوالدی و 

تولید 13 هزار و 728 تن در روز چهارشـنبه 10 اسـفند 

ماه سال 1401 شده است. 

محرومیت زدایی، رسالت فوالد خوزستان   
شرکت فوالد خوزستان از دیرباز محور های تولید 

پایدار، رشد و توسعه منطقه، حمایت از تولیدکنندگان 

و  تجهیـزات  و  قطعـات  بومی سـازی  داخلـی، 

اشـتغال زایی را سـر لوحـه اقدامـات خـود قـرار داده 

فـوالد  شـرکت  بـرای  کـه  دیگـری  موضـوع  اسـت. 

خوزستان بسیار حائز اهمیت است، مسئولیت های 

اجتماعی و اقداماتی در جهت محقق کردن اهداف 

شـرکت در ایـن زمینـه اسـت. بـه همیـن دلیـل ایـن 

بزرگ تریـن  بـا  رقابـت  در   1400 سـال  در  شـرکت 

شـرکت های کشـور، موفـق بـه دریافـت جایـزه ملـی 

مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی شد. 

از  یکـی  خوزسـتان  اسـتان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

اسـتان های محـروم کشـور بـوده و مسـئولیت  پذیری 

اجتماعـی یکـی از ارزش هـای سـازمانی شـرکت فـوالد 

خوزسـتان محسوب می شـود، این شـرکت برای عمل 

به مسئولیت های اجتماعی خود اقداماتی نظیر تامین 

تجهیـزات، آواربـرداری و اعـزام نیـروی متخصـص در 

فاجعـه متروپـل آبـادان از ابتـدا تـا انتهـای عملیـات، 

راه انـدازی سیسـتم فاضـالب شهرسـتان شـادگان بـا 

سـرمایه گذاری 300 میلیـارد تومـان، تصفیـه پسـاب 

بـا  اهـواز  پرخطـر  معابـر  و  جاده هـا  اصـالح  شـهری، 

سـرمایه گذاری 37 میلیـارد تومـان، ترمیـم پـل ششـم 

اهواز )پل فوالد( با سرمایه گذاری چهار میلیارد تومان، 

احداث کارخانه و خط انتقال تصفیه شیمیایی پساب 

شـهری اهواز به آب »RO«، آب رسـانی به روسـتا ها و 

مناطـق دارای تنـش آبـی، محرومیت زدایی در اسـتان 

خوزستان با سرمایه گذاری 28 میلیارد و ۵00 میلیون 

تومـان، اهـدای بسـته های معیشـتی و تامیـن نیـاز 

خانواده های کم برخوردار در مناطق محروم، کمک به 

زلزلـه زدگان و آسـیب د یدگان سـیل، مقابلـه بـا شـیوع 

ویـروس کرونـا بـا سـرمایه گذاری 4۵ میلیـارد تومـان، 

مراکـز  راه انـدازی  و  بیمارسـتانی  تجهیـزات  تامیـن 

تجمیعـی از ابتدای شـیوع کرونا تاکنـون، کمک های 

نقدی به شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان و 

مناطـق  در  واکسیناسـیون  مرکـز  هفـت  راه انـدازی 

محروم )ایام کرونا( را انجام داده است. 

فوالد خوزستان، حافظ محیط زیست   
از آنجایـی کـه مسـائل زیسـت محیطی در تولیـد 

فوالد از اهمیت باالیی برخوردار است، در کنار تعهد 

به مسئولیت های اجتماعی، شرکت فوالد خوزستان 

در حـوزه محیـط  زیسـت بـا تعریـف نظـام مدیریـت 

زیسـت محیطی، پنـج هـدف اصلـی را در قالـب ایـن 

نظـام مدیریتـی دنبـال می کنـد کـه شـامل مدیریـت 

پسماند، حذف گاز های مخرب الیه اوزون، جایگزینی 

میـزان  کاهـش  آسـکارل،  روغـن  حـاوی  خازن هـای 

انتشـار گـرد و غبـار و تصفیـه بازیافـت پسـاب های 

صنعتـی اسـت. سـرمایه گذاری در اجـرای پروژه های 

زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان طی سال های 

1400 و 1401 معادل یک هزار و 400 میلیارد تومان بوده 

اسـت. شـرکت فـوالد خوزسـتان به طور مرتـب در هر 

سـال با بررسـی میزان تحقق این اهداف، با اقدامات 

اصالحـی بـه کنتـرل پروژه هـا می پـردازد و در صـورت 

لـزوم بـه اجـرای پروژه های جدید برای بهبود عملکرد 

شرکت اقدام می کند.   

تولید دانش، اصل جدایی ناپذیر از فوالد   
خوزستان 

شرکت فوالد خوزستان جهت کاهش وابستگی 

بـه واردات قطعـات و تجهیـزات مـورد اسـتفاده در 

در  متعـددی  و  مـدون  برنامه هـای  فـوالد  صنعـت 

راسـتای بومی سـازی قطعات و تجهیزات تخصصی 

صنعـت فـوالد برنامه ریـزی کـرده اسـت و بـه منظـور 

رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده، همـواره درصـدد 

حمایت از شرکت های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی 

و دانشـگاهی و متخصصان داخلی اسـت. البته این 

شـرکت بالـغ بـر 20 سـال اسـت کـه در این مسـیر گام 

قطعـه   ۵60 و  هـزار  یـک  بومی سـازی  بـا  و  نهـاده 

اسـتراتژیک صنعـت فـوالد فقـط طـی دو سـال 1400 و 

1401 و سـاخت دسـتگاه اندازه گیـری آهـن کل و آهـن 

فلزی در آهن اسـفجی برای اولین بار در جهان، جزو 

شـرکت های پیشـرو در زمینـه بومی سـازی اسـت. 

همچنین شرکت فوالد خوزستان موفق به شناسایی 

درصـدی   40 افزایـش  و  دانش بنیـان  شـرکت   3۵4

جذب آن ها طی دو سـال اخیر شـده اسـت. سـفارش 

بـه  قطعـه   11 و  هـزار   6 بومی سـازی  و  سـاخت 

شـرکت های دانش بنیـان و صرفه جویـی 20 میلیـون 

یورویـی در سـال 1401، از دیگـر دسـتاورد های فـوالد 

خوزستان در این زمینه است. الزم به ذکر است که 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در رابطـه بـا بومی سـازی، 

تخصصـی  نمایشـگاه  سـومین  برگـزاری  بـه  اقـدام 

مصرفـی  مـواد  و  تجهیـزات  قطعـات،  بومی سـازی 

صنعـت فـوالد کرد. هدف از برگزاری این نمایشـگاه، 

شناسـایی بیشـتر تولیدکنندگان داخلی، حمایت از 

آن ها و اسـتفاده از دانش متخصصان داخلی اسـت؛ 

ایـن اقدامـات حکایـت از نـگاه ویـژه شـرکت فـوالد 

خوزستان به مقوله بومی سازی دارد.
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اسـتان هرمزگان یکی از مناطق پرپتانسـیل توسـعه صنعت فوالد در کشـور به شـمار می آید و 
در اسـناد باالدسـتی بـر این مهـم با تولید 10 میلیـون تن فوالد در افق 1404 تاکید شـده اسـت. 
شـرکت فـوالد هرمزگان به عنوان سـومین شـرکت بـزرگ فوالدی کشـور، قطب تولید فـوالد در 
جنوب کشـور محسـوب می شـود. این شـرکت از مزایایی همچـون قرارگیری در مجـاورت خلیج 
فارس جهت دسترسـی آسـان به آب هـای آزاد، نزدیکی بـه  مخازن عظیم گاز عسـلویه، مجاورت 
بـا ذخایـر سـنگ آهن گل  گهر، مجتمع بندری شـهید رجایی و حمل ونقـل جاده ای و ریلـی برخودار 
اسـت. فـوالد هرمزگان علی رغـم چالش های موجود در صنعت فوالد کشـور همچـون قطعی گاز و 
شـرایط دشـوار صـادرات محصـوالت فـوالدی طـی ماه هـای اخیـر، موفـق بـه ثبـت رکوردهای 
چشـمگیری در تولیـد و فـروش محصوالت خـود در بازارهای داخلـی و صادراتی در پایـان 11 ماه 
امسـال شـده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« گفت وگویی 
بـا عطـااهلل معروفخانی، مدیرعامل شـرکت فـوالد هرمزگان تدارک دیده اسـت که متـن کامل آن 

را در ادامه خواهیم خواند:

وضعیـت تولید شـرکت فـوالد هرمزگان   
تـا پایـان 11 مـاه امسـال را چگونـه ارزیابی 

می کنید؟
صنعت فوالد کشور در چند سال اخیر با چالش 

کمبـود انـرژی بـرق در فصـل تابسـتان و گاز در فصـل 

زمسـتان مواجـه بـوده اسـت. امسـال نیـز بـا توجـه بـه 

بهـار،  فصـل  اواخـر  از  هـوا  حـد  از  بیـش  گرمـای 

اوایـل  تـا  و  شـد  آغـاز  بـرق  شـدید  محدودیت هـای 

شـهریور مـاه ادامـه داشـت. در فصـل زمسـتان نیـز 

بـرای صنایـع  گاز  کمبـود  موجـب  شـدید  سـرمای 

فوالدی کشور شد اما هیچ کدام از این محدودیت  ها 

مانع عملکرد خیره کننده فوالد هرمزگان نشدند. در 

11 مـاه امسـال توانسـتیم بـا تـالش مضاعـف همـه 

همـکاران حـوزه تولیـد، پنج رکورد ماهیانه تولیـد را به 

ثبت برسانیم که چهار رکورد از شهریور ماه تا آذر ماه 

بـه صـورت پـی در پـی بوده انـد. تـا پایـان بهمـن مـاه 

تـن  موفـق شـدیم یـک میلیـون و 38۵ هـزار و 2۵0 

محصـول نهایـی تولیـد کنیـم کـه ایـن میـزان حـدود 

اسـت. در  بـوده  بیشـتر  سـال گذشـته  از  6درصـد 

صورتی که با همین وضعیت پیش برویم، امیدواریم 

میـزان تولیـد از ظرفیـت اسـمی عبـور کنـد و حتـی 

می توانیـم نیم نگاهـی هـم بـه رکوردشـکنی در میـزان 

تولید سالیانه داشته باشیم. 

ارزیابـی شـما از عوامـل موثـر در ثبـت   
رکوردهـای فوق در شـرکت فـوالد هرمزگان 

چیست؟
بایـد توجـه داشـت کـه در یـک مجموعـه تولیـد، 

همـه عوامـل در کنـار هـم دسـت بـه دسـت یکدیگـر 

می دهند تا رکوردها رقم بخورند. به طور مثال واحد 

خریـد، مـواد اولیـه را به موقع خریـداری می کند و به 

واحـد بهره بـرداری تحویـل می دهد. همچنین بخش 

حمل ونقل و خدمات، پشتیبانی و فنی، منابع انسانی 

و... در ایجاد این رکوردها تاثیرگذار بوده اند. هنگامی 

کـه تمـام واحدهـای سـازمانی ماننـد پـازل در کنـار 

هـم قـرار بگیرنـد، می تواننـد سـازمان را بـه درجـات 

باالیـی از ترقـی برسـانند و بـه همیـن دلیـل شـاهد 

رکوردشکنی هایی از سوی فوالد هرمزگان در یکی دو 

سال اخیر بوده ایم. 

از منظـر فنـی، شـرکت فـوالد هرمـزگان مطابـق بـا 

فرمایش مقام معظم رهبری و انتخاب شعار سال از 

و  دانش بنیـان  »تولیـد،  بـر  مبنـی  ایشـان  سـوی 

اشـتغال آفرین«، تالش کرده اسـت به این شعار جامه 

عمل بپوشاند. این شرکت استفاده از دانش بومی را 

در تمـام ابعـاد تولیـد سـرلوحه کار خـود قـرار داده و 

قطار توسعه فوالد هرمزگان توقف ناپذیر است
ثبت رکوردهای پیاپی در تولید و فروش   

عطاالّله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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افزایـش تولیـد و رکوردشـکنی های پیاپـی توسـط ایـن 

شـرکت، بیانگـر اتخـاذ اسـتراتژی دانشـی و صحیـح 

اسـت. یکـی از مهم تریـن اقداماتـی کـه در ایـن رابطه 

انجـام دادیـم، توجـه بـه طرح هایـی بـود کـه موجبات 

افزایـش تولیـد و بهـره وری بیشـتر را فراهـم می آورنـد. 

برنامه ریـزی و افزایـش آماده بـه کاری تجهیـزات در 

خطوط تولید، تامین مواد اولیه باکیفیت و به موقع، 

افزایش عمق کوره که سبب کاهش شدید تعمیرات 

گـرم نسـوز کـوره یـا همـان کف سـازی و بانک سـازی 

شده و در ادامه منجر به بهبود پارامترهای تولیدی از 

قبیـل کاهـش زمـان »Power on« می شـود، کاهـش 

شـارژ فلـزی، افزایـش راندمـان، کاهـش نـرخ مصـرف 

الکترود و کاهش نرخ مصرف نسوز، از جمله عوامل 

موثـر در ثبت رکوردهای اخیر هسـتند. به ایـن موارد 

می توانیم پیشـنهاد »فـرآوری گـرم سـرباره کوره های 

قـوس الکتریکـی فـوالد هرمـزگان« را اضافـه کنیم که 

یکی از ابتکارات کم نظیر کارکنان و کارشناسان فوالد 

هرمزگان بود و در افزایش تولید و ثبت رکوردها نقش 

موثری داشت. به طور کلی شرکت فوالد هرمزگان از 

هـر طـرح دانش محـوری کـه بـه بهـره وری و افزایـش 

تولید کمک کند، استقبال خواهد کرد. در این رابطه، 

تفاهم نامه هایی را با مراکز علمی و پژوهشی به امضا 

رساندیم و بر اساس آن ها از نخبگان و طرح های برتر 

حمایت خواهیم کرد.

فوالدسـازان کشـور با توجه به نوسانات   
قیمـت فوالد، سـال سـختی را پشـت سـر 
گذاشـتند. در چنین شرایطی، شـرکت فوالد 
هرمـزگان در حـوزه فروش چه عملکـردی را 

به ثبت رساند؟
همان طـور کـه اشـاره شـد، صنعت فـوالد در سـال 

1401، شرایط نسبتا دشواری را پشت سر گذاشت. در 

ابتـدای سـال جـاری کـه قیمت هـای جهانـی فـوالد 

افزایش یافت، اعمال عوارض بر صادرات محصوالت 

معدنـی و فلـزی، تولیدکننـدگان فـوالد را بـا چالـش 

مواجـه کـرد. پـس از اینکه عوارض صادراتی لغو شـد، 

متاسـفانه با کاهش شـدید قیمت های جهانی فوالد 

مواجه شـدیم که بر صنعت فوالد کشـور نیز اثرگذار 

بـود و شـاهد افـت قیمت هـا در سـطح بـازار بودیم اما 

تمامـی ایـن مسـائل باعث نشـدند فـوالد هرمـزگان از 

بازار پا پس بکشد و عزم ما را بر تداوم عرضه در بازار 

داخلی و بازارهای صادراتی جزم کرد. علی رغم تمام 

محدودیت هـای داخلـی بـه ویـژه در زمینـه انـرژی و 

تحریم هـا، در 11 مـاه امسـال توانسـتیم 740 هـزار تـن 

تختـال در بـازار داخلـی بـه فروش برسـانیم و موفق به 

صـادرات ۵43 هـزار تـن محصـول نهایـی در بازارهـای 

جهانی شـدیم که 13 درصد نسـبت به سـال گذشـته 

بیشـتر بـوده اسـت. همچنیـن تـا پایـان بهمـن مـاه در 

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی توانسـتیم یـک 

میلیـون و 283 هـزار تـن محصول نهایـی را روانه بـازار 

مصـرف کنیـم کـه ایـن میـزان نیـز نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 3 درصد رشد را نشان می دهد. این 

میزان فروش در بازارهای داخلی و صادراتی علی رغم 

همه چالش ها نشان می دهد فوالد هرمزگان بر تمام 

این مشـکالت غلبه کرده و توانسـته اسـت جای پای 

خـود را در بـازار مسـتحکم تر از قبـل کنـد. در زمینـه 

درآمدزایـی نیز توانسـتیم هفـت هـزار و ۵72 میلیارد 

تومـان در بازارهـای صادراتـی، 10 هـزار و 604 میلیـارد 

تومـان در بازارهـای داخلـی و در مجمـوع 18 هـزار و 

176میلیـارد تومـان درآمـد کسـب کنیـم. ایـن میـزان 

درآمـد در حالـی بـه دسـت آمـد که بعضا شـاهد افت 

30 تـا 40درصـدی قیمت های داخلی و جهانی بودیم 

و ایـن رقـم در شـرایط کنونـی بـازار یـک موفقیت قابل 

توجه محسوب می شود.

شـرکت فـوالد هرمـزگان در سـال های   
اخیـر، موفقیت هـای مهمـی را کسـب کرده 
اسـت. ایـن موفقیت هـا در چـه زمینه هایـی 

بوده و چگونه حاصل شده  اند؟
آنچـه کـه یـک سـازمان را از سـایر رقبـا متمایـز 

بـا کیفیـت و  بـر تولیـد محصـول  می کنـد، عـالوه 

فـروش آن در بازارهـای داخلـی و بین المللی، کسـب 

موفقیت هـای قابـل توجـه در تمـام عرصه هـا اسـت. 

در زمینـه تولیـد، امسـال موفقیت  هـای بی نظیـری 

داشتیم که ثبت پنج رکورد تولید ماهیانه بیشتر از 

1۵0 هـزار تـن، یعنـی بیشـتر از 20 درصـد از ظرفیـت 

اسمی در زمینه تختال، ثبت یک رکورد ماهیانه در 
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زمینـه تولیـد آهـن اسـفنجی، ثبـت چندیـن رکـورد 

تولیـد روزانـه تختـال، کاهش مصرف انـرژی، کاهش 

توقفات اضطراری، کاهش مصرف الکترود گرافیتی، 

کاهـش مصـرف نسـوز، ثبـت رکـورد 99.9۵درصـد 

آنالیـزی، کاهـش  بـا سـفارش  تولیـد ذوب مطابـق 

مهم تریـن  از  و...،  کـوره  تخلیـه  تـا  تخلیـه  زمـان 

موفقیت هـای شـرکت فـوالد هرمـزگان در حـوزه 

از  یکـی  حـال  ایـن  بـا  بوده انـد.  بهره بـرداری 

موفقیت هـای مهم فـوالد هرمزگان در زمینه تولید، 

ثبت رکورد سرعت ریخته گری به میزان 1.6 متر بر 

دقیقـه بـوده اسـت کـه باالتریـن رکـورد ریخته گـری 

تختال در کشور به شمار می آید. 

در سایر حوزه ها نیز شرکت فوالد هرمزگان موفق 

برتریـن  عنـوان  همچـون  افتخاراتـی  کسـب  بـه 

عرضه کننـده بـورس کاال، دریافـت لـوح تقدیـر سـه 

ستاره در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 

در نهمیـن کنفرانـس آمـوزش و توسـعه سـرمایه های 

انسانی، قهرمانی تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان 

در مسابقات کارگری جهان، کسب عنوان پروژه برتر 

در جشـنواره ملی بهره وری، قهرمانی تیم بسـکتبال 

فوالد هرمزگان در لیگ دسته دوم و صعود به دسته 

اول، کسـب عنـوان رتبـه برتـر ایمنـی جنـوب شـرق 

در  شـرکت  نفـره  فوتبـال 6  تیـم  قهرمانـی  کشـور، 

مسـابقات بین المللی شـرکت های کارگری، دریافت 

لوح تقدیر مدیریت برتر از اجالس سراسری مدیریت 

مشـتری مداری، دریافت تقدیرنامه چهره شاخص از 

ترویـج  و  حرفـه ای  اخـالق  ارتقـای  ملـی  همایـش 

در  مدیریـت  تندیـس  دریافـت  مسـئولیت پذیری، 

اجـالس سراسـری 100 مدیـر شایسـته سـال، کسـب 

تندیـس برنـد برتـر در اجـالس نشـان منتخـب ملـی 

مصرف کنندگان، دریافت تندیـس ویژه از چهارمین 

دوره  نوزدهمیـن  تندیـس  کسـب  حاتـم،  جشـنواره 

سـمپوزیوم روابـط عمومـی، دریافت تندیس اجالس 

سراسـری برنـد ملـی اعتمـاد ملـی، دریافـت تندیـس 

برنزیـن از دومیـن کنفرانـس و ششـمین ارزیابـی ملی 

تحول دیجیتال و... شده است. 

با توجـه به اهمیت ایفای مسـئولیت های   
اجتماعـی در صنعـت فـوالد، شـرکت فوالد 

هرمـزگان چه اقداماتی در این زمینه در سـال 
جاری انجام داده است؟

همان طـور کـه بارهـا بیـان شـده اسـت، صنایـع 

فوالد باید به جامعه و کارکنان خود خدمت کنند و 

شرکت فوالد هرمزگان نیز بارها این موضوع را ثابت 

کـرده اسـت. یکـی از مهم تریـن اقداماتی کـه در این 

زمینه انجام داده ایم، مشارکت در طرح اکرام ایتام 

و محسنین با هدف حمایت از 10 هزار کودک یتیم 

و غیریتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

اسـتان هرمـزگان بوده اسـت. عالوه برایـن، اقداماتی 

همچون حمایت و کمک مالی و غیر مالی به مراکز 

خیریه مانند مرکز نگهداری ایتام بنت النبی )س( و 

مرکـز معلوالن ذهنی حبیـب ابن مظاهر بندرعباس 

انجـام داده ایـم. ارسـال بیـش از یـک هـزار و ۵00 تـن 

اسـتان،  سـطح  بیمارسـتان های  بـه  مایـع  اکسـیژن 

توزیع ۵00 هزار عدد ماسک به هیئت های عزاداری 

در دهـه محـرم و کمـک بـه وزارت بهداشـت در 

بـا  مبـارزه  اطالع رسـانی  ملـی  پویـش  جهـت طـرح 

کرونـا، از دیگـر اقدامـات شـرکت فوالد هرمـزگان در 

زمینـه عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی به شـمار 

مـی رود. یکـی از اقدامـات بـارز فـوالد هرمـزگان در 

زمینه مسـئولیت های اجتماعی طی دو سـال اخیر 

کـه رنـگ و بـوی تـازه ای بـه خود گرفته، نقش آفرینی 

شـرکت در توسـعه فعالیت های ورزشی بوده است. 

شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا توجـه بـه نقـش ورزش در 

ایجـاد نشـاط و شـادابی جوانـان و کمبـود امکانـات 

ورزشـی در اسـتان هرمـزگان، یکـی از رسـالت های 

خود را حمایت از ورزش استان قرار داده است. این 

شـرکت در حـال حاضـر از 3۵ تیـم مختلـف حمایـت 

می کنـد و حـدود یـک هـزار ورزشـکار را زیـر چتـر 

حمایتی خود قرار داده است.

چـه چشـم اندازی را برای شـرکت فوالد   
هرمزگان متصور هستید؟

استان هرمزگان یکی از مناطق پرپتانسیل برای 

توسـعه صنعـت فـوالد در کشـور بـه شـمار مـی رود و 

تولیـد  بـا  مهـم  ایـن  بـر  نیـز  باالدسـتی  اسـناد  در 

10میلیون تن فوالد در افق 1404 تاکید شـده اسـت. 

از ایـن رو، شـرکت فـوالد هرمـزگان توسـعه را یکـی از 

اهداف و استراتژی های اساسی خود در نظر گرفته  

است. در این زمینه سال گذشته کلنگ چهار طرح 

بـزرگ توسـعه ای را بـه ارزش حـدود 10 هـزار میلیـارد 

فـوالد  بـرای  تومـان زمیـن زده ایـم. در حـال حاضـر 

هرمـزگان طرح های بزرگی همچون افزایش ظرفیت 

بـه  کنونـی  تـن  میلیـون   1.۵ از  فوالدسـازی  واحـد 

3.2میلیـون تن، احـداث واحد تولید محصول گرم، 

میـزان  بـه  آهن سـازی  واحـد  ظرفیـت  افزایـش 

صنعتـی  گازهـای  واحـد  احـداث  تـن،  1.6میلیـون 

شـماره 3، احداث تصفیه خانه پسـاب های صنعتی، 

افزایـش ظرفیـت سـیلوهای آهـن اسـفنجی، احداث 

مدول سـوم آهن سـازی، احداث ایسـتگاه جدید گاز 

طبیعـی و افزایـش ظرفیـت تولیـد کوره هـای قـوس 

الکتریکی از طریق نصب Sidewall Lance در نظر 

گرفته ایم. ضمن اینکه با مشـارکت دیگر شـرکت ها، 

احـداث مگامـدول آهن سـازی را در سـتاره سـیمین 

هرمـز بـه ظرفیـت 1.72 میلیـون تـن آغـاز کرده ایـم. 

فوالد هرمزگان در سـال های اخیر نشـان داده اسـت 

کـه یـک شـرکت پویـا و شـاداب بـوده و هیـچ یـک از 

موانـع و چالش هـای داخلـی و بین المللـی نمی تواند 

مانـع پیشـرفت ایـن شـرکت شـود. قصـد داریـم بـا 

اجـرای طرح های توسـعه ای عـالوه بر افزایش تولید، 

ارزش  زنجیـره  تکمیـل  و  ویـژه  محصـوالت  تولیـد 

افزوده، به یکی از برندهای برتر صنعت فوالد کشور 

و دنیا تبدیل شویم.

فوالد هرمزگان در 
سال های اخیر نشان داده 
است که یک شرکت پویا 
و شاداب بوده و هیچ یک 

از موانع و چالش های 
داخلی و بین المللی 

نمی تواند مانع پیشرفت 
این شرکت شود

ssic

 شرکت صنعت
 فوالد شادگان

تولید 800 هزار تن آهن اسفنجى

خوزستان، اهواز، شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر آبادان

061-52238670info@ssico.ir

www.ssico.ir
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اولین و بزر گ ترین مجتمع گندله سازى شرق کشور

ساخت هفت باب 

مدرسه در مناطق 

محروم شهرستان 

خواف 

 ٥١٠ تبلت به

دانش آموزان

کم بضاعت

کمک به آزادسازی 

زندانیان جرایم 

غیر عمد 

 اهدای ١١٠ جهیزیه

 به زوجین جوان

 نیازمند

 اجرای طرح مثلث اقتصادی

 به منظور محرومیت زدایی و

 اشتغال آفرینی در شهرستان و

 تحت پوشش قرار دادن

٨٥ روستا

مشارکت فعال در 

طرح انتقال آب 

دریای عمان به 

صنایع شرق کشور 

حضور فعال و پیشتاز

 در پیشگیری و مبارزه با 

ویروس کرونا در منطقه 

معین اقتصادی 

شهرستان خواف در 

راستای توسعه پایدار 

و همه جانبه 

مشارکت فعال در 

چهاربانده شدن 

جاده سنگان به 

تربت حیدریه 

کمک به نوسازی و 

ساخت مساجد در 

شهرستان خواف 

توسعه و ارتقای ورزش 

حرفه ای در شهرستان 

خواف همراه با انعقاد 

قرارداد با باشگاه 

سپاهان اصفهان

برگزاری مراسم ازدواج 

جهت زوج های جوان 

برای اولین بار در منطقه 

راه اندازی مرکز 

توسعه و ارتقای 

سالمت در منطقه

اهدای بیش از پنج 

هزار پک حمایتی در 

راستای کمک های 

مومنانه و مواسات 

احداث ٤٥ کالس درس 

در مناطق محروم 

شهرستان خواف 

مشارکت در طرح توسعه 

وآبادانی شهرستان خواف 

( با همکاری فرمانداری 

شهرستان خواف و 

دانشگاه تهران)

پیشتازى فوالد سنگان در اجراى مسئولیت هاى اجتماعى

SANGAN STEEL MINERAL INDUSTRY CO.

SMIC
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شهرستان خواف 

توسعه و ارتقای ورزش 

حرفه ای در شهرستان 

خواف همراه با انعقاد 

قرارداد با باشگاه 

سپاهان اصفهان

برگزاری مراسم ازدواج 

جهت زوج های جوان 

برای اولین بار در منطقه 

راه اندازی مرکز 

توسعه و ارتقای 

سالمت در منطقه

اهدای بیش از پنج 

هزار پک حمایتی در 

راستای کمک های 

مومنانه و مواسات 

احداث ٤٥ کالس درس 

در مناطق محروم 

شهرستان خواف 

مشارکت در طرح توسعه 

وآبادانی شهرستان خواف 

( با همکاری فرمانداری 

شهرستان خواف و 

دانشگاه تهران)

پیشتازى فوالد سنگان در اجراى مسئولیت هاى اجتماعى

SANGAN STEEL MINERAL INDUSTRY CO.

SMIC



شماره  259          اسفند ماه  1401 28

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامـل شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان گفت: حمایـت از شـرکت های دانش بنیان در 
سـال 1401 به منظور بومی سـازی برخی تجهیـزات و قطعات مورد نیاز در واحدهای گندله سـازی 
و کنسانتره سـازی در دسـتور کار شـرکت صنایـع معدنـی فوالد سـنگان قـرار گرفته اسـت. این 
اتفـاق در حالـی رخ داده کـه در سـال جاری موفق به رکوردشـکنی در تولید کنسـانتره و گندله طی 

سال های فعالیت فوالد سنگان هم شدیم.

فوالد سنگان، حامی شرکت های دانش بنیان

علـی امرایـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان بـه دلیـل نزدیکـی بـه 

معادن سـنگ آهن سـنگان و اسـتفاده از فناوری های 

تولیـد  و  انتقـال  و  خردایـش  زمینـه  در  دنیـا  روز 

محصوالت با عیار باال و همچنین کیفیت مطلوب، 

از شـرکت های پیشـرو در حـوزه تولیـد کنسـانتره و 

فنـاوری  از  اسـتفاده  می آیـد.  به شـمار  گندلـه 

فیلتراسـیون روز دنیا در مباحث زیسـت محیطی و 

صرفه جویـی در مصـرف آب و بازگردانـی 8۵ درصـد 

از آب مصرفـی بـه چرخـه تولید، از جمله مزیت های 

شرکت فوالد سنگان محسوب می شوند. همچنین 

بـر  مبتنـی  آمـوزش  نظام منـد  سیسـتم  یـک  از 

شـرکت،  انسـانی  منابـع  حـوزه  در  جانشـین پروری 

اسـتفاده کـرده و مباحـث علمـی روز تولیـد را بـه 

به کارگیری فناوری های روز تولید در فوالد سنگان  
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کارکنان مجموعه آموزش می دهیم.

وی در ادامـه بـه رکوردشـکنی های پیاپـی در 

واحدهـای مختلـف تولیـد ایـن مجتمـع صنعتی تا 

پایـان 11 ماهـه سـال جـاری اشـاره کـرد و گفـت: 

علی رغم مشـکالت تولید ناشـی از قطعی برق در 

تابسـتان و قطعـی گاز در فصـل زمسـتان،  فصـل 

بـه  فـوالد سـنگان موفـق  شـرکت صنایـع معدنـی 

بـا  برابـر  گندلـه  روزانـه  تولیـد  در  رکوردشـکنی 

20هزار و 80 تن در اردیبهشت ماه و تولید ماهانه 

گندلـه معـادل ۵80 هـزار تـن در شـهریور مـاه 1401 

ماهانـه  تولیـد  رکـورد  همچنیـن  اسـت.  شـده 

کنسـانتره شـرکت نیز در سـال جاری شکسـته شد 

و مجمـوع تولیـد کنسـانتره در آذر مـاه امسـال بـه 

3۵9 هـزار و ۵84 تـن رسـید. ایـن موفقیت هـا در 

فوالدمـردان  شـبانه روی  کوشـش  و  تـالش  سـایه 

سـنگان بـا تکیـه بـر دانـش و تخصـص بـه دسـت 

آمده است.

امرایـی ضمـن اشـاره بـه معضل قطعی بـرق و گاز 

کارخانجات فوالدی در روزهای مختلف سال، مطرح 

کـرد: میـزان توقفـات کارخانجـات فـوالد سـنگان بـه 

دلیـل قطعـی گاز و بـرق در سـال جـاری 120روز بـوده 

اسـت و مـا بیـش از یـک سـوم زمـان تولیـد را از دسـت 

داده ایم. در حالی که تولید پنج میلیون تن گندله در 

فـوالد سـنگان طـی 320 روز سـال برنامه ریـزی شـده 

اسـت، بـدون شـک بـا قطعـی بـرق و گاز، تولیـد ایـن 

میزان از گندله امکان پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه 

این معضل، عدم نفع روزانه 30 میلیارد تومانی برای 

فوالد سنگان به همراه داشته است.

مدیرعامل شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان 

ایـن  رفـع  جهـت  پیشـنهادی  راهـکار  خصـوص  در 

معضل در مجتمع های فوالدی، خاطرنشان کرد: به 

و  معدنـی  شـرکت های  بـرق،  چالـش  رفـع  منظـور 

صنعتـی خـود اقـدام بـه سـاخت نیـروگاه کرده انـد. 

ایـن  از  نیـز  شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان 

از طرح هـای  یکـی  و در  نیسـت  قاعـده مسـتثنی 

توسـعه ای خـود، به دنبال احداث نیـروگاه برق بادی 

بـا ظرفیـت 200 مگاوات به عنوان بزرگ  ترین نیروگاه 

برق بـادی کشـور اسـت. از سـوی دیگـر، رفـع چالـش 

گاز یک مسئله ملی است که باید از سوی نهادهای 

باالتـر بـه آن رسـیدگی و تمهیـدات الزم از جانـب 

نهادهای باالدستی اندیشیده شود.

ضرورت توسعه اکتشاف در بخش معدن  
وی در ارتبـاط بـا اهمیـت اکتشـاف در بخـش 

معدنـی  اکتشـاف  پتانسـیل  شـد:  یـادآور  معـدن، 

کشـور 960 هـزار کیلومتـر مربـع بـوده کـه فقـط ۵ 

درصد آن اکتشـاف شـده اسـت. در حالی که عمق 

متـر   300 بـه  پیشـرفته  کشـورهای  در  اکتشـاف 

می رسـد و متوسـط آن در دنیـا 80 متـر اسـت، ایـن 

میـزان در ایـران تنهـا بـه 10 متـر می رسـد. بنابرایـن 

لـزوم حرکـت بـه سـمت اکتشـافات عمقی بـه جای 

فناوری هـای  از  اسـتفاده  و  سـطحی  اکتشـافات 

مدرن در حوزه اکتشاف باید در دستور کار بخش 

معدن و صنایع معدنی کشور قرار بگیرد.

امرایـی در رابطـه بـا اقدامـات شـرکت صنایـع 

معدنی فوالد سـنگان در راسـتای تحقق شـعار سال 

1401 ، تصریـح کـرد: شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد 

سـنگان در جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد، دو 

تفاهم نامـه همـکاری بـا شـرکت های دانش بنیـان را 

منعقد کرده اسـت. نخسـتین تفاهم نامه با شرکت 

امیـد پتـرو بـه امضا رسـید که موضـوع آن عملیات 

و  تسـت  نصـب،  سـاخت،  مهندسـی،  طراحـی، 

اتوماتیـک  نمونه گیـری  دسـتگاه  سـه  راه انـدازی 

دوغابـی و یک دسـتگاه نمونه گیـری اتوماتیک نوار 

نقاله در واحدهای گندله سـازی و کنسانتره سـازی 

اجـرای  در صـورت  اسـت.  سـنگان  فـوالد  شـرکت 

بـا  اتوماتیـک  نمونه گیری هـای  طـرح،  ایـن  موفـق 

هـدف دسـتیابی بـه نمونه هـای معـرف محصوالت 

گندلـه سـنگ آهن  و  کنسـانتره  واحدهـای  میانـی 

و   »ISO3082« اسـتاندارد  تاییـد  مـورد 

»ISO16742« در شـرکت فـوالد سـنگان، نصـب و 

دومیـن  گرفـت.  خواهـد  قـرار  بهره بـرداری  مـورد 

بـا  منتظـر  امیـن  بهپویـان  شـرکت  بـا  تفاهم نامـه 

و  تامیـن  مهندسـی،  طراحـی،  عملیـات  موضـوع 

اجرای طرح کنترل و مانیتورینگ یکپارچه سیستم 

آب و گاز صنعتـی و مصـارف جنبـی سـایت فـوالد 

سـنگان بـه همـراه تمامـی اجـزای جنبـی بـه امضـا 

معدنـی  صنایـع  پردیـس  راه انـدازی  رسـید. 

دانش بنیان به منظور استفاده از توان پژوهشگران 

جـوان بومـی در شـرق کشـور و همچنیـن تاسـیس 

از صنایـع  و شـکوفایی حمایـت  نـوآوری  صنـدوق 

فـوالد  اقدامـات  دیگـر  از  معدنـی،  دانش بنیـان 

سنگان در این بخش بوده است.

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 

در پایـان ضمـن اشـاره بـه تصویـب حـق انتفـاع از 

معادن در بودجه سـال 1402 اظهار کرد: این اقدام 

بـدون شـک منجـر بـه افزایـش قیمـت تمـام شـده 

کاهـش  و  زنجیـره  در  فـوالدی  محصـوالت 

رقابت پذیـری در بازارهـای صادراتـی خواهـد شـد. 

دولتـی  حقـوق  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  حالـی  در 

دریافتی از معادن تا به امروز مناسب بوده است، 

ایـن اتفـاق منجـر بـه افزایش معـادن راکد در سـطح 

کشـور می شـود. اکثر معادن فعال در سـطح کشور 

کوچک مقیاس هسـتند و با مشـکالت فراوانی اعم 

افزایـش  تجهیـزات،  و  ماشـین آالت  فرسـودگی  از 

قیمت سـوخت، رشـد نرخ ارز و ... دسـت و پنجه 

دولتـی  حقـوق  افزایـش  بنابرایـن  می کننـد.  نـرم 

می توانـد منشـا چالـش بـه خصـوص بـرای معـادن 

کوچـک باشـد. اگـر مـا بـه دنبـال جایگزینـی بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی بـا نفت در اقتصاد کشـور 

و ساده سـازی  تسـهیل  راسـتای  در  بایـد  هسـتیم، 

قوانیـن و دسـتورالعمل های معدنـی گام برداریـم؛ 

بنابرایـن افزایـش حقـوق دولتـی در چنیـن شـرایط 

و  معـدن  بخـش  تضعیـف  منجر بـه  اقتصـادی، 

معدنکاران خواهد شد.

رکورد تولید ماهانه 
کنسانتره شرکت نیز در 

سال جاری شکسته شد و 
مجموع تولید کنسانتره در 
آذر ماه امسال به 359 هزار 

و 584 تن رسید
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تولیدکنندگان فوالد کشـور طی سـالیان اخیـر با چالش های فراوانـی اعم از کمبود مـواد اولیه و 
قطعـی حامل هـای انـرژی مواجه بوده اند. این در حالی اسـت کـه در افق 1404، تولیـد 55 میلیون 
تـن فوالد هدف گذاری شـده اسـت و بدون شـک، تحقق ایـن مهم نیازمند رفع موانع و مشـکات 
موجـود با حمایت سـازمان های ذی ربط اسـت. شـرکت فوالد زرنـد ایرانیان، بزرگ ترین شـرکت 
زیرمجموعـه هلدینـگ میدکو اسـت کـه از روش کـوره بلنـد در تولید خود اسـتفاده می کنـد. این 
شـرکت علی رغم مشـکات موجود، به دسـتاوردهای ارزشـمندی بـا اجرای طرح های توسـعه ای 
خـود دسـت یافتـه اسـت. در همیـن راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آناین« 
گفت وگویـی با ماشـااهلل سـهراب نژاد، مدیرعامل شـرکت فوالد زرنـد ایرانیان تدارک دیده اسـت 

که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

زیسکو در مسیر توسعه پایدار تولید
ماشاالله سهراب نژاد، مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در خصـوص تاریخچـه شـرکت فـوالد   
زرنـد ایرانیـان )زیسـکو( توضیحاتـی ارائه 

بفرمایید.
شـرکت فـوالد زرنـد ایرانیان )زیسـکو( با بیش از 

بـزرگ صنعتـی، بزرگ تریـن مجموعـه   10 کارخانـه 

صنایـع  و  توسـعه معادن  هلدینـگ  شـرکت های 

معدنی خاورمیانه )میدکو( به شمار می آید که در 

آبـان مـاه سـال 1387 تاسـیس شـده اسـت. رویکـرد 

شرکت فوالد زرند ایرانیان توجه ویژه به ایجاد ارزش 

افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـره فـرآوری سـنگ آهن 

اسـت. زنجیره ای که از معدن سـنگ آهن جالل آباد 

آغـاز و بـا فـرآوری و تبدیـل آن بـه محصـوالت میانـی 

فوالد، در نهایت به تولید فوالد به روش کوره بلند 

ختم می شود.

در حـال حاضـر پروژه هـا و طرح هـای   
توسـعه ای شـرکت فـوالد زرند ایرانیـان در 

چه وضعیتی قرار دارند؟
شـرکت فـوالد زرنـد ایرانیـان در سـال های اخیـر 

برنامه ها و طرح های توسعه متعددی را در خصوص 

ارتقـای ظرفیت هـا و عملکـرد تولیـد خود در دسـتور 

کار قرار داده است. برخی از این پروژه ها به صورت 

زیرسـقفی تعریـف شـده اند کـه اغلـب بـه منظـور 

بهینه سازی کیفیت و افزایش ظرفیت تولید انجام 

می شـوند؛ برخـی دیگـر طرح هـای جدیـدی هسـتند 

کـه بـا توجـه به تـوان و ظرفیت شـرکت اجرا خواهند 

شـد. هم اکنـون بیـش از 10 طـرح و پـروژه در شـرکت 

فـوالد زرنـد ایرانیـان تعریـف  شـده و در حـال اجـرا 

و  مسـتقیم  احیـا  پروژه هـا،  ایـن  از  یکـی  اسـت. 

فوالدسـازی بـا ظرفیـت یـک میلیـون و ۵00 هـزار تـن 

آهـن اسـفنجی و یـک میلیـون تـن فـوالد بـه روش 

کوره های الکتریکی است که در قالب منحنی دوم 

میدکو، با حمایت مدیریت هلدینگ آغاز کرده ایم.

گران قیمت تریـن  و  مهم تریـن  متالـورژی،  کک 

مـواد اولیـه مصرفـی در فراینـد تولیـد آهـن بـه روش 

کـوره بلنـد به شـمار می آید کـه در این زمینـه، پروژه 

توسعه پاالیشگاه کک سازی در دستور کار مجموعه 

قرار گرفته اسـت. پروژه خط انتقال کک گداخته از 

کک سـازی شـماره یـک بـه کارخانـه     CDQ هـم 

واحدهـای  در  اسـت.  داشـته  خوبـی  پیشـرفت 

پـروژه  نیـز دو  کنسـانتره و گندله سـازی مجموعـه 

 )Dryer( و درایر )Dewatering( کلیـدی دیواترینـگ

به سرانجام رسیده است. با اتمام پروژه دیواترینگ، 

آب باقی مانـده در باطلـه کنسـانتره بـه چرخـه تولید 

بـاز می گـردد. در فراینـد تولیـد، سـاالنه حـدود سـه 

میلیون و ۵00 هزار مترمکعب آب مصرف می شود؛ 

در  آب  مترمکعـب  یـک  میلیـون  مقـدار  ایـن  از 

کنسـانتره باقـی می مانـد و دو میلیـون و ۵00 هـزار 

مترمکعـب دیگـر بـه سـد باطلـه وارد می شـود. در 

واقع هدف ما از اجرای پروژه دیواترینگ، استحصال 

آب از باطلـه، بازگشـت آن بـه فراینـد تولیـد و نهایتـا 

کاهـش چشـمگیر مصـرف آب مجموعـه اسـت. در 

واحـد تولیـد کنسـانتره بـرای تامیـن آب، روزانـه 1۵0 

تانکر آب باید به مجتمع منتقل شد که با راه اندازی 

سیسـتم دیواترینـگ بخشـی از آب مـورد نیـاز تولید 

برنامه هـای  از دیگـر  پـروژه درایـر  تامیـن می شـود. 

کلیدی دیگر مجموعه است که با اتمام و در مدار 
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قرار گرفتن آن، رطوبت کنسانتره به 9 درصد خواهد 

رسید. با افزایش کیفیت این ماده معدنی، کمیت 

و کیفیـت گندلـه تولیـدی افزایـش می یابـد. پـروژه 

گازرسـانی بـه کـوره بلنـد نیز با هـدف کاهش میزان 

مصرف کک مجموعه طراحی شده و در حال انجام 

اسـت. عالوه برایـن، پـروژه بویلـر بـه منظـور ایجـاد 

سـاخت  و  بلنـد  کـوره  بـرای  بیشـتر  امنیـت 

الکتروکمپرسور نیز تعریف شده  است و پیش بینی 

بـه   1401 سـال  ابتـدای  در  پـروژه  ایـن  می شـود 

بهره برداری برسد.

عـالوه بـر طرح هـای مذکـور، شـرکت فـوالد زرنـد 

ایرانیان با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی 

و استفاده از پساب فاضالب شهری، پروژه فاضالب 

شـهری زرند را آغاز کرده اسـت. این پروژه که اقدام 

موثـری در اسـتفاده از پسـاب های شـهری بـه شـمار 

می آید، تاکنون پیشـرفت 80 درصدی داشـته اسـت 

و بـا راه انـدازی آن، فاضـالب شـهری زرنـد در دو فـاز 

اسـت  گفتنـی  می شـود.  تصفیـه  و  جمـع آوری 

پروژه هـای انتقـال سـنگ از جالل آبـاد بـه کارخانـه و 

قـرار  طراحـی  مرحلـه  در  هـم  مـس  اسـتحصال 

گرفته انـد. معـدن زغال سـنگ خمـرود کـه ظرفیـت 

تولیـد 7۵0 هـزار تـن زغال سـنگ را دارد، بـه دلیـل 

مشکالت ایجادشده با سرعت کمتری در حال اجرا 

اسـت امـا امیدواریـم اسـتخراج مـاده معدنـی از این 

معدن تا پایان سال 1402 انجام شود.

زیسـکو در تامیـن مـواد اولیه مـورد نیاز   
خـود با چـه چالش هایـی طی سـالیان اخیر 

مواجه بوده است؟
شـرکت فـوالد زرنـد ایرانیـان شـامل مجتمع هـای 

مختلفـی اسـت کـه هـر یـک از آن هـا وسـعت قابـل 

توجهـی دارنـد. مجتمـع فـوالد این شـرکت، از جمله 

بحش هایـی اسـت کـه ادامه فعالیـت آن، بـه 32 قلم 

کاال به عنوان مواد اولیه نیاز دارد؛ به طوری که اگر 

تامین تنها یکی از این 32 قلم انجام نشـود، شـرکت 

در  شـد.  مواجـه خواهـد  متعـددی  بـا چالش هـای 

چنیـن شـرایطی الزم اسـت کـه واحـد بازرگانـی بـا 

بـروز  از  تـا  ایـن نیازهـا را رصـد کنـد  دقـت باالیـی 

مشـکالت احتمالـی جلوگیـری شـود. البتـه مدیـران 

ارشد شرکت در این مجموعه، به طور قابل توجهی 

بـه شـرایط تولیـد واقـف هسـتند کـه ایـن مسـئله، 

بـرای شـرکت فراهـم می کنـد.  شـرایط مناسـبی را 

تامیـن کک و زغـال، مهم تریـن نیـاز تولیـد فـوالد بـه 

روش کـوره بلنـد محسـوب می شـود. بـا ایـن حـال، 

محدودیت هـای  و  داخـل  زغـال  پاییـن  کیفیـت 

واردات زغال خارجی به دنبال تحریم ها و مشکالت 

گمرکـی، از جملـه چالش هـای موجـود در ایـن زمینه 

بـه شـمار می آینـد. در خصـوص سـنگ آهن نیـز بایـد 

از  درصـد   2۵ تنهـا  جالل آبـاد  معـدن  کـه  گفـت 

سنگ آهن مورد نیاز برای تولید کنسانتره شرکت را 

تامیـن می کنـد؛ در حالـی  کـه نیـاز روزانـه شـرکت 

20هـزار تـن سـنگ آهن بـا عیـار ۵0 درصـد اسـت کـه 

بـرای تامیـن آن، تعـدادی بالـغ بـر 40 قـرارداد مجـزا 

انعقـاد شـده اسـت. در کـوره بلنـد بـه سـنگ آهن بـا 

عیار 60 درصد نیاز است که خوراک این کارخانه و 

ذوب آهـن اصفهـان به حسـاب می آید اما متاسـفانه 

بـه مزایـده گذاشـته می شـود. در حالـی کـه بارهـا از 

مسـئوالن درخواسـت شـده است که با توجه به نیاز 

تـا  شـود  اندیشـیده  تمهیداتـی  کارخانـه،  دو  ایـن 

تولیدکننـدگان سـهمی را بـرای زیسـکو و ذوب آهـن 

اصفهان در نظر بگیرند.

اجـرای مسـئولیت های اجتماعـی تا چه   
انـدازه در دسـتور کار شـرکت فـوالد زرنـد 

ایرانیان قرار گرفته است؟
راسـتای  در  گذشـته  همچـون  زیسـکو 

مسـئولیت های اجتماعـی خـود در زمینـه بازسـازی 

مدارس، کمک به همشهریان هدیه پذیر و ... فعالیت 

می کند و سـعی دارد تا تمامی هزینه ها در مسـیری 

کاربـردی و هدفمنـد صـرف شـوند. در همیـن راسـتا، 

ایـن شـرکت با امام جمعه، نماینده مـردم در مجلس، 

فرمانـدار و سـایر مسـئوالن ارشـد پرتـالش شهرسـتان 

زرند ارتباط تنگاتنگی دارد تا بتواند به بهترین شکل 

بـه ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی خـود بپـردازد. 

زیسکو حضور چشمگیری در رشته فوتسال دارد و در 

رده هـای باشـگاهی و قهرمانـی فعالیـت می کنـد. 

تیم های بزرگسـاالن و امید این شـرکت در لیگ برتر و 

تیـم نوجوانـان آن در لیـگ یـک کشـور حضـور دارنـد. 

گفتنی است که تیم بزرگساالن، رده ششم لیگ را در 

سال جاری کسب کرد. الزم به ذکر است که شرکت 

فوالد زرند ایرانیان در ششمین دوره جایزه مسئولیت 

اجتماعی مدیریت در سال 1400، تندیس برنزی را از 

آن خود کرده است.
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بـا توجـه بـه هدف گـذاری تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در افـق 1404، اجـرای طرح هـای 
توسـعه ای شـرکت های بـزرگ فـوالدی کشـور بیـش از پیش اهمیـت پیدا کـرده اسـت. اجرای 
طرح  های توسـعه ای مسـتلزم افزایش سـرمایه گذاری و حمایت بیشـتر از تولیدکنندگان اسـت و 
مجتمع هـای بـزرگ فوالدی علی رغم تمامی مشـکات موجود در اقتصاد کشـور، تمـام تاش خود 
در ایـن زمینـه را بـه کار گرفته انـد. مجتمع فـوالد غدیر نی  ریز، یکی از هشـت طرح فوالد اسـتانی 
تولید آهن اسـفنجی و فوالد سـازی دولت در راسـتای اسـتراتژی توسـعه غیر متمرکز فوالد است. 
واحـد فوالدسـازی این مجتمـع، در مرحله تولید آزمایشـی قرار داشـته و پروژه گندله سـازی آن با 
ظرفیـت تولید سـاالنه دو میلیـون و 500 هـزار تن، با پیشـرفت فیزیکی 35 درصدی همـراه بوده 
اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آناین« گفت وگویی با محسـن 
مصطفی پـور، مدیرعامـل مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز تدارک دیده اسـت کـه متن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

اجرای طرح های توسعه ای در مجتمع فوالد غدیر 
نی ریز سرعت گرفته است

محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

پروژه هـای    وضعیـت  بـا  ارتبـاط  در 
مجتمـع فوالد غدیـر نی ریز در سـال جاری 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
اتمـام پـروژه فوالدسـازی بـا ظرفیـت تولیـد 800 

هزار تن انواع فوالد در فاز اول و یک میلیون تن در 

فـاز دوم، اصلی تریـن برنامـه مجتمـع فـوالد غدیـر 

نی ریز در سال جاری بوده است. خوشبختانه این 

فـوالد در  بـود در تکمیـل زنجیـره  قـرار  پـروژه کـه 

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز نقش اثرگذاری داشـته 

باشـد و سـالیان سـال مـردم منطقـه و سـهام داران 

مجتمـع در انتظـار تکمیـل و بهره بـرداری آن بودند، 

بـه  ماهـه  اقدامـی 16  در  انتظـار  سـال  از 16  پـس 

سـرانجام رسـید. در حـال حاضـر، عملیات سـاخت 

دنبـال  بـه  و  اسـت  رسـیده  اتمـام  بـه  کارخانـه 

امسـال  مـاه  اسـفند  پایـان  تـا  کارخانـه  را ه انـدازی 

در  کارخانـه  از  بهره بـرداری  عملیـات  هسـتیم. 

ابتـدای سـال 1402 آغـاز خواهـد شـد و پـس از رفـع 

یک سـری کمبودهای زیرسـاختی، در مسـیر تولید 

مهـم  اقـدام  دومیـن  گرفـت.  قـرار خواهـد  پایـدار 

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز در سـال 1401، تسـریع 

در اجرای پروژه گندله سازی با ظرفیت دو میلیون 
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و ۵00 هزار تن بوده اسـت. کلنگ زنی رسـمی پروژه 

در اسـفند مـاه 1400 انجـام شـد و در حـال حاضـر 

پیشـرفت ایـن پـروژه بـه حـدود 3۵ درصـد رسـیده 

صنعتـی،  فاضـالب  تصفیه خانـه  احـداث  اسـت. 

سـال  در  مجتمـع  مهـم  پروژه هـای  از  دیگـر  یکـی 

جـاری بـوده اسـت کـه از الزامـات زیسـت محیطی 

اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  صنعتـی  مجتمـع  هـر 

موجـود بـه شـمار می آیـد. تـا نیمـه نخسـت سـال 

1400، مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز هیـچ اقدامی در 

این زمینه انجام نداده بود اما طی یک سال اخیر، 

عملیـات اجرایـی و تامیـن برخـی تجهیـزات مـورد 

نیـاز وارداتی علی رغم مشـکالت فـراوان تحریم، به 

پایانـی  اقدامـات  رفـت. هم اکنـون  پیـش  سـرعت 

جهت راه اندازی تصفیه خانه فاضالب صنعتی در 

حـال انجـام اسـت و تـا پایـان اسـفند ماه امسـال، به 

سـازمان محیـط زیسـت تحویـل داده خواهـد شـد. 

اجـرای اقدامـات جانبـی شـامل احـداث سـاختمان 

اداری، مجموعـه فعالیت هـای راهسـازی در جنب 

کارخانـه، احـداث گمـرک اختصاصـی در مجتمع و 

چندین پروژه دیگر، از سایر اقدامات مهم مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز در سال جاری بوده است.

اسـاس  بـر  و  ذی صـالح  مراجـع  اذعـان  بـه 

اسـتانداردهای  طبـق  شـده  انجـام  برآوردهـای 

اشـتغال زایی هر صنعت، اجرای تمامی این پروژه ها 

در مجتمع فوالد غدیر نی ریز، منجر به اشتغال زایی 

بیـش از یـک هـزار و  400  نفـری شـده اسـت. بـدون 

شـک ایـن میـزان اشـتغال زایی بـرای یک شـرکت طی 

یک سال، عدد قابل توجهی بوده که در کارنامه یک 

ثبـت  بـه  فـوالد غدیـر نی ریـز  اخیـر مجتمـع  سـال 

رسـیده اسـت. همچنین آزمون اسـتخدامی پرسـنل 

فوالدسـازی مجتمـع بـا همکاری دانشـگاه شـیراز در 

سـال جـاری برگـزار شـد. نفـرات برگزیـده ایـن آزمـون 

و  تخصصـی  مصاحبه هـای  گذرانـدن  از  پـس 

روان شـناختی و کسـب امتیـازات الزم، بـه مجتمـع 

فـوالد غدیر نی ریز معرفی شـدند. آموز ش هـای الزم 

بـه منظـور تقویت کیفـی برگزیدگان جهت فعالیت 

در یـک کارخانـه فوالدسـازی، طـی تفاهم نامـه ای بـا 

شرکت فوالد مبارکه، در مجموعه فنی و مهندسی 

فـوالد مبارکـه در حـال انجـام اسـت. در حـال حاضر، 

سـه گـروه از منتخبـان، آموزش هـای تئـوری الزم را 

مبارکـه  فـوالد  مجتمـع  از  بازدیـد  بـا  هم زمـان 

گذرانده انـد و سـایر منتخبـان نیـز بر اسـاس اولویت 

مجموعـه، دوره هـای آموزشـی الزم را خواهنـد دید. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بیـش از 93درصد برگزیدگان 

آزمـون اسـتخدامی، نیروهـای بومـی خـود منطقـه و 

شهرستان نی ریز هستند.

در سـال 1401، موفق شـدید نخستین   
دسـت  بـه  را  خـود  صادراتـی  محمولـه 
مهـم  ایـن  برسـانید.  مشـتریان خارجـی 

چگونه به وقوع پیوست؟
اساسـا اقتصـاد یک کشـور بر مبنـای مزیت های 

مختلفـی تعریـف می شـود. بـا اینکـه هدف گـذاری 

بـه  منطقـه  نیـاز  تامیـن  مجتمـع،  تاسـیس  اولیـه 



شماره  259          اسفند ماه  1401 34

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

محصـوالت فـوالدی بوده اسـت اما کیفیت متمایز 

محصول آهن اسفنجی فعلی و فوالدی که به زودی 

در ایـن مجتمـع تولیـد خواهـد شـد، از یـک سـو و 

ضـرورت ارزآوری و ارتقـای سـهم صادرات غیرنفتی 

بـه  از سـوی دیگـر، ورود  تجـاری کشـور  در سـبد 

بازارهای جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. در 

سـالی کـه گذشـت، در برهـه ای از زمـان بـا شـرایط 

بسیار خوبی در بازارهای جهانی و صادراتی مواجه 

مناسـب  قیمت هـای  کـه  طـوری  بـه  شـدیم؛ 

می توانست زمینه ساز حضور بیشتر ما در بازارهای 

بین المللـی شـود و دسـتاوردهای ارزی خوبـی بـرای 

شـرکت و در ادامـه بـرای اقتصـاد کشـور بـه همـراه 

داشـته باشـد. در آن بـازه زمانـی، بـا دسـتورالعمل 

وضـع عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و 

فلـزی مواجـه شـدیم و ایـن فرصـت از مجموعـه مـا 

سـلب شـد. در ادامـه، زمانـی ایـن گشـایش در حوزه 

از  را  جهانـی  بازارهـای  کـه  شـد  حاصـل  صـادرات 

دسـت داده بودیم و قیمت های جهانی نیز با افت 

برهـه  ایـن  بودنـد. در  توجهـی مواجـه شـده  قابـل 

زمانـی، صـادرات بـرای مجتمـع توجیه پذیـر نبـود و 

ارزش افـزوده و آورده خاصـی بـه همـراه نداشـت. 

معتقـد هسـتیم کـه ورود و حضـور صنایـع مختلـف 

کشــور در بازارهــای صادراتـی، همــواره 

می توانـد تعامـل خوبـی را بـا جهــان 

و  تجــارت  حــوزه  در  بیــن الملل 

گفتمان های فی ما بین ایجاد کند و 

همچنیــن بخشـی از گــره خوردگی 

ارزی در حوزه صادرات را رفع کند.

مسـئولیت های    اجـرای  خصـوص  در 
اجتماعـی در مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
توسـعه  کنـار  در  نی ریـز  غدیـر  فـوالد  مجتمـع 

صنعتـی، دو پیوسـت محیـط زیسـتی و مسـئولیت  

اجتماعـی را ایجـاد کرده و سـرلوحه فعالیت خـود قرار 

داده است. باور ما بر این است که در سال های آینده، 

عملکـرد شـرکت ها بر اسـاس میزان تولیـد، بهـره وری و 

اجـرای  بلکـه  شـد  نخواهـد  سـنجیده  اشـتغال زایی 

مسئولیت های اجتماعی در قبال افراد جامعه و حفظ 

محیط زیسـت، عامل سـنجش و ماندگاری شرکت ها 

خواهد بود و این مسئله به عنوان یک الگو در دستور 

کار مدیریـت ارشـد مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز قـرار 

مسـئولیت های  اجـرای  منظـور  بـه  اسـت.  گرفتـه 

اجتماعی در سطح منطقه، بخشی از منابع مجتمع را 

به توسـعه زیرسـاخت های ماندگار منطقه اختصاص 

داده ایـم. بـه عنـوان مثـال، برخـورداری از یـک دسـتگاه 

»MRI «در حوزه درمان در شهرستان نی ریز، همواره 

یکـی از درخواسـت های مـردم منطقـه بـوده اسـت. 

بنابراین با حمایت سهام داران مجتمع و تصمیم هیئت 

مدیره، این تجهیز فراهم و در اختیار بیمارستان شهدای 

سـالمت نی ریـز قرار گرفت. همچنیـن کادر درمـان و 

آمبوالنـس مجتمـع عالوه بـر ارائه خدمات 

به کارکنان مجتمع، همواره در صورت 

نیاز، به کمک مردم روستاهای اطراف 

شتافته و خدمات اورژانسی مختلفی 

را ارائـه می کننـد. همچنیـن پزشـکان 

بیشتری با حمایت مجتمع فوالد غدیر 

نی ریـز در شـبکه بهداشـت شهرسـتان 

و درمانـی  پزشـکی  ارائـه خدمـات  جهـت 

تخصصی مستقر شده اند.

یکـی دیگـر از اقدامـات برجسـته مجتمـع در 

در   مشـارکت  اجتماعـی،  مسـئولیت های  حـوزه 

احـداث یـک خـط لولـه آب بـه طـول 10 کیلومتـر از 

سـد چشـمه عاشـق جهـت دسترسـی پایـدار مـردم 

منطقـه بـه آب آشـامیدنی سـالم بـوده اسـت. در 

کارخانـه  نیـاز  مـورد  آب  بـود  قـرار  کـه  حالـی 

فوالدسـازی از ایـن چشـمه تامیـن شـود امـا پـس از 

بـر  کـه  بررسـی های کارشناسـانه، متوجـه شـدیم 

و  آب  پایـداری  عـدم  و  اقلیمـی  شـرایط  اسـاس 

بارش هـای متوالی، بهتر اسـت ایـن آب در اختیار 

مـردم »قطرویـه« قـرار بگیرد و نیازهای کشـاورزی 

آن هـا مرتفـع شـود. در واقـع مـا از حـق آبـه خـود 

گذشتیم و به طور جدی در احداث خط لوله آب 

عالوه برایـن،  کردیـم.  مشـارکت  منطقـه  شـرب 

دسـتور  جـزو  همـواره  آموزشـی  اماکـن  توسـعه 

فـوالد  مجتمـع  ارشـد  مدیریـت  اصلـی  کارهـای 

غدیـر  فـوالد  مجتمـع  دارد.  قـرار  نی ریـز  غدیـر 

شـهرداری  بـا  تفاهم نامـه  چارچـوب  در  نی ریـز 

نی ریـز از سـال 1397، احـداث مجموعـه فرهنگـی 

و ورزشـی سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی را در 

کـرده  آغـاز  هکتـار  هفـت  مسـاحت  بـه  زمینـی 

اسـت. این پروژه شـامل احداث سـالن ورزشـی دو 

هزار نفری، استخر سرپوشیده، دریاچه مصنوعی 

توسـعه  بـرای  کـه  اسـت  آن  پیرامـون  پـارک  و 

ورزش هـای سـالنی و میزبانـی از مسـابقات ملـی 

دنیـا  روز  اسـتانداردهای  بـه  اتـکا  بـا  منطقـه،  در 

طراحی شـده اسـت. نگاه مدیریت ارشـد مجتمع 

فـوالد غدیـر نی ریـز بـه مسـئولیت های اجتماعـی، 

اقداماتـی از ایـن قبیـل اسـت تـا ضمـن مانـدگاری 

در طـی سـالیان متوالـی، اقشـار مختلـف جامعـه 

نیز بتوانند از آن بهره مند شوند.
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مدیرعامل شـرکت صنعت فوالد شـادگان گفت: این شـرکت بـا اجرای طرح های توسـعه ای و 
اقداماتـی کـه در زمینه بومی سـازی انجام داده اسـت، در حـال انتقال به مرحله  جدیدی در مسـیر 
رشـد خود اسـت؛ اشـتغال زایی بیشـتر بـرای افـراد و توسـعه زیر سـاخت های بومی، ثمـره این 
اقدامـات خواهـد بود. همچنیـن بر اسـاس چشـم انداز 1410 مجموعه فـوالد خوزسـتان، وظیفه 

محقق کردن 15 درصد تولید فوالد خوزستان بر عهده شرکت صنعت فوالد شادگان قرار دارد. 

تحولی گسترده در فوالد شادگان 
مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان مطرح کرد: 

حسین تقی کهزاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در رابطه با عملکرد 

شـرکت صنعت فوالد شـادگان در 11 ماهه سـال 1401، 

بیـان کـرد: خوشـبختانه تاکنـون میـزان تولید محقق 

شـده در مجموعـه، نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته بسیار باالتر بوده است. حتی با وجود برخی 

مشـکالت همچـون محدودیت هـای تامیـن انـرژی و 

یـک سـانحه تجهیزاتی کـه در ابتـدای سـال رخ داد و 

سـبب شـد بـه ناچـار بـه مـدت 12 روز توقـف تولیـد 

بـا همـت و تـالش تمـام  داشـته باشـیم، توانسـتیم 

کارکنان طبق برنامه ریز های انجام  شده، میزان تولید 

محصوالت را به حد مطلوبی برسـانیم و با ادامه این 

رونـد تـا انتهـای سـال جـاری، امیدواریـم بتوانیـم از 

میـزان تولیـد محصول در سـال گذشـته عبور کـرده و 

رکوردشکنی کنیم.  

وی در خصـوص رویکـرد شـرکت صنعـت فـوالد 

شادگان در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان 

جهـت بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز، 

ابـراز کـرد: در ابتـدا بایـد بـه شـرکت فـوالد خوزسـتان 

و  قطعـات  بومی سـازی  زمینـه  در  کـه  کـرد  اشـاره 

تجهیـزات جـزو شـرکت های پیشـرو اسـت؛ همچنین 

بسـیاری از قطعـات و تجهیـزات مهـم و اسـتراتژیک 

مـورد اسـتفاده در صنعـت فـوالد بـرای اولیـن توسـط 

شرکت فوالد خوزستان بومی سازی شده اند. شرکت 
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از  یکـی  به عنـوان  هـم  شـادگان  فـوالد  صنعـت 

شرکت های زیر مجموعه شرکت فوالد خوزستان، این 

اقدامات را سـر لوحه کار خود قرار داده اسـت و نگاه 

مثبتی در کل مجموعه در رابطه با مقوله بومی سازی 

شـکل گرفته اسـت. در همین رابطه شـرکت صنعت 

فـوالد شـادگان دو اقـدام مهـم در زمینـه بومی سـازی 

انجام داده  اسـت. نخسـت برگزاری مناقصه ای برای 

ساخت و تامین قطعات، مشروط بر ایجاد کارگاه در 

شهرک صنعتی شادگان، که با استقبال زیادی مواجه 

شـد و یکـی از شـرکت های تابعـه فـوالد خوزسـتان کـه 

ماموریـت بومی سـازی قطعـات ایـن مجموعـه را بـر 

عهـده دارد، برنـده ایـن مناقصـه شـد؛ اقدامـات الزم 

جهت احداث کارگاه در شهرک صنعتی شادگان در 

حال انجام است و امیدواریم این کارگاه هرچه زودتر 

احداث شـده و شـروع به تولید قطعات بومی سـازی 

شده در منطقه شادگان کند. 

فـوالد شـادگان در  مدیرعامـل شـرکت صنعـت 

همین راستا ادامه داد: از اقدامات دیگری که شرکت 

صنعـت فـوالد شـادگان در جهـت بومی سـازی انجـام 

داده اسـت، می تـوان بـه انعقـاد تفاهم نامـه ای بیـن 

چهار شـرکت تولیدکننده آهن اسـفنجی با طرح پرد 

برای بومی سازی کمپرسورهای سانتریفیوژ واحدهای 

احیای 800 هزار تن در سال و همچنین تامین قطعات 

مجتمع هـای  عملکـرد  ارزیابـی  همایـش  در  یدکـی 

هفت گانه فوالدی استانی، به میزبانی شرکت صنعت 

فوالد شـادگان، اشـاره کرد. بومی سـازی این تجهیزات 

قـرار اسـت بـا همـکاری ایـن چهـار شـرکت و حمایـت 

شرکت ملی فوالد ایران انجام شود. این اقدامات مهر 

تاییـدی بـر ایـن اسـت کـه همـواره در شـرکت فـوالد 

خوزستان و شرکت صنعت فوالد شادگان نگاه مثبتی 

نسبت به بومی سازی و حمایت از شرکت های داخلی 

در جریـان بـوده و اقدامـات این شـرکت ها با محوریت 

بومی سازی در حال انجام است. 

گام های توسعه محور فوالد شادگان   
کهـزاد بـا اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ای شـرکت 

صنعت فوالد شادگان و جایگاه آن در چشم انداز 1410 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، اظهـار کـرد: شـرکت فـوالد 

خوزستان در افق 1410، تولید 13 میلیون و 600هزار تن 

فـوالد را هدف گـذاری کـرده اسـت کـه در ایـن طـرح 

توسعه ای، تولید دو میلیون تن محصول یعنی معادل 

1۵ درصـد تولیـد شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه شـرکت 

صنعت فوالد شـادگان واگذار شـده اسـت. به همین 

منظـور عالوه بـر طـرح اولیـه فوالد شـادگان که شـامل 

تولید 800هزار تن آهن اسفنجی و 800 هزار تن بیلت 

فوالدی است، طرح تولید یک میلیون و 200 هزار تنی 

اسـلب عریـض در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار دارد؛ 

تاکنون بخشی از تجهیزات مورد نیاز این طرح توسط 

شرکت دانیلی چین در حال ساخت بوده و تمام امور 

مهندسـی و مزایده هـای مربوطـه در داخـل کشـور 

انجـام شـده اسـت و بـه زودی فـاز اجرایـی آن شـروع 

می شـود. همچنیـن یـک طـرح توسـعه بـرای افزایـش 

میـزان ظرفیـت واحـد احیـا از 800 هـزار تـن بـه یـک 

میلیون تن و ایجاد یک واحد احیای دیگر با ظرفیت 

برنامه ریز ی هـای  در  تـن  هـزار  و 760  میلیـون  یـک 

بـرق  نیـروگاه  یـک  احـداث  دارد.  قـرار  شـرکت 

360مگاواتـی کـه اسـناد مناقصـه آن آمـاده شـده و 

کارخانـه  احـداث  می شـود،  منتشـر  بـه زودی 

آهک سـازی بـا ظرفیـت 200 هـزار تن در سـال و در آخر 

توسـعه واحد هـای بریکت سـازی از اهـم طرح هـای 

توسعه ای شرکت صنعت فوالد شادگان هستند.  

وی در رابطـه بـا اقداماتـی کـه شـرکت صنعـت 

فوالد شادگان در حوزه  مسئولیت های اجتماعی طی 

سـال جـاری و در سـال گذشـته انجـام داده اسـت، 

تصریح کرد: در وهله نخسـت بزرگ ترین مسـئولیت 

اجتماعـی هر شـرکت تولیـدی، اشـتغال زایی اسـت و 

شـرکت صنعت فوالد شـادگان هم توانسـته به خوبی 

در این زمینه عمل کند؛ چه در طرح اولیه شـرکت و 

چـه در طرح هـای توسـعه ای. شـرکت صنعـت فـوالد 

شهرسـتان،  در  تنگنا هـا  رفـع  رویکـرد  بـا  شـادگان 

حمایت هـای اجتماعـی خـود را در هسـته مرکـزی 

اهـداف مسـئولیت های اجتماعـی خـود قـرار داده 

است. به همین دلیل در سال جاری عملیات احداث 

یک درمانگاه تخصصی در منطقه شادگان آغاز شده 

اسـت؛ مـردم منطقـه شـادگان بـه سـبب نبـود چنیـن 

مرکـز درمانـی بـه ناچـار بایـد بـه مرکـز اسـتان یـا سـایر 

شهرسـتان های همجـوار مراجعـه می کردنـد امـا بـا 

راه انـدازی ایـن درمانـگاه، بخش عمـده ای از نیاز های 

پزشکی منطقه شادگان رفع می شود.  

اشتغال پایدار وابسته به صنعت فوالد   
مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان در پایان 

بـا اشـاره به چالش های    اصلی صنایـع فـوالدی و اثرات 

واحد هـای  تولیـدی  عملکـرد  بـر  چالش هـا  ایـن 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  فوالد سـازی، 

شـدید تر  سـال  هـر  انـرژی  تامیـن  محدودیت هـای 

می شـود، عملکـرد شـرکت های فـوالدی بـه دلیـل ایـن 

محدودیت هـا دچـار آسـیب می شـود؛ بـه طـوری کـه 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در سـال گذشـته در حـدود 

20درصـد از میـزان تولیـد خـود را به دلیل محدودیت  

خصـوص  در  داد.  دسـت  از  انـرژی  تامیـن  در 

محدودیت هـای بـرق، شـرکت های فـوالدی خـود بـه 

سمت احداث نیروگاه حرکت کرده اند اما در رابطه با 

محدودیت  گاز، شرکت های فوالدی نمی تواند به این 

حوزه ورود کنند. در این میان نقش دولت برای رفع 

این مشکل مطرح می شود؛ اگر چاره ای در این رابطه 

اندیشـیده نشـود، شاهد ضربه های سنگینی بر بدنه 

صنعت فوالد کشـور خواهیم بود؛ کما اینکه در حال 

آسـیب های  ایـن موضـوع  از  فـوالد  حاضـر صنعـت 

بسیاری دیده است و چشم انداز روشنی نیز در رابطه 

با تامین گاز واحد های صنعتی پیش بینی نمی شود. 

صنعـت فـوالد در کشـور یکـی از صنایـع اشـتغال زا 

به شـمار مـی رود و اگـر ایـن روند ادامه پیدا کند تاثیر 

مستقیمی بر اشتغال کشور خواهد گذاشت. 

شرکت صنعت فوالد 
شادگان با رویکرد رفع 
تنگنا ها در شهرستان، 

حمایت های اجتماعی خود 
را در هسته مرکزی اهداف 
مسئولیت های اجتماعی 

خود قرار داده است
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فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 
صنعت بناب گفـت: رکورد تولید 
در ایـن مجتمـع فـوالدی طـی 
11ماه امسـال در حالی شکسته 
شـد کـه بـا مشـکات فراوانی 
اعم از کمبـود بـرق و گاز مواجه 
بودیـم و خطـوط تولیـد مجتمع 
حداقـل بـرای دو مـاه متوقـف 
شـده بودند. ضمن اینکه اجرای 
طرح هـای توسـعه ای مجتمـع 
فـوالد صنعـت بنـاب طـی این 
مدت سـرعت بیشـتری به خود 
گرفته اسـت و ایـن امر منجر به 
اشـتغال زایی در سـطح  رونـق 

منطقه خواهد شد. 

ثبت رکورد 
تولید

 در مجتمع 
فوالد صنعت 

بناب
 از بدو تاسیس

محمـد کشـانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

عملکـرد ایـن مجتمـع در سـال جـاری، بیـان کـرد: 

تولید مجتمع فوالد صنعت بناب در 11 ماه امسال 

توانسـت از سـال های گذشـته عبـور کنـد. در واقـع 

رکورد تولید از بدو تاسـیس مجتمع طی این مدت 

شکسـته شـد؛ بـه طـوری کـه در مقایسـه بـا مـدت 

قابـل  افزایـش  گذشـته،  سـال های  مشـابه  زمـان 

توجهی را شـاهد بودیم و تا پایان سـال جاری، تولید 

قطعـی بیـش از 860 هـزار تـن را خواهیـم داشـت. 

پیـش از ایـن، باالتریـن میـزان تولیـد مجتمـع مربوط 

به سال 1399 معادل 82۵ هزار تن بود. 

وی افـزود: ایـن موفقیـت در حالـی بـه دسـت 

آمـده اسـت کـه طـی سـال جاری، مشـکالتی اعـم از 

کمبـود بـرق و گاز حداقـل دو مـاه خطـوط تولیـد را 

متوقف کرده بود. این معضل در سال های گذشته 
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بـه ایـن شـکل حـاد نبـوده اسـت و مـا توانسـتیم بـه 

اهـداف برنامه ریـزی شـده بـرای امسـال کـه افزایش 

تولیـد، رشـد بهـره وری و تولیـد محصـوالت جدیـد 

بوده است، دست پیدا کنیم.

در  بنـاب  صنعـت  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

سـال  در  صادراتـی  بازارهـای  وضعیـت  خصـوص 

جـاری، عنـوان کرد: بازارهای صادراتی شـرکت های 

فـوالدی در ابتـدای امسـال، بـا شـروع خوبـی همـراه 

نبـود. در اردیبشـهت مـاه بـا صـدور دسـتور العمل 

بـا جنـگ  وضـع عـوارض صادراتـی و هم زمانـی آن 

عمـال  منطقـه ای،  تحـوالت  و  اوکرایـن  و  روسـیه 

بازارهـای هـدف شـرکت های فـوالدی دچـار مشـکل 

شـد. در چنیـن شـرایطی، مجتمـع فـوالد صنعـت 

بنـاب هـم از ایـن امـر مثتثنـی نبـود و تحـت تاثیـر 

کاهـش  بـا  جـاری،  سـال  در  موثـر  عوامـل  دیگـر 

صادرات در مقایسـه با سـال گذشـته مواجه شـدیم 

امـا بـا هدف گـذاری و نـگاه بـه آینـده و برنامه ریـزی 

برای توسعه بازار و ایجاد بازارهای جدید، اقدامات 

موثری انجام شد و نتیجه الزم به دست آمد.

ثبت موفقیت های روزافزون فوالد بناب   
در سال 1401 

کشـانی در ادامـه به اقدامات مجتمع فـوالد در 

حوزه دانش بنیان در سال جاری اشاره کرد و گفت: 

امسـال کـه بـا پیام مقام معظم رهبـری تحت عنوان 

»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده 

بود، به صورت عملیاتی و کاربردی مورد توجه ویژه 

تیم مدیریتی، کارشناسان و مهندسان مجتمع فوالد 

راسـتا،  همیـن  در  گرفـت.  قـرار  بنـاب  صنعـت 

توسـعه،  و  تحقیـق  واحـد  سـاختار  بـه  شـکل دهی 

تعریـف چشـم انداز و برنامه هـای هدفمنـد و ارائـه 

راهکارهـای تخصصـی در خصـوص نیازمندی هـا در 

دسـتور کار مجتمـع قـرار گرفت. نکته مهم تر اینکه 

بـرای  توسـعه  و  تحقیـق  فعالیت هـای  پروانـه  اخـذ 

شرکت های فوالدی در رسته صنایع فلزی از سازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت در شـمال غـرب کشـور، 

بـرای اولیـن بـار توسـط مجتمـع فـوالد صنعـت بناب 

صورت پذیرفت. همچنین همکاری با سازمان فنی 

و  هم جـوار  کارگاه هـای  ایجـاد  بـرای  حرفـه ای  و 

زیرسـاخت های آموزشـی، تحقیقاتی و کارگاهی در 

دستور کار بوده و انجام شده است.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: در سـال جـاری 

فعالیت هـای  مختلـف،  حوزه هـای  در  هم زمـان 

گسـترده ای پـا بـه پـای افزایش تولید مجتمـع انجام 

شـد. مجتمـع فـوالد بنـاب بـرای اولیـن بـار به بحث 

اخـذ گواهـی تعالـی سـازمانی ورود کـرد کـه موفـق 

شـد گواهـی تعهـد بـه تعالـی سـازمانی را اخذ کند. 

کسـب عنـوان واحـد نمونـه و گـروه کار نمونـه در 

جشـنواره امتنان که هر سـال توسـط وزارت تعاون، 

کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار و و واحـد نمونـه پـس از 

دیگـر  از  می شـود،  انتخـاب  متعـدد  ارزیابی هـای 

موفقیت هـای مجتمـع فـوالد بنـاب در سـال جـاری 

بوده است. 

مدیرعامـل مجتمـع فوالد صنعت بنـاب با بیان 

اینکه یکی از مشـکالت و مسـائلی که در سـال های 

متمـادی گریبان گیـر صنعـت فـوالد بوده و هسـت، 

بحث جلوگیری از انتشار دود و غبار و ممانعت از 

آلودگی و ضرر رسـاندن به محیط زیسـت به شـمار 

می آیـد، خاطرنشـان کـرد: مجتمـع فـوالد صنعـت 

بنـاب بـا همـکاری سـازمان محیـط زیسـت و تـوان و 

و  نصـب  طراحـی،  بـه  اقـدام  مهندسـی،  دانـش 

ذوب  کوره هـای  دداسـتینگ  سیسـتم  راه انـدازی 

القایـی کـرده کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور بـرای 

کوره هـای ذوب القایـی 20 تنـی مـورد اسـتفاده قرار 

گرفته است. اجرای طرح های توسعه ای زیرسقفی 

به منظور افزایش توان تولید در ذوب قوس که دو 

برابر خواهد شد، در دستور کار مجتمع قرار گرفته 

اسـت. همچنیـن در زمینـه نـورد، وارد فـاز اجرایـی 

شـده ایم کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، 

شاهد آثار این امر بر اشتغال جدید متناسب با نیاز 

آن خواهیم بود.

سرعت بخشی در اجرای طرح های   
توسعه ای 

کشـانی در ارتباط با اجرای طرح های توسـعه ای 

در ایـن مجتمع فوالدی، خاطرنشـان کـرد: طرح های 

قالـب پروژه هـای گسـترش  توسـعه ای مجتمـع در 

شـهریار پیشـرفت های خوبی داشته است؛ از جمله 

می تـوان بـه بـار انـداز ریلـی اشـاره کـرد کـه در حـال 

اتمـام و رسـیدن بـه مرحله بهره  بـرداری اسـت. پروژه 

اکسـیژن پلنـت و فـرو سـیلیس نیـز پیشـرفت های 

چشـمگیری را داشـته اند. پروژه هـای زیرسـقفی کـه 

توان تولید مجتمع را افزایش خواهد داد، مقدمات 

الزم برای اجرایی شدن را طی می کنند.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه مجتمـع فـوالد 

بنـاب کـه در سـال گذشـته وارد مرحلـه  صنعـت 

تجمیـع شـده بـود، بـا مشـکالت و موانـع مختلفـی 

دسـت و پنجـه نـرم می کـرد، یـادآور شـد: از جملـه 

اقدامات انجام شده جهت رفع این موانع می توان 

به تجمیع پروانه های بهره برداری شرکت های تابعه 

قبلـی، تجمیـع زمین هـا از نظـر شـرکت شـهرک های 

صنعتـی، اتمـام پروژه هـای محیـط زیسـتی، بهبـود 

وضعیـت سـاختار مالـی، اداری و تبـت رکوردهـای 

متعـدد در تولیـد، توجـه ویـژه بـه سیسـتماتیک و 

فرایندمحـوری اقدامـات، راه انـدازی سیسـتم های 

طبقه بنـدی  طـرح  اجـرای  مجتمـع،  مانیتورینـگ 

مشاغل، فعالیت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

اشـاره کـرد. بـا اجـرای ایـن اقدامـات در نهایت برای 

اولیـن بـار مجمـع عمومـی شـرکت در زمـان مقـرر 

برگزار شد.

مجتمع فوالد صنعت 
بناب با همکاری سازمان 

محیط زیست و توان و دانش 
مهندسی، اقدام به طراحی، 
نصب و راه اندازی سیستم 
دداستینگ کوره های ذوب 
القایی کرده که برای اولین 
بار در کشور برای کوره های 
ذوب القایی 20 تنی مورد 
استفاده قرار گرفته است



شماره  259          اسفند ماه  1401 40

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

80 درصد هزینه های تعمیرات و نگهداری ماشـین آالت، ارتباط مسـتقیمی با آلودگی های موجود در روغـن دارد. نگهداری 
از روغـن بـه خصـوص در محیط های آلوده ماننـد معادن یک ضرورت اسـت؛ ؛ چرا که بیـش از 80 درصـد هزینه های مربوط 

به تعمیرات و نگهداری ماشین آالت، مرتبط با آلودگی های موجود در سیاالت و روغن های درون سیستم است.

محمـود هاشـمی پور، مدیرعامـل شـرکت صنایـع 

مکاترونیـک ایـران طـی یادداشـتی در پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« نوشـت: همه ما به کارکرد 

بدون مشـکل ماشـین آالت نیاز داریم و این عملکرد 

به واسطه روغن تمیز بهبود می یابد.

منابع آلودگی روغن چیست؟  
قبـل از ورود بـه ایـن مبحـث، بهتـر اسـت منابـع 

آلودگـی روغـن را بهتـر بشناسـیم. بـه طـور خالصـه، 

و  تجهیـزات  آلودگـی روغـن در سیسـتم ها،  منابـع 

ماشین آالت صنعتی به شرح زیر است:

روانـکاری،  روغـن  سنگ شـکن ها،   •
روغـن دنـده: بارهـای سـنگین روی بیرینگ هـا و 
دنده ها منجر به سـایش می شـود. ورود آب و ذرات 

جامد به تجهیزات سیستم خسارت های جبران ناپذیر 

فراوانـی وارد می کنـد که با گـذر زمان، افزایش دمای 

ناشی از عملکرد ناصحیح قطعات باعث کاهش عمر 

مفید روغن می شود.

• خردکن هـا، روغـن روانـکاری، روغن 
هیدرولیک: آلودگی سیسـتم های روغنی ناشـی از 
ذرات جامـد و آب باعـث توقـف ناگهانـی و افزایـش 

تعویـض تجهیـزات آسـیب  بـه  هزینه هـای مربـوط 

دیده می شود.

روغـن  روغـن،  نگهـداری  مخـازن   •
روانـکاری، روغن هیدرولیـک، روغن موتور: 
در هنـگام انتقـال سـیاالت روغنـی )روغـن روانکاری، 

روغن هیدرولیک، روغن موتور( به مخازن نگهداری، 

امکان ورود ذرات آلوده به مخزن وجود دارد.

روغـن  معدنـی،  مـواد  فـرآوری   •

کاربرد فیلتر میکرونیزه در صنعت نسوز

پدیده سندبالسـت: برخـورد ذرات آلـوده درون روغن سیسـتم با قسـمت های فلـزی باعث تخریب 
آن سـطح و تولید ذرات جدید می شـود. ذرات معلق در روغن با سـرعت زیاد سـیال به بدنه قطعات فلزی، 

برخورد و سطح فلز را تخریب می کند و باعث افزایش ذرات معلق می شود.

فـرآوری،  فراینـد  از  مرحلـه  هـر  در  هیدرولیـک: 
نگهداری از سیسـتم های هیدرولیک باعث افزایش 

بازدهی و ثبات و پایداری فرایندها می شود.

• تسـمه نقاله هـا، روغن دنـده، روغن 

هیدرولیـک: عـالوه بـر آلودگی هـای وارد شـده از 
عامـل  نیـز  تجهیـزات  سـایش  پیرامـون،  محیـط 

خـواص  رفتـن  بیـن  از  باعـث  کـه  اسـت  آلودگـی 

مکانیکی می شود.

• پرس هـای هیدرولیک: عمده مشـکالت 
پرس هـای هیدرولیکـی تولیـدی آجـر نسـوز، آلودگـی 

روغـن اسـت. ایـن مشـکل نـه تنهـا سـبب سـایش و 

و  جـرم  تولیـد  و  آلودگـی  حجـم  بـه  افزوده شـدن 

ادوات  مفیـد  عمـر  بلکـه  می شـود   »Varnish«

هیدرولیـک را تـا پنـج برابر کاهـش می دهد؛ خصوصا 

ایـن مشـکالت در پرس هـای هیدرولیـک مجهـز بـه 

پمپ های پیستونی خود را نمایان می سازد.

در صورتی که سیستم های هیدرولیکی شما 

مشکالتی مانند نفوذ شدید گرد و غبار، توقفات 

ناگهانـی، سـایش شـدید تجهیـزات و تعویـض زود 

هنـگام روغـن را تجربـه کـرده باشـند، می تـوان از 

میکرونیـزه  فیلتـر  توسـط  مشـکالت  ایـن  تمـام 

  IMI® سـاخت  شـرکت صنایـع مکاترونیـک ایـران

جلوگیری کرد.

انواع متداول آسیب های سایشی  
نگهـداری  و  تعمیـرات  80 درصـد هزینه هـای 

آلودگی هـای  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  ماشـین آالت، 

بـه  روغـن  از  نگهـداری  دارد.  روغـن  در  موجـود 

خصـوص در محیط هـای آلـوده ماننـد معـادن یـک 

ضرورت است؛  چرا که بیش از 80 درصد هزینه های 

مربوط به تعمیرات و نگهداری ماشین آالت، مرتبط 

روغن هـای  و  سـیاالت  در  موجـود  آلودگی هـای  بـا 

درون سیستم است. آزمایش های زیادی در اثبات 

این موضوع انجام شـده اسـت. عامل اصلی سایش 

تجهیزات سیستم های هیدرولیکی، ذرات خارجی 

درون روغـن )گـرد و غبـار و آب و ...( اسـت کـه 

نـوع  ایـن  جـذب  بـه  قـادر  معمولـی  فیلترهـای 

آلودگی ها نیستند.
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پدیده کاویتاسـیون: هنگامی که روغن تحت فشـار قرار می گیرد، آب و هوای موجود در روغن به 
علـت افزایـش دمـا و فشـار، تشـکیل حباب هـای تحـت فشـار داده و در روغـن می ترکنـد. بـه ایـن پدیـده 

کاویتاسـیون می گوینـد کـه بـرای تجهیـزات بسـیار مخـرب اسـت. ترکیـب آب و روغـن در فشـار باال موجب 

انفجار ذرات آب و منجر به خوردگی سطوح فلزی درون سیستم می شود.

مشکات سیستم  
80 درصد مشکالت سیستم به واسطه آلودگی 

روغـن توسـط آب و ذرات معلـق بـه وجـود آمـده در 

روغن اسـت. آلوده شـدن روغن توسـط آب و ذرات 

معلق، مشـکالت عدیده ای را به وجود می آورد که 

تعمیـرات  ماشـین آالت،  تخریـب  موجـب  خـود 

متناوب و تقلیل عمر ماشین آالت میشود. این امر 

غیرضـروری  هزینـه  و  نامطلـوب  تولیـد  موجـب 

تعویض روغن خواهد شد.

منابع ورود آلودگی به سیستم شامل موارد زیر 

است:

• محیـط خارجی: بر اثـر شست وشـو، فشـار 
درون  بـه  آب  ایـن دسـت  از  عواملـی  و  آب  زیـاد 

سیستم وارد می شود.

• دریچـه هـوا: آب و ذرات معلـق از طریـق 
دریچه هوا وارد می شود. 

• محیط داخلـی: درون تانـک روغـن، میعان 
آب رخ می دهد.

• اکسیداسـیون: دمای زیاد به همراه روغن 
کثیـف باعـث ایجـاد اسـید، آب و مـواد چسـبنده 

می شود.

• زنگ زدگـی: آب موجـب زنگ زدگـی ذرات 
و انباشتگی آن ها در تانک روغن می شود.

• نشـت آب: نشـت در خنک کن هـا موجـب 
ورود آب به تانک روغن می شود. 

راهـکار مناسـب بـرای حفـظ کیفیت 
روغـن  مناسـب  چیسـت؟راهکار  روغـن 
تصفیه شده از آب و ذرات معلق با استفاده از فیلتر 

میکرونیزه سـاخت شـرکت صنایع مکاترونیک ایران 

®IMI اسـت. فیلترهـای ®IMI، کامـال آب و ذرات 

معلق را از روغن هیدرولیک جدا می سازند. آب به 

هنـگام گـذر از الیاف فیلتر کامـال جذب این الیاف 

و آب انباشـته شـده در الیاف به قسـمت پایه فیلتر 

منتقل و دفع می شود. در ادامه ذرات معلق تا 0.8 

میکـرون توسـط تـوده الیاف جـذب می شـود و مواد 

زنگ زده و اکسید شده در توده الیاف، جذب و در 

آنجا باقی می ماند.

اسـتفاده از فیلترهـای ®IMI باعـث فرسـایش 

کمتر، طول عمر بیشـتر و فاصله زمانی بیشـتر بین 

سـنگ خوردگی قطعات: وجـود ذرات آلـوده در قسـمت هایی از سیسـتم کـه تلرانس بیـن قطعات 
بسیار کم است، باعث افزایش سایش و ایجاد ذرات جدید می شود.

خوردگـی: آب و دیگـر آلودگی هـا باعـث خوردگـی سـطوح صیقلی فلـزات و واکنش های شـیمیایی در 
روغـن می شـوند کـه ایـن موضـوع باعـث خرابـی سـطوح تجهیـزات می شـود. هنگامـی کـه ذرات سـخت بـا 

فشار زیاد وارد قطعات متحرک می شوند، موجب خرد شدن سطوح قطعه و فرسایش شیمیایی می شود.

افـت کیفیت روغن: عـالوه بـر ذرات جامد معلـق در روغن، حضـور آب هم باعـث کاهش کیفیت 
روغـن می شـود زیـرا اکسـیژن در کنـار آب و دمـای بـاال، باعـث ایجـاد لعـاب و رزیـن در روغـن و قطعـات 

داخلی تجهیزات هیدرولیک می شود.
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همچنیـن  می  شـود.  بـاال  کار  دقـت  و  تعمیـرات 

مصـرف انـرژی کمتـر نیـز باعـث آسـیب کمتـر بـه 

قطعـات داخلـی، افـت فشـار کمتـر و ثابـت مانـدن 

ویسکوزیته روغن می شود. از طرفی وقفه کمتر در 

تولیـد، باعث تولید بیشـتر و دفعـات خرابی کمتر، 

اورهـال منظـم و رفـع نشـت خنک کن هـا می شـود. 

  IMI® بنابراین از نتایج استفاده از فیلتر میکرونیزه

و  تولیـد  افزایـش  کمتـر،  نگهـداری  و  تامیـن 

بـا  بـود.  خواهـد  انـرژی  مصـرف  در  صرفه جویـی 

استفاده از این فیلترها، منابع ورود آلودگی به شرح 

زیر تحت کنترل خواهند بود:

• محیط خارجـی: آب وارده از محیط خارج 
به طور مداوم توسط فیلتر ®IMI جذب می شود.

• دریچـه هوا: با اسـتفاده از فیلتر سـیلکا در 
دریچـه هـوا، آلودگـی تـا حـد زیـادی کاهـش پیـدا 

می کند.

• محیط داخلـی: آبـی کـه در اثـر میعـان در 
تانک ایجاد شده است، به طور مداوم توسط فیلتر 

®IMI جذب می شود.

• اکسیداسیون: تولید آب و اسید حاصله از 
اکسیداسیون به حداقل کاهش می یابد.

ادامـه  • زنگ زدگـی: زنگ زدگـی هنـوز هـم 
دارد اما توسط فیلتر ®IMI کامال جذب می شود.

• نشـت آب: نشـت آب از خنک کن هـا در 
 IMI® اورهـال تعمیـر شـده و در عیـن حـال فیلتـر

کامال آب موجود را جذب می کند.

از پنج اشتباه پرهزینه اجتناب کنیم  
در پایان پس از کسـب حدود 20 سـال تجربه در 

زمینه هیدرولیک، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی، 

پنج اشتباه پرهزینه کاربران هیدرولیک و اجتناب از 

این اشتباهات به شرح ذیل اعالم می شود.

اشتباه اول: تعویـض روغـن در زمان نامناسب 
هیدرولیـک  روغـن  اسـت  الزم  زمـان  دو  در  تنهـا 

تعویض شود؛ نخست، زمانی که خواص فیزیکی و 

شـیمیایی روغـن تغییر کـرده و یا افزودنی هـای الزم 

و یـا ترکیبـات موجـود در روغـن از بیـن رفتـه باشـد. 

ایـن امـر فقـط بـه کمـک آنالیـز روغـن و بـه وسـیله 

دسـتگاه های آزمایشـگاهی امکان پذیر اسـت. دوم 

اینکـه در زمـان آلودگـی روغـن بـه ذرات و آب، الزم 

نیست روغن تعویض شود بلکه می توان با استفاده 

از فیلتر آفالین آن را تصفیه کرد. بنابراین در هر دو 

مـورد جهـت پیشـگیری، آنالیـز روغـن بـا اسـتفاده از 

شـرکت های  از  کمـک  یـا  و  مخصـوص  دسـتگاه 

متخصص ضروری است.

اشتباه دوم: تعویض فیلتر در زمان نامناسب 
فیلترهـا بایـد در مواقعـی تعویـض شـود کـه تمامـی 

منافـذ آن هـا پـر شـده باشـد. اگـر زودتـر از موعـد 

تعویـض شـود، هزینـه بی مـورد اسـت و اگـر دیرتـر 

انجـام پذیـرد، روغـن آلـوده از طریـق سـوپاپ ایمنی 

فیلتر وارد سیسـتم می شـود و به تجهیزات آسـیب 

می رسـاند. بهتریـن راه بـرای اطـالع از گرفتگی هـا، 

اسـتفاده از سـوئیچ عالمت دهنده برقی یا اسـتفاده 

از نمایشگر چشمی آالرم فیلتر است.

سیسـتم  زیـاد  حـرارت  سـوم:  اشـتباه 
آب بندی هـا،  تجهیـزات  تخریـب  راه  سـریع ترین 

لوله هـا و حتـی خـود روغـن، حـرارت بـاالی سیسـتم 

اسـت. اینکـه چـه حرارتـی، حـرارت مخـرب بـرای 

بـه  بسـتگی  کامـال  اسـت،  هیدرولیـک  سیسـتم 

ویسـکوزیته روغـن و جـداول مربوطـه و همچنیـن 

نوع تجهیزات هیدرولیک در سیستم دارد. دمای 

بـاالی 80 درجـه سـانتی گراد تمـام سـیل ها و لوله ها 

تغییـر  در  تسـریع  موجـب  و  می کنـد  خـراب  را 

خـواص فیزیکـی روغن می شـود. همچنیـن حرارت 

روغـن  حـرارت  افزایـش  باعـث  سیسـتم  بـاالی 

می شـود و در نتیجـه ویسـکوزیته آن کاهـش مـی 

می دهـد.  تغییـر  را  سیسـتم  عملکـرد  و  یابـد 

مناسـب ترین دمـا بـرای روغـن دمـای بیـن 36 تـا 

روغـن  رفتـار  تـا  اسـت  سـانتی گراد  درجـه   ۵۵

از  اسـتفاده  باشـد.  آن  ویسـکوزیته  بـا  متناسـب 

هیتـر و خنک کـن آبـی یـا هوایـی جهت کنتـرل این 

امر توصیه می  شود.

اشـتباه چهارم: اسـتفاده از روغن مناسـب، 
مهم ترین جزو یک سیستم هیدرولیک است که نه 

تنهـا بـرای روانـکاری بلکـه بـرای انتقـال قـدرت در 

سیسـتم هیدرولیـک عمـل می کنـد. ویسـکوزیته 

روغـن بـه طـور عـام، حـرارت حداقـل و حداکثـری 

روغـن بـرای کارکـرد مطمئـن در سیسـتم را تعییـن 

می کند. انتخاب روغن با ویسکوزیته صحیح باید 

متناسب با شرایط آب و هوایی محل مورد استفاده 

سیسـتم هیدرولیـک باشـد. اگـر ویسـکوزیته از حد 

دلیـل  بـه  بیشـتری  تـوان  شـود،  بیشـتر  ایـده آل 

اصطـکاک سـیال از بیـن رفتـه و اگـر از حـد ایـده آل 

اصطـکاک  دلیـل  بـه  بیشـتری  تـوان  باشـد،  کمتـر 

مکانیکـی و نشـت داخلـی از بیـن مـی رود. بنابراین 

اسـتفاده از روغـن بـا ویسـکوزیته نامناسـب نـه تنها 

تجهیـزات  خرابـی  و  روغـن  ناقـص  جریـان  باعـث 

سیستم می شود بلکه موجب مصرف انرژی بیشتر 

و بازدهی کمتر خواهد شد که مطلوب نیست. 

تجهیـزات  کنیـم  فکـر   : پنجـم  اشـتباه 
هیدرولیک خود روانکار باشـند. موتور و تجهیزات 

باشـند، روشـن  اینکـه روغـن کاری شـده  بـدون  را 

نکنیـم؛ بـرای جلوگیـری از ایـن اشـتباه هرگـز بـدون 

یـا تعمیـر  وجـود چـک لیسـت شـروع بـه تعویـض 

تجهیزات هیدرولیک و یا راه اندازی نکنید.

فکر کنیم تجهیزات 
هیدرولیک خود روانکار 

باشند. موتور و تجهیزات 
را بدون اینکه روغن 

کاری شده باشند، روشن 
نکنیم؛ برای جلوگیری از 
این اشتباه هرگز بدون 

وجود چک لیست شروع 
به تعویض یا تعمیر 

تجهیزات هیدرولیک و یا 
راه اندازی نکنید
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اروپـا بـا مجمـوع 10.4 درصد از کل تولید فوالد در جهـان در رتبه دوم قرار دارد. در سـال های اخیر 
بـه دلیل اهمیـت دادن به کاهش انتشـارات گازهای گلخانـه ای و مصرف بهینه انـرژی، توجه ویژه ای 
به اسـتفاده از قراضه های فوالدی شـده اسـت که کشـورهای اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی 
نیسـتند. میـزان تقاضا بـرای قراضه  فوالدی از سـال 2019 تـا 2021 برای اتحادیه اروپـا ثابت بوده 
و میانگینـی برابـر با 104 میلیون و 263 هزار تن داشـته اسـت. همچنین میـزان صـادرات و واردات 
قراضـه فـوالدی برای سـال 2021، به ترتیـب برابر با 45 میلیون تـن و 28 میلیـون و 800 هزار تن 

گزارش شده که تغییر هر دو شاخص نسبت به سال 2020 افزایشی بوده است.

بررسی میزان تقاضا و قیمت قراضه های 
فوالدی در اروپا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، قراضه فوالدی از سال 2012 تا 2021 در 

اتحادیه اروپا، کاهش نشر  کربن ضایعات آهن و فوالد 

جدیـد  و  قدیمـی  خانگـی،  ضایعـات  عنـوان  بـه 

و  درون کارگاهـی  قراضـه  می شـوند.  طبقه بنـدی 

کارخانـه ای، در کارخانـه فـوالد تولیـد و در همان جـا 

قراضـه  بـرای  منبـع  بزرگ تریـن  می شـود.  بازیافـت 

قدیمـی، ضایعـات خودروهـای دور ریخته شـده بـه 

همراه لوازم خانگی، ماشین آالت، واگن ها و ریل های 

فرسـوده راه آهـن، سـازه های فـوالدی تخریب شـده و 

سـایر محصـوالت فـوالدی اسـت. قراضـه جدید حین 

فراینـد تولیـد فـوالد بـه وجـود می آیـد کـه عـالوه بـر 

اسـتفاده داخلـی در کارخانـه، تجـارت آن بـه عنـوان 

ضایعات آهن و فوالد نیز قابل توجه است.

تولیدکنندگان آهن خام، فوالد خام و ریخته گری 

فوالد حدود 89 درصد از ضایعات را تولید می کنند. 

تولید فوالد خام جهان در سال 2020 به یک میلیون و 

860 هزار تن رسـید. پیش بینی می شـود که استفاده 

از فـوالد در سـال های آینـده بـه طـور پیوسـته افزایـش 

یابـد تا نیازهای جمعیت روبه رشـد جهانی را بـرآورده 

کنـد. کاهـش رشـد اقتصـادی اخیـر در چیـن و وارد 

شـدن اقتصادهـای نوظهـور به بـازار از سـال 2014 روی 

تقاضای جهانی فوالد تاثیر معکوس گذاشته است. 

از سـوی دیگـر، ظرفیـت مـازاد تولیـد فـوالد خـام در 

کشورهای دیگر مانند چین به میزان زیادی افزایش 

یافتـه اسـت؛ به گونـه ای کـه ایـن ظرفیـت مـازاد تنها 

بـرای چیـن در حـدود 3۵0میلیـون تـن و حـدود دو 

برابـر ظرفیـت تولیـد اروپـا تخمین زده شـده اسـت و 

ایـن قضیـه می تواند بازار عرضه فـوالد را دچار تحول 

اروپـا  قراضـه  تقاضـای  روی  نهایـت  در  کـه  کنـد 

تاثیر گذار است.

کمیسـیون  رسـمی  سـایت  گـزارش  اسـاس  بـر 

اتحادیـه اروپـا، گـردش مالـی سـاالنه حاصـل از بخـش 

فـوالد در اروپـا برابـر با 166 میلیارد یـورو بوده که برابر 

 »GDP« داخلـی ناخالـص  تولیـد  از  بـا 1.3 درصـد 

اتحادیـه اروپـا بـرآورد شـده اسـت و  328 هـزار شـغل 

مستقیم و تعداد بیشتری شغل غیرمستقیم و وابسته 

ایجـاد می کنـد. بخـش فـوالد اروپـا بـا نیروگاه هـای 

مـدرن، کارآمـد از منظـر کاهـش مصـرف انـرژی و 

انتشـار گازهای گل خانه ای مانند »CO2« مشـخص 

می شـود کـه محصوالتـی بـا ارزش افـزوده یـا خـاص 

بـرای بـازار جهانی تولید می کنند. براسـاس گزارش 

متوسـط  تولیـد  بـا  اروپـا  اتحادیـه   ،»USGS«

170میلیون تن فوالد خام در سـال که 10.4 درصد از 

کل تولیـد فـوالد در جهـان را شـامل می شـود، پـس از 

چین دومین تولیدکننده فوالد است.

تولید فوالد با استفاده از قراضه های   
فوالدی و میزان تقاضا برای آن در اروپا

تولیـد فـوالد بـه طـور عمـده بـا اسـتفاده از مـواد 

اولیـه ای ماننـد سـنگ آهن، زغال سـنگ و کک توسـط 

کوره بلند و کوره اکسیژن قلیایی »BOF« و یا با ورود 

مـوادی ماننـد آهـن اسـفنجی و قراضـه در کوره هـای 

الکتریکی انجام می شود. در تاسیسات تولید ثانویه 

از یـک »EF« اسـتفاده می کننـد کـه قراضـه، مـاده 

اصلـی تولیـد فـوالد اسـت؛ بـه اسـتثنای مقادیر کمی 
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آهـن خـام کـه بـه عنـوان ورودی بـه همـراه ضایعـات 

اسـتفاده می شـود. جایگزین دیگری برای اسـتفاده از 

کـوره بلنـد بـرای تولیـد آهـن خـام، اسـتفاده از آهـن 

احیـای مسـتقیم »DRI« اسـت، فراینـدی که معموال 

توسط گاز طبیعی سوخت می شود.

در سـال UNComtrade« ،2021« گـزارش داد 

که کشـورهای اتحادیه اروپا در حدود 28 میلیون و 

800 هـزار تـن قراضـه وارد کردنـد، در  حالـی  کـه در 

حـدود 4۵ میلیـون تـن بـه کشـورهای دیگـر صـادر 

کردند. این ارقام نشان می دهد نسبت به سال2020، 

اروپـا شـاهد 12.2 درصـد و 19.۵8 درصـد افزایـش بـه 

ترتیب در صادرات و واردات قراضه بوده است.

بررسی عوامل موثر روی میزان تقاضا   
برای قراضه های آهنی در اروپا

در بـازه زمانـی بین سـال های 2012 تـا 2020، میزان 

تقاضـا بـرای قراضه هـای فـوالدی همـان  طـور کـه در 

نمودار 1 نشـان داده شـده اسـت، از سـال 2019 تا 2021 

ثابـت بـوده و بـه طـور میانگیـن برابـر بـا 104 میلیـون و 

263هـزار تـن اسـت. نمودار 2، قیمت معامله شـده 

برای قراضه ها را نشـان می دهد و مشـاهده می شـود 

کـه در اکثـر بازه هـای بیـن سـال 201۵ تـا 2021 رونـد 

افزایشی داشته است و از طرفی روند کلی تغییرات 

تقاضا برای قراضه نزولی بوده است. با مقایسه روند 

تغییـرات میـزان تقاضـا و قیمـت قراضه هـای فـوالدی 

احتمال می رود که افزایش قیمت روی کاهش تقاضا 

تاثیر داشته است اما روند تغییرات آن ها به  گونه ای 

نیست که این احتمال را نشان دهد.

انـرژی، بعـد از مـاده اولیـه بخش قابل  توجهی از 

هزینه هـای تولیـد فـوالد را تشـکیل می دهـد. انـرژی 

مـورد نیـاز بـرای کوره هـای »EF« که مـاده اصلی آن 

قراضه هـای آهنـی بوده، جریان برق اسـت. از طرفی 

بـا توجه به مصرف قراضه های فـوالدی در کوره های 

هزینه هـای  در  انـرژی  عمـده  سـهم  و  الکتریکـی 

از کوره هـا،  ایـن دسـته  از  اسـتفاده  بـا  فوالدسـازی 

قیمـت الکتریسـیته نیـز می توانـد یکـی از عوامـل 

تاثیرگـذار بـر تقاضـای قراضـه باشـد. بررسـی قیمـت 

الکتریسـیته در اروپـا از 2017 تـا 2021 در نمـودار 3 

نشان می دهد به غیر از نیمه دوم سال 2021 که به 

طـور ناگهانـی افزایـش قیمـت داشـت، تغییـرات آن 

نامحسوس بوده است.

تاثیـر گریدهـای قراضـه بـر روی مصـرف بـرق بـه 

شـدت بـا عیـار آن ها مرتبط اسـت. مصـرف ویـژه برق 

برای قراضه های با عیار پایین، تا 4۵ درصد بیشتر از 

قراضه های با عیار باال است. در نمودار 3 قیمت برق 

اروپا از 2017 تا 2021 بررسی شده و یک روند افزایشی 

داشـته اسـت. از طرفـی تقاضـای قراضـه نیـز افزایـش 

یافته اما ممکن است این تغییرات نشان دهنده روند 

معناداری بین این دو شاخص نباشد.

 
 های تحلیلیگزارش

  1041آبان  اروپا برای قراضه فوالدی  ی: تقاضاموضوع www.aturpatconsulting.ir 
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فلزات  غیرآهنیفلزات  غیرآهنی

صدرتامین در صدر 

تولید بر پایه دانش و تکنولوژی در مس باهنر

آلومینای ایران بر مدار توسعه
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شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن یکی از شـرکت های بزرگ سـرمایه گذاری در حـوزه معدن و 
صنایع معدنی و فلزی اسـت که سـهام  30 شرکت بورسـی و غیربورسـی را در اختیار دارد. 81درصد 
از سـرمایه گذاری های ایـن شـرکت در 11 شـرکت فعـال در حـوزه فلـزات شـامل فلزات اساسـی، 
سـاخت محصـوالت فلزی و اسـتخراج کانی هـای فلـزی، 16 درصـد سـرمایه گذاری های آن در پنج 
شـرکت فعـال در حوزه های معدنی دیگر شـامل اسـتخراج زغال سـنگ، اسـتخراج سـایر معـادن و 
سـایر محصـوالت کانـی غیرفلـزی و 3 درصد سـرمایه گذاری های آن در 14 شـرکت فعال در سـایر 
حوزه ها انجام شـده اسـت. در حال حاضر ارزش بازار شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن در بورس 

اوراق بهادار ایران از مرز 457 هزار میلیارد ریال گذر کرده است.

صدرتامین در صدر  

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت سرمایه گذاری صدرتامین، 

هلدینگ تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی 

بـوده و یکـی از مجموعه هـای مهـم و اثر گـذار بخـش 

معدن و صنایع معدنی محسوب می شود؛ فعالیت 

ایـن شـرکت در ایـن حـوزه از سـال 1387 آغـاز شـد. 

شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن بـه عنـوان یـک 

هلدینگ، زنجیره کاملی از صنایع معدنی را در حوزه 

طال و نقره، زغال سنگ، امالح معدنی و خاک چینی 

بـا هـدف خلـق ارزش و توسـعه پایـدار تحـت مالکیت 

خود داشته و آن ها را مدیریت می کند. 

از مهم تریـن شـرکت های بورسـی فعـال در حـوزه 

از  صدرتامیـن  سـرمایه گذاری  شـرکت  کـه  فلـزات 

بـه  آن هـا محسـوب می شـود، می تـوان  سـها م دارن 

شرکت صنایع مس شهید باهنر با 74 درصد سهام، 

هلدینـگ توسـعه معـادن و فلزات بـا 7 درصد سـهام، 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـا ۵ درصـد سـهام، 

شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 2 درصـد سـهام و همچنیـن 

ذوب آهن اصفهان اشاره کرد. در خصوص شرکت ها 

شـرکت  فلـزات،  حـوزه  در  فعـال  غیربورسـی 

سـرمایه گذاری صدرتامین، 79 درصد سـهام شرکت 

توسـعه معادن پارس تامین، 74 درصد سـهام شرکت 

توسـعه معـادن طـالی کردسـتان، 44 در صـد سـهام 

لوله سـازی ماهشـهر، 30 درصـد سـهام شـرکت فـوالد 

اکسـین خوزسـتان و 2۵ درصـد سـهام کارخانه هـای 

بـا  رابطـه  در  دارد.  اختیـار  در  را  اهـواز  لوله سـازی 

مهم تریـن شـرکت های فعـال در حوزه هـای غیرفلـزی 

می تـوان بـه شـرکت صنایـع خـاک چینـی ایـران بـا 

بـا  ایـران  امـالح  معدنـی  سـهام، شـرکت  76درصـد 

بـا  نسـوز  فراورده هـای  شـرکت  سـهام،  73درصـد 

64درصد سـهام، شـرکت صنایع سـرام آرا با 60 درصد 

سهام و شرکت زغال سنگ پروده طبس با ۵7 درصد 

سهام اشاره کرد.

شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن، اهـداف و 

برنامه ریزی هـای خـود را بـه گونـه ای تدویـن کـرده 

اسـت تـا ضمن رشـد متـوازن زنجیـره و ارزش آفرینی 

رشـد  سـبب  ذی نفعـان،  و  سـهام دارن  بـرای 

اقصـادی مناطـق محـروم و توسـعه زیرسـاخت های 

این مناطق نیز شود. از استراتژی های این شرکــت 

بـه  می تـــوان  خـــود  اهـــداف  تحقــــق  بـرای 

شناســایی  انسـانی،  منابـع  توسعـــه  نـــوآوری، 

فرصت هـــای سـرمایه گذاری، تعامل با شـرکت های 

اکتشافی و پیمانکاران استخراجی و ارتباط با مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد. 

ساختار هلدینگی منحصربه فرد   
صدرتامین

می تـوان گفـت بخـش معـدن و صنایـع معدنـی 

موتـور محرکـه صنعـت و اقتصـاد کشـور محسـوب 

می شوند. این بخش سرچشمه حیات و منبع تامین 

منابع بسیاری از صنایع است. با رشد و توسعه بخش 

معدن و صنایع معدنی، بسیاری از صنایع وابسته به 

آن نیـز بـه سـرعت رشـد کـرده و تحولـی گسـترده در 

اقتصـاد و صنعـت کشـور روی می دهـد زیـرا غالبـا 

معادن و محدوده های معدنی در مناطق دورافتاده و 

محروم کشـور واقع شـده اند و سـرمایه گذاری  در این 

بخش سبب توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی این 

مناطـق شـده و منجـر بـه اشـتغال زایی افـراد بومـی 

می شـود. البتـه بـا وجـود مزایایـی که معـدن و صنایع 

از  یـک كشـور  رشـد  و  سـرمایه  جـذب  در  معدنـی 

جنبه های مختلف دارند، چالش های بسیاری نیز در 

ایـن مسـیر وجـود دارد؛ بـر همیـن اسـاس شـركت های 

فعـال در ایـن حـوزه بایـد درصـدد شناسـایی و رفـع این 

چالش هـا باشـند. متاسـفانه شـاهد آن هسـتیم كـه 

ریسک اكتشافات معدنی و بازگشت سرمایه مانعی 

در برابـر سـرمایه گذارن بـرای ورود بـه ایـن حوزه شـده 

اسـت. عالوه بـر چالش هایـی کـه در زمینـه اکتشـاف 
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وجود دارد، بسیاری از کارشناسان نبود نگاهی جامع 

به این صنعت و توسعه نامتوازن که باعث به وجود 

آمدن چالش های زیر ساختی شده است را به عنوان 

و صنایـع  بخـش معـدن  اصلـی  از مشـکالت  یکـی 

معدنـی بـه حسـاب می آورنـد؛ درسـت در ایـن زمـان 

اسـت کـه بـا ایجـاد یـک سـاختار بـزرگ و قدرتمند تـر 

تحـت عنـوان هلدینـگ کـه متشـکل از گروهـی از 

شرکت هاست، می توان بسیاری از موانع را شناسایی 

کـرده و در کنـار ایجـاد ارزش افزوده و سـودآوری برای 

سـهام داران و ذی نفعـان، آن هـا را مرتفـع و تبدیـل بـه 

فرصـت کـرد. بـر همین اسـاس شـرکت صدرتامین به 

منظـور کاهـش  ریسـک های سـرمایه گذاری در ایـن 

را  منحصربه فـردی  هلدینگـی  سـاختار  بخـش 

پیاده سازی کرده است تا با ایجاد هم افزایی و ارتقای 

دانـش شـرکت های تابعـه هلدینـگ، ضمـن کاهـش 

ریسک باعث افزایش مزیت رقابتی نسبت به سایر 

رقبا  شود. 

مسیر نوآورانه صدرتامین  
بـا توجـه بـه رشـد فزاینـده تکنولـوژی و رقابـت 

کـه  عواملـی  از  یکـی  سـازمان ها،  بیـن  تنگاتنـگ 

می توانـد باعـث بقـا و برتـری سـازمان ها نسـبت بـه 

یکدیگـر شـود، نـوآوری اسـت. در همیـن راسـتا اکثر 

شـرکت ها تمـام اهـداف و برنامه ریز هـای خـود را بـر 

شناسـایی  خالقانـه،  اقدامـات  نـوآوری،  اسـاس 

فرصت  هـای جدیـد و بهرمنـد ی از آن هـا در جهـت 

منافـع خـود برمی گزیننـد. بزرگ تریـن سـرمایه های 

اتخـاذ  بـا  کـه  اسـت  انسـانی  نیـروی  سـازمان،  هـر 

رویکـردی نوآورانـه و افزایـش خالقیـت در سـازمان ، 

بـه  افـراد خـالق در سـرعت بخشـیدن  از  می تـوان 

از  یکـی  بـرد.  بهـره  نـوآوری  مسـیر  در  حرکـت 

اسـتراتژی های شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن 

برای پیشبرد اهداف خود در مسیر نوآوری، تشکیل 

شـرکت شـتاب دهنده صـدر فـردا در سـال 1399 بود 

که هدف از ایجاد این شـرکت، فراهم کردن فضایی 

نـوآور بـرای متخصصـان داخلـی و خارجی به منظور 

ارائه طرح های جدید جهت رفع موانع و مشـکالت 

اسـت. از اقدامات شـرکت شـتاب دهنده صدر فردا 

می تـوان بـه پیشـنهاد بسـته های سـرمایه گذاری بـا 

توجیه پذیری باال مانند طرح تولید آلیاژهای پزشکی 

و یـا بازیافـت ضایعات الکترونیکی بـه روش هایی از 

جملـه لیچینـگ انتخابـی اشـاره کـرد. عالوه برایـن 

بومی سـازی بسـیاری از قطعـات و تجهیـزات مـورد 

نیـاز شـرکت های تابعـه هلدینـگ ماننـد پـراب جـک 

هیدرولیـک مـورد اسـتفاده در صنعـت زغال سـنگ 

دسـتگاه های  تیتانیومـی  تارگـت  یـا  و  کشـور 

از  آرا  سـرام  جملـه  از  شـرکت هایی  پوشـش دهی 

اقدامـات اساسـی ایـن شـرکت در ایـن حـوزه اسـت. 

همچنیـن شناسـایی موانـع و مشـکالت موجـود در 

شرکت های تابعه توسط متخصصان فعال و اقدام در 

جهـت رفـع آن هـا از دیگر فعالیت های این شـرکت به 

شـمار می آیـد. شـرکت شـتاب دهنده صـدر فـردا بـا 

ایجاد یک کمیته و واحد های نوآوری در شرکت های 

تابعه و برگزاری دوره های آموزشـی، همواره سـعی بر 

این داشته تا مسیر شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

را بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود تسـهیل کنـد. ایـن 

اقدامـات نشـان از نـگاه ویـژه شـرکت سـرمایه گذاری 

صدرتامین به نوآوری و ترویج این فرهنگ در سازمان 

و شرکت های تابعه دارد. 

 اکتشاف و استخراج طایی   
در  طـال  معـدن  دو  در  صدرتامیـن  شـرکت 

کردسـتان  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان های 

سـرمایه گذاری کـرده اسـت کـه بهره بـرداری از آن هـا، 

توسـعه  زیرسـاخت ها و اشـتغال زایی در این مناطق را 

بـه همـراه خواهـد داشـت. البتـه بـه سـبب وجـود 

و  معدنـکاری  تکنولـوژی  بـه  دسترسـی  تحریم هـا، 

ماشـین آالت معدنـی دشـوار شـده اسـت امـا شـرکت 

شـتاب دهنده صـدر فـردا بـا سـرمایه گذاری در ایـن 

بخش این موضوع را کامال رفع کرده است.

یکی از چالش های اسـاس بخش معدن و صنایع 

معدنی که به آن اشاره شد، عدم توجه به اکتشافات 

معدنـی اسـت؛ بـه همیـن دلیـل شـرکت اکتشـاف و 

حفاری صدرتامین با هدف ارائه خدمات اکتشـافی 

تاسـیس شـده اسـت. یکـی از اقدامـات ایـن شـرکت، 

مشـارکت در کنسرسـیوم اکتشـافات معدنـی پایـا بـا 

هـدف ایجـاد تغییـرات اساسـی در حـوزه اکتشـافات 

معدنی است. 

سـرمایه گذاری  شـرکت   اقدامـات  دیگـر  از 

صدرتامین در بخش اکتشاف، می توان به خریداری 

چندین دستگاه حفاری که اکنون در معادن در حال 

فعالیت هستند و همچنین توسعه معدن زغال سنگ 

طبس و تولید عناصر نادر خاکی اشاره کرد.  
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انـواع محصـوالت مسـی و آلیـاژی در شـرکت صنایع مس شـهید باهنر با تکیـه بر نیروی انسـانی 
متخصص و به کارگیری تکنولوژی روز و تجهیزات جدید تولید می شـود. این شـرکت، نقش بسـیار مهمی 
در رونـق اشـتغال زایی منطقه و همچنیـن ارزآوری از طریق صـادرات محصوالت خود به ویژه لوله مسـی 
داشـته اسـت. مس باهنر به خوبی توانسـته اسـت روند روبه رشـد فروش و درآمد صادراتی شـرکت را 

علی رغم مشکات موجود در حوزه صادرات به ویژه رفع 100 درصدی تعهد ارزی حفظ کند.   

تولید بر پایه دانش و تکنولوژی در مس باهنر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن«، بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون مصرف مـس در 

جهان، بازار این فلز به بازاری استراتژیک و پر اهمیت 

تبدیل شده است. این مسئله، فرصت های مناسبی 

برای کشورهای برخودار از ذخایر معدنی مس فراهم 

بـازار  ایـن  در  مثبـت  نقش آفرینـی  بـه  تـا  می کنـد 

بپردازند. ایران در حال حاضر با برخورداری از حدود 

۵4 میلیـون تـن مـس محتـوی، در رتبه پنجـم دنیا به 

لحـاظ بهره منـدی از ذخایـر مـس قـرار دارد. ایـن در 

حالی اسـت که کشـور از لحاظ تولید کاتد به عنوان 

مـاده اولیـه تولیـد بسـیاری از محصـوالت مسـی، در 

رتبه هجدهم جهان قرار گرفته است. این فاصله قابل 

توجه میان پتانسیل های موجود و همچنین عملکرد 

صنعـت مـس طـی سـالیان اخیـر، فرصتـی ارزشـمند 

برای توسعه این صنعت، اشتغال زایی، ارتقای تولید، 

صـادرات و در نهایـت پیشـرفت اقتصـادی کشـور 

محسوب می شود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر 37 سال قبل به 

عنـوان صنایـع جنبـی مـس و بـا هـدف ایجـاد ارزش 

مـس  مجتمـع  در  تولیـدی  کاتـد  روی  بـر   افـزوده 

سرچشـمه پایه ریـزی شـد. این شـرکت کـه بزرگ ترین 

مجتمـع صنعتـی ارتبـاط دهنـده معـادن مـس و روی 

کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود،  از 6کارخانه 

ذوب و ریخته گری، نورد، اکستروژن و کشش، تولید 

لوله مسی، باسبار و سکه زنی تشکیل شده است. در 

حـال حاضـر افزون بر سـه هزار کد محصـول صادراتی 

بـر پایـه مـس در ایـن شـرکت تولید می شـود کـه ارزش 

افزوده  حدود 1۵ تا 20 درصدی برای کاتدهای تولیدی 

در معادن مس به همراه داشته است. سبد محصوالت 

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنـر شـامل متنوع ترین 

محصـوالت مسـی و آلیـاژی بـه صـورت ورق )کویـل، 

تسمه و فویل(، لوله )شاخه، کویل و پن کیک( و مقاطع 

)سـه گـوش، چهـار گـوش، 6گـوش و میلگـرد توپـر و 

توخالـی( اسـت. تمامـی محصـوالت ایـن شـرکت بـا 

 ،»ISO45001:2018« بهره گیـری از اسـتانداردهای

و »ISO9001:2015« بـه   »ISO14001:2015«

به کارگیـری  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی  وسـیله 

ماشین آالت و تکنولوژی روز دنیا تولید می شوند.

متنوع سازی محصوالت مسی و آلیاژی   
در مس باهنر

کارخانه ذوب مس شـهید باهنر با بهره  گیری از 

تکنولوژی شـرکت کروپ آلمان و دانش فنی شـرکت 

اتوکومپـو، دارای چهـار خـط ذوب و ریخته   گـری بـا 

ظرفیـت تولیـد 64 هـزار تن در سـال اسـت. کوره های 

مـورد اسـتفاده در ایـن بخـش از نوع القایی بوتـه ای و 

کانال  دار هستند. تولیدات این کارخانه به سه گروه 

اسلب، بیلت و تسمه مسی و آلیاژهای مس از قبیل 

برنـج، برنـج سـرب دار، مـس نیکل، نیکل بـرس و نیکل 

نقره تقسیم بندی می شوند که در واقع مواد اولیه دو 

کارخانه نورد و اکستروژن را تامین می کنند. خطوط 

1، 2 و 3 ایـن کارخانـه قـادر بـه تولیـد بیلت با قطرهای 

در   127 ابعـاد  در  اسـلب  و  میلی متـر   2۵0 و   190

660میلی متـر اسـت. خـط 4 این کارخانه نیز قابلیت 

عـرض  و   14 ضخامـت  بـا  اسـتریپ  ریخته گـری 

۵00میلی متر به صورت پیوسته را دارا است.

انـواع لولـه، مقاطـع چهارگـوش، 6 گـوش و باسـبار 

مسـی بـا آلیاژهـای پایه مس با ظرفیت سـالیانه حدود 

20هـزار تـن در کارخانـه اکسـتروژن تولیـد می شـوند. 

دانش فنی این کارخانه نیز از کشـور فنالند و شـرکت 

اتوکومپو خریداری شده و دارای دستگاه های پرس دو 

هزار و ۵00 تنی، تجهیزات تنش گیری و اسیدشویی، 

ماشـین های کالف پیـچ و بـرش، مسـتقیم کننده و 

انواع دستگاه های کشش سرد است.

 انـواع ورق و تسـمه مسـی، برنجـی و آلیـاژی در 

ابعـاد مختلـف و ضخامـت 0.04 میلی متـر بـه بـاال بـا 

حداکثـر عـرض 660 میلی متـر در کارخانـه نـورد بـا 

بهره گیـری  بـا  تـن،  هـزار   3۵ حـدود  در  ظرفیتـی 

تکنولوژی، دانش فنی و ماشین آالت خریداری شده 

از شرکت کوبه استیل ژاپن تولید می شود.

کارخانـه لولـه مسـی بـا هدف تولیـد 1۵ هزار تن 

تکنولـوژی  اسـت.  شـده  راه انـدازی  سـال  در  لولـه 

بـوده کـه   »CAST & ROLL« ایـن کارخانـه تولیـد 

به روزترین روش تولید لوله مسی است. تجهیزات این 

 »SMS-MEER«کارخانه همگی از گروه شرکت های

آلمان خریداری شده اند. نکته قابل توجه اینکه این 

شرکت، بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات لوله مسی 

در جهان است.

در کارخانه باسپار، باسبارهای تخت و بغل گرد 

و وایـر مسـی بـا روش کانفـورم بـا کیفیـت مطلـوب 

تولید می شـوند. ضمن اینکه در کارخانه سـکه زنی، 
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مطلـس بـا ظرفیـت 6 هـزار تن در سـال با اسـتفاده از 

و  آلمانـی  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  به روزتریـن 

فرانسوی تولید می شود.

افزایش 30 درصدی درآمد »فباهنر« تا   
پایان بهمن ماه 1401

نگاهی به شاخص ها و آمارهای عملکردی شرکت 

صنایع مس شهید باهنر، حاکی از تداوم روند رشد و 

توسـعه فعالیت هـای ایـن شـرکت در ماه هـای اخیـر 

اسـت. از جملـه، می تـوان بـه رونـق تولیـد و فـروش 

داخلـی و صادراتـی  لولـه مسـی بـه عنـوان یکـی از 

کـرد.  اشـاره  شـرکت  ایـن  محصـوالت  مهم تریـن 

اسـت  توانسـته   ،1401 سـال  مـاه   11 در  »فباهنـر« 

چهارهـزار و 417 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه در 

مقایسـه بـا میـزان تولیـد مـدت مشـابه سـال پیـش 

یعنـی چهارهـزار و 219 تـن، 4 درصـد افزایـش داشـته 

طـی  محصـول  ایـن  داخلـی  فـروش  میـزان  اسـت. 

همیـن مـدت، بـه دوهـزار و 211 تـن رسـیده کـه در 

مقایسه با فروش یک هزار و ۵۵ تنی در مدت مشابه 

سال قبل، 109درصد افزایش یافته است. شرکت مس 

شـهید باهنـر در ایـن مـدت، یـک هـزار و 244 تـن لولـه 

مسـی را روانه بازارهای صادراتی کرده که این میزان 

بـا مـدت مشـابه سـال  1400 یعنـی  در هم سـنجی 

یک هزار و 90 تن، رشد 14درصدی داشته است.

مس باهنر طی این مدت توانسـته اسـت 6 هزار 

و 126 میلیـارد و 6۵8 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

لولـه مسـی در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل یعنـی 

دوهزار و 461 میلیارد و ۵43 میلیون ریال، 149 درصد 

افزایـش داشـته اسـت. درآمـد حاصـل از فـروش ایـن 

محصـول در بازارهـای صادراتـی طـی ایـن مـدت، بـه 

سـه هزار و 2۵ میلیارد و 486 میلیون ریال رسـیده که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

یعنـی دو هـزار و ۵08 میلیـارد و 122 میلیـون ریـال ، 

20درصد رشد را نشان می دهد. 

در حالت کلی و بر اسـاس آمارهای منتشـر شـده 

در سـامانه کـدال، مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش 

داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شـرکت 

مـس شـهید باهنـر در 11 مـاه امسـال، بـه 63 هـزار و 

480میلیارد و ۵18 میلیون ریال رسیده است که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 30درصد 

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

و  میلیـارد   866 و  هـزار   48 بـود  توانسـته   ،1400

316میلیون ریال درآمد کسب کند

شـرکت مـس باهنـر بـا توجـه بـه شـرایط دشـوار 

تحریمی که کشور طی سالیان اخیر در آن قرار دارد، 

مهندسی معکوس و بومی سازی یک سری قطعات و 

تجهیـزات خـاص را در دسـتور کار خـود قـرار داده 

اسـت. دسـتاوردهای بومی سـازی و سـاخت داخـل 

راسـتای  در  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در جهـت کاهـش 

وابستگی به خارج از کشور و تهیه و ساخت قطعات 

و تجهیزات با قیمت و کیفیت مناسب حاصل شده 

اسـت. تعـداد 13۵ مـورد بومی سـازی اعـم از قطعـه، 

تجهیـز و دانـش فنـی تولیـد محصـوالت بـا همـکاری 

واحدهـای تولیـدی و سـتادی در جهـت تحقـق ایـن 

هـدف شناسـایی و اجـرا شـده اسـت. بهبود سیسـتم 

جمـع آوری غبـار در کارخانـه ذوب و ریخته گـری، 

سـاخت اسـپول فلـزی، سـاخت غلتک های پشـتیبان 

کارخانـه نـورد، سـاخت نـازل فوالدی، سـاخت هسـته 

کـوره القایـی، کسـب دانـش فنـی اصـالح و اسـتفاده 

مکرر از قالب های گرافیتی، سـاخت خنک کن اولیه 

دنـده  چـرخ  و  مسـی  لولـه  ریخته گـری  قالـب 

گیربکس های نورد، از جمله اقدامات این شرکت در 

حوزه بومی سازی بوده است.

موفقیت های شـرکت صنایع مس شـهید باهنر 

تنهـا بـه عملکـرد ایـن مجموعـه عظیـم صنعتـی در 

تولید و سودآوری محدود نمی شود. این شرکت در 

عنـوان  کسـب  ماننـد  افتخاراتـی  اخیـر  سـال های 

صادرکننده نمونه و برگزیده صنعت سـبز کشـور را 

در کارنامه خود ثبت کرده است. در شرکت صنایع 

مس شهید باهنر، اجرای مسئولیت های اجتماعی  

در قبـال محیط زیسـت و محیط اجتماعـی، همواره 

یک الزام و وظیفه محسـوب می شـود و این شـرکت 

عملکـرد موفقـی در زمینه هـای فرهنگـی، ورزشـی، 

مذهبی، رفاهی، معیشتی و حمایتی داشته است. 

حـوزه  در  شـرکت  ایـن  اقدامـات  جملـه  از 

افتتـاح  بـه  می تـوان  اجتماعـی،  مسـئولیت های 

مدرسـه 9 کالسـه صنایع مس شـهید باهنر در شـهر 

رایـن بـا اعتبـاری بالـغ بـر 6 میلیـارد و ۵00میلیـون 

تومان در دهه فجر سال جاری اشاره کرد. 
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شـرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا در سـطح خاورمیانه، همواره 
نگاه ویژه ای به اجرای طرح های توسـعه ای در مسـیر تولید پایدار خود داشـته اسـت. توسعه 
واحد سـود و تبخیر، تولید هیدرات ویژه، پرعیارسـازی بوکسـیت به روش واسـطه سنگین و 
توسـعه واحد گل قرمز، چهار طرح توسـعه ای اسـت که اجرای همگی آن ها با سرمایه گذاری 
700 میلیـارد تومانـی در دسـتور کار این شـرکت قـرار دارد. این چهـار پروژه نشـان از عزم 

جدی آلومینای ایران به دستیابی قله موفقیت در صنعت آلومینیوم کشور است. 

آلومینای ایران بر مدار توسعه

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، بـا توجـه به خواص منحصـر به فرد 

در  فلـز  ایـن  اسـتراتژیک  نقـش  و  آلومینیـوم  فلـز 

بخش هـای مختلـف، روز بـه روز اسـتفاده از آن در 

بسـیاری از صنایـع بـه ویـژه صنایـع با تکنولـوژی باال 

»Hi-Tech« افزایـش یافتـه و نیـاز بازارهـای جهانی به 

اسـت.  بـا رشـد چشـمگیری همـراه شـده  فلـز  ایـن 

تـن  هـزار  و ۵00  میلیـون  یـک  تولیـد  هدف گـذاری 

احـداث  همچنیـن  و   1404 افـق   در  آلومینیـوم 

کارخانجات تولید شمش آلومینیوم در نقاط مختلف 

کشور، بیانگر اهمیت باالی این فلز در توسعه تولید 

و پیشرفت اقتصادی کشور است.

آلومینا یا همان اکسید آلومینیوم »Al2O3« یکی 

از مـواد سـرامیکی مهـم بـه شـمار می آیـد کـه دارای 

کاربردهـای متنوعـی در زمینه های مختلف اسـت. 

در میان خواص مختلف و برجسـته آلومینا می توان 

به خواص مکانیکی مانند استحکام فشاری، سختی 

و دیرگـدازی بـاالی آن اشـاره کـرد. یکـی از مهم تریـن 

کاربردهای آلومینا، استفاده در صنعت آلومینیوم به 

عنوان ماده اولیه اصلی تولید فلز آلومینیوم است. با 

توجه به نیاز مبرم کشور به پودر آلومینا و همچنین 

شناسـایی معـادن بوکسـیت در جاجـرم و بـر اسـاس 

مطالعـات فنـی و اقتصـادی بـه عمـل آمـده، احـداث 

کارخانـه ای بـا ظرفیت سـاالنه 280 هزار تن آلومینـا از 

سال  1371 در منطقه جاجرم آغاز شد و پس از مراحل 

نصـب و راه انـدازی دسـتگاه ها و تجهیـزات، در سـال 

1382 به بهره برداری رسید.

آلومینای ایران؛ نخستین تولیدکننده   
آلومینا در خاورمیانه

شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده 

معـدود  جـزو  خاورمیانـه،  سـطح  در  آلومینـا  پـودر 

شرکت هایی است که خط تولید آن، تمامی مراحل از 

معدن، تولید آلومینا و تولید شمش آلومینیوم را در بر 

می گیرد و چرخه تولید شمش از بوکسیت را به طور 

کامل در اختیار دارد. این شرکت در راستای توسعه 

پایـدار ملـی و بـه منظـور ایفـای نقش فعـال در صنایع 

پایین دسـتی کشـور، تامین و تولید سـاالنه 8۵0 هزار 

تـن بوکسـیت از معـادن داخلـی و بـه دنبـال آن تولیـد 

2۵0 هـزار تـن آلومینـا را در دسـتور کار خود قـرار داده 

اسـت. در همیـن راسـتا، شـرکت آلومینـای ایـران بـه 

منظـور تامیـن خـوراک مـورد نیـاز خـود نسـبت بـه 

مختلـف  معـادن  از  آهـک  و  بوکسـیت  اسـتخراج 

بوکسـیت کشـور یعنی جاجـرم، کوه بابا، تـاش، گانو، 

دشـت ده شـرقی، چک چک، بلبلوئیه، دارسـینوئیه و 

منـدون و همچنیـن معدن آهـک جاجرم اقـدام کرده 

معـادن  در  اسـتفاده  مـورد  اسـتخراج  روش  اسـت. 

بوکسیت شرکت آلومینای ایران  » Open Pit« است 
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که به صورت چرخه حفاری، انفجار، بارگیری و حمل، 

انجـام می شـود. انحـالل لولـه ای، روشـی اسـت کـه 

بـرای تولیـد آلومینـا از بوکسـیت در این شـرکت مورد 

استفاده قرار می گیرد.

ایـن شـرکت عـالوه بـر تامین آلومینـای مـورد نیاز 

سـایر واحدهـای ذوب آلومینیـوم کشـور، توانسـته 

اسـت محصـوالت مختلفـی همچـون آلفـا آلومینـا، 

اکسید آلومینیوم متال گرید، هیدروکسید آلومینیوم 

و شمش آلومینیوم 1000 پوندی را تولید کند. ظرفیت 

تولید شمش آلومینیوم در این مجتمع 40 هزار تن در 

مرغوب تریـن  از  یکـی  محصـول،  ایـن  اسـت.  سـال 

شمش های آلومینیومی در کشور به شمار می آید که 

همواره در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران با استقبال 

خریـداران مواجـه و معاملـه شـده اسـت. از جملـه 

مزایـای احـداث واحـد تولیـد شـمش آلومینیـوم در 

شـرکت آلومینـای ایران، می تـوان به مواردی همچون 

افزایـش ارزش افـزوده محصـول نهایـی، در دسـترس 

بـودن خطـوط انتقـال و پسـت 400 و 132 کیلو ولـت، 

در  متخصـص  و  فنـی  انسـانی  نیـروی  به کارگیـری 

مجتمع، حرکت در راسـتای توسـعه پایدار صنعت و 

ایجاد صنایع پایین دستی آلومینیوم )نورد و پروفیل( 

در سـطح منطقـه و اسـتان، اشـتغال  زایی و فراگیـری 

تکنولوژی های پیشرفته تر، افزایش بهره وری مجتمع 

زمیـن،  از  اسـتفاده  بـه  عنایـت  بـا  ایـران  آلومینـای 

تاسیسات زیربنایی و سایر امکانات، صرفه جویی در 

هزینه هـای حمل ونقـل آلومینـا و سـایر محصـوالت 

تولیـدی و ایجـاد زمینـه بـرای احداث فـاز 2 و 3 تولید 

آلومینیوم اشاره کرد.

شـرکت آلومینای ایران، همواره اجرای طرح های 

و  داده  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  توسـعه ای 

برنامه ریزی هـای بلندمـدت در ایـن زمینـه داشـته 

اسـت. پـروژه واحـد سـود و تبخیـر، یکـی از پروژه های 

مهم شـرکت آلومینای ایران اسـت که در سـال جاری 

بـا سـرمایه گذاری 87 میلیـارد تومانـی افتتـاح شـد. 

تولید هیدرات ویژه، پروژه دیگری بوده که اجرای آن 

در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در حالی 

کـه ایـن محصـول تنهـا در چهـار کشـور جهـان تولیـد 

می شود، در صورت تحقق این مهم، ایران به پنجمین 

تولیدکننده آن تبدیل خواهد شد. نکته حائز اهمیت 

ایـن اسـت کـه ارزش افـزوده این محصـول، چهار برابر 

بیشـتر از آلومینـا اسـت. پرعیارسـازی بوکسـیت بـه 

روش واسـطه سـنگین و توسـعه واحـد گل قرمـز، از 

دیگـر پروژه هـای توسـعه ای شـرکت آلومینـای ایـران 

محسـوب می شـوند کـه بـدون شـک بهره بـرداری از 

آن هـا، بـه رونـق تولیـد آلومینـا و در نهایـت صنعـت 

آلومینیوم کشور منجر خواهد شد.

اقدامات گسترده آلومینای ایران در   
راستای حفاظت از محیط زیست

از آنجایی که اسـتان خراسـان شـمالی جزو یکی از 

اسـتان های محـروم کشـور بـه شـمار می آیـد، شـرکت 

آلومینـای ایـران در کنـار اجـرای طرح هـای توسـعه ای، 

مسـئولیت های  اجـرای  بـه  ویـژه ای  نـگاه  همـواره 

اجتماعی داشـته اسـت. در همین راسـتا، این شرکت 

اقدامـات مختلفـی در زمینـه فعالیت هـای ورزشـی، 

راهسـازی و درمانـی بـه ویـژه واکسیناسـیون و تامیـن 

تجهیـزات بیمارسـتانی در دوران کرونـا انجـام داده 

مختلـف  فعالیت هـای  اجـرای  همچنیـن  اسـت. 

زیست محیطی به منظور حفاظت از محیط زیست، 

همـواره در دسـتور کار شـرکت قـرار داشـته اسـت. از 

جمله این اقدامات می توان به نصب سیستم پاالیش 

آتالین بر روی خروجی دودکش های آلومینا و شـمش 

آلومینیـوم، پـروژه فرونشـانی گـرد و غبـار سنگ شـکن 

بوکسیت، پروژه تحقیقاتی تاثیر گرد و غبار سنگ شکن 

پوشـش  بـه خصـوص  اطـراف  بـر محیـط  بوکسـیت 

گیاهی، کنترل گرد و غبار واحد آهک به وسیله نصب 

فیلتـر بـا هـدف جلوگیـری از آسـیب محیـط زیسـت، 

حمایـت از یوزپلنـگ آسـیایی میان دشـت، اسـتقرار 

  »ISO14001«  اسـتاندارد مدیریت زیسـت محیطی

گازسوز کردن کوره ها با هدف استفاده از سوخت گاز 

طبیعـی بـه جـای مـازوت در جهـت مدیریت مصرف 

انرژی و کاهش آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی، 

نصـب بـگ فیلتـر و الکتـرو فیلتـر روی دودکش هـا بـه 

منظـور کنتـرل آلودگـی هوا، ارزیابی زیسـت محیطی 

»EIA«  توسـعه سـد باطلـه گل قرمـز، تهیـه برنامـه 

تولیـد  طـرح    »EMP« زیسـت محیطی  مدیریـت 

آلومینیوم و معادن شرکت آلومینا، احداث تصفیه خانه 

فاضالب بهداشـتی و اسـتفاده از آب خروجی جهت 

آبیـاری فضـای سـبز، طـرح ایجـاد آبیـاری قطـره ای بـه 

اندازه گیـری  و  پایـش  آب،  مصـرف  کاهـش  منظـور 

خروجـی  پسـاب  زیسـت محیطی  پارامترهـای 

تصفیه خانه بهداشتی و مقایسه نتایج اندازه گیری با 

مقدار مجاز استاندارد و انجام اقدامات کنترلی مورد 

نیاز در واحد مربوطه اشاره کرد.

همچنین صرفه جویی و کاهش ضایعات کاغذی 

با راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری، ارتقای سطح 

فرهنـگ زیسـت محیطی کارکنـان شـرکت بـا اجـرای 

مناسـب  بسـتر  فراهم سـازی  آموزشـی،  برنامه هـای 

جهت تحقیق، آموزش و همکاری میان دانشگاه ها و 

صنعـت آلومینیـوم در زمینه هـای زیسـت محیطی، 

در خاک هـای  مرتعـی  گونه هـای  پتانسـیل  بررسـی 

منطقه پایین دست سنگ شکن های معدن بوکسیت، 

تهیـه و تدویـن برنامـه مدیریـت پسـماند کارخانـه، 

طبقه بنـدی ضایعـات شـامل جداسـازی، نگهـداری 

اصولی، بازیافت، تحویل به مراجع ذی صالح، فروش 

و دفـن و در نهایـت ارزیابـی تاثیـرات اجتماعـی و 

فرهنگی معادن بوکسیت متعلق به شرکت آلومینای 

ایران، از دیگر اقداماتی است که شرکت آلومینای به 

منظـور حفاظـت از محیـط زیسـت پیرامـون خـود در 

راستای مسئولیت های اجتماعی انجام داده است.

الزم به ذکر اسـت که اولین همایش »بوکسـیت، 

آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار« با هدف شناسایی 

ظرفیت هـای زنجیـره اسـتخراج بوکسـیت بـه منظـور 

آلومینـا در کشـور در  و  آلومینیـوم  تولیـد  افزایـش 

اردیبهشـت ماه سـال جاری توسـط شـرکت آلومینای 

ایـران برگـزار شـد. بـدون شـک برگـزاری ایـن همایـش، 

بیانگـر نـگاه ویـژه شـرکت آلومینـای ایـران بـه توسـعه 

تولیـد پایـدار و نیـز رفع موانع موجود در چرخه تولید 

آلومینیـوم از اسـتخراج بوکسـیت تـا تولیـد آلومینـا و 

آلومینیـوم اسـت. ایـن شـرکت می توانـد در صـورت 

حمایـت هرچـه بیشـتر سـازمان های ذی ربـط و رفـع 

چالش هـای موجـود در صنعـت آلومینیـوم کشـور 

علی الخصـوص تامیـن بـرق که نقـش بسـزایی در این 

صنعت دارد، گام های سریع تری در مسیر توسعه به 

منظور تامین پودر آلومینای مورد نیاز سایر واحدهای 

ذوب آلومینیـوم کشـور بـردارد و نـگاه عمیق تـری بـه 

حضور پررنگ تر در بازارهای صادراتی داشته باشد.
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با توجه به اینکه شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در حلقه نخسـت زنجیره فوالد قرار گرفته اسـت، 
نقـش مهمـی را در پیش بـرد و توسـعه صنعت فوالد کشـور ایفا می کند. بدون شـک تامیـن پایدار 
مـواد اولیه توسـط شـرکت های بزرگی همچون گهرزمین، سـبب تسـهیل دسـتیابی بـه تولید 55 
میلیـون تن فـوالد در افق 1404 خواهد شـد و جایگاه صنعت فوالد کشـور را در جهـان ارتقا خواهد 
داد. عاوه برایـن، شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن بـا هـدف تکمیـل زنجیـره فـوالد کشـور، اجرای 
طرح هـای توسـعه ای بزرگی را در سـال جاری در دسـتور کار خود قرار داده اسـت کـه از جمله آن ها 

می توان به احداث دو واحد مگامدول آهن اسفنجی اشاره کرد.

نگاهی از جنس توسعه در گهرزمین

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

از  برخـورداری  لحـاظ  بـه  ایـران  آنالیـن«،  »فلـزات 

ذخایر معدنی در جایگاه ششم جهان قرار دارد و از 

بخـش  بـرای  بزرگـی  فرصت هـای  می تـوان  رو  ایـن 

معدن و صنایع معدنی در راستای توسعه و بهبود 

شرایط اقتصادی کشور متصور شد. در حال حاضر 

شـاخص های  از  یکـی  عنـوان  بـه  فـوالد  صنعـت 

ایـران  و  می آیـد  به شـمار  دنیـا  در  توسـعه یافتگی 

توانسته است با عملکرد خوب و موفق شرکت های 

بـزرگ فـوالدی، در جمـع 10 کشـور برتـر تولیدکننـده 

فوالد قرار بگیرد. در این میان، موضوع تامین مواد 

اولیـه گلـوگاه اصلی توسـعه زنجیـره فوالد برشـمرده 

می شـود که می تواند تحقق هدف گذاری های این 

صنعـت در مسـیر تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد را 

تحت تاثیر قرار دهد.

منطقه گل گهر با برخورداری از معادن غنی از 

و  معدنـی  فعـال  قطب هـای  از  یکـی  سـنگ آهن، 

صنعتی در خاور میانه است و قابلیت های بسیاری 

بـرای تبدیـل شـدن بـه منطقـه بـزرگ و رقابتـی در 

سـطح جهـان دارد. ایـن ذخایـر معدنـی در اسـتان 

کرمان و در ۵0 کیلومتری جنوب غربی شهرستان 

سـنگ آهن  شـرکت  اسـت.  شـده  واقـع  سـیرجان 

گهرزمیـن، یکـی از بزرگ تریـن واحدهـای فعـال در 

شـمار  بـه  کشـور  فـوالد  زنجیـره  باالدسـت  بخـش 

می آید که در مسیر تامین پایدار مواد اولیه صنایع 

فوالدی و کاهش وابستگی به واردات نقش آفرینی 

منظـور  بـه  سـال 1383  در  شـرکت  ایـن  می کنـد. 

بهره بـرداری از معـدن شـماره سـه گل گهـر بـا ذخیره 

643 میلیـون تـن تاسـیس شـد. هدف گـذاری ایـن 

شـرکت تولیـد سـاالنه 1۵ میلیـون تـن سـنگ آهن بـه 

همـراه برداشـت 60 میلیـون تـن باطلـه، در مجمـوع 

7۵ میلیون تن عملیات معدنکاری به منظور تولید 

سـاالنه 10 میلیـون تـن کنسـانتره و 10 میلیـون تـن 

نیـاز  مـورد  خـوراک  بتوانـد  تـا  اسـت  گندلـه 

کارخانجـات فـوالدی کشـور را تامیـن و چشـم انداز 

توسعه 20 ساله صنایع فوالد کشور را محقق کند.

توسعه تولید در شرکت سنگ آهن   
گهرزمین

کلوخه سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره 

تولیـدی  محصـوالت  سـبد  گندلـه،  و  سـنگ آهن 

شرکت سنگ آهن گهرزمین را تشکیل می دهند. بر 

اسـاس آمارهای منتشـر شـده در سـامانه کدال، این 

شـرکت در بهمـن مـاه امسـال، موفـق بـه تولیـد یـک 

میلیـون و 294 هـزار و 830 تـن کلوخـه سـنگ آهن 

بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  شـده 

تولید73۵هـزار و 989تنـی از ایـن محصـول در مـاه 

بـوده  برخـوردار  از رشـد 76درصـدی  آن،  از  پیـش 

اسـت. 811هزار و 900تن سـنگ آهن دانه بندی شـده 

در ایـن بـازه زمانـی توسـط گهرزمیـن تولید شـده که 

از رشد 1۵درصدی در مقایسه با 706 هزار و 448تن 

تولید در دی ماه امسال برخوردار بوده است.

پایـان  تـا  گهرزمیـن  تولیـد  مجمـوع  همچنیـن 

11ماهـه سـال جـاری بـه چهـار میلیـون و 76۵ هزار و 

196 تـن انـواع محصـول و جمـع فـروش داخلـی و 

بـه یـک میلیـون و 223 هـزار و  صادراتـی شـرکت 

۵73تـن رسـیده اسـت. جمع درآمـد گهرزمین طی 

ایـن مـدت بـه 41هـزار و 44 میلیـارد و 237 میلیـون 

ریـال رسـیده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا درآمـد 

37هـزار و ۵01 میلیـارد و 704 میلیـون ریالـی مدت 
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مشـابه سـال پیـش، از رشـد 9 درصـدی برخـوردار 

بوده است.

بازارهـای اصلی شـرکت سـنگ آهن گهرزمین را 

صنعـت اسـتخراج کانه هـای فلـزی و بخـش تامیـن 

تشـکیل  کشـور  فـوالد  صنعـت  در  اولیـه  مـواد 

می دهنـد. شـرکت های بـزرگ معدنـی و صنعتـی 

کشـور جـزو مشـتریان شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن 

هسـتند کـه از جملـه آن هـا می توان به شـرکت های 

معدنـی و صنعتـی گل گهر، فوالد خوزسـتان، فوالد 

مبارکـه، فـوالد کاوه جنـوب کیش، فـوالد هرمزگان، 

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز اشـاره کـرد. در میـان 

گهرزمیـن،  سـنگ آهن  شـرکت  تولیـدات  سـبد 

بازارهـای  در  گندلـه،  و  سـنگ آهن  کنسـانتره 

صادراتـی نیـز بـه فـروش می رسـند و بـا سـودآوری 

بوده انـد.  ایـن شـرکت همـراه  بـرای  قابـل توجهـی 

و  قـوت  نقـاط  از  گهرزمیـن  سـنگ آهن  شـرکت 

مزیت های قابل توجهی در زمینه فروش برخوردار 

اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه تامیـن بخـش 

بزرگـی از مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر، پذیـرش در بـورس کاال و امـکان 

فـروش محصـوالت از ایـن طریـق بـا باالترین قیمت 

بـه  پیشـنهادی و همچنیـن صـادرات محصـوالت 

باالتریـن قیمـت بر اسـاس برگـزاری مزایده عمومی 

فروش اشاره کرد.

سـری  یـک  از  گهر زمیـن  سـنگ آهن  شـرکت 

مزیت های نسـبی در حوزه فعالیت خود برخوردار 

دسترسـی  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه  از  کـه  اسـت 

طریـق  از  فـارس  خلیـج  آزاد  آب هـای  بـه  مناسـب 

ریلـی  ایسـتگاه  بـودن  دارا  رجایـی،  اسـکله شـهید 

بارگیـری مسـتقل در محـدوده کارخانـه در منطقـه 

خریـداری  بـه روز  و  پیشـرفته  تجهیـزات  گل گهـر، 

شـده از بهترین تولیدکنندگان خارجی و دسترسـی 

به خط لوله گاز سراسری اشاره کرد.

اشتغال زایی 17 هزار نفری در   
طرح های توسعه ای گهرزمین

شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن بـا هـدف تکمیـل 

زنجیـره فـوالد کشـور، اجـرای طرح هـای توسـعه ای 

بزرگـی را در سـال جـاری در دسـتور کار خـود قـرار 

داده اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه احـداث 

دو واحـد مگامـدول آهـن اسـفنجی بـه ظرفیـت سـه 

میلیـون و 400 هـزار تـن در سـال، احـداث کارخانـه 

ذوب و ریخته گـری و کارخانـه نـورد گـرم )فـوالد 

آلیـاژی( هـر کـدام بـه ظرفیـت سـه میلیـون تـن در 

نیـروگاه  واحـد  دو  احـداث  همچنیـن  و  سـال 

سـیکل ترکیبی بـه ظرفیـت هـر کـدام ۵00 مـگاوات 

اشـاره کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا تکمیـل ایـن 

پروژه هـا، زمینـه اشـتغال زایی بـرای پنـج هـزار نفر به 

طـور مسـتقیم و 12 هـزار نفـر بـه طـور غیر مسـتقیم 

فراهـم خواهـد شـد. از دیگـر طرح هـای توسـعه ایـن 

شـرکت در بخـش معـدن می تـوان بـه طـرح توسـعه 

معـدن در بخـش جنوبی، ارتقای رینگ برق معدن، 

امکان سـنجی  برقـی،  معدنـی  ماشـین آالت  خریـد 

ورود بـه حـوزه تکنولـوژی »IPCC«، پـروژه خـط دو 

انتقـال آب خلیـج فـارس بـا توجـه بـه چالـش تامیـن 

پایـدار انـرژی بـرق و آب در صنعـت فـوالد و پـروژه 

بازیابی آب از سدهای باطله اشاره کرد.

بـا توجـه بـه اهمیـت مقولـه اکتشـاف در بخـش 

معدن، شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام عملیات 

اکتشـافی در پهنـه جبال بـارز جیرفـت را در سـال 

جـاری در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. ایـن 

پهنه علی رغم برخورداری از پتانسیلی باال به لحاظ 

زمین شناسـی بـرای اثبـات ذخایـر بـزرگ، در یکی از 

نواحـی کشـور کـه در آن ژئوفیزیـک هوایـی انجـام 

منظـور  همیـن  بـه  داشـت.  قـرار  بـود،  نشـده 

زیرسـاخت های الزم )ژئوفیزیک هوایی، نقشـه های 

شـرکت  توسـط  زمین شناسـی(  و  ژئوشـیمیایی 

اجـرای  از  پـس  و  فراهـم  گهرزمیـن،  سـنگ آهن 

بـه کشـف 30 ذخیـره  عملیـات اکتشـافی دقیـق، 

معدنی منجر شد.

عالوه براین، شرکت سنگ آهن گهرزمین در حال 

ارائـه طرحـی اسـت کـه می تواند فرایند انتقـال مواد 

بـه ویـژه باطلـه را با اسـتفاده از نوار نقالـه از معدن تا 

پخـش آن بـر روی دامـپ بـه کمـک اسـپریدر انجـام 

ارائـه شـده   »IPCC« نـام بـا  ایـن طـرح کـه  دهـد. 

اسـت، می توانـد تـا 30 درصـد باعـث کاهـش هزینـه 

باطله بـرداری و همچنیـن صرفه جویـی در مصـرف 

انـرژی شـود. در حـال حاضـر ایـن طـرح بـا همـکاری 

مشـاوران داخلی و خارجی در حال انجام اسـت و تا 

سـال 1404 بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. همچنیـن 

برنامـه اکتشـافی 40 هـزار متـر در معدن شـماره سـه 

در منطقه گل گهر در میان برنامه ریزی های متنوع 

این شرکت برای سال 1402 قرار دارد.
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 اینفوگرافیک: پروژه های شرکت تجلی توسعه معادن و 
فلزات

«تجلى» اولین شر کت پروژه محور بازار سرمایه

www.tajalimmd.ir

صبا امید غرب خاورمیانه
(سهامی خاص)

مجتمع صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه
(سهامی خاص)

صنایع فوالد کردستان
(سهامی خاص)

معدن صاحب سقز
(سهامی خاص)

صنایع معدنی و فوالدی 
ستاره سیمین هرمز 

منطقه ویژه خلیج فارس 

معدن طال و مس جانجا

تهیه و تولید مواد معدنی شرق 
فوالد خراسان

مجتمع زغال سنگ گلندرود(سهامی خاص)

احداث اسکله در بندر شهید 
رجائی استان هرمزگان

Tajali Mines & Metals Development Co.(Public Joint Stock)

شرکت تجلى توسعه معادن و فلزات به عنوان نخستین شرکت پروژه محور بازار سرمایه موفـق شده است 
بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه کشور به میزان 620 هزار درصد از یک میلیارد تومان به 6 هزار 
و 200میلیـارد تومان را رقم بزند. سهام داران اصلى شرکت تجـلى توسعه معـادن و فلزات شامل شرکت 
سرمایه گذارى توسعه معادن و فلزات (51 درصد)، شرکت معدنى و صنعتى گل  گهر (17 درصد)، شرکت معدنى 

و صنعتى چادرملو (17 درصد) و عرضه عمومى (15 درصد) هستند.

تولید زغال سنگتولید کنسانتره و سنگ آهن

تولید فوالد خام، کالف، آهن اسفنجی

تولید گندله

تولید ورق فوالدی، آهن اسفنجی

استخراج مس و طال

تولید گندله

تولید سنگ آهن

پروژه هاى شر کت تجلى توسعه معادن و فلزات:
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«تجلى» اولین شر کت پروژه محور بازار سرمایه

www.tajalimmd.ir

صبا امید غرب خاورمیانه
(سهامی خاص)

مجتمع صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه
(سهامی خاص)

صنایع فوالد کردستان
(سهامی خاص)

معدن صاحب سقز
(سهامی خاص)

صنایع معدنی و فوالدی 
ستاره سیمین هرمز 

منطقه ویژه خلیج فارس 

معدن طال و مس جانجا

تهیه و تولید مواد معدنی شرق 
فوالد خراسان

مجتمع زغال سنگ گلندرود(سهامی خاص)

احداث اسکله در بندر شهید 
رجائی استان هرمزگان

Tajali Mines & Metals Development Co.(Public Joint Stock)

شرکت تجلى توسعه معادن و فلزات به عنوان نخستین شرکت پروژه محور بازار سرمایه موفـق شده است 
بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه کشور به میزان 620 هزار درصد از یک میلیارد تومان به 6 هزار 
و 200میلیـارد تومان را رقم بزند. سهام داران اصلى شرکت تجـلى توسعه معـادن و فلزات شامل شرکت 
سرمایه گذارى توسعه معادن و فلزات (51 درصد)، شرکت معدنى و صنعتى گل  گهر (17 درصد)، شرکت معدنى 

و صنعتى چادرملو (17 درصد) و عرضه عمومى (15 درصد) هستند.

تولید زغال سنگتولید کنسانتره و سنگ آهن

تولید فوالد خام، کالف، آهن اسفنجی

تولید گندله

تولید ورق فوالدی، آهن اسفنجی

استخراج مس و طال

تولید گندله

تولید سنگ آهن

پروژه هاى شر کت تجلى توسعه معادن و فلزات:
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شـرکت توسـعه و فرآوری مس مسـکنی به عنـوان یکـی از برترین تولیدکننـدگان خصوصی 
کاتـد مـس با عیار 99,99 درصد در کشـور، سـنگ معدنی مورد نیاز خود را از معدن مس مسـکنی 
کـه متعلـق به این شـرکت اسـت و در جـوار کارخانـه تولید کاتـد قـرار دارد، تامین می کنـد. این 
مسـئله یک مزیت برای این شـرکت به شـمار می آیـد؛ چراکه منجر به تسـریع در فراینـد تولید و 

تامین مواد اولیه کافی برای تولید کاتد شده است. 

فرآوری فلز سرخ در دل کویر
تولید کاتد مس با تکنولوژی روز دنیا  

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

مـس  فـرآوری  و  توسـعه  آنالیـن«، شـرکت  »فلـزات 

مسکنی در سال 1391 با هدف ایجاد اشتغال مولد، 

محرومیت زدایی و رونق بخشـی به مناطق محروم 

و بـا رویکـرد اجرای فعالیت های معدنی )اکتشـاف، 

استخراج و فرآوری( تاسیس شده است. این شرکت 

حفـظ و صیانـت از ذخایـر معـــدنی کشـور از طریـق 

استخــــراج  اصـــولی،  و  سیستمـــاتیک  اکتشـــاف 

حداکثـری و رعایـت معیارهـا و ضوابـط ایمنـی در 

معـادن تحت پوشـش را سـرلوحه فعالیت هـای خود 

قرار داده است.

مـس  معـدن  شـرکت،  ایـن  تاسـیس  متعاقـب 

مسکنی )یکی از قدیمی ترین معادن مس کشور( به 

ارسـال  و  کارگاه  تجهیـز  بـا  و  واگـذار  شـرکت  ایـن 

ماشـین آالت معدنی، اسـتخراج ماده معدنی مس از 

این معدن آغاز شد. بالفاصله بعد از استخراج مس از 

ایـن معـدن، فعالیت هـای مرتبـط بـا راه انـدازی اولیـن 

و  اسـتان اصفهـان، شـروع  کارخانـه مـس کاتـد در 

کارخانـه فـرآوری مـس کاتـد مسـکنی در زمینـی بـه 

وسـعت 10 هکتـار بـه روش تانـک لیچینـگ به دسـت 

جوانان متخصص این مرز و بوم راه اندازی شد. اولین 

محصول مس کاتد با عیار 99,99 درصد این کارخانه 

در بهمن ماه 1393 تولید شده است.

ایـن شـرکت در حـال حاضـر با در اختیار داشـتن 

پرسـنل مجـرب، تجهیـزات و ماشـین آالت معدنـی، 

یـک  و  اکتشـافی  محـدوده  دو  فعـال،  معـدن  یـک 

کارخانه فرآوری مس، به دنبال آن است که تجارب 

خود به ویژه در زمینه بومی سـازی اسـتحصال مس 

بـه روش تانـک لیچینـگ را در اختیـار صنعتگـران، 

اعتـالی  بـه  عالقه منـدان  سـایر  و  سـرمایه گذاران 

صنعت کشور قرار دهد.

قدمت تاریخی معدن مسکنی   
یکـی از قدیمی تریـن مناطـق سـکونت در ایـران، 

سـیالک کاشـان اسـت کـه در آن، قدیمی تریـن آثـار 

چکـش کاری  سـرد  روش  بـه  شـده  سـاخته  مسـی 

کشـف شـده اند که متعلق به چهار هزار و 100 سـال 

کاوش هـای  و  بررسـی ها  میـالد هسـتند.  از  پیـش 

باستان شناسی نشان داده است که اهالی سیالک، 

مـس مـورد نیـاز خـود را از معـادن مسـکنی تامیـن 

کـه  متخصصانـی  نظریـه  اسـاس  بـر  می کرده انـد. 

و  بودنـد  عهـده دار  را  انـارک  معـادن  اکتشـافات 

مشـابه  ابـزار  کـه  تئودورورتایـم  نظریـه  همچنیـن 

سـیالک را در کویـر مرکـزی کشـف کرده انـد،َ معدن 

مسـکنی بـرای تولیـد مصالـح مسـی از هـزاره پنجـم 

پیش از میالد مورد استفاده قرار می گرفته است.

تاریخچـه معـادن مـس در قرون اخیر در منطقه 

انارک حاکی از آن است که از حدود 400 سال پیش 

)دوره صفویـه( تاکنـون، ایـن معادن در چندیـن دوره 

مـورد بهره بـرداری قـرار گرفته انـد. صنعـت مـس در 

حاشـیه کویـر مرکـزی از جملـه منطقـه انـارک کـه از 

نعمـت کشـت و زرع محـروم اسـت، دارای اهمیت 

بسـزایی بـوده و مـردم از ایـن راه اعاشـه می کردنـد؛ 

عـده ای شـغل معدنچـی داشـتند و بـا لـوازم موجود 

و  اسـتخراج  را  معـدن  رگه هـای  زمـان،  آن  در 

سـنگ جوری می کردنـد؛ عـده ای گدازگـر بودنـد که 

سـنگ مـس را در کـوره کوچـک گلی به کمـک زغال 

بوته هـای کویـری ماننـد بوته هـای طاق و قیـچ   بادام 

بیابـان، می گداختنـد و بـه خوبـی می دانسـتند کـه 

سـنگ فلـز را بـا مـواد دیگـر ماننـد آهـن یـا آهـک بایـد 

مخلوط کرد تا به سـهولت ذوب شـود. پس از گداز 

انجـام  ذوب  عملیـات  نیـز  دیگـری  دفعـات  اول، 

می شـد تـا مـس چکش خـوار به دسـت آیـد و آن را در 

بازار مسـگرها که در شـهرهای مختلف ایران وجود 

داشت، عرضه می کردند.

در  سیسـتماتیک  اکتشـافات  اولیـن  تاریخچـه 

معـدن مسـکنی بـه حـدود سـال  1314 بازمی گـردد. 

علی رغم فعالیت های گروه های مختلف، عمال طی 

ایـن  تـا 1386 فعالیـت چندانـی در  سـال های 1314 

سـازمان  کـه  زمانـی  تـا  نپذیرفـت؛  صـورت  معـدن 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان، در سـال 

1386 این معدن را به عنوان معدن متروکه به مناقصه 

گذاشت. در روزهای پایانی این سال، بهره بردار فعلی 

معـدن بـه عنـوان برنـده مناقصـه اعـالم و بالفاصلـه 

فعالیت های اجرایی در این معدن آغاز شد.
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تولید مس کاتد با عیار 99,99 درصد   
سـرمایه ای  و  الهـی  موهبتـی  معدنـی،  مـواد 

افزایـش  و  بهینـه  اسـتفاده  کـه  اسـت  خـدادادی 

حداکثری ارزش افزوده آن ها باید مدنظر قرار بگیرد. 

بـر همیـن اسـاس و بـا توجـه بـه سیاسـت جلوگیـری از 

راه انـدازی  اولیـه  ایـده  معدنـی،  مـواد  خام فروشـی 

کارخانـه تولیـد و فـرآوری مـس کاتـد مسـکنی با عیار 

99,99 درصـد هم زمـان با واگذاری پروانه بهره برداری 

به معدن مسـکنی که در مجاورت این کارخانه قرار 

دارد، در شـهریور مـاه 1390 کلیـد خـورد و مطالعـات 

اولیـه امکان سـنجی و بررسـی های فنـی و اقتصـادی 

راه انـدازی کارخانـه بـا نگـرش تولیـد مولـد، افزایـش 

اشتغال و بازگشت رونق به شهرستان انارک آغاز شد. 

کارخانه تولید مس کاتد مسکنی با هدف تولید مس 

کاتد با عیار 99,99 درصد با ظرفیت 700 تن در سـال 

در زمینی به مساحت 10 هکتار و در مجاورت معدن 

مس مسـکنی در بهمن 1394 راه اندازی شـده اسـت. 

در ایـن کارخانـه از روش تانـک لیچینگ، اسـتخراج با 

حالل و الکترووینینگ برای تولید مس کاتد استفاده 

مـی شـود. بـر اسـاس آزمایش هـای انجـام شـده، مـس 

 » ASTM B115« کاتـد ایـن شـرکت طبـق اسـتاندارد

در گرید A جهانی رده بندی می  شود.

خدماتـی،  تولیـد،  سـالن های  از  کارخانـه  ایـن 

اداری، کمـپ مسـکونی و فضـای روباز در مجموع 

بـا وسـعت 6 هـزار و ۵۵0 متـر مربـع تشـکیل شـده 

اسـت. تجهیزات و ماشـین آالت مورد اسـتفاده در 

ایـن کارخانـه عبارت انـد از: یـک سـت خردایـش، 

چهـار دسـتگاه سـیلوی ذخیره سـازی، دو دسـتگاه 

مخـزن  سـه  توزیـن،  سیسـتم  سـت  سـه  باالبـر، 

لیچینـگ، پنـج دسـتگاه فیلترپـرس، یـک دسـتگاه 

سـرند آبگیر، یک دسـتگاه تیکنر، 30 دسـتگاه پمپ 

یـک  حـالل،  سـالن  در  مخـزن  دو  سـیال،  و  پالـپ 

ژنراتـور  دیـزل  دسـتگاه  سـه  رکتیفایـر،  دسـتگاه 

کاترپیالر، 10 وان الکترووینینگ، دو ست تابلوهای 

فشـار قـوی و ضعیـف، یـک دسـتگاه ترانـس بـرق و 

یک ست سیستم تصفیه آب.

تشریح فرآیندها  
در این کارخانه کانسـنگ اکسـیدی مس پس از 

نظـر، در سـه  مـورد  ابعـاد  بـه  و رسـیدن  خردایـش 

دسـتگاه مخـزن بـا محلـول آب و اسیدسـولفوریک 

توسـط  مشـخص  مـدت  بـه  و  مخلـوط  98درصـد 

تـا طـی  هم زن هـای نصـب شـده میکـس می شـود 

عملیات اسیدشـویی، مس از کانسـنگ جدا و وارد 

محلول آب و اسـید شـود. مخلوط حاصل از مخازن 

لیچینگ پس از خروج از مخازن، دو مرحله فیلتر و 

در نهایـت محلـول آب و اسـید حـاوی مـس )محلـول 

باردار » PLS« ( وارد سالن »SX«  می شود.

سـالن »SX« محلـی برای پرعیارسـازی محلـول و 

بازپس گیـری مـس از محلـول » PLS« و تحویـل مس 

به محلول الکترولیت اسـت که افزایش غلظت مس 

در محلول الکترولیت و رساندن آن به حد مجاز برای 

ارسـال بـه سـالن الکترووینینگ را بـه همـراه دارد. این 

عمل با افزودن یک ماده شیمیایی جاذب مس که با 

یـک حـالل آلـی مثـل نفـت سـفید رقیـق شـده اسـت، 

مخـزن  تعـدادی  منظـور  بدیـن  می گیـرد.  صـورت 

ذخیره سـازی  مخـازن  و  سـتلر  میکسـر،  و  کوچـک 

)محلـول»PLS«  و محلـول الکترولیـت( پیش  بینـی 

شده است. محلول »PLS« ارسالی از سالن لیچینگ 

ابتـدا در مخزن ذخیره سـازی محلـول »PLS« در این 

و  پمـپ  بـه کمـک  سـالن ذخیـره می شـود. سـپس 

سیستم پایپینگ وارد مخزن شماره یک می شود؛ در 

این مرحله ماده شیمیایی که توسط نفت رقیق شده 

اسـت، بـه محلـول اضافـه می شـود. محلـول آلـی در 

مخـازن بـا محلـول» PLS« واکنـش می دهـد و بخش 

عمـده مـس موجـود در محلـول  » PLS« را از محلول 

باز پس می گیرد. در انتهای این مرحله، مخلوط ماده 

شیمیایی حاوی مس و محلول » PLS«  وارد ستلرها 

می شود تا بدین ترتیب بخش عمده مس موجود در 

محلـول » PLS« از ایـن محلـول بـاز پس گرفته شـود. 

محلول آب و اسید باقی مانده در انتهای این مرحله 

توسـط سیسـتم پایپینگ بـه مخـازن اسـتفاده مجدد 

مستقر در سالن لیچینگ برگشت داده می شود. در 

محلـول  و  مـس  حـاوی  شـیمیایی  محلـول  ادامـه 

الکترولیـت بـا یکدیگـر مخلـوط و در ایـن مرحلـه مس 

موجـود در مـاده شـیمایی وارد محلـول الکترولیـت 

می شـود. سـپس محلـول الکترولیـت مـس از مـاده 

محلـول  نگهـداری  مخـزن  وارد  و  جـدا  شـیمایی 

الکترولیت می شود.

اسـید،  و  آب  مـس در محلـول  انحـالل  فراینـد 

واکنش محلول » PLS« با ماده شیمیایی و در نهایت 

آزادسازی مس در محلول الکترولیت، در یک سیکل 

بسـته به دفعات تکرار می شـود و تا جایی ادامه پیدا 

می کنـد کـه غلظـت مـس در محلـول الکترولیـت بـه 

میـزان مجـاز برسـد. بـا رسـیدن غلظـت مـس بـه حـد 

مورد نظر، محلول الکترولیت توسط سیستم پایپینگ 

 »EW«به سمت سالن الکترووینینگ »SX« از سالن

ارسال می شود.

در سالن الکترووینینگ، محلول الکترولیت وارد 

وان های مخصوص ذخیره سازی محلول و شیت های 

کاتـد و آنـد مـس می شـود کـه در آنجـا بـا مکانیـزم 

الکترولیز و با جریان مستقیم، مس از محلول جدا و 

جذب صفحات کاتد می شود. این فرایند در سیکل 

بسـته آنقـدر ادامـه پیـدا می کنـد تـا وزن هـر کاتـد به 

حدود 100 تا 1۵0کیلوگرم برسد.
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شـرکت دانش پرتو نقش جهان با 21 سـال فعالیت در حوزه ریخته گری 
مـس و آلیاژ های رنگـی و همچنین ماشـین کاری حرفه ای قطعـات صنعتی، 
جـزو شـرکت های برتـر در این حوزه محسـوب می شـود که با بسـیاری از 
شـرکت های بـزرگ همچـون فـوالد مبارکـه، ذوب آهـن اصفهـان، فـوالد 
خوزسـتان، ملی صنایع مس ایران، فوالد هرمزگان، شـرکت سـیمان فارس 
و... همکاری دارد. این شـرکت یک شـرکت دانش بنیان محسـوب شـده که 
بـا تولیـد انواع قطعـات صنعتی دانـش پرتو نقـش جهان نیاز شـرکت های 
داخلـی بـه ایـن محصـوالت را برطـرف می کند. توسـعه سـبد محصوالت 
بـرای پاسـخگویی بـه نیاز داخلـی و کاهـش وابسـتگی بـه واردات اهدافی 
هسـتند که شـرکت دانـش پرتو نقش جهان برای سـال آینـده تعیین کرده 
اسـت. البته حفـظ و افزایش کیفیت محصوالت همواره سـر لوحـه اقدامات 
ایـن مجموعه قـرار دارد؛ جـذب نیروی های متخصص داخلـی جهت نظارت 
دقیـق امور و انجام آزمایشـات کنتـرل کیفی محصوالت به طـور مداوم، مهر 
تاییـدی بر ایـن موضوع اسـت. در همین راسـتا، خبرنـگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آناین« بـا مجید رحیمی، مدیرعامل شـرکت بـه گفت و گو 

پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

توسعه همگام با ارتقای کیفیت 

مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان 

در گفت وگو با »فلزات آنالین«: 

در ارتبـاط بـا عملکـرد شـرکت دانـش   
پرتو نقش جهـان در تولید، فـروش و درآمد 
11 ماهه سـال 1401 و مقایسـه آن با مدت 

مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه بفرمایید.
خوشـبختانه عملکـرد شـرکت دانـش پرتـو نقـش 

جهان در یک سـال اخیر روبه روشـد بوده اسـت؛ چه 

بـه لحـاظ تولیـد قطعات و به روزرسـانی تجهیـزات و 

چه به لحاظ توسعه وسعت سالن های خطوط تولید 

امـا مهم تریـن فاکتـوری کـه در هـر طـرح توسـعه ای 

بسیار مهم است، تامین منایع مالی مورد نیاز برای 

اجـرای طرح هـای مختلـف به شـمار می آید. شـرکت 

دانش پرتو نقش جهان به واسـطه عملکرد مناسـبی 

کـه طـی سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته در 

زمینه فروش محصوالت داشت، در رابطه با تامین 
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بسیار حائز اهمیت بود. به همین دلیل توانستیم با 

برنامه ریزی های دقیق و تالش کارکنان آن ها را محقق 

از  یکـی  باشـیم.  راضـی  خـود  عملکـرد  از  و  کـرده 

محصوالت استراتژیک و مهمی که شرکت دانش پرتو 

بـه  موفـق  ایـران  در  بـار  اولیـن  بـرای  جهـان  نقـش 

بومی سازی آن با کیفیتی عالی شد، صفحات قالب 

ریخته گـری بـود. همچنین  شـرکت دانش پرتو نقش 

جهان توانست این محصول را به تولید انبوه برساند 

 1401 سـال  در  شـرکت  بـرای  بزرگـی  دسـتاورد  کـه 

محسوب می شود؛ کاربرد این محصول در شرکت های 

فوالدسازی برای تولید تختال فوالدی است.  

ارزیابی شـما در خصـوص حمایت دولت   
از شـرکت های دانش بنیـان در سـال»تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« چیست؟
علی رغـم اینکـه سـال جـاری، بـا شـعار حمایـت 

از تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان نام گذاری  

شـده اسـت و  همچنیـن وعده هـای بسـیاری کـه در 

ایـن خصـوص به تولیدکنندگان داده شـد، اقدامات 

انجـام شـده آنچنـان رضایت بخـش نبـود و یـا حتی 

مسـیر  خـالف  حرکت هایـی  شـاهد  در مواقعـی 

تولیدکنندگان بودیم.  

این شـرکت چه تمهیداتی برای افزایش   
کیفیـت محصوالت تولیـدی خود اندیشـیده 

است؟
با تدابیری که از جانب گروه فنی و مهندسی این 

مجموعه برای افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصوالت 

اندیشیده شد، اقدام به تقویت ایستگاه های بازرسی و 

کنترل کیفیت محصوالت کردیم. به طور منظم این 

پایـش و کنتـرل کیفیـت در تمـام خطـوط تولیـد بـا 

بهر ه گیـری از دانـش نیروی هـای جـوان و نخبـه در 

جریان اسـت. شـرکت دانش پرتو نقش جهان همواره 

در تالش است تا محصوالتی باکیفیت تولید و آماده 

ارائـه بـه مشـتریان کنـد؛ بـه همیـن منظـور، توسـعه 

نیـرو ی انسـانی در واحـد فنـی و همچنیـن آمـوزش 

نیرو های جدید در دستور کار مجموعه قرار دارد.

چـه اهـداف و چشـم اندازی بـرای ایـن   
مجموعـه دانش بنیان مسـی در سـال آینده 

متصور هستید؟
شـدید  نوسـانات  بـا   1402 سـال  ابتـدای  در 

قیمت ها مواجه خواهیم شد اما امیدواریم بتوانیم 

با همت کارکنان و استراتژی هایی که در سال آینده 

اتخـاذ می کنیـم، بـه اهـداف و برنامه ریز هـای خـود 

یعنی توسـعه همه جانبه مجموعه و پاسـخگویی به 

ایـن  کنـار  در  یابیـم.  دسـت  مشـتریان  نیـاز  تمـام 

کنتـرل  بـرای  دقیقـی  نظارت هـای  اگـر  اقدامـات 

قیمت هـا و نـرخ تـورم صورت گیـرد و دولتمـردان از 

تولیدکنندگان حمایت های بیشتری به عمل آورند، 

تولیدکنندگان داخلی با توامندی های سرشـار خود 

می توانند برای کشور افتخارآفرین باشند. 

بـه عنـوان یـک فعـال صنعـت مـس   
پیش بینی شـما بـرای آینده ایـن صنعت به 
صـورت جهانـی بـا توجـه بـه کاربرد هـای 

فراوان مس چیست؟   
گران بهـا  فلـزی  مـس،  فلـز  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

فلـزات   قیمـت  افزایـش  بـا  می شـود،  محسـوب 

نقـره و طـال در سـطح جهـان و  گران  بهـا همچـون 

کاربرد هـای فـراوان مـس در طیـف گسـترده ای از 

ایـن  از  هـم  داخلـی  قیمت هـای  بی شـک  صنایـع، 

رونـد صعـودی تبعیـت خواهنـد کـرد. بـا افزایـش 

قیمـت مـس و رونـد روبه رشـد تقاضا بـرای این فلز، 

تولیدکننـدگان مسـیر دشـواری را پیـش رو خواهنـد 

داشـت زیـرا در نهایـت قیمـت تمام شـده محصول 

صعـودی  رونـد  ایـن  و  می یابـد  افزایـش  نهایـی 

قیمت ها ادامه دار خواهد بود. 

منابـع مالـی بـا مشـکلی مواجـه نبـود. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه رشـد چشـمگیر بهـای مـواد اولیـه و نـرخ 

تورم، دو مشکل اصلی هستند که از ابتدای سال با 

آن ها دست و پنجه نرم کرده ایم اما در مجموع این 

شـرکت عملکـرد خوبـی در سـال 1401 داشـت. البتـه 

وجـود دو مانـع افزایـش بهـای مواد اولیه و رشـد نرخ 

تـورم ممکـن اسـت سـال آینـده رونـد تولیـد در تمـام 

صنایع را به چالش بکشد.

در حـال حاضر تولیدکنندگان محصوالت   
مسی با چه چالش هایی مواجه هستند؟

یکـی از مشـکالت اساسـی کـه بـه آن اشـاره شـد، 

نوسانات شدید قیمت مواد اولیه به خصوص تغییر 

مـداوم بهـای مـس در بـازار اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 

ساخت قطعات بین 6 تا هشت ماه به زمان نیاز دارد، 

زمانـی کـه در مناقصـه ای برنـده می شـویم، موظـف 

هسـتیم تا قطعات مورد نظر را با قیمت توافق شـده 

در قرارداد به مشتری ارائه دهیم اما با نوسان قیمت 

مواد اولیه محقق کردن این امر، بس دشوار است؛ از 

طرفـی هـم مشـتریان افزایـش قیمـت را نمی پذیرنـد 

بنابرایـن تولیدکننـدگان برای تهیـه مواد اولیـه خود با 

مشـکل مواجـه می شـوند. در کنـار نوسـان شـدید 

قیمت ها، محدودیت های تامین انرژی، مانع دیگری 

اسـت کـه تولیدکننـدگان بـا آن مواجـه هسـتند؛ ایـن 

محدودیت هـا تاثیر مسـتقیمی بـر روی میـزان تولید 

محصـوالت دارنـد و باعـث می شـوند تـا رونـد تولیـد 

محصوالت سیر نزولی به خود بگیرد. 

شـرکت دانش پرتو نقش جهـان به چه   
تجهیـزات  و  قطعـات  بومی  سـازی  میـزان 

خاص مسی را در دستور کار قرار داده است؟
در سـال 1401، شـرکت دانش پرتو نقش جهان به 

موفقیت هـای خوبـی در زمینـه  بومی سـازی دسـت 

یافـت؛ همچنین در کنار بومی سـازی قطعـات روند 

تجاری سازی و تولید انبوه آن ها با توسعه تجهیزات 

و ماشین آالت، در دستور کار مجموعه قرار گرفت. 

از نظـر  بـه طـور کلـی 1401، سـال بسـیاری خوبـی 

تحقیـق و توسـعه، رشـد تولیـد محصـوالت و ارتقـای 

تکنولوژی تولید بود؛ این موضوعات برای مجموعه 

در کنار نوسان شدید 
قیمت ها، محدودیت های 

تامین انرژی، مانع دیگری 
است که تولیدکنندگان با 

آن مواجه هستند
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ایـران یکـی از کشـورهای مسـتعد جهـان در زمینـه کشـف ذخایـر طا اسـت که بـا توجه به 
سـاختار زمین  شناسـی کشـور، پتانسـیل  های متعددی جهت بهره  برداری از انواع این ذخایر وجود 
دارد. ایـن مهـم می توانـد در آینده نـه چندان دور، منجـر به افزایـش تولید این فلـز گران بها و در 
ادامـه رونـق اقتصادی کشـور شـود. ذخیـره طای محتـوی ایـران تا پایـان سـال 1400 پس از 
بهره بـرداری از معـادن و همچنیـن صـدور گواهی های کشـف جدید، بـه حدود 740 تـن افزایش 
یافتـه اسـت؛ در حالـی کـه این رقم تا سـال های پیـش از آن، حـدود 320 تا 330 تن بـود. با این 
وجود میزان تولید طا در کشـور چندان مسـاعد نیسـت و به حدود 12 تن در سـال رسـیده است؛ 
در حالـی کـه می تـوان بـا افزایـش سـرمایه گذاری در این بخـش، حداقـل تولید را دسـت کم به 
چهـار برابـر افزایـش داد و بـا توجه به میـزان ذخیره طـای موجود در کشـور، توازن مـورد نیاز را 
ایجـاد کـرد. معدن طای شـادان، دارای بیشـترین ذخیـره طا در میـان 6 معدن دیگر در اسـتان 
طاخیز خراسـان شـمالی اسـت. پروانه بهره برداری این معـدن پس از پایان مطالعات اکتشـافی 
در سـال 1396 صـادر شـده و وسـعت آن در حـدود یـک هـزار و 700 هکتار اسـت. معدن طای 
شـادان متعلق به شـرکت معـادن و صنایع معدنی کارنـد صدر جهان، از شـرکت های زیر مجموعه 
شـرکت توسـعه معـادن صدرجهـان و یکـی از باارزش ترین شـرکت  های گـروه سـرمایه گذاری  
خوارزمـی اسـت. ایـن شـرکت فعالیت خـود را در سـال 1394 در این معـدن آغاز کـرد و بیش از 
22هـزار متـر مطالعـات عمیـق و حفـاری انجـام داد کـه در نتیجه بـه ایجـاد ذخیـره ای در حدود 
54میلیـون تن کانسـنگ طا با عیـار 0,5 گرم در تن منجر شـد. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلی »فلـزات آناین« گفت وگویی با داود رئیسـی، مدیرعامل شـرکت معادن و صنایع 

معدنی کارند صدر جهان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

موفقیت های پی در پی کارند صدر جهان
 زیر سایه توسعه حاصل شده است

فرآوری کنسانتره مس سولفیدی در شرق کشور  

داود رئیسی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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قطعـی 27 میلیـون و 800 هـزار تـن بـا عیـار میانگیـن 

0.۵۵ گـرم در تـن طـال صـادر شـده بـود. بـه  دنبـال 

صدور این گواهی، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسـان جنوبی، پروانه بهره برداری معدن به شـماره 

18323 را در تاریخ 10 آبان 1396 به  نام شرکت معادن 

و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر جهـان صـادر کـرد. بـا 

بـرای  موجـود  شـواهد  و  کانسـار  بزرگـی  بـه   توجـه 

 1398 مـاه  مـرداد  در  طـال،  گسـترده  کانه زایـی 

ایـن  بـرای  اسـتخراج  حیـن  اکتشـاف  درخواسـت 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  بـه  محـدوده 

خراسان جنوبی ارائه شد و پس از اعالم موافقت این 

سازمان و تایید طرح اکتشاف، عملیات اکتشافی با 

هدف شناسـایی بیشـتر ذخایر معدن دنبال و منجر 

بـه افزایـش چشـمگیر ذخیره قطعـی طال و مـس برای 

توسـط  شـده  تاییـد  ذخیـره  اسـت.  شـده  معـدن 

کمیسـیون گواهـی  کشـف وزارت صنعت، معـدن و 

تجارت در 31 مرداد ماه سـال جاری برای عنصر طال 

معـادل  اندازه  گیـری شـده، در مجمـوع  در کالس 

۵4میلیـون و 848 هـزار و 7۵9 تـن در محدوده معدن 

شـادان اسـت. از جملـه اقدامـات انجـام شـده 

معـدن  ایـن  از  بهره بـرداری  به منظـور 

می  توان به تکمیل خط برق اختصاصی 

3000کیلووات، راه اندازی سه دستگاه 

دیـزل ژنراتـور جهـت پشـتیبانی از 

خط تولید به عنوان جایگزین برق 

اصلی در این معدن، بهره برداری 

از خط انتقال آب اختصاصی 

بـه طـول تقریبـا 12کیلومتـر، 

یـک  سنگ شـکن  سـاخت 

میلیون تنی، احداث تجهیزات 

صنعتـی اتـاق جـذب و واجذب 

سـاالنه  ظرفیـت  بـا  طـال 

ایجـاد  و  طراحـی  300کیلوگـرم، 

مجهزتریـن آزمایشـگاه تعییـن عیـار 

طـال- مـس - نقـره بـرای تبدیل شـدن به 

قطب آنالیز عناصر با ارزش در شرق کشور 

فـرآوری  تسـت های  انـواع  انجـام  توانایـی  و 

آزمایشگاهی و نیمه صنعتی اشاره کرد.

عالوه براین، در آبان ماه امسال موفق به 

اخذ مجوز تاسـیس بخش کنسـانتره مس سـولفیدی 

بـرای مجتمـع طـالی شـادان شـدیم. بـا  دریافـت ایـن 

مجوز، بزرگ ترین واحد کنسـانتره اسـتان در راسـتای 

طرح هـای توسـعه ای مجتمـع معدنـی طـالی شـادان 

احداث خواهد شد و زمینه اشتغال زایی برای ۵00نفر 

از اهالی بومی منطقه را فراهم خواهد کرد. بر اساس 

پیش بینی هـای بـه عمـل آمـده، احـداث ایـن واحـد 

فـرآوری بـا ظرفیـت 13 هزار تن کنسـانتره مـس و طال، 

یک هزار و 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری به همراه 

خواهـد داشـت و تا سـال 1403 به بهره بـرداری خواهد 

رسـید. زیرسـاخت های مـورد نیـاز ایـن طـرح از جمله 

آب مورد نیاز از محل پساب فاضالب بیرجند و برق 

آن نیـز از طریـق اجـرای خـط انتقـال از نهبندان تامین 

خواهد شد. 

در دی ماه امسال، نخستین عرضه شمش طالی 

شـادان در بـورس کاالی ایـران انجـام شـد. ایـن امـر 

عـالوه بـر تامین منابـع مالی الزم جهت فعالیت های 

جاری و آتی شـرکت، در راسـتای رسـالت مجموعه و 

شفاف سـازی معامالت شـمش طال بوده است. یکی 

پروژه هـای مهـم شـرکت معـادن و صنایـع  از  دیگـر 

معدنی کارند صدر جهان، برنامه ریزی شرکت جهت 

ارائـه مـدل ژئومتالورژیکـی بـرای طالی شـادان اسـت 

که در واقع نیازمند همکاری میان تمامی بخش های 

اکتشـاف و مدل سـازی، اسـتخراج و فـرآوری خواهـد 

بـود. بـا ارائـه ایـن مـدل، بهینه تریـن مـدل اقتصـادی 

جهـت اسـتخراج و فـرآوری کانسـنگ بـه خصـوص در 

بخـش سـولفیدی بـرای آینـده به دسـت خواهـد آمد. 

یکـی دیگـر از دسـتاوردهای شـرکت معـادن و صنایـع 

اخـذ  معدنـی کارنـد صـدر جهـان در سـال جـاری، 

گواهینامـه »ISO45001« بـوده اسـت. آینده نگری، 

ارتقـای  و  خالقیت هـا  ایجـاد  دانـش،  به کارگیـری 

از  عملکـرد،  سـطح  بـردن  بـاال  و  کیفیـت خدمـات 

رویکردهای مهم مجموعه است. بنابراین به منظور 

شناسـایی صحیـح، ارزیابـی مسـتمر و مدیریت تمام 

ایـن مـدل خـاص از  مخاطـرات و ریسـک هایی کـه 

کسـب و کار را تحـت تاثیـر قـرار می دهنـد، شـرکت 

معـادن و صنایـع معدنـی کارند صدر جهان اقـدام به 

اخـذ ایـن گواهینامه کرده اسـت. حفظ سـرمایه های 

انسانی متخصص، صیانت از محیط زیست و حفظ 

در خصوص دسـتاوردهای شرکت معادن   
و صنایـع معدنـی کارند صدر جهان در سـال 

1401 توضیحاتی ارائه بفرمایید.
افزایـش ذخیـره قطعـی معـدن طـالی شـادان بـه 

بیش از ۵4 میلیون تن، مهم ترین دستاورد شرکت در 

سال جاری بوده است. این اتفاق در حالی رقم خورد 

کـه عملیات هـای اکتشـاف در کانسـار طـال - مـس 

شادان پس از ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در 

تاریخ هفتم آذر ماه 139۵، منجر به اخذ گواهی کشف 

محـدوده بـرای کانسـنگ طـالی سـولفیدی بـا ذخیـره 
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تکمیل زنجیره ارزش با حفظ توازن از طریق فروش 

محصـول، از نـکات مهمـی اسـت کـه شـرکت های 

در  رقابت پذیـری  ایجـاد  بـرای  معدنـی  و  صنعتـی 

برنـد  یـک  ایجـاد  آن  تبـع  بـه  و  جهانـی  بازارهـای 

بین المللی باید به آن توجه داشته باشند.

در ارتبـاط بـا عملکـرد شـرکت معـدن و   
در  جهـان  صـدر  کارنـد  معدنـی  صنایـع 

اشتغال زایی پایدار توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر 

جهان همواره نگاه ویژه ای به اشتغال زایی پایدار در 

سـطح منطقه داشـته اسـت. در تیر ماه سـال 1398، 

تنها سـه نفر در معدن طالی شـادان مشـغول به کار 

بوده انـد امـا در حـال حاضـر، تعـداد نیـروی انسـانی 

شـاغل در ایـن معـدن بـه بیـش از  2۵0 نفر به صورت 

عملیات هـای  همچنیـن  اسـت.  رسـیده  مسـتقیم 

مختلف اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری توسط 

نیروهای انسـانی متخصص و ماهر مجموعه انجام 

می شـود. کارنـد صـدر جهـان، بومی سـازی دانـش را 

در دستور کار خود قرار داده و به دنبال به کارگیری 

روش های نوین جهت آموزش نیروی انسـانی اسـت 

تـا بـا مشـکلی در ایـن زمینـه مواجـه نشـود. بخـش 

عمده ای از نیروهای شـاغل در مجموعه، از جوانان 

مسـتعد و عالقه منـد شهرسـتان و اسـتان هسـتند. 

جـذب ایـن افـراد در مجموعـه شـادان، نقـش قابـل 

توجهـی در رونق اشـتغال زایی منطقـه و کاهش آمار 

بیـکاری در اسـتان داشـته اسـت. از تاثیـرات بسـیار 

مثبـت ایـن اقـدام، می تـوان بـه مهاجرت معکوسـی 

بـا توجـه بـه تکلیـف دسـتگاه های  اشـاره کـرد کـه 

اجرایـی در تکمیـل زیرسـاخت های آب، بـرق، گاز، 

مخابـرات و اینترنـت در روسـتاهای بـاالی 20 خانوار 

جمعیت، بازگشـت این افراد، سطح خدمات رسانی 

به روستاها را هم افزایش خواهد داد.

چه چشـم اندازی برای شـرکت معادن و   
صنایع معدنـی کارند صدر جهان بـه ویژه در 
همـکاری بـا شـرکت های معتبـر خارجـی 

متصور هستید؟
معـدن طـالی شـادان، یک ذخیـره معدنی حائز 

کشـور  پورفیـری  طـالی  معـدن  اولیـن  و  اهمیـت 

چندیـن  نیـز  اخیـر  سـال  سـه  تـا  دو  طـی  اسـت. 

سـرمایه گذار داخلـی تمایـل بـه همـکاری داشـتند. 

این در شـرایطی اسـت که شـادان جزو ذخایر طالی 

بـزرگ و بـا ارزش کشـور اسـت و از نظـر مطالعـات 

اکتشـافی و مدل سـازی مهندسـی، جذابیـت الزم 

بـرای سـرمایه گذاران معدنـی را داشـته و دارد. در 

خارجـی،  شـرکت های  مشـارکت  مقولـه  خصـوص 

بایـد بررسـی شـود کـه در صـورت همـکاری، چـه 

نیـازی از مجموعـه برطـرف خواهـد شـد. مجموعـه 

در حـوزه فنـی، توانایـی الزم اسـتخراج و فـرآوری 

مـواد معدنـی بـرای پیشـبرد اهـداف خـود را دارد و 

مسـائل مختلـف در نهایـت بـا همراهی مشـاوران و 

متخصصـان امـر در مجموعـه مدیریـت می شـوند 

امـا در حـوزه مالـی، طبیعتـا سیاسـت های شـرکت 

باالدسـتی در تعییـن نیـاز یـا عدم نیاز به مشـارکت 

حائز اهمیت خواهد بود.

دارایی هـای شـرکت، از اهـم  فعالیت های شـرکت در 

کنار فرایند تولید طال به شمار می آیند.

این شـرکت چـه اقداماتـی در راسـتای   
بهبـود عملکـرد برنـد خـود در بخش هـای 

مختلف طی سالیان اخیر انجام داده است؟
 شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر 

جهـان در زمینـه تولیـد طـال و اسـتحصال ذخایـر ایـن 

موضـوع  فعالیـت،  بـدو  همـان  از  ارزشـمند،  کانـی 

برندینگ را به طور ویژه در دستور کار قرار داده است 

و تـا تحقـق نهایـی نیـز پیگیـری خواهد کـرد. عملکرد 

برند، در حقیقت شـاخصی برای سـنجش توانایی آن 

در اعطـای ارزش بـه مشـتریان و کنتـرل بـازار و نیـز به 

عنـوان ابـزاری بـرای نفـوذ در بـازار و تنظیـم رفتـار 

مصرف کنندگان است. مجموعه ما با اعتقاد به این 

موضوع، به برندسازی توجه ویژه ای داشته و بازتاب 

آن را نیـز در فـروش بیشـتر محصـوالت خـود دیـده 

اسـت. البتـه در ایـن زمینه با چالش هایـی هم مواجه 

هستیم که از جمله آن ها می توان به رونق خام فروشی 

بین المللـی،  بازارهـای  در  بی ثباتـی  معدنـی،  مـواد 

بروکراسی اداری، تاثیر سوء تحریم ها در تولید و تامین 

مـواد اولیـه و حتـی تهیـه تجهیـزات اشـاره کـرد. در 

همیـن راسـتا، شـرکت های صنعتـی و معدنـی باید با 

بـه  بـه نقـش سـرعت در ارسـال محصـوالت  توجـه 

مشـتریان بـه منظـور ایجـاد و توسـعه برنـد جهانـی، 

توسعه حمل ونقل )زمینی، هوایی، دریایی و ریلی( را 

بـه طـور ویـژه در دسـتور کار قـرار دهنـد. مدیریـت 

بهینه هزینه ها، کاهش بهای تمام  شده محصوالت و 
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روی، یکـی از صنایـع مهـم در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور بـه شـمار می آید که 
نقش بسـزایی در رونق اشـتغال زایی و ارزآوری به داخل کشـور داشـته اسـت. علی رغم اهمیت 
و کاربـرد ایـن فلـز در بخش هـای مختلـف، تولیدکنندگان شـمش روی بـا چالش هـای فراوانی 
همچـون کمبـود شـدید ماده معدنـی و افزایـش بی رویـه قیمت حامل هـای انرژی طـی ماه های 
اخیـر مواجـه بوده اند. از سـوی دیگر، شـرایط صادرات مازاد نیاز شـمش روی به شـدت دشـوار 
شـده و صـادرات ایـن محصـول از رونق افتاده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنایـن« گفت وگویـی بـا عبـداهلل تیموری نیـا، مدیرعامـل شـرکت ذوب روی 
اصفهـان بـه عنوان یکـی از بزرگ تریـن تولیدکنندگان شـمش روی کشـور تدارک دیده اسـت 

که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

با کمبود شدید خاک روی مواجه هستیم
عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در ارتبـاط با عملکرد شـرکت ذوب روی   
اصفهـان در تولید، فروش و درآمد امسـال و 
مقایسـه آن بـا مدت مشـابه سـال گذشـته 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
علی رغم مشکالت و موانعی همچون محدودیت 

در مصـرف انـرژی بـرق و گاز و دشـواری تامیـن مـواد 

اولیه به ویژه خاک معدنی، شرکت توانست با تکیه بر 

تجربه و تالش تیم های فعال داخل شرکت و پشتیبانی 

قابل تقدیر هلدینگ باما، درآمد عملیاتی با نرخ رشد 

بیشـتر از 20 درصد در 9 ماهه سـال جاری نسـبت به 

دوره مشابه در سال گذشته ایجاد کند. البته شایان 

ذکر اسـت که طی همین دوره بهای اقالم مصرفی و 

هزینه های تولید نیز نسـبت به سـال گذشـته حدود 

17درصـد افزایـش داشـت اما در نهایت طی ایـن دوره 

EPS  مثبت بوده است.

تولیدکننـدگان روی بـا چـه چالش هایی   
مواجـه هسـتند و راهکارهـای پیشـنهادی 

جهت رفع این مشکات چیست؟
مشـکالتی که صنعتگران این حوزه با آن مواجه 

هسـتند را می تـوان بـه دو گـروه تقسـیم بندی کـرد؛ 

نخسـت، همان مشـکل عام و اساسـی کشـور یعنی 

تـورم اسـت کـه نـه تنهـا حـوزه تولیـد و صنعت بلکه 

تجارت، کسب وکار، خدمات، بهداشت و آموزش و 

در نهایـت معـاش روزانـه آحـاد جامعـه را به گونـه ای 

بی سابقه و مهلک تحت تاثیر قرار داده است. تورم 

اسـت؛  از گرانـی  بـه مراتـب دردناک تـر  فاجعـه ای 

چراکـه گرانـی معمـوال در هـر زمـان، شـامل گروهـی 

خـاص از کاالهـا و یـا خدمات بـوده و اکثرا هم پس از 

گذشـت زمـان و رفـع عامـل ایجـاد گرانـی تعدیـل 

بهـای  افزایـش  بـه  مثـال، می تـوان  بـرای  می شـود. 

ضرورت واردات ماشین آالت معدنی به روز  

سوخت در فصول سرد سال در این زمینه اشاره کرد 

اما تورم ترجمه وحشتناکی دارد که همان کم ارزش 

هـر چیـزی  ایـن مسـئله شـامل  اسـت.  پـول  شـدن 

می شود و متاسفانه قابل برگشت نیست. انگار هر 

روز و چه بسـا هر سـاعتی که می گذرد، درصدی از 

و  حقیقـی  افـراد  همـه  بانکـی  حسـاب  موجـودی 

حقوقی کاسته می شود؛ آن هم با سرعتی مثال زدنی 

کـه تالش هایـی ماننـد بـاال بـردن سـود سـپرده و یـا 

افزایـش حقـوق سـاالنه کارمنـدان بـه گـرد پـای آن 

هـم نخواهنـد رسـید. تـورم، بدتریـن و مهلک ترین 

بالیـی اسـت کـه می توانـد دامن گیـر اقتصـاد یـک 

جامعه شود.

دوم، مشـکالت خـاص ایـن صنعـت اسـت کـه 

البتـه بی ارتبـاط بـا دسـته اول نیسـت؛ چراکـه تغییر 

قیمت های غیرقابل باور همه مواد اولیه و افزودنی 
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و دسـتمزد و نیـز انـرژی، تاثیـر غیرقابـل انـکاری روی 

ایـن  تمـام  کنـار  در  تمام شـده می گـذارد.  قیمـت 

مـوارد، موضـوع غم انگیـز و قدیمـی عـدم تخصیـص 

ماده معدنی به تولیدکنندگان همچنان پابرجا است 

و بـا وجـود دو معـدن بـزرگ سـرب و روی در کشـور، 

تمـام تولیدکننـدگان بـا چالـش کمبـود شـدید مـاده 

معدنی رو به رو هستند.

بومی  سـازی    نقـش  از  شـما  ارزیابـی 
قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز در صنعت 

روی چیست؟
ایـن اتفـاق در صنعت روی تقریبـا 100 درصد رخ 

داده اسـت و در حـال حاضـر تمـام ماشـین آالت و 

تجهیزاتی که به طور خاص در این صنعت استفاده 

می شـوند، در داخل کشـور بومی سازی شـده اند. از 

پمپ هـا،  عملیاتـی،  مخـازن  بـه  می تـوان  جملـه 

فیلترپرس هـا، تجهیـزات الکترولیـز بـه طـور کامـل 

نهایـت  در  و  رکتی فایرهـا(  ترانسـفورماتور  )حتـی 

کوره هـای ذوب اشـاره کـرد. آنچـه در حـال حاضـر 

می شـود،  شـامل  را  واردات  از  بیشـتری  سـهم 

ماشـین آالت معدنـی در حـوزه اسـتخراج اسـت کـه 

تکنولوژی آن عمدتا در اختیار تعداد انگشت شماری 

از کشورهای دنیا قرار دارد.

آیا دولت حمایت های الزم از تولیدکنندگان   
بخش خصوصی را به عمل می آورد؟

بهـای بـرق واحدهـای صنعتـی از ابتدای سـال 

1400 بـه بیـش از پنـج برابـر و بهـای گاز بـه بیـش از 

21برابـر افزایـش یافتـه اسـت. بـا ایـن وجـود، تامین 

بـرق و گاز کافـی مـورد نیـاز واحدهـای صنعتـی بـا 

ایـن میـزان افزایـش قیمت که بعضا مصرف کننده 

بخشـی از هزینـه آن را قبـل از اسـتفاده پرداخـت 

محدودیت هـای  می شـود.  دریـغ  اسـت،  کـرده 

کاهـش  حـد  )تـا  بـرق  مصـرف  در  توجـه  قابـل 

90درصـدی مصـرف در یـک روز هفتـه( و محـدود 

کردن مصرف گاز در زمسـتان امسـال )تا حدی که 

فقـط وسـایل گرمایشـی مجـاز به اسـتفاده باشـند(، 

ایـن معضـالت،  ایـن ادعاسـت. در کنـار  مصـداق 

شـاهد دیوان سـاالری سـازمان ها و ادارات ذی ربط و 

و  مجوزهـا  صـدور  در  باورنکردنـی  تاخیرهـای 

پروانه هـای الزم هسـتیم. بـا ایـن شـرایط، مشـخص 

نیسـت کـه چـه انگیـزه ای در یـک تکنوکـرات بـرای 

شروع یا ادامه یک فعالیت باقی می ماند.

 

نقش صـادرات در توسـعه صنعت روی   
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

صـادرات کاال بـه طـور معمول نشـانگر ایـن بوده 

کـه تولیـد یـک محصـول در داخـل کشـور بیـش از 

مصـرف داخلـی اسـت و ایـن طبعـا یک نشـانه خوب 

به شمار می آید. در شرایط فعلی که کشور نیازمند 

اقتصـادی  بنگاه هـای  توسـط  صـادرات  اسـت،  ارز 

کامـال  آن هـا  صادراتـی  درآمدهـای  کـه  رسـمی 

شناسـایی شـده و ملـزم بـه تبدیـل آن بـه ریـال در 

ساختارهای رسمی هستند، کمک فراوانی به تامین 

ارز مـورد نیـاز در کشـور و بهبـود شـرایط اقتصـادی 

خواهد کرد.

در خصوص طرح های توسـعه ای شرکت   
ذوب روی اصفهان توضیحاتی ارائه بفرمایید.

در حـال حاضـر شـمش روی تولیـدی ذوب روی 

اصفهـان بـا چهـار درجـه خلـوص عرضه می شـود که 

باالترین آن 99,99 درصد است. طرح های توسعه ای 

عمدتـا بـا توجـه به سـه نیاز اصلی یعنی تامیـن ماده 

اولیه مناسب با توجه به کمبود و عدم تامین آن از 

سـوی دسـتگاه های ذی ربط، پیش بینی ریسک های 

ناشـی از عوامـل تولیـد کـه خـارج از حوضـه اختیـار 

شـرکت اسـت و به روزرسـانی تکنولـوژی بـا هـدف 

کاهـش عـوارض زیسـت محیطی و کاهـش قیمـت 

تمـام شـده تعریـف می شـوند. از اقدامـات مجتمـع 

ذوب روی اصفهـان در ایـن زمینـه می توان به خرید 

و نصـب کـوره القایـی الکتریکـی بـرای ذوب ورق، 

خریـد و نصـب تعـدادی دیـزل ژنراتـور و سـاخت یک 

نیروگاه کوچک، ساخت و نصب کوره های جدید به 

منظور افزایش عیار و کیفیت مواد اولیه اشاره کرد. 

امیـدوار هسـتیم بـا اجـرای کامـل و بهره بـرداری از 

اقدامات مذکور، اهداف خود در زمینه مسئولیت 

اجتماعـی در خصـوص حفـظ محیـط زیسـت و بـاال 

بردن سـودآوری و جلب رضایت بیشـتر سـهام داران 

شرکت را محقق سازیم.
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ذوب  یکتـا  شـرکت  مدیرعامـل 
ایرانیـان گفـت: بـرای تـداوم رشـد 
تولیـد و توسـعه بازار هـای بین المللی 
بـه سیاست گذاری هــای صحیــح 
توسـط کارشناسـان خبـره هـر حوزه 
نیـاز داریـم. علی رغـم وجـود موانـع 
متعدد در مسـیر تولید، سعی داشته ایم 
فعالیت هـای  گسـترش  زمینـه  تـا 
مجموعـه را فراهـم کـرده و بـا قدرت 
بیشـتر در بازار هـای داخلـی و خارجی 
نقش آفرینـی کنیـم؛ البتـه ایـن امـر 
شـرایط  ثبـات  و  حمایـت  نیازمنـد 

اقتصادی و صنعتی است.  

نیازمند 
سیاست گذاری های 
باثبات و جامع در 

حوزه تولید هستیم  

مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان: 

مرصـاد محامـی در گفت و گـو با خبرنگار پایگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

اینکـه در حـال حاضـر تولیدکننـدگان فروآلیـاژ در 

بـا چـه چالش هایـی مواجـه هسـتند، بیـان  کشـور 

کـرد: یکـی از اقدامـات خوبـی کـه از سـوی دولـت 

انجام گرفت، راه اندازی سامانه نیما برای واردات 

با ارز نیما بود اما با گذشـت زمان به روزرسـانی در 

بـه  احسـاس شـد؛  ایـن سـامانه  خصـوص عملکـرد 

عنـوان مثـال در زمینـه صـادرات، بـه دلیـل افزایـش 

هزینه هـای تولیـد فروآلیاژ هـا و سـایر مـواد مرتبط با 

صنعـت فـوالد، صـادرات ایـن محصـوالت بـا چالش 

مواجـه شـد و میـزان صـادرات ایـران در ایـن بخـش 

یافـت. می تـوان  تقلیـل  بـه سـال گذشـته  نسـبت 

سـال  در  فروسـیلیس  میـزان صـادرات  کـه  گفـت 

جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته تقریبـا بـه نصـف 
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با نقش بومی  سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، مطـرح کـرد: 

یکـی از چالش هـای رایـج در زمینـه تولیـد کـه تمـام 

صنایـع با آن مواجه هسـتند، وابسـتگی بـه واردات 

از جنبه های مختلف همچون مواد اولیه، قطعات 

و تجهیزات اسـت اما خوشـبختانه به سـبب اتخاذ 

رویکرد  هایـی بـا محوریـت بومی سـازی بـه منظـور 

کاهـش واردات، روزبـه روز شـاهد آن هسـتیم کـه 

میزان وابستگی به واردات روند نزولی دارد. برای 

اینکـه بتوانیـم بـا سـرعت بیشـتری در ایـن مسـیر 

و  جـدی   تصمیمـات  نیازمنـد  کنیـم،  حرکـت 

کارشناسـانه تر و حمایت بیشـتر از سـوی دولت در 

تولیـد  خصـوص  در  هسـتیم.  بومی سـازی  زمینـه 

فروسـیلیس، تولیدکننـدگان داخلـی در بازار هـای 

بین المللـی حرفـی برای گفتن داشـتند امـا در حال 

حاضـر بـه دلیـل عـدم حمایت هـای مناسـب امکان 

رقابت با رقبا را از دست داده ایم.  

حمایت هـای  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  محامـی 

الزم از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی را به عمل 

نمـی آورد، عنـوان کرد: متاسـفانه عـدم حمایت از 

شرکت یکتا ذوب ایرانیان 
با اجرای طرح های 
توسعه ای که حاصل 

سال ها تحقیق و تاش 
این مجموعه است، اقدام 

به راه انداری واحدی 
برای تولید فروآلیاژ و مواد 
کربنی از مواد ضایعاتی 
و اخذ مجوز های الزمه 
مانند پاالیش و فراوری 

ضایعات صنایع پتروشیمی 
و پاالیشگاه کرده است

کاهـش پیـدا کـرده اسـت. ایـن موضـوع بـر صنایـع 

باال دسـتی هـم بسـیار تاثیر گـذار بـود و در زمینـه 

صادرات فوالد هم متاسفانه نتوانستیم آن  طور که 

باید در جوامع بین المللی نقش پررنگی ایفا کنیم. 

البتـه در سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته کـه 

محدودیت های انرژی بسـیار شـدید تر بود، شـاهد 

رشـد تولیـد فـوالد بودیـم که منجر شـد ایـران با این 

رونـد صعـودی بتواند از کشـور ترکیه پیشـی بگیرد 

بـا  فـوالد جهـان  تولیدکننـدگان  نهـم  و در جایـگاه 

اقتدار بایستد. 

وی در همین راستا ادامه داد: یکی از مشکالتی 

کـه در تمـام صنایـع وجـود دارد، عـدم وجود نظرات 

سیاسـت گذاری های  در  تخصصـی  و  کارشناسـی 

کالن و تعییـن اهـداف راهبـردی اسـت؛ در صورتـی 

و  درسـت  سیاسـت گذاری های  اتخـاذ  بـا  کـه 

برنامه ریزی های دقیق، می توانستیم در سال جاری 

در زمینـه صـادرات عملکـر بهتـری داشـته باشـیم. 

براساس پیش بینی که برای سال آینده داریم، دیگر 

امـکان تامیـن ارز بـا نـرخ نیمایـی بـرای خریـد مـواد 

اولیـه وجـود نخواهـد نداشـت و تولیدکننـدگان باید 

ارز مـورد نیـاز خـود را از تـاالر دوم یعنـی تـاالر حوالـه 

ارزی مرکـز مبادلـه ارز و طـال تامیـن کننـد؛ به همین 

دلیـل در سـال آینـده شـاهد افزایـش چشـمگیر  نـرخ 

تـورم و قیمـت مـواد اولیـه خواهیم بـود. اگر نظارت 

و  باشـد  نداشـته  وجـود  مسـئله  ایـن  روی  دقیـق 

اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد، قطعا با رکود در 

بازار فوالد و مواد اولیه مواجه خواهیم بود. در کنار 

چالش هایی که تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه 

دارند، در خصوص تامین زغال سنگ و مواد کربنی 

همچـون گرافیـت به دلیـل محدودیت هایی کـه در 

کشور وجود دارد، انتظار داریم سال آینده با بحران 

مواجـه  شـویم. در مـورد مـواد معدنـی، وابسـتگی 

بحـث  در  امـا  نـدارد  وجـود  واردات  بـه  زیـادی 

گرافیت های نفتی به طور حتم وابستگی بیشتری 

به واردات خواهیم داشت.  

بومی سازی تاکتیکی برای کاهش   
وابستگی 

مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان در رابطه 

شـده  سـبب  خصوصـی  بخـش  تولیدکننـدگان 

کوچک تریـن  اخـذ  بـرای  بخـش  ایـن  فعـاالن 

مجوز هـای الزمـه، بروکراسـی های ادارای پیچیـده 

وجـود  عالوه برایـن  بگذارنـد؛  سـر  پشـت  را 

مجـوز  درخواسـت  ثبـت  سـامانه  در  اختالالتـی 

ایـن  شـدن  طوالنی تـر  باعـث  مربوطـه،  نها هـای 

فرایند ها شده است. 

خیز یکتا ذوب ایرانیان برای افزایش   
سهم تولید 

وی در خصـوص طرح هـای توسـعه ای شـرکت 

سـال  در  و   1401 سـال  طـی  ایرانیـان  ذوب  یکتـا 

آینـده، اظهـار کـرد: شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان بـا 

سـال ها  حاصـل  کـه  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای 

تحقیـق و تـالش ایـن مجموعـه اسـت، اقـدام بـه 

تولیـد فروآلیـاژ و مـواد  بـرای  راه انـداری واحـدی 

کربنـی از مـواد ضایعاتـی و اخـذ مجوز هـای الزمـه 

صنایـع  ضایعـات  فـرآوری  و  پاالیـش  ماننـد 

پتروشـیمی و پاالیشـگاه کـرده اسـت؛ عالوه بر ایـن 

بـرای  فروآلیاژ هـا  از  برخـی  ضایعـات  از  اسـتفاده 

تولیـدات جدیـد را در دسـتور کار دارد. در رابطـه 

بـا کربن زدایـی هـم در زمینـه تولید منگنـز و کروم 

بـه موفقیت هـای خوبـی دسـت یافته ایـم امـا در 

سـال آینده امیدوار هسـتیم بتوانیم نیاز بیشـتری 

بـه کـروم کم کربـن را در بازار هـای داخلـی برطرف 

کنیـم. شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان از ایـن توانایـی 

بـا تولیـد کـروم یـک درصـد  برخـوردار اسـت کـه 

بـه  را  بازار هـای داخلـی  از  بیشـتری  کربـن سـهم 

ایـن  بـه  قطعه سـازان  مبـرم  نیـاز  و  آورد  دسـت 

محصول را برطرف کند و در سـال آینده با قدرت 

مشـتریان  بـه  خدمت رسـانی  آمـاده  بیشـتری 

ایـن مجموعـه  هـم  بازرگانـی  زمینـه  هسـتیم. در 

ماننـد گذشـته بـه فعالیت خود ادامـه خواهد داد 

امـا ایـن شـرکت، بیشـتر روی تولیـد متمرکـز شـده 

اسـت. علی رغـم وجـود مشـکالت و تغییـر مـداوم 

شـرایط کـه باعـث می شـود برنامـه  ثابتـی نداشـته 

باشـیم، همـواره در تـالش هسـتیم تـا دانـش تولیـد 

خـود را به روز رسـانی کـرده و بـه شـرایط بهتـری در 

این زمینه دست پیدا کنیم. 
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با توجه به افزایش قیمت جهانی مس و مسـایل زیسـت محیطی ناشـی از انتشار کربن دی اکسید 
در سـال های اخیر، تجارت قراضه مس اهمیت بیشـتری نسـبت به قبل پیدا کرده  اسـت. کشـورهای 
آمریـکا، آلمـان و ژاپن بزرگ ترین صادرکنندگان قراضه مسـی از سـال 2012 تـا 2021 بودند. عمده 
صـادرات آمریـکا و ژاپـن به مقصد چین انجام می شـود. به  دلیل کاهش شـدید قیمت مس از سـال 
2012 تا 2016، تجارت قراضه در 10 سـال گذشـته روند کاهشـی را طی و به  طور میانگین سـاالنه 
258 هـزار تـن کاهـش پیـدا کرد. با ایـن حال در سـال 2021 به  دلیـل بازیابی بعد کرونـا و افزایش 
قیمـت جهانـی مـس، حجم تجـارت قراضه به  حدود پنـج میلیون و 843 هزار تن رسـید که نسـبت 

به سال قبل 19 درصد افزایش داشت.

رونق تجارت قراضه با گران تر شدن قیمت مس

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت مشـاوره اقتصـادی 

آرمـان آتورپـات، بـه محصـوالت مسـی کـه عمر مفید 

آن ها تمام شده و یا حین تولید به محصول غیرکاربردی 

تبدیـل شـده اند، قراضـه گفتـه می شـود. قراضه بـه دو 

دسته کهنه و نو دسته  بندی می شود. قراضه نو انواع 

باطله هـای فلـزی تولیدشـده در فراینـد تولید را شـامل 

می شـود. قراضه هـای کهنـه محصوالتـی هسـتند که 

بازیافـت  بـه  منظـور  پایـان عمـر مفیـد خـود  پـس از 

جمـع  آوری می شـوند. قراضه هـا با توجه به میزان مس 

محتوی به روش ذوب و تصفیه بازیافت می شوند.

از آنجایی که سیم و مفتول مهم ترین محصوالت 

مسی هستند، اغلب قراضه های مسی نیز به  صورت 

سیم و مفتول خواهند بود. از قراضه های مسی برای 

تولیـد محصوالتـی مثـل کاتـد، مفتـول، لولـه، پـودر، 

مقاطع و محصوالت تخت مسـی اسـتفاده می شود. 

بـرای مصرف مسـتقیم قراضه، درصد خلـوص قراضه 

در تولیـد سـیم و مفتـول اهمیت زیـادی دارد زیـرا در 

میزان رسانایی برق تاثیرگذار است. بنابراین استفاده 

از قراضه در تولید سیم و مفتول محدودیت بیشتری 

نسـبت بـه  سـایر محصـوالت دارد امـا در مقابـل، در 

تولیـد مقاطـع مسـی از مقـدار قابـل توجهـی قراضـه 

استفاده می شود.

مصـرف قراضـه در تولیـد آلیاژهایی ماننـد برنج و 

برنـز بـه  طـور قابـل توجهـی بـاال اسـت زیـرا ایـن آلیاژها 

امکان گستره بیشتری از تغییرات درصد مس دارند 

و بـه خلـوص بـاالی مـس نیـازی ندارنـد. بـه  گـزارش 

انجمن بین المللی مس، در کشور انگلیس 100 درصد 

صـورت  آن  ضایعـات  طریـق  از  برنـج  تولیـدات  از 

می گیـرد. مقـدار مصـرف آلیاژهـای مـس در 10 سـال 

اخیر در این کشور، به  طور میانگین ساالنه 1۵4 هزار 

و 3۵0 تن افزایش یافته  است.

در بـازار جهانـی، مقـدار مصـرف قراضـه بـه  طور 

مسـتقیم در سـال 2021 حـدود پنـج میلیـون و ۵90 

هزار تن محاسـبه شـد که نسـبت به سـال قبل از آن، 

حـدود 32.6 درصـد و طـی 10 سـال اخیـر بـه  طـور 

میانگیـن 160 هـزار و 340 تـن افزایـش داشـته  اسـت. 

همچنیـن میـزان مصـرف قراضـه بـرای تولیـد کاتـد 

ثانویـه در ایـن سـال حـدود 9 میلیـون و 741 هـزار تـن 

بـرآورد شـد کـه نسـبت بـه  سـال پیـش از آن، حـدود 

21.9 درصـد و از سـال 2012 بـه  طـور میانگیـن سـاالنه 

188 هزار تن افزایش داشته  است.

تجارت در هر محصولی، بخشی جدایی ناپذیر از 

بازار هر محصولی در سطح جهان به  شمار می آید؛ به 

خصـوص ایـن امـر در مورد محصوالتی که جغرافیای 

بازار مصرف آن از جغرافیای بازار عرضه فاصله دارد. 

به  طور کلی تجارت قراضه از سـال 2012 تا 2021 روند 

 
 های تحلیلیگزارش

  1041دی  افزایش اهمیت تجارت قراضه مس www.aturpatconsulting.ir 

 

 
 .است ثابت قراضه عیار و دالر ارزش میزان نمودار این در. دارند هم با نزدیکی رابطه آن قیمت تغییرات و قراضه تجارت ،است
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هستند که از این میان می توان به  مواردی همچون 

افزایش تولید مس معادن )جایگزینی با مس  اولیه(، 

صنعتـی شـدن و رشـد اقتصـادی، قیمـت قراضـه و 

تفـاوت آن بـا قیمـت مـس، رشـد واردات قراضـه در 

چیـن، قوانیـن تجـارت و بازیافـت مـس و قراضـه و 

پیشرفت تکنولوژی اشاره کرد.

طـی دوره مـورد بررسـی، حجـم تجـارت قراضـه 

کاهـش پیـدا کـرده  اسـت امـا تغییـرات انـدازه بـازار 

بررسـی های  داشـت.  زیـادی  نوسـان  مـس  جهانـی 

آتورپـات ارتبـاط چندانـی را بیـن انـدازه بـازار جهانـی 

مس و تجارت قراضه نشان نمی دهد. به  غیراز اندازه 

بـازار مـس، قیمـت مـس و فاصلـه قیمتـی قراضـه بـا 

مبنای مس، مهم ترین عواملی هستند که بر تجارت 

قراضه مس تاثیر می گذارند. مقدار مصرف قراضه از 

سال 2012 تا 2021 روند افزایشی داشته  است. به  طور 

کلی به دلیل اینکه قراضه قیمت پایین تری نسبت به 

مس دارد، با افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی، 

تقاضـا بـرای قراضـه مسـی افزایـش پیـدا می کنـد. بـا 

توجـه بـه  همیـن امـر می تـوان نتیجـه گرفـت افزایـش 

تقاضـا بـرای قراضـه مـس در ایـن سـال ها تحـت تاثیـر 

افزایش قیمت مس قرار گرفته  است.

بـه  طـور کلی، قیمت مس در بین سـال های 2012 

تـا 2016 کاهـش داشـته اسـت و هم زمـان بـا ایـن امـر، 

تجـارت قراضـه نیـز رونـدی کاهشـی را طـی کـرد. 

گفتنـی اسـت کـه بـه  طـور میانگیـن حجـم تجـارت 

قراضه طی 10 سال گذشته، ساالنه 2۵7 هزار و 930تن 

کاهش پیدا کرده اسـت. با این حال در سـال 2021 به  

دلیل بازیابی بعد کرونا و افزایش قیمت جهانی مس، 

حجـم تجـارت قراضـه رشـد پیدا کـرد و بـه حدود پنج 

میلیون و 840 هزار تن رسید که نسبت به سال قبل 

19 درصد افزایش داشت.

به  منظور بررسی فاصله قیمتی قراضه با قیمت 

مبنـای مـس، از قیمت متوسـط فـوب صادرکنندگان 

اسـتفاده شـد. قیمـت متوسـط فـوب صادرکننـدگان 

قراضه در سال 2021 حدود 38 درصد نسبت به سال 

2020 افزایـش داشـته  اسـت. فاصلـه قیمتـی قراضه با 

قیمـت مبنـای مـس در سـال 2021 حـدود سـه هـزار و 

800 دالر بـر تـن بـود کـه ایـن مقـدار نسـبت بـه سـال 

گذشـته 27.۵ درصد افزایش داشـت. افزایش فاصله 

قیمتی بین مس و قراضه در سـال 2021، می تواند به  

عنوان یکی از محرک های رشـد حجم تجارت قراضه 

در این سال تلقی شود. در نمودار 2، شاخص تجارت 

و قیمت قراضه از سـال 2012 تا 2021 رسـم شـده  اسـت 

)مقـدار قراضـه تجـارت شـده در سـال 2012 برابر بـا 100 

در نظر گرفته شده است(. همان  طور که در نمودار 

قابل مشاهده است، تجارت قراضه و تغییرات قیمت 

آن رابطـه نزدیکـی بـا هـم دارنـد. در این نمـودار میزان 

ارزش دالر و عیار قراضه ثابت است.

با توجه به افزایش قیمت مس در سال های اخیر، 

تجارت قراضه اهمیت بیشتری نسبت به  قبل دارد. 

بررسـی های آتورپات نشـان داد تجارت قراضه تا حد 

زیادی تحت تاثیر قیمت مس قرار دارد. عالوه براین 

با افزایش فاصله قیمتی قراضه با مس، تجارت قراضه 

رونـق بیشـتری پیـدا می کنـد. بررسـی های صـورت  

گرفتـه ارتبـاط نزدیکـی را بین تغییرات جهانی انـدازه 

بازار مس با تجارت قراضه نشان نداد.  
 های تحلیلیگزارش

  1041دی  افزایش اهمیت تجارت قراضه مس www.aturpatconsulting.ir 
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مقایسه شاخص تجارت قراضه با شاخص قیمت  -۲نمودار 

شاخص تجارت شاخص قیمت قراضه میانگین قیمت مس

نزولی را طی کرده  است. متوسط کل تجارت قراضه 

در ایـن 10 سـال، حـدود 6 میلیـون و ۵20 هـزار تـن 

محاسبه شده  است. با توجه به افزایش حجم عرضه 

قراضـه در ایـن سـال ها و در عیـن حـال عـدم رشـد 

چنـدان حجم تجـارت قراضه، می توان نتیجه گرفت 

جغرافیـای مصـرف قراضـه مـس در کنـار جغرافیـای 

عرضـه آن در حـال رشـد و توسـعه بـوده  و تمایـل بـرای 

تولیـد محصـوالت پایین دسـت مـس در کشـورهایی 

مانند چین افزایش داشته  است. به  طور کلی میزان 

اهمیـت تجـارت قراضـه از سـال 2012 تـا 2021 رونـد 

نزولی را طی کرده  است.

چین، بزرگ ترین واردکننده قراضه  
بزرگ تریـن  ژاپـن  و  آلمـان  آمریـکا،  کشـورهای 

تـا 2021  از سـال 2012  صادرکننـدگان قراضـه مسـی 

بوده  اند. حجم صادرات قراضه در سـال 2021، حدود 

پنج میلیون و ۵88 هزار تن بود که در این بین سـهم 

آمریـکا 16 درصـد، آلمـان 8 درصـد و ژاپـن 7 درصـد 

اعالم شـد. گفتنی اسـت که عمده صادرات کشـور 

آمریکا و ژاپن به مقصد چین انجام شده  است.

قراضـه  واردکننـدگان  بزرگ تریـن  نمـودار 1،  در 

مس در سـال 2021 قابل مشـاهده اسـت. چین با یک 

میلیون و 692 هزار تن، بزرگ ترین واردکننده قراضه 

مسی در سال 2021 بود. پس  از آن آلمان با ۵83هزار 

و 940 تـن و بلژیـک بـا 344 هـزار و 740 تـن، بـه  ترتیب 

در رتبـه دوم و سـوم واردات قراضـه قـرار گرفتنـد. با 

توجـه بـه  اینکه چین سـهم بزرگـی در واردات قراضه 

دارد، ایـن کشـور نقـش کلیـدی در تغییـرات قیمت 

آمریـکا  و  مالــزی  می کنــد.  ایفــا  قراضــه  جهانـی 

بزرگ تریـن تامین کننـدگان قراضـه مس کشـور چین 

در این 10 سال بوده اند.

تنزل جایگاه تجارت قراضه  
با توجه به پراهمیت تر شـدن هزینه انرژی برای 

ماننـد  زیسـت محیطی  مسـائل  و  مـس  اسـتخراج 

در  آالینده هـا  سـایر  و  دی اکسـید  کربـن  انتشـار 

سال های اخیر، مصرف قراضه و بازیافت آن اهمیت 

بیشـتری نسـبت بـه قبـل پیـدا کـرده  اسـت. عوامـل 

مختلفـی بـر بـازار قراضـه مسـی در جهـان تاثیرگـذار 
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