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احسان رحمانی، مدیرعامل شرکت مسبارکاوه :

پرونده "محصوالت تخت مسی و آلیاژی"

حمیدرضا کارچانی، مدیرعامل صنایع ورق مس و برنج صالح: 
بازار محصوالت تخت بسیار خوب است

رضا رحیمی، عمده فروش ورق مسی و برنجی: 
واردات ورق های کاپر نیکل و فسفر برنز صرفه اقتصادی ندارد

علیرضا راگردی،مدیر عامل شرکت ماهان مس:
فعالیت در کنار رقیبان با استفاده از تکنولوژی به روز

بـازار عــراق، تشـنه 
تسمه های مسی ایرانی است
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بـا توجـه به مشـکالت اقتصادی که کشـور با آن دسـت و پنجـه نرم می کنـد و محدود بـودن بازار داخلی، به دسـت آوردن سـهم 
از بازارهـای خارجـی بیـش از پیـش اهمیت می یابـد، عالوه بر ایـن به دلیـل  تحریم های صنایع فلـزی که عمدتا بر شـرکت های 
بـزرگ متمرکـز شـده اسـت، قابـل پیش بینی اسـت که صـادرات ایـن  شـرکت ها محدودتـر شـده و فرصت های جدیـدی برای 
صنایـع پاییـن دسـت کوچـک و  متوسـط ایجـاد خواهد شـد. لـذا ایـن شـرکت ها می توانند در شـرایط فعلـی کمک شـایانی به 
اقتصاد کشـو داشـته باشـند؛ در همین راسـتا خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، با احسـان رحمانی مدیرعامل یکی 
از شـرکت های مطـرح بـازار محصـوالت پاییـن دسـت مس بـه گفت وگو نشسـته اسـت، آنچـه از نظر شـما می گـذرد مصاحبه  

خبرنگار ما با مدیرعامل شرکت مسبارکاوه، تولیدکننده انواع مفتول، انواع هادی های مسی و تسمه های مسی است:

احسان رحمانی، مدیرعامل شرکت مسبارکاوه در گفت و گو با »فلزات آنالین«:

بازار عراق تشنه تسمه های مسی ایرانی است

شرکت مسبار کاوه از چه زمانی فعالیت خود  ◄

را شروع کرد؟

شرکت مسبارکاوه در سال 80 راه اندازی شده 

مسـبارکاوه  شـرکت  افتتـاح  از  پیـش  مـا  اسـت، 

شرکتی با نام مس راد کوهرنگ داشتیم که فقط 

مفتول مسـی تولید می کرد، در آن زمان تصمیم 

کـردن  اضافـه  و  مجموعـه  توسـعه  بـا  گرفتیـم 

محصـوالت جدیـد ارزش افـزوده بیشـتری ایجـاد 

مسـی،  هوایـی  سـیم  حاضـر  حـال  در  کنیـم، 

هادی هـای  افشـان،  نیمـه  و  افشـان  هادی هـای 

مفتولی و تسمه مسی تولید می کنیم.

البته تسمه مسی در هر صنعت مصرفی نام 

متفاوتی همچون شینه، باسبار، سیم تخت و .. 

دارد، صنایع مصرف کننده تسمه  تولیدکنندگان 

و تعمیـرکاران ترانسـفورماتور، تابلوسـازان بـرق و 

تولیدکنندگان کویل های ارتینگ هستند، البته 

دو سالی هست که یک صنف مصرف کننده به 

اصنـاف قبلـی اضافـه شـده کـه میـزان تقاضـای 

تسـمه را افزایش چشـم گیری داده است، صنایع 

مصرف کننـده  صنایـع  جذاب تریـن  از  دسـتی 

بسـیار  ظـروف  کـه  هسـتند  مسـی  تسـمه های 

زیبایـی را از ایـن تسـمه ها تولیـد می کننـد. در 

واقع این صنعت گران یا ورق مسـی را از شـرکت 

شـهید باهنر خریداری می کنند و خودشـان این 

ورق هـا را بـرش می دهنـد یـا تسـمه های عـرض 

بزرگ با ضخامت کم را از ما خریداری کرده و از 

آن گرده تولید می کنند. 
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استاندارد سایز تسمه ها چقدر است؟ ◄

سـایز تسـمه ها بسیار متنوع اسـت،  ما تسمه 

از ضخامت دو میلی متر با عرض یک سانتی متر 

تا ضخامت چهار   میلی متر با عرض 170میلی  متر 

تولیـد می کنیـم، ایـن تسـمه ها دو نـوع شـاخه و 

بـا  بـزرگ  خیلـی  تسـمه های  از  دارنـد.  کویـل 

اسـتفاده  ظـروف  سـاخت  در  کـم  ضخامـت 

می شود ، تسمه های متوسط و کوچک در تابلوها 

سـیم پیچی  در  شـود  ریـز  خیلـی  سـایز  اگـر  و 

بیشـتر  البتـه  مـی رود.  کار  بـه  ترانسـفورماتور 

شرکت ها ترانسفورماتورساز مس را با آلومینیوم 

جایگزین می کنند. 

آیـا در تابلـو بـرق نیـز می تـوان بجـای تسـمه  ◄

مسی از تسمه آلومینیومی استفاده کرد؟

اسـتفاده از تسـمه آلومینیومی به جای تسمه 

حجـم  دلیـل  بـه  امـا  نـدارد  محدودیتـی  مسـی 

بیشـتری کـه می گیـرد، تابلـو بـرق بسـیار بـزرگ 

می شود و نیاز به فضای بیشتری دارد، برای اینکه 

بتوانند آلومینیوم را جایگزین مس کنند باید سایز 

را سـه برابـر افزایـش دهنـد . در واحدهایـی کـه 

محدودیـت فضایـی دارنـد جایگزینـی آلومینیـوم 

بجای مس، توصیه نمی شود.

مسـی  ◄ تسـمه  بـازار  از  مسـبارکاوه  سـهم 

چقدر است؟

در واقـع هیـچ آمـار رسـمی وجـود نـدارد کـه 

بدانیم ما چه سـهمی از بازار تسـمه های مسـی را 

در اختیار داریم اما حدس می زنم 60 درصد سهم 

بازار مربوط به مسبارکاوه است. 

تغییـری  ◄ چـه   97 سـال  بـه  نسـبت  تقاضـا 

کرده است؟

سرانه تولید مس نشانه پیشرفت کشور است، 

در واقع برای ارزیابی پیشرفت کشور، کنار بررسی 

رشـد اقتصـادی، سـرانه مصـرف مـس نیـز در نظـر 

گرفتـه می شـود، هرچقـدر کشـوری توسـعه یابـد 

مصرف مس آن کشور نیز افزایش خواهد داشت. 

امسـال بـا توجـه بـه کسـری بودجـه ای کـه دولـت 

دارد، پروژه هـا بسـیار کمتـر شـده اند، هـر سـال این 

موقع، شـرکت های تابلوسـاز سفارش تسـمه داده 

بودنـد امـا هنـوز کـه از سـفارش خبـری نیسـت، 

کاهـش می یابـد؛  نیـز  تقاضـا  روز  بـه  روز  حتـی 

تولیدکننـدگان تابلو از قبـول پروژه  جدید نگرانند 

کـه مبـادا دولـت نتوانـد از پـس پرداخـت مبلـغ 

فاکتورهـا برآیـد، بـه همیـن دلیـل تولیدکننـدگان 

دست به عصا راه می روند. 

در بحث تولید با چه مشکالتی مواجه هستید؟  ◄

آیا مواد اولیه به اندازه کافی در دسترس است؟

نداریـم؛  تولیـد  فراینـد  در  خاصـی  مشـکل 

خوشـبختانه در کشـور مـا مـس بـه وفـور یافـت 

می شـود و مشـکلی در ایـن زمینـه نداریـم، مـا هـر 

هفتـه در بـورس کاال شـرکت کـرده و مـواد اولیـه 

مورد نیاز خود را از این طریق تهیه می کنیم. سال 

گذشته دسترسی به مواد اولیه کمی دشوار شده 

بود که امسال خوشبختانه دولت با تمهیداتی که 

اندیشید این معضل را حل کرد.

تسـمه  ◄ تولیـد  بـرای  تکنولـوژی  نـوع  چـه  از 

استفاده می کنید؟

تکنولوژی سنتی تولید تسـمه روش اکسترود 

رایـج  نیـز  جدیدتـری  تکنولوژی هـای  امـا  اسـت، 

شـده اند. مـا اولیـن شـرکت در ایـران هسـتیم کـه 

دستگاه کانفورم را برای تولید تسمه وارد کردیم، 

تولیـدی  صنایـع  نیـاز  مـورد  تسـمه  تولیـد  بـرای 

ترانسفورماتور، میلگرد 20 میلی متر مسی را وارد 

چـرخ ریخته گـری کـرده و پـس از خمیـری شـدن 

مـواد اولیـه، بـا قالـب، سـایز مـورد نظـر را اکسـترود 

می کنیـم؛ بـرای تابلوسـازها کـه سـختی ورق نیـز 

بـرای آن هـا مهـم اسـت، مرحلـه کشـش نیـز بـه این 

فرایند افزوده می شود. برای تولید تسمه  از مفتول 

در سه سایز 12، 16 و 20 میلی متراستفاده می شود. 

قبل از این روش تولید تسمه به این شکل بود که 

کاتـد را بـه بیلـت تبدیـل کـرده و بیلـت را بـا پـرس 

اکسـتروژن تبدیل به مقاطع مسـی می کردند که 

قیمت تمام شده آن بسیار باال بود.

چـه عواملـی بـر رونـق یـا رکـود بـازار داخلی  ◄

تاثیر دارد؟

متاسـفانه بازار داخلی بسیار سـردرگم است، 

ارتبـاط  فلـزات  کلـی  طـور  بـه  یـا  مـس  قیمـت 

مسـتقیم بـا نوسـانات قیمـت دالر دارد و همیـن 

نوسـانات بـازار داخلـی را گیـج کـرده اسـت، اگـر 

قیمـت دالر آزاد شـود و بـه قیمـت واقعـی خـود 

برسـد، بسـیاری از مشـکالت بـازار داخلـی رفـع 

خواهـد شـد. در حـال حاضر اختالف قیمت دالر 

نیمایـی بـا دالر آزاد اسـت کـه وضعیـت بـازار را 

تعییـن می کنـد، بـه طور مثال  اگر فاصلـه این دو 

نـرخ بـا هـم زیـاد شـود، رقابـت افزایـش می یابـد و 

اگـر اختـالف کـم شـود کاهـش قیمـت داریـم و 

رقابتی وجود ندارد، در کل بازار داخلی ما بسیار 

گیـج اسـت. بزرگتریـن چالش کشـور کشـف نرخ 

واقعی دالر اسـت، اگر دالر قیمت واقعی داشـته 

بـورس کاال  واقعـی در  نـرخ  بـا  نیـز  باشـد مـس 

قیمت گـذاری می شـود و بسـیاری از معضـالت 

تولیدکنندگان مصنوعات مسی حل خواهد شد.

بزرگترین چالش کشور کشف 
نرخ واقعی دالر است، اگر دالر 
قیمت واقعی داشته باشد مس 
نیز با نرخ واقعی در بورس کاال 

قیمت گذاری می شود و بسیاری از 
معضالت تولیدکنندگان مصنوعات 

مسی حل خواهد شد
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مشتریان شما عمدتا از خود شما تسمه مورد  ◄

نیـاز خـود را خریـد می کننـد یـا از طریـق بـازار ایـن 

تسمه ها را تهیه می کنند؟

بخواهنـد  بـاال  تنـاژ  کـه  بزرگـی  شـرکت های 

مستقیما از شرکت تسمه می خرند و مشتریان که 

مصـارف آن هـا جزئی اسـت از طریق بازار باید نیاز 

خود را برطرف کنند، حداقل تناژی که می توانند 

مستقیم از شرکت خرید کنند یک تن یعنی وزن 

یک بسته از این تسمه ها است.

آیـا زمینـه بـرای صـادرات تسـمه های مسـی  ◄

مهیا است؟

مـا بایـد بـرای صـادرات بـه کشـورهای دیگـر 

برنامـه مـدون داشـته باشـیم و هوشـمندانه عمـل 

کنیـم، بـه ویژه برای صـادرات به بازار آمـاده عراق. 

کشـور چیـن بـه دلیـل تنـوع سـایزی کـه تسـمه ها 

دارند و به دلیل هزینه بردار بودن حمل ونقل مس 

که ناشـی hc سـنگین بودن مس است، نمی تواند 

بازار عراق را ساپورت کند؛ در نتیجه ما باید از این 

شرایطی که عراق پس از جنگ دارد استفاده کنیم 

و میدان را به نفع حریف های ترک و عربمان خالی 

نکنیم. در حال حاضر دو کشور ترکیه و عربستان 

تمرکـز عجیبی بر بازار عـراق کرده اند و این بـازار را 

بسـیار خوب سـاپورت می کنند، بویژه عربسـتان 

کـه صادرکننـدگان ایـن کشـور حتـی راحت تـر از 

ترکیـه در عـراق فعالیـت صادراتـی می کننـد، مـا 

نیـز بایـد از بـازار تشـنه عـراق نهایـت اسـتفاده را 

ببریـم و قوانینـی بـرای تسـهیل صـادرات بـه ایـن 

کشور وضع کنیم.

بـــــــرای  ◄ را  راه  دولـت چگونــــه می توانــــــد 

صادرکنندگان هموار کند؟

وضـع  متناقضـی  و  متعـدد  مقـررات  دولـت 

می کند، مصوباتی مانند بازگشـت ارز به سـامانه 

نیما صادرکنندگان را سـردرگم کرده اسـت؛ من به 

عنـوان صادرکننـده نمی دانـم در 6 مـاه آینـده چـه 

میزان صادرات خواهم داشت و چقدر باید ارز به 

صـادرات  بـرای  چگونـه   پـس  بازگردانـم،  کشـور 

برنامه ریـزی کنـم؟ عطـف به ماسـبق کـردن هـم 

فعالیـت را دشـوارتر کـرده اسـت. مـا بیشـترین 

مـراودات اقتصـادی را بـا عـراق داریـم که خیلی از 

فعـاالن تجـاری و بازرگانـی آن هـا در ایـران شـماره 

حساب دارند و مبالغ خربد خود را ریالی پرداخت 

می کنند و عالقه ای هم به پرداخت ارزی ندارند؛ 

ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت اعالم می کند که 

اجازه صادرات ریالی را ندارید. در چنین شرایطی 

چگونـه می تـوان قوانیـن مرتبـط بـا بازگشـت ارز را 

اینکـه  جـای  بـه  دولـت  متاسـفانه  کـرد.  اجـرا 

صادرکننده را تشویق کند، سنگ جلوی پای آن ها 

نیـز می انـدازد. دولـت اگـر بـا بخـش خصوصـی 

کاری نداشـته باشـد، بخـش خصوصـی بـه راحتی 

می توانـد ایجـاد ارزش افـزوده کنـد. مـا دو هفتـه 

دیگـر در نمایشـگاه عـراق حضـور داریـم و مطمئنا 

می توانیم قراردادهای خوبی عقد کنیم، البته اگر 

قوانین دست ما را نبندد.

پـس از اعمـال تحریم صـادرات فلز، صـادرات  ◄

محصوالت شما چه تغییری کرده است؟

مـا همچنان صـادرات داریم، عمال تحریم ها 

برای شـرکت  های بزرگ اسـت و ما نیز بیشـتر با 

بازرگانـان کار می کنیـم کـه بـا آمریـکا مـراوده ای 

ندارنـد کـه تحریم هـای آمریکا بتوانـد تاثیری بر 

بـه  نـدارد  دلیلـی  پـس  بگـذارد؛  آن هـا  عملکـرد 

تسـمه  یـا  کابـل  و  مـا سـیم  از  تحریم هـا  خاطـر 

نخرنـد. مـا در حـال حاضـر بـه غیـر از هادی های 

افشـان، نیمـه افشـان و مفتولـی، تسـمه نیـز بـه 

کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنیم، 

برنامـه  در  نیـز   CIS کشـورهای  بـه  صـادرات 

شرکــــت های  هســــــــت.  مـا  آینـــــده 

کوچـــــک و متوسـط راه دور زدن 

تحریم هـا را پیـدا می کننـد بـه 

دولـــــــــت  اینکـــــــه  شـــــرط 

راه  سـر  بـر  دسـت اندازی 

دولـت  نگـذارد.  آن هـــــا 

صــــــــادرات  بـه  بایــــــد 

تولیـدی  محصـــــوالت 

حـال  در  کنـد.  کمـک 

بـه  اولیـه  مـواد  حاضـر 

صـورت خـام از کشـور 

کـــه  می شـــود  خـارج 

بــــرای  آورده ای  هیــــچ 

کشور ندارد.

آیا محصوالت تخت به کشور وارد می شود؟ ◄

حجـم واردات محصـوالت تخـت بسـیار کـم 

ایـران  وارد  کـه  تختـی  محصـول  تنهـا  اسـت، 

از  بیـش  عـرض  بـا  ورق هایـی  می شـود 

660سـانتی متر اسـت کـه شـرکت باهنـر تولیـد 

امـا  از ترکیـه وارد کشـور می شـود  نمی کنـد و 

مقـدار آن بسـیار ناچیـز اسـت، از ورق هـای 660 

سـانتی متر در سـاخت ترانسـفورماتور اسـتفاده 

می شـود و گاهـا خـود این شـرکت ها مسـتقیم از 

ترکیـه ورق مـورد نیـاز خـود را وارد می کننـد. 

البته فروشندگان بازار نیز در برخی مواقع ورق 

کمتـر از 660 سـانتی متر نیـز وارد می کننـد، در 

بعضـی مـوارد واردات نسـبت بـه تولیـد داخلـی 

ارزان تـر اسـت. بـه هرحـال بـه دلیـل انحصـاری 

تولیـدات  بیـن  در  بازاریـان  ورق ،  تولیـد  بـودن 

داخلـی انتخـاب دیگـری ندارنـد و بـرای کاهـش 

واردات  دامـان  بـه  دسـت  خـود  هزینه هـای 

می شـوند کـه البتـه در حـال حاضـر ایـن میـزان 

تسـمه  بحـث  در  امـا  اسـت.  بـه صفـر  نزدیـک 

بسـیار  مـا  قیمت هـای  اینکـه  دلیـل  بـه  مسـی 

پایین تـر از کشـور ترکیـه اسـت، واردات انجـام 

نمی شـود. در بحـث تسـمه، واردات کـه نداریم 

نیـز  تسـمه  ترکیـه  بـه کشـور  اتفاقـا  هیـچ، 

صادر می کنیم.


	آیا زمان رفع تحریمهای داخلی نرسیده است؟
	بازار عراق تشنه تسمههای مسی ایرانی است
	فعالیت در کنار رقیبان
	 با استفاده از تکنولوژی بهروز
	امکان دسترسی به ضخامتهای کمتر فویل در الکتروشیمی
	نورد، قدیمیترین فرآیند تولید فویل مسی
	نورد مس و آلیاژهای مسی بسیار پیچیده است
	بازار محصولات تخت بسیار خوب است
	واردات ورقهای کاپر نیکل و فسفر برنزمتوقف شده است
	عمده مصرف کویل مسی در صنعت تولید تابلو برق است
	اردیبهشتِ راکد در کوچه پس کوچههای پامنار
	فروشندگان محصولات تخت در بازار پامنار خرده فروش هستند
	میزان فروش ما به صفر رسیده است
	کاهش 30 درصدی فروش ورق مسی نسبت به سال 97
	فعالیت در حوزه واردات ورق سود ندارد
	افت 50 درصدی فروش ورق برنجی
	انحصار 80 درصدی فویل مسی در بازار آسیای شرقی
	تجارت فویل مسی در دست 6 کشور آسیایی
	استفاده از مس به ساختمان جان میدهد
	بزرگترین مشکل ما فروش بدون سود است
	هزینهها باید ریالی شود
	با افزایش قیمت ورق مسی، میراث ملی رو به نابودی است
	رویکردهای زیستمحیطی جدید فشارها را بر فولادسازها بیشتر میکند
	کاهش مصرف زغالسنگ در دومین مصرفکننده انرژی جهان
	تقدم توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی و سیاسی
	اخذ گواهینامه بینالمللی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی برای نخستین بار
	فولاد مبارکه همواره در کنار مردم است
	رشد شش درصدی تولید فولاد در ایران
	خروج معاملات برخی ورقهای فولادی از سیستم مچینگ بورس
	تولید فولادهای کمکربن در فولاد کاوه جنوب کیش
	فروش 3100 میلیارد تومانی شرکت ملی صنایع مس ایران 
	بومیسازی قطعات اساسی در مجتمع مس سرچشمه
	تشریح اقدامات تاثیرگذار امور ذوب مجتمع مس سرچشمه در سال گذشته
	عقبنشینی صنعت معدنکاری شیلی به دلیل قوانین محیط زیستی جدید
	فراهم شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی در معدن
	ذخیره یک میلیارد
	 و 100میلیون تنی معادن سیستان و بلوچستان
	توسعه معادن، موتور محرکه بورس ایران
	596 گواهی کشف معادن در سال 97 صادر شد
	250 میلیون تن ذخیره جدید اکتشافی سنگ آهن در یزد
	صرف ۲هزار میلیارد تومان از افزایش سرمایه چادرملو برای کارخانه جدید گندلهسازی
	کاهش تولید کمپانیهای بزرگ معدنی دنیا
	معدن نمیتواند جایگزین نفت شود
	فساد،  نتیجه تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی
	تولید 6.4 میلیون تن محصول در منطقه ویژه خلیج فارس 
	صنــایع فلزی خراســـان رضوی مقابل تحریمها خودکفاست



