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سرمقاله

چندین سال اخیر با توجه به اهمیت یافتن مسائل اقتصادی در کشور، 

سـال های مختلـف بـا عناویـن اقتصـادی »حمایـت از کاالی ایرانـی«، »رونـق 

تولیـد«، »جهـش تولیـد« و... نام گـذاری شـده اند. بـا اینکـه در ایـن سـال ها 

تالش شـده در هر سـال مطابق با شـعار آن سیاسـت گذاری ها انجام شـود اما 

هیچگاه همه اهداف محقق نشده است. 

سـال 1399 با شـعار »جهش تولید« شـروع شـد و با همه فراز و فرودهای 

آن به اتمام رسید. از شیوع کرونا گرفته تا تشدید تحریم ها و حتی تغییرات 

در وزارت صمـت، مهم تریـن اتفاقـات تاثیرگـذار بـر عملکـرد حـوزه صنعـت و 

معدن بودند. به اعتقاد بسیاری از فعاالن حوزه تولید، مهم ترین مانع جهش 

تولیـد در سـال گذشـته، عـدم ثبـات مدیریـت در وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت و بدتـر از آن تغییـرات پیاپـی در دسـتورالعمل های وزارتخانه هـای 

مختلـف ازجملـه وزارت صمـت و اقتصـاد بـود. بـه طـوری کـه کرونـا بـا تمـام 

تغییرات ژنتیکی و جهش های مداوم نتوانست حریف تولیدکنندگان شود 

اما تغییرات پیاپی قوانین و دستورالعمل های حوزه تولید، تجارت و تنظیم 

بازار به واقع کار را بر تولیدکنندگان دشوار کرد. 

سال 1400 نیز همانند چند سال اخیر یک نام اقتصادی بر خود گرفت و 

با توجه به اهمیت مقوله تولید در جنگ اقتصادی چند سال اخیر، از سوی 

رهبـری بـا عنوان سـال »تولید، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شـد. 

این نام گذاری نیز از سـوی همه فعاالن صنعت مورد اسـتقبال قرار گرفت و 

همه تولیدکنندگان نیز عمل به این شـعار را سـرلوحه خود قرار دادند اما به 

واقع تنها بخش نخست این شعار یعنی تولید به تولیدکنندگان مرتبط است 

که به وظایف خود آشنا هستند و در چند سال اخیر نشان داده اند که حتی 

سـخت ترین تحریم هـا هـم نمی توانـد مانـع پیشـرفت آن هـا شـود؛ دو بخـش 

دیگـر یعنـی پشـتیبانی و مانع زدایـی، وظیفـه اصلـی دولتمـردان و سـران قـوا 

است و باید در جهت عمل به آن حرکت کنند.

پشـتیبانی از تولیـد در شـرایطی کـه فشـار تحریم هـا، صنعـت و معـدن 

کشـور را تحـت تاثیـر قـرار داده از هـر چیـزی بـرای تولیدکننـدگان واجب تـر 

اسـت. پشـتیبانی بنـا بـه گفته هـای فعـاالن بخـش تولیـد مقوله هایـی ماننـد 

تامیـن مـواد اولیـه، احـداث و تکمیل زیرسـاخت ها، تخفیف های مالیاتی به 

ویـژه حقـوق دولتـی معادن با توجه به شـرایط پیش آمده، اعطای تسـهیالت 

ارزان قیمت و اعمال تنفس برای بازپرداخت آن و... را در بر می گیرد. 

مقصود از مانع زدایی ها به اعتقاد بسیاری از صنعتگران، مقررات زدایی 

و حـذف دسـتورالعمل های زائـد و مخـل تولیـد اسـت. در چنـد سـال اخیـر 

ازجملـه  تولیـد  بـا  مرتبـط  مختلـف  حوزه هـای  در  دسـتورالعمل   صدهـا 

صـادرات، واردات و تنظیـم بـازار صـادر شـده و نـه تنهـا هیـچ یـک از آن هـا 

بـرای تولیـد نفعـی نداشـته، بلکه با صدور یک دسـتورالعمل، دسـتورالعمل 

بـر دوش  بـاری  آنکـه مشـکلی حـل شـود،  بـه جـای  و  لغـو شـده  پیشـین 

تولیدکننـدگان گذاشـته  شـده اسـت. تعـدد و تداخـل قوانیـن، مقـررات و 

دسـتورالعمل ها در کشـور به حدی شـدت گرفته اسـت که حتی بسـیاری 

از سـازمان های متولی و درگیر مقررات نیز خود دچار سـردرگمی شـده اند 

و نمی دانند اکنون کدام دسـتورالعمل در جریان اسـت! از این رو در سـال 

جاری مهم ترین مانع تولید، قوانین و مقررات دست و پاگیر بوده که طی 

دو سـه سـال اخیر فشـار مضاعفی بر تولید آورده اسـت و باید با درایت در 

سال جاری، این مقررات حذف شود. 

آنچه مسـلم اسـت، بسـیاری از دولتمردان از ابتدای هر سـال که شـعار 

معرفی می شـود در ابتدا ندای موافق سـر می دهند اما هر چه زمان پیش 

مـی رود و بـه انتهـای سـال نزدیـک می شـویم، برخی سیاسـت ها و اقدامات 

خـالف اهـداف انجـام می شـود. به عنوان مثال، الزم به یادآوری اسـت که 

در اواخـر سـال »جهـش تولیـد«، بسـیاری از واحدهـای بـزرگ صنعتـی و 

معدنـی بـا قطعـی کامـل گاز و بـرق مواجه شـدند و خسـارت های زیادی به 

آن ها وارد شد.

سال 1400، سال استراتژیکی به نظر می رسد و منافع ملی حکم می کند 

کـه دولـت و بخـش خصوصـی طـی گفتمانـی مشـترک و با توجـه تجربه های 

کسب شده در چند سال اخیر، مسیر تازه ای را پیش روی صنعت و معدن 

ایجاد کنند تا در پایان سال بتوانیم شاهد شکل گیری رونق اقتصاد غیرنفتی 

زیر سایه ثبات قوانین باشیم.

آیا 1400، نقطه عطفی برای تولید 
خواهد بود؟
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یکـی از حوزه هایـی کـه از آن بـه عنـوان جایگزین نفـت، نام برده می شـود، بخش معدن اسـت اما ایـن بخش بیـش از آنکه از 
تحریم هـا صدمـه دیـده باشـد، از بی تدبیری هایـی همچـون افزایـش حقـوق دولتـی و عدم قیمت گـذاری صحیـح محصوالت 
باالدسـتی بـه ویـژه حوزه فوالد با چالش مواجه شـده اسـت. فعـاالن حوزه سـنگ آهن در سـال 1399 با چالش جـدی افزایش 
حقـوق دولتـی مواجه شـده اند که در همین راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با علـی خیرالهی، مدیرعامل 

شرکت کیمیا معادن سپاهان به گفت وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

علی خیرالهی مدیرعامل هلدینگ کیمیا در گفت  وگو با »فلزات آنالین«:

افزایش حقوق دولتی،
 چالـش جـدی بخـش معـدن

توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت هلدینگ  ◄

کیمیا و نقش آن در بخش معدن و به ویژه حوزه 

سنگ آهن بفرمایید.

گـروه سـرمایه گذاری صنعتی معدنی کیمیا 

سپهر آذرخش با نام هلدینگ کیمیا از مهم ترین 

و  تجـاری  حـوزه  در  کشـور  فعـال  شـرکت های 

صنعتی اسـت و پنج شـرکت بسـیار مهم به ویژه 

در حوزه سنگ آهن و فوالد کشور در اختیار دارد 

معـادن  کیمیـا  شـرکت  آن هـا  مهم تریـن  از  کـه 
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سـپاهان و آهـن و فـوالد کردسـتان اسـت. در حال 

حاضـر، شـرکت کیمیـا معـادن سـپاهان 300 هـزار 

تن کنسانتره تولید می کند که در نظر داریم این 

مقـدار را تـا 600 هـزار تن افزایش دهیم و عالوه بر 

آن، 600 هـزار تـن گندلـه نیـز تولیـد کنیـم. ضمن 

اینکـه 16 درصـد از سـهام شـرکت آهـن و فـوالد 

مرحلـه  در  کـه  داریـم  اختیـار  در  را  کردسـتان 

پـروژه قـرار دارد و پیـش مـی رود. ذخیـره معدنی 

تـن  میلیـون  پیش تـر 10  داریـم،  اختیـار  کـه در 

سـنگ آهن مگنتیتـی بـا عیـار 53 درصد بـود که 

بـا توسـعه اکتشـافات، پنـج میلیـون تـن دیگـر به 

بـه  آن اضافـه شـده اسـت. عیـار کنسـانتره آن 

مشـتریان  اکنـون  هـم  می رسـد.  درصـد   66.5

و  خراسـان  فـوالد  خوزسـتان،  فـوالد  مـا،  اصلـی 

ذوب آهن اصفهان هستند.

◄  1400 سـال  در  طرح هایـی  و  برنامه هـا  چـه 

خواهید داشت؟

در سال 1400 دو خط جدید »کنسانتره فاز 2« 

و »کارخانـه  تـن در سـال  هـزار  بـا ظرفیـت 300 

بیجـار  در  تـن  هـزار   600 ظرفیـت  بـا  گندلـه« 

کردستان را به بهره برداری خواهیم رساند.

عمــده ترین مشکالتی کــه در حــال حاضـــر  ◄

شرکــت هلـــدینگ کیمیـــا بـــا آن مواجه هـســت 

را بفرمایید؟

مشـکالت عمـده ای کـه در حـال حاضـر بـا آن 

واقعـی  قیمت گـذاری  عـدم  هسـتیم،  مواجـه 

محصـوالت سـنگ آهنی اسـت کـه بـه درسـتی 

مشـخص و واضـح نیسـت. عالوه برایـن، حقـوق 

دولتـی کـه هـر سـال روند آن نامشـخص و با سـال 

دیگـر متفـاوت اسـت، دیگـر چالـش ما محسـوب 

می شـود. ضمـن اینکـه در سـال 1399 هـم میـزان 

حقوق دولتی برای شـرکت های بخش خصوصی 

را چندین برابر قیمت بخش دولتی اعالم کردند 

کـه اگـر وضعیـت بـا ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد، 

و  باال دسـتی  صنایـع  و  معـادن  کل  بـر  عـالوه 

پایین دسـتی فـوالد کشـور، هزینه هـای گزافـی بر 

می شـود.  تحمیـل  کشـور  معدنـی  صنایـع  کل 

مشـکل دیگر، واردات ماشـین آالت معدنی بوده 

کـه اخیـرا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا 

واردات آسـان ایـن ماشـین آالت موافقـت کـرده 

اسـت. ورود ایـن ماشـین آالت نیـز بایـد آسـان تر 

شـود و قطعـا اگـر ایـن مشـکل حـل شـود و بتوانیم 

معـادن را بـا ایـن ماشـین آالت بازسـازی اساسـی 

کنیـم، تولیدکننـدگان خواهنـد توانسـت قیمـت 

تمـام شـده را کاهـش دهنـد کـه ایـن امـر بـه سـود 

تولید کنندگان و در نهایت مردم خواهد بود.

به نظر شـما آیا توسـعه و اکتشـاف می تواند  ◄

پاسخگوی نیاز کشور به سنگ آهن باشد یا ایران 

باید وارد کننده این ماده معدنی شود؟

گزینـه  می توانـد  اکتشـافات  توسـعه  قطعـا 

مناسـب تری باشـد. شـرکت مـا در حـال حاضر به 

دلیل برنامه ریزی های کارشناسـی شـده در حوزه 

توسـعه اکتشـاف و پیشـبرد آن، موفق شـد سـطح 

ذخیـره خـود را بـاال ببـرد و حـدود پنـج میلیون تن 

نیـز افزایـش ذخیـره در پروانـه بهره برداری داشـته 

باشد که این روند در سال 1400 نیز ادامه خواهد 

داشـت. در واقع اگر این رویه در کل کشـور اجرا 

و برنامه ریزی هـای درسـت بـرای آن انجـام شـود، 

قطعـا بـرای افزایـش ذخایـر کنونـی و طـول عمـر 

ثمربخـش  کشـور  داخـل  از  اولیـه  مـواد  تامیـن 

خواهـد بـود. ضمن اینکـه در این امر باید به ویژه 

به اکتشـاف ذخایر عمقی که از اهمیت خاصی 

برخـوردار هسـتند نیز توجه شـود. البتـه در کنار 

آن اسـتفاده بهینـه از مـواد معدنـی موضـوع بـه 

شـدت مهمـی اسـت کـه بایـد سـعی شـود بخـش 

فـرآوری و کانه آرایی حداقل هدررفـت را در حوزه 

تولیـد داشـته باشـد و حداکثـر اسـتفاده از مـواد 

بـه طـوری کـه در تولیـد  انجـام شـود.  معدنـی 

کنسانتره، میزان هدررفت مواد آهن دار به کمتر 

از 10 درصد تقلیل یابد. در واقع اگر بازیابی آهن 

و مـواد معدنـی بـاال بـرود، تاثیـر مسـتقیمی بـر 

میزان و طول عمر ذخایر ایران خواهد داشت.

طرح مشترک شرکت کیمیا معادن سپاهان  ◄

با صبانور و دولت در چه مرحله ای است؟

طرح فوالد کردستان در دو فاز یک میلیون و 

600 هـزار تـن تولیـد آهـن اسـفنجی و یـک میلیون 

تن محصوالت فوالدی بوده که در حال پیشرفت 

اسـت. البتـه احـداث واحـد  آهـن اسـفنجی در 

در حال حاضر، شرکت کیمیا معادن 
سپاهان 300 هزار تن کنسانتره 

تولید می کند که در نظر داریم این 
مقدار را تا 600 هزار تن افزایش 

دهیم و عالوه بر آن، 600 هزار تن 
گندله نیز تولید کنیم
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بیجار کلید خورده و زیرساخت و طراحی های آن 

نیز تکمیل شده است. همچنین تامین مالی در 

امیـدوار  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  نیـز  یـک  فـاز 

هسـتیم که تا دو سـال آینده برنامه بهره برداری و 

راه اندازی به انجام برسـد. الزم به ذکر اسـت که 

و  بـوده  عمـده  سـهامدار  دولـت  پـروژه  ایـن  در 

تصمیم گیرنده اصلی محسوب می شود. شرکت 

کیمیا معادن سپاهان به عنوان بخش خصوصی 

حداکثـر تـالش را در کنـار دولـت خواهد کرد که 

این طرح به نتیجه برسد.

از نظر شما محصوالت باالدستی صنایع  فوالد  ◄

چه آینده ایی را در پیش  روی خواهند داشت؟

وضعیـت محصـوالت باالدسـتی تابـع بـازار و 

مصرف صنایع  فوالد و شـرایط رشـد اقتصادی در 

ایـن صنایـع  دیگـر،  عبـارت  بـه  و  اسـت  کشـور 

فـوالدی هسـتند کـه تاثیـر مسـتقیمی بـر تولید و 

محصوالت باالدستی صنعت همچون کنسانتره 

و گندله می گذارند. امیدوار هستیم که حداقل 

تمام محصوالت باال دستی فوالد وارد بورس کاال 

شـوند؛ چراکـه بـا ایـن اقـدام قیمـت محصـوالت 

باالدسـتی برخـالف وضعیـت کنونی، بـه تعادلی 

اکنـون  می رسـد.  واقعـی  قیمـت  و  عادالنـه 

کنسانتره سنگ آهن به صورت ضریبی از شمش 

فوالد خوزستان و 16 درصد قیمت گذاری می شود. 

ایـن در حالـی اسـت کـه متاسـفانه محصـوالت 

فـوالدی زمانـی کـه وارد بـورس کاال می شـوند، بـه 

قیمـت چندیـن برابـر بـه دسـت مصرف کننـده 

می رسد و این واسطه ها هستند که منافع اصلی 

را می برنـد. ایـن رویـه موجـب می شـود کـه منافـع 

اصلی زنجیره و سود نهایی نصیب تولیدکنندگان 

از باالدسـت تـا پایین دسـت نشـود. در واقـع اگـر 

منفعت  نهایی به تولید کنندگان برسد، می توانند 

سرمایه گذاری خود را در بخش معادن، اکتشاف، 

گندلـه، کنسـانتره و دیگـر محصـوالت باالدسـتی 

انجام  دهند.

در نهایت امیدوار هستیم برنامه های حمایتی 

دولـت در بحـث زیرسـاخت ها، معدنـی، تولیـد، 

ماشین آالت، زیرساخت ها و سوخت و موارد دیگر 

انجـام شـود چراکـه تاثیـر مسـتقیمی بـر میـزان 

کاهش قیمت و افزایش تولید خواهد داشت.
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تحریم ها را خنثی کردیم

صادرکننده در ایران تنبیه می شود!

از حوزه باالدستی فوالد نباید غافل شد
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت گروه کیان فـوالد دماوند گفت: با توجه به اسـتراتژی های کالن کشـور در صنعت فـوالد، هلدینگ کیان 
فـوالد بـه بخش هـای ابتدایی زنجیره فوالد وارد شـده اسـت زیرا بسـیاری از تولیدکننـدگان فوالد در کشـور در شـرایط کنونی به 

مواد اولیه نیاز دارند.

عضو هیئت مدیره شرکت گروه کیان فوالد دماوند:

سـید هـادی شـفیعی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت مبیـن فـوالد آینده گسـتر یکـی از 

شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ کیـان فـوالد 

دماونـد بـوده و حـوزه فعالیـت آن در چهـار بخـش 

تقسـیم می شـود کـه شـامل بازرگانـی، معدنـی، 

ساختمانی و تولیدی مربوط به زنجیره تولید فوالد 

)عمدتـا شـمش فـوالدی( بـرای مصـرف داخلـی و 

صادراتی است.

وی افـزود: برنامـه هلدینـگ کیـان فـوالد ایـن 

اسـت کـه زنجیـره تولیـد خـود را بـه تدریـج کامـل 

کنـد و از ایـن رو در مزایـده یکـی از معـادن بـزرگ 

سـنگ آهن کشـور با عنوان شیطور شـرکت کرده و 

تاکنـون حائـز باالتریـن امتیـاز شـده و همیـن امـر 

می توانـد بـه برنـده شـدن هلدینـگ کیـان فـوالد 

کمـک کنـد. بـه این ترتیـب می توانیم سـنگ آهن، 

کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فوالدی 

داشته باشیم.

تکمیل زنجیره تولید در هلدینگ کیان فوالد ■

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت گـروه کیان فـوالد 

معـدن  همسـایگی  در  کـرد:  مطـرح  دماونـد 

سنگ آهن شیطور، شرکت سنگ آهن مرکزی بافق 

قـرار گرفتـه کـه دارای خطـوط کنسانتره سـازی و 

گندله سـازی نسـبتا خوبـی اسـت و ایـن شـرکت 

ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن، چهار میلیون تن 

کنسانتره و دو میلیون تن گندله تولید می کند. 

مجموعه سنگ آهن مرکزی نیازمند احداث خط 

تولیـد آهـن اسـفنجی اسـت. ضمن اینکه یکـی از 

شـیطور  سـنگ آهن  مزایـده  در  شـرکت  شـرایط 

احداث خط کنسـانتره یا دسترسـی به آن اسـت. 

با توجه به نزدیک بودن معدن شـیطور به معدن 

سـنگ آهن مرکزی می توانیم محصوالت تولیدی 

همچـون آهـن اسـفنجی را بـه همـه نقـاط ایـران 

ارسال کنیم.

شفیعی خاطرنشان کرد: در معدن شیطور قرار 

سـنگ آهن  تـن  میلیـون  چندیـن  سـاالنه  اسـت 

مگنتیتـی تولیـد شـود و طبیعتـا مـازاد تولیـد ایـن 

میـزان سـنگ آهن هـم می توانـد نیازهـای اساسـی 

صنایع مصرف کننده اسـتان یزد را پوشـش دهد و 

هـم اینکـه می تـوان بـه دیگـر اسـتان های نیازمنـد 

رسـاند.  فـروش  بـه  را  آهنـی  سـنگ  محصـوالت 

هلدیـگ کیـان فـوالد در مجموعه هـای مختلـف 

می توانـد وظیفـه اصلـی خـود مبنـی بر توزیـع این 

محصوالت را انجام دهد. از جمله این محصوالت 

کـه نیـاز مبـرم صنایـع محسـوب می شـود، آهـن 

اسـفنجی بـوده که یکـی از کارخانه های هلدینگ 

کیـان فـوالد کـه در حـال اخـذ مجـوز احـداث آن 

و  فـوالدی  شـمش  تولیدکننـده  هسـتیم، 

مصرف کننده آهن اسفنجی خواهد بود و بنابراین 

از حوزه باالدستی فوالد نباید غافل شد
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می توانیم ماده اولیه کارخانه خود را تامین کنیم. 

صنعتـی  شـهرک  در  کارخانـه  ایـن  اسـت  قـرار 

شمس آباد احداث شود.

وی یادآور شد: هلدینگ کیان فوالد در گذشته 

نـه چندان دور سـهامدار چندین کارخانـه فوالدی 

هـم در بخـش نـورد بـه ویژه تیرآهن و میلگـرد و هم 

از  یکـی  اینکــــه  بـود. ضمـــن  فــــوالدی  شمــــش 

توزیع کنندگان درجه یک محصوالت سنگ آهن و 

فـوالد کشـور بـه شـمار می رفـت. هلدینـگ کیـان 

فـوالد سـهامدار شـرکت های پـارس آرمـان شـفق و 

فوالد قزوین در تولید میلگرد و نیز صبح پارسیان و 

امیرکبیر در حوزه تولید تیرآهن بود.

توزیع کننـده درجه یـک محصوالت  ■

فوالدی هسـتیم

عضـو هیئـت مدیره شـرکت گروه کیـان فوالد 

دماونـد گسـتر بیـان کـرد: در حـال حاضـر نیـز 

محصـوالت کارخانه هایـی ماننـد سـرمد ابرکـوه، 

آهـن و فـوالد بافـق یـزد، نـورد احرامیـان، تولیـدی 

سـپید فـراب کویـر کاشـان، ذوب آهـن اصفهـان 

بـه صـورت  و  خریـداری  کاال  بـورس  در  را  و... 

مویرگـی در سـطح کشـور توزیـع می کنیـم. بـه 

طـوری کـه تعـداد خریـداران محصـوالت توزیـع 

شده در کشور به 10 هزار نفر به صورت انباردار، 

تجار میانی و در نهایت به صورت مصرف کننده 

فـوالد  نهایـی می رسـد. چراکـه هلدینـگ کیـان 

همواره طی 20 سال اخیر توزیع کننده درجه یک 

محصـوالت فـوالدی ماننـد تیرآهـن و میلگـرد در 

کشور به شمار می رود.

شـفیعی تاکیـد کـرد: طـی دو سـه سـال اخیـر 

تالش کردیم از بخش انتهای زنجیره تولید شامل 

تیرآهـن و میلگـرد بـه تدریـج بـه بخش هـای میانی 

همچون شمش و بخش های ابتدایی زنجیره یعنی 

سـنگ آهن و کنسـانتره حرکت کنیم. علت تالش 

مـا بـرای حرکـت بـه بخش هـای ابتدایـی، تکمیـل 

کشـور  کالن  سیاسـت های  راسـتای  در  زنجیـره 

اسـت؛ چـرا کـه طـی پنـج سـال اخیـر تالش هـای 

زیادی مبنی بر تکمیل زنجیره تولید فوالد کشور 

صورت گرفته است.

 وی یادآور شد: در گذشته نه چندان دور ایران 

واردات میلگـرد و تیرآهـن را انجـام مـی داد زیـرا 

تولید این محصوالت در کشور کفاف نیاز داخلی 

را نمی داد. در شرایط کنونی تولید این محصوالت 

بـر مصـرف داخلـی فزونی یافته و اغلب به سـمت 

صـادرات ایـن محصـوالت رفته ایـم. امـا تولید آهن 

اسـفنجی، گندلـه و کنسـانتره سـنگ آهن کشـور 

هنوز با تکمیل نیاز مصرف کنندگان کمی فاصله 

دارد. بنابراین هلدینگ کیان فوالد دماوند به این 

حوزه هـا وارد شـده و توانسـته قراردادهـای نسـبتا 

خوبـی را بـه ویـژه در امـر تهاتـر عرضه مـواد اولیه و 

تحویـل محصول منعقد کـرده اسـت. ازجمله این 

قراردادهـا می تـوان بـه قـرارداد بـا اپـال پارسـیان، 

گل گهر، چادرملو و... اشاره کرد.

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت گـروه کیان فـوالد 

میـان  تهاتـر  قراردادهـای  کـرد:  تاکیـد  دماونـد 

هلدینگ کیان فوالد و سـایر مجموعه ها بر اسـاس 

نیازهـای آن هـا و عرضـه و تقاضـای موجـود در بازار 

منعقـد شـده اسـت. بـه طوری کـه هلدینگ کیان 

فـوالد عرضـه و تقاضـا را بـا هـم تنظیـم می کنـد و 

تالش مجموعه بر این اسـت که جایگاه خود را به 

و  فـوالدی  محصـوالت  توزیع کننـده  عنـوان 

سنگ آهنی تثبیت کند. البته به تدریج مسئوالن 

هلدینـگ کیـان فوالد به این نتیجه رسـیده اند که 

به ابتدای زنجیره نیز وارد شوند.

نوسانات قیمتی، چالش اصلی فعاالن  ■

صنعت فوالد

شفیعی در پایان مسائل و چالش های صنعت 

فـوالد بـه ویـژه حـوزه باالدسـت را اینگونـه مطـرح 

کـرد: قوانیـن و مقـررات وزارت صنعـت، معـدن و 

تجــــارت، قوانیـــــن انجمــن هــــای تخصصـــــی، 

زیرسـاخت ها، مسـائل بانکـی و بیمـه ای، عـدم 

حمایت بانک ها از تولیدکنندگان و... مجموعه 

چالش هایـی هسـتند کـه تولیدکننـدگان بـا آن ها 

درگیر می شوند.

همـه  امـروزه  کـه  مشـکلی  اظهارکـرد:  وی 

تولیدکنندگان فوالد با آن درگیر هستند، نوسانات 

قیمـت اسـت و متاسـفانه ثبـات قیمتـی در بـازار 

وجـود نـدارد. عـدم ثبـات قیمـت باعـث می شـود 

کوتاه مـدت  در  حتـی  نتواننـد  تولیدکننـدگان 

برنامه ریزی داشته باشند و فعالیت عادی خود را 

انجام دهند.

در همسایگی معدن سنگ آهن 
شیطور، شرکت سنگ آهن مرکزی 
بافق قرار گرفته که دارای خطوط 

کنسانتره سازی و گندله سازی 
نسبتا خوبی است و این شرکت 

ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن، 
چهار میلیون تن کنسانتره و دو 

میلیون تن گندله تولید می کند
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رئیـس هیئـت مدیره شـرکت فوالد نسـیم پایدار گفت: بـا اینکه در همه کشـورها صادرات محصـوالت نهایی مورد تشـویق دولت 
است اما در کشور ما به نظر می رسد با توجه به تورم و تغییر قوانین صادراتی، صادرکنندگان تنبیه می شوند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار:

حامد دمیرچی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

شرکت فوالد نسیم پایدار نوپا و تازه تاسیس بوده و 

پیـش از ایـن در قالـب فوالدسـازان پرتـو فعالیـت 

می کرد که شـرکت فوالدسـازان امیرآباد دماوند را 

به صورت استیجاری در اختیار گرفته و محصول 

تولیدی آن نیز میلگرد کالف و شاخه است.

وی افزود: شـرکت فوالدسازان امیرآباد دماوند 

در بنـدر امیرآبـاد قـرار دارد و فـوالد نسـیم پایـدار 

عاملیت فروش محسـوب می شـود. شـرکت ما از 

تامیـن مـواد اولیـه تـا فـروش را انجـام می دهـد امـا 

کارخانـه  پشـتیبانی  و  تولیـد  تجهیـزات،  تامیـن 

فوالدسـازان امیرآبـاد دماونـد بـا شـرکت فـوالد 

نسیم پایدار نیست.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

خاطرنشـان کـرد: شـمش فـوالد را بـه عنـوان مـاده 

اولیه تولید میلگرد تامین می کنیم و میلگرد را به 

عنـوان محصـول بـه فـروش می رسـانیم. میلگـرد 

شـاخه تولیـدی گریـد A3 از 12 تـا 32 میلی متـر 

تـا   5.5 سـایز  بـا  نیـز  کالف  میلگـرد  اسـت. 

16.5میلی متر تولید می شـود. شـرکت ما سومین 

در  کالف  میلگردهـای  تولیدکننـده  کارخانـه 

سایزهای یاد شده است.

دمیرچـی ادامـه داد: میلگـرد کالف بـا سـایز 

5.5میلی متـر در گریـد RST34 ،1008 ،1006 و 

 ،RST34 ،1008 ،1006 3، سایز 6.5 نیز با گریدSP

3SP و 5SP تولید می شوند. سایر میلگردها نیز با 

سایزهای هشت تا 10 میلی متر به صورت ساده و 

آجدار هسـتند که گرید آجدار A3 بوده و میلگرد 

ساده نیز 3SP است.

کارخانـه  تولیـد  ظرفیـت  کـرد:  بیـان  وی 

فوالدسازان امیرآباد دماوند طبق پروانه بهره برداری 

میلگرد شـاخه 750 هزار تن اسـت اما میزان تولید 

واقعـی شـرکت هم اکنـون بـه 300 تـا 350 هـزار تـن 

می رسـد. همچنین ظرفیت تولید میلگرد کالف 

کارخانه امیرآباد طبق پروانه بهره برداری 500 هزار 

تن در سال است اما میزان تولید این کارخانه نیز 

کمتـر از ایـن میـزان بـوده و 100 تـا 150 هـزار تـن 

در سال است.

تجار، مشتریان اصلی میلگرد هستند ■

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

بـا اشـاره بـه مشـتریان میلگـرد این شـرکت، عنـوان 

کرد: عمده مشـتریان میلگرد شـاخه تجار فوالدی 

هستند و در حال حاضر، مصرف کنندگان نهایی 

این نوع میلگردها بسیار کم است. آهن فروشان و 

واسطه ها بیشترین حجم خرید را انجام می دهند 

و این افراد به دلیل دارا بودن انبار در اقصی نقاط 

کشـور، قـادر بـه خرید انبوه هسـتند کـه در مراکز 

فروش آهن همچون شادآباد و آهن مکان تهران قرار 

دارند. میلگرد کالف نیز به طور عمده و 80 درصد 

توسط تجار و واسطه ها خریداری می شود.

بـه گفتـه دمیرچـی، بخشـی از میلگردهـای 

تولیدی نیز صادراتی هسـتند و ماهیانه دو تا سـه 

هـزار تـن از میلگردهـای تولیـد ایـن شـرکت، روانـه 

بازارهای صادراتی می شـوند و از آنجا که کارخانه 

فوالدسـازان امیرآباد دماوند در یک شـهر بندری و 

منطقه ویژه اقتصادی واقع شده است، ریل قطار 

صادرکننده در ایران تنبیه می شود!
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از کنـار کارخانـه عبـور می کنـد و بـه ایـن ترتیـب، 

شـرایط حمـل کاال بـا ریـل بـرای شـرکت مـا بسـیار 

آسان است.

وی اضافـه کـرد: دسترسـی بـه ریـل و راه آهـن 

سراسـری باعـث قـدرت رقابـت و کاهـش قیمـت 

شـرکت  بـرای  مناسـبی  بسـیار  شـده  تمـام 

و  اسـت  شـده  دماونـد  امیرآبـاد  فوالدسـازان 

می توانیـم محصـول خـود را بـه کشـورهای حـوزه 

CIS نیـز بـه راحتـی صـادر کنیـم. ضمـن اینکـه 

حمل با کشتی نیز با توجه به بندری بودن محل 

کارخانه امکان پذیر است.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

در خصوص مقاصد صادراتی این شـرکت، مطرح 

کرد: کشورهای گرجستان، ارمنستان، عراق و...، 

مقاصـد صادراتـی شـرکت مـا هسـتند. نکتـه قابل 

توجـه ایـن اسـت که به دلیل دسترسـی بـه راه آهن 

سراسـری، قـادر بـه ارسـال میلگردهـای خـود بـه 

کشورهای دورتر هستیم.

فوالدسـازان  شـرکت  برنامـه  کـرد:  ابـراز  وی 

امیرآباد دماوند در سال های آتی توجه به صادرات 

بـوده و بـر ایـن اسـاس در نمایشـگاه های متـددی 

شـرکت کـرده اسـت تـا بتوانـد مشـتریان صادراتی 

برای محصوالت خود بیابد.

صادرکنندگان تحت فشار قوانین هستند ■

چالش هـای  بـه  نسـبت  گالیـه  بـا  دمیرچـی 

صـادرات، اذعـان کـرد: صادرات در شـرایط کنونی 

بی نهایـت چالـش بـه همـراه دارد. در حالـی کـه 

صادرکنندگان در همه کشورها مورد تشویق قرار 

می گیرد اما در کشور ما تنبیه می شود. صادرات 

بـا اینکـه باعـث ارزآوری و ایجـاد رونـق و اشـتغال 

می شـود و دولت هـا از آن حمایـت می کننـد. در 

حالی که در کشور ما برای صادرکننده دست انداز 

مشـکالت،  همـه  وجـود  بـا  می شـود.  داده  قـرار 

صادرکنندگان و ازجمله شرکت فوالدسازان امیرآباد 

دماوند، فعالیت صادراتی خود را انجام می دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

مطرح کرد: نخستین مشکل صادراتی، انتقال ارز 

حاصـل از صـادرات بـه کشـور اسـت. بـا توجـه بـه 

تحریم ها انتقال ارز به کشور بسیار دشوار است و 

بزرگ ترین چالش صادرکننده محسوب می شود. 

صادرکننـده بـه واقـع در برخـی از مواقـع نمی داند 

ارز صادراتـی را چگونـه بـه کشـور بازگردانـد. بایـد 

توجه داشت که با توجه به تحریم ها امکان انتقال 

ارز از بانک هـا نیسـت و همـه مشـتریان صادراتـی، 

خریدهـا را بـه صورت نقـدی انجام می دهند. این 

یعنـی صادرکننـده ناچـار اسـت ارز را بـه صـورت 

نقدی دریافت و به کشور منتقل کند.

دمیرچـی تاکیـد کـرد: تجـار خارجـی همـواره 

بـرای  صادراتـی  محموله هـای  دریافـت  از  پـس 

بـه  امـا  می کننـد  صـادر  حوالـه  صادرکننـدگان 

محض اینکه یک محموله از ایران صادر می شود، 

نقـدی  صـورت  بـه  را  هزینـه  حوالـه،  جـای  بـه 

پرداخت می کنند.

وی خاطرنشـان کرد: مشـکل عمده ای که برای 

صـادرات در کشـور وجـود دارد، عـدم هماهنگـی 

اسـت.  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت،  میـان 

صادرکننده می توانست با سرعت و سهولت بارنامه 

صادراتی خود را برای گمرک اظهار و ارزیاب آن را به 

سـرعت تاییـد کنـد امـا وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت دستورالعملی را ابالغ کرد که بر مبنای آن 

بـرای صـادرات محصـول خـود  بایـد صادرکننـده 

تاییدیـه کارشـناس وزارتخانـه را نیـز اخـذ کنـد. 

وقتـی  حالـت،  خوشـبینانه ترین  در  یعنـی  ایـن 

انجـام  را  خـود  صادراتـی  اظهارنامـه  صادرکننـده 

کارشـناس  بـه  را  ایـن اظهارنامـه  بایـد  می دهـد، 

وزارتخانه بدهد تا تایید کند؛ سپس وزارت صمت 

آن را تایید می کند و تاییدیه به صورت الکترونیکی 

به گمرک ارسـال می شـود. پس از آن صادرکننده 

می تواند صادرات خود را انجام دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

ادامه داد: در بهترین حالت این فرایند یک روز به 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  می انجامـد  طـول 

صادرکننده ممکن است ده ها کامیون بار صادراتی 

بـه مرزهـا و گمـرکات صادراتی گسـیل کرده باشـد 

که هر یک روز تاخیر به وجود آمده در ارسـال بار، 

بـرای صادرکننـده هزینه هـای گزافـی را بـه همـراه 

دارد. حتـی ممکـن اسـت صـادرات بـا توجـه بـه 

تاخیرهـای پیـش آمـده از سـوی هـر دو سـازمان 

متولی، با زیان همراه باشد.

دمیرچی تصریح کرد: معضل دیگر صادرات، 

بازگرداندن ارز به کشـور اسـت. از سـال 1397 که 

ظرفیت تولید کارخانه فوالدسازان 
امیرآباد دماوند طبق پروانه 

بهره برداری میلگرد شاخه 750هزار 
تن است اما میزان تولید واقعی 

شرکت هم اکنون به 300 تا 
350هزار تن می رسد
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موضـوع بازگردانـدن ارز صادراتـی مطـرح شـد، 

همـه صادرکننـدگان موظـف بـه بازگردانـدن ارز 

صادراتی خود به کشور هستند و طبق این قانون 

صادرکننـده باید 70 درصـد ارز خود را بازگرداند. 

نکتـه تاسـف بار در خصـوص ایـن قانـون آن اسـت 

کـه از زمـان وضـع آن تاکنـون بالـغ بـر 20 بار تغییر 

کـرده اسـت. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه وقتـی 

قوانیـن جدیـد وضـع می شـود، عطـف به ماسـبق 

می شود و مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان 

به وجود می آورد.

وی بـا ذکـر مثالـی اضافـه کـرد: زمانـی طبـق 

دستورالعمل صادرات تا سقف یک میلیون دالر از 

بازگشت ارز معاف بود. اما این قانون تغییر کرد و 

همـه صادرکننـدگان موظـف بـه بازگردانـدن ارز 

شدند. این یعنی اگر فردی ماه ها قبل صادرات تا 

سقف یک میلیون دالر با معافیت انجام داد و ارز 

خود را در سایر حوزه ها طبق قانون آن زمان هزینه 

کرد، اکنون باید ارز هزینه شده ای که وجود ندارد 

را به سیستم بازگرداند!

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

عنوان کرد: تغییرات پیاپی در دسـتورالعمل های 

صادراتی همه را سردرگم کرده است و صادرکننده 

کـه بـا قوانین امروز صـادرات را انجام می دهـد، از 

قانـون فـردا خبـر نـدارد. در سـال 1399 بـا توجـه بـه 

امـکان واردات مـواد اولیـه و تجهیـزات در قبـال 

نـورد  غلطک هـای  واردات  بـه  اقـدام  صـادرات، 

کردیم و محل تامین ارز آن را نیز از صادرات اعالم 

کردیم که این اقالم در لیست سبز واردات وزارت 

صمت و طبق قانون زمان خود بود.

دمیرچـی مطـرح کـرد: قانـون واردات مـواد 

اولیه در مقابل صادرات تنها برای تولیدکنندگان 

اعمال می شـد اما با توجه به اینکه شـرکت فوالد 

نسیم پایدار کارخانه فوالدسازان امیرآباد دماوند 

متولـی  سـازمان های  سـوی  از  کـرده،  اجـاره  را 

تولیدکننده تلقی نشده و این اقالم بیش از چهار 

مـاه اسـت که در گمـرک مانده اند. بـرای واردات 

ایـن اقـالم بایـد از یـک صادرکننـده دیگـر کـه باید 

تـا  باشـد، کوتـاژ صادراتـی بگیریـم  تولیدکننـده 

بتوانیم اقالم را آزاد کنیم.

وی بـا گالیـه نسـبت رویکـرد سیاسـت گذاران 

صادراتـی نسـبت بـه تولیـد و صـادرات، ابـراز کـرد: 

متاسفانه بسیاری از قانون گذاران و سیاست گذاران 

صادراتـی ذهنیتـی نسـبت بـه تولیـد و صـادرات 

ندارد و این تلقی می شود که تمام تالش آن ها در 

جهت سنگ اندازی و دست اندازی در راه تولید و 

صادرات است.

تالش برای حضور در بورس کاال ■

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

اظهـار کـرد: مـاده اولیـه تولیـد میلگـرد کارخانـه 

فوالدسازان امیرآباد، شمش فوالدی است که تمام 

آن را از بـازار آزاد تامیـن می کنیـم و از تامیـن مـواد 

انجـام نمی دهیـم.  بـورس کاال  از  را  اولیـه خـود 

بنابرایـن بـا توجـه به تامین مـواد اولیـه از بـازار آزاد، 

فـروش  بـه  آزاد  بـازار  را در  تمـام محصـول خـود 

می رسانیم. البته تمایل زیادی به تامین مواد اولیه 

امـا  داریـم  کاال  بـورس  در  محصـول  فـروش  و 

سـنگ اندازی ها و بروکراسـی اداری بـرای پذیـرش 

شرکت فوالدسازان نسیم پایدار به عنوان نماینده 

قانونـی شـرکت فوالدسـازان امیرآبـاد دماونـد مانـع 

حضور ما در بورس کاال شده است.

فوالدسـازان  شـرکت  کـرد:  بیـان  دمیرچـی 

امیرآبـاد دماونـد خـود یـک تولیدکننده اسـت که 

تمـام  و  داده  انجـام  را  میلگـرد  تولیـد  تنهـا 

فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش را به 

پایـدار  نسـیم  فـوالد  یعنـی شـرکت  خـود  عامـل 

واگذار کرده اسـت. این موضوع یعنی واگذاری 

فعالیت های بازرگانی تولیدکنندگان به یک عامل 

بازرگانی هم در ایران و هم در بسیاری از کشورها 

مرسوم بوده و موضوع عجیبی نیست که پس از 

گذشـت چندیـن مـاه هنـوز مجـوز خریـد و فـروش 

شرکت ما در بورس کاال صادر نشده است.

وی با اشاره به شیوه نامه فوالدی که در اواسط 

سـال 1399 ابـالغ شـد، خاطرنشـان کـرد: طبـق ایـن 

شیوه نامه، همه شرکت هایی که مواد اولیه خود را 

از بورس کاال تامین می کنند، باید محصول خود را 

در بورس کاال عرضه کنند و از آنجایی که شرکت 

مـا مـواد اولیـه خـود را از بـورس تامیـن نمی کنـد، 

الزامـی هـم بـرای فـروش در بورس نـدارد. هر چند 

کـه بـه شـدت پیگیـر خریـد مـواد اولیـه از بـورس و 

عرضه آن هستیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد نسیم پایدار 

در پایان در خصوص سایر مشکالت تولیدکنندگان 

تصریـح کـرد: با اینکه شـرکت فوالدسـازان امیرآباد 

دماوند یک تولیدکننده مطرح در کشور است اما 

از تسـهیالت معمولـی کـه سـایر تولیدکننـدگان 

استفاده می کنند، بهره ای نبرده است.
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نائـب رئیـس انجمن سـنگ آهن ایـران گفـت: بهره بـرداری از ذخایـر زیرزمینی و 
نیـز هماتیتی نیازمند تکنولوژی و امکانات پیشـرفته در حوزه اکتشـاف و اسـتخراج 
اسـت و چنانچه برنامه ریزی و سـرمایه گذاری درسـت در این زمینـه صورت نگیرد، 
این سـرمایه ملی کشـور بدون اسـتفاده باقـی مانـده و نیازمند واردات سـنگ آهن 

خواهیم بود.

نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران:

علـی صفریـان در گفت و گـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: با 

بـه رونـد مصـرف سـنگ آهن در کشـور و  توجـه 

نیازهـای روز  افـزون تولید کننـدگان این حـوزه، باید 

برنامه ریـزی دقیـق در جهت اکتشـاف و بـاال بردن 

میزان اسـتخراج در کشـور صورت بگیرد. در واقع 

از یک سـو نیازمند اکتشـافات جدی هسـتیم و از 

سـوی دیگر اگر صنایع معدنی بهره برداری خود را 

افزایـش دهنـد بـه راحتـی می تواننـد بـه بازارهـای 

جهانی راه پیدا کنند.

وی افزود: اگر مشکالت و موانع سرمایه گذاران 

در حوزه اکتشـاف توسـط دولت حل شـود، شرایط 

رقابتـی بـــــر اســــاس مــــواد معــــدنی در صنــــایع 

فوالدسازی و آهن سازی فراهم خواهد شد و شاهد 

ورود سرمایه های جدید در بخش معدن خواهیم 

بـود امـا متاسـفانه قوانیـن دسـت و پاگیـر در حوزه 

و  بـرای معـدن کاران  فعالیـت  ادامـه  سـنگ آهن، 

سرمایه گذاران را دشوار کرده است.

ذخایر هماتیتی زنجیره تولید  سیمان نیستند ■

نائـب رئیـس انجمـن سـنگ آهن ایـران خاطـر 

نشان کرد: ذخایر هماتیتی ذخایر مغفول زنجیره 

فـوالد هسـتند و بایـد از زنجیـره تولیـد سـیمان بـه 

فـوالد تغییـر پیـدا کننـد. ذخایر هماتیتـی به دلیل 

سـهل الوصول بـودن و مزیت هـای مختلـف دیگـر 

نقش مهمی در صنایع معدنی کشور دارند که اگر 

در زنجیره فوالد به ذخایر هماتیتی 
توجه نمی شود

بهره بـرداری درسـتی از آن هـا صـورت گیـرد، دیگـر 

نیازی به واردات سنگ آهن نخواهیم داشت.

صفریـان بیـان کـرد: اکنـون دولـت از یـک سـو 

را  آن  صـادرات سـنگ آهن و محصـوالت میانـی 

قیمـت  از سـوی دیگـر،  و  اسـت  کـرده  محـدود 

مصـوالت فـوالدی را بـه صـورت دسـتوری تعییـن 

کرده که این خود موجب کاهش سود آوری اغلب 

معدنکاران شده است.

عملکرد قانون آزادسازی معادن بستگی به  ■

نحوه اجرای آن دارد   

نائـب رئیـس انجمـن سـنگ آهن ایـران بـا بیـان 

اینکـه آزادسـازی معـادن غیرفعال در کشـور کامال 

بستکی به عملکرد و نحوه اجرای آن توسط دولت 

دارد، عنـوان کـرد: اگـر وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت درسـت عمـل کنـد، قانـون بسـیار خوبـی 

اسـت و فضا را برای ورود سـرمایه باز می کند. در 

واقع تدوین خود این قانون کار درست و به جایی 

اسـت امـا صـرف تدویـن یـک قانـون همـه چیز حل 

نمی شود و باید دید که چگونه این قانون می تواند 

بـه حـل مشـکالت معـدن کمـک کنـد. اگر بعـد از 

تدوین قوانین آن ها را رها کنیم و یا به درستی اجرا 

و  بی فایـده  عملـی  قانون گـذاری  قطعـا  نشـوند، 

بی نتیجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: چنانچه وزارتخانه بدسلیقگی 

کنـد و قانـون مذکـور بـه خوبی اجرا نشـود، ممکن 

اسـت یـک معـدن بـا مشـکالت غیر متاثـر ماننـد 

متعارضین  محلی، منابع  طبیعی و محیط زیست 

مواجه شود که البته همگی این مشکالت مربوط 

بـه بهره بـردار نمی شـود، ولـی اگـر معدنـکار تمـام 

آن هـا را حـل کـرده باشـد و در نیمـه راه، معـدن را از 

دسـت بدهـد و شـخص جدیـدی بخواهـد تمامـی 

مراحل را از اول طی کند، قطعا تمام این مشکالت 

را مجددا خواهد داشت.

صفریان در پایان تاکید کرد: اگر دولت با نگاه 

ویژه به موضوع قانون جدید معادن را فعال کند، 

عالوه بر اینکه ذخایر کشور افزایش پیدا می کند 

می شـود،  کمتـر  کشـور  در  واردات  بـه  نیـاز  و 

سـرمایه گذاران بیشـتری سـرمایه خـود را در ایـن 

زمینه هزینه و صنایع  معدنی کشور رونق بیشتری 

پیدا خواهد کرد.
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معـاون بهره برداری و مدیر مجتمع شـرکت احیا اسـتیل فـوالد بافت گفت: با اینکه تحریم ها شـرایط را بـرای تامین قطعات یدکی 
و تجهیـزات دشـوار کـرد اما توجه به بومی سـازی و سـاخت داخل به خنثی سـازی تحریم ها و اطمینـان از تامین ایـن قطعات برای 

تداوم تولید در شرکت فوالد بافت منجر شد.

معـاون بهره بـرداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت:

یعقوب حاتمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

ماهیـت اصلـی شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت، 

تولید است. برای این منظور، در سال 1399 موفق 

شـدیم بـه میـزان 98.5 درصـد ظرفیـت اسـمی و 

برنامه پیش بینی شده سال 1399 را تولید کنیم و 

بنابراین، تولید آهن اسفنجی در فوالد بافت دقیقا 

مطابق برنامه تدوین شده پیش رفته است.

وی افـزود: دسـتیابی بـه بیـش از 98 درصـد 

ظرفیـت اسـمی در فـوالد بافـت در حالـی رقـم 

حـدود  تولیـد  واحـد  ایـن  کـه  اسـت  خـورده 

17.5درصد از اسـتانداردهای معمول تولید آهن 

اسـفنجی در واحدهـای میدرکـس بیشـتر تولیـد 

آهـن  مدول هـای  در  یعنـی  ایـن  اسـت.  کـرده 

سـال  در  بایـد  میدرکـس،  روش  بـه  اسـفنجی 

نخسـت بهره بـرداری 60 درصـد و در سـال دوم 

حداکثر تا 80 درصد ظرفیت اسمی تولید شود. 

معمـوال میـزان تولیـد ایـن واحدهـا در سـال سـوم 

به 100 درصد ظرفیت اسمی می رسد.

معاون بهره برداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد 

دوم  سـال  در  مـا  شـرکت  کـرد:  تاکیـد  بافـت 

توانسـت تقریبـا بـه 100 درصـد ظرفیـت اسـمی 

خـود برسـد و عملکـردی فراتر از دیگـر واحدهای 

میدرکس داشته باشد.

تامین قطعات یدکی بدون واردات ■

مدیر مجتمع شرکت احیا استیل فوالد بافت 

خاطرنشـان کـرد: زمانـی می تـوان تولیـد را بـه طور 

کامـل و بـدون دغدغـه انجـام داد کـه پشـتیبانی 

کامـل از بخـش تولیـد اعـم از تامیـن مـواد اولیـه و 

قطعـات یدکـی بـه خوبـی انجـام داد. در کنـار آن 

تعمیرات و نگهداری سیستم ها اعم از سیستم های 

مکانیکی، برقی، ابزار دقیق، اتوماسیون و... نیز 

در زمان مناسب صورت گیرد.

شـرکت  خوشـبختانه  کـرد:  اضافـه  حاتمـی 

فـوالد بافـت در سـال 1399 توانسـت بـا توجـه بـه 

تدابیـر اندیشـیده شـده بخش بازرگانـی و خرید، 

تامیـن مـواد اولیـه شـامل گندلـه و سـایر مـواد 

جانبی و قطعات یدکی به خوبی انجام شد. در 

همیـن حـال حـوزه نگهـداری و تعمیـرات شـرکت 

احسـن  نحـو  بـه  توانسـت  نیـز  بافـت  فـوالد 

سیستم های اساسی شرکت را در حالت پایداری 

نـگاه دارد. بـه ایـن ترتیـب، تولیـد آهـن اسـفنجی 

بـدون وقفـه و ایجـاد کمتریـن مشـکل در فراینـد 

صـورت گرفـت. ایـن تدابیـر بـرای بهره بـرداری از 

فاز نخست شرکت فوالد بافت اندیشیده شد.

وی مطرح کرد: شرکت فوالد بافت حوزه هایی 

تحریم ها را خنثی کردیم
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که احتمال می داد حیاتی باشد را شناسایی کرد؛ 

ازجملـه ایـن بخش هـا می تـوان بـه پمپ هـا اشـاره 

داشت که پیش از تحریم ها تماما از طریق واردات 

تامین می شدند. در این رابطه توسط شرکت های 

ایرانـی مهندسـی معکـوس انجـام شـد و اکنـون 

می توانیـم تمامی پمپ هـای مورد نیـاز واحد احیا 

مستقیم را از طریق شرکت های خوب داخلی که 

مهندسی معکوس را انجام دادند، تامین کنیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت احیـا اسـتیل در 

خصـوص تامیـن قطعات یدکی ابـراز کرد: پیـش از 

بـرای  ایـن دیـدگاه وجـود داشـت کـه  تحریم هـا، 

واحدهـای احیـا مسـتقیم، بایـد همـه قطعـات از 

خـارج تامیـن شـوند اما این ذهنیت تغییر کـرده و 

از طریـق  یدکـی  قطعـات  تمامـی  تامیـن  تقریبـا 

شـرکت های داخلـی انجـام می شـود. بـا توجـه بـه 

در  اسـتفاده  مـورد  سیسـتم های  عمـده  اینکـه 

واحدهای احیا مستقیم خارجی هستند، در موارد 

جزئـی همچـون کمپرسـورها و ابـزار دقیـق هـم کـه 

باید قطعات اصلی در سیستم به کارگیری شوند، 

به شیوه های گوناگون توانستیم تحریم ها را پشت 

سر بگذاریم و تامین آن ها را انجام دهیم.

حاتمـی ابـراز کـرد: بـا اینکـه تحریم هـا شـرایط 

توانسـتیم  امـا  کـرد  دشـوار  را  قطعـات  تامیـن 

بـه  حـال  همیـن  در  و  بشـکنیم  را  تحریم هـا 

و  آوردیـم  روی  داخـل  سـاخت  و  بومی سـازی 

شرکت های توانمند داخلی در زمینه قطعه سازی 

در کشـور توانسـته اند نیازهـای اساسـی شـرکت 

فوالد بافت را تامین کنند.

وی تصریح کرد: طی سالی که در انتهای آن 

توانسـت  بافـت  فـوالد  شـرکت  داریـم،  قـرار 

اشـتغال زایی مناسـبی انجام دهد. به طوری که 

توانسـتیم در برخـی از بخش هـا اسـتخدام نیـرو 

غیـر  صـورت  بـه  امـر  ایـن  کـه  باشـیم  داشـته 

پیمانـکاری  شـرکت های  طریـق  از  و  مسـتقیم 

انجـام شـد. طـی سـال 1399 حـدود 34 نفـر در 

شـرکت فوالد بافت برای توسـعه بخش حفاظت 

فیزیکی اشتغال ایجاد شده است.

تولید در فوالد بافت فراتر از انتظار بود ■

مدیر مجتمع شرکت احیا استیل فوالد بافت 

معاون بهره برداری شرکت احیا استیل فوالد بافت 

بـا اشـاره بـه برنامه هـای توسـعه ای شـرکت فـوالد 

بافت، بیان کرد: طرح توسعه و فاز دوم واحد احیا 

مستقیم شرکت فوالد بافت از محل منابع داخلی 

و از طریق افزایش سرمایه تامین شده که تا کنون 

این طرح از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. 

برای اجرای این طرح، اقدامات مقدماتی همچون 

سـفارش گذاری ها انجـام شـده و پی ریـزی مـکان 

طرح نیز به طور کامل صورت گرفته است.

حاتمـی ادامـه داد: عـالوه بـر فـاز دوم احیـا 

مسـتقیم، طـرح گندله سـازی 2.5 میلیـون تنـی 

فـوالد بافـت نیـز در دسـتور کار اسـت. ایـن طرح 

نیـز بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه در زمینـه صـدور 

ال سـی و تامیـن ارز خارجـی از طریـق فاینانس به 

وجود آمد، مجمع عمومی سالیانه شرکت فوالد 

بافت تصویب کرد که برای این طرح نیز از منابع 

داخلی انجام شود و عملیات اجرای گندله سازی 

متوقف نشود. از این رو، اقدام به انعقاد قرارداد با 

قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا کردیـم و نقشـه ها و 

زیرسـاخت های ایـن طـرح آمـاده هسـتند کـه از 

کارخانـه  احـداث  عملیـات  آتـی،  سـال  ابتـدای 

گندله سازی نیز آغاز خواهد شد.

اجرای طرح توسعه با تمام توان ■

معاون بهره برداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد 

بافت با اشاره به برنامه های سال جدید شرکت، 

اظهار کرد: در سال 1400 تولید 800 هزار تن آهن 

اسفنجی را در برنامه و بودجه سال 1400 شرکت 

مصـوب کردیـم و مصمـم بـه اجـرای ایـن برنامـه 

کنتـرل  موضـوع  در  ایـن  بـر  عـالوه  هسـتیم. 

بـه   بـاال  بـا کیفیـت  کیفیـت و تولیـد محصـول 

منظور جلب رضایتمندی و انتظارات مشـتریان 

از برنامه های بسـیار مهم شرکت برای سـال 1400 

بعـد  دو  در  موضـوع  ایـن  می شـود.  محسـوب 

کمی و کیفی برنامه داریم که توسعه را مد نظر 

قرار خواهیم داد.

وی خاطرنشـان کـرد: اجـرای فـاز دوم نیـز در 

اولویـت قـرار دارد. بـا توجـه بـه اینکـه عملیـات 

احداث کارخانه شماره 2 در یک فرآیند 28 ماهه 

تعریف شـده اسـت، امیدواریم بتوانیم در سـال 

جدیـد بـه میـزان برنامه ریـزی شـده طرح  توسـعه 

پیشرفت داشته باشد.

زمانی می توان تولید را به طور 
کامل و بدون دغدغه انجام داد که 
پشتیبانی کامل از بخش تولید اعم 
از تامین مواد اولیه و قطعات یدکی 

به خوبی انجام داد
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بـا بهـره داری از مجتمع آلومینیوم جنوب)سـالکو(، صنعت آلومینیوم کشـور در حوزه باالدسـت جـان دوباره ای گرفـت و این نوید را 
بـه صنایـع پایین دسـتی داد که بـا تکمیل فازهای بعـدی این مجتمع، نگرانی هـا در زمینه تامین مـواد اولیه به حداقل برسـد. ضمن 
اینکـه زمزمه هایـی از احـداث »آلوم شـهر« در قلـب منطقه ویژه اقتصـادی المرد به گوش می رسـد کـه غایت آن تولیـد و صادرات 
محصـوالت آلومینیومـی بـا ارزش افـزوده بـاال خواهـد بـود. در این خصوص بـا اکبر تـرکان ،رئیس هیئـت مدیره مجتمـع صنایع 

آلومینیوم جنوب گفت وگو کرده ایم که متن کامل آن در ادامه آمده است:

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب:

آلومینایی که شرکت آلومینیای جاجرم در اختیار 

آن هـا قرار می دهد، نمی توانند نیازهـای خود را به 

طور کامل تامین کنند.

طی چند ماه گذشته، با مشکالتی همچون  ◄

قطعی برق مواجه بوده اید؟

خوشبختانه این مشکل از ابتدای آغاز فعالیت 

تاکنون برای شرکت سالکو به وجود نیامده است. 

برق منطقه ای تامین کننده شرکت سالکو به طور 

جـدی مراقبـت می کنـد تـا بـرق شـرکت سـالکو به 

هیـچ عنـوان قطـع نشـود؛ چراکـه خسـارت بسـیار 

سـنگینی بـرای آلومینیـوم بـه وجـود خواهـد آمد. 

تاکنـون خوشـبختانه مـورد حمایـت همـه جانبـه 

وزارت نیرو قرار داشتیم و به نوعی شرکت سالکو 

در اولویت کاری این وزارتخانه قرار گرفته است.

چـه راهـکاری بـرای رفـع معضـل عـدم تـوازن  ◄

میـان صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی صنعت 

آلومینیوم پیشنهاد می کنید؟

همان طور که می دانید، در حال حاضر میزان 

آلومینیومی که در کشور تولید می شود، فراتر از 

داخلـی  در مصـارف  اسـت.  نیـاز کشـور  میـزان 

کشـور، میـزان مصرف آلومینیـوم 250 هـزار تن در 

سـال بوده و این در حالی اسـت که ظرفیت تولید 

آلومینیوم در کشور بیش از 750 هزار تن است که 

توسـط شـرکت های تامین کننـده ماننـد ایرالکـو، 

توسعه صنعت آلومینیوم در منطقه المرد با محوریت سالکو

وضعیـت تولیـد و فـروش سـالکو را چگونـه  ◄

ارزیابی می کنید؟

در سـال گذشـته علی رغـم وجـود مشـکالت 

متعدد، وضعیت مطلوبی را تجربه کردیم. در حال 

حاضـر، از دو بخـش فـروش برخـوردار هسـتیم کـه 

یکی فروش در بورس کاال بوده که الزامی است و 

بـه طـور هفتگـی دو تـا سـه هـزار تن شـمش خالص 

آلومینیومی را در این رینگ صنعتی برای صنایع 

داخلی کشور عرضه می کنیم که بخشی از آن به 

بابـت  نیـز  فـروش مـی رود. بخـش دیگـر فـروش 

واردات مـواد اولیـه بـه صـورت تهاتـر، از کشـور 

تـن  هـر  تولیـد  ازای  بـه  خـارج می شـود؛ چراکـه 

شـود.  تامیـن  بایـد  آلومینـا  تـن  دو  آلومینیـوم، 

تامین کننـدگان مـواد اولیـه ما نظیر کک کلسـینه 

شـمش  تامیـن،  ایـن  ازای  در  آلومینـا،  و   )CPC(

آلومینیومـی تحویـل می گیرنـد. بنابرایـن تقریبـا 

یک سـوم از محصـوالت خـود را بـرای تامیـن مـواد 

اولیه صادر می کنیم. همچنین به ازای تولید هر 

تـن آلومینیـوم، بـه میـزان 500 کیلوگـرم آنـد بایـد 

مصرف شود که چه آند وارداتی باشد و چه تولید 

داخلی، ماده اولیه آن کک کلسـینه )CPC( اسـت 

کـه حتمـا بایـد از طریـق فروشـندگان بین المللـی 

تامیـن شـود زیـرا آلومینـا بـه میـزان مـورد نیـاز در 

تولیـد  نمی شـود. ظرفیـت  تولیـد  داخـل کشـور 

جاجرم برای مجموع آلومینیوم سـازان در سراسر 

کشـور کفایـت نمی کنـد. قدیمی تریـن کارخانـه 

تولیـد آلومینیـوم اولیـه یعنـی ایرالکـو، المهـدی، 

هرمزال و ظرفیت جدید نصب شده در جاجرم به 

منظــــور ذوب آلومینیــــوم و سـالکو، بـا میـــزان 
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سالکو، المهدی و هرمزال تولید می شود. بنابراین، 

مـازاد ایـن میـزان تولیـد آلومینیـوم، بـه بازارهای 

صادراتـی جهــــانی صــــادر می شــــود. در حــــال 

حاضـر، مـاده خـام بـه کشـورهای دیگـر صـادر 

می شــــود؛ بایــــد صنــــایعی ماننــــد کابل سازی، 

رادیاتورسازی، تولید ورق آلومینیومی، لوله سازی، 

ریختــــه گری  آلومینیــــومی،  پروفیـــــل  تولیـــــد 

محصـــــوالت آلومینیــــومی ماننــــد سرسـیلندر، 

پیستــــون و همچنیـــــن تولیـــدکننــدگان رینـگ 

آلومینیومی که مصرف  کنندگان عمده آلومینیوم 

در کشـور هسـتند، رشـد پیـدا کنـد تـا بتواننـد از 

آلومینیومـی که تولید می شـود، بهره ببرنـد تا این 

محصول به صورت ماده خام صادر نشود.

بـه همیـن علـت نیـز وزارت صمـت در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد، در مجاورت کارخانه صنایع 

آلومینیـوم جنوب، »آلوم شـهر« احـداث کرده که 

برای استقرار صنایع پایین دست آلومینیوم در نظر 

گرفته شده است. ما نیز ابزارهای حمایتی در نظر 

گرفتیـم کـه تولیدکننـدگان صنایـع پایین دسـتی 

آلومینیـوم کـه تصمیـم بـه اسـتقرار واحـد تولیدی 

خـود در منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد دارنـد، بـا 

تسـهیالت مناسـب بتواننـد شـمش آلومینیومـی 

مـورد نیـاز خـود را از سـالکو بـه صـورت نسـیه بـه 

مدت 6 ماه، تامین کنند.

شـرایط کنونی موجود، مانند شـرایط به وجود 

آمـده در سـال 1350 در اسـتان اراک اسـت کـه 

شرکت ایرالکو راه اندازی شد. این در حالی بود که 

پایین دسـتی  صنایـع  از  یـک  هیـچ  سـال ،  آن  در 

آلومینیومـی وجـود نداشـتند و در سـال های بعـد 

ایـن صنایـع در اسـتان اراک راه انـدازی شـدند. بـه 

طـوری کـه هـم اکنـون، 150 شـرکت فعـال در حوزه 

آلومینیوم در این اسـتان واقع شـده که از شـرکت 

ایرالکو شمش خالص آلومینیومی دریافت کرده و 

محصوالت آلومینیوم متنوعی تولید می کنند.

امیـدوار هسـتیم در منطقـه ویـژه اقتصـادی 

از  بیـش  و  دهـد  رخ  اتفـاق  ایـن  نیـز  المـرد 

100تولیدکننده فعال محصوالت آلومینیومی، در 

المرد نیز مستقر شوند و مواد اولیه مورد نیاز خود 

را از سـالکو دریافـت کننـد تـا از این طریق بتوانیم 

محصول نهایی مانند رینگ آلومینیومی خودرو، 

بدنه سـیلندر اتومبیل، سرسـیلندر، سـیم و کابل، 

رادیاتـور و قطعـات آلومینیومـی را بـه کشـورهای 

امـر،  ایـن  تحقـق  بـرای  کنیـم.  صـادر  دیگـر 

سیاست های حمایتی مناسبی نیز در نظر گرفته 

شـده اسـت. آلومینیـوم در حـال حاضر مانند طال 

در بازار جهانی معامله و قیمت گذاری می شود و 

با این تفسیر، حاضر شدیم به تولیدکنندگان حوزه 

پایین دسـت آلومینیـوم بـه شـرط آنکـه واحدهـای 

خـود را در »آلوم شـهر« مسـتقر سـازند، شـمش 

آلومینیومـی را بـه صـورت نسـیه بـه آن هـا تحویـل 

ایـن  نیـاز  مـورد  اولیـه  مــــواد  تحویــــل  دهیــــم. 

تولیدکننـدگان، هـم می توانـد بـه صـورت مـذاب 

صـورت بگیـرد و از کارخانـه سـالکو مسـتقیم بـه 

واحدهـای مسـتقر ارسـال شـود؛ چراکـه مجتمـع 

صنایع آلومینیوم جنوب دارای فالکس های بزرگ 

حمـل آلومینیـوم مـذاب اسـت کـه بـه ایـن ترتیب 

مـاده مـذاب مسـتقیم وارد دسـتگاه های خطـوط 

تولیـد واحدهـا می شـود و هـم بـه صـورت شـمش 

سـرد باشـد. ترجیـح بـر ایـن اسـت کـه ایـن واحدها 

قـرار  تولیـد  تاسیسـات خـود را در مـدار  طـوری 

بدهنـد کـه از مـواد مـذاب بـه طـور مسـتقیم از 

کارخانه سالکو تحویل گرفته شده و آغاز به تولید 

کننـد. ایـن باعـث کاهـش هزینه هـای تولیـد ایـن 

صنایع خواهد شد.

برای سال 1400 چه برنامه هایی در نظر گرفته اید؟ ◄

آلومینیـوم تولیـد شـده در مجتمـع صنایـع 

آلومینیـوم جنـوب نسـبت بـه دیگر شـرکت های 

دارای  داخلـی،  اولیـه  آلومینیـوم  تامین کننـده 

کیفیت باالتر و درصد خلوص بیشـتری اسـت و 

امیـدوار هسـتیم ایـن مزیت مهـم را حفظ کنیم. 

ضمن اینکه در سـال 1400، اولین قدم این اسـت 

کـه بـا راه انـدازی بنـدر پارسـیان در فروردیـن مـاه 

سـال 1400، پـودر آلومینـای مـورد نیـاز خـود را بـه 

جـای واردات از بندرعبـاس، از ایـن بنـدر وارد 

می کنیـم و شـمش صادراتـی خـود را از همیـن 

بنـدر صـادر می کنیـم. بنابریـن از ایـن پس، بندر 

پارسـیان بـه صـورت اختصاصـی بـه عنـوان بنـدر 

جنـوب،  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  پشـتیبان 

خواهـد بـود. اولیـن کشـتی حامـل محصـوالت 

اولیـه آلومینیـوم در ایـن مـاه )فروردین مـاه 1400( 

به آب انداخته خواهد شد.

وزارت صمت در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، اقدام به احداث 

«آلوم شهر» جهت استقرار صنایع 
پایین دستی آلومینیوم در جوار 

سالکو کرده که مهم ترین مزایای 
آن، تامین آسان مواد اولیه و 

تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال است
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ثبات قیمتی، ناجی صنعت است

رونق بازار جهانی محصوالت مسی

صنعت لوستر، به حمایت جدی نیاز دارد



مـــس

هفتهنامه

28
é 1400  فروردین ماه é 159  شماره 

مدیرعامـل شـرکت تعاونی سـیم و کابل اصفهان مطمئن گفـت: تولیدکنندگان و صنعتگران به هیـچ عنوان امیـدوار به کاهش قیمت ها 
نیسـتند و بـرای ادامه مسـیر تولید نمی توانند هدف گـذاری و برنامه ریـزی  کنند. تنها راهی کـه می تواند صنعت را از بحـران جدی نجات 

دهد، ثبات دائمی قیمت ها است که در چند سال اخیر کمتر شاهد آن بوده ایم.

مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل اصفهان مطمئن:

ثبات قیمتی، ناجی صنعت است

علـی احمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

افزایش قیمت ها برای حلقه های مختلف صنعت 

تبعات ناگوار بسیاری داشته است و در این چند 

سال با رشد نرخ ها، قدرت خرید در تمامی اقشار 

به صورت قابل مالحظه ای رو به کاهش بوده و به 

مشـکالت پیشـین معضـالت جدیـدی را اضافـه 

کرده است. عمال صنعتگری در شرایط فعلی قادر 

به فعالیت نیست. ما به زحمت توانستیم فعالیت 

خـود را در زمینـه تولیـد و فـروش محصول تاکنون 

حفـظ کنیـم و در مقایسـه بـا سـال های گذشـته به 

شـدت شـاهد رونـد نزولـی میـزان تولیـد و فـروش 

خـود هسـتیم کـه این وضعیـت به هیـچ وجه قابل 

قبول نیست.

وی افزود: شرکت سیم و کابل اصفهان مطمئن 

تولیدکننده انواع سیم و کابل برقی است و با توجه 

به نیاز و سـفارش مشـتری محصول تولید کرده و 

در اختیـار مصرف کننده قـرار می دهد. قابل ذکر 

است که عمده محصول این شرکت سیم و کابل 

بـا 50 درصـد  افشـان اسـت. مـا در حـال حاضـر 

ظرفیـت دو سـال گذشـته فعالیـت داریـم و بـرای 

بـا معضـالت و  تولیـد ایـن میـزان محصـول نیـز 

چالش های مختلفی مواجه هسـتیم. از هر لحاظ 

نسبت به سال های گذشته با مشکالت بیشتری 

دست و پنجه نرم می کنیم.

تولیـد  بـرای  تولیدکننـده مطـرح کـرد:  ایـن 

سـیم و کابـل برقـی بـه مس با درصد خلـوص باال 

نیاز است که مس مصرفی را به شکل مفتول تهیه 

می کنیم. قیمت مفتول مس در بازار آزاد نسبت 

بـه بـورس کاال پایین تـر اسـت و معمـوال افـرادی 

را  بـورس  در  شـده  عرضـه  مفتـول  کـه  هسـتند 

خریـداری کـرده و در بـازار آزاد بـا قیمـت کمتـری 

می فروشند که با این عمل باعث دو نرخی شدن 

مفتول مسی و برهم خوردن بازار می شوند. ما در 

مجموع و در هر شرایطی مایحتاج خود را از بورس 

کاال خریداری می کنیم.

از مواد اولیه مرغوب داخلی استفاده می کنیم ■

مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل اصفهان 

مطمئـن در ادامـه گفـت: مفتـول مسـی و گرانـول 

PVC دو مـاده اصلـی اولیـه مورد نیاز جهت تولید 

انواع سیم و کابل برقی به حساب می آیند و هر دو 

ماده را از نمونه های باکیفیت شرکت های داخلی 

شـرکت های  ازجملـه  می کنیـم.  خریـداری 

تولیدکننده مفتول مسی مرغوب می توان دنیای 

مس کاشان و گیل راد شمال را نام برد و همچنین 

بسیاری از شرکت های پتروشیمی در کشور فعال 

هسـتند که گرانول با سـطح اسـتاندارد و کیفیت 

باال را تولید و روانه بازار می کنند.

وی خاطرنشـان کـرد: افزایـش قیمت هـا بـه 

شـده سـطح  موجـب  اولیـه  مـواد  قیمـت  ویـژه 

سفارشـات بـه طـور چشـمگیری بـا افـت مواجـه 

کاهـش  باعـث  تدریـج  بـه  جریـان  ایـن  و  شـود 

میزان تولید در واحدهای صنعتی می شـود. به 

سـایر  همچـون  مـا  نیـاز  میـزان  مثـال،  عنـوان 
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مفتـول  همچـون  اولیـه ای  مـواد  بـه  همـکاران 

مسـی بـه حداقـل رسـیده اسـت کـه نتیجـه آن، 

کاهـش میـزان معامـالت ایـن محصـول در تـاالر 

بـه  آزاد  بـازار  بـورس کاال و همچنیـن  صنعتـی 

حداقـل میـزان و یـا گاهـی بـه صفـر بـوده اسـت. 

در چنـد هفتـه  باقـی مانـده بـه پایان سـال 1399، 

عمـال در رینـگ بـورس کاال معاملـه ای صـورت 

نگرفت که این صرفا به دلیل عدم وجود تقاضا 

بـرای سـیم و کابـل و در ادامـه مفتـول بـه عنـوان 

ماده اولیه بود.

آلومینیوم به تدریج جایگزین مس می شود ■

احمـدی مطـرح کرد: در شـرایط فعلـی میزان 

سـاخت و سـاز نیز به شـدت با افت مواجه شـده 

کـه ایـن موضـوع نیـز بـه کاهـش مصـرف سـیم و 

تنهـا  گفـت  می تـوان  انجامیـد.  خواهـد  کابـل 

تولیدکنندگان سیم و کابل های دو شاخه که در 

لـوازم برقـی مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد از رونق 

نسبی برخوردار هستند. عمده مشتریان داخلی 

برقـی و  لـوازم  تولیدکننـدگان  انبوه سـازان و  مـا 

خانگی هستند و تاکنون نیز به صورت مستقیم 

صـادرات نداشـتیم. گاهـی شـرکت های واسـطه 

محصول تولیدی ما را خریداری و به کشـورهای 

همسایه ارسال می کنند.

مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل اصفهان 

مطمئـن اظهـار کـرد: بـا افزایـش قیمـت مـس در 

داخـل و خـارج کشـور، بسـیاری از تولیدکننـدگان 

سـیم و کابل حوزه فعالیت خود را تغییر خواهند 

داد و بـه سـمت فلـز ارزان تـری همچون آلومینیوم 

کابل هـای  و  سـیم  اسـت  ذکـر  قابـل  می رونـد. 

آلومینیومی به دلیل رسانایی کمتر نمی توانند به 

هیچ وجه جایگزین سیم و کابل های مسی شوند 

امـا آن هـا نیـز کاربردهـای خاص خـود را دارنـد و از 

همه مهم تر، تولید آن ارزان تر تمام می  شود.

وی اذعـان کـرد: در شـرایط نابسـامان کنونـی 

را  مـا مجموعه هـای خـود  از همـکاران  بسـیاری 

تعطیـل کرده انـد و یـا با حداقل ظرفیت ممکـن در 

حـال فعالیـت هسـتند. حـال صنعت اصـال خوب 

نیست و هیچ دادرسی نیز وجود ندارد. در چنین 

وضعیتی ما و سایر واحدهای تولیدی افق روشنی 

و  برنامه ریـزی  و  نمی بینیـم  رو  پیـش  در  را 

هدف گذاری به یک حسـرت تبدیل شـده اسـت. 

عمـال کاهش قیمتی رخ نخواهـد داد اما می توان 

بـه ثبـات قیمـت امیـد بسـت کـه در این صـورت، 

قطعـا صنعـت سـاخت و سـاز  مجـددا بـه روزهـای 

اوج خود باز خواهد گشـت و میزان مصرف سـیم 

چنیـن  در  یافـت.  خواهـد  افزایـش  نیـز  کابـل  و 

شرایطی شاید صنعت سیم و کابل از رکود کنونی 

نجات پیدا کند.

قیمت ها در مدار صعود! ■

احمـدی در پایـان تاکید کـرد: آینده صنعت و 

اقتصـاد کشـور بـه هیـچ عنـوان قابـل پیش بینـی 

نیسـت و همان طـور کـه می دانیـد قیمت جهانی 

مس نیز در حال رکوردشکنی است و این موضوع 

نیز به روند صعودی قیمت های داخلی نیز دامن 

می زنـد. دلیـل اصلـی افزایش قیمت مس فقط به 

میـزان تقاضـای کشـور چیـن بـه عنـوان بزرگ ترین 

مصرف کننده فلز سـرخ دنیـا ارتبـاط دارد و هرچه 

قیمت ها رشد کند، قدرت خرید کاهش می یابد 

و صنعت وضعیت بدتری به خود خواهد دید. نا 

یـک سـال گذشـته شـیوع  گفتـه نمانـد کـه در 

ویـروس کرونـا نیـز مشـکالت واحدهـای تولیـدی 

داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

افزایش قیمت ها به ویژه قیمت 
مواد اولیه موجب شده سطح 

سفارشات به طور چشمگیری با 
افت مواجه شود و این جریان به 
تدریج باعث کاهش میزان تولید 

در واحدهای صنعتی می شود
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مدیرعامـل شـرکت مژده نور گفت: صنعت لوسـتر ایران توانسـته با وجود تمام مشـکالت حاکم بـر اقتصاد و صنعت کشـور، به جایگاه 
قابـل قبولـی در دنیا دسـت یابـد. عالوه بر چالش هـای تحریمی، موانـع داخلی بسـیاری گریبان این صنعت پول سـاز را گرفته اسـت و 

دولت باید در راستای ایجاد رونق اقتصادی، حمایت های الزم را از تولیدکنندگان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مژده نور:

صنعت لوستر، به حمایت جدی نیاز دارد

هـادی بابایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات انالین«، اظهار داشـت: 

مجموعه ما بیش از 50سـال می شـود که در حوزه 

لوسترسـازی مشـغول بـه فعالیـت اسـت. لوسـتر، 

آینه، شـمعدان، سـاعت، مجسـمه، کنار سـالنی و 

میـز ازجملـه محصـوالت تولیـدی مـا هسـتند. در 

واقـع هـر محصولـی را کـه بتوان با برنز سـاخت، ما 

قـادر بـه تولیـد آن هسـتیم و برنز مـاده اولیه اصلی 

محصـوالت مـا اسـت. مـا برنـز را بـه شـکل زردبار یا 

تهیـه  از  پـس  زردبـار  می کنیـم.  تهیـه  لوب بـار 

بالفاصله وارد مرحله ذوب و ریخته گری می شود. 

ریخته گـری بـه دو روش مـدرن و سـنتی انجـام 

می شـود و روش قدیمـی بـه ریخته گـری ماسـه ای 

معـروف اسـت کـه در ایـران بیـش از دو هـزار سـال 

قدمت دارد.

از  سـنتی،  روش  در  افـزود:  ادامـه  در  وی 

قالب هایـی بـه نـام درجـه و نوعـی شـن و ماسـه 

مخصوص ریخته گری اسـتفاده می شـود؛ به این 

شـکل کـه درجه هـا را بـا شـن و ماسـه پر می کنیم 

و بـه واسـطه کوبیـدن، ماسـه درون درجه هـا را 

منسـجم می کنیـم. سـپس قطعـه مـورد نظـر را با 

مـوم و یـا پالسـتیک می سـازیم و بیـن دو درجـه 

از  بعـد  را  پالسـتیکی  قالـب  می دهیـم.  قـرار 

فرم گیـری از بیـن دو قالـب خارج کـرده و برنج را 

بـه صـورت مـواد مـذاب، از طریق حفره هایی که 

در شـن و ماسـه ایجـاد کرده ایـم، بـه محـل خالـی 

بیـن دو درجـه هدایـت می کنیم و زمـان کافی را 

بـرای خنـک و شـکل گیری بـه مـذاب می دهیـم. 

در چنـد سـال اخیـر، در صنعـت لوستر سـازی 

ریخته گری به روش های مانند فورج، دایکست 

و موم نیز انجام می شـود. ما برای بهره جویی از 

روش هـای جدیـد ریخته گـری با سـایر واحدهای 

مشغول در این حرفه همکاری داریم.

بـا  رابطـه  در  نـور  مـژده  شـرکت  مدیرعامـل 

فروش داخلی و صادراتی لوستر و عوامل موثر بر 

فرایند آن، عنوان کرد: در سه سال اخیر به دلیل 

افزایـش قیمـت  انـواع کاالهـــا و نوســانات ارزی، 

شـرایط زندگی مردم با سـختی هایی روبه رو شده 

اسـت. لوسـتر بـا توجـه بـه اینکـه جـزو کاالهـای 

لوکـس محســـوب می شـــود و یـک نیـــاز حیاتـی 

نیســــت، در نتیجــــه خریــــد ایـــن وسیلــــه در 

می گیـرد.  قـرار  خانـواده  هـر  آخـر  اولویت هـای 

فـروش داخلـی محصوالت ما در چند سـال اخیر 

بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت امـا صـادرات آن، 

شـرایط نسـبتا خوبـی را سـپری می کنـد. کشـور 

روسـیه از سـال های دور یکی از مشـتریان دائمی 

لوسـترهای ایرانـی بـوده اسـت و اسـتقبال قابـل 

توجهـی از محصـوالت ایرانـی می کند. عـالوه بر 

عـراق،  آذربایجـان،  کشـورهای  مـردم  روس هـا، 

کانادا و برخی کشورهای اروپایی نیز از مشتریان 

خارجـی لوسـترهای ایرانـی بـه حسـاب می آینـد. 

صنعت لوسـتر کشور، توانایی ایسـتادن در مقام 

سوم را بعد از کشورهای ایتالیا و فرانسه دارد.
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لوسترهای ایرانی کیفیتی جهانی دارند ■

کیفیـت  سـطح  برابـری  خصـوص  در  بابایـی 

لوسـترهای ایرانـی بـا محصـوالت مشـابه خارجی، 

بیان کرد: ایران در تولید محصوالت برنزی به  ویژه 

لوسترهای برنزی در دنیا جایگاه مطلوبی را به خود 

اختصـاص داده اسـت، بـه  طـوری  کـه تـا بـه امـروز 

توانسته در بین ده کشور نخست این صنعت در 

در  ایرانـی  لوسـترهای  چراکـه  گیـرد.  قـرار  دنیـا 

ظرافـت، رنگ آمیـزی، نـوع مـواد اولیـه، طراحـی و 

مونتاژ از برندهای مطرح دنیا به  حساب می آید و 

در صـورت حمایـت صحیـح از تولیدکننـدگان این 

ایـران  برنـزی  صنایـع  و  لوسـتر  صنعـت  صنـف، 

می توانـد بـه باالتریـن سـطح کیفیـت و جایـگاه در 

دنیا برسد.

وی در رابطـه بـا مشـکالت موجـود در صنعت 

لوسـتر توضیـح داد: اولیـن و بزرگ تریـن مشـکل 

فعاالن در این صنعت، تامین مواد اولیه اسـت. با 

وجـود اینکـه عمـده مواد مصرفـی از داخل کشـور 

تامین می شـود اما به دلیل نوسـان قیمت فلزات، 

افرادی که تامین کننده مواد اولیه هستند قیمت 

را به نرخ روز محاسبه می کنند. تولیدکنندگان با 

وجـود اینکـه قراردادهـای چندیـن ماهـه را تنظیـم 

می کنند مواد اولیه را باید به قیمت روز خریداری 

کنند و این امر ضررهای زیادی را به  همراه دارد. 

تا چند سال گذشته فقط قیمت طال به این شکل 

و روزانـه بـود امـا در حـال حاضـر، نـرخ تمـام فلزات 

لحظـه ای تغییـر می کنـد و بایـد بـه صـورت نقدی 

خریـداری شـوند کـه ایـن موضـوع بـرای صنایـع 

مصرف کننـده فلـزات حکـم سـم را دارد! مـا بـه 

نـوع   50 مثـال،  عنـوان  بـه  تولیدکننـده  عنـوان 

محصـول و یـک لیسـت قیمـت داریـم کـه ایـن 

لیست را در اختیار مشتری قرار می دهیم و امکان 

تغییـر روزانـه قیمت این لیسـت وجـود نـدارد زیرا 

سـاالنه بـا توجـه بـه میـزان تـورم، افزایـش حقـوق 

پرسـنل و هزینه هـای جانبـی یـک لیسـت قیمـت 

تهیه می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت مـژده نـور تصریـح کـرد: با 

ادامـه رونـد افزایشـی قیمـت مـواد اولیـه و فروش 

محصـوالت بـا قیمت های تقریبا بدون تغییر، به 

زودی قطعـا بـا کمبـود سـرمایه مواجـه خواهیـم 

شد. معضل بعدی ما و تولیدکنندگان مطرح در 

مدل هـای  و  طـرح  کـردن  کپـی  صنعـت،  ایـن 

صنعـت،  ایـن  در  اسـت.  برنـزی  محصـوالت 

خالقیت حرف اول و آخر را می زند و کارگاه های 

و  ایـده  انتظـار  در  کـه  دارد  وجـود  بسـیاری 

طرح هـای دیگـر تولیدکننـدگان هسـتند کـه آن 

محصول را با همان طرح با اندکی تغییر بسازند. 

تولیـد اولیـن محصـول سـخت اسـت و ما چندین 

و  تـالش  جدیـد  کاالی  یـک  خلـق  بـرای  مـاه 

برنامه ریزی می کنیم و تولیدکننده های کپی کار 

در یـک چشـم بـه  هـم زدن، طـرح و ایده مـا را از آن 

در  حفاظتـی  هیـچ  واقـع  در  می کننـد.  خـود 

خصوص حقوق تولیدکنندگان نیز نمی شود.

دالالن نسبت به تولیدکنندگان سود  ■

بیشتری می برند

بابایی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ما، وجود 

اسـت.  صـادرات  سـخت  شـرایط  و  تحریم هـا 

تولیدکننده به دلیل عدم دسترسی مستقیم به 

مشتریان خارجی از کار سودی نمی برد، بلکه در 

این میان دالالنی هسـتند که محصوالت را از ما 

با قیمت ارزان خریداری می کنند و با ترفندهایی 

و با چندین برابر قیمت آن  را به دست مشتریان 

می رسـانند و در واقع بیشـترین سـود را می برند. 

بـــــه طــــور کلـی بـا وجــــود تحریم هــــا و رکـــــود 

اقتصـادی کشـور، شـرایط تولیـد بسـیار سـخت 

خارجـی  مشـتریان  اینکـه  ضمـن  اسـت.  شـده 

حاضـر نیسـتند بـه ایـران سـفر کننـد و مـا مجبور 

هستیم با واسطه محصوالت خود را صادر کنیم. 

بـازار لوسـتر بسـیار وسـیع اســـت و بـه دلیــــل 

جایگاه ویژه خالقیت در این حرفه، رسـیدن به 

بن بسـت در ایـن صنعـت مفهومـی نـدارد و هـر 

چقـدر تعـداد تولیدکننـدگان زیاد شـود، همه با 

هـم می توانیـم بـه  صـورت مـوازی بـا یکدیگـر به 

تولید و رقابت بپردازیم.

وی در پایان مطرح کرد: صنعت لوستر با تمام 

مشـکالت تـا بـه امـروز توانسـته در رده هـای بـاالی 

جهانی قرار گیرد و اگر چالش های مربوط به بیمه، 

مالیات و مسـائل محیط زیسـتی توسط نهادهای 

دولتی حل شود و به  جای سنگ اندازی، حمایتی 

بیشـتری کننـد، قطعـا رونـق بیشـتری را در ایـن 

صنعت شاهد خواهیم بود.

عالوه بر روس ها، مردم کشورهای 
آذربایجان، عراق، کانادا و برخی 

کشورهای اروپایی نیز از مشتریان 
خارجی لوسترهای ایرانی به 

حساب می آیند
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مدیرعامل شـرکت آهن افرا گفت: با کشـف واکسـن ویروس کرونا، واحدهـای تولیدی در دنیا جان دوباره گرفتنـد و با رونق گرفتن تولید، 
میـزان تقاضـا برای مس بیش از پیش شـد و در نتیجـه با افزایش معامالت در بورس فلزات لندن، شـاهد رکوردشـکنی های قیمتی این 

فلز استراتژیک هستیم که در صورت عدم بروز اتفاق تازه ای، این حرکتی صعودی قیمت ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آهن افرا مطرح کرد:

رونق بازار جهانی محصوالت مسی

امیربهمـن خالـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: قیمـت داخلـی فلزات آهنـی و غیر آهنی 

به طور مسـتقیم به نرخ ارز وابسـته اسـت، در سه 

مـاه اخیـر کـه اخبار کشـف واکسـن ویـروس کرونا 

قوت گرفته است تقریبا تمام صنایع و واحدهای 

تولیدی در دنیا شروع به کار کردند و میزان تقاضا 

برای فلز مس مسیر افزایشی را بعد از مدت ها به 

خـود گرفـت در نتیجه میزان معامـالت در بورس 

کاال نیـز بـه اوج رسـید و در نهایـت شـاهد افزایـش 

قیمـت فلـز سـرخ شـدیم کـه همچنـان در کانـال 

9هزار دالر افت و خیز می کند.

وی افـزود: در حـال حاضـر بـه نوعـی آرامـش به 

دنیای صنعت تزریق شده است و تولیدات کم و 

بیش انجام می شـوند. این روند با پیشـرفت حوزه 

پزشـکی در مهـار ویـروس کرونـا همچنـان ادامـه 

خواهد یافت و افزایش قیمت را برای مس می توان 

با قاطعیت پیش بینی کرد. در واقع با بیشتر شدن 

فعالیت صنعتی، میـزان تقاضا برای مـس افزایش 

می یابـد و ایـن موضـوع بـه تدریـج موجـب گـران 

شدن قیمت جهانی می شود. قیمت داخلی این 

فلـز اسـتراتژیک تحـت تاثیـر دو عامـل نـرخ دالر و 

قیمت بورس لندن با شـتاب بیشـتری نسبت به 

دنیا مسیر صعودی را می پیماید که این موضوع 

مسـی  محصـوالت  مصرف کننـدگان  مـزاج   بـه 

خوش نمی آید.

مدیرعامـل شـرکت آهن افـرا عنوان کـرد: ما به 

عنـوان تولیدکننـده مقاطع برنجی شـاهد سـخت 

شدن شرایط تولید هستیم؛ چراکه فعالیت تولیدی 

در کشـور تنها تحت تاثیر قیمت جهانی نیسـت 

بلکـه عوامل ریز و درشـت بسـیاری عرصـه را برای 

تولید سخت می کنند و صنعتگر به تنهایی قادر 

به حل آن ها نیست.

خالـدی تاکیـد کـرد: مقاطـع برنجـی ازجملـه 

قطعات پرکاربردی است که در بسیاری از صنایع 

همچون قفل و یراق آالت، تاسیسات، صنایع گاز، 

خودروسازی و سایر فعالیت ها مورد استفاده قرار 

مقطـع  هـر  بـه  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  می گیـرد. 

هندسـی، در اصطالح میلگرد یا گرد می گویند و 

مقاطع غیرهندسی نیز شکل خاص خود را دارد و 

نـام واحـدی را نمی تـوان بـرای آن ها به کار برد. این 

مقاطع تولیدی ما انواع و سایزهای متنوعی دارد و 

اغلـب بـر اسـاس سـفارش مشـتری انـدازه مقطـع 

مشخص می شود.

وی اضافـه کـــرد: ترکیـــب آلیــــاژی کـه بــــرای 

ساخــــت مقاطــــع برنجــــی مــــورد استفـــاده قرار 

تعییـن  مشـتری  نیـاز  اسـاس  بـر  نیـز  می دهیـم 

می شود و سعی داریم که در همه احوال و شرایط 

اقتصـادی مشـتریان خـود را راضـی نگـه داریـم. 

انـدازه مقاطـع از سـه میلی متـر آغـاز شـده و طبـق 

مصرف در صنایع مختلف بیشتر می شود اما در 

مجمـوع بـازه انـدازه ای ایـن نـوع قطعـات از سـه تا 

70میلی متر متغیر است.

شـد:  یـادآور  افـرا  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

محصوالت تولیدی ما از نظر دارا بودن کیفیت در 

سـطح عالی قرار دارند. تا به اینجای کار موفق به 

صـادرات نشـده ایم و فقـط بـازار داخلـی را بـه طـور 

کامل پوشش داده ایم. همکارانی داریم که تاکنون 

قطعات تولیدی خود را نیز به سایر کشورها صادر 

کرده انـد و در واقـع ایـن نـوع فـروش بـرای آن هـا 

بـا بررسـی  دقیـق   توجیـه اقتصـادی دارد امـا مـا 

وضعیـت صنعـت و بـازار کشـور، بـازار داخلـی را 

برای خود مقرون به صرفه تر می دانیم.

این فعال صنعتی اذعان کرد: در بازار داخلی، 

تولیدکنندگان بزرگی فعال هستند که محصوالت 

بـــا کیفیتـــی را عرضــــه می کننــــد. در خصـوص 

صــــادرات نیــــز می تــــوان گفــــت کـه تعامـــالت 

بین المللـی مشـکالت خـاص خـود را دارد و کمتـر 

تولیدکننـده ای قـادر بـه صادرات محصول اسـت. 

نقـل و انتقاالت مالی، مهم ترین مشـکل صـادرات 

محسوب می شود؛ چراکه بعد از فروش محصول 

بـه مشـتریان خارجـی، بازگردانـدن ارز به کشـور با 

مشـکالتی متعددی مواجه اسـت که این موجب 

می شـود صادرات در نظر برخی از تولیدکنندگان 

اقتصادی به نظر نرسد.

خالدی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی 

که تولیدکنندگان ایرانی فقط با آن مواجه هستند 

نوسان شدید نرخ ارز است؛ چراکه این موضوع بر 

قیمـت فلـزات بـه ویـژه مس تاثیـر مسـتقیم دارد. 

نرخ جهانی مسـی با شـیب مالیم در حال افزایش 

اسـت و ایـن میـزان افزایـش تاثیـر چندانی بـر روند 

فعالیت واحدهای تولیدی در دنیا ندارد و امیدوار 

هستیم که مسئولین مربوطه در جهت حمایت از 

تولیدکنندگان و صنعتگران این کشـور تمهیدات 

جدی را عملی و اجرایی کنند تا رونق بیشتری به 

واحدهای تولیدی بازگردد.
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دبیـر اجرایـی اتحادیـه صادرکنندگان فـرآورده های صنایع و معادن سـرب و روی ایران گفـت: با توجه به تشـدید تحریم ها و افت 
شـدید درآمـد نفتـی، دولـت می توانـد از طریق بخش خصوصـی به ایجـاد رونق در اقتصاد کشـور کمک کنـد اما این امـر منوط به 

حمایت دولت از این بخش است.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران:

باید به پتانسیل بخش خصوصی توجه ویژه ای شود 
قانون آزادسازی معادن غیرفعال، به نفع معدن دار نیست  

ژیـال نعمتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

بـا توجـه بـه ایـن کـه مهم تریـن معضـل کنونـی 

صنعـت سـرب و روی کشـور، تامیـن مـواد اولیـه 

اسـت، یکی از مشـکالت شرکت های خصوصی، 

تامین خاک معدنی از معدن انگوران به حساب 

می آیـد. حتـی با وجود برگزاری جلسـات متعدد 

با وزارتخانه و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، 

متاسفانه بین بخش خصوصی و عرضه کنندگان 

اصلـی خـاک معدنـی اختالف های بزرگـی وجود 

دارد که تاکنون هم برطرف نشده اند.

سـهمیه  تولیدکننـده  هـر  بـرای  افـزود:  وی 

مطابـق بـا ظرفیـت تولیـد قیـد شـده در پروانـه 

بهره بـرداری آن واحـد تولیـدی، در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت؛ سهمیه های اختصاص داده شده یا 

به میزان تامین نیاز نیستند یا همین مقدار کم 

بـه دسـت تولیدکننـدگان  هـم، دیرتـر از موعـد 

می رسـد. ایـن مشـکل بـزرگ، سـال های متمـادی 

اسـت کـه بـرای بخـش خصوصـی چالـش ایجـاد 

چالـش  ایـن  هسـتیم  امیـدوار  کـه  اسـت  کـرده 

هرچه زودتر برطرف شود.

سرب و روی جزو کانی های کمیاب و  ■

استراتژیک است

ادامـه  ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در 

مطرح کرد: برای تامین خاک معدنی مورد نیاز 

از خـارج از کشـور، بـه صـورت کلـی از دو روش 

برای این کار استفاده می شود که عبارت است 

از ورود موقت که بیشتر از این روش در صنعت 

تولید شـمش روی در کشـور اسـتفاده می شـود. 

در این روش، خاک معدنی که معموال از کشور 

ترکیـه وارد می کننـد را فـراوری کـرده بـه شـمش 

روی تبدیل می کنند و محصوالت تولید شده را 

البتـه  می کننـد.  صـادرات  ترکیـه  مقصـد  بـه 

تالش هـای زیـادی هـم صـورت گرفتـه تا بتـوان با 
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کشـورهای دیگـر کـه در صنعـت سـرب و روی 

فعـال هستنـــد نیـز معامالتـی انجـــام و خـــاک 

معدنی از آن ها خریداری و وارد کشور شود.

صادرکننـــدگان  اتحادیــــه  اجرایــــی  دبیـــــر 

فرآورده هـای صنایـع و معـادن سـرب و روی ایـران 

در ادامه متذکر شد: از آن جایی که فلز سرب و 

روی جـزو کانی هـای کمیـاب در سراسـر جهـان 

اسـت، هـر کشـوری هـم کـه منبـع یـا منابعـی از 

سرب و روی دارد، سعی در استفاده آن در داخل 

کشور خود دارد و شمش و کنسانتره تولید شده 

را در بـازار داخلـی خـود به فروش می رسـاند تا به 

ارزش افزوده بیشتری دست یابد.

تولید »کج دار و مریز« ■

نعمتـی خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه ذخایـر 

روی معـدن انگـوران در حـال حاضـر رو بـه اتمـام 

از  بهره بـرداری  کـه  شـده  بنـا  بنابرایـن  و  اسـت 

خـاک  اسـتخراج  جایگزیـن  مهدی آبـاد،  معـدن 

ایـن امـر  انگـوران شـود کـه تاکنـون  معدنـی از 

محقـق نشـده اسـت. در تامیـن مـواد اولیـه برای 

دچـار  شـدت  بـه  روی  و  سـرب  شـمش  تولیـد 

مشـکل هسـتیم و تصـور بـر ایـن اسـت کـه بـا ایـن 

شیوه که در دست اجرا قرار گرفته و هیچ کدام 

از طرفیـن بـرای تغییـر روش تامیـن مـواد اولیـه 

حاضر به پذیرش مسـئولیت نیسـتند و کاری از 

فعـال  برنمی آیـد،  نیـز  صمـت  وزارت  دسـت 

شـرکت ها بـه صـورت کـج دار و مریـز، در حـال 

ادامه فعالیت خود هستند.

توقف ناگهانی حرکت کوره ها ■

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در پاسـخ بـه 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در خصوص چرایی 

عـدم رفـع مشـکالت مذکـور در برگزاری جلسـات 

پی درپـی، تصریـح کـرد: توجـه کنید که هـم طرح 

مسئله و هم برنامه ریزی مدون در جلسه ها وجود 

دارد امـا بـه عنـوان مثـال در بیـان اینکـه خـاک 

معدنـی مـورد نیـاز تولیدکننـدگان شـمش بـه ایـن 

واحدها اختصاص داده شـده اسـت، باید در نظر 

بـه  کـه  سـهمیه ای  مقـدار  کـه  شـود  گرفتـه 

تولیدکننـده داده شـده هـم کم بـوده و هم اینکه 

بـرای دریافـت  کـه  از شـرکت ها  زیـادی  تعـداد 

سـهمیه درخواسـت داده انـد. از سـوی دیگـر، به 

خـاک  عرضـه  نیـز  کاال  بـورس  در  اینکـه  دلیـل 

معدنی انجام می شود، قیمت به قدری افزایش 

پیـدا کـرده اسـت کـه برخـی از تولیدکننـدگان 

خرید خاک را مقرون به صرفه نمی بینند.

دبیـر اجرایـی اتحادیه صادرکنندگان فـرآورده 

های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه 

بـه یـک مشـکل دیگـر کـه تولیدکننـدگان شـمش 

سـرب و روی کشـور در حـال دسـت وپنجه نـرم 

کـردن بـا آن هسـتند، اشـاره کـرد و گفت: قطعی 

گاز و بـرق در واحدهـای تولیـدی، یکـی دیگـر از 

مشکالتی بوده که گریبان این صنعت را گرفته 

اسـت؛ بـه واسـطه اوج مصـرف گاز و بـرق کـه در 

دی ماه و بهمن ماه سـال 1399، داشـته ایم، یکی 

از بخش هایی که به شـدت صدمه دید، شـهرک 

صنعتـی روی اسـتان زنجـان بود که بـدون اطالع 

قبلی برق آن قطع شد.

وی تاکیـد کـرد: کـوره ذوب مـدام بایـد در 

حال چرخش باشد و تحت هیچ شرایطی نباید از 

حرکـت بایسـتد. اگـر بـرق ایـن دسـتگاه بـه طـور 

ناگهانـی قطـع شـود، تمـام مـواد مـذاب داخـل 

کوره که به واسطه گرما باید از قسمت انتهایی 

دسـتگاه خارج شـود، درون مخزن باقی مانده و 

سرد و جامد می شود. این انجماد و صرف شدن 

وقـت طوالنـی بـرای دوبـاره ذوب کـردن مـواد، 

فراینـد دردسرسـازی را شـامل می شـود کـه طـی 

مدت ذکر شـده، به تمام تولیدکنندگان تحمیل 

شـده اسـت. عالوه برایـن، طـی اخبارهایـی که به 

دسـت رسـیده، چند کارخانه تولیدی شمش، به 

خاطر فشاری که به ترانس برق وارد آمده است، 

خسارت سنگینی دیده اند.

پیگیری هـای  علی رغـم  داد:  ادامـه  نعمتـی 

توامان مدیریت شـهرک صنعتی زنجان و رئیس 

انجمـن سـرب و روی، بـه آن هـا اعالم شـده که به 

دلیـل اینکـه نبایـد بـرق مناطـق مسـکونی اسـتان 

زنجان قطع شـود، تصمیم بر این گرفته شـده که 

بـرق واحدهـای تولیـدی شـهرک صنعتـی زنجـان  

قطع شود. چگونه می توان از تامین برق مصرفی 

شـهرک های صنعتـی سـرباز زد؟ ایـن کار اشـتباه 

محـض اسـت. اگـر صنعـت متوقـف شـود، تمام 

کارگـران ایـن واحدهای تولیدی از کسـب درآمد 

در چند ماه اخیر برای ادامه 
فعالیت تولیدی های شمش سرب 
و روی، از سوخت مازوت استفاده 

شده که نه تنها آلودگی های 
سنگین و بسیار خطرناکی را به 

همراه داشته بلکه از لحاظ تامین 
انرژی مورد نیاز نیز جایگزین 
مناسبی برای برق نبوده است
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معضـالت  کـرد:  عنـوان  کاال،  موقـت  ورود  در 

موجـود در ایـن فراینـد، کاهش یافته اما باید این 

نکتـه را ذکـر کـرد کـه یکـی از وظایـف دولـت 

تسـهیل امور در بخش صنعت به عنوان یکی از 

بازوهـای اقتصـاد اسـت؛ نـه اینکـه بـه اصطـالح، 

چـوب الی چـرخ تولیـد بگذارنـد و مانـع ادامـه 

فعالیـت شـوند. زمانـی کـه دولـت بـه صـورت 

مسقیم به علت تحریم بودن نفت، پتروشیمی، 

فـوالد و... قـادر بـه درآمدزایـی از ایـن حوزه هـا 

نیسـت، می توانـد از طریـق بخـش خصوصی به 

اهـداف اقتصـادی خـود برسـد. در ایـن راسـتا، 

دولـت بایـد بـه بخـش خصوصـی کمـک کنـد. 

بایـد گفـت که بخـش خصوصی با وجـود موانع 

کشـور  خـارج  و  داخـل  در  کـه  زیـادی  بسـیار 

وارد  ارز  خارجـی  بانک هـای  از  دارد،  وجـود 

زیـر  »نیمـا«  ارزی  سـامانه  در  و  کـرده  کشـور 

قیمت بازار آزاد، عرضه می کند.

وی ادامـه داد: هـر روز یـک بخشـنامه جدیـد 

در حـوزه سـرب و روی و صـادرات محصوالت آن 

در جلسـات دولتی وضع می شـود که متاسـفانه 

کارسـاز نیـز نیسـت. بـه عنـوان مثـال در سـال 

1398، بـه صـادرات کنسـانتره سـرب و روی در 

صورتـی میـزان صـادرات بـاال و همچنیـن میـزان 

فـروش آن نیـز افزایـش داشـت، جایـزه صادراتـی 

تعلـق می گرفـت و صادرکننـده می توانسـت ارز 

کوره ذوب مدام باید در حال 
چرخش باشد و تحت هیچ 

شرایطی نباید از حرکت بایستد. 
اگر برق این دستگاه به طور 

ناگهانی قطع شود، تمام مواد 
مذاب داخل کوره که به واسطه 

گرما باید از قسمت انتهایی 
دستگاه خارج شود، درون مخزن 
باقی مانده و سرد و جامد می شود

بـاز مانـده و تامیـن نیازهای معیشـت بـرای آن ها 

به شدت دشوار خواهد شد.

وی تاکیـد کـرد: در فصل زمسـتان که عمدتا 

مصـرف بـرق زیـاد نیسـت، دولت اعـالم کرد که 

دچار کمبود برق هستیم و دلیل آن نیز مشخص 

نیسـت. برای همه تولیدکنندگان این پرسـش به 

وجـود آمـده اسـت که در فصل تابسـتان کـه اوج 

مصـرف بـرق اسـت، چـه سرنوشـتی در انتظـار 

خواهد بود!

امید به سال 1400 ■

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی اذعـان کـرد: 

فعالیـت  ادامــــه  بــــرای  اخیـر  مــــاه  چنــــد  در 

تولیدی هـای شـمش سـرب و روی، از سـوخت 

مـازوت اسـتفاده شـده کـه نـه تنهـا آلودگی هـای 

سـنگین و بسـیار خطرناکـی را بـه همـراه داشـته 

بلکه از لحاظ تامین انرژی مورد نیاز نیز جایگزین 

مناسـبی برای برق نبوده اسـت. منتظر هسـتیم 

و  برنامه ریزی هـا  چـه  ببینیـم  سـال 1400  در  تـا 

تدبیرهایـی بـرای تامین نیازهـای تولیدکنندگان، 

اندیشیده خواهد شد.

قوانین باید حامی بخش تولید باشد ■

دبیـــــر اجرایـــــی اتحادیــــه صادرکننـــــدگان 

فرآورده هـای صنایـع و معـادن سـرب و روی ایـران 
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حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به فروش 

برسـاند و در کل قادر به اخذ هر تصمیمی برای 

عالوه برایـن،  بـود.  خـود  دریافتـی  دالرهـای 

مالیاتـی  معافیـت  شـرایط  واجـد  صادرکننـده 

می شـد امـا از سـال 1398 بـه بعد، بـرای صادرات 

سرب و روی، عوارض 20 درصدی در نظر گرفته 

شد که این کار عقالنی نیست.

سود ناچیز تولید ■

نعمتـی بیـان کـرد: مگـر چقـدر سـود بـرای 

را  تولیدکننـده  دسـت  روی  و  سـرب  صـادرات 

می گرفـت کـه حـال بایـد 20 درصـد عـوارض نیـز 

پرداخـت کنـد؟ پـس از این اتفاق، صـادرات برای 

و  شـد  متوقـف  کامـل  صـورت  بـه  مـاه  چنـد 

صـادرات،  توقـف  کـه  داد  نشـان  بررسـی ها 

خسـاراتی بـه همـراه داشـت و بـه همیـن دلیـل، 

میـزان عـوارض به 12 درصد تقلیل پیدا کرد. هم 

تولیدکننـده دریافـت می شـود هـم  از  عـوارض 

کمـر  شکسـتن  جـز  مبالـغ  ایـن  کـه  مالیـات 

تولیدکننده و در نتیجه خوابیدن یکی از صنایع 

بـر  نتیجـه ای در  اسـتراتژیک کشـوری،  و  مهـم 

نخواهد داشت.

کشـور  روی  و  سـرب  صنعـت  فعـال  ایـن 

از  کـه  دولتـی  حقـوق  شـد:  یـادآور  همچنیـن 

معـدن داران دریافـت می شـود نیـز یکـی دیگر از 

مـواردی اسـت کـه تولیدکننـده شـمش روی و 

سـرب کـه معـدن دار نیـز هسـت را در تنگنـا قرار 

مـــــاه،  هـر  متوســــط  طــــور  بـه  اســــت.  داده 

تولیدکننـده ای کـه معـدن هـم در اختیـار دارد، 

بابت در اختیار داشـتن معدن و بهره وری از آن، 

مبلغـی را پرداخـت می کنـد. حـال آنکه با تبدیل 

دالر کـه مـدام در نوسـان اسـت بـه واحـد پـول 

هزینه هـای  بایـد  کـه  دریافـت  کشـور می تـوان 

نیـاز  مـورد  اقـالم  تهیـه  بـرای  نیـز  را  مضاعفـی 

آنچنانـی  سـود  کـه  طـوری  بـه  کنـد؛  پرداخـت 

دسـت تولیدکننـده را نمی گیـرد. در ایـن شـرایط 

سخت و نامطلوب اقتصادی، بهتر است دست 

تولیدکننده را بگیرند نه اینکه اجازه دهند تیشه 

به ریشه تولید زده شود.

وی همچنیـن ایـن نکتـه را خاطرنشـان کـرد: 

بخـش خصوصـی نیـز بـه واسـطه وظایفـی کـه بـر 

شـرکت های  تمامـی  وضعیـت  از  دارد،  عهـده 

کوچـک و بـزرگ و زیرمجموعه هـای خـود، مطلع 

اسـت و بـه خوبـی بـه شـرایط پیـش  آمـده اشـراف 

دارد. بدیهی است این توقع وجود داشته باشد 

کـه دولـت بـه بخـش خصوصـی و مشـکالت آن 

بـا  توقـع اسـت کـه  باشـد. مـورد  توجـه داشـته 

برگزاری جلساتی بین دولت و بخش خصوصی، 

تبـادل نظـر صورت بگیرد و بـرای رفع چالش های 

خصوصـی،  بخـش  فعالیـت  مسـیر  در  موجـود 

چاره اندیشی های معقوالنه ای شود.

قانون آزادسازی معادن غیرفعال ■

دبیـر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده 

ایـران در  هـای صنایـع و معـادن سـرب و روی 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بر اینکه تبعات قانون آزادسازی معادن غیرفعال 

برای یک معدن دار چیسـت، تصریح کرد: هنوز 

اجـرا  مرحلـه  بـه  قانـون  ایـن  کامـل  صـورت  بـه 

نرسـیده اسـت امـا هرچـه باشـد، اصـال بـه نفـع 

معـدن دار نیسـت! چراکـه یـک معـدن دار بـرای 

سـرپا نگـه داشـتن معدن خـود و بهـره وری از آن، 

هزینه های بسیاری را پرداخت کرده ، اکتشافات 

دسـتگاه های  و  داده  انجـام  آن  در  وسـیعی 

آنکـه  حـال  اسـت.  کار گرفتـه  بـه  نیـز  فراوانـی 

بسـیاری از همیـن معـدن داران بـه علـت شـرایط 

بـد اقتصـادی کـه در سـال 1399 بـه وجـود آمـد، 

ورشکسته شده اند.

وی تاکیـد کـرد: حـال اگـر بـه علـت شـرایط 

نامطلـوب اقتصادی، یک معـدن دار دیگر قادر به 

ادامـه فعالیـت خـود در معدن نیسـت؛ دولت به 

جای آنکه به داد این معدن دار و دیگر معدن دارانی 

کـه روزگار بـدی را در اثـر عـدم فعالیـت سـپری 

آن هـارا جویـا شـود،  و مشـکل  برسـد  می کننـد، 

متاسفانه معدن را از دسترس معدن دار و کسانی 

عملیـات  مشـغول  معـدن  ایـن  داخـل  در  کـه 

اکتشـاف و اسـتخراج هسـتند خارج کرده و آن را 

بـه مزایـده می گذارنـد. بهتریـن کاری کـه بنظـر 

می رسـد می توانـد از سـوی دولـت انجـام شـود، 

ایـن اسـت کـه بـا برگـزاری جلسـات مفیـد، ریشـه 

صنایـع  و  معـدن  بخـش  در  موجـود  مشـکالت 

معدنی را بیابد و آن را بخشکاند.

از آن جایی که فلز سرب و روی 
جزو کانی های کمیاب در سراسر 
جهان است، هر کشوری هم که 

منبع یا منابعی از سرب و روی دارد، 
سعی در استفاده آن در داخل کشور 

خود دارد و شمش و کنسانتره 
تولید شده را در بازار داخلی خود به 

فروش می رساند تا به ارزش افزوده 
بیشتری دست یابد
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»فوالد« به رکورد 76 هزار میلیارد تومان درآمد رسید

فوالد خوزستان 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد

کسب درآمد 60 هزار میلیارد ریالی »هرمز« از بورس کاال
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شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان در سـال 1399 توانسـت 764 هـزار و 603 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که این میزان درآمـد از فروش 
هفت میلیون و 656 هزار تن محصول به دست آمده و نسبت به مدت مشابه در سال 1398، 95 درصد رشد داشته است.

»فوالد« به رکورد 76 هزار میلیارد تومان درآمد رسید

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، سال خوب شرکت فوالد مبارکه 

بـا افزایـش تولیـد و فروش محصوالت این شـرکت 

خاتمـه یافـت و مبارکـه توانسـت عـالوه بـر تولیـد 

نیازهـای  از  بخشـی  خـود،  معمـول  محصـوالت 

کشور به ورق های خاص همچون ورق های لوازم 

خانگـی، ورق هـای خودروسـازی و در همیـن حال 

اسـلب نفـت و گاز تـرش تامیـن کـرده و همچنـان 

نقـش خـود را بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده 

فوالد کشور حفظ کند.

تولید هفت میلیون و 795 هزار تنی مبارکه ■

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
مبارکه توانست در 12 ماه سال 1399 چهارمیلیون 

 و 496 هـزار تـن محصـوالت گـرم تولیـد کنـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، یک درصد 

افـت دارد. فـوالد مبارکـه در 12 مـاه سـال 1398 

تـن  هـزار   542 و  میلیـون  چهـار  بـود  توانسـته 

محصوالت گرم تولید کند.

مبارکه در 12 ماه سال گذشته، یک میلیون و 

451 هـزار تـن محصـوالت سـرد تولیـد کـرد کـه 

آن،  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

یک درصد افت دارد. این شـرکت در 12 ماه سـال 

1398 یـک میلیـون و 475 هـزار تـن محصـوالت 

سرد تولید کرده بود.

فـوالد مبارکـه طـی 12 ماه سـال 1399 موفق به 

تولید 291 هزار تن محصوالت پوشش دار شد که 

این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل از 

آن، 0.3 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت 

در 12 مـاه سـال 1398، 290 هـزار تـن محصـوالت 

پوشش دار تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد مبارکـه طـی 12 مـاه سـال 

گذشـته حدود یک میلیون و 557 هزار تن سـایر 

محصوالت تولید شد که نسبت به مدت مشابه 

سال پیش از آن، حدود 11 درصد افزایش را نشان 

مـاه سـال 1398  مبارکـه در 12  فـوالد  می دهـد. 

یک میلیون و 402 هزار تن سایر محصوالت تولید 

کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد مبارکـه در 12 مـاه 1399 

بـه هفـت میلیـون و 795 هـزار تـن رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، یـک 

درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 

1398 توانسـته بـود هفـت میلیـون و 709 هزار تن 

محصول تولید کند.

رشد یک درصدی فروش مبارکه ■

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
مبارکه توانست در 12 ماه سال 1399 چهارمیلیون 

و 478 هزار تن محصوالت گرم به فروش برساند 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از آن یـک 

درصـد رشـد دارد. فـوالد مبارکـه در 12 مـاه سـال 

1398 توانسـته بـود چهـار میلیـون و 438 هـزار تن 

محصوالت گرم در بازار بفروشد.

مبارکـه در 12 مـاه سـال گذشـته یک میلیـون و 

477 هزار تن محصوالت سرد فروخت که نسبت 

مدت مشابه سال پیش از آن، 2 درصد رشد دارد. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398 یـک میلیـون و 

444هزار تن محصوالت سرد فروخته بود.

فوالد مبارکه طی 12 ماه سـال 1399 توانسـت 

332 هـزار تـن محصـوالت پوشـش دار بـه فـروش 

برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل از آن، 19 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398، 277 هـزار تـن 
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محصوالت پوشش دار فروخته بود.

در شـرکت فـوالد مبارکـه طـی 12 مـاه سـال 

سـایر  تـن  هـزار   369 و  میلیـون  یـک  گذشـته، 

محصـوالت در بـازار فروختـه شـد کـه نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، حـدود 3 درصـد 

افـت دارد. فـوالد مبارکـه در 12 مـاه سـال 1398 

یـک میلیـون و 421 هـزار تـن سـایر محصـوالت 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش فـوالد مبارکـه در 12 ماه سـال 

1399 بـه هفـت میلیـون و 656 هزار تن رسـید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن حاکی 

از رشـد حـدود یـک درصـدی اسـت. ایـن شـرکت 

در 12 ماه سـال 1398 توانسـته بود هفت میلیون 

و 580 هزار تن محصول بفروشد.

درآمد حاصل از فروش محصوالت گرم  ■

مبارکه 87 درصد افزایش یافت

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شود، شرکت فوالد مبارکه توانست در 12 ماه 

گـرم  محصـوالت  فـروش  محـل  از   1399 سـال 

ریـال  میلیـون  و 653  میلیـارد  و 295  413هـزار 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مدت مشـابه 

فـوالد  دارد.  رشـد  درصـد  آن 87  از  قبـل  سـال 

مبارکـه در 12مـاه سـال 1398 توانسـت بـا فـروش 

و  میلیـارد   367 و  هـزار   220 گـرم  محصـوالت 

842میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مبارکـه در 12 مـاه سـال گذشـته 175 هـزار و 

فـروش  از  ریـال  میلیـون   868 و  میلیـارد   482

محصـوالت سـرد درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش از آن 113 درصـد رشـد 

دارد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398، 82 هـزار 

و 69 میلیارد و 301 میلیون ریال محصوالت سرد 

فروخته بود.

فوالد مبارکه طی 12 ماه سـال 1399 توانسـت 

و  هـزار   51 پوشـش دار،  محصـوالت  فـروش  از 

430میلیـارد و 961 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کنـد کـه این میزان در مقایسـه با سـال قبـل از آن 

73 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت طی 

و  میلیـارد  و 651  هـزار  سـال 1398، 29  مـاه   12

979میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

پوشش دار کسب کرده بود.

در شـرکت فـوالد مبارکـه طـی 12 مـاه سـال 

فـوالدی،  محصـوالت  سـایر  فـروش  از   ،1399

ریـال  میلیـون  و 823  میلیـارد  و 393  124هـزار 

درآمـد حاصـل شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش از آن، حـدود 109 درصـد رشـد دارد. 

فـوالد مبارکـه در 12 مـاه سـال 1398، 59 هـزار و 

348 میلیـارد و 429 هـزار ریـال سـایر محصـوالت 

فوالدی در بازار فروخته بود.

مجمـوع درآمـد فوالد مبارکه در 12 مـاه 1399 

بـه 764 هـزار و 603 میلیـارد و 305 میلیـون ریـال 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 

آن، 95 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سـال 1398 توانسـته بود 391 هزار و 437 میلیارد 

و 551 میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت فوالد خوزسـتان طی سـال گذشـته، موفق به کسـب 306 هزار و 467 میلیارد ریال درآمد با فروش سـه میلیون و 937 هزار تن 
محصول شده است که این میزان درآمد نسبت به سال 1398 حدود 93 درصد رشد را نشان می دهد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خوزستان در سال 

تولیـد  حـوزه  در  خوبـی  بسـیار  عملکـرد   1399

تولیـد  افزایـش 2 درصـدی  بـه  داشـت و موفـق 

محصـوالت فـوالد خـود شـد. ضمـن اینکـه ایـن 

شـرکت موفـق بـه ثبـت رکوردهـای تاریخـی در 

فروش شده است.

رشد 2 درصدی تولید فوالد در فوالد خوزستان ■

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
 1399 سـال  مـاه   12 در  توانسـت  خوزسـتان 

دومیلیـون و 306 هـزار و 286 بیلـت و بلوم تولید 

کنـد. فـوالد خوزسـتان در سـال 1398 طی همین 

مـدت توانسـته بـود دو میلیـون و 497 هـزار و 

826تن بیلت و بلوم تولید کند.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399 یـک میلیون و 

477 هزار و 250 تن اسلب تولید کرد که نسبت 

رشـد  بـا  آن،  از  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 

23درصـدی همـراه بـود. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سـال 1398 یـک میلیـون و 191 هـزار و 563 تـن 

اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 

1399 پنـج میلیـون و 761 هـزار و 253 تـن گندلـه 

تولیـد شـد کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 

1398، حـدود یـک درصـد افـت داشـت. فـوالد 

خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1398 پنـج میلیـون و 

852 هزار و 252 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در 12 مـاه سـال 1399 بـه سـه 

میلیـون و 783 هـزار و 536 تـن رسـید کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 2درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سال 1398 توانسته بود سه میلیون و 689 هزار و 

389 تن محصول تولید کند.

فوالد خوزستان سه میلیون و 937 هزار تن  ■

محصول فروخت

نمـودار 2 حاکـی از آن بوده که شـرکت فوالد 
خوزستان توانسته است در 12 ماه سال 1399 یک 

میلیـون و 177 هـزار و 599 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بازار داخلی به فروش برساند که نسبت به مدت 

مشـابه سـال قبـل از آن، 0.8 درصـد رشـد داشـت. 

فـوالد خوزسـتان در سـال 1398 طـی همیـن مـدت 

و  هـزار   167 و  میلیـون  یـک  بـود  شـده  موفـق 

854تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399، 925 هـزار و 

588 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی فروخـت 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش از آن 

21درصد رشـد دارد. این شـرکت در 12 ماه سـال 

1398، 760 هـزار و 780 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

فوالد خوزسـتان طی 12 ماه سـال 1399 موفق 

فوالد خوزستان 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در سال 1399؛
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بـه فـروش 320 هـزار و 435 تـن گندلـه در بـازار 

همیـن  طـی  شـرکت  ایـن  اسـت.  شـده  داخلـی 

مدت در سـال 1398، 423 هزار و 154 تن گندله 

در بازار داخلی فروخته بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 

آهـن  تـن  و 138  هـزار  دو  و  ورق  تـن   21  ،1399

اسفنجی در بازار داخلی فروخته شد.

مجمـوع فـروش داخلی فوالد خوزسـتان طی 

12 مـاه سـال 1399 بـه دو میلیـون و 425 هـزار و 

690 تن رسـید که در مقایسـه با سـال پیش از آن، 

2 درصـد رشـد داشـت. ایـن شـرکت طـی 12 مـاه 

و  میلیـون  دو  بـود  شـده  موفـق   ،1398 سـال 

364هزار و 616 تن محصول در بازارهای داخلی 

به فروش برساند.

سـال  مـاه  طـی 12  فـوالد خوزسـتان  شـرکت 

1399 موفـق بـه فـروش یـک میلیـون و 38 هـزار و 

490 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شده 

آن  از  قبـل  بـه مـدت مشـابه سـال  کـه نسـبت 

27درصـد کاهـش یافتـه اسـت. فـوالد خوزسـتان 

و  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته  سـال 1398  طـی 

436هـزار و 569 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399، 463 هـزار و 

175تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتی کرد که 

نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 15 درصد 

رشـد داشـت. ایـن شـرکت سـال 1398 طـی همیـن 

مدت، 401 هزار و 93 تن اسلب صادر کرده بود.

 1399 سـال  مـاه   12 طـی  خوزسـتان  فـوالد 

توانسـت 10 هـزار و 262 تـن ورق را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 12ماه 

سال 1398 توانسته بود 39 هزار و 817 تن ورق را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 1399 به یک میلیون 

و 511 هزار و 927 تن رسید. این شرکت در 12ماه 

و  میلیـون  یـک  بـود  شـده  موفـق   1398 سـال 

بازارهـای  در  را  محصـول  تـن  و 479  877هـزار 

صادراتی به فروش برساند.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در 12 ماه سـال 1399 به سـه میلیون و 

937 هزار و 617 تن رسید. این شرکت در 12 ماه 

سال 1398 توانسته بود چهار میلیون و 242 هزار 

و 95 تن محصول بفروشد.

رشد 154 درصدی درآمد فروش اسلب در  ■

بازار داخلی

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در 12ماه سـال 

بـازار  در  بلـوم  و  بیلـت  فـروش  محـل  از   1399

داخلـی 90 هـزار و 660 میلیـارد و 249 میلیـون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل از آن، 101 درصد رشـد داشـت. 

فوالد خوزسـتان در سـال 1398 طی همین مدت 

توانسـته بـود بـا فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلی 45 هزار و 68 میلیارد و 492 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399، 77 هـزار و 

164میلیـارد و 413 میلیـون ریال از فروش اسـلب 

در بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در 12 

ماه سال 1399 به سه میلیون و 
783 هزار و 536 تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

از آن، 2درصد رشد را نشان می دهد
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مدت مشـابه سـال پیش از آن، 154 درصد رشـد 

 ،1398 سـال  مـاه   12 در  شـرکت  ایـن  داشـت. 

ریـال  میلیـون   875 و  میلیـارد   318 و  30هـزار 

اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان طی 12 ماه سال 1399 موفق به 

و  میلیـارد   651 و  هـزار  چهـار  درآمـد  کسـب 

832میلیون ریالی از فروش گندله در بازار داخلی 

شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال قبل از آن، 10 درصد افزایش داشته است. این 

شرکت طی همین مدت در سال 1398، چهارهزار 

و 224 میلیـارد و 79 میلیـون ریـال درآمـد از فروش 

گندله در بازار داخلی داشت.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 

1399، از فـروش آهـــن اسـفنجی 45 میلیــــارد و 

674میلیـون ریـال و ورق فـوالدی دو میلیــــارد و 

119میلیون ریال درآمد در بازار داخلی حاصل شد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فروش داخلی محصوالت طی 12 ماه سال 1399 

بـه 172 هـزار و 522 میلیـارد و 168 میلیـون ریـال 

رسـید کـه ایـن میزان نسـبت به سـال پیـش از آن 

115 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سال 1398 توانسته بود 79 هزار و 880 میلیارد و 

داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   755

محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 12 مــــاه ســــال 

1399 موفــــق بــــه کســـــب درآمــــد 90 هــــزار و 

محـل  از  ریالـی  میلیـون   337 و  777میلیـارد 

صـادرات بیلـت و بلـوم شـد که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل از آن، 50 درصد افزایش داشته 

اسـت. فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 1398 

درآمد 60هزار و 210 میلیارد و 386 میلیون ریالی 

از صادرات بیلت و بلوم داشت.

»فخـوز« در 12 مـاه سـال 1399 موفـق شـد 

ریـال  میلیـون  و 533  میلیـارد   423 و  42هـزار 

درآمـد از فـروش اسـلب در بازارهـای صادراتـی 

داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیـش از آن، 163 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت 

و  هـزار   16 بـود  شـده  موفـق   1398 سـال  در 

را در  اسـلب  ریـال  میلیـون  و 425  117میلیـارد 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

در فـوالد خوزسـتان طـی 12 مـاه سـال 1399، 

743 میلیـارد و 989 میلیـون ریـال از فـروش ورق 

حاصـل  درآمـد  صادراتـی  بازارهـای  در  فـوالدی 

شـد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398 توانسـته 

بـود درآمـد دو هـزار و 199 میلیارد و 247 میلیون 

ریالی از صادرات ورق فوالدی داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 12 مـاه 

سال 1399، 133 هزار و 944 میلیارد و 859 میلیون 

ریال درآمد از صادرات محصوالت فوالدی داشته 

باشـد که در مقایسـه با سـال پیش از آن، حاکی از 

رشـد 70 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سـال 1398، 78 هـزار و 527 میلیـارد و 58 میلیـون 

ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی 

فوالد خوزستان در 12 ماه سال 1399 به 306هزار 

و 467 میلیـارد و 27 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

آن،  از  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

93درصد رشـد دارد. این شـرکت در 12 ماه سـال 

1398 توانسـته بـود 158 هـزار و 407 میلیـارد و 

813 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش صادراتی شرکت 
فوالد خوزستان طی 12 ماه سال 

1399 به یک میلیون و 511 هزار 
و 927 تن رسید. این شرکت در 

12ماه سال 1398 موفق شده بود 
یک میلیون و 877هزار و 479 تن 

محصول را در بازارهای صادراتی 
به فروش برساند
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شـرکت فوالد هرمزگان در سـال 1399 موفق شـد با ثبت معامله 534 هـزار و 500 تن 
تختال در بورس کاال، حدود 60 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند.

کسب درآمد 60 هزار میلیارد ریالی »هرمز« از بورس کاال
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، پـس از اینکـه وزارت صنعـت، 

معـدن و تجـارت اواسـط سـال 1397 در اقدامـی 

کم سـابقه و یکبـاره عرضـه تختـال در بـورس کاال را 

لغـو کرد، تولیدکننـدگان این حوزه به ویژه شـرکت 

فـوالد هرمـزگان ناچـار بودند خارج از بـورس کاال و 

بـه صـورت مسـتقیم بـا تولیدکننـدگان بـه معامله 

بپردازنـد. از ایـن رو از اواسـط سـال 1397 تـا اواسـط 

سـال 1399 هیچگونـه عرضـه ای از تختـال توسـط 

تولیدکننـدگان ایـن حـوزه صـورت نگرفـت امـا در 

اواسـط تابسـتان سـال جاری باز هم وزارت صمت 

در بخشـنامه دیگر، همه تولیدکنندگان تختال را 

ملـزم بـه عرضـه محصـول در بـورس کاال کـرد و 

تولیدکنندگان تختال بار دیگر به عرضه در بورس 

کاال روی آوردند. از این رو شـرکت فوالد هرمزگان 

نیز پس از حدود دو سـال در مرداد ماه سـال 1399 

تختال خود را در بورس کاال عرضه کرد.

معامله 534 هزار تن فوالد هرمزگان ■

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمزگان 810 هزار تن اسلب خود را در سال 1399 

)14 مـرداد مـاه سـال جـاری نخسـتین عرضـه ایـن 

شـرکت پـس از دو سـال در بـورس صـورت گرفـت( 

در بورس کاال عرضه کرد که در مقابل آن، 611هزار 

فـوالد  و شـرکت  داشـت  وجـود  تقاضـا  تـن  و 60 

ایـن  تـن از  هرمـزگان توانسـت 534 هـزار و 500 

محصول را مورد معامله قرار دهد.

شـرکت فـوالد هرمـزگان از فـروش محصـوالت 

و  میلیـارد  و 79  هـزار  کاال 59  بـورس  در  خـود 

607میلیون ریال درآمد کسـب کرد. ضمن اینکه 

نمودار 2 نشـان می دهـد فوالد هرمـزگان تختال 
خـود را در مـرداد مـاه بـا نـرخ 85 هـزار و 471 ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرد امـا در عرضـه 

پایانی خود تختال را به نرخ 131 هزار و 436 ریال 

قـرار داد.  ازای هـر کیلوگـرم مـورد معاملـه  بـه 

میانگیـن نـرخ معامـالت تختـال فـوالد هرمـزگان 

104 هزار و 848ریال به ازای هر کیلوگرم بود.
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بررسـی عملکرد شـرکت ایرالکو در آخرین ماه سـال 1399، حاکی از آن اسـت که این شرکت نسـبت به ماه قبل از آن و همچنین اسفند 
ماه 1398، در تولید شمش خالص آلومینیومی روند رو به  رشدی را به ثبت رسانده است.

رشد تولید شمش آلومینیومی »فایرا«
در اسفند ماه 1399؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، نمـودار 1 عملکـرد شـرکت 

ایرالکـو را در اسـفند مـاه 1399 و مقایسـه نتایـج 

آن نسـبت بـه بهمـن مـاه را نشـان می دهـد. بـر 

کـه  دریافـت  می تـوان  نمـودار،  ایـن  اسـاس 

و شـمش  بیلـت  تولیـد شـمش خالـص،  میـزان 

رشـد   1399 مـاه  بهمـن  بـه  نسـبت  آلیـاژی 

مطلوبـی داشـته، اما میـزان تولید بیلت خالص 

و شمش آلیاژی نسبت به مدت مشابه در سال 

1398، افت داشته است.

تولید بیلت آلومینیومی 7.8 درصد رشد را  ■

تجربه کرد

در اسفند ماه 1399، شرکت آلومینیوم ایران 

647 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه با ماه قبـل از آن که تولید 

اسـت،  بـوده  تـن   600 میـزان  بـه  محصـول  ایـن 

7.8درصد رشـد را نشـان می دهد اما این شرکت 

در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال 1398 

کـه دو هـزار و 441 تـن از ایـن محصـول را تولیـد 

کرده اسـت، افت چشـمگیر 73.5 درصدی را به 

ثبت رسانده است.

»فایرا« در اسفند ماه 1399، به میزان 783 تن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخته که بیانگر رشد 

6.8 درصدی تولید این محصول نسبت به بهمن 

مـاه کـه فـروش ایـن محصـول 733 تـن ثبـت شـده 

بـود، اسـت. مقایسـه ایـن میـزان فـروش بـا مـدت 

مشابه در سال 1398، افت 44.7 درصدی را نشان 

می دهـد. ایرالکو در اسـفند مـاه 1398، یک هـزار و 

417 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فـروش »فایـرا« در مـاه مـورد بررسـی، 

53هـزار و 559 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم ثبت 

شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، 

3.4درصـد افزایـش داشـته اسـت. در حالـی کـه 

نـرخ فـروش ایـن محصـول در اسـفند ماه نسـبت 

و  هـزار   25 کـه   1398 سـال  مشـابه  مـدت  بـه 

253تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، حاکـی از 

رشد قابل توجه 112.1 درصدی است.

روند رو به رشد تولید شمش آلومینیومی ■

شـرکت آلومینیـوم ایـران در اسـفند مـاه سـال 

آلومینیومـی  تـن شـمش  1399، 15 هـزار و 266 

تولید کرد که این میزان تولید در مقایسـه با ماه 

اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد   4.7 آن،  از  قبـل 

همچنین مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی 

در ماه مورد بررسـی با ماه مشـابه در سـال 1398، 
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حکایت از افزایش چشمگیر 34.4درصدی تولید 

این محصول دارد.

»فایـرا« در آخریـن مـاه سـال 1399، 10 هـزار و 

275 تن شمش آلومینیومی به فروش رساند که 

ایـن میـزان نسـبت بـه بهمـن مـاه همـان سـال، 

36.7درصـد افـت را نشـان می دهد. در مقایسـه 

12 هـزار و 608 تـن فـروش اسـفند مـاه 1399 با ماه 

مشـابه در 1398، 18.5 درصـد افـت فـروش ایـن 

محصول مشاهده می شود.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 49 هـزار و 507 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

بهمـن مـاه 1399 بـه 51 هـزار و 292تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم در اسـفند ماه همان سـال رسـید که 

به این ترتیب، رشد 3.6 درصدی نمایان می شود. 

همچنین نرخ فروش شـمش آلومینیومی نسـبت 

به مدت زمان مشابه در سال 1398، 113.2درصد 

رشد داشته است.

تولید مجدد شمش آلیاژی بعد از چند ماه وقفه ■

پس از چند ماه وقفه در تولید شمش آلیاژی 

آلومینیومـی، در اسـفند مـاه سـال 1399، »فایـرا« 

458 تـن شـمش آلیـاژی آلومینیومـی تولیـد کـرد 

سـال 1398،  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

شـرکت  می دهـد.  نشـان  را  افـت  67.2درصـد 

آلومینیـوم ایـران در اسـفند مـاه 1399 بـا وجـود 

میـزان تولیـد مناسـب شـمش آلیـاژی، توانسـت 

275 تـن شـمش آلیـاژی تولیدی خـود را به فروش 

برساند که این میزان در ماه قبل از آن 120 تن بود 

فـروش  چشـمگیر  رشـد  بیانگـر  عـدد  ایـن  و 

129.2درصـدی ایـن محصـول اسـت. »فایـرا« در 

مقایسـه بـا اسـفند مـاه سـال 1398 یـک هـزار و 

631تن شمش آلیاژی فروخته بود که بیانگر افت 

83.1 درصدی فروش این محصول است.

آلیـاژی در اسـفند مـاه  نـرخ فـروش شـمش 

54هـزار و 237 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود 

کـه نسـبت بـه ماه قبـل از آن و همچنین نسـبت 

مـدت زمـان مشـابه در سـال 1398، بـه ترتیـب 

7.4و 107.6 درصد رشد داشته است.

عملکرد مطلوب ایرالکو  ■

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده، شـرکت 

ایرالکو در اسفند ماه 1399، در مجموع  16هزارو 

371 تـن آلومینیـوم تولیـد کـرده اسـت کـه ایـن 

میـــزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن و همچنیـن 

مــــدت مشابــــه ســـال 1398، بـه ترتیــــب 7.9 و 

7.8درصد رشد را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در اسـفند مـاه سـال 

محصـول  تـن   333 و  هـزار   11 حـدود   ،1399

آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش 

از آن، 33.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 

1398، 27.6 درصد رشد داشته است.

ایرالکــــو در اسفنــــد مــــاه ســــال 1399، بـا 

کسب درآمــــد پنــــج هــــزار و 838 میلیــــارد و 

738میلیـون ریـال از محل فروش محصـــوالت 

آلومینیـــومی، افــــت 31.1 درصــــدی درآمد را 

رسـانده  ثبـت   1399 مـاه  بهمــــن  بـه  نسبـــت 

اسـت. همچنیــــن ایـن میـزان در مقایســــه بـا 

مـدت مشـابه سـال 1398، 53درصــــد رشـد را 

نمایان می کند.

شرکت آلومینیوم ایران در اسفند 
ماه سال 1399، 15 هزار و 266 
تن شمش آلومینیومی تولید کرد 
که این میزان تولید در مقایسه با 

ماه قبل از آن، 4.7 درصد رشد 
داشته است
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گل گهر، گل سرسبد صنایع معدنی است
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آییـن افتتـاح طـرح خردایش شـماره 2 شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر بـا ظرفیـت 15 میلیون تن در سـال و سـرمایه گذاری 
بیـش از یک هـزار میلیـارد تومـان با حضـور جمعـی از مقامات محلـی و ویدئوکنفرانسـی رئیس جمهـور و وزیر صنعـت، معدن و 

تجارت برگزار شد.

گل گهر، گل سرسبد صنایع معدنی است

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

طـرح  افتتــــاح  آییـــــن  در  آنالیـــــن«،  »فلــــزات 

پیش فــــرآوری و خردایــــش شمــــاره 2 گل گهـــــر، 

رئیس جمهـور  روحانـی،  حسـن  حجت االسـالم 

اظهار داشـت: خوشـحالیم از اینکه پروژه بسـیار 

مهم و سرنوشت سـاز انتقال آب خلیج فارس در 

سـال گذشـته برای شـرق کشـور افتتاح شد. این 

طرح، خط امید نامیده شـد و مایه آبادانی برای 

کشور خواهد بود. 

وی افـزود: شـرکت گل گهـر، گل سرسـبد در 

زمینه صنایع معدنی کشـور ما و احیای معادن 

اسـت. این شـرکت هم در تولید کنسـانتره و هم 

ایفـا  کشـور  در  زیـادی  بسـیار  نقـش  گندلـه 

می کنـد و ایـن موضـوع مایه خوشـحالی اسـت. 

بـه مدیرعامـل شـرکت گل گهـر و همـه کارکنـان 

ایـن شـرکت، اسـتاندار کرمـان، نماینـدگان ایـن 

اسـتان و مـردم سـیرجان و اسـتان کرمـان بابـت 

افتتاحیه ها تبریک می گویم. امسال باید موانع 

تولیـد را کـم کنیـم و پشـتیبانی ها از تولیـد را 

افزایش دهیم.

به صادرکننده فوالد تبدیل شدیم ■

علیرضـا رزم حسـینی، وزیر صنعـت، معدن و 

تجـارت اظهـار داشـت: ایـران زمانـی واردکننـده 

رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه طرح پیش فرآوری و خردایش شماره 2 گل گهر:

فوالد بود اما امروز تولیدکننده و صادرکننده این 

محصول محسـوب می شـود. کشـور ما امروز در 

رتبه یازدهم تولیدکنندگان فوالد دنیا قرار دارد.

خردایـش  و  پیش فـرآوری  پـروژه  افـزود:  وی 

شماره 2 گل گهر پروژه بسیار مهمی است و امروز 

گل گهـر سـیرجان بـه پـارس جنوبـی تبدیـل شـده 

اسـت. هم اکنـون طرح هـا و سـرمایه گذاری های 

زیادی در این منطقه در حال اجرا اسـت. نمونه 

آن طـرح فاخـر انتقـال آب خلیـج فـارس بـود کـه 

هم اکنـون توسـط ایـن طـرح، از آب شـیرین خلیج 

فارس اسـتفاده می شود. 

وزیــــر صمــــت خاطرنشــــان کــــرد: یکـی از 

اقدامــــاتی کــــه در ســــال 1399 صـــورت دادیم، 

تشـکیل سـرمایه ثابت اسـت. امروز شـرکت های 

کشـور  اقتصـاد  پیشـران  می تواننـد  ایـران  برتـر 

باشـند. از ایـن رو طرحـی را بـا عنـوان اقتصـاد 

مقاومتـی بـا شـرکت های برتـر آمـاده کردیـم و بـه 

این ترتیب در اسـفند ماه سـال قبل پنج شـرکت 

بـزرگ حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی در اجـرای 

تومـان  میلیـارد  هـزار   152 ارزش  بـه  62پـروژه 

پیشـگام شـدند و آن هـا را آغـاز کردنـد. ضمـن 

اینکـه تـا پایـان دولـت دوازدهـم دو بـار دیگـر از 

در  بـرای سرمایـــــه گذاری  برتـــــر  شرکت هــــای 

طرح هـای مختلـف دعوت خواهیم کرد. 
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رزم حسـینی تصریـح کـرد: یکـی از راه هـای 

پیشـرفت کشـور، ثبات اقتصادی و ریشـه آن در 

بهبود فضای کسب و کار است. بنابراین باید با 

توجـه بـه شـعار سـال 1400، بایـد فضـای کسـب و 

کار را به سمتی ببریم که ثبات اقتصادی محقق 

نیـز  تجـارت  حـوزه  در  صمـت،  وزارت  شـود. 

عملکـرد 146 میلیون تنی در صـادرات و واردات 

از خود برجای گذاشته است و ارزش آن در سال 

گذشـته بـه بیـش از 73 میلیـارد دالر در شـرایط 

سخت تحریم و کرونا رسیده است.

گل گهر، بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه  ■

فوالد کشور

ایمـان عتیقـی، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر در مراسم افتتاحیه پیش فرآوری 

داشـت:  اظهـار  گل گهـر   2 شـماره  خردایـش  و 

شـرکت گل گهر با دارا بودن  رتبه نخسـت تولید 

کنسـانتره و گندلـه کشـور، نقـش موثـری را در 

زنجیره فوالد کشور ایفا می کند. این شرکت در 

سال گذشته، 42 درصد از کنسانتره و همچنین 

27 درصـد از گندلـه و نیـز بخـش قابل توجهی از 

کـرده  تولیـد  را  کشـور  فـوالد  و  اسـفنجی  آهـن 

است. در ماه پایانی سال گذشته، هشت رکورد 

کسـب  شـرکت  مختلـف  خطـوط  در  تولیـدی 

و  کنسـانتره  تولیـد  میـزان  بیشـترین  و  کردیـم 

گندله را به ثبت رساندیم.

وی افزود: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

بـا تـالش عوامـل اجرایـی، نقـش پررنگـی در کـم 

کـردن تاثیـر تحریم هـا داشـته اسـت و در سـال 

گذشـته شـاهد افتتـاح چندیـن طـرح بـزرگ ملی 

در ایـن شـرکت بوده ایـم. در آبـان ماه سـال 1399، 

یکـی از افتخارآمیزتریـن پروژه هـای کشـور یعنـی 

ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 

عملیـات  مسـیر،  ایـن  ادامـه  در  شـد.  افتتـاح 

اجرایـی خـط دوم و سـوم انتقال آب خلیج فارس 

بـا مشـارکت  ایـران و خراسـان رضـوی  بـه مرکـز 

گل گهر کلید خورد.

عتیقی خاطرنشـان کرد: در راسـتای توسعه 

و  خردایـــــــش  واحـــــد  بزرگ تریـــــن  کشـــــور، 

پیش فـرآوری سـنگ آهن خاورمیانـه بـا ظرفیـت 

سـرمایه گذاری  بـا  سـال  در  تـن  میلیـون   15

یک هزار و 100 میلیارد تومان با تالش مشـاوران 

و پیمانـکاران ایـن طـرح، در ایـن منطقـه افتتـاح 

خواهــــد شـــــد. اجــــرای ایـن طــــرح منجــــر بـه 

یکنواخت  سازی خوراک در جهت بهبود کیفیت 

تولید کنسانتره، گندله و در نتیجه ادامه زنجیره 

فوالد خواهد شد. نکته حائز اهمین این طرح آن 

اسـت کـه بـا توجه به شـعار سـال، این پـروژه نقش 

بسـیار کلیـدی در پشـتیبانی تولیـد محصـوالت 

گل گهر خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

بـا  تصریـح کـرد: شـرکت گل گهـر در نظـر دارد 

حمایـت توسـعه گرای وزارت صنعـت، معـدن و 

و  مدیـره  هیئـت  سـهامداران شـرکت،  تجـارت، 

مدیران ارشد استان کرمان، کارکنان و پیمانکاران 

سـند  گل گهـر  منطقـه  شـورای  توسـط  منطقـه، 

چشـم انداز 10 سـاله را بـا سـرمایه گذاری حـدود 

و  گل گهـر  شـرکت  در  تومـان  میلیـارد  120هـزار 

250هـزار میلیـارد تومـان در منطقـه گل گهـر بـا 

مشـارکت شـرکت های زیرمجموعـه و هم گـروه 

طی دو ماه آینده تدوین کند.

وی ادامـه داد: همچنیـن بـا توجـه بـه شـعار 

عملیـات  تولیـد،  پشـتیبانی  راسـتای  در  سـال 

اجرایی دو نیروگاه سـیکل ترکیبی در ادامه سـال 

آغـاز خواهـد شـد. بـدون شـک توسـعه شـرکت 

تـالش  پایـه  بـر  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

گذشـتگان و حمایت همه جانبه دولت و وزارت 

صمـت و سـهامداران شـرکت امکان پذیـر خواهد 

سـرمایه های  کمـک  بـا  هسـتیم  امیـدوار  بـود. 

اتفاقـات  گل گهـر  منطقـه  ارزشـمند  انسـانی 

ارزشمندی را برای آیندگان رقم بزنیم.

عتیقـی ابـراز کـرد: امیدوار هسـتیم تا پایان 

دولـت یازدهـم بـاز هم شـاهد افتتـاح پروژه های 

جدیـد در شـرکت گل گهـر باشـیم. ضمـن اینکه 

واگـذاری  گل گهـر  منطقـه  مشـکالت  از  یکـی 

یـک پهنـه اکتشـافی بوده که مراحـل قانونی آن 

طـی شـده اسـت. اگـر ایـن امـکان وجود داشـته 

باشـد کـه هـر چـه سـریع تر ایـن واگـذاری انجام 

شود، در پشتیبانی از تولید موثر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در پاسـخ بـه سـوال رئیس جمهـور مبنـی بـر تاثیـر 

طرح انتقال آب خلیج فارس بر شرکت گل گهر، 

نمی رسـید،  گل گهـر  بـه  آب  اگـر  کـرد:  تاکیـد 

سـرمایه گذاری بالـغ بـر 40 هـزار میلیـارد تومـان 

قابـل اسـتفاده نبـود. ضمـن اینکـه بنـا بـه شـرایط 

مناطـق  جـزو  کرمـان  اسـتان  زیسـت محیطی، 

کـم آب اسـت و بـه دلیـل افزایش شـوری آب های 

سـطحی و زیرزمینـی، ایـن موضوع تاثیر مخربی 

بر تجهیزات و ماشـین آالت گذاشـت. همچنین 

کمبود آب جبران شـد. 

خردایـش  و  پیش فـرآوری  طـرح  پایـان،  در 

ویدئوکنفرانسـی  فرمـان  بـا  گل گهـر   2 شـماره 

رئیس جمهور افتتاح شـد.
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رکورد تناژ تولید ورق اکسین شکسته شد

تجارت 19 میلیارد دالری ایران با چین در سال 99

تدوین بسته اجرایی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
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مدیرعامل شـرکت ورق خودرو گفت: در اواخر سـال گذشـته، شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانسـت رکورد 250 هزار 
تن تولید انواع محصوالت گالوانیزه را به ثبت برساند.

رکورد 250 هزار تن تولید انواع محصوالت گالوانیزه 
توسط شرکت ورق خودرو

بـه گزارش »فلزات آنالین«، وحید میرزایی 

اظهـار داشـت: بـا همـت و تـالش شـبانه روزی 

و متعهـد شـرکت ورق  کـوش  پرسـنل سـخت 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، کـه حتـی در 

لحظـه تحویـل سـال هـم خطـوط تولیـد را فعـال 

نگـه داشـتند، رکـورد میـزان تولیـد ایـن شـرکت 

در سال »جهـــش تولیـــد« با رشـــد 6 درصــدی 

همراه شد.

وی افـزود: در اواخـر سـال گذشـته، شـرکت 

توانسـت  بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق 

محصـوالت  انـواع  تولیـد  تـن  هـزار   250 رکـورد 

گالوانیـزه را بـه ثبـت برسـاند کـه علی رغـم تمـام 

موانع و محدودیت ها از عزم راسخ تمام کارکنان 

این شـرکت و حمایت شـرکت فوالد مبارکه نشان 

دارد که درخور تقدیر و تشکر است.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو تصریـح کرد: 

از حدود رکورد 250 هزار تن تولیدات این شرکت 

در سـال »جهـش تولیـد« بالـغ بـر 109 هـزار تـن 

تولیـدات محصـوالت گالوانیزه خودرویی اسـت 

کـه رشـد تولیـد این محصـوالت رقمـی در حدود 

236 درصـد را نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال 

98 به خود اختصاص داده است.

میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـه مـاه پایـان 

سـال شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

به تولید مازاد ماهیانه بالغ بر پنج هزار تن دست 

یافت، تصریح کرد: بنا به سیاسـت های دولت و 

وزارت صمـت ایـن شـرکت بـه تعهـدات خـود در 

تامیــــن نیــــاز صنایـع خودروســــازی در تامیـــن 

ورق هـــــای خــــودرو متعهــــد بــــود و عـالوه بــــر 

رضایتمنـدی مجموعـه خودروسـازی کشـور بـه 

افزایش تولید دست یافت.

وی بـر اهمیـت بومی سـازی بـه ویـژه در سـال 

جاری تاکید ورزید و توضیح داد: در سال جاری 

شـرکت ورق خودرو درصدد اسـت که با تکیه بر 

بومی سازی ورق های بیرونی صنایع خودروسازی 

را تامیـن کنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه تـا امـروز 

ورق های بیرونی خودرو به کشـور وارد می شـده 

و این شرکت با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و 

تکیـه بـر بومی سـازی درصـدد اسـت عـالوه بـر 

نیـاز صنایـع خودروسـازی را  صرفه جویـی ارزی 

تامین کند.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو بـه تشـکیل 

کارگروه ویژه بومی سازی قطعات و تجهیزات در 

این شرکت هم اشاره ای کرد و افزود: این کارگروه 

با مذاکره با شرکت های دانش بنیان در نظر دارد 

تـا بخشـی از نیازهـای ایـن شـرکت را در داخـل 

کشور بومی سازی و تولید کند.

پایـان از حمایت هـای شـرکت فـوالد  وی در 

مبارکه به ویژه در تامین مواد اولیه شـرکت ورق 

خودرو تشکر و قدردانی کرد.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد اکسـین با اشـاره به جهـش تولید صورت گرفته در این شـرکت در سـال 1399 گفت: با تـالش کارکنان 
ایـن شـرکت برای نخسـتین بار بـا تولید 735 هـزار تن ورق فوالدی عریض شـرکت فوالد اکسـین به بـاال ترین میـزان تولید در 

10 ساله گذشته رسید.

رکورد تناژ تولید ورق اکسین شکسته شد
 دستیابی به تست عملکردی در اسفند ماه 99  

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

امیـن  اکسـین،  فـوالد  شـرکت  عمومـی  روابـط 

ابراهیمی با اشـاره به اینکه در اسـفندماه برای 

نخسـتین بـار شـرکت به سـبد تولیـد عملکردی 

خـود )performance test( دسـت یافـت، این 

دسـتاوردهای  مهم تریـن  از  یکـی  را  اتفـاق 

شـرکت فـوالد اکسـین بـر شـمرد کـه باعـث شـد 

مـورد  خـاص  فوالدهـای  واردات  از  مـا  کشـور 

نیاز صنعت نفت و گاز بی نیاز شود. 

فـوالد  شـرکت  کـه  حالـی  در  شـرکت  ایـن 

اکسـین بـرای تولیـد ورق های فـوالدی آلیاژی و 

مطابـق طراحـی  و  اسـت  شـده  نفتـی طراحـی 

شـرکت دانیلـی ایتالیا )صاحب تکنولـوژی( این 

بـه  را  خـود  تولیـد  درصـد   90 بایـد  شـرکت 

ورق هـای بـاارزش افـزوده بـاال )آلیـاژی و نفتـی( 

سـاختمانی  ورق هـای  بـه  را  آن  درصـد   10 و 

اختصـاص دهـد که متاسـفانه در دهه نخسـت 

فعالیت این شرکت هیچ گاه نتوانست به سبد 

تولیـد طراحـی شـده دسـت پیـدا کنـد و عمدتـا 

این ترکیب برعکس بوده است.

در اسفند ماه 1399 شرکت فوالد اکسین برای 

نخستین بار توانست 90 درصد از تولید خود را به 

محصـوالت بـا ارزش افـزوده اختصـاص دهـد و بـه 

تست عملکردی سبد تولید خود دست یابد.

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان:

ــــ

تولیـد شـمش فـوالد ایـران طـی ماه دوم سـال 2021 بـا رشـد 11.5 درصد همراه شـد که ایـن رقـم، باالترین میزان رشـد، بین 
10تولیدکننده برتر فوالد جهان است.

ایران بیشترین رشد تولید فوالد در بین 10 تولیدکننده برتر جهان را کسب کرد
طبق گزارش انجمن جهانی فوالد؛

نقـل از  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، طبـق گـزارش انجمـن 

جهــــانی فـــــوالد، ایـــــران همچنـــــان دهمیــــن 

اسـاس  بـر  و  اسـت  فـوالد  بـزرگ  تولیدکننـده 

برآورد این نهاد، کشـور ایراندر ماه فوریه سـال 

جـاری میـالدی، 2.3میلیون تن فوالد خام تولید 

کرده که 11.5درصد بیش از مدت مشـابه سـال 

2020 اسـت و ایـن میـزان رشـد، باالتریـن افزایش 

تولیــــد، بیــــن 10کشور برتــــر تولیدکننــــده این 

محصول است.

پـس از ایـران، چیـن بـا رشـد 10.9 درصـد رتبـه 

دوم و ترکیـه بـا افزایـش تولیـد 5.9 درصـدی در 

جایگاه دوم رشد تولید ماه فوریه قرار گرفتند.

مجمـوع تولیـد فـوالد خـام 64 عضـو انجمـن 

بـه  امسـال  فوریـه  مـاه  طـی  فـوالد  جهانـی 

150.2میلیـون تـن رسـید کـه ایـن رقـم 4.1 درصد 

بیـش از تولیـد مـاه مشـابه سـال گذشـته اسـت. 

تولید فوالد چین در ماه مورد بررسی 83میلیون 

تن تخمین زده شـده اسـت. هند، ژاپن و امریکا 

نیـز بـه ترتیــــب 9.1 میلیــــون، 7.5 میلیـــــون و 

6.3میلیون تن تولید کرده اند.

از سـوی دیگـر مجمـوع تولیـد ژانویـه و فوریه 

امسـال بـه 315 میلیـون تن رسـید کـه 6.6 درصد 

بیـش از مـدت مشـابه سـال 2020 بـوده اسـت. 

مجمــــوع تولیـــــد فــــوالد ایــــران هــــم بـا رشـد 

10.8درصـدی، 5 میلیـون تـن اعـالم شـده اسـت. 

در ایـن مـدت چیـن 175 میلیـون تـن تولیـد کـرد 

سـپس هند با 19.4 میلیون، ژاپن با 15.4 میلیون 

در  خـام  فـوالد  تـن  میلیـون  امریـکا 13.3  و  تـن 

جایگاه های دوم تا چهارم ایستادند.
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت گفت: در راسـتای نام گذاری امسـال توسـط رهبر انقالب اسـالمی، بسـته 
اجرایی و عملیاتی در خصوص پشتیبانی از تولید و مانع زدایی تهیه خواهد شد.

تدوین بسته اجرایی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
توسعه سرمایه گذاری مهم ترین موضوع کشور است  

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

سـعید زرنـدی در اولیـن جلسـه مدیـران معاونت 

طرح و برنامه در سال 1400، گفت: بسته اجرایی 

پشـتیبانی و مانع زدایـی از تولیـد، در سـه ضلـع 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، دسـتگاه های 

همکار و مرتبط با تولید و بخش ارکان حاکمیت 

در دو بخـش پشـتیبانی و مانـع زدایـی برنامـه 

تدوین می شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت افـزود: بخـش اول کـه مرتبـط بـا داخـل 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت در چهـار 

بخـش تفویض اختیـارات وزارتخانه به اسـتان ها و 

تشکل های خصوصی، حذف گلوگاه های داخلی، 

از  برخـی  اصـالح  و  حـذف  و  رویه هـا  اصـالح 

بخشنامه ها و آیین نامه ها است.

پیگیری حذف مقررات زائد در بخش  ■

تولید خواسته مهم بخش خصوصی

زرنـدی بـا بیـان اینکـه در فراینـد تدویـن ایـن 

بسته از بیش از 800 نفر از فعاالن صنعت، معدن 

و تجـارت و صاحب نظـران اقتصـادی نظرخواهـی 

در خصـوص موضوعـات مرتبـط بـا تولیـد شـده 

است، تصریح کرد: در این نظرخواهی مهم ترین 

موانع تولید، عدم ثبات اقتصاد کالن، تورم باال، 

نبـود نقدینگـی مناسـب، تحریم هـای خارجـی و 

جـذاب بـودن بازارهـای غیرمولـد عنـوان شـده 

اسـت؛ از دیـدگاه ایـن 800 فعـال عرصـه تولیـد و 

صاحب نظـر اقتصـادی، مهم تریـن اولویت هایـی 

کـه وزارت صنعـت بایـد در سـال جدیـد پیگیـری 

از  مقررات زدایـی  بـرای  پیگیـری  شـامل:  کنـد 

بخـش تولیـد، ارائـه مشـوق های سـرمایه گذاری، 

جداسازی بخش تولید از بازرگانی و تفویض امور 

به تشکل ها است.

وی بانک هـا، سـازمان مالیـات، سـازمان تامیـن 

اجتماعی را به عنوان مهم ترین دستگاه های ذکر 

شـده با بیشـترین اثر بر روی فرآیند تولید معرفی 

کـرد کـه نیازمنـد اصـالح و بازنگـری در روابـط بـا 

تولید را دارند.

معـاون طـرح و برنامـه در ادامـه افـزود: در ایـن 

نظرخواهی، عوامل داخلی وزارتخانه مورد پرسش 

قـرار گرفتـه کـه مهم ترین موضوعـات که نیازمند 

اصالح است را به ترتیب شامل صدور مجوزهای 

صنعتـی، موضوعـات مرتبـط بـا زیرسـاخت های 

شهرک های صنعتی و موضوعات مرتبط با واردات 

عنوان شده است.

ضرورت توجه همه ارکان نظام به حوزه  ■

سرمایه گذاری

زرندی با تاکید بر اینکه در این بسته مطالبه 

بخش تولید از سایر دستگاه ها به صورت شفاف 

بیــــان خواهــــد شــــد، اذعــــان کــــرد: موضــــوع 

سرمایه گذاری از اصلی ترین اولویت های کشور 

اسـت کـه مـا هـم در سـال جدیـد آن را بـه صورت 

 ، اشـتغال  آینـده  کـرد؛  خواهیـم  دنبـال  جـدی 

صـادرات غیـر نفتـی ، رشـد تولیـد و.. در گـرو 

توسـعه سـرمایه گذاری اسـت که باید به عنوان 

یک موضوع بسیار مهم در همه ارکان نظام مورد 

توجه قرار گیرد.

وی افزود: برای توسـعه سـرمایه گذاری شـاید 

نیازمند تغییر در برخی قوانین باشیم چرا که در 

حال حاضر موانعی برای سازمان های توسعه ای ، 

بانک ها و... برای ورود به سرمایه گذاری هستند.

توسعه سرمایه گذاری با استفاده از  ■

شرکت های برتر

معــــاون طــــرح و برنامــــه در بخــــش دیگــــر 

توسـعه  بـرای  مـدل  دو  بـه  خـود،  صحبت هـای 

اول  مـدل  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  سـرمایه گذاری 

اسـتفاده از بـزرگان و شـرکت های بـزرگ و برتـر 

کشـور اسـت کـه در حـال مذاکـره  بـا تک تـک ایـن 

شرکت ها هستیم تا آن ها را وارد فاز سرمایه گذاری 

جدید در موضوعات اصلی تولید کشور کنیم؛ در 

مـاه پایـان سـال بـا پنـج شـرکت بـزرگ بـه تفاهـم 

امنیـت  و  اعتمـاد  جلـب  بـرای  و  رسـیدیم 

سـرمایه گذاری پـای ایـن تفاهم نامـه را نماینـدگان 

همه ارکان حاکمیت امضا کردند تا سرمایه گذار 

با خیال راحت وارد عرصه سرمایه گذاری شود.

وی گفت: در سال جدید شرکت های بیشتری 

جدیـد  سـرمایه گذاری  عرصـه  بـه  ورود  بـرای  را 

تشـویق می کنیم تا به هدف گذاری هزار میلیارد 

تومانی سرمایه گذاری جدید با کمک شرکت های 

بزرگ برسیم.

استفاده از شیوه های نوین برای جذب  ■

سرمایه های خرد

زرنـدی تاکیـد کـرد: موضـوع دوم که در سـال 

جدیـد بـه صورت جـدی در دسـتور کار قـرار دارد، 

موضـوع Crowdfunding یـا همـان جذب تامین 

سـرمایه جمعـی اسـت؛ بایـد تالش کنیـم با کمک 

بـرای جـذب  نوینـی  بـورس، شـیوه های  سـازمان 

سـرمایه های خرد مردم به سـمت سـرمایه گذاری 

در بخـش تولیـد را بـه پیـش ببریـم و الزم اسـت بـا 

زمینه سـازی فرهنگـی و اصـالح برخـی رویه هـا و 

مقررات زمینه را برای این موضوع فراهم  کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد:
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معاون وزیر و رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران با اشـاره به انتخاب نام سـال 1400 از سـوی مقام معظم رهبری گفت: ایشـان 
با نام گذاری امسال به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، راهکار برون رفت از مشکالت را تولید و حمایت از آن دانستند.

بایسته های صادرات در سال تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از سازمان 

توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: 

بـا نگاهـی بـه نام گذاری های انجام شـده از سـوی 

مقـام معظـم رهبـری در طـول سـال های اخیـر ایـن 

بـرای  برنامه ریـزی  کـه  می شـود  مسـتفاد  نکتـه 

افزایـش تولیـد، ماموریـت اصلـی دولـت و بخـش 

خصوصـی بـوده و تاکیـد بـر نام گـذاری سـال ها بـا 

عناوینـی همچـون جهـش  تولیـد، رونـق تولیـد و 

نام گذاری سال جاری با عنوان تولید، پشتیبانی ها 

از  رفـت  بـرون  ضـرورت  بیانگـر  مانع زدایی هـا  و 

مشـکالت و تنگناها با اسـتفاده از توانمندی های 

بالقوه و بالفعل داخلی است.

توسـعه  سـازمان  کل  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 

تجـارت ایـران در ادامـه  اذعـان کـرد: هـر چقـدر از 

این فرایندها حمایت و پشتیبانی بیشتری صورت 

پذیـرد نیـل بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده در 

برنامه های توسعه و همچنین افق 1404 با سهولت 

بیشتری انجام خواهد پذیرفت .

نقش تولید در خنثی کردن تحریم ها ■

وی بیـان کـرد: اصـوال در سـال های اخیـر و بـه 

ویـژه بـا شـدت یافتـن تحریم هـای ظالمانـه علیـه 

نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران بـا هـدف 

ایجـاد اخـالل در معیشـت و رفاه مـردم، این تولید 

بـوده کـه بـا اثرگـذاری بـر اشـتغال و درآمـد مـردم، 

نقش به سـزایی در کمرنگ کردن فشـارهای وارده 

و  ظرفیت هـا  رسـاندن  فعلیـت  بـه  و  کشـور  بـه 

استعدادهای بالقوه داخلی داشته است.

اهمیت تولید صادراتی در توسعه کشور ■

زادبـوم افـزود: نگاهی به سیاسـت های کلی 

اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه پیشرفت و 

توسـعه کشـور بیانگـر اهمیـت تولیـد بـه ویـژه 

اهـداف  تحقـق  جهـت  در  صادراتـی  تولیـد 

توسـعه ای کشـور بوده و درونگرایی و برون زایی 

اقتصاد به عنوان فصل الخطاب این سیاست ها، 

تولیـد  ظرفیت هـای  بـر  تاکیـد  و  تکیـه  بیانگـر 

داخلـی جهــــت حضــــور در بازارهــــای هــــدف 

صادراتـی و در نهایـت تحریـک مجـدد تولیـد و 

افزایش اشتغال است .

توسـعه  سـازمان  کل  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 

تجـارت ایـران، در خصـوص پشـتیبانی از تولیـد 

تصریـح کـرد: الزم اسـت بـا بهره گیـری از تمامـی 

ابزارهـا در جهـت افزایـش کمـی و کیفی تولید با 

هـدف افزایـش صـادرات و توسـعه آن، بـا تقویـت 

متغیرهـای مثبـت اثرگـذار بـر تولید و بـه حداقل 

رساندن متغیرهای منفی به عنوان موانع فراروی 

آن، در نهایت شاهد برجسته تر شدن مولفه های 

مثبت و اثرگذار تولید باشیم.

حمایـــت از تولیـــد بـا ایجــــاد فرهنـگ  ■

تولیـد صادراتی

وی اثرگذارتریـن ابـزار پشـتیبانی از تولیـد را 

تاکید بر فرهنگ تولید صادراتی و ترویج آموزه های 

آن در جامعه عنوان کرد و گفت: مهمترین کارکرد 

پشـتیبانی، تولیـد بـرای صـادرات و تفکیک تولید 

صادراتی از تولید برای مصرف داخلی است.

زادبـوم تاکیـد کـرد: افزایـش کیفیـت تولیـد به 

عنـوان شـاخصی اثرگـذار جهت بهبـود نام و نشـان 

کاالهای ایرانی در داخل و خارج از کشور مسئولیتی 

خطیر است که باید با برنامه ریزی الزم، امکانات 

مورد نیاز در این مسیر فراهم شوند.

توانمندی ایران برای حضور در بازارهای بین المللی ■

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 

ایــــران افـزود: اهمیـت پشـتیبانی و مانع زدایـی از 

تولیـد زمانـی مشـخص تر مـی شـود کـه وضعیـت 

اسـتراتژیک جمهـوری اسـالمی ایـران در جنـوب 

غرب آسـیا و منطقه خاورمیانه مورد بررسـی قرار 

گرفته و تمایزات منحصر به فرد با سـایر کشـورها 

استخراج  شود. شاید کمتر کشوری در دنیا با 15 

کشـور مرز آبی یا خشـکی مشـترک داشته باشد و 

کشـورهای  وارداتـی  نیازهـای  رفـع  توانمنـدی 

همسایه را داشته باشد.

وی با اشاره به بازار یک هزار و 600میلیاردی   

15کشـور همسـایه ایـران، آن را بـازار مناسـبی 

بـرای تولیـدات ایرانـی توصیـف کـرد و ادامـه 

داد: ایـران در شـرایط فعلـی توانمنـدی تامیـن 

را  ایـن کشـورها  نیازهـای  از  دالر  میلیـارد   100

دارد کـه  ایـن میـزان، فقـط حـدود 7 درصـد از 

اختصـاص  خـود  بـه  را  کشـورها  ایـن  نیازهـای 

داده و الزم اسـت بـا سـرمایه گذاری مناسـب، 

این سهم افزایش یابد .

ضرورت توسعه تجارت با کشورهای همسایه ■

زادبوم اظهار کرد: نکته قابل توجه این است 

کـه در حـال حاضـر حـدود 25 میلیـارد دالر از 

صـادرات 40میلیـارد دالری کشـور بـه 15 کشـور 

همسایه صورت می گیرد که هر چند این میزان 

بیـش از 60درصـد ارزش صـادرات کشـور را بـه 

خـود اختصـاص داده ولـی فقـط 1.5 درصـد از 

و  ظرفیـت  درصـد   20 و  کشـورها  ایـن  واردات 

توانمنـدی صادراتـی جمهوری اسـالمی ایـران به 

این کشورها را شامل می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد:
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مدیر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیدرو گفت: سـازمان ایمیدرو قصد دارد برای فروش محصوالت تولیدی شـرکت های تابعه 
خـود از مکانیـزم بـورس کاال اسـتفاده کند؛ ایمیدرو در چند سـال اخیر محصوالت خـود را از طریق مزایده به فروش رسـانده اسـت اما 
بـا مکانیزمـی کـه بـورس کاال آن را توسـعه داد و به عنوان »حراج باز« شـناخته می شـود فرصتی فراهم شـده تا محصوالت خـود را از 

طریق مکانیزم بورس به فروش برساند.

ایمیدرو در سال 1400 حضور پررنگی در بورس کاال 
خواهد داشت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، امیـر صبـاغ بـا ابـراز رضایـت از 

مکانیزم عرضه سنگ آهن در بورس کاال و با تاکید 

بر اینکه قطعا به سمت گسترش این روش عرضه 

پیـش خواهیـم رفـت، اظهـار داشـت: ایمیـدرو در 

را  بـورس کاال  سـازوکار  از  اسـتفاده  اسـت  تـالش 

نسـبت بـه مزایده هـای موجـود، افزایـش دهـد و 

سـنگ آهن بیشـتری را از این طریق کشف قیمت 

سـه محمولـه  تاکنـون  راسـتا  همیـن  در  و  کنـد 

سـنگ آهن دانه بنـدی از طریـق ایـن مکانیـزم و از 

سـوی ایمیدرو فروخته شـده و نخسـتین محموله 

کلوخـه سـازمان نیـز از طریـق همیـن سیسـتم بـه 

فروش رسـیده اسـت و سـازمان توسـعه و نوسـازی 

معـادن و صنایع معدنـی ایـران در نظـر دارد ایـن 

فرایند را در سال 1400 تقویت کند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عرضـه سـنگ آهن در 

بـورس کاال پیـش از ایـن و در چنـد سـال قبـل هـم 

اتفاق افتاده بود گفت: این روند اگرچه متوقف 

شـد امـا اواخـر سـال 99 مجـددا ادامـه یافـت و 

امسـال نیـز تـداوم خواهـد داشـت. چراکـه اگـر 

بازیگران حاضر در معامالت حراج باز بورس کاال 

طریـق  از  قیمـت  شـفاف  باشـند، کشـف  زیـاد 

بورس  کاال اولویت است.

اعالم مزایای تاالر حراج باز  ■

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیــــدرو مزایــــای ایــــن روش عرضــــه را بـرای 

عرضه کننده و خریدار چنین تشریح کرد: مزیت 

ایـن عرضـه بـرای فوالدی هـا، برنامه ریزی تولید با 

اطمینان خرید مواد اولیه از بورس کاال است. در 

واقـع بـا توجـه بـه حـراج باز بـودن مزایـده برعکس 

مزایده های سنتی، امکان خرید از تولیدکنندگان 

گرفتـه نشـده و شـرکت ها بـا توجـه بـه موجـودی 

انبارها و چشم انداز تولید و برنامه ریزی آتی خود 

قیمـت،  اعـالم  و  خریـد  مـورد  در  می تواننـد 

تصمیم گیری و رقابت کنند.

صباغ تاکید کرد: مزیت مهم این روش برای 

عرضه کننـده نیـز حاکـم شـدن مکانیـزم عرضه و 

تقاضـا بـر معامـالت سـنگ آهن اسـت. همچنیـن 

عـالوه بـر شـفافیت در معامـالت، مزیـت دیگـر 

حضور در بورس، حذف تاخیر در پرداخت مبلغ 

معامـالت اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـا عرضـه در 

بـورس، مشـکل تاخیـر پرداخـت خریـداران حـل 

شده و وجه مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن 

از سوی خریدار پرداخت می شود.

وی دیگر مزیت این عرضه ها را چنین عنوان 

در  عرضه هـا  مراحـل  مکانیـزم  ایـن  بـا  کـرد: 

کوتاه تریـن زمـان ممکـن انجـام مـی شـود، بـرای 

نمونـه مرحلـه پذیـرش تـا عرضـه این محصـول در 

ایـن  اطالعـات  بـرد.  زمـان  هفتـه  یـک  بـورس 

معامـالت نیـز ثبـت شـده و مـی توانـد مرجعـی 

بـرای سـایر فوالدسـازان و معدنی هـا در کشـف 

قیمت سنگ آهن باشد.

هجینگ و مدیریت ریسک با ابزارهای  ■

بورس کاال

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خود 

بـــه نقـــش بورس هــــای کاالیـی در سـاماندهی 

در  گفـــت:  و  کـرد  اشـاره  کامودیتـی  بازارهـای 

بازارهای جهانی، نقش بورس های کاالیی بسـیار 

و  مصرف کننـده  بیـن  چـــون  و  اســــت  پررنـگ 

تولیدکننـده قـرار می گیرند نقش تعیین عرضه و 

بـر عهـده  را  تقاضـای واقعـی و کشـف قیمـت 

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:
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بازارهـا  ایـن  تنـاژ مشـخصی در  دارنـد. معمـوال 

معاملـه مـی شـود و بـازار سـایر کشـورها بـا مالک 

انجـام  را  خـود  معامـالت  آن هـا،  دادن  قـرار 

می دهنـد. بـرای نمونـه در بحـث آلومینیـوم، بـا 

حضور بازیگران این حوزه تناژی در بورس فلزات 

لنـدن جابجـا می شـود و در نهایـت سـایر نقـاط 

جهـان در بحـث آلومینیـوم از معامـالت بـورس 

فلزات لندن تبعیت  می کنند.

صباغ ادامه داد: بورس های کاالیی به جهت 

کشف قیمت حتی در معامالت آتی و فیوچرز، 

قــــدرت هجینـگ و مدیریــــت ریســـک را بــــه 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز می دهند و 

فراهـم  را  پیـــش فروش  یـا  پیش خریــــد  امکــــان 

می کننـد. ایـن امـکان در بـورس کاالی ایـران هـم 

تنـوع  و  عرضـه  افزایـش  شـاهد  و  شـده  فراهـم 

محصـوالت در بـورس کاال هسـتیم و بـه واسـطه 

گـردش مالـی بـاالی حوزه ها، بورس کاال به خوبی 

توانسته آن را مدیریت کند.

و  معـدن  بـرای حوزه هـای  را  سـال ١٤٠٠  وی 

صنایع معدنـی، کشـاورزی و پتروشـیمی و سـایر 

کامودیتی ها پر رونق خواند و افزود: به طور حتم 

بـورس  کاال قـادر اسـت بـه صـورت فعـال هماننـد 

سال گذشته منجر به کشف قیمت های واقعی 

در ایـن حوزه هـا شـود. از سـوی دیگـر معامـالت 

آتی، سلف و گواهی سپرده نیز از دیگر ابزارهایی 

اسـت که بنگاه های فعال معدن و صنایع معدنی 

می توانند از آن برای معامالت خود بهره گیرد.

مدیــــر اقتصــــادی و توسعـــه سرمایـــه گذاری 

ایمیدرو، اشاره ای به شیوه نامه فوالد و نقش بورس 

کاال در تعـادل بخشـی بـه حـوزه فـوالد داشـت و 

تمامـی  شـیوه نامه  فـوالدی،  اســـاس  بـر  گفـــت: 

محصوالت زنجیره باید در بورس  کاال عرضه شوند 

و چون صادرات واحدها منوط به نبود مشتری در 

بـازار داخلـی اسـت. لـذا سـاماندهی صـادرات و 

سیگنال وجود مازاد در بازار برخی محصوالت به 

سیاسـت گذاران هـم از دیگـر مزایـای عرضـه در 

بورس کاالست؛ یعنی چنانچه محصولی در بورس 

عرضه شد و مشتری برای آن وجود نداشت اجازه 

صادرات به آن داده خواهد شد.

ــــ

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت خوزسـتان گفـت: راه انـدازی طرح بـزرگ و مهـم مجتمع فـوالد روهینا جنوب بـا تولید 
ساالنه 900 هزار تن محصوالت طویل و مفتول فوالدی در شهرستان دزفول گامی بلند در صنعت فوالد استان و کشور است.

گامی بلند در تولید و صادرات فوالد با راه اندازی 
طرح فوالد روهینا جنوب

امیرحسـین  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

نظری در خصوص طرح های اجرایی این مجتمع 

اظهـار داشـت: در ایـن مجتمع تولیدی عملیات 

نـورد میلگـرد، ریخته گـری و نـورد پیوسـته انجام 

سـاالنه  میلگـرد  نـورد  بخـش  در  کـه  می شـود 

450هزار تن و در بخش فوالدسـازی، ریخته گری 

و نـورد پیوسـته سـاالنه 450 هـزار تـن محصـول 

فوالدی تولید می شود. 

وی بیـان کـرد: شـمش خروجـی از ریخته گـری 

بدون برش و کوره میانی وارد بخش نورد شده و به 

میلگرد تبدیل می شود، این تغذیه گرم و پیوسته 

در تمامـی مراحـل موجـب صرفه جویـی حداقـل 

30درصد در انرژی مصرفی کارخانجات می شود.

تجـارت  و  معـدن  سـازمان صنعـت،  رئیـس 

خوزسـتان ادامـه داد: در ایـن مجتمـع تولیـدی 

هیچگونـه پسـاب تصفیـه نشـده، چـه انسـانی و 

چـه صنعتـی دفـع نمی شـود و پسـاب تصفیـه 

شده برای درختکاری استفاده می شود.

رئیس سازمان صمت خوزستان عنوان کرد: 

ایـن طـرح بـه طور مسـتقیم برای یک  هـزار نفر و 

نفـر  هـزار  پنـج  بـرای  غیر مسـتقیم  بـه صـورت 

رونـق  موجـب  و  دارد  همـراه  بـه  اشـتغال زایی 

منطقـه شـده و سـرمایه گذاری ارزی ایـن طـرح 

120 میلیـون یـورو بـه ارزش سـه هـزار میلیـارد 

ریال است.

وی گفـت: عملیـات احـداث مجتمـع فـوالد 

روهینـا جنـوب در سـال 1389 بـا هـدف تولیـد 

میلگـرد در زمینـی بـه مسـاحت 100 هکتـار واقع 

در  دزفـول  شهرسـتان  خوزسـتان،  اسـتان  در 

فاصله هفت کیلومتری جاده دزفول و شوشـتر 

آغاز شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری ایرنـا، ایـن 

مجتمـــع بـا برخـــورداری از یـک واحــــد نـــــورد 

500هـزار  تنـی میلگـرد، به نـام ریبـار و یک واحد 

ذوب و نـورد پیوسـته 450 هـزار تنـی، بـه نـام 

میـدا، ضمـن تامیـن بخشـی از نیازهـای کشـور، 

ایـن پتانسـیل را دارد کـه یکـی از صادرکننـدگان 

محصـوالت فـوالدی نیـز باشـد.این طـرح بـزرگ 

فـوالدی در شهرسـتان دزفـول خوزسـتان سـال 

گذشـته بـا حضـور مقامـات کشـوری و اسـتانی 

وارد مدار تولید شد.
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در نخسـتین جلسـه شـورای مدیران شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال جدید، مسـیر اجرای طرح های توسـعه این شرکت از 
سوی مدیرعامل تبیین شد.

چادرملو روی ریل توسعه

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی  روابـط 

چادرملو، ناصر تقی زاده در این جلسـه با اشـاره 

و  رهبـری  معظـم  مقـام  اخیـر  فرمایشـات  بـه 

بـر  تاکیـد  داشـت:  اظهـار  امسـال  نام گـذاری 

تولیـد، راهگشـایی  از  پشـتیبانی  و  مانع زدایـی 

بسیاری از طرح های توسعه شرکت خواهد بود 

کـه تاکنـون بـه دالیلـی اجـرای آن هـا بـه تعویـق 

افتاده است.

مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره چادرملـو 

ایـن  کارکنـان  و  مدیـران  همـه  از  تقدیـر  ضمـن 

مجموعـه بـزرگ معدنـی و صنعتـی کـه در سـال 

گذشته با ثبت چندین رکورد تولید در واحدهای 

کنسـانتره، گندله سـازی، آهن اسفنجی و شمش 

فـوالدی و نیـز در بخـش بارگیـری و صادرات یکی 

از موفق ترین سال های فعالیت خود را پشت سر 

گذاشـت، عنـوان کـرد: امسـال نیـز بـه یـاری خدا 

عـالوه بـر تـداوم رشـد تولیـدات، بایـد بخشـی از 

طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در دورنمای 

توسعه 10 ساله شرکت را عملیاتی کنیم.

تقـی زاده از مهم تریـن طرح هـای چادرملـو در 

سـال جدیـد را شـروع بـه کار دو واحـد نیـروگاه 

مگاواتـی   500 نیـروگاه  واحـد  یـک  خورشـیدی، 

پهنـه  اجـرای  تـداوم عملیـات  ترکیبـی،  سـیکل 

معدنـی  D19، تـداوم عملیـات اجرایـی احـداث 

کارخانه گندله سـازی شـماره 2، احداث کارخانه 

احیا مسـتقیم شـماره 2، شـروع عملیات اجرایی 

)فرومنگنـز  فروآلیاژهـا  تولیـد  کارخانـه  احـداث 

ایجـاد  مطالعـه  منگنـز(-  فروسـیلیکو  و  پرکربـن 

تامیـن  بـرای  ریلـی  حمل ونقـل  شـرکت 

زیرسـاخت های حمـل مـواد اولیـه و محصـوالت، 

مشارکت با شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 

بـه  گندلـه  و  کنسـانتره  کارخانه هـای  احـداث 

ظرفیـت چهـار میلیـون تـن، آغاز فعالیت شـرکت 

حفاری و اکتشاف چادرملو و دستیابی با معادن 

جدید سنگ آهن با هدف تضمین تداوم تولید و 

نیـز مشـارکت در اجـرای چندین پروژه صنعتی و 

معدنی عنوان کرد و افزود: شـرکت چادرملو در 

برنامـه اسـتراتژیک خـود بـا نـگاه بـه شـرایط و نیـاز 

تولیـد  سـمت  بـه  جهانـی  و  داخلـی  بازارهـای 

فوالدهـــــای آلیـــــاژی  و کارخانــه هــــای تولیــــد 

ماشـین آالت و قطعـات صنعتـی خـاص حرکـت 

خواهد کرد و در این مسیر بی تردید از تجارب و 

همـکاری شـرکت های صاحـب نـام ماشین سـازی 

نیـز بهـره  کشـور و مراکـز علمـی و دانشـگاهی 

خواهد برد.

وی ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس هم اکنون طرح 

سـاخت کارخانه هـای تولیـد ورق هـای فـوالدی و 

را در  و ماشین سـازی  آلیـاژی خـاص  فوالدهـای 

دست بررسی داریم.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  اسـت  گفتنـی 

چادرملـو بـا بیـش از هفـت هـزار نفـر نیـروی کار 

مستقیم و بالغ بر 42 هزار نفر به  طور غیرمستقیم 

نقـش قابـل توجهـی در تولیـدات اقتصـاد کشـور 

بـر  بالـغ  گذشـته  سـال  طـی  و  می کنـد  ایفـا 

233میلیـون دالر از محـل صـادرات محصـوالت 

فوالدی خود ارزآوری کرده است.
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مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: مجتمـع فوالد  مکران به عنوان یک طرح بزرگ صنعتی در شـرق کشـور 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه سیستان و  بلوچستان دارد.

مجتمع فوالد مکران نقش مهمی در توسعه سیستان و 
 بلوچستان دارد

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

عبدالرحیـم  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

کردی در حاشیه بازدید مشاور رئیس جمهوری 

بـه  آزاد کشـور  مناطـق  شـورای  عالـی  دبیـر  و 

چابهـــار اظهـــار داشت: مشاور رئیس جمهور و 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از نزدیک 

بـا رونـد آماده سـازی و پیشـرفت فیزیکـی ایـن 

پروژه آشنا شدند.

بـه  پـروژه در زمینـی  ایـن  وی تصریـح کـرد: 

گستره 300 هکتار احداث می شود که در مراحل 

نخسـت و دوم آن تولیـد آهن سـفنجی، دو واحـد 

گندله سـازی، یـک واحـد فوالدسـازی و یـک واحـد 

نوردسازی پیش بینی شده است.

مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد چابهـار بیـان 

کـرد: بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن ایـن سـایت در کنار 

پروژه هـای  موردنیـاز  اولیـه  مـواد  بندرچابهـار، 

مختلف را می توان از خارج به ویژه از کشورهایی 

همچـون عمـان یا از طریـق راه آهن از داخل کشـور 

تهیه کرد.

مومنـی مشـاور رئیـس جمهـور و دبیر شـورای 

 عالی مناطق آزاد کشـور در ادامه سـفر دو روزه به 

و  زیربنایـی  پروژه هـای  از  چابهـار  آزاد   منطقـه 

زیرسـاختی، پتروشـیمی نگیـن مکـران دیـدن و در 

جلسه شورای اداری شرکت می کند.

وی در ایــــن سفــــر همچنیــــن نشسـت بـا 

فعـاالن اقتصــــادی منطقـــه آزاد چابهــــار را در 

دستور کار دارد.

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت فـوالد مکـران بـاز 

شدن ال سی داخلی از محل صندوق توسعه ملی 

با 112 میلیون یورو جانی تازه به طرح فوالد  مکران 

بخشـیده و بـا انجـام خریدهـای داخلـی و خارجی 

مربوطـه در نیمـه نخسـت سـال 1401 راه انـدازی 

کامل می شود.

محمــــد پارســــا اظهــــار کــــرد: اکنــون پیـش 

پرداخت ها برای خریدهای خارجی و داخلی مورد 

نیاز به منظور پیشـرفت طرح انجام شـده و امید 

تـا اواخـر سـال خریدهـای خارجـی وارد  مـی رود 

کشور شود.

و  کـوره  اسـکلت  هم اکنـون  داد:  ادامـه  وی 

ریفرمر مجموعه در حال ساخت است و 30درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد مکـران خاطرنشـان 

کـرد: اگـر شـرایط تـا پایـان سـال سـخت نشـود و بـا 

چالـش مواجه نشـویم، می توان گفت این طـرح از 

برنامه زمان بندی شده کمی جلوتر است.

وی با اشاره به مشخصات و ظرفیت این طرح 

گفت: فوالد مکران با هدف تولید 3,2 میلیون تن 

فوالد شامل گندله سازی، واحد احیا و فوالدسازی 

مگامـدول  حاضـر  حـال  در  امـا  شـده،  طراحـی 

1,6میلیون تنی آهن اسفنجی که محصول نهایی 

آن هات بریکت است را در دست اجرا داریم.

واحـد  کـه  زمانـی  تـا  کـرد:   عنـوان  پارسـا   

نشـود،  انـدازی  راه  مجموعـه  ایـن  گندله سـازی 

گندلـه مـورد نیـاز از داخل تامین خواهد شـد و در 

غیر این صورت از خارج کشور وارد می شود.

وی تاکیـد کـرد: نفـس احـداث ایـن طـرح در 

کنـار سـواحل دریـای عمـان، اسـتفاده از مزیـت 

صادراتـی و وارداتـی منطقـه بـوده، تـا مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز بـه راحتـی وارد و محصـوالت نهایـی بـه 

دیگر کشورها صادر شود.

کـه  افـق 1404  راسـتای  در  شـد:  یـادآور  وی 

ظرفیـت تولیـد 55 میلیـون تنی فـوالد پیش بینی 

شده، قرار است 10 میلیون تن آن در منطقه چابهار 

باشد، اما تاکنون فقط یک طرح 3,2 میلیون تنی 

که توصیف شده، در حال اجرا است.

تصریـح  مکـران  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

کرد: 15 درصد سهام این مجموعه دولتی و در 

اختیـار ایمیـدرو و منطقـه آزاد چابهـار اسـت و 

85درصـد دیگـر در اختیـار چنـد شـرکت بخـش 

خصوصی است.

وی گفـت: آهن اسـفنجی بـه دلیـل اشـتعال زا 

بـودن بـا مشـکالتی در صادرات به ویژه با کشـتی 

مواجـه اسـت، امـا وقتـی بـه هات بریکـت تبدیـل 

شود قابلیت دپو یا صادرات خواهد داشت.

 بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع فـوالد 

مکـران در محـدوده منطقـه آزاد چابهـار در حـال 

ساخت است. 
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معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان رضـوی گفت: بر اسـاس میزان اکتشـافات، 
طرح های تولیدی و مصارف کنونی، ذخایر سنگ آهن استان حداقل تا 30 سال آینده پاسخگوی نیاز است.

ذخایر سنگ آهن خراسان رضوی تا 30 سال دیگر 
پاسخگوی نیاز است

به گزارش »فلزات آنالین«، محمد توکلی اظهار 

داشت: کل ذخایر سنگ آهن کشور سه میلیارد تن 

اسـت کـه نیمـی از آن معـادل 1,5میلیـارد تـن در 

میـزان  ایـن  از  و  دارد  وجـود  رضـوی  خراسـان 

حدود 1,2 میلیارد تن اکتشاف شده است.

در  سنگ آهــــن  معــــادن  کـرد:  اضافــــه  وی 

شهرسـتان های خـواف، تایبـاد، گنابـاد و بردسـکن 

خراسـان رضـوی وجـود دارد و زنجیـره تولیـد فوالد 

در طرح هـای تولیـدی از اسـتخراج معدن تا تولید 

کنسانتره و گندله و فوالد در داخل استان و ارسال 

آن بـرای تولیـد فـوالد در خـارج از اسـتان تکمیـل 

شده است.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنی سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان رضـوی عنوان 

کرد: زنجیره تولید فوالد در طرح های شرکت اپال 

پارسیان شهرستان سبزوار، شرکت فوالد سنگان و 

شـرکت توسـعه فراگیـر سـناباد در خـواف تکمیـل 

شده است.

توکلـی افـزود: 7,5 میلیـون تـن طـرح تولیـد 

فـوالد  پارسـیان،  اپـال  در شـرکت های  کنسـانتره 

خراسـان و فوالد شـرق کاوه در حال اجرا اسـت که 

آماده بهره برداری خواهد شد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، خراسـان رضوی در 

بخش سـنگ آهن به عنوان ماده اولیه تولید فوالد 

بـه دنبـال رسـیدن بـه هـدف تولید 10 میلیـون تن 

فـوالد در خراسـان رضـوی و تبدیـل ایـن منطقه به 

قطب سـوم فوالدسـازی اسـت و برای رسـیدن به 

اهداف مزبور 11 واحد تولید کنسانتره با ظرفیت 

اسـمی تولیـد 22,2 میلیـون تـن در سـال، 10 واحد 

تولیـد گندلـه با ظرفیت اسـمی 25,4 میلیون تن 

در سال، 10 واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 

اسـمی 9,4 میلیـون تـن در سـال، 9 واحـد تولیـد 

شـمش فـوالد بـا ظرفیت اسـمی 7,72 میلیون تن 

در سـال و 6 واحـد تولیـد نـورد بـا ظرفیـت اسـمی 

3,7 میلیـون تـن در سـال در خراسـان رضوی اجرا 

شده است.

ــــ

سـخنگوی گمـرک گفت: چین، اولین شـریک تجاری کشـور ما در سـال 1399 بود کـه 30 میلیـون و 128 هزار تـن کاال به ارزش 
18 میلیارد و 715 میلیون دالر با آن تبادل کاالی غیرنفتی داشتیم.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از گمرک، 

سـید روح الـه لطیفـی اظهـار داشـت: صـادرات 

بـه چیـن در سـال 99، 26 میلیـون و  مـا  کشـور 

و  میلیـارد  هشــــت  ارزش  بـه  تــــن  585هــــزار 

954میلیـون دالر بـوده اسـت کـه از لحـاظ وزنـی 

23,6 درصد و از لحاظ ارزش 26درصد کل صادرات 

کشور در این سال به این کشور بوده است.

وی افـزود: در سـال گذشـته، سـه میلیـون و 

543هزار تن کاال به ارزش 9 میلیارد و 761 میلیون 

دالر از کشـور چیـن کاال بـه کشـور مـا وارد شـده 

است که این میزان از لحاظ وزنی 10,6 درصد و از 

لحـاظ ارزش 25,3 درصـد کل واردات کشـور در 

این سال را به خود اختصاص داده است.

لطیفـی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: اگرچـه 

در سـال گذشـته چیـن هـم در حـوزه واردات و 

هـم در صـادرات شـریک اول کشـور مـا بود، اما 

شـاهد  حـوزه  دو  هـر  در   98 سـال  بـه  نسـبت 

کاهش تجارت با این کشور بودیم.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، وی توضیح داد: در 

سـال 98سـهم کل تجارت ما با چین 37 میلیون و 

811 هزارتن به ارزش 20 میلیارد و 829 میلیون دالر 

بـود امـا در سـال 99 بـا کاهـش هفـت میلیـون و 

683هزار تنی، دو میلیارد و 114 میلیون دالر کمتر 

با این کشور تبادل کاال داشتیم که این کاهش در 

صـادرات، هفـت میلیـون و 275 هـزار تن بـه ارزش 

607 میلیون دالر بوده است و در خرید کاال از این 

کشـور نیز، در این سـال  408 هزار تن کاال نسـبت 

به سال 98 کمتر از چین وارد شده و  یک میلیارد 

و 507 میلیون دالر کمتر واردات کاال داشته ایم. 

تجارت 19 میلیارد دالری ایران با چین در سال 99
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در واپسـین روزهـای سـال جهش تولید، جهادگران واحد نورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکه موفق شـدند رکورد متعـددی را به ثبت 
برسـانند. ثبـت رکـورد تولید سـالیانه 895 هـزار تن در واحد اسیدشـویی یک، تولید سـالیانه 116 هـزار تن محصـول قلع اندود در 
واحـد اسـید شـویی یـک، تولید یک میلیـون و 390 هـزار تن ورق درخـط نورد تانـدم و تولید سـالیانه 137 هزار تـن محصول قلع 

اندود در واحد نورد دو قفسه حاصل تالش این جهادگران است.

عبور از یک رکورد دوساله و کسب رکوردهای جدید در 
واحد نورد سرد فوالد مبارکه

فوالد مبارکه روی خط رکوردشکنی؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، مرتضـی اکبـری، 

رئیـس واحـد اسیدشـویی یـک نـورد سـرد اظهـار 

داشـت: در واپسـین روزهـای سـال 99، جهادگـران 

واحد اسیدشویی یک موفق به ثبت رکورد تولید 

سـالیانه 895 هـزار تـن شـدند و بـا عبـور از رکـورد 

891هزارتن سال 97، این رکورد را ارتقا دادند.

سـالیانه  تولیـد  در  همچنیـن  افـزود:  وی 

محصـول قلع انـدود در اسیدشـویی یک با تولید 

116 هـزار تـن رکـورد جدیـدی بـه ثبـت رسـید کـه 

نسـبت بـه رکـورد قبلـی در سـال 98 بـه میـزان ١١ 

هزار تن افزایش داشته است.

سـرد  نـورد  یـک  اسیدشـویی  واحـد  رئیـس   

تصریح کرد: این واحد در تولید محصول فروش 

در خـط اسیدشـویی یـک با تولیـد 91 هـزار و 750 

تـن رکـورد جدیـدی به ثبت رسـید که نسـبت به 

رکـورد قبلـی در سـال 98 بـه میزان چهـار هزار تن 

افزایش داشته است.

گفتنـی اسـت کـه ثبـت رکـورد محصـوالت 

قلع اندود و فروش با توجه به انتظارات مشتریان 

و میکس هـای ابعـادی مـورد انتظـار بـازار، کاری 

بسیار با ارزش است.

رکورد یک میلیون و 390 هزار تنی ورق  ■

در خط نورد تاندم مداوم

نـورد  محمـود رضـا قرمـزی، رئیـس خطـوط 

فـوالد مبارکـه نیـز اظهـار داشـت: در پـی رونـد 

افزایشـی تولیـد در خـط نـورد تانـدم مـداوم طـی 

چندسـال گذشـته بـرای تحقـق عملـی »جهـش 

تولیـد«، بـا تولیـد یک میلیـون 390 هـزار تـن ورق 

ضمن عبور از برنامه پیش بینی شـده برای سـال 

99، رکـورد تولیـد سـال 98 بـه میـزان یـک میلیون 

370 هزار تن پشت  سر گذاشته شد.

همچنیـن در واحـد نـورد دو قفسـه ای، رکـورد 

میـزان  بـه  قلع انـدود  محصـول  سـالیانه  تولیـد 

137هزار تن ایجاد شد که تولید این محصول را به 

میزان 10 درصد نسبت به سال 98 افزایش داد.

وی دسـتیابی بـه ایـن رکـورد را در تـالش و 

همت پرسنل تولید و تعمیرات واحد و اقدامات 

برنامه ریزی شده و منسجم و پیگیری همه جانبه 

مدیریـت ناحیـه و بهبـود قابـل توجـه در زمینـه 

کاری برشمرد.
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رئیـس خانـه معـدن ایران گفت: سـال 1400 در شـرکت ملی صنایع مس ایران سـالی متفـاوت خواهد بود، چراکه برای یک سـال 
برنامه ریزی نمی کند بلکه برنامه ریزی های این شرکت بلندمدت، آینده نگرانه و موفقیت آمیز است.

سال موفقی پیش  روی شرکت برنامه ریز و آینده نگر مس است
رئیس خانه معدن ایران:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از مس 

در  داشـت:  اظهـار  بهرامـن  محمدرضـا  پـرس، 

راسـتای همیـن نـگاه آینده نگـری، تامیـن و خرید 

ماشـین آالت حفـاری مـدرن و جدیـد بخشـی از 

فعالیت هایـی اسـت کـه موفقیـت شـرکت ملـی 

مس را در این صنعت تضمین می کند.

وی افـزود: مبانـی و مباحـث مدیریـت در 

شـرکت ملـی صنایع مـس ایران به گونه ای اسـت 

کـه همیشـه نگاه بـه آینده یکـی از چارچوب ها و 

ایـن  برنامه هـای پیش بینـی  شـده در مدیریـت 

شرکت است.

رئیـس خانـه معـدن ایران تاکید کـرد: اعتقاد 

مـا بـر ایـن اسـت کـه شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران بـا نـگاه ملـی فعالیت هـای خـود را انجـام 

می دهد؛ لذا تمامی امور بر پایه برنامه ریزی های 

اصولی انجام می شود.

بهرامن تصریح کرد: همان گونه که مشاهده 

می کنید، شرکت ملی صنایع مس ایران همواره 

بـه دنبـال تهیـه محموله هـای جدیـد بـرای آینده 

این صنعت در داخل کشـور و برای سـهامداران 

اسـت و تـالش می کنـد تـا بتوانـد تامین خـوراک 

مـورد نیـاز صنایعـی کـه سـرمایه گذاری نسـبتا 

وسیعی در این زمینه انجام داده اند را مدیریت 

شده کنترل کند.

وی یکی دیگر از اقدامات شرکت ملی صنایع 

مس را تامین مواد اولیه مورد نیاز بازارهای داخلی 

و خارجی عنوان کرد و افزود: این شـرکت نسـبت 

بـه برنامه ریزی تامین مـواد اولیه کارخانجاتی که 

در داخـل کشـور فعالیـت دارنـد نیـز فعالیت های 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  و  اسـت  داشـته  خوبـی 

کارخانه هـا را به طـور منظـم تامیـن می کنـد و بـه 

نحوی این موضوع را کنترل می کند که از مسیر 

اصلـی خـود دور نشـود و مـواد اولیـه در اختیـار 

محصوالت غیرمصرفی و احیانا دالالن قرار نگیرد. 

مدیریـت  در  تنهـا  و  اسـت  بزرگـی  ایـن حرکـت 

تعریف شـده کالن ملـی می توانیـم ایـن نـوع نـگاه 

مدیریتی را داشته باشیم.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه اقتصاد 

کشـورمان به خاطر تحریم های فشـرده دائما در 

حاشـیه قرار دارد، خاطرنشـان کرد: این در حالی 

اسـت کـه شـرکت ملـی صنایـع مـس توانسـت 

تحریم هـا را به خوبـی مدیریـت کـرده و صـادرات 

این مجموعه را به  صورت مطلوبی افزایش دهد.

بهرامن تاکید کرد: شرکت ملی صنایع مس با 

بسـیاری از صنایـع دیگر در کشـور به خصـوص در 

سال جاری همیاری داشت و همچنین بخشی از 

موفقیت هـای خـود را در اختیـار جامعـه صنعتـی 

کشـور قـرار داد و صنایـع هـم بخشـی از نیازهـای 

خـود را از کنـار ایـن همـکاری تامیـن کردنـد که جا 

دارد به این مدیریت تبریک گفت.

رئیـس خانـه معـدن در ادامـه در خصـوص 

بعـد  در  مـس  ملـی  شـرکت  از  انتظـارات 

مسـئولیت های اجتماعـی توضیـح داد: شـرکت 

در  اجتماعـی  مسـئولیت های  لحـاظ  از  مـس 

مناطـق شـمال و نیـز جنوب کشـور فعالیت های 

موضـوع  ایـن  البتـه  کـه  اسـت  داشـته  خوبـی 

حاصل نگاه هوشـمندانه مدیریت این مجموعه 

به این بخش است و سهمی از موفقیت خود را 

خـود  اقتصـادی  و  تولیـدی  فعالیـت  محیـط  از 

می دانـد و در ایـن مسـیر به طـور کامـل وظایـف 

خـود را انجـام می دهـد. اینکـه تاکیـد می کنـم 

به طـور کامـل؛ چـون بـه  تمامـی مسـئولیت های 

خود عمل کرده است.

بهرامـن ابـراز کـرد: شـرکت ملـی صنایـع مس 

همچنیـن در قالـب مسـئولیت های اجتماعی با 

تفاهم نامه هایـی را منعقـد  نیـز  منابـع طبیعـی 

کرده است که حرکت خارق العاده ای محسوب 

می شـود. در همیـن خصـوص نـگاه ملی به سـایر 

منابـع همچـون منابـع طبیعـی و محیط زیسـت 

کشـور بـا سـرمایه گذاری های وسـیع در قالـب 

مسئولیت های اجتماعی قابل  تقدیر است.
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نایـب رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی گفت: این کمیسـیون طرح رفـع موانع تولید را بـه منظور برطرف 
کردن قوانین مزاحم و دست و پا گیر تدوین کرده است که به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

کمیسیون صنایع و معادن طرح رفع موانع تولید را تدوین کرد
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، علی جدی اظهار 

داشـت: مجلـس شـورای اسـالمی تیـم 30 نفـره از 

نمایندگان ادوار گذشته و نمایندگان فعلی تشکیل 

داده تـا بـا حـذف قوانیـن دسـت و پا گیـر، مسـیر را 

برای تولید آسان سازی کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه تاکیـد رهبـر معظـم 

انقـالب بـر مانع زدایـی از تولیـد گفـت: یک سـری 

مقررات دست وپاگیر تعریف شده است که سد 

راه تولید می باشد و قوانینی هم در مجلس وضع 

شـده کـه بروکراسـی اداری را بیشـتر کـرده اسـت، 

مجلـس تـالش دارد تا این قوانین دسـت و پاگیر 

حذف و کارها برای تولید روان تر شود.

وی گفـت: مقـررات و قوانیـن مزاحـم، سـبب 

گالیه تولیدکنندگان است و خیلی از آن ها  اعتقاد 

دارنـد کـه اگـر مسـئوالن و متولیـان کاری بـا ایـن 

قوانین نداشته باشند، مشکالت تولید کمتر و در 

حقیقت دستگاه های متولی، بیش از آنکه کمک 

باشند مانع کار هستند.

علی جدی در ادامه اظهار کرد: یکی از ایرادها 

در پشـتیبانی از واحدهای تولیدی این اسـت که 

آغـاز  و  افتتـاح  مرحلـه  تـا  عمدتـا  حمایت هـا 

بهره بـرداری وجـود دارد و پـس از آن رهـا می شـود، 

این در حالی اسـت که کمک به تولید باید در 

حین فعالیت هم باشد.

مـردم شـیروان در مجلـس شـورای  نماینـده 

اسالمی اذعان کرد: رهبر معظم انقالب در شعار 

سـال بـه پشـتیبانی ها اشـاره کـرده و بـر آن تاکیـد 

دارنـد در کشـور بـرای کمـک بـه تولیـد در مرحلـه 

راه انـدازی و شـروع بهره بـرداری پشـتیانی انجـام 

می گـردد و تسـهیالت پرداخـت می شـود امـا در 

حین کار، اگر تولید توسعه یابد و پایدار شود، برای 

حمایت و پشتیبانی از آن برنامه ای وجود ندارد.

وی افزود: وقتی واحد صنعتی به مرحله تولید 

می رسـد، نیاز اسـت برای ادامه کار و برای اینکه 

مـورد  باشـد،  داشـته  وجـود  توسـعه   و  رشـد 

حمایت قرار گیرد اما در این زمینه پشتیبانی ها 

به ویژه کمک های بانکی، کم است.

جدی در بخش دیگر سخنان خود، تبعیض در 

توزیع فرصت ها میان تولیدکننده ها را از مشکالت 

از  برخـی  مثـال  طـور  بـه  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 

دارنـد،  دسترسـی  رانـت  بـه  کـه  تولیدکننده هـا 

راحت تـر مـواد اولیـه خود را تامین می کنند، و 

این تبعیض ها باید از بین برود.

وی با اشـاره به انتقاد تولیدکننده ها از صدور 

اجراییـه بانک هـا مطـرح کـرد: بـه محـض اینکـه 

سررسید تسهیالت بانک عقب می افتد، بانک ها 

تولیـد را متوقـف می کننـد، ایـن هنـر نیسـت کـه 

برای دریافت بدهی، تولید متوقف شود و یا برای 

مصـادره اقـدام شـود، مجموعـه تولیـدی زمانـی 

می تواند بدهی را پرداخت کند که فعال باشـد و 

تولیـد تداوم داشـته باشـد، با تعطیلـی کارخانه، 

نمی توان به مطالبه دست یافت.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، نماینـده مـردم 

شـیروان در مجلس شـورای اسـالمی عنوان کرد: 

قـوه قضاییـه ورود  ایـن  از  ایـن زمینـه پیـش  در 

داشـته تـا از صـدور اجراییـه جلوگیـری شـود امـا 

خیلی از بانک ها اجرا نمی کردند، تالش داریم تا 

طـرح مزبـور تبدیـل بـه قانـون شـود و دسـت قـوه 

قضاییه برای کمک به تولید باز شود. سال قبل، 

سال خاصی برای تولید بود و با وجود مشکالت، 

در برخـی از حوزه هـا شـاهد رشـد تولیـد بودیـم.

محصـــــوالت  تولیــــد  لــــوازم خانگی،  تولیــــد 

مناسـبی  رشـد  خـودرو  و  فـوالد  پتروشـیمی، 

داشـت امـا در تولیـد پوشـاک بـا افـت روبـه رو 

بودیم و رهبر انقالب اسـالمی سـال 1400 را سـال 

تولید، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری 

و تاکیـد کردنـد کـه شـعار انقالبـی جهـش تولید 

امسـال بایـد بـا حمایـت همه جانبـه و رفع موانـع، 

کامل محقق شود.
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مدیرعامـل بورس  کاالی ایران گفت: به نظر می رسـد که دیگر اختالفات کارشناسـی 
که وجود داشـت، رفع شـده و همه به این نتیجه رسـیدند که قیمت گذاری دسـتوری 

عالج بسیاری از کاالها نیست.

قیمت گذاری دستوری عالج کار نیست
کل زنجیره فوالد به بورس  کاال می آید  

مدیرعامل بورس  کاالی ایران:

به گزارش »فلزات آنالین«، حامد سلطانی نژاد 

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که اختالفات بیـن بورس 

کاال و وزارت صمت بر سر قیمت گذاری فوالد در 

سـال 99 بـه کجـا رسـید و چـه برنامـه ای برای سـال 

1400 در این زمینه دارید؟ اظهار داشـت: در سـال 

1400 در حـوزه فـوالد برنامـه منسـجمی داریـم کـه 

کل زنجیره فوالد را در بورس بیاوریم که به دنبال 

آن، یک سری چالش ها نیز وجود خواهد داشت.

وی در ادامـه بیـان کـرد: واقعـی شـدن ارزش 

معامـالت زنجیـره فـوالد ممکن اسـت مناسـباتی 

کـه در حـال حاضـر وجـود دارد را تحت تاثیر قرار 

دهـد، از ایـن جهـت بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه با 

حداقـل تضـاد و تعـارض، کل زنجیـره فـوالد را بـه 

بورس کاال بیاوریم.

چشم انداز صنعت فلزات اساسی در سال 1400 ■

مدیرعامـل بـورس  کاالی ایـران عنـوان کـرد: 

ممکـن اسـت قرارداد هایـی را تـا اطـالع ثانـوی در 

قالـب قـرارداد کشـف پرمیـوم و در بلندمـدت 

بیـن خریـداران و فروشـندگان منعقـد کنیـم، تـا 

شـرایط فعلـی بـازار بـه هـم نخـورد، همچنیـن در 

بـا  تـا  داریـم  ایـن  بـر  سـعی  پایین دسـت  حـوزه 

بازار هایـی کـه تـا بـه حـال در بـورس نبوده انـد، 

را  قرارداد هایـی   ،1400 سـال  در  اصنـاف،  مثـل 

منعقد کنیم تا آن ها نیز در بورس بتوانند خرید 

کنند. به عنوان مثال، صنفی که در حوزه برش 

ورق  هـای فـوالدی و یـا در حـوزه تختـال یـا شـمش 

نظـر  بـا  مکانیزمـی  بـا  بایـد  نیـز  می کنـد  کار 

سیاست گذاران وارد بورس  کاال شود.

خبرنـگاران  باشـگاه  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

جـوان، مدیرعامـل بورس کاالی ایران خاطرنشـان 

جملـه  از  پرمیـوم  کشـف  معامـالت  کـرد: 

معامالتـی هسـتند کـه خیـال مصرف کننـده را 

بابت تامین کاال راحت می کند و این معامالت 

در حال توسعه هستند. معامالتی که هم اکنون 

روی  می گیــــرد،  صــــورت  باتـــــوم  وکیــــوم  در 

محصوالتـی مثـل، پتروشـیمی نیـز توسـعه پیـدا 

می کنـد و دغدغـه خیلـی از پایین دسـتی ها بـا 

راه اندازی معامالت کشـف پرمیوم برای تامین 

کاال حل خواهد شد.

سلطانی نژاد افزود: به نظر می رسد که دیگر 

اختالفـات کارشناسـی کـه وجـود داشـت، رفـع 

کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بــــه  همــــه  و  شـده 

قیمت گـذاری دسـتوری عـالج خیلـی از کاال هـا 

نیست. یعنی ما باید یا قیمت گذاری دستوری 

داشـته باشـیم یا قیمت گذاری مبتنی بر عرضه 

و تقاضـا و یـا کشـف قیمـت مبتنـی بـر عرضـه و 

تقاضا که این اتفاق افتاده است.

پلتفـرم  یـک  کاال  بـورس  کـرد:  تاکیـد  وی 

معامالتـی اســــت کــــه بـه سیــــاست گذاران و 

تصمیم گیران در جهت تصمیم گیری موثر و به 

بـورس  کاال  واقـع  در  می کنـد.  کمـک  موقـع 

آمادگی همکاری ویژه در سـال 1400 با نهاد های 

زیــــرا  دارد،  را  کاالیـی  بـازار  حــــوزه  در  موثــــر 

ماموریت و رسالت اصلی بورس  کاال ایجاد یک 

بستر شفاف است.
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دبیـر شـورای  عالـی مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی کشـور گفـت: مانع زدایی، یکـی از مهم ترین کارها در مناطق آزاد اسـت تا شـاهد 
افزایش تولید و توسعه و آبادانی باشیم و در آبادانی کشور نقش موثری داشته باشیم.

مناطق آزاد در توسعه و آبادانی کشور موثر هستند
دبیر شورای  عالی مناطق آزاد کشور:

به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا مومنی 

در نشست با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد چابهار 

دبیرخانـه  سـاختار  بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 

اظهـار  شـود،  تقویـت  آزاد  مناطـق  شـورای عالی 

داشـت: مکانیزه کردن امورات در مناطق آزاد در 

دستور کار است.

دبیر شورای  عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشـور بیان کرد: مدیرعامل های مناطق آزاد باید 

مدیران و معاونان را با اختیار کامل انتخاب کنند 

و خودشـان پاسـخگوی فعالیت هـا و عملکردهـا 

باشـند و هر سـه ماه گزارش فعالیت های منطقه 

تحت پوشش را ارائه کنند.

وی افـزود: ظرفیت هـای زیـادی در مناطـق 

آزاد وجـود دارد کـه بخـش خصوصـی می توانـد 

بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا کارهـای زیـادی 

انجام دهد.

مومنـی ادامـه داد: مناطـق آزاد هم اینـک در 

بحث معافیت های مالیاتی مشـکالتی دارند؛ به 

از  بیـش  قشـم  اقتصـادی  فعـاالن  مثـال  طـور 

250میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند. 

وی بیـان کـرد: بیشـتر مشـکالت و معارضـات 

کـه طـی  اسـت  وزارتخانـه  بـا چنـد  آزاد  مناطـق 

هماهنگـی بـا وزیـران مربوطـه، ایـن مـوارد مهـم را 

پیگیری می کنیم. 

دبیر شـورای  عالی مناطق آزاد همچنین بیان 

کـرد: بـا سـازمان فنـی و حرفـه ای قـرارداد منعقـد 

کردیم و بیش از 20 هزار نفر را آموزش دادیم و باید 

مناطق آزاد به سمت آموزش نیروی ماهر بروند تا 

بخشی از مشکالت بیکاری هم مرتفع شود. 

وی تاکیـد کـرد: مدیـران مناطـق آزاد بایـد بـا 

برنامـه و تـا ثانیه هـای آخر مسـوولیت خود با همه 

توان کار کنند.

فعاالن اقتصادی منطقه آزاد چابهار نیز در این 

نشسـت، مشـکالت پیـش روی خـود در خصـوص 

معافیت های مالیاتی، کمبود زیرساخت ها به ویژه 

نبـود آب و رفـع موانـع تولیـد را مطـرح و خواسـتار 

رسیدگی و حل این مشکالت شدند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، حمیدرضـا مومنـی 

دبیـر شـورای  عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی 

کشور، در نخستین روز از سفر خود به منطقه آزاد 

شـهر  همچـون  متعـددی  طرح هـای  از  چابهـار 

فرودگاهـی، مجموعـه ورزشـی چهـار هـزار نفـری 

کریکت و 12 هزار نفری فوتبال در دهکده المپیک، 

طـرح آب رسـانی بـه روسـتای 10 هـزار نفـری تیـس، 

مجتمع فوالد مکران، عملیات اجرایی بزرگراه چابهار 

- کنـارک، طـرح احـداث هتـل هفت طبقه گیـالن، 

کارخانـه توربافـی و طـرح آماده سـازی زمین هـای 

مسکونی منطقه آزاد چابهار بازدید کرد.

دبیر شورای  عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشـور امـروز نیـز از بنـادر چابهار و طرح توسـعه 

اسکله  شهید بهشتی دیدن کرد.
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رئیـس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان بوشـهر گفـت: قوانین و مقـررات باید برای فراهم کردن و تسـهیل شـرایط ورود 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی بـه فعالیت تولیـدی پاالیش و همسان سـازی شـود تا صدور مجـوز واحدهـا در کوتاه تریـن زمان 

ممکن انجام شود.

قوانین برای مانع زدایی از تولید پاالیش شود
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

سید حسین حسینی اظهار داشت: مانع زدایی از 

تولید به عنوان یکی از سه ضلع توسعه تولید ملی 

اسـت و در ایـن ارتبـاط برطرف کـردن تعـارض از 

بـرای  شـرایط  تسـهیل  بـه  مقـررات  و  قوانیـن 

سـرمایه گذار ضـروری اسـت زیـرا در زمـان حاضـر 

انجام استعالم های الزم از دستگاه های مختلف 

در رونـد صـدور مجوزهـای تولیـد، گاهـی تـا 6 ماه 

نیز زمان می برد.

وی بـا بیـان اینکـه دولـت و مجلـس شـورای 

اسـالمی بایـد بـرای برطـرف کـردن ایـن تعارض ها 

بکوشند، اذعان کرد: البته در سال 99 اقدامات 

خوبی در استان بوشهر صورت گرفت؛ به طوری 

کـه بـا هماهنگی هـای انجـام شـده در اداره کل 

امور اقتصادی و دارایی و در راس آن استانداری 

بوشـهر ایـن فرایند تا حـدی کوتاه شده اسـت، اما 

این زمان کماکان باید بسیار کوتاه تر شود.

تجـارت  و  معـدن  سـازمان صنعـت،  رئیـس 

اسـتان بوشـهر بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم 

سـال  چندیـن  در  اقتصـاد  مسـئله  بـه  رهبـری 

متوالـی و نام گذاری سـال در ایـن ارتباط،عنـوان 

تولیـد،  بـه   1400 سـال  نام گـذاری  در  کـرد: 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها، سـه ضلع از مثلث 

توسـعه تولیـد و اقتصـاد ترسـیم شده اسـت کـه 

برای تحقق آن اقدامات قوای 3 گانه، رسـانه ها 

و مردم ضروری است و هر یک باید برای تحقق 

این شعار حیاتی بکوشند.

حسـینی در ارتبـاط بـا پشـتیبانی از تولیـد و 

سـرمایه گذاری، گفـت: نقـش نظام بانکی کشـور 

در حمایـت از سـرمایه گذار بسـیار مهـم اسـت و 

سبب ایجاد انگیزه تولیدکننده می شود.

وی ادامـه داد: دسـتورالعمل های نظام بانکی 

در تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 

بـه گونـه ای باشـد کـه کمک کننـده فعـال  بایـد 

اقتصادی و فردی باشد که اقدام به سرمایه گذاری 

و  صنعـت  و  کشـاورزی  تولیـد  بخش هـای  در 

خدمات کرده است.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

اسـتان بوشـهر بیان کرد: حمایت از تولید کننده 

در زمینـه اخـذ مالیـات یکـی دیگـر از مـواردی 

اسـت کـه می تواند فعالیت بخـش خصوصی در 

زمینـه تولیـد را پشـتیبانی کنـد، از ایـن رو الزم 

اسـت روش هـای اخـذ مالیات و ممیزین مالیاتی 

نگاهی مهربانانه تر به بخش تولید داشته باشند.

حسینی اضافه کرد: هرچند تولید کننده نیز 

قانـون  در  آنچـه  بـه  اسـت  مکلـف  و  موظـف 

پیش بینـی شده اسـت عمـل کنـد امـا نبایـد در 

درآمدزایی مالیاتی تنها به بخش تولید توجه شود 

و تاکیـد بیشـتر بـر جلوگیـری از فرارهـای مالیاتـی 

سایر بخش ها قرار گیرد.

وی گفت: توسعه زیر ساخت از دیگر مواردی 

است که پشتیبانی کننده توسعه تولید است و به 

عنوان مثال، توسعه و بهبود وضعیت حمل و نقل 

جاده ای، ایجاد حمل و نقل ریلی و توسعه اسکله ها 

می توانـد نقشـی بسـیار مهـم در ارتقـای تولیـد 

استان بوشهر ایفا شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

بوشهر افزود: تامین اجتماعی از دیگر بخش هایی 

بـا اعمـال روش هایـی بـرای  اسـت کـه می توانـد 

تسـهیل قراردادهـا بـرای تامیـن نیـروی انسـانی و 

خدماتـی، فضـای مطلوب تـری را بـرای فعالیـت 

تولیدکننده و سرمایه گذار فراهم شود.

بایـد  تولیـد  بـه  نـگاه  کـرد:  تاکیـد  حسـینی 

همه گیر باشـد و دولت، مجلس شـورای اسالمی 

و قـوه قضائیـه در حیطـه وظایـف خـود گام هـای 

الزم را برای پشتیبانی و مانع زدایی از آن بردارد.

وی بـا اشـاره بـه نقـش پررنگ رسـانه ها در رونق 

تولیـد کشـور، گفـت: رسـانه ها بایـد تـالش کننـد 

مصـرف کاالی ایرانـی بـه نوعـی فرهنـگ  عمومـی 

تبدیل شود تا در پی آن تولید کننده نیز به افزایش 

خطوط تولید، گسترش واحد تولیدی خود ترغیب 

و تشویق شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

بوشـهر یادآور شـد: حرکت اسـتان بوشـهر در سـال 
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مرجـان فقیه نصیـری گفـت: بخش صنعـت، معدن و تجـارت ایـران با دارا بودن بیشـترین سـهم اقتصـادی کشـور، دارای تعامل 
گسـترده ای بـا سـایر بخش هـای اجتماعی، اقتصـادی و سیاسـی جامعه ایـران اسـت و می تواند یکـی از موثرترین پیشـران های 

اقتصادی کشور باشد.

نقش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
سیاست گذاری حوزه صمت

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

مرجـان فقیـه نصیـری بـا بیـان این مطلـب، اظهار 

داشـت: بخـش صنعـت، معدن و تجـارت نه تنها 

می توانـد سـهم باالیـی در سـامان دهی معیشـت 

جامعـه داشـته باشـد، بلکـه می توانـد اقتـدار و 

کارآمـدی کشـور را بـرای دسـتیابی بـه امنیـت، 

ملـی  عـزت  و  اسـتقالل  آزادی،  رفـاه،  عدالـت، 

تقویت کند.

بـا  بخـش  ایـن  گسـترده  ارتبـاط  افـزود:  وی 

بخش هـای مختلـف ماننـد حـوزه پولـی و بانکـی، 

بورس، تولید، توزیع، اشـتغال، واردات، صـادرات، 

ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری 

بخـش هـای دیگر و میزان اثرگـذاری و اثرپذیری از 

بـاالی شـناخت  ایـن بخش هـا، نشـانگر اهمیـت 

صنعت، معدن و تجارت کشور است.

پژوهش هـای  و  مطالعـات  موسسـه  رئیـس 

بازرگانی گفت: در خصوص میزان و سـهم بخش 

تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران، این نکته 

و  صنعت،معـدن  بخـش  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 

تجارت کشـور در تولید ناخالص داخلی سـهمی 

مساوی با 30 درصد است.

فقیه نصیری ادامه داد: این موسسه به عنوان 

بـازوی اصلـی فکـری در وزارت صنعـت، معـدن و 

و  پشـتیبانی، علمـی، مطالعاتـی  نقـش  تجـارت 

تصمیم  سازی را برای تحقق ماموریت ها و اهداف 

در  کشـور  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،   بخـش 

وزارت متبوع، ایفا می کند.

بـه  موسسـه  چشـم انداز  کـرد:  اضافـه  وی 

بـه عنـوان مرجـع و  عنـوان سـازمان پژوهشـی، 

نقطـه اتکا برای تصمیم گیری، سیاسـت گذاری و 

تحول آفرینی در صنعت، معدن و تجارت است و 

ماموریت های موسسـه با پشـتیبانی مطالعاتی و 

تحقیقاتـی از توسـعه صنعـت، معدن و تجـارت با 

یکپارچه سـازی  و  بهبـود  تحـول،  ایجـاد  رویکـرد 

ارتقـای  و  کشـور  تجـاری  صنعتـی-  سـاختار 

رقابت پذیری اقتصاد ملی است.

فعالیت در قالب 6 گروه پژوهشی فعال با  ■

حوزه     های موضوعی تخصصی

پژوهش هـای  و  مطالعـات  موسسـه  رئیـس 

بازرگانـی اضافـه کـرد: فعالیت هـای موسسـه در 

حوزه هـای  بـا  فعـال  پژوهشـی  گـروه   6 قالـب 

موضوعی مختلف تخصصی انجام می شود.

یکپارچه سـازی  کـرد:  تاکیـد  فقیه نصیـری 

سیاست ها با هدف افزایش اثربخشی تحقیقات و 

پژوهش هـای موسسـه در راسـتای حـل مسـائل و 

مشکالت اساسی بخش صنعت، معدن و تجارت 

در دستور کار است.

از  ارسـالی  خروجی هـای  کـرد:  تصریـح  وی 

فعالیت هـای  شـامل  یکپارچه سـازی  مدیریـت 

تدوینی و تکمیلی عمدتا در راستای خدمت دهی 

مدیـران  و  معاونیـن  وزارت،  مقـام  عالـی  بـه 

وزارتخانـه، مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و 

نهاد ریاست  جمهوری است.

99 به عنوان سـال جهش تولید روبه رشـد اسـت و 

آمارها نشـان دهنده روندی مثبت و افزایشـی در 

سـرمایه گذاری و پیشـرفت در بخـش صنعـت و 

معدن و تجارت است.

حسـینی ادامه داد: آمارها در اسـتان بوشـهر 

نشان دهنده افزایش در میزان صدور جواز تولید 

و پیش بینـی سـرمایه گذاری و اشـتغال و صـدور 

پروانـه بهره بـرداری اسـت کـه هرچنـد مطلـوب 

است اما رضایت بخش نیست و می تواند بسیار 

بهتر از این باشد.

بوشـهر  اسـتان  در  سـال 99  در  گفـت:  وی 

23واحـد تولیـدی تعطیل شـده بـه چرخه فعالیت 

بازگشتند و همینطور معادنی که غیر فعال بودند 

فعال سـازی شـدند که همه اینها روندی افزایشـی 

نسبت به سال 98 را تجربه کرده اند.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

اسـتان بوشـهر اظهار کرد: امیدواریم با اقدامات 

همه گیـر در زمینـه پشـتیبانی و مانع زدایـی از 

بخش تولید شـاهد روندی رو به رشـد باشـیم؛ به 

گونـه ای کـه اثرگـذاری آن در زندگـی عموم مردم 

مشهود باشد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

74
é 1400  فروردین ماه é 159  شماره 

ــــ

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفت: سـال گذشـته بـا محوریت سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران و 
بهره گیری از 500 مشاور، یک هزار و 485 واحد تولیدی راکد و تعطیل در کشور به چرخه تولید بازگشتند.

1485 واحد صنعتی راکد در کشور احیا شدند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نقـل از  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

شـاتا، علـی رسـولیان در حاشـیه بازدیـد از سـه 

کاویـان  شـهرک صنعتـی  در  تولیــــدی  واحـــد 

رضـوی  خراسـان  اسـتان  فریمــــان  شهرستــــان 

اظهـار داشـت: طی بررسـی های انجـام گرفته، 

56 درصـد واحدهـای تولیـدی راکـد کشـور در 

سـال گذشـته مشـکل تامین مالی و سرمایه در 

گردش داشتند.

طـی  نمونـه،  عنـوان  بـه  کـرد:  اضافـه  وی 

از شـهرک صنعتـی  بازدیـدی کـه روز گذشـته 

انجـام  برتـر ماشین سـازی مشـهد  فناوری هـای 

شـد، یـک واحـد تولید ترانسـفورماتور بعـد از 17 

سال به چرخه تولید بازگشت.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع 

ادامـه داد: بـا توجـه بـه نام گـذاری امسـال بـه 

 عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 

بازگشــــت  انقـالب،  معظـم  رهبـــــر  ســـوی  از 

واحدهــــای تولیــــدی راکـد بـه چرخـه تولیـد بـا 

سرعت بیشتری انجام می گیرد.

موافقت نامـه  طـی  کـرد:  اعـالم  رسـولیان 

صاحبـان  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

صنـــایع معــــدنی و بانک هـا، 12 هـزار میلیـارد 

بـرای  آن  از  بخشـی  کـه  شـده  تامیـن  تومـان 

بازگردانـدن واحدهـای راکـد بـه چرخـه تولیـد 

اختصاص می یابد.

وی یادآور شد: براساس آخرین مصوبه هیئت 

شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیـره 

صنعتـی ایـران در اواخـر سـال گذشـته، خریـد و 

فروش زمین توسط اشخاص حقیقی در شهرک ها 

و نواحی صنعتی کشور ممنوع است.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تاکید 

کـرد: از ایـن پـس واگـذاری زمیـن در شـهرک ها و 

نواحـی صنعتـی بـرای تولیـد صنعتـی، صنفـی و 

کارگاهی و نقل و انتقال آن، زمانی میسر است که 

سـاختمان واحد تولیدی سـاخته شـده و کار آن به 

اتمـام رسـیده باشـد. زمین هـای محبـوس شـده 

توسـط افراد در شـهرک ها و نواحی صنعتی کشور 

نیـز بازپـس گرفتـه شـده و در اختیـار بخـش تولید 

قرار می گیرد.

 GIS وی اضافـه کــــرد: بـا تکمیــــل سامانـــه

تمامی فرآیندهای واگذاری زمین و خدمت رسانی 

بـه واحدهـای تولیـدی در شـهرک های صنعتـی 

الکترونیکـی خواهـد شـد تـا ضمـن نظـارت بـر 

رونـد کار، مشـکالت واحدهـا در زمینـه مالـی، 

مالیـات و مـواد اولیـه رصـد و بـرای رفـع آن هـا 

چاره جویی شود.

شهرک صنعتی کاویان در 45 کیلومتری جاده 

مشهد - فریمان با مساحت 600 هکتار در سه فاز 

درحال بهره برداری اسـت که در دو فاز اول و دوم 

آن 132 واحد تولیدی در حال فعالیت هستند.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

75
 é شماره  é 159 فروردین ماه 1400



دفتر تهران: خیابان فاطمى، روبروى هتل الله، ساختمان نگین، پالك 273

کارخانه: سیرجان، کیلومتر 55 جاده شیراز، شر کت معدنى و صنعتى گل گهر

روابط عمومى و امور بین الملل: 3026-3027

فکس: 88977260-021تلفن: 021-88977261

(034)فکس: 42259000(034)تلفن:42259001-9

Email:Info@golgohar.com
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