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دکتر حسین اطمینان، مدیر بازرگانی شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو با ما 
اعالم  با  معادن  کلی  فعالیت  تشریح  ضمن 
این که چادرملو از جمله شرکت هایی است که 
زنجیره  فوالد از معدن تا شمش را در اختیار 
دارد و همواره نگرش مدیران ارشد سازمان 
در راستای ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده 
در زنجیره فوالداست، تصریح کرد ، آنچه که 
رو  چادرملو  فعلی  ذخایر  است  مشخص 
آینده  3سال  تا  حداکثر  و  است  اتمام  به 
ذخیره دارد، لذا یکی از وظایف ما شناسایی 
تامین کنندگان سنگ آهن از معادن کوچک  
تامین کنندگان  سایر  یا  و  منطقه  مقیاس 

سنگ است.
وی با اشاره به این که مدیریت جدید شرکت، 
از بدو ورود دستور موکد بر تهیه و خریداری 
ویژه  به  و  بازار  در  موجود  سنگ آهن های 
ما  و  است  داده   را  مقیاس  کوچک   معادن 
نیز ضمن فراخوان، فاز شناسایی را به اتمام 
رسانده ایم، گفت: هم اینک در حال مذاکره 
پیش بینی  و  هستیم  فروشندگان سنگ  با 
طریق  از  تن  میلیون   5 تا   3 بین  می شود 
منابعی خارج از شرکت و ترجیحا از معادن 
صرفه  چنانچه  ولی  شود  تهیه  یزد  استان 
نیز  مناطق  سایر  از  باشد،  داشته  اقتصادی 

خریداری خواهد شد.
اطمینان افزود: البته ما چون کنسانتره،گندله 
فروش  به  نرخ مصوب  با  را  آهن اسفنجی  و 
خرید  برای  دستمان  لذا  می رسانیم، 
این  است،  بسته  قیمتی  هر  به  سنگ آهن 
بر  و  تهیه  زمینه  این  در  راه حلی  شرکت 
اساس مکانیزم های استاندارد قیمت گذاری، 
مذاکرات خود را با 4 تا 5 ساپالیر اصلی آغاز 
و با برخی از این تامین کنندگان به توافق 

رسیده و عملیات دریافت سنگ شروع شده 
است.

مدیر بازرگانی شرکت چادرملو همچنین از 
دستوری بودن نرخ ها و سهمیه ها انتقاد کرد 
و آن را مانعی بر سرراه ایجاد باالنس عرضه و 

تقاضادر صنایع معدنی کشور برشمرد.
وی معتقد است، با نرخ های دستوری توجیه 
بر  قرار  اگر  و  است  پایین  بسیار  عرضه 
باشد،  کنسانتره  برای  نرخ دستوری  اعمال 
نیز  کنسانتره  کننده  تولید  شرکت های 
انتظار دارند خرید سنگ هم دستوری باشد، 
فروشندگان  و  حال حاضرمعدن داران  در 
سنگ آهن  هستند  تالش  در  سنگ آهن 
خود را به نرخ جهانی به فروش برسانند ولی 

دولتی  نرخ  با  به عرضه محصول  موظف  ما 
و  درآمدها  کاهش  زمینه  خود  که  هستیم 

لطمه به صنایع معدنی کشور است.
و  نرخ ها  باید  این که  بر  تاکید  با  اطمینان 
متصور  دیگری  راه  و  شود  اصالح  ضرایب 
نیست، افزود: امروز قیمت کنسانتره در ایران 
نسبت به قیمت های جهانی 10 درصد، گندله 
7 درصد و اسفنجی 3 درصد کمتر است، لذا 
پیشنهاد ما اصالح قیمت ها به شکل منصفانه 
و پلکانی با هدف جلوگیری از ورود شوک به 

بازار است.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
فعلی  تحریم های  بحث  همچنین  چادرملو 
و  شد  یادآور  را  تجهیزات  خرید  مشکل  و 

چادرملو امسال
 330 هزار تن شمش فوالدی صادرکرد 

ما،بومی سازی  نقطه قوت  که  کرد  تصریح 
بحث  زیادی  بسیار  حدود  تا  که  است 
تحریم ها را خنثی کرده ایم. به عنوان مثال، 
در بخش کنسانتره و برخی دیگر ازبخش های 
کامل  خودکفایی  به  مربوطه،  کارخانجات 
رسیده ایم و تقریبا به خارج وابسته نیستیم، 
بنابراین شرکت چادرملو یکی از پیشگامان 

موفق بومی سازی است.
همواره  چادرملو  که  این  اعالم  با  وی 
عرضه  بورس  طریق  از  را  خود  محصوالت 
نیاز های  تامین  در  را  اولویت  و  می کنند 
کارخانجات داخلی قرار داده است، گفت: این 
شرکت در حال حاضر یک میلیون تن شمش 
تولید می کند که تمامی فروش داخلی را از 
و بخشی  به فروش می رساند  بورس  طریق 
را نیز با هدف تامین ارز به خارج از طریق 

مزایده صادر می کند.
شرکت  این  محصوالت  برندسازی  از  او 
)ثبت جهانی که در شرف تکمیل است( خبر 
بازارهای  در  چادرملو  شمش  گفت:  و  داد 
و  می شود  عرضه   CMIC نام  با  جهانی 
صرفا نیز از طریق مزایده به فروش می رسد.
این شرکت از ابتدای سال تا کنون بیش از 
330 هزار تن شمش به ارزش بیش از 118 
ضمن  است،  داشته  صادرات  دالر  میلیون 
آنکه چادرملو در زمینه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات نیز یکی از موفق ترین شرکت های 

معدنی و صنعتی کشور محسوب می گردد.
اطمینان افزود: این شرکت یکی از موفق ترین 
شرکت های معدنی و صنعتی کشور است که 
خصوص  در  خود  تعهدات  تمام  به  تاکنون 
و  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  تعهدات 
ثبت آن در سامانه نیما عمل کرده و از این که 
در این شرایط بحرانی توانسته است بخشی 
برخود  سازد،  مرتفع  را  کشور  ارزی  نیاز  از 

می بالد.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
چادرملو با اشاره به این که این مجموعه عالوه 
بر تولیدات خود، سهامدار غالب شرکت هایی 
و...  ابرکوه، غدیرایرانیان  ارفع، سرمد  نظیر 
است، و نیز یکی از رسالت های آن حمایت از 
طرح های توسعه شرکت های زیرمجموعه می 

باشد، گفت: سهام عمده شرکت سرمدابرکوه 
با تولید 450 هزار تن میلگرد متعلق به این 
مجموعه است که با حمایت های مالی و فنی 
صورت گرفته مقرر شده در آن شرکت طرح 
از  یکی  که  تولید کالف گرم  و  توسعه ذوب 
تکنولوژی های جدید صنعت فوالد محسوب 

می شود، به مرحله اجرا درآید.
وی تمرکز بر اکتشاف بر پهنه های جدید را 
دغدغه های  و  اولویت ها  مهم ترین  از جمله 
مدیریت ارشد دانست و تصریح کرد که یکی 
از اصول مهم در معادن در کنار استخراج، 
خود  نوع  در  که  است  اکتشافات  موضوع 
محسوب  تکنیکال  و  تخصصی  موضوع 
اکتشافات  چون  آن که  ضمن  می شود، 
برای  زیادی  جذابیت  گاها  و  است  هزینه بر 
بخش خصوصی ندارد، لذا به نظرمی رسد که 
بخش  برای  زیادی  مشوق های  دولت  باید 
پهنه ای  اگر  مثال  بگیرد  درنظر  خصوصی 
آن  در  هم  خصوصی  بخش  شد،  اکتشاف 

مشارکت کند و سهیم شود.
 D19 اطمینان هم چنین در خصوص معدن
نیز اظهار امیدواری کرد بزودی با همکاری 
دستگاههای ذیربط بهره برداری از آن آغاز 

شود. 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
این سوال  به  ادامه و در پاسخ  چادرملو در 
تولید  فاز  وارد  معدنکاران  چرا  اساسا  که 
معادن  وظیفه  ابتدا  مگراز  شده اند،  فوالد 
کشور  فوالدسازان  مواداولیه  تامین  بزرگ 

نبوده است، گفت: اگر در چرخه  تولید فوالد، 
تقسیم عادالنه سود وجود داشت و قیمت ها 
وهم چنین میزان عرضه و فروش محصوالت 
منطبق بر  بازار  درنتیجه  و  نبود  اجباری 
عرضه و تقاضا شکل می گرفت، شاید هیچ 
معدنکاری از حیطه کار معدن خارج نمی شد. 
ولی وقتی یک معدنکار با احداث یک کارخانه 
اسفنجی، شمش می توان جبران هزینه های 
معدنکاری را نماید ، بسیار طبیعی است که به 

آن سمت حرکت  کند.
اطمینان معتقد است اگر سهمیه بندی وجود 
نداشته و شرکت ها بر اساس عرضه و تقاضا 
می گرفتند،  برعهده  را  هماهنگی  وظیفه 
عادالنه  نیز  معضالت حل، سود  از  بسیاری 
تقسیم و جلوی وارد شدن زیان نیز گرفته 

می شد.
تصمیمات  این  نتیجه  افزود:  وی 
که  است  معیوب  چرخه  و  غیرکارشناسانه 
باعث می شودمعدنکار به فکر تولید فوالد و 

فوالدساز نیز به فکر خرید معدن بیافتد.
اطمینان با تاکید بر این که چادرملو در انجام 
اکتشافات در اقصی نقاط کشور پیشگام است 
انتظار دارد اجازه عملیات اکتشافی داده  و    
شود، افزود: امروز اگر از معادن و پهنه های 
جدید غافل شویم، چند سال دیگر شاهد 
اتمام ذخایر و درنهایت کاهش تولید فوالد 
خواهیم بود که این یک تهدید استراتژیک 
پهنه های  باید  بنابراین  است.  کشور  برای 
اکتشافی  تیم  اختیار  در  کشور  معدنی 
معادن قرار گیرد. این مهم راه برون  رفت از 

تهدیدهای فعلی  است.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
هم  متاسفانه  که  کرد  خاطرنشان  چادرملو 
اینک تصمیم گیری در کشور ما زمان بر است، 
امسال قیمت گذاری وضرایب  بود  قرار  زیرا 
عملی  به حال  تا  که  شود  اصالح  قیمتی 
فرآیند  این  در  است،  طبیعی  است.  نشده 
پایان  در  می شوند.او  متضرر  سهامداران 
تاکید کرد که چکیده مباحث ما آن است که 
باید اجازه دهند بازار بر اساس انتخاب آزاد و 
رقابت آزاد شکل گیرد و تقریبا راهی جز این 

وجود ندارد.
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در  این که  بیان  با  سعدمحمدی«  »اردشیر  دکتر 
جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری حفظه اهلل، 
غیورمردان شرکت ملی صنایع مس ایران در نیمه 
اول و شهریور سال جاری رکوردهای بینظیری در 
عرصه جهاد صنعتی از خود به جای گذاشتند، گفت: 
تولید 140.000 تن کاتد در شش ماهه اول سال 

99 بینظیرترین رکورد تولید شش ماهه عمر شرکت 
مس است که در مقابل رقم 130.015 تن برنامه 

ابالغی بیش از 8 درصد باالتر محقق شده است.
به گزارش »مس پرس« مدیرعامل شرکت مس 
همچنین ادامه داد: رکورد تولید آند از کارخانجات 
نیمه  در  ذوب مس سرچشمه و مس خاتون آباد 

اول سال 99 برابر با 179.535 تن باالترین تولید 
شش ماهه  های  با  مقایسه  در  شرکت  عمر  آند 
برنامه 159،681  با  سالیان گذشته و در مقایسه 
است. داشته  رشد  درصد   12 از  بیش   تنی 

سعدمحمدی با بیان اینکه در معدن مس سرچشمه 
میزان 42  به  اول سال 99  ماهه  استخراج شش 

 مدیرعامل شرکت مس خبر داد :

رکوردهای بی نظیر تولید و فروش  شرکت مس
  در نیمه اول امسال

میلیون تن در مقایسه با برنامه 38 میلیون و 400 
اظهار  است  داشته  افزایش  درصد    9 تنی  هزار 
داشت: در شهریور 99 کل استخراج از این معدن 
7 میلیون و 135 هزار تنی بوده که در مقایسه با 
برنامه 6 میلیون و 600 هزار تنی افزایش 8 درصدی 

را  ثبت کرده است. 
مس  شرکت  همکاران  بخش  در  رقم  این  از 
سرچشمه رقم بی نظیر 2 میلیون و 746 هزار و 
722 تن برداشت صورت گرفته است که رکورد 
همکاران  بخش  در  سرچشمه  مس  معدن  عمر 
 شرکتی مجزا از بخش پیمانکاری محقق شده است.

وی اضافه کرد: کل استخراج از معادن شرکت مس 
در نیمه اول سال 99 بیش از 87 میلیون و 100 
هزار تن بوده که در مقایسه با برنامه 84 میلیون تنی 

بیش از 4 درصد باالتر از برنامه محقق شده است.
سعدمحمدی با اشاره به اینکه برداشت سنگ سولفور 
از کل معادن شرکت مس در نیمه اول سال رشد 2 
درصدی داشته است گفت: طی این بازه زمانی به 
میزان 26 میلیون و 600 هزار تن سولفور برداشت 
شده است که در مقابل برنامه 26 میلیون و 135 

 هزار تنی بیش از 2 درصد باالتر از برنامه بوده است.
کل  مس  کنسانتره  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت در نیمه اول سال 99 رقم 599 هزار و 626 
تن بوده که در مقابل برنامه ابالغی 577 هزار و 575 
تنی بیش از 4 درصد افزایش نشان می دهد  گفت: 
در شهریور ماه 99 تولید کنسانتره کل شرکت 106 
هزار و 617 تن بوده که در مقابل برنامه  100 هزار 
 و 842 تنی با 6 درصد باالتر محقق شده است.

مس  مجتمع  در  افزود:  مس  شرکت  مدیرعامل 
سرچشمه رکورد تولید کنسانتره شش ماهه اول 
شکسته شد و به رقم 352 هزار و 515 تن رسید و 
در مجتمع مس سونگون و مزرعه رکورد بی نظیر 
تولید کنسانتره ماهانه 31 هزار و 925 محقق شد 
که در مقابل برنامه 27 هزار و 377 تنی بیش از 

16.6 درصد باالتر از برنامه بوده است.
سعدمحمدی با تاکید بر اینکه در شهریور ماه رکورد 
بی بدیلی در مجتمع مس سونگون از ابتدای راه 
اندازی تا کنون در حوزه تولید کنسانتره مس ثبت 
شده است گفت:  در تولید مس محتوای معدنی 
کل شرکت مس که شاخص عملکردی شرکت های 

معدنی است با 145 هزار و 800 تن در مقابل 143 
هزار و 200 تن برنامه با بیش از 2 درصد افزایش 

محقق شده است.

رشد 61.5 درصدی فروش شرکت مس در 
شش ماهه نخست امسال

این که کل فروش  بیان  با  ادامه  سعدمحمدی در 
شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان شهریورماه سال 
جاری به عدد 16 هزار و 195 میلیارد تومان رسیده 
است، گفت: این میزان فروش، رشد 61.5 درصدی 
 را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
ثبت  این که  بیان  با  مس  شرکت  مدیرعامل 
رکوردهای قابل توجه در فروش شرکت مس مدیون 
تالش تمامی پرسنل این شرکت است، گفت: فروش 
شش ماهه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 
گذشته برابر با 10 هزار و 27 میلیارد تومان بوده 
است و رشد بیش از 61 درصدی فروش در مدت 
زمان مشابه در سال جاری رکورد جدیدی در تاریخ 
فروش شرکت مس محسوب می شود که به خاطر 
این رکورد به تمامی همکاران خدومم در شرکت 

مس تبریک میگویم.
میزان  به  اشاره  با  همچنین  سعدمحمدی  دکتر 
شهریورماه  به 31  منتهی  یک ماهه  دوره  فروش 
1399 نیز گفت: در بازه زمانی یک ماهه شهریورماه 
 4 ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  فروش  میزان 
هزار و 286 میلیارد تومان بوده است که نسبت به 
مردادماه رشد 47.5 درصدی داشته است و رکورد 
جدیدی در تاریخ فروش ماهانه شرکت مس نیز 

محسوب میشود.
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آیا تا به حال به عنوانی که برای روز 29 مهرماه 
در تقویم رسمی کشور ثبت شده، برخورده اید؟ 
بیش از دو دهه از ثبت عنوان »روز صادرات« 
در تقویم ملی می گذرد؛ اتفاقی نمادین که 
روز  این  »ملی«  اهمیت  و  ابعاد  از  تواند  می 
اما  برای مردم و اقتصاد کشور حکایت کند. 
در کشوری که برای دهه ها، مهم ترین منبع 
درآمد صادراتی اش، منافع حاصل از صادرات 
نفت بوده، این عنوان معنای دیگری می یابد؛ 
تاکید بر نقش صادرات و خروج از اقتصاد »تک 
محصولی« و نهادینه کردن باور به توانمندی 
تولیدکنندگان ایرانی برای حضوری رقابتی در 
بازارهای فرامرزی و ترسیم نمایی چند وجهی 
از تولید کشور پاسخی به چرایی بزرگداشت 

صادرات و در واقع صادرکنندگان است.
بازارهای  در  کشورها  بقای  کلید  صادرات 
جهانی، آن هم در اقتصادی است که هر روز 
جهانی تر می شود. از سویی در شرایط فعلی 
تحریم های  اعمال  شیوه  به  توجه  با  کشور 
ظالمانه ی آمریکا و شرایط پیش آمده ناشی از 
شیوع کرونا، صادرات برای کشور ما حیاتی¬تر 

از پیش شده  است.

فوالد؛ پرچمدار صادرات غیر نفتی
توسعه کشور  و  پیشرفت  اصلی  تولید محور 
افزایش  باعث  نه تنها  افزایش تولید،  است و 
اشتغال و درآمد ملی است، بلکه ارتقای تولید و 
به تبع آن افزایش صادرات افزایش منابع ارزی 
و کاهش مشکالت ناشی از کمبود ارز را به 

دنبال دارد.
بر این اساس، »مجتمع فوالد خراسان« با تولید 
1.4 میلیون تن فوالد در سال گذشته توانست 
7 درصد از تولید میلگرد کشور را به عنوان 

اختصاص  به خود  نهایی  از محصوالت  یکی 
دهد. این مجتمع همچنین 7درصد از تولید 
فوالد خام )تولید بلوم و بیلت(، 5درصد از آهن 
اسفنجی و 3درصد از کل تولید گندله ساالنه 

کشور را به نام خود ثبت کرده است.
به  توجه  با  فوالد خراسان در حوزه صادرات 
در  عرضه  مازاد  وجود  و  داخل  بازار  شرایط 
کشور،  در اجرای راهبرد »مدیریت اثربخش 
بازار« به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود، 
در 6 ماه اول سال 1399  حدود 70 هزار تن از 
محصوالت خود را به برخی از کشورهای جهان 

صادر نموده است.
فوالد  صادرات  اقتصادی،  کنونی  شرایط  در 
است  هایی  گزینه  ترین  مهم  از  یکی  خام، 
پذیر  توجیه  را  شرکت ها  تولید  افزایش  که 
ساخته و تأمین ارز مورد نیاز کشور را نیز باعث 
صادرات  روی  پیش  های  دشواری  می شود. 
صنعت  اخیر  های  سال  در  ایران،  خام  نفت 
مهم  از  یکی  به  آوری  ارز  جنبه  از  را  فوالد 
ترین کانون های توجه دولت مبدل ساخته 
منافع  تامین  بر  عالوه  که  موضوعی  است. 
هم  را  تری  افزون  سودآوری  کشور،  عمومی 
 برای سهامداران شرکت های فوالدساز محقق 

می سازد.

کاهش صادرات فوالد، تورم زا است
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با اشاره به 
شرایط اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت: در 
شرایطی که کشور به درآمدهای ارزی حاصل 
شرایط  باید  دارد،  نیاز  غیرنفتی  صادرات  از 
صادرات فوالد تسهیل و تاییدیه مجوز صدور 
محصول به موقع از سوی وزارت صمت صادر 
گردد  تا از این طریق ارز وارد کشور شود و بازار 

ارز به ثبات برسد.به گفته ی کسری غفوری، 
پتروشیمی ها،  کنار  در  فوالدی  شرکت های 
بیشترین نقش را در ورود ارز به کشور دارند 
و در جلسه مدیران فوالدی و پتروشیمی های 
نیز  جمهور  محترم  ریاست  با  کشور  بزرگ 
همگان به این موضوع اذعان کردند و حتی 
فوالد  که صنعت  کرد  عنوان  جمهور  رئیس 
یک گام از صنعت پتروشیمی جلوتر است. باید 
تاکید کنیم که تشویق صادرات، یک سیاست 
برای  محدودیت  ایجاد  و  است  ضدتورمی 

صادرات فوالد، عمالً تورم زا است.
و  صادرات  تسهیل  که  است  گفتن  شایان 
تامین مواد اولیه، خواسته ای جمعی از سوی 
و  فوالد  بازار  سازی  متعادل  برای  فوالدگران 
جلوگیری از تعدیل هزاران نیروی مشغول به 

کار در واحدهای فوالدی است.

رکوردشکنی در فصل کرونا
مجتمع  این  تولید  شرایط  مورد  در  غفوری 
در دوران همه گیری کرونا هم اظهار داشت: 
در  خراسان  فوالد  مجتمع  این که  علی رغم 
23 روز ابتدایی سال جاری به دلیل وضعیت 
استان خراسان رضوی  قرمِز شیوع کرونا در 
مجبور به تعطیلی و توقف تولید شد، اما در 
فصل بهار رکورد تولید را هم در تولید گندله و 
هم فوالدسازی شکستیم و فروش مجتمع در 
سه ماه نخست سال جاری به 1000 میلیارد 
تومان رسید.مدیرعامل فوالد خراسان افزود: بر 
همین اساس و با وجود تحریم و بحران کرونا، 
پیش بینی می کنیم در سال جاری همه اهداف 
را محقق کنیم و در کنار رشد فروش  خود 
به  نسبت  نیز 10 درصد  را  داخلی، صادرات 

سال گذشته افزایش دهیم.

مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان:

تشویق صادرات، یک سیاست ضدتورمی است

اکسین  فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان، ابراهیمی مدیرعامل این شرکت تولید 
سخنانی  طی  صادرات  روز  مناسبت  به  محور 
اظهار کرد: فوالداکسین بعنوان اولین تولیدکننده 
آلیاژی در خاورمیانه  ورق های فوالدی عریض و 
با مشارکت شرکت فوالد خوزستان و در راستای 
تأمین نیازهای ارزی خود در سال 1398 موفق شد 
ضمن افزایش 3 برابری مقدار صادرات و 5 برابری 
ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 

رکورد جدیدی در این زمینه نیز دست یابد.
افزوده  ارزش  با  و  تولیدی  های  ورق  افزود:   وی 
اروپا، کشورهای  اتحادیه  بازارهای  به  این شرکت 
میانه  آسیای  کشورهای  و  فارس  خلیج  حوزه 
تحقق  این مهم در شرایطی  CIS صادر گردید، 
متحده  ایاالت  ظالمانه  های  تحریم  که  یافت 
آمریکا بر علیه  ایران و قراردادن نام فوالد اکسین 
در فهرست تحریم ها، وضعیت دشواری را جهت 
بود. زده  رقم  کشتیرانی  و  ارز  انتقال  و   صادرات 

ابراهیمی بیان نمود:  با توجه به تعریف استراتژی 
نقشه  در  تولیدی  محصوالت  پایدار  صادرات 
استراتژیک شرکت و برنامه ریزی صورت گرفته، 
مقرر است در سال 1399 حدود 10 درصد از ورق 

های تولیدی به صادرات اختصاص یابد. 
اوایل  از  جهان  در  کرونا  پاندمی  شیوع  چند  هر 
سال، قرنطیه، وضع محدودیتها در مقاصد صادراتی، 
و بسته شدن مرزها باعث اختالل جدی در روند 
صادرات محصوالت فوالدی کشور و از جمله ورق 
های فوالداکسین گردید بنحوی که علیرغم وجود 
خارجی،  مشتریان  با  قرارداد  انعقاد  و  سفارش 
بارگیری و ارسال محصوالت صادراتی متوقف و یا 

با کندی انجام می شد.
تدریجی  رفع  با  گفت:  فوالداکسین  مدیرعامل 
با  کشور  مرزهای  برخی  شدن  باز  و  محدودیتها 
همسایگان، صادرات ورق های این شرکت مجدداً 
آغاز و تا ابتدای مردادماه ادامه یافت لیکن متأسفانه 
اعالم ممنوعیت صادرات ورق توسط ستاد تنظیم 
بازار وزارت صمت با هدف تأمین نیاز بازار داخلی 
منجر به توقف مجدد صادرات، اختالل جدی در 
برنامه ریزی تأمین منابع ارزی، نارضایتی مشتریان 
خارجی و خطر از دست دادن بازارهای صادراتی این 

شرکت گردید. 
ایشان اشاره کرد: متأسفانه وزارت صمت تنظیم بازار 
داخلی فوالد را به صادرات شرکت ها گره زده است 

و با محدودیت های فعلی قطعاً صادرات فوالد کشور 
کاهش می یابد که این شرکت نیز از موضوع مذکور 
بی نصیب نمانده این در حالی است که مطابق با آمار 
و اطالعات، در حال حاضر حدود 50 درصد از فوالد 
تولیدی کشور مازاد بر نیاز داخلی است و این مهم 
فرصتی جهت کمک به کشور در تأمین منابع ارزی 

موردنیاز در فضای پرچالش ارزی می باشد.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد:  از وزیر صمت 
سال  در  رود  می  انتظار  مسئولین کشور  سایر  و 
تسهیل  ضمن  خود  تصمیمات  با  تولید  جهش 
 صادرات زمینه الزم تحقق شعار سال جاری را فراهم

 آورند.

 به مناست روز صادرات مطرح شد:

با اعالم ممنوعیت صادرات ورقهای فوالد اکسین توسط ستاد تنظیم 
 بازار وزارت صمت، کشور از منبع ارزی مناسب محروم شد
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راه اندازی مجموعه فوالدسازی شرکت فوالد شادگان 
 با ظرفیت تولید 800هزار تن در بهار 1401

زاده مدیرعامل شرکت  قاسم  سعید 
فوالد شادگان به برنامه های توسعه 
افق  در  شادگان  فوالد  شرکت  ای 
کنار  در  گفت:  و  کرد  اشاره   1400
پیشبرد پروژه های جانبی، راه اندازی 
مجموعه  فوالدسازی با ظرفیت تولید 
800هزار تن در سال جزو مهم ترین 
برنامه های توسعه ای این شرکت به 
امر  این  پیشبرد  که  رود  می  شمار 
بوده  روبرو  50درصدی  پیشرفت  با 
فاینانس  تامین  ادامه آن در گرو  اما 
تکمیل  با  رود  می  انتظار  که  است 
در  کالن  پروژه  این  ها  فرآیند  همه 
برداری  بهره  مرحله  به   1401  بهار 

برسد.
سودآوری  روند  درباره  زاده  قاسم 
داشت:  بیان  شادگان  فوالد  شرکت 

این  سوداوری  شیب  خوشبختانه 
شرکت سیر صعودی دارد، هم اکنون 
ارتقای  برای  ریزی  برنامه  درحال 
تولید  افزایش  و  وری  بهره  سطح 
این  مبین  آمار  مقایسه  هستیم؛ 
های  شاخص  ساله  همه  که  امراست 
با  شادگان  فوالد  شرکت  وری  بهره 
کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای  و  رشد 

روبرو است.
وری  بهره  که  مطب  این  بیان  با  وی 
کاهش  و  بیشتر  سوداوری  با  پایدار 
داد:  ادامه  است،  همراه  ها  هزینه 
نخست  6ماهه  در  اساس  همین  بر 
مشابه  مدت  به  نسبت  سالجاری 
سال گذشته شاهد رشد 22درصدی 
شرکت  این  تولیدی  محصوالت 

بودیم.

مدیرعامل شرکت فوالد شادگان در 
برای  اولیه  مواد  کمبود  درباره  ادامه 
پیشبرد فرآیندهای تولیدی شرکت 
معضل  این  گفت:  فوالدی  های 
فوالد  بخش  فعاالن  همه  مشترک 
کشور است اما شرکت فوالد شادگان 
برای مرتفع کردن این مشکل رایزنی 
کرده  آغاز  داران  معدن  با  را  هایی 
است تا بتوان چشم انداز بلند مدتی 
آینده  در  مواد  این  تامین  برای  را 

پیش بینی کرد.
وی به جایگاه ویژه فوالد خوزستان 
شرکت  این  اولیه  مواد  تامین  در 
از  مندی  بهره  افزود:  و  کرد  اشاره 
فوالد  شرکت  ساله  چندین  اعتبار 
اصلی  بازوی  عنوان  به  خوزستان 
اعتبار  به  اتکا  و  اولیه  مواد  تامین 

مجموعه  اندازی  راه  از  شادگان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
فوالدسازی شرکت فوالد شادگان با ظرفیت تولید 800هزار 
تن خبر داد و گفت: انتظار می رود در بهار سال 1401 این 

پروژه کالن به بهره برداری برسد.
و  اقتصاد  تولید،  در  فوالد  صنعت  شمانیوز؛  گزارش  به 
فوالد  دارد.  کلیدی  و  مهم  نقش  کشور  شدن  صنعتی 
مصرف،  و  تولید  تا  معدن  استخراج  ی  مرحله  از  کشور 
شامل  مشاغل  این  کند.  می  ایجاد  متعددی  مشاغل 
نقل  و  حمل  سیستم  فوالد،  تولید  معدن  از  برداری  بهره 
تجهیزات،  و  آالت  ماشین  نمودن  فراهم  بایگانی،  آموزش 
است.  ... و  پرسنلی  خدمات  روزرسانی  به  و   مشاوره 

یکی از مهم ترین مزایا و منافع مهم در صنعت فوالد، ایجاد 
کشور،  اقتصاد  رونق  و  توسعه  فوالد،  صادرات  بازارهای 
فنی  های  پشتیبانی  و  تولید  و خطوط  تکنولوژی   فروش 

و مهندسی است.
در شرایطی که کشور به سمت جهش تولید هدایت شده 
به  نسبت  فوالدی  های  شرکت  جایگاه  و  اهمیت  است 
گذشته بیشتر شده است، در این بین برخی از شرکت های 
به  ای  ویژه  توجه  شادگان  فوالد  جمله شرکت  از  فوالدی 
و  های خرد  ریزی  برنامه  با  توانستند  و  داشتند  مهم  این 
کالن مسیر رو به رشدی را برای صنعت فوالد کشور ترسیم 

کنند.
شرکت صنعت فوالد شادگان یکی از هشت طرح فوالدی 
در سال  کشور  فوالد  جامع  مطالعات  که طی  است  کشور 
82 به عنوان یکی از پیشنیازهای برنامه سوم ، چهارم و 

و در سال 85  اقتصادی کشور تصویب شد  توسعه  پنجم 
بینی  پیش  با  شرکت  گرفت.این  صورت  آن  زنی  کلنگ 
برنامه های جامع توسعه ای توانست چشم انداز روشنی را 
برای صنعت فوالد کشور ایجاد کند. در ادامه این گزارش به 
منظور معرفی طرح ها و پیشرفت پروژه های در حال انجام 
این شرکت گفت و گویی را با سعید قاسم زاده مدیرعامل 
 شرکت فوالد شادگان انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

این شرکت در میان فروشندگان می 
آینده  برای  را  شایانی  کمک  تواند 
برای  اولیه  مواد  تامین  در  روشن  ای 

شرکت فوالد شادگان ترسیم کند.
آنجایی  از  کرد:  اضافه  زاده  قاسم 
سال  در  خوزستان  فوالد  شرکت  که 
را  سناباد  معدن  تملک  گذشته  های 
ادعا  توان  می  است،  گرفته  برعهده 
قابل مالحظه  تاثیر  این مهم  کرد که 
ای در تامین گندله برای شرکت فوالد 
شرکت  برای  آهن  سنگ  و  شادگان 
داشت. خواهد  خوزستان   فوالد 

وی درباره عرضه محصوالت تولیدی 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  شرکت  این 
هلدینگ  زیرمجموعه  شرکت  این 
برهمین  است  خوزستان  فوالد 
به  تولیدی  محصوالت  عمده  اساس 
شود  می  عرضه  خوزستان  فوالد 
بدالیلی  نیز  گاهی  میان  این  در  اما 
بیرون  به  محصوالت  عرضه  فرصت 
. شود   می  ایجاد  نیز  هلدینگ   از 
در  فوالد شادگان  مدیرعامل شرکت 
اهمیت  بر  خود  های  صحبت  ادامه 
اجتماعی  های  مسئولیت  به  توجه 
همواره  شرکت  این  گفت:  و  تاکید 
انجام  به  ویژه  توجه  کرده  تالش 
داشته  اجتماعی  های  مسئولیت 
که  مردمی  درقبال  خصوص  به  باشد 
به  و  کند  می  فعالیت  آنها  میان  در 
نوعی وام دار مردم محلی است؛ برای 
نمونه می توان به کمک یک میلیارد 
این شرکت  تومانی  میلیون  یکصد  و 
توزیع  و  شهرشادگان  بیمارستان  به 
مناسبت  به  معیشتی  های  بسته 
ومدارس،  خانوار  میان  مختلف  های 
توزیع بسته های بهداشتی در شرایط 
ابادانی  راستای  در  وکمک  کرونایی 
اشاره  گذشته  سال  در   روستاها 

کرد.
فوالد  شرکت  توجه  درباره  وی 

زیست  موارد  رعایت  به  شادگان 
محیطی و نیز توجه به »HSE« گفت: 
توجه به حفظ محیط زیست در کنار 
پیشبرد برنامه های توسعه ای همواره 
است  بوده   شرکت  این  توجه  مورد 
پروژه های  باره  این  به طوری که در 
ضمن  است،  شده  تعریف  مختلفی 
حوزه  در  شرکت  این  معتقدم  اینکه 
را  مناسبی  های  فعالیت   »HSE«
آغاز کرده است به طوری که درتالش 
در  ایمنی  ایجاد  حوزه  در  هستیم 
آغاز  را  نوینی  جهش  فعالیت  حوزه 

کنیم.

تاثیرپذیری  عدم  به  زاده  قاسم 
تحریم  از  شرکت  این  تولیدات 
گفت:  و  آورد  میان  به  سخن  ها 
خوشبختانه تولیدات فوالد در سطح 
افزایش  حال  در  روز  به  روز  کشور 
تولید  روند  اساس  همین  وبر  است 
به  شادگان  فوالد  شرکت  محصوالت 
عنوان جزئی از کل، از تحریم ها بی 

تاثیر ماند.
را  تجهیزات  سازی  بومی  وی 
موفقیت  این  اصلی  عوامل  از  یکی 
فوالد  شرکت  افزود:  و  کرد  عنوان 
در  پیشرو  عنوان  به  خوزستان 
شده  ظاهر  موفق  بسیار  زمینه  این 
قطعه  هزار  10ها  که  طوری  به  است 
ما  شرکت  و  کرده  سازی  بومی  را 
بومی  سمت  به  را  خوبی  حرکت  نیز 
است. کرده  آغاز  محصوالت   سازی 

شادگان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
انسانی  سرمایه  نقش  به  پایان  در 
اشاره  فوالد  صنعت  توسعه  در 
وخاطرنشان کرد: سرمایه های انسانی 
ارزش  بیشترین  عامل  حقیقت  در 
هستند،  اقتصادی  بنگاه  هر  افزوده 
زیرا این نیروها قادر خواهند بود یک 
بیشترین  با  اقتصادی  بزرگ  بنگاه 

ارزش افزوده ممکن ایجاد کنند.
دارای  انسانی  نیروی  این،  بر  عالوه   
ثروت،  خلق  همچون  توانایی هایی 
اقتصادی،  برتری  خالقیت،  ایجاد 
هستند.بر  غیره  و  تکنولوژی  دانش، 
و  تجربه  انتقال  بحث  اساس  همین 
برگزاری دوره های آموزشی را مورد 
شرایط  در  البته  دادیم  قرار  توجه 
سالمت  تامین  منظور  به  کرونایی 
پرسنل و کارکنان این آموزش ها به 

صورت مجازی ارائه شد.

لیال افالکی
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نرخ محصوالت شرکت همگی با افزایش مواجه بوده اند. نرخ اتان رکورددار بیشترین رشد قیمت بوده و با 23 درصد افزایش قیمت به 45 
میلیون و 370 هزار ریال به ازای هر تن رسیده است.به گزارش ایران پترونت به نقل از  بورس نیوز ، پتروشیمی پارس در شهریور ماه امسال 

فروش جالب توجه 24 هزار و 892 میلیارد ریالی را ثبت کرده و به این ترتیب رکورد فروش ماهیانه این شرکت در شهریور ماه شکسته شد.
فروش  شهریور ماه نسبت به مرداد ماه در حدود 70 درصد افزایش داشته که ناشی از رشد قیمت و مقادیر فروش محصوالت شرکت بوده است.

کسب 94 هزار و 253 میلیارد ریال درآمد در 6 ماهه نخست 1399
به این ترتیب جمع کل مبلغ درآمد محقق شده این شرکت پتروشیمی در 6 ماهه نخست سال 1399 به 94 هزار و 253 میلیارد ریال رسیده 
که این فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 15 درصدی را نشان می دهد.نرخ محصوالت  شرکت همگی با افزایش مواجه بوده 
اند. نرخ اتان رکورددار بیشترین رشد قیمت بوده و با 23 درصد افزایش قیمت به 45 میلیون و 370 هزار ریال به ازای هر تن رسیده است.در 
نمودار زیر روند فروش ماهیانه شرکت از ابتدای سال ارائه شده و همان گونه که در نمودار نیز مشخص است در شهریور ماه بیشترین فروش 

ماهیانه شرکت ثبت شده است.

کسب 94 هزار و 253 میلیارد ریال درآمد در 6 ماهه نخست 1399
همچنین نرخ پروپان و بوتان به ترتیب با 17 و 18 درصد افزایش به 66.7 و 64.5 میلیون ریال به ازای هر تن رسیده اند. نرخ استایرن منومر 

با افزایش کمتری مواجه بوده و با حدود 6 درصد رشد قیمتی به 105 میلیون و 500 هزار ریال رسیده است.

فروش محصوالت پتروشیمی پارس رکورد زد

پلی  واحد  مصرفی  کاتالیست 
بندرامام  اتیلن سبک پتروشیمی 
چند  انحصار  در  این  از  پیش  که 
بود  اروپایی  و  آمریکایی  شرکت 
به  دست کارشناسان و متخصصان 

این شرکت بومی سازی شد. 
به گزارش شمانیوز به نقل از روابط 
بندرامام؛  پتروشیمی  عمومی 
در  و  تولید  جهش  سال  در 
از صنایع داخلی  راستای حمایت 
به  مجموعه  دیگری  زرین  برگ 
افتخارات شرکت پتروشیمی بندر 
شرکت  این  و  شد  افزوده  امام 
کارشناسان،  تالش  با  توانست 
و  خود  مدیران  و  متخصصان 
شرکت  یک  همکاری  با   همچنین 
کشور  در  فعال  بنیان  دانش 
مصرفی  کاتالیست های  از  یکی 
و  تولید  را  اتیلن  پلی  واحدهای 
جایگزین  کاربردی  از  تست  پس 

نمونه های وارداتی کند. 

از  دسته  این  تولید  فرآیند 
حساسیت  بدلیل  ها  کاتالیست 
انحصار  در  تنها  باال،  ریسک  و 
امریکایی  و  اروپایی  شرکت  چند 
پتروشیمی  که  متخصصان  بود 
پس  را  کاتالیست  این  بندرامام، 
از طی مراحل مختلف و تست های 
پایداری  و  میدانی  آزمایشگاهی، 
راکتورهای  به  روز  مدت   50  به 
پلیمری تزریق و نهایتًا با موفقیت 

کامل جایگزین کاتالیست خارجی 
کردند. 

کسب  با  بندرامام  پتروشیمی 
دست  و  ارزشمند  موفقیت  این 
این  تولید  فنی  دانش  به  یابی 
بر  عالوه  کاتالیست ها  از  دسته 
کشور  از  ارز  از  خروج  جلوگیری 
و استفاده حداکثری از توانمندی 
و ظرفیت های تولیدی شرکت های 
داخلی  برای  را  راه  کشور،  داخل 
در  دیگر  دو  کاتالیست  سازی 

واحد تولیدی مشابه هموار کرد. 
در  گذشته  سال  است،  گفتنی 
پتروشیمی  شرکت  کارگاه های 
راستای  در  همواره  که  بندرامام 
سازی  بومی  حداکثری،  تولید 
قطعات و  تکیه بر دانش متخصصان 
داخلی در تالش هستند، بیش از 
چهار هزار و 100 قطعه صنعتی به 
دست متخصصان داخلی ساخته و 

 بومی سازی شد. 

در سال جهش تولید:

کاتالیست واحدهای پلی اتیلن
 پتروشیمی بندر امام بومی سازی شد
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از شرکت های تحت  ماهان سیرجان  شرکت 
پوشش هلدینگ ماهان، موفق به ثبت رکورد 
تاریخی استخراج سنگ آهن درمیان 12شرکت 
معدنی مهم کشور شد.به گفته مهندس مهدی 
سیرجان،  ماهان  شرکت  مدیرعامل  بهرامی، 
این شرکت که به عنوان مجری و کارفرمای 
معدن شماره 5 گل گهر مشغول به کار است، 
در اسفند سال 1398 توانست با استخراج یک 
میلیون و 47هزار و 972 تن سنگ آهن به این 

رکورد تاریخی دست یابد.
فرآوری  ، شرکت توسعه  به گزارش شمانیوز 
صنایع و معادن ماهان سیرجان، احیاء استیل 
فوالد  بافت و مجتمع فوالد صنعت بناب به 
محصول  تا  معدن  از  زنجیره  معرفی  منظور 
و  صنایع  هلدینگ  شرکت  قالب  در  فوالدی 
که  فوالد کیش  در سمپوزیوم  ماهان  معادن 
از 14 تا 16 مهرماه جاری در محل نمایشگاه 
المللی کیش برگزار شد، حضوری  های بین 

فعال داشتند.

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان 
در  فوالدی  زنجیره  اجرایی  بازوی  سیرجان 
بخش معدن است که در حال حاضر از معدن 
شماره 5 گل گهر عملیات استخراج را انجام می 
دهد و از پروژه های ظرفیت ساز اقتصادی این 

هلدینگ محسوب می شود.
شرکت احیاء استیل فوالد بافت که در حال 
حاضر فاز اول آن برای تولید هشتصد هزار تن 
آهن اسفنجی با قابلیت افزایش تا یک میلیون 
در سال است و فاز دوم این کارخانه به عنوان 
یک پروژه بزرگ ملی در منطقه جنوب شرق 
کشور ، احداث کارخانه تولید برسون گرم آهن 
اسفنجی به ظرفیت هشتصد هزار تن و کارخانه 
گندله سازی به ظرفیت دو و نیم میلیون تن 

در سال است.
این  ادامه ی  در  بناب  فوالد صنعت  مجتمع 
زنجیره فوالدی به عنوان بزرگترین تولید کننده 
محصوالت فوالدی در بخش خصوصی کشور با 
دارا بودن دو واحد ذوب و ریخته گری قوس 

و القایی و همچنین برخورداری از هفت خط 
میلگرد،  فوالدی،  شمش  انواع  تولید  نوردی 
تیرآهن، نبشی و ناودانی با توان تولید ساالنه 
بیش از دو میلیون و 450 هزارتن در سال است 
که طرح های توسعه آن نیز در حال اجرایی 

شدن است .
گسترش  شرکت  که  است  ذکر  شایان 
عام(  )سهامی  ماهان  معادن  و  صنایع 
شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان 
گردشگری،  مالی  گروه  سرمایه گذاری 
و  طرح ها  در  سرمایه گذاری  باهدف 
پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن 
کشور تاسیس شده است. این هلدینگ، 
فعالیت خود را از سال 1390 با هدف رشد 
و اعتالی صنعت و معدن کشور آغاز کرده  
و هدف نهایی آن سرمایه گذاری در صنایع 
و معادن به امید تبدیل شدن به قطبی 
مؤثر در تحقق بخشیدن به اهداف چشم 

انداز بیست ساله در این حوزه است.

حضور چشمگیرشرکت ماهان سیرجان
 در سمپوزیوم فوالد کیش

تولید حدود۱.۲میلیون تن سنگ 
آهن در شرکت صنایع و معــــادن 

ماهــــان سیـــرجان

مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان 
سیرجان اعالم کرد: میزان تولید سنگ آهن در این شرکت 
از ابتدای سال جاری تا 20 شهریورماه جاری به حدود یک 

میلیون و 200 هزار تن رسید.
مهدی بهرامی گفت: پیش بینی می شود میزان تولید سنگ 
آهن تا پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و 300 هزار 
 تن برسد که رقمی باالتر از هدف برنامه را محقق می کند.
وی افزود: برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن 
ماهان سیرجان در سال 99 دستیابی به تولید 3 میلیون 
باطله  میزان  داد:  ادامه  بهرامی  است.  آهن  سنگ  تن 
به  تا 20 شهریورماه جاری  امسال  ابتدای  از  نیز  برداری 
16 میلیون و 900 هزار تن رسید که 20 درصد از هدف 

برنامه باالتر است.
به گفته وی از ابتدای زمان بهره برداری از معدن شماره 
5 گل گهر سیرجان تاکنون در مجموع 4 میلیون و 480 
هزار تن سنگ آهن در این شرکت تولید شده که نسبت 
به برنامه پیش بینی شده 2 درصد افزایش نشان می دهد.

تن  هزار   120 و  2میلیون  گذشته  سال  در  شرکت  این 
سنگ آهن تولید کرد ضمن اینکه میزان باطله برداری نیز 
حدود 22 میلیون تن بود. شرکت توسعه فرآوری صنایع و 
معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های  تحت پوشش 
هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است 
که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن 
 از توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان را برعهده دارد.

ثبت رکورد تاریخی استخراج 
سنگ معدن در ماهان سیرجان

تحت  شرکت های  از  سیرجان  ماهان  شرکت 
رکورد  ثبت  به  موفق  ماهان،  هلدینگ  پوشش 
12شرکت  درمیان  سنگ آهن  استخراج  تاریخی 

معدنی مهم کشور شد.
ماهان  ازشرکت  پس  که  است  حالی  در  این 
 999 استخراج  با  چادرملو  شرکت های  سیرجان، 
 937 با  گهرزمین  سنگ آهن  تن؛   429 و  هزار 
با  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  و  تن   300 و  هزار 
زمینه  در  را  بعدی  رتبه های  و 71تن  هزار   914
استخراج سنگ آهن به دست آوردند.شرکت توسعه 
دوم  در  ماهان سیرجان  معادن  و  فرآوری صنایع 
بین  قرارداد  مفاد  اجرای  جهت   1394 تیرماه 
ایمیدرو و مجموعه مشارکت شرکت های گسترش 
مجتمع  لیدر،  عنوان  به  ماهان  معادن  و  صنایع 
مبین،   معدنی  و  راهسازی  بناب،  صنعت  فوالد 
با  فاطر کوثران جنوب و سرمایه  گذاری آتیه صبا 
 سرمایه ای معادل 810 میلیارد ریال تاسیس شد.
این قرارداد با عنوان »عملیات آماده سازی معدن، 
باطله برداری، استخراج و فروش 24 میلیون تن از 
توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان ظرف مدت 
14 سال« منعقد شد و تاکنون به عنوان مجری و 

کارفرمای معدن ایفای نقش کرده است. 
عملیات استخراج معدن 5 که از مرداد سال 91 از 
سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران آغاز 
شد و با پشت سر گذاشتن یک دوره توقف، پس 
از واگذاری معدن به مجموعه مشارکت، دوباره از 
ابتدای تیرماه 94 شروع به فعالیت باطله برداری و 

استخراج کرده است.
 این در حالی است که  از دهم مرداد 96 با انفجار 
اولین پترن سنگ آهن عملیات استخراج آهن آغاز 
شده، عملیات معدنکاری )باطله برداری و استخراج 
سنگ آهن( در معدن شماره 5 گل گهر به صورت 
24ساعته در حال انجام است.هدف اصلی شرکت 
سیرجان  ماهان  معادن  و  صنایع  فرآوری  توسعه 
فوالدی  مجموعه  در  فوالد  تولید  چرخه  تکمیل 
است  ماهان  معادن  و  صنایع  گسترش  هلدینگ 
و از این حیث جزو مهم ترین بخش چرخه تولید 
فوالد هلدینگ ماهان به شمار می رود. این شرکت 
فوالد  استیل  احیا  شرکت  خوراک  تامین  توانایی 
بافت را داراست و البته  با تکمیل اکتشافات معدن 
پیش بینی می شود ذخیره معدن تا 50 میلیون تن 

نیز افزایش یابد.
ماهان  معادن  و  صنایع  فرآوری  توسعه  شرکت 
سیرجان ضمن کمک به تولید در منطقه سیرجان 
و تکمیل زنجیره فوالد هلدینگ ماهان، در زمینه 
اشتغال زایی منطقه نیز موثر بوده و در حال حاضر 
معدن  در  مستقیم  به طور  نفر  و 500  هزار  یک 
شماره 5 گل گهر مشغول به کار و فعالیت هستند.

توسعه فرآوری صنایع و 
معادن ماهان سیرجان
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به طور  بورس کاال   عرضه فوالد در 
عام و عرضه اسلب به طور خاص ، در 
چالش  و  مشکالت  چه  با  حاضر  حال 
کامل  طور  به  ؟  است   مواجه  هایی 

توضیح دهید .
اول اینکه بر اساس ساختار فلسفه وجودی 
جهت  مکانیزمی  چنین  وجود  بورس،  
فعالیتهای تجاری کشور به ویژه در زمینه 
ضروری  بسیار  فوالدی  محصوالت  عرضه 
می باشد،کشف نرخ عادالنه بر مبنای عرضه 
و تقاضا  ، انجام معامالت در محیطی امن 
و شفاف ،کاهش هزینه های فروش و ... از 
مزایای ویژه عرضه فوالد  کشور  به طور عام 

در بورس کاال به شمار می رود . 
دلیل  به  گذشته  ماهه  چند  در  اما 
سیاستهای دستوری دولت در زمینه نحوه 

این  کاال  بورس  در  اسلب  محصول  عرضه 
نبوده  برخوردار  الزم  کارآیی  از  مکانیزم 
تقاضا  و  عرضه  وقتی  طوریکه   به  است 
محصول اسلب  بدون رقابت واقعی با توجه 
در  قبل،  از  شده  انجام  بندی  سهمیه  به 
بورس کاال صورت پذیرد و کشف قیمت نیز 
به صورت دستوری تعیین گردد ،  مکانیزم 
خواهد  پویا   غیر  و  ناکارآمد  کاال  بورس 
کارآیی  از  تواند  نمی  وجه  به هیچ  و   بود 
مبنای  و  باشد  برخودار  الزم  بخشی  اثر  و 
قرار  اسلب  محصول  قیمت   کشف   واقعی 

گیرد  . 
طی سالیان گذشته تجربه نشان داده است 
سیاست  قیمتهای دستوری توسط  ابالغیه 
مصوبات   آن  اجرای  و  دولت   های  های 
عرضه  طریق  از  کنندگان  تولید  توسط 

مواجه   با شکست  ، همواره  کاال  بورس  در 
موفقیت  نمونه  یک  حتی  و  است  بوده 
چنین   ، ندارد  وجود  مثال  برای  آن  آمیز 
قیمت  کنترل  به   تنها  نه   ، راهکارهایی 
فوالد  بلند مدت صنعت  درمان  و  بازار  در 
کشور کمک نخواهد کرد ، بلکه سبب بروز 
 ، نیز خواهد شد  دیگری  عدیده  مشکالت 
اقتصاد یک علم است که پایه اش عرضه و 
تقاضاست ،   تصمیم عرضه اسلب در بورس 
گذاری  قیمت  نحوه  فرمول  اجرای  با  کاال 
فعلی و میزان عرضه های تکلیفی به هیچ 
وجه پیامد مطلوبی  برای  مصرف کنندگان 
نهایی و تولید کنندگان  به دنبال نخواهد 
داشت و با عث مشکالتی زیادی خواهد شد 
ادامه  بلندمدت  بازه  لذا نمی تواند در یک 

داشته باشد . 

 مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

رشد 17درصدی عرضه محصول اسلب 
در 6ماهه نخست سالجاری

به گزارش چیالن ، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از رشد 17درصدی عرضه محصول 
اسلب در 6ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد  و گفت: با 
شروع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته تا کنون، میزان تولیدات شرکت فوالد هرمزگان با 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و  به هیچ وجه شاهد کاهش تولید در این 

شرکت نبوده ایم.

مشخص  تقاضا  و  عرضه  را  بازار  شرایط 
می کند چنانچه فرمولی تعیین شود و  با 
واقعیتهای بازار سازگار نباشد پیاده سازی 
.  بنا بر  موثرآن نیز ادامه دار نخواهد بود 
این قیمت را نمی توان به صورت دستوری 
تعیین کرد زیرا بازار راه خودش را می رود . 

 به نظر شما ابطال معامالت در بورس 
کاال و همچنین تعیین سقف قیمتی چه 

پیامدهایی در پی دارد؟
عرضه  در  جدیدی  مرحله  حاضر  حال  در 
ایجاد  کاال  بورس  در  فوالدی  محصوالت 
شده است به طوریکه پس از انجام  معامله 
از  اعم  معامله  طرف  دو   ، گرفته  صورت 
معامالت  تایید  منتظر  فروشنده  و  خریدار 
هستند  چرا که نهادهای نظارتی بخشی از 

معامالت را ابطال می کنند.
 استفاده بیش از حد از ابزار ابطال معامالت 
و  خریدار  به  بسیاری  خسارت  تواند  می 
فروشنده وارد کند به طوریکه عرضه کننده 
همچنین  و  فروش  و  تولید  برنامه  در  را 
خریدار را در تأمین پایدار مواد اولیه دچار 
مشکل می کند و مهم تر اینکه به اعتبار 
فاصله  برای  محلی  قانون،  در  که  بورس 
کشف  و  دولتی  گذاری  قیمت  از  گرفتن 
قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بوده، آسیب 

وارد می کند. 
دولت  مستقیم  دخالت  معنای  به  این   
سناریو  است.بهترین  بازار  و  اقتصاد  در 
و  عرضه  نظام  کمک  به  قیمت  آزادسازی 
کار  این سازو  از  پیش  است.چنانکه  تقاضا 

بازار تعیین کننده قیمت بود

کرد  اتخاذ  ترتیبی  میتوان  چگونه   
شرایط  کاال  بورس  در  فوالد  عرضه  تا 

بهینه را پیدا کند؟
سیستم  دنیا  موفق  اقتصادهای  تمام  در 
بوده  قیمت  کننده  تعیین  تقاضا  و  عرضه 
که از این لحاظ بایستی ضمن عرضه های 
مستمر تولید کنندگان در بورس کاال جهت 
قیمت   ، داخل  بازار  تقاضای  و  نیاز  تامین 
عرضه  اختیار  در  مانند گذشته  ها  گذاری 
و  بازار  رقابتی  اساس شرایط  بر   و  کننده 
قیمت  از  و  باشد.  تقاضا  و  عرضه  سیستم 
اجتناب  خصوص  این  در  دستوری  های 

کرد. 
مکانیسم  در  که  بگیرد  تصمیم  دولت  اگر 
کشف  و  اولیه  مواد  قیمت  تعیین  و  بازار 
کاال  بورس  در  فوالدی  محصوالت  قیمت 
مداخله نکند فاصله قیمتی به وجود نمی 
آید  و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری 
آزاد  ممکن  راه  تنها  این  بر  بنا  شود  می 
سازی عرضه و تقاضا ست و مجددا تاکید 
می گردد چنانچه نهادهای نظارتی در روند 
زمان  آن  نکنند  دخالت  بورس  معامالت 
بورس  حداکثری  کارایی  شاهد  که  است 

کاالی  مبادله  بستر  یک  عنوان  به  کاال 
و  بوده  نظارت  قابل  که  بود  خواهیم  مهم 
دولت نیز می تواند در این بستر و بر اساس 
سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند. 
بایستی عرضه ها، متناسب  از طرف دیگر 
انجام  دستی  پایین  صنایع  واقعی  نیاز  با 
بر  صمت  وزارت  رود  می  انتظار  که  شود 
اساس تولید واقعی شرکتها این موضوع را 
الزام به عرضه بیش  پایش نماید چرا که  
را  تولید کننده  بازار شرکتهای  تقاضای  از 
در  چه  و  شده  ریزی  برنامه  تولید  در  چه 
حضور موثر بازارهای صادراتی دچار مشکل 

خواهد کرد.  

بازار  تنظیم  برای  راهکارهایی  چه   
فوالد کشور ارائه میدهد؟

نگاه به بازار فوالد بایستی یک نگاه جامع 
فوالد  زنجیره  نگاه کل  این  بطوریکه  باشد 

را در برگیرد. 
در حال حاضر قسمت های میانی و پایانی 
زنجیره فوالد به شدت تحت فشار نهادهای 
نظارتی برای کنترل قیمت در مورد شرکت 
های بزرگ و بورسی می باشد و در حالیکه 
دارد  وجود  زیادی  خصوصی  های  شرکت 
نمایند  را جذب می  قابل توجهی  تناژ  که 
و نیاز خود را از شرکت های بزرگ بورسی 
تأمین ولی محصول پایانی خود را خارج از 
بورس کاالعرضه می کنند که سبب ایجاد 
فاصله قیمتی مابین قیمت های بورس کاال 

و قیمت کف بازار می شوند. 
گذشته  های  سال  های  تجربه  اساس  بر   
عرضه محصوالت فوالدی در  بازار، تعیین 
قیمت طبق فرآیند عرضه و تقاضا و فعال 
به  بازگشت  نیز   و  مچینگ  فروش  شدن 
روال عادی عرضه در بورس کاال، باعث روند 
شد.  خواهد  بازار  در  قیمت  التهاب  نزولی 
و این امر در مجموع به نفع زنجیره فوالد 
کشور و بازگشت ثبات به بازار محصوالت 

فوالدی خواهد بود.

موضوع مهم دیگر تقسیم سود عادالنه بین 
بخش های مختلف زنجیره فوالد می باشد 
آنها  گذاری  سرمایه  میزان  اساس  بر  که 

بایستی تقسیم شود.

مهمترین  بازار،  حوزه  بر  عالوه   
شرایط  در  فوالد  صنعت  های  چالش 
جاری را در چه حوزه هایی می دانید؟ 

لطفا تشریح بفرمایید؟
موجود  های  چالش  مهمترین  از  یکی 
تولید  باالی  هزینه  کشور،  فوالد  صنعت 
فوالد در کشور می باشد هزینه باالی تولید 
تاثیر گذار  از مهمترین چالش های  فوالد 
این حوزه است.از یک سو عدم بروز رسانی 
افزایش هزینه های  از سویی  و  تکنولوژی 
نیروی انسانی، حمل ونقل و سایر خدمات 
بودن  پایین  و  فوالد  زنجیره  با  مرتبط 
شده  تمام  قیمت  شده   باعث  وری  بهره 
داخلی  مصارف  برای  فوالدی  محصوالت 

روند افزایشی پیدا نماید.
ها  دهی شرکت  زیان  موضوع سبب  این   
گردیده و به بالطبع با خطر کاهش تولید 
و توقف روبرو می گردند و صنایع داخلی 
مرتبط با آنها نیز تعطیل خواهند شد و از 
طرفی بازارهای صادراتی نیز با مشکالتی در 

آینده روبرو خواهند شد.
صنعت  مهم   های  چالش  از  دیگر  یکی 
فوالد تکمیل نبودن زنجیره تولید از سنگ 
آهن تا محصوالت نهایی و تفاوت در میزان 
که  هایی  یارانه  به  توجه  با  دولت  حمایت 
در نظر می گیرد  می باشد ، تنش صنایع 
باال دستی به ویژه تولید کنندگان کنسانتره 
بر  پایین دستی  با مصرف کننده  و گنذله 
سر تعیین قیمت یکی از چالش های مهم 

صنعت فوالد کشور می باشد. 
دیگر چالش صنعت فوالد کشور عدم تنوع 
می  فوالدی   محصوالت  تولید  حوزه  در 
باشد بطوریکه توجه عمده تولید کنندگان 
است،  فوالدهای ساختمانی  انواع  به  فوالد 
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با سود آوری  در حالیکه فوالدهای خاص 
باالیی که به همراه دارند می توانن شرایط 
فراهم  حوزه  این  فعاالن  برای  را  بهتری 

سازند.

 صادرات فوالد در حال حاضر با چه 
موانع و مشکالتی روبروست؟

بین  های  تحریم  وجود  با  در حال حاضر 
این  با  دارد  ادامه  فوالد  صادرات  المللی 
هزینه  با  ها  تحریم  فشار  دلیل  به  حال 

های جدیدی برای صادرات مواجه هستیم 
بسیاری  شده   باعث  ها  تحریم  وجود    .
و  برابر  شرایط  در  مختلف  های  کشور  از 
تنها به دلیل ریسک های ناشی از تحریم 
تمایل چندانی به خرید از کشور ما نداشته 
شد  محدود  باعث  موضوع  این  باشند  
آن  دنبال  به  و  هدف  صادراتی  بازارهای 
کاهش قدرت چانه زنی در قیمت فروش 

محصوالت صادراتی خواهد بود .
نقل  بانکی  مراودات  ها،  تحریم  همچنین 
محصول  فروش  از  حاصل  پول  انتقال  و 
تحمیل  و ضمن  پیچیده کرده  و  متاثر  را 
و  کنندگان  صادرات  برای  هایی  هزینه 
کاهش حاشیه شود، ریسک های متعددی 
در خصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن 

متوجه آنان می کند.
عالوه بر موارد فوق در حوزه حمل و نقل، 
تحریم ها موجب ایجاد محدودیتهای جدی 
کشور  بنادر  در  کشتی  پهلوگیری  برای 
و  صادراتی  محصوالت  نقل  و  حمل  برای 
است  از صادرات شده  ناشی  کاهش سود 
که در شرایط غیر تحریمی صادر کنندگان 
چنین هزینه هایی را متحمل نمی شوند. 

موضوع مهمتر دیگر ی که مانع صادرات 
محدودیتهای  است  شده  کشور  فوالد 
محدود  با  نیز  دولت    ، باشد  می  داخلی 
و  ها  نامه  آیین  طریق  از  صادرات  کردن 
مشکالت  به  متفاوت  های  دستورالعمل 

جدیدی برای صادرات دامن زده است.
شرکتهای  حاضر  حال  در  مانع  لذا    
صادرکننده محصوالت فوالدی محدودیت 
های شدید داخل مرتبط با دستور العمل 
نسبت   ، بازار  تنظیم  ستاد  متعدد  های 
و کاهش  فوالد کشور  به کاهش صادرات 
درآمد های ارزی بوده که  زنگ خطر برای 
فرایندهای  باشد.  صنعت فوالد کشور می 
جمله  از  داخل  متعدد  کننده  محدود 
از  محموله  به  محموله  مجوزهای  دریافت 

عرضه  به  الزام  همچنین  و  صمت  وزارت 
های تکلیفی در بورس کاال، باعث شده تا 
صادرات به سخت ترین امور شرکت های 

تولیدی فوالد کشور تبدیل شود.

فوالد  شرکت  در  فروش  و  تولید   
هرمزگان چه وضعیتی دارد ؟

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان سازمانی 
همواره    ، کشور  فوالد  صنعت  در  مطرح 
سعی نموده است  با به کارگیری رویکرد 
توسعه  های  استراتژی  و  مستمر  بهبود 
سهم  بازار ، در راستای جلب نظر مشتریان 
بکوشد  و اهداف خود را در زمینه برنامه 
های تولید و فروش با دقت باالیی تدوین 

می نماید. 
شناسایی  دلیل   به  هم  گذشته  سال  در 
مطلوبی  ،روندی  هدف  بازارهای  صحیح 
تجربه  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  را 
سالهای  با  مقایسه  در  که  است  نموده 
گذشته تر با روند رو به رشدی داشته ایم.

با شروع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته 
تا کنون ،  میزان تولید ات شرکت با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و  
به هیچ وجه شاهد کاهش تولید در شرکت 
محصول  صادرات  زمینه  در  ایم  نبوده 
عملکرد   ، جهانی  بازارهای  به  اسلب 
صادرات شرکت طی سال گذشته و شش 
ارزیابی  مطلوب  جاری  سال  ابتدای   ماهه 

می گردد .فوالد هرمزگان در جهت بهبود 
فاکتورهای قیمت ، کیفیت و پایداری در 
تامین محصول ، گام های زیادی برداشته 

است. 
سعی شده  است تا با اخذ گواهینامه ها و 
استانداردهای بین المللی ، کیفیت خود را 
به سطح مطلوب جهانی ارتقا داده و از این 
طریق به عنوان یک برند،خود را در سطح 

جهانی مطرح نماید.
کسب  منظور  به  شرکت  ارتباط  این  در   
بهترین نتیجه با توجه به شرایط پیش رو 
، سناریو های مختلفی  را تهیه نموده و در 
دستور کار خود قرار داده است با این حال 
انتظار می رود با ارایه تسهالت ، تمهیدات و 
مشوق های صادراتی  بیشتر توسط  دولت 
،  حمایتهای الزم  از صادرات محصوالت 
فوالدی به ویژه محصول اسلب  به بازارهای 

جهانی به عمل آید  .
پاسخ  و  داخل  بازار  نیاز  تامین  زمینه  در 
گویی مناسب به نورد کاران کشور که در 
نقشه استراتژی شرکت همواره  به عنوان  
اولویت اول و یک شاخص  اساسی، قلمداد 
شده، شرکت عملکرد بسیار مطلوبی داشته 
است به طوریکه فروش و عرضه  محصول 
اسلب طی سالهای گذشته  در بازار داخل 
هر ساله نسبت به دوره قبل  با رشد قابل 

توجهی مواجه بوده است .
 میزان فروش داخل در شش ماهه ابتدای 
سال جاری نسبت به   مدت مشابه سال 
قبل  گواه این مطلب بوده و از رشد 17 
درصدی برخوردار بوده است و پیش بینی 
می گردد همین روند برای  ماههای اینده 

ادامه داشته باشد . 
هرمزگان،   فوالد  شرکت  ارتباط   این  در 
نقشه استراتژی فروش خود را  معطوف به 
تامین پایدار محصول اسلب  و پاسخگویی 
حداکثری به  نیاز نورد کاران داخلی نموده 
و بستر مناسبی  را جهت  افزایش ظرفیت 
ظرفیت  تکمیل  از  واستفاده  آنها   تولید 
های خالی نورد کاران بوجود آورده است  . 
است  نموده  سعی  شرکت  راستا  این  در 
محصول   به  کار  نورد  صنایع  نیاز  تامین 
اسلب کیفی  خاص برای تحویل به  صنایع 
پایین دستی  کشور را مد نظر  قرار دهد 
که باعث  صرفه جویی ارزی ، خودکفایی 
و  خارجی  به محصوالت  وابستگی  عدم  و 
کاهش واردات و لزوم رونق تولید در صنایع  
کشور خواهد شد  از طرفی اتخاذ فروش 
محصول اسلب کیفی به  بازار داخل  نیز  
افزایش  آوری،  سود  باعث  شرکت  برای 
تکنولوژی خطوط  شرکت  ارتقا  و  درآمد 
گاز   های  کپسول  تولید  که  شد  خواهد 
CNG ، قطعات صنعتی با کربن باال،  ورق 
سازی،  کشتی  صنایع  خودرو،  رویه  های 
اسلب  نورد  از  حاصل  آلیاژی  های  فوالد 
های کیفی و ... از جمله این دستاورد ها 

می باشد. 

فوالد  جهان  دو  فاز  توسعه ی  طرح های 
سیرجان با آغاز عملیات اجرایی کارخانه احیا 
مستقیم شماره 2 و کارخانه فوالدسازی 2 
استاندار  فدائی  محمدجواد  دکتر  حضور  با 
کرمان، آقای شهباز حسن پور رئیس مجمع 
حجت االسالم  کرمان،  استان  نمایندگان 
امام جمعه سیرجان،  والمسلمین حسینی 
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
مالرحمان  جمشید  مهندس  مس،  ملی 
مدیرعامل گل گهر، دکتر عباسلو مدیرعامل 
مجتمع  شرکت  مدیره  هیأت  اعضای  و 
حسنی  مهندس  سیرجان،  جهان فوالد 
بازنشستگی  صندوق  موسسه  مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع مس ایران و هیات همراه 
و نیز جمعی از مقامات عالی رتبه استانی و 
و گل گهر  مدیران مجتمع مس سرچشمه 

کلنگ زنی شد.

فروش ساالنۀ 6 هزار میلیارد تومانی 
کارخانه  جهان فوالد سیرجان

مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان در 
شرکت  این  توسعه ی  طرح های  آغاز  آیین 
گفت: »حرکتی که 10 سال قبل در منطقه 
با یک ونیم میلیارد تومان آغاز کردیم، امروز 
با کمک خداوند و حمایت سهام داران توسعه 
کارخانه  پنج  احداث  ناظر  و  و شاهد  یافته 

هستیم«.
دکتر علی عباسلو اظهار کرد: »مجموعه ی 
جهان فوالد سیرجان شامل کارخانه های آهن 
است  میلگرد  و  فوالدی  شمش  اسفنجی، 
که زنجیره ی فوالد در منطقه ی گل گهر از 
سنگ آهن تا میلگرد تکمیل شده و جا دارد از 
سهام داران و فعاالن این حوزه قدردانی کرد«.

طرح های  ادامه ی  این که  بر  تاکید  با  وی 
با  سیرجان  جهان فوالد   2 فاز  توسعه ی 
کلنگ زنی این پروژه ها آغاز می شود، افزود: 
»در فاز 2، پروژه های آهن اسفنجی و شمش 

فوالدی کلنگ زنی خواهد شد«.

مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان گفت: 
»فروش ساالنه ی کارخانه ی جهان فوالد بیش 
از ششهزار میلیارد تومان است و امیدواریم 
کیفیت  و  سرعت  با  را  جدید  طرح های 

بیشتری به پایان برسانیم«.
وی اضافه کرد: »شرکت جهان فوالد سیرجان 
طی شش ماه ابتدای امسال در آهن اسفنجی 
43 درصد افزایش تولید داشته، در شمش 
در  و  پیش هستیم  برنامه  از  هشت درصد 
هزار   50 تولید  رقم  میلگرد،  تولید  بخش 
تن در سال گذشته، امسال به 160 هزار تن 
رسیده و تا پایان سال جاری نیز به 320 هزار 

تن خواهد رسید«.
فوالد  زنجیره ی  دوم  »فاز  افزود:  عباسلو 
شرکت جهان فوالد با حمایت سهامداران این 
شرکت آغاز شده و آهن اسفنجی طی 30 
ماه آینده و شمش فوالد شماره 2 طی 40 

ماه آینده به بهره برداری می رسد«.
در  جهان فوالد  »تولیدات  داد:  ادامه  وی 

راه اندازی  به  توجه  با  امسال  دوم  نیمه ی 
کارخانه اکسیژن 450 هزار تن خواهد بود 
تا در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

سرافراز باشیم«.
سیرجان  جهان فوالد  شرکت  مدیرعامل 
اشتغال زایی  میزان  به  اشاره  با  همچنین 
از  پس  و  احداث  زمان  در  پروژه ها  این 
اشتغالزایی  »میزان  کرد:  بیان  بهره برداری، 
با   2 شماره  مستقیم  احیا  کارخانه ی 
زمان  در  میلیارد   2700 سرمایه گذاری 
بهره برداری 200 نفر و در زمان اجرای طرح 
 350 نفر و به صورت غیرمستقیم 600 نفر

 است«.
وی ادامه داد: »همچنین میزان اشتغالزایی 
کارخانه فوالدسازی شماره 2 با سرمایه گذاری 
3000 میلیارد تومان به صورت مستقیم در 
زمان بهره برداری 500 نفر و در زمان اجرای 
طرح 800 نفر و به صورت غیرمستقیم 1500 

نفر است«.

کلنگ زنی دو پروژۀ بزرگ فوالدی در سیرجان؛

عملیات اجرایی طرح های توسعۀ فاز ۲ 
جهان فوالد آغاز شد
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ستاره خلیج فارس، پرچم دار صادرات 
 صنعت پاالیشی کشور

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس این پاالیشگاه را پرچم دار 
صادرات صنعت پاالیشی کشور خواند و از افزایش 120 درصدی 
داد. امسال خبر  ماهه ی نخست  ابرپاالیشگاه در 6  این   صادرات 
فارس،  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
»محمدعلی دادور« ضمن تبریک به مناسبت روز ملی صادرات و 
عرض خداقوت به تمام جهادگرانی که با تالش در جبهه ی جهاد 
اقتصاد به دنبال ارزآوری برای کشور و بهبود شرایط اقتصادی و 
به  فارس  رفاهی مردم هستند، گفت: شرکت نفت ستاره خلیج 
عنوان اصلی ترین تامین کننده سبد سوخت کشور نقش اساسی 
در توازن انرژی منطقه ایفا می کند و با تالش شبانه روزی همه ی 
مدیران و کارگران و مهندسان توانسته در کنار توجه به تامین 

نیازهای داخلی، صادرات محصوالت را نیز مد نظر قرار دهد.
به ویژه در زمینه  ایران  اقتصادی علیه  ناعادالنه  وی تحریم های 
صادرات مواد نفتی و به دنبال آن ایجاد شرایط نابسامان حاصل 
از شیوع ویروس کرونا را در نوسانات شدید قیمت نفت و میزان 
حال  این  با  کرد:  تاکید  و  خواند  موثر  فرآورده  فروش  و  تقاضا 
توانسته ایم با تیکه بر نیروهای متخصص و جوان ایرانی و تقویت 
تولیدکنندگان داخلی در تامین قطعات مورد نیاز پاالیشگاه، گام 
توسعه  و  بازارهای جهانی  در  نفوذ  را در جهت گسترش  مهمی 

صادرات فرآورده ها برداریم.
افزایش  از  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
و  شرقی  آسیای  حوزه  در  شرکت  این  بازاریابی  فعالیت های 
داد  خبر  بازار  جدید  فرصت های  شناسایی  برای  برنامه ریزی 
فرآورده  عرضه  و  تقاضا  مدیریت  سیاست های  اتخاذ  با  گفت:  و 
برای  الگوریتم ها  دقیق ترین  بکارگیری  و  بررسی  نهایت  در  و 
یک  سازی  پیاده  به  مدت،  بلند  در  جهانی  قیمت  پیش بینی 
بازار  در  موجود  تقاضاهای  به  گویی  پاسخ  برای  مناسب  الگوی 
یافته ایم  دست  شرکت  مصالح  و  منافع  قراردادن  اولویت  با 
است. کرده  تضمین  زمینه  این  در  را  ما  بیشتر  موفقیت   که 

را  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  صادراتی  دستاوردهای  وی 
و  دانست  تحریم ها  از  ناشی  اثرات  دادن  جلوه  کمرنگ تر  سبب 
پاالیشگاه  این  امسال  نخست  ماهه  شش  زمان  مدت  در  افزود: 
چهار  تنها  تن  متریک  هزار   .800 از  بیش  صادرات  به  موفق 
سنگین  برش  میانی،  نفتای  سبک،  نفتای  تولیدی  فرآورده 
درصدی   120 رشدی  رقم  این  که  است  شده   402 حالل  و 
نشان گذشته  سال  اول  ماهه  شش  صادرات  به  نسبت   را 

 می دهد.
کشور  پاالیشی  صنعت  دار  پرچم  را  فارس  خلیج  ستاره  دادور 
فرآورده  تولید  حجم  به  توجه  با  عالوه  به  داد:  ادامه  و  خواند 
و  پاالیش  ملی  شرکت  به  آن  عرضه  و  پاالیشگاه  این  بنزین 
این  واردات  از  تنها  نه  کشور  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش 
به بزرگترین  بلکه  نیاز شده و به خودکفایی رسیده  فرآورده بی 
این موضوع کمک  و  مبدل شده  منطقه  در  بنزین  کننده  صادر 
است. داشته  صادراتی  اهداف  به  دستیابی  در  کشور  به   شایانی 

وی جلوگیری از خام فروشی را ترفندی برای عملی کردن منویات 
فرآورده ها،  پی صادرات  در  گفت:  و  دانست  رهبری  معظم  مقام 
ارزآوری  موجب  که  شد  خواهد  ایجاد  بیشتری  افزوده ی  ارزش 

بیشتر و بهبود شرایط اقتصادی کشور می شود.
بنزین  عرضه ی  نخستین  امسال  ماه  مرداد  داشت:  اظهار  دادور 
ستاره خلیج فارس در رینگ بین المللی توسط شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی انجام شد و چنین رویدادی این موضوع 
را ثابت کرد که می توان ارزش افزوده ای باالتر از پیش بینی های 
کرد. کسب  صادراتی  بنزین  برای  حوزه  این  معتبر   نشریات 

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان ضمن تقدیر 
از جانفشانی مهندسان، کارگران و مدیران این شرکت در راستای 
ایجاد جهش تولید، گفت: امید است در ماه های آتی شاهد افزایش 
از پیش همچون ستاره ای در  و بیش  باشیم  فرآورده ها  صادرات 

بازارهای صادراتی بدرخشیم.
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