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سرمقاله

چنـدی پیـش در یکـی از همایش هایـی کـه در آن زنجیـره صنعـت فـوالد 

مورد بررسـی قرار می گرفت، یکی از مدیران معدنی که از وزارت صنعت 

حسـابی شـاکی بـود، بـا لحنـی گالیه آمیز نسـبت به معاونـت معدنی وقت 

وزارت صمـت عنـوان کـرد کـه سـه سـال اسـت بـه دنبـال اخـذ مجـوز بـرای 

احـداث کارخانـه گندله سـازی بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه معاونـت 

مذکـور بـه هـر فـردی کـه بخواهـد در حـوزه نـورد و ذوب مجوز داده اسـت. 

همچنین در جای دیگر، یکی دیگر از مدیران هلدینگ های بزرگ فعال در 

صنعـت فـوالد نیـز نسـبت بـه عـدم صـدور مجـوز کارخانـه کنسانتره سـازی 

گالیـه کـرده بـود؛ در حالـی کـه در همیـن هلدینـگ حـوزه ذوب و نـورد بـا 

ظرفیـت خالـی فعالیت می کـرد. علت عدم اعطای مجوز کنسانتره سـازی 

نیز بنا به گفته مدیران این شـرکت نیز کافی بودن جمع جبری واحدهای 

کنسانتره سازی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله سازی بوده است. 

در حالـی کـه ممکـن اسـت یـک تولیدکننـده تمایلی به فروش کنسـانتره به 

این شرکت را نداشته باشد.

موضـوع اعطـای مجوزهـای بـدون حسـاب و کتـاب در صنعـت فـوالد و 

بخـش پایین دسـت از یـک سـو و عـدم اعطای مجـوز برای زنجیره باالدسـت 

از سـوی دیگـر باعـث شـده تـا صنایـع پایین دسـت همـواره نسـبت بـه عـدم 

اطمینان از تامین مواد اولیه گالیه داشته باشند. البته باید هم نسبت به 

بخـش  در  عظیمـی  سـرمایه گذاری های  زیـرا  کننـد  گالیـه  موضـوع  ایـن 

پایین دستی صنعت صورت گرفته و در صورت نرسیدن مواد اولیه عالوه 

بر اینکه نمی توانند از ظرفیت بهینه خود بهره ببرند. در نهایت، با تغییر 

در شـرایط بازار ناچار به تعطیلی خواهند بود و در این صورت شـاهد هدر 

رفتن سرمایه های عظیم کشور خواهیم بود.

بـا توجـه بـه نیاز کشـور به بررسـی های کارشناسـی در خصـوص اعطای 

مجوزهـای بهره بـرداری، تعییـن سـهمیه مـواد اولیـه و فـروش، سـامانه هایی 

همچـون بهین یـاب و جامـع تجـارت ایجـاد شـده اند کـه هر چند بخشـی از 

نیـز مجوزهـای  و  اولیـه  مـواد  تامیـن  را در خصـوص  چالش هـای صنایـع 

بهره بـرداری حـل می کنـد امـا هـر چـه زمـان پیـش رفتـه، مشـخص شـده 

راسـتی آزمایی  زمینـه  در  ویـژه  بـه  اشـکاالتی  دچـار  مذکـور  سـامانه های 

اطالعات وارد شـده بودند. به ویژه آنکه صنایع پایین دسـت که تاکنون با 

ظرفیت های باال فعالیت می کردند، اکنون باید مطابق با سـهمیه اعالمی 

از سـوی سـامانه بهین یـاب، زیـر ظرفیـت بهینـه مـواد اولیـه دریافـت و 

فعالیـت کننـد. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه یـا سـامانه مذکـور دچـار 

خطـای سیسـتمی و اشـکال در پـردازش اطالعـات بـرای اعطـای سـهمیه به 

واحدهـای تولیـدی شـده و یـا اینکـه برخی واحدها که حتی گفته می شـود 

غیرفعال هستند، اطالعات اشتباه را به سامانه وارد کرده و عالوه بر اینکه 

سـهمیه دیگر شـرکت های فعال را دریافت و آن را با قیمت گزاف در بازار 

آزاد عرضه می کنند، تعادل در زنجیره را به هم زده و موجب فرار سرمایه 

از زنجیره می شوند. 

ممکن اسـت سـامانه های کنونی تنها پاسخگوی بخشـی از نیاز صنایع 

بـه سـرمایه گذاری، تامیـن مـواد اولیـه، مالیـات، فـروش و... باشـند امـا بـه 

یـا ابرسـامانه در کشـور خالـی اسـت کـه  واقـع جـای یـک سـامانه جامـع 

تولیدکننـدگان بتواننـد همـه اطالعـات خـود اعـم از خریـد، فـروش، بیمـه، 

مالیات، سـرمایه گذاری و... را در آن وارد کنند. به گفته تولیدکنندگان، 

آن هـا بایـد بـرای هـر یـک از اطالعـات یـاد شـده، چندیـن نیـروی انسـانی را 

درگیـر کننـد کـه اگـر همـه حوزه هـا نیـاز بـه ارائـه اطالعـات داشـته باشـند، 

حـدود 20 تـا 30 نفـر بایـد تنهـا بـرای وارد کـردن اطالعـات بـه سـامانه ها 

مشغول باشند و این امر برای تولیدکنندگان مستلزم هزینه و وقت بسیار 

زیـادی اسـت. درنهایـت نیـز بسـیاری از آن هـا نفعـی از وارد کـردن ایـن 

اطالعات نمی برند. 

بـا وجـود یـک سـامانه جامـع که همـه اطالعات تولیـد، مصـرف، فروش، 

صـادرات و... در آن وارد شـده باشـد، سیاسـت گذاران و بـه ویـژه وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت قادر خواهند بـود اطالعات زنجیره های تولید را 

رصـد کـرده و بتواننـد نسـبت صـدور دسـتورالعمل ها و نیـز بخشـنامه ها 

پویاتــــر و دقیق تــــر عمــــل کننــــد. موضــوعی کـــه هم اکنــون به شدت در 

دسـتورالعمل ها احسـاس می شـوند. ضمن اینکه خالهای زنجیره تولید به 

ویژه بخش هــــایی کـــه دچــــار کمبـــود تولیــد هستنـــد، مشخص تر شده و 

سیاسـت گذار و افـرادی کـه می تواننـد مجوزهـای تولیـد را اعطـا کننـد، بـه 

راحتـی قـادر خواهنـد بـود سـرمایه گذاران را بـه بخش هـای دارای کمبـود 

هدایـت کننـد. ایـن امر باعث می شـود سـرمایه گذاری ها هدفمند شـود و 

کمتر شاهد کمبود مواد اولیه در صنایع باشیم.

سرمایه گذاری ها به دلیل نبود 
سامانه جامع، هدفمند نیست
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تحریم هـا باعـث شـد بسـیاری از صنایـع نتواننـد تجهیـزات و ماشـین آالت مورد نیـاز خـود را از خـارج وارد کننـد و بـه ناچار به 
توانمندی های تولیدکنندگان داخلی روی آوردند. با اینکه صنایع سـازنده ماشـین آالت توانایی خوبی در طراحی و سـاخت تجهیزات 
و ماشـین آالت معدنی داشـتند اما واردات، مانع شـکوفایی پتانسـیل های آن ها می شـد. تحریم به صنایع داخلی فرصت داد بتوانند 
با توسـعه توانمندی خود گوی سـبقت را از رقبا بربایند و حتی به کشـورهای دوردسـت نیز صادرات داشـته باشـند. در این راسـتا، 
خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با ابراهیم یوسـفیان، مدیرعامل شـرکت مهندسـی مهان صنعت کانی به گپ وگفت 

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

ابراهیم یوسفیان، مدیرعامل 

شرکت مهندسی مهان صنعت کانی 

در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

به اعتماد 
شرکت های 
معدنی نیاز 

داریم

فعالیـت  ◄ زمینـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

شرکت مهان صنعت بفرمایید.

شـرکت معان صنعت بیش از 15 سـال اسـت 

کـه در زمینـه تولیـد تجهیـزات و ماشـین آالت 

فعالیـت  معدنـی  مـواد  فـرآوری  و  خردایـش 

می کند؛ این شـرکت در سـال 1381 فعالیت خود 

را در بـا هـدف ارائـه خدمـات فنـی مهندسـی 

شـامل طراحـی ماشـینآالت و مشـاوره در تولیـد، 

تهیه پروسـه تولید، تهیه و تدوین مراحل کنترل 
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کیفیت و تهیه لیست خرید و تهیه مدارک فنی 

مربـوط بـه پـروژه و انجـام امـور تحقیـق و توسـعه 

آغاز کرد.

بـا توجـه بـه توانمندی هـای موجـود و نیـاز 

بـازار شـرکت مهـان صنعـت در سـال 1382 اقدام 

بـه تولیـد ماشـین آالت و تجهیزات طراحی شـده 

در واحـــد تولیـــدی خـــود کـــرد. در حــال حاضــر 

شـرکت مـا با سـاخت تجهیـزات صنایع سـیمان 

و ریختــه گری و خط دانــه بندی و خردایش مواد 

معــدنی و کانــی به انجــام فعالیــت می پردازد. 

بـــــه طــــوری کـــــه ماشیــــن آالت و تجهیـــــزات 

معدنی شرکـــت ما در اکثـــر معــادن فلــزی و غیر 

فلــزی کشـــور اعـــم از طال، مـــس، ســـرب و روی، 

شــــن و ماســـه، زغـــال سنگ و...  مـــورد استفــاده 

قرار می گیرد.

شرکــــت مـا در حـال حاضــــر بـا تجهیـــــزات 

کامل تولیـدی و با دارا بودن واحدهای طراحی و 

مهنــــدسی، کنتــرل کیفیت، تولید، ماشین کاری، 

برش کـــاری، نـــورد، نقاشـــی، یکـــی از برندهـــای 

مطــــرح کشــــور در زمینــــه تولیــــد تجهیـــزات 

معــدنی است. به طــــوری کـــه صفـــر تا صتــد 

طراحــــی و ساخــــت ماشیــــن آالت و همچنیــــن 

انجـام می دهیـم.  را  آن هـا  مهندسـی معکـوس 

البتـــه ممکــــن است بخــش نسبتـــا کوچکــی از 

اجزای ماشین آالت به دلیل نبود تولیدکننده در 

ایـران وارداتـی باشـند کـه البتـه اجتناب ناپذیـر 

اســــت امــــا تمـــــامی ماشیــــن آالت تولیــــدی، 

ساخــت داخــل اســت. ناگفتـــه نماند که تامین 

موتورها، بلبرینگ، پیچ و مهره تجهیزات توسط 

دیگـر مجموعه هـا انجـام می شـود کـه در کنـار 

شـرکت مهـان صنعـت هسـتند و بـه تامیـن ایـن 

قطعـات و تجهیـزات بـرای سـاخت ماشـین آالت 

کمک می کنند. 

عمده محصوالت این شـرکت را چه اقالمی  ◄

تشکیل می دهند؟

صنعـت  مهـان  شـرکت  اصلـی  محصـوالت 

طراحـی و سـاخت تجهیزاتـی ماننـد فیدرهـای 

ویبـره ای، شـاتونی، زنجیـری، انواع سـرندها برای 

تفکیـک، انـواع سنگ شـکن های هیدروکـن یا کن 

انـواع  کراشـرها،  ایمپکـت  انـواع  کراشـرها، 

ماسه سـازها، انـواع سیسـتم های شست وشـو یـا 

مـواد  انتقال دهنده هـای  تیکنـر،  ماسه شـوها، 

معدنـی ماننـد نـوار نقاله هـا، کوره هـا، باالبرهـا، 

تانـک لیـچ، سیسـتم های فلوتاسـیون و... اسـت. 

دامنـه تولیـد محصـوالت شـرکت مهـان صنعـت 

بسـیار بـاال اسـت. بـه طـوری کـه تقریبـا می تـوان 

گفـت شـرکت مـا می توانـد مجموعـه نیازهـای 

معدنی را در حد 85 تا 90 درصد برآورده کند.

صـورت  اسـتخراج  معـادن  از  کـه  هنگامـی 

پیـت معـدن خـارج  از  مـاده معدنـی  گرفـت و 

می شـود، یکـی از توانمندی هـای شـرکت مهـان 

صنعـت، اجـرای پـروژه بـه صـورت EPC اسـت. 

ایـن یعنـی از لحظـه ای کـه یک معدنـدار تصمیم 

به اکتشـاف و رسـاندن آن به محصول می گیرد، 

شـرکت ما می تواند طراحی و سـاخت تجهیزات 

و ماشین آالت مورد نیاز وی را انجام دهد. 

چـه معادنـی بیشـتر مشـتریان محصـوالت  ◄

شرکت شما هستند؟

شرکت مهان صنعت از ابتدای فعالیت خود 

تاکنـون بـا مجموعه هـای بزرگـی همـکاری کـرده 

اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه معـادن طال 

همچون زر معدن اختران، پروژه طال در نیشابور، 

کنسانتره خط اکسیژن سنگ آهن سیرجان اشاره 

کرد. همچنین یکی از تامین کنندگان تجهیزات 

و همـکاران شـرکت کانـی مـس هسـتیم کـه بـا 

می کنـد.  کار  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

و  فـراوران  کانـی  نظیـر  شـرکت هایی  همچنیـن 

بـزرگ معدنـی کـه در  از شـرکت های  بسـیاری 

صنعـت بـه عنـوان پیشـتاز مطـرح هسـتند، از 

ماشـین آالت و تجهیـزات شـرکت مهـان صنعـت 

به عنوان تامین  کننده استفاده می کنند. 

تولیـد شـرکت مهـان صنعـت در  ◄ ظرفیـت 

چـه  بـه  معدنـی  ماشـین آالت  تولیـد  بـا  رابطـه 

میزان است؟

شـرکت مهـان صنعـت بـا توجـه بـه ماهیـت 

فعالیــــت خــــود طبیعتـــا سفــارش محـــور عمــل 

می کنــــد. در ایــــن رابطه توان تولید شرکت مــا 

امکانـــــات  رو،  ایـــــن  از  و  اســــت  بـاال  بسیــــار 

سخـــت افزاری و نــــرم افزاری خوبــی در اختیــار 

شرکت مهان صنعت با توجه 
به ماهیت فعالیت خود طبیعتا 

سفارش محور عمل می کند. در 
این رابطه توان تولید شرکت 
مـا بسیار باال است و از این 
رو، امکانات سخت افزاری و 

نرم افزاری خوبی در اختیار داریم
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کشـور ما تقریبا با اختالفی کمتر از پنج سـال با 

کشـورهای پیشـرو در این حوزه رقابت می کند. 

خوشبختانه این صنعت توانست جایگاه خود را 

در کشور بیابد و نیاز صنایع کشور را از واردات 

برطرف سازد. 

شـرکت مهـان صنعـت از ابتـدای فعالیـت 

خود حرکت رو به رشدی را در روند فعالیت ها 

داشـته اسـت اما طی دو سـه سال اخیر به ویژه 

از زمـان اعمـال تحریم هـا، بـه یکبـاره بـا انفجـار 

تقاضـا از جانـب مشـتریان و رونـق بسـیار خوب 

در فعالیت هـا مواجـه شـد. در شـرایط کنونـی 

کـه تحریم هـا صنعـت نفـت کشـور کـه یکـی از 

منابـع اصلـی درآمـد بـود را نشـانه رفتـه اسـت، 

پتانسـیل های  از  اسـتفاده  جایگزیـن  بهتریـن 

بخش معدن و صنایع معدنی اسـت. به همین 

دلیـل توجهـات به بخش معـدن افزایش یافته و 

به تبع آن تقاضا در این حوزه نیز به سـازندگان 

داخلـی انتقـال یافتـه اسـت تـا نیازهـای بخـش 

معدن را برطرف کنند. 

شـرکت مهـان صنعـت در حـال حاضـر با چه  ◄

چالش هایی مواجه است؟

یکـی از مهم تریـن چالش هـا و معضـالت این 

بـه ویـژه در  ایـن صنعـت  اسـت کـه هنـوز در 

بـه  کافـی  اعتقـاد  و  اطمینـان  معـادن،  مـورد 

تولیدکننـدگان  توانایـی  و  داخلـی  تولیـدات 

ایرانـی ایـن حـوزه وجـود نـدارد. بـه طـوری کـه 

تولیـدات داخلـی چندان مـورد توجه و حمایت 

قـرار نمی گیرنـد. هـر چنـد کـه با فشـار تحریم ها 

از  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  واردات  عـدم  و 

عـدم  همچنیـن  اصلـی،  سـازنده  کشـورهای 

همـکاری آن هـا بـا شـرکت های ایرانـی حتـی در 

مورد تامین قطعات، تعمیر و نگهداری، بسیاری 

از شرکت های ایرانی از روی اجبار به محصوالت 

سـاخت داخـل روی آورده انـد. در حـال حاضـر 

ایرانـی  از آن شـده شـرکت های  تحریم هـا مانـع 

سـازنده  شـرکت های  بـا  بتواننـد  حتـی 

ایـران وارد  بـه  تکنولوژی هایـی کـه در گذشـته 

امیـدوار  کننـد.  برقـرار  ارتبـاط  بودنـد،  کـرده 

هسـتیم در مدت زمانی که تحریم علیه کشـور 

اعمال شـده اسـت، تولیدکنندگان کشـور در این 

مشکل کنونی بسیاری از 
تولیدکنندگان به ویژه در بخش 

ماشین آالت و تجهیزات، کمبود مواد 
اولیه است. به طور مثال برای ساخت 
تجهیزات، شرکت مهان صنعت باید 
طیف بسیار وسیعی از انواع آلیاژهای 

فوالدی را در بخش های مختلف 
تجهیزات به کار ببرد

داریـم. بـه طـوری کـه بـه جـز بازارهـای داخلـی و 

تامیـن نیاز صنایـع مصرف کننده، حتـی در بازار 

کشـورهای دیگـر نیـز فعالیت گسـترده ای انجام 

دادیم و توانستیم محصوالت خود را به تعدادی 

از کشـورها صـادر کنیـم. البتـه پیـش از شـیوع 

ویـروس کرونا فعالیت شـرکت مهـان صنعت در 

بازارهـای صادراتـی گسـترده تر بود. بـا این وجود 

در ایـن بـازار بـه فعالیـت خـود کـم و بیـش ادامـه 

می دهیـم. در صورتـی کـه بتوانیـم بـا توجـه بـه 

تحریم هـای گسـترده بـه ویـژه در حـوزه پولـی و 

بانکـی، انتقـال وجـه را انجـام دهیـم، مشـتریان 

بسـیار زیادی داریم که از کشـورهای همسـایه و 

حاشـیه خلیـج فـارس هسـتند. چـرا کـه دانـش 

بـرای صنعـت خردایـش  بـه ویـژه  ماشین سـازی 

کشـور مـا پیشـرفته بـوده و شـرکت مـا نیـز جـزو 

برندهای اصلی این حوزه محسوب می شود. به 

اگـر در سـایر حوزه هـای ماشین سـازی  عبارتـی 

کشـور مـا 10 تـا 20 سـال از تکنولـوژی روز دنیـا 

عقـب باشـد، در موضـوع فـرآوری و خردایـش، 
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شرکت مهان صنعت از ابتدای 
فعالیت خود حرکت رو به رشدی 
را در روند فعالیت ها داشته است 
اما طی دو سه سال اخیر به ویژه 

از زمان اعمال تحریم ها، به یکباره 
با انفجار تقاضا از جانب مشتریان 
و رونق بسیار خوب در فعالیت ها 

مواجه شد

حـوزه بتواننـد توانمنـدی خـود را در مواجهـه بـه 

بـه  و  برسـانند  حداکثـر  بـه  تحریم هـا  ایـن 

مصرف کنندگان ارائه کنند.

چالش ها مهم دیگر کمبود سرمایه گذاری و 

عـدم اسـتفاده از مـواد اولیـه باکیفیت اسـت. با 

اینکـه شـرکت مهـان صنعـت توانمنـدی بسـیار 

خوبـی دارد امـا در بسـیاری از مـوارد کاالی بـا 

کیفیت کافی وجود ندارد و ناچار هستیم ماده 

خـام را صـادر و بـه جای آن کاالی فراوری شـده و 

کـه  صورتـی  در  کنیـم.  دریافـت  را  نهایـی 

سـازنده  بتوانـد  کشـور  شـرایط  و  زیرسـاخت ها 

عمل کند، طبیعتا ارزش افزوده بسیاری نصیب 

صنایـع کشـور خواهـد شـد. بـه طـور مثـال، در 

گذشـته صـادرات سـنگ آهن بـه صـورت خـام از 

مقابـل،  در  و  می شـد  انجـام  وفـور  بـه  کشـور 

در  می گرفـت.  صـورت  فـوالد  انبـوه  صـادرات 

حالـی کـه همـه در جریـان هسـتند کـه صـادرات 

افـزوده  ارزش  مراتـب  بـه  فـوالدی  مصنوعـات 

بیشـتری نسـبت بـه صـادرات سـنگ آهن ایجـاد 

خواهد کرد. 

مشـکل کنونی بسـیاری از تولیدکنندگان به 

ویژه در بخش ماشین آالت و تجهیزات، کمبود 

مـواد اولیـه اسـت. بـه طـور مثـال بـرای سـاخت 

تجهیـزات، شـرکت مهـان صنعـت بایـد طیـف 

بسـیار وسـیعی از انـواع آلیاژهـای فـوالدی را در 

بخش هـای مختلـف تجهیـزات بـه کار ببـرد. در 

تجهیـزات  سـازندگان  از  بسـیاری  حاضـر  حـال 

مـواد  تولیـد  زیرسـاخت های  ایجـاد  بـه  دسـت 

اولیه زده اند. 

مهم تریـن برنامه هـای شـرکت مهان صنعت  ◄

در سال جاری چیست؟

بـرای سـال جـاری شـرکت مهـان صنعـت در 

حـال توسـعه و افزایـش ظرفیـت خـود اسـت تـا از 

این منظر بتواند دیدگاه اقتصادی کشور را تغییر 

حـال  در  شـرکت ها  از  بسـیاری  زیـرا  دهـد 

بسترسـازی بـرای رفـع نیازهـای کشـور هسـتند. 

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه پیـش از ایـن درهـای 

از  بسـیاری  و  بـود  بـاز  بـه روی کشـور  واردات 

محصـوالت مـورد نیـاز صنایـع کشـور بـه راحتـی 

وارد می شـد کـه ایـن امـر دسـت تولیدکننـدگان 

دارای محصول مشابه وارداتی را می بست. چرا 

کـه ایـن تولیدکننـدگان نمی توانسـتند بـا کاالی 

خارجی رقابت کنند.

صنعـت  مهـان  شـرکت  کـه  اسـت  گفتنـی 

توانسـت در حوزه تامین ماشـین آالت معدنی با 

کـه  طـوری  بـه  کنـد.  مقابلـه  نیـز  کشـور چیـن 

تولیدکننـدگان چینـی در حال حاضر نمی توانند 

بـا قیمـت و حتی کیفیت محصوالت شـرکت ما 

رقابت کنند. به طوری که شـرکت ما تا پیش از 

کرونـا و تحریم هـا حتـی بـا بازارهـای دوردسـت و 

قاره آفریقا نیز محصول صادر کرده بود.

با توجه به اینکه کارخانه ها به سـمت تامین 

مـواد اولیـه پایـدار پیش رفته اند، سـال 1400 سـال 

بسـیار خوبـی بـرای صنایـع خواهـد بود و شـرکت 

مهـان صنعـت نیـز خـود را بـرای افزایـش ظرفیت 

تـوان  کـه  طـوری  بـه  اسـت.  کـرده  آمـاده 

سـخت افزاری و نرم افـزاری خود را ارتقـا داده ایم 

تـا بتوانیـم همچنـان نیازهـای صنایـع معدنـی را 

برطرف سازیم.
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بومی سازی کارخانه فرآوری سنگ آهن هماتیتی

70 درصد قیمت تمام شده را مواد اولیه تشکیل می دهد
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مدیرعامـل شـرکت فورج پارت سـازان گفـت: در صنعت فـورج، عمده هزینه هـا را مواد اولیه با حـدود 70 درصد تشـکیل می دهد و 
سهم سایر هزینه ها حدود 30 درصد است.

مدیرعامل شرکت فورج پارت سازان:

سـید حمیدرضا هاشـمی نژاد در گفت وگو با 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

اظهـار داشـت: صنایـع فورج یا آهنگـری فوالد به 

عنـوان یکـی از صنایـع مـادر در کشـور مطـرح 

است و عمــده قطعـــات فلـــزی کــــه در صنایــــع 

خودروسـازی و سـایر صنایع نیازمند قطعه مورد 

استفاده قرار می گیرد، به روش آهنگری یا فورج 

تولیــــد می شونــــد. در حــــال حاضــــر صنعـــــت 

از شـرایط  فـوالدی در سـطح کشـور  فورجینـگ 

خوبی برخوردار است.

اولیـه  مـاده  مهم تریـن  فـوالد  افـزود:  وی 

صنعـت فـورج و آهنگـری اسـت. عمـده فـوالد 

مصرفـی شـرکت فـورج پـارت سـازان بـه صـورت 

گـرد بـوده دارای گرید آلیـاژی، کم آلیاژ و کربنی 

قطعـات  تولیـد  بـرای  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 

مختلـف، شـرکت فورج پارت سـازان بایـد حدود 

45 گریـد مختلـف فـوالد را مصـرف کنـد. ایـن 

گریدها می توانند از گریدهای میکروآلیاژی نیز 

باشـند کـه حـدود 10 تـا 12 سـال اسـت کـه بـه 

صنعـــت آهنگـــری وارد شده انــــد و نیـــازی بــــه 

عملیـات حرارتـی ندارنـد. دیگر گریـد پرمصرف 

در صنعت فورج، فوالدهای گیربکس، فوالدهای 

کربنی و.. هستند که آلیاژهای مختلفی دارند.

تغییر شرایط کاری صنعت فورج ■

سـازان  پـارت  فـورج  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشان کرد: با توحه به شرایط کنونی، تولید 

در کشـور ما بسـیار دشـوار اسـت اما در صنعت 

آهنگـری و فـورج بـه ویژه تا دو سـه سـال گذشـته 

واردات کاال بـه ویـژه از چیـن اتفـاق می افتـاد و 

همیـن امـر موجـب بـروز مشـکالتی بـرای فعـاالن 

ایـن صنعـت و بعضـا تعطیلـی تعـدادی از آن هـا 

شـد. بـا ایـن حـال، طـی دو سـه سـال اخیر شـرایط 

بـه تحریم هـا و  توجـه  بـا  و واردات  تغییـر کـرد 

افزایـش نـرخ ارز کاهـش یافـت. البتـه می تـوان 

گفـت کـه کاهـش واردات از روی ناچـاری بـوده 

اسـت. از ایـن رو تقاضـا بـرای قطعـات سـاخت 

داخـل از سـوی شرکت هـــای مصرف کننـــده بـه 

طور قابل توجهی افزایش یافته است.

هاشـمی نژاد اضافـه کـــرد: در کنـــار افزایـش 

تقاضـــا، مشـکالت بسیـــاری نیـز بـه وجـود آمـده 

اســـت. افزایـش و نوسـانات گاه و بیـگاه نـرخ ارز 

بـرای  نتواننــــد  تولیدکننـــدگان  شـــده  باعـــث 

باشـند.  داشـته  برنامه ریـزی  خـود  کوتاه مـدت 

متاسفانه در این شرایط تولیدکنندگان در ایجاد 

70 درصد قیمت تمام شده را مواد اولیه تشکیل می دهد
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تـوازن میـان هزینه هـا و نیـز قیمـت فـروش دچار 

مشـکل شـده اند. هـر روز قیمت هـا دچار نوسـان 

می شـوند و نمی تـوان آن را حتـی بـرای یک هفته 

پیش بینی کرد.

وی تاکیـد کـرد: نوسـان قیمـت فـوالد و بـه 

موضـوع  هـر  از  بیـش  آلیـاژی  فوالدهـای  ویـژه 

قـرار  تاثیـر  تحـت  را  فـورج  صنعـت  دیگـری 

می دهـد. بـه طـوری کـه در سـال گذشـته حتـی 

بیـش از 100 درصـد افزایـش قیمت تنها در حوزه 

مـواد  تـورم  و  قیمـت  افزایـش  داد.  رخ  فـوالد 

مصرفـی باعـث کاهش قدرت خرید و نقدینگی 

نیز می شـود. به طور مثال، اگر در ابتدای سـال 

گذشـته 100 میلیـارد تومـان نقدینگـی و سـرمایه 

در گردش داشتیم، ارزش آن با توجه به دو برابر 

نصـف  بـه  مصرفـی  اقـالم  همـه  قیمـت  شـدن 

کاهـش یافتـه اسـت؛ در حالـی که دیگـر حوزه ها 

یعنـی مسـکن، ارز، طـال و... طـی همیـن مـدت 

دوبرابر افزایش قیمت داشتند و اگر تولیدکننده 

بـه جـای تمرکـز بـر تولیـد، بـه سـوداگری در ایـن 

حوزه هـا پرداختـه بـود، سـرمایه خـود را بیـش از 

دو برابر می کرد.

مدیرعامل شـرکت فورج پارت سـازان تصریح 

کـرد: اگـر چـه تقاضـا بـرای محصـوالت فـورج و 

امـا  اسـت  یافتـه  افزایـش  آهنگـری  قطعـات 

چالش های یاد شـده به نوعی تولید را با مشـکل 

مواقـع  برخـی  در  متاسـفانه  می کننـد.  مواجـه 

انبـوه مشـکالت بـه گونـه ای بـه تولیدکننـدگان 

فشـار وارد می کند که بعضا از ادامه کار ناامید 

می شوند و کارخانه را تعطیل می کنند.

سفارشی محور تولید می کنیم ■

هاشـمی نژاد در خصـوص وضعیـت شـرکت 

فـورج پارت سـازان عنـوان کرد: شـرکت ما حدود 

یـک هـزار و 400 تـن فـوالد در مـاه بـه عنـوان مـاده 

اولیـه مصـرف می کند کـه از این میـزان می توان 

در هر ماه یک هزار و 100 تن قطعه تولید کرد. به 

طـوری کـه ایـن میـزان حـدود 90 درصـد ظرفیـت 

شـرکت مـا محسـوب می شـود. تقاضـا طـی یکی 

دو سـال اخیـر بـه انـدازه ای افزایـش یافتـه اسـت 

کـه سـه شـیفت در حـال فعالیت هسـتیم. البته 

شـیوع کرونـا مشـکالتی را بـرای شـرکت مـا بـه 

وجود آورد و فعالیت شرکت را تحت الشعاع قرار 

داد اما با سختی به جلو پیش می رویم.

وی بـا اشـاره بـه نقش تکنولـوژی در صنعت 

فـورج و آهنگـری، بیـان کـرد: صنعـت فـورج در 

اختـالف  تولیـد  و  سـاخت  نظـر  از  مـا  کشـور 

زیـادی بـا تکنولـوژی روز دنیـا نـدارد. این یعنی 

و  طراحـی  بـه  قـادر  تولیدکننـدگان  ایـران  در 

سـاخت قطعاتـی از جنـس فـورج هسـتند کـه 

حتـی در کشـورهای صاحـب نـام تولیـد قطعـه 

روش هـای  از  تقریبـا  و  می شـوند  تولیـد  نیـز 

مرسوم برای تولید محصول استفاده می کنند. 

بـا ایـن تفـاوت کـه خطـوط تولیـد به جـای اینکه 

بـا اسـتفاده از یـک کاربـر کار کننـد، بـه صورت 

رباتیک و اتوماتیک هستند.

مدیرعامـل شـرکت فـورج پارت سـازان ادامـه 

داد: هم اکنـون پرسـی کـه شـرکت مـا از آن بـرای 

بـه  و  بهتریـن  از  اسـتفاده می کنـد  تولیـد  خـط 

روزترین پرس های دنیا است. ضمن اینکه دیگر 

تولیدکننـدگان فـورج نیـز اخیـرا از دسـتگاه هایی 

استفاده می کنند که توسط بهترین تولیدکنندگان 

این حوزه تهیه شده اند.

هاشمـــی نژاد بـــا اشـــاره به قطعــات تولیـــد 

شـده توسـط فورجینگ و آهنگری، مطرح کرد: 

حاضـر  حـال  در  پارت سـازان  فـورج  شـرکت 

بـه  می کنـد.  تولیـد  قطعـه  نـوع   250 حـدود 

طـوری کـه قـادر بـه تولیـد تمـام قطعاتـی کـه به 

و  هستیــــم  می شونــــد،  تولیــــد  فــــورج  روش 

می توانیـــم طیـــف بسـیار وسـیعی از قطعـــات 

خودرویی را تولید کنیــم که شامل خودروهــای 

سـبک، نیمـــه سنگیــــن و سنگیــــن می شونــــد. 

قطعـات  از  بخشـی  می توانیـم  عالوه برایـن 

مصرفی تراکتور را نیز تولید کنیم.

وی ابراز کرد: مشـتریان اصلی شـرکت فورج 

سـایپا،  گـروه  خـودرو،  ایـران  گـروه  پارت سـازان 

و  تراکتورسـازی  خـودرو،  کرمـان  بهمـن،  گـروه 

البتـه فـروش  زیرمجموعه هـای آن هـا هسـتند. 

شرکت ما به مشتریان به صورت سفارشی بوده 

و این شـرکت ها معموال هر ماه یا هر سـه ماه یک 

بـار، سـفارش خـود را اعـالم می کننـد و تولیـد 

قطعـه نیـز مطابـق با سـفارش آن هـا برنامه ریزی و 

بـه  توجـه  بـا  رابطـه  ایـن  در  می شـود.  انجـام 

هزینه هـای سرسـام آور تولیـد و بـه ویـژه کمبـود 

تامیـن نقدینگـی و سـرمایه در گـردش، تولیـد 

انبـوه نداریـم. بـا ایـن حـال اول سـفارش دریافت 

می کنیم سپس به تولید می پردازیم.

پــارت ســــازان  فــــورج  مدیرعامــــل شرکــــت 

خاطرنشــان کــرد: قیمت محصوالت فورج تابعی 

تـا  بـوده و معمـوال 65  اولیـــه  از قیمـــت مـــواد 

70درصد از آن را تشکیل می دهد. سایر هزینه ها 

نیز اجرت کار، دستمزد و سرباره است.

هاشمــی نــــژاد بیــــان کـــرد: شرکـــت فـــورج 

پارت سـازان در حـال حاضـــر از نظـر میـزان تنـاژ 

تولیـد، نخسـتین تولیدکننـده محصـوالت فورج 

در ایـران اسـت و حـدود 30 درصـد بـازار فـورج 

کشور را تامین می کند.

از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 

مسـائلی که تولید در کشـور ما با آن دسـت به 

در  و  بـوده  متخصـص  نیـروی  اسـت،  گریبـان 

حالـی کـه یکـی از چالش هـای امـروز جامعه ما، 

بیـکاری اسـت. متاسـفانه بـا فضایـی کـه اکنون 

در کشـور بـه وجـود آمـده، به ویـژه در خصوص 

درآمدهـای کاذبـی کـه از سـوداگری بـازار طال، 

دنبـال  بـه  افـراد  از  بسـیاری  مسـکن،  و  ارز 

سـودهای بـادآورده بـا زحمـــت کـم هسـتند و 

دیگــــر بـــــه دنبـــال کـــار در کارگـــاه و کارخانــه 

نیسـتند. بـه طـوری کـه امـکان جـذب نیـروی 

کار وجود ندارد.

 فوالد مهم ترین ماده اولیه صنعت 
فورج و آهنگری است. عمده فوالد 
مصرفی شرکت فورج پارت سازان 

به صورت گرد بوده دارای گرید 
آلیاژی، کم آلیاژ و کربنی است. 

به طوری که برای تولید قطعات 
مختلف، شرکت فورج پارت سازان 

باید حدود 45 گرید مختلف فوالد 
را مصرف کند
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مدیرعامـل شـرکت توسـعه و فـرآوری آهـن تنگ زاغ گفـت: با توجه بـه توانمندی داخلـی، 80 تـا 90 درصد تجهیـزات و قطعات 
کارخانـه فـرآوری هماتیتی را بومی سـازی کردیم و با پیشـرفت 95 درصد طرح کنسـانتره 350 هزار تنی، امیدوار هسـتیم در سـال 

جاری شاهد بهره برداری از آن باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ مطرح کرد:

سـید فرزیـن فرشـاد تبریـزی در گفت وگـو بـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

اظهار داشت: شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ 

زاغ احداث یک کارخانه کنسانتره سنگ آهن در 

دسـتور کار قـرار داده اسـت و بـه دنبـال فـراوری 

ایـن  ظرفیـت  هسـتیم.  هماتیتـی  سـنگ آهن 

کارخانـه در فـاز نخسـت 350 هـزار تـن در سـال 

بـوده و ظرفیـت نهایـی در نظـر گرفتـه شـده برای 

آن حدود 2.5 میلیون تن در سال خواهد بود.

وی افـزود: اسـتفاده از ذخایـر سـنگ آهن 

هماتیتـی در کشـور مـا بـا وجـود 

فراوانی نسـبی آن ها، مورد 

واقـع  غفلـت 

سـنگ آهن  ذخایـر  تاکنـون،  دیربـاز  از  و  شـده 

مگنتیتی برای فرآوری مورد توجه قرار داشتند. 

علت توجه کم به ذخایر هماتیتی، دشـوار بودن 

نسـبی فـراوری آن هـا بـوده و دو کانـی هماتیت و 

مگنتیـت از نظـر خـواص مکانیکـی و شـیمیایی 

تفاوت هایی دارند.

مدیرعامل شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ 

زاغ خاطرنشان کرد: هماتیت برخالف مگنتیت 

خاصیت مغناطیسـی نـدارد و بنابرایـن نمی توان 

ماننـد مگنتیـت آن را در کارخانه هـای فـراوری 

دارای درام و سـپراتور مغناطیسـی بـه کار بـرد. 

ضمـن اینکـه هماتیـت ماننـد مگنتیـت، FeO بـه 

آن  فـراوری  نتیجـه  در  و  نـدارد  کافـی  انـدازه 

اسـت.  دشـوارتر 

گفتنـی اسـت کـه هـم بـه دلیـل قدیمی تـر بـودن 

سیسـتم های فـراوری سـنگ آهن در ایـران و هـم 

راحت تر بودن فراوری مگنتیت، ذخایر مگنتیتی 

بیشـتر اسـتخراج شـده اند و از ذخایـر هماتیتـی 

تنها در برخی صنایع مانند رنگ کاری و سـیمان 

استفاده شده است.

ذخایـر  در  کـرد:  تصریـح  تبریـزی  فرشـاد 

هماتیتی میزان عناصر مزاحم نیز بیشتر بوده و 

جداسـازی آن  هـا از کانـی اصلـی یعنـی هماتیـت 

خـود  البتـه  دارد.  را  خـود  دشـواری های خـاص 

هماتیـت نسـبت بـه سیسـتم های مغناطیسـی 

جداسـاز واکنشـی نشـان نمی دهـد و بـه همیـن 

دلیـل بـرای تغلیـظ آن از سیسـتم های جدایـش 

ثقلی استفاده می کنند.

بومی سازی کارخانه فرآوری سنگ آهن هماتیتی
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وی تاکید کرد: ذخایر مگنتیتی در کشور ما 

نسـبتا بـزرگ و متمرکـز بـوده و معـادن آن هـا نیـز 

ذخایـر بیـش از چنـد ده میلیـون تـن دارنـد. در 

حالـی کـه ذخایـر هماتیتـی بسـیار کوچک تـر و 

پراکنده تر هسـتند و این امر باعث شـده اسـت تا 

ذخایـر  فـراوری  دنبـال  بـه  کمتـر  معدنـکاران 

هماتیتی باشند.

دانش فرآوری ذخایر هماتیتی تقریبا  ■

بومی شده است

مدیرعامل شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ 

زاغ اذعان کرد: شـرکت ما با علم به دشـوار بودن 

فـراوری هماتیـت پـای بـه ایـن عرصـه گذاشـته 

اسـت. چندیـن معـدن در اختیـار داریم که هنوز 

کار اکتشـافی در مـورد آن هـا بـه اتمـام نرسـیده و 

کامل نشده است.

فرشـاد تبریـزی عنـوان کـرد: پیـش از شـرکت 

مـا، چندیـن شـرکت طـی چنـد سـال اخیـر روی 

کنسـانتره  تولیـد  و  هماتیتـی  ذخایـر  فـراوری 

سـنگ آهن از آن کار کـرده بودنـد کـه اکنـون این 

کارخانه ها در اسـتان های یزد، کرمان و خراسـان 

جنوبـی قـرار دارند. البته روش های فـراوری این 

شرکت ها متفاوت بوده و برخی با روش کوره و 

سـنگ آهن  اسـپیرال،  روش  بـا  دیگـر  برخـی 

هماتیتی را فراوری می کنند.

وی بـا اشـاره بـه پیشـرفت 95 درصـدی طـرح 

فـراوری شـرکت توسـعه و فـرآوری آهـن تنـگ زاغ، 

مطـرح کـرد: اگـر مشـکل خاصـی پیش نیایـد، در 

سـال جـاری فـاز نخسـت کارخانـه به بهره بـرداری 

می رسد. در این کارخانه از روش ثقلی و اسپیرال 

برای تغلیظ و فراوری سنگ آهن استفاده خواهیم 

کـرد زیـرا چندیـن سـال روی ایـن روش کار کـرده 

بودیـم. البتـه انتخاب روش بـرای فـراوری در امر 

معدنکاری به عوامل متعددی بسـتگی دارد که 

ایـن عوامـل شـامل میـزان سـرمایه، دسترسـی بـه 

تکنولوژی، نوع کانسنگ و مکان کارخانه است.

آهـن  فـرآوری  و  توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 

تنگ زاغ بیان کرد: با اسـتفاده از روش اسـپیرال 

بـه وزن  بـا توجـه  بـه نوعـی ثقلـی، هماتیـت  و 

دیگـر  بـا  مقایسـه  در  بـاال  نسـبتا  مخصـوص 

کانی هـای همـراه، از سـایر مـواد جـدا و بـا تغلیظ 

آن، برای مراحل بعدی آماده می شود.

تـا   80 تقریبـا  کـرد:  مطـرح  تبریـزی  فرشـاد 

90درصـد تجهیـزات مورد اسـتفاده بومی  سـازی 

شده اند. البته تالش کردیم با توجه به کیفیت، 

بهتریـن تجهیـز را بـرای سـاخت کارخانـه بـه کار 

بریـم کـه تقریبـا مشـابه نـوع خارجـی آن عمـل 

می کند. الزم به ذکر است که شرکت توسعه و 

فرآوری آهن تنگ زاغ در اوج تحریم ها اقدام به 

سـاخت یک کارخانه کنسـانتره سـنگ آهن کرده 

اسـت و بنابرایـن هـم بایـد بـه سـمت اسـتفاده از 

تجهیـزات ایرانـی بـرای خنثـی کـردن تحریم هـا 

می رفتیـم هـم اینکـه بـدون معطلـی نسـبت بـه 

آن  از  بهره بـرداری  و  کارخانـه  سـریع  سـاخت 

اقدام کنیم.

احداث کارخانه تولیدی در ایران چالش است ■

آهـن  فـرآوری  و  توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 

تنـگ زاغ بـا اشـاره بـه چالش  هـای دوران سـاخت 

کارخانـه فـراوری هماتیـت، خاطرنشـان کـرد: بـه 

چالش برانگیـز  ایـران  در  تولیـد  امـر  کلـی  طـور 

اسـت و افـرادی کـه گام بـه ایـن راه می گذارنـد 

بایـد گام هـای آهنیـن داشـته باشـند. در نتیجـه 

اقـدام بـه احـداث کارخانـه شـرکت مـا از همـان 

ابتـدا بـا چالـش همـراه بـود. بـه طـوری کـه تنهـا 

گرفتـن  اختیـار  در  بـرای  الزم  مجوزهـای  اخـذ 

زمیـن حـدودا سـه سـال به طـول انجامید. ضمن 

اخـذ  و  پیمانـکار  شـرکت های  انتخـاب  اینکـه 

مجوزهـای الزم بـرای سـاخت و تجهیـز کارخانـه 

نیز مراحل چالش برانگیزی بودند.

وی اضافـه کـرد: بـرای واردات آن دسـته از 

داخلـی  سـاخت  مشـابه  نمونـه  کـه  تجهیزاتـی 

مواجـه  زیـادی  دشـواری های  بـا  نیـز  نداشـتند 

ایـن  واردات  هزینـه  اینکـه  وجـود  بـا  شـدیم. 

قطعـات و تجهیـزات را شـخصا پرداخـت کـرده 

ثبـت سـفارش،  نظیـر  بـا مشـکالتی  امـا  بودیـم 

بانـک  سـوی  از  روزانـه  بخشـنامه های  صـدور 

مرکـزی و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت برای 

واردات مواجـه شـدیم. سـه سـال بـرای سـاخت 

یـک کارخانـه فـراوری هماتیتـی 350 هـزار تنـی 

نسـبتا زیاد اسـت اما چالش های یاد شده باعث 

طوالنـی شـدن دوران سـاخت شـده اسـت. در 

حالـی کـه رونـد اجـرای ایـن پـروژه بایـد تنهـا یـک 

سال به طول می انجامید.

سنگ آهن هماتیتی همانند مگنتیتی  ■

مشتری دارد

سـنگ آهن  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـزی  فرشـاد 

سـنگ آهن  هماننـد  شـده  فـرآوری  هماتیتـی 

مگنتیتـی مشـتری دارد، اظهـار کـرد: سـنگ آهن 

بـه  شـدن  تبدیـل  و  فـراوری  از  پـس  هماتیتـی 

کنسـانتره 66 درصـد از نظـر خـواص شـیمیایی و 

بـا سـنگ آهن مگنتیتـی  تفاوتـی  فیزیکـی هیـچ 

نـدارد و تمـام مراحل بعدی فراوری یعنی گندله، 

آهـن اسـفنجی و ذوب را می تـوان بـه راحتـی و 

بـدون مشـکل روی سـنگ آهن هماتیتـی انجـام 

داد. ضمن اینکه کنسانتره مگنتیتی نیز با توجه 

بـه خاصیـت مغناطیسـی بایـد در کـوره و تولیـد 

تـا  تبدیـل شـود  بـه هماتیـت  نوعـی  بـه  گندلـه 

خاصیـت مغناطیسـی آن از بیـن بـرود و بـا جذب 

شدن، به تجهیزات آسیب نرساند.

تولیدکننده به حمایت نیاز دارد ■

مدیرعامل شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ 

زاغ ابـراز کـرد: در همـه اسـتان ها کارگروه هایـی با 

عنـوان رفـع موانـع تولیـد تشـکیل می شـود. در 

صورتـی کـه ایـن کارگروه هـا به صورت منسـجم و 

با تمام اختیارات به تولیدکنندگان کمک کنند، 

بسـیاری از مشـکالت حـل می شـود. در شـرایط 

کنونـی تولیدکننـده نیازمند حمایت تمام قـد از 

سوی مسئوالن است.

هماتیت برخالف مگنتیت خاصیت 
مغناطیسی ندارد و بنابراین 

نمی توان مانند مگنتیت آن را در 
کارخانه های فراوری دارای درام 
و سپراتور مغناطیسی به کار برد. 

ضمن اینکه هماتیت مانند مگنتیت، 
FeO به اندازه کافی ندارد
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شفافیت در بورس کاال را می توان به فال نیک گرفت
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مدیـر اجرایـی شـرکت آلومینیـوم فاز گفـت: شـفافیت در بـورس کاال و ثبت اطالعـات عرضه کننـدگان و مشـتریان و همچنین 
اطالعـات معامالتـی، از البی گـری در بـازار جلوگیـری می کنـد؛ در همیـن راسـتا، عرضـه صادراتی شـمش آلومینیوم نیـز اقدام 

موثری به حساب می آید.

مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم فاز:

صحبت خود، یادآور شد: در مدت زمان مشابه 

سال گذشته، برای تامین آلومینیوم اولیه، 22 تا 

23 میلیـون تومـان به ازای خرید هر تن پرداخت 

می کردیـم کـه ایـن میزان قیمت، طی یک ماه به 

48 میلیون تومان به ازای هر تن رسید. با وجود 

افزایـش قیمـت محصـوالت، بـاز هـم بایـد بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه، مبلغـی را بـه درآمـد فـروش 

محصوالت اضافه می کردیم تا بتوانیم نیاز خود 

و  تولیـد  وقفـه در  ایجـاد  از  تـا  تامیـن کنیـم  را 

بیمـه کارگـران و حقـوق  فـروش، پرداخـت حـق 

آن ها، جلوگیری کنیم.

خطوط تولید رباتیک ■

یساولی در خصوص تکنولوژی به کار گرفته 

شـده در این واحد تولیدی، توضیح داد: در خط 

تولیـد ماننـد بخـش قالب سـازی بـه طـور کلـی از 

دو سـال گذشـته بـه سیسـتم CNC مجهـز شـده 

اسـت و دسـتگاه هایی کـه بـرای در بخش هـای 

مختلـف خطـوط تولیـد قـرار گرفته انـد، رباتیـک 

هستند؛ یعنی به صورت دستی هیچ عملیات و 

فراینـد  همـه  و  نمی گیـرد  صـورت  محاسـباتی 

تولیـد توسـط ربـات و هـوش مصنوعـی بـه دقـت 

انجام می شـود. مواد اولیه مورد اسـتفاده در این 

شفافیت در بورس کاال را می توان به فال نیک گرفت
بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان پابرجاست  

خبرنـگار  بـا  در گفت وگـو  یسـاولی  علیرضـا 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: از سـال 1362 شـرکت آلومینیـوم فـاز در 

زمینـه تولیـد انـواع قطعـات آلومینیومی خـودرو 

بـه روش ریخته گـری تحت فشـار )دایکسـت(، با 

ظرفیـت اسـمی سـاالنه 950 تـن و تولیـد واقعـی 

بـه میـزان 150 تـن در سـال فعالیت می کند. به 

صـورت کلـی، یـک شـیفت فعالیـت می کنیم و 

ظرفیـت  یک سـوم  میـزان  بـه  گفـت  می تـوان 

تولید داریم.

وی افــــزود: بیشتریــــن مشکلـــی کـــه بـــرای 

فعالیت این شرکت در سال 1399 به وجود آمد، 

موضـوع ایفـای تعهدات در برابر خریـد از بورس 

از  دالیلـی  بنابـه  مدیـره  هیئـت  اعضـای  بـود؛ 

پذیـرش تعهـد سـرباز زدنـد و تنهـا شـخصی کـه 

حاضر به متعهد شـدن در قبال شـرایط حاکم در 

خریـد مـواد اولیـه از بـورس کاال شـد، اینجانـب 

بـودم کـه همان طـور کـه می دانیـد، ایفـای تعهـد 

تنها توسط یک شخص برای تامین مواد اولیه از 

بـورس کاال کفایـت نمی کنـد. بـه ایـن ترتیـب، از 

طریـق بـازار آزاد مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را 

تامین می کنیم.

عدم برابری دخل و خرج ■

تکمیـل  در  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 
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آلیـاژی  آلومینیومـی  شـمش های  نیـز،  شـرکت 

اسـت. هـم شـمش خالـص خریـداری می کنیـم و 

در این شرکت آلیاژسازی انجام می گیرد و هم با 

تحویل شمش خالص به شرکت های ریخته گری، 

شمش آلیاژی را از آن ها دریافت می کنیم.

ایـن  کـه  توسـعه ای  طـرح  تشـریح  در  وی 

شـرکت بـرای سـال 1400 در نظـر گرفتـه  اسـت، 

گفـت: پـس از انجـام مطالعـات و کسـب دانـش 

بـه روز، قصـد داریـم کـه Oil Pump تولید کنیم 

کـه بـا کیفیـت و اسـتانداردهای نمونـه خارجـی 

ایـن محصـول برابـری کـرده و حتـی در رقابـت 

باهم قرار بگیرند.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه 

چه برنامه ای را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز 

خود در نظر گرفته اید، گفت: تا قبل از اینکه به 

طـور کلـی از خریـد از بـورس کناره گیـری کنیـم، 

سیاسـتی کـه بـرای خریـد در نظـر گرفتـه بودیـم 

این بود که در همان زمان عرضه محصوالت، به 

را  اولیـه  مـواد  بـه  تولیـد  خطـوط  نیـاز  سـرعت 

برطـرف می کردیـم تـا در تحویـل بـار، مشـمول 

صـرف زمـان نباشـیم و مواد اولیـه در مدت زمان 

کوتاهی به دسـت ما برسـد. بیشتر شرکت هایی 

کـه بـا قـرارداد اقـدام بـه تامیـن مـواد اولیـه خـود 

کرده بودند، تمام نقدینگی خود را از دست دادند 

امـا شـرکت آلومینیـوم فـاز فقـط از طریـق ارائـه و 

دریافت فاکتور فروش کار کرده و به همین علت 

تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

عقد قراردادهای ناعادالنه با خودروسازان ■

مدیر اجرایی شـرکت آلومینیوم فاز در مورد 

نحـوه کار بـا شرکت هـــای خودروسـازی، متذکـر 

شــــد: قردادهــــایی کـــه از ســوی خودروســازان 

روبــــه روی مدیــــران عامــــل گذاشتـــه می شــود، 

و  بـــوده  ترکمانچـــای  قـــرارداد  ماننـــد  بیشتـــر 

قطعه  سـازان بـا امضای آن، مجبـور به کنار آمدن 

بـا همـــه شـرایط خواهنـــد شـــد کـه عمومـا ایـن 

قراردادهـا جـز ضرر چیزی در بر نداشـته اسـت و 

نتیجـه مطلوبـی به وجـود نیاورده اند و اگر بنا بر 

اعتـراض از سـوی مدیرانـی کـه ایـن قراردادهـا را 

امضـا کرده انـد باشـد، آن واحـد تولیـدی به علت 

بدهی و یا نبود سرمایه، مصادره خواهد شد. به 

فـروش  بـرای  و  نشـدیم  مرتکـب  اشـتباه  ایـن 

محصـوالت خـود فقـط از روش فـروش نقـدی، 

سـعی در حفـظ نقدینگـی خـود کردیـم تـا چـرخ 

کارخانـه بچرخـد. در حـال حاضر، گفتنی اسـت 

و  سـایپا  خودروسـازی  بـزرگ  شـرکت های  کـه 

ایران خـودرو، حـدود 40 هـزار میلیـارد تومـان بـه 

خودرویـی،  قطعـات  تولیدکننـده  شـرکت های 

بدهـی دارنـد و تاکنـون نیـز بدهی هـای خـود را 

پرداخت نکرده اند.

وجود چالش های تجاری ■

واردات  و  صــــادرات  مـــورد  در  یســــاولی 

محصـول، عنـــوان کـــرد: بـا پیگیری هـای فـراوان 

بـــه  صــــادرات  بــــرای  الزم  مجوزهــــای  تمـــام 

کشـورهایی مانند عراق و سـوریه را اخذ کردیم، 

بـه خاطـر چالش هـای فراوانـی کـه در سـال 1399 

آمـد،  وجـود  بـه  تولیدکننـدگان  اکثـر  بـرای 

نتوانسـتیم ایـن کار را بـه سـرانجام برسـانیم. در 

سـال 1398 موفـق بـه واردات واترپمـپ از کشـور 

چیـن شـدیم کـه ورود آن بـه گمـرک در بهمن ماه 

سـال 1398 بـود و تحویـل کاال، حـدود سـه مـاه به 

طول انجامید.

فروش صادراتی آلومینیوم در بورس  ■

شفاف است

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« در رابطه با آغاز 

عرضه صادراتی شمش آلومینیوم در بورس کاال، 

تصریح کرد: در صنعت آلومینیوم البی گری هایی 

وجـود دارد کـه بـه واسـطه آن صـادرات شـمش 

انجـام می گیـرد امـا بایـد ایـن نکته را خاطرنشـان 

کـرد کـه در فضـای بـورس کاال، بـه ایـن علـت کـه 

و مسـتند در  بـه صـورت دقیـق  مـدارک  تمـام 

خصـوص معامـالت و صادرات محصـول موجود 

اسـت، بـه راحتـی نیـز نمی تـوان خریـد و فـروش 

انجـام داد و بـه تبـع آن، وقتـی در ایـن زمینـه 

شـفافیت حاکـم اسـت، پس قطعا برای صـادرات 

ثمـر  بـه  شـفافیت  مربوطـه،  قوانیـن  پیـرو  نیـز 

می رسد و تمام اطالعات و دارایی ها در سازمان 

صمـت و در سـامانه بهین یـاب و سیسـتم جامـع 

انبارها نیز ثبت و ضبط می شود.

مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم فاز در رابطه 

با میـــــزان اثـــربخشـــی بــــورس کاال در افزایــــش 

صـــادرات آلومینیـــوم، بیـــان کـــرد: بـــورس کــاال 

تاثیرگـذاری مسـتقیم روی ایـن موضـــوع دارد؛ 

چراکــه باعث ایجاد رقابت برابر می شود؛ یعنی 

دیگـر فـردی بـه شـرکتی مراجعـه نمی کنـد تـا از 

طریـق البی گـری، بـه هـر میزانـی کـه می خواهـد، 

شـمش خریـداری کنـد و صـادرات انجـام دهد و 

بتوانـد سـود کالنـی هـم از ایـن طریـق، کسـب 

کنــد. در بــورس به علــت سهمیه بندی و وجود 

صـادرات  تولیدکننـده،  و  فعـال  شـرکت های 

افزایـش بهتـری پیـدا کرده و همچنین به صورت 

واضـح، بیانگـر این امر اسـت کـه هر تولیدکننده 

چـه انـدازه تـوان صـادرات دارد. هرچنـد کـه بـه 

تازگی اتفاقات عجیبی نیز در خصوص شرکت های 

فعال رخ داده است.

وی در خصــــوص اختصاص کدهای مخصوص 

واردات  عـدم  و  )آیسـیک(  قطعـات  واردات 

قطعـات مشـابه داخلـی، بـرای تولیدکننـدگان، 

اظهــــار کـــرد: تولیدکننـــدگان سراســـر کشــــور، 

تقاضـای اختصـاص کـد مخصـوص بــــه واردات 

قطعات را دارند؛ یعنی اگر یک شرکت قطعه ای 

را از خـارج خریـداری کـرده و وارد گمـرک کنـد، 

انحصار واردات و فروش این قطعه فقط مختص 

خــــود ایــــن تولیدکننــــده قرار بگیــــرد و شخص 

دیگــــری نتوانــــد مجــــوز واردات آن قطعـــه را 

دریافت کند.

با وجود افزایش قیمت محصوالت، 
باز هم باید برای تامین مواد 

اولیه، مبلغی را به درآمد فروش 
محصوالت اضافه می کردیم تا 

بتوانیم نیاز خود را تامین کنیم تا 
از ایجاد وقفه در تولید و فروش، 

پرداخت حق بیمه کارگران و حقوق 
آن ها، جلوگیری کنیم
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مسئولین دانش کافی را ندارند

توسعه صنعتی، نیازمند حمایت دولت است

کرونا، ظرفیت های فروش محصوالت مسی را کاهش داد
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مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری ذوب مـس آذرنـژاد گفت: ما بـر پایه سـرمایه و همت خود بـه جایگاه فعلـی رسـیده ایم و در این 
مسـیر پسـتی و بلندی های بسـیاری را پشـت سـر گذاشـتیم اما با توجه به آینده روشـنی که دنیا برای مس متصور اسـت، ما نیز 

می توانیم در صورت حمایت دولت، فعالیت تولیدی خود را توسعه دهیم.

مدیرعامل شرکت ریخته گری ذوب مس آذرنژاد:

توسعه صنعتی، نیازمند حمایت دولت است

مهدی آذرنــــژاد در گفـــت وگـــو با خبرنگــــار 

پایگاه خبـــری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار 

داشـت: تولید شـمش مس و اکسـید روی را در 

سـال 1392 آغـاز کردیـم. مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

بـرای تولیـد ایـن محصـوالت، ضایعـات مسـی و 

برنجــــی اســــت کـــــه آن هــــا را از کارگـاه هـــــای 

می کنیـم.  تهیـه  کشـور  سراسـر  ریخته گـری 

شمش مس تولیدی این واحد ریخته گری دارای 

باالتریـن کیفیـت بـوده و عیـار آن 99.99 درصـد 

است و همچنین اکسید روی تولید شده در این 

واحـد نیـز از کیفیـت مرغوبـی برخـوردار اسـت. 

را  الزم  اسـتانداردهای  مـا  تولیـدی  محصـوالت 

بـرای صـادرات دارنـد و شـمش مـس را بـه کشـور 

ترکیـه و اکسـید روی را بـه کشـورهای ترکیـه و 

گرجستان صادر می کنیم.

وی افـزود: شـمش مـس بـرای تمـام صنایعـی 

کـه بـا مـس سـر و کار دارند قابل اسـتفاده اسـت 

و بـه دلیـل خلـوص بـاالی آن اغلـب در سـیم و 

کابل سـازی کاربـرد دارد. در صنایعـی همچـون 

ظـروف و صنایـع دسـتی مسـی، خودروسـازی و 

هر آنچه که در آن مس مصرف می شود، امکان 

استفاده از شمش این فلز وجود دارد. بخشی از 

اکسـید روی تولیـدی نیـز بـه کشـورهای مجـاور 

صادر می شود و بخش دیگر در داخل کشور به 

مصـرف صنایعـی همچـون آرایشـی بهداشـتی، 

کاشی و سرامیک سازی و... می رسد.

افت و خیز قیمت ، یک معضل جدی ■

مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری ذوب مـس 

تولیـد  ظرفیـت  میـزان  کـرد:  تصریـح  آذرنـژاد 

شـمش مـس مجموعـه بـه طـور تقریبـی 10 تـن و 

اکسـید روی نیـز 30 تـن در مـاه بـرآورد می شـود 

کـه ایـن میـزان بـا توجـه بـه نوسـان قیمت هـا و 

شـرایط بازار کم و زیاد می شـود. در واقع، افت 

و خیـز قیمت هـای یکـی از معضـالت جدی این 

صنعـت محسـوب می شـود و همچنیـن عـدم 

حمایـت شـرکت ها و کارگاه هـا از جانـب دولـت 

نیـز از دیگـر مشـکالت مـا بـه شـمار می آیـد. در 

شـهرک صنعتـی کـه مـا در آن در حـال فعالیـت 

هسـتیم، اولیــن شـهرک صنعتــی خصــوصی در 

کشــــور اســــت کـــــه حـــــدود 15 نفـــــر در آن 

اشتغال زایی و کارآفرینی کردیم اما کوچک ترین 

حمایتــــی از طــــرف دولتــــی در جهـــت رونــــق 

بخشـیدن بـه این شـهرک صـورت نگرفته اسـت 

و با سرمایـــه و همـــت خــود توانستیــم آنجــا را 

سرپا نگه داریم.

وی ادامـــه داد: بـه عنــــوان یـک صنعتگــــر 

حداقـل توقعـی کـه از دولـت داریم حمــایت در 

خصوص بیمــه کارگری اســت که پیش تر شامل 

تخفیفــــاتی می شد کــــه در حــــال حاضـــر تمام 

تخفیف هــــا را برداشـته اند. سـرمایه در گـردش 

هـر شـرکتی چیـزی حـدود سـه تـا چهـار میلیـارد 
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تومـان بـرآورد می شـود کـه دولـت می توانـد بـا 

ارائـه تسـهیالت بـه تامیـن ایـن مبلـغ تا حـدودی 

کمک کنــد. اگـــر این نــــوع وام هــــا در اختیـــار 

مجموعـــه مـــا قـــرار گیـــرد می توانــد، برای 10 تا 

30نفر اشتغال ایجاد کند.

کاهش میزان آالیندگی در فرایند تولید شمش ■

آذرنـژاد عنـوان کـــرد: تـا چنـــد سـال اخیـر مـا 

مانند سایـــر شرکت ها فقط تولید شمـــش مـــس 

داشـتیم امـا مـا خود به تنهایی بـــدون حمـــایت 

دولتـــی از کشورهــــای مجـــاور تحقیـــق کردیم، 

متوجـــه تکنولــوژی هــــای روز دنیــــا شدیـــم. به 

هنـگام تولیـد شـمش دودی حاصل می شـود که 

بـه شـدت بـرای محیـط زیسـت مضر اسـت. این 

دود حاصـل تبدیـل خـاک مـس بـه شـمش مـس 

اسـت کـه بـا نصـب سیسـتم فیلتراسـیون آن را 

تبدیـل  روی  و  اکسـید  بـه  و  کـرده  جمـع آوری 

می کنیم.بـه عبـارت بهتـر، بـا کمـک تکنولـوژی 

توانستیم در جهت حفظ محیط زیست نیست 

گامـی مثبـت برداشـتیم. صنعـت تولید شـمش 

مـس کامـال آالینـده اسـت کـه بـا بهره گیـری از 

سیسـتم فیلتراسـیون توانسـتیم میزان آالیندگی 

را به صفر برسانیم.

وی اظهــــار کــــرد: استــــان زنجــــان ازجملـه 

استان هــــایی بــــوده کــــه در بخــــش فلــــزات و 

عناصری همچون روی و مس بسیار فعال است 

و بـه جــــرات می تــــوان گفـت ایــــن اسـتان در 

صنعـت فلـزات حـرف اول را می زنـد. بنابرایـن 

کارگاه هـا و مجموعه هـای تولیـدی فعـال در ایـن 

استان نیاز مبرم به سیستم کاهش آالیندگی را 

حس می کردند و اکنون اگر به هر کارخانه سـر 

بزنیـم، کوچک تریـن اثـری از آلودگـی مشـاهده 

نخواهیم کرد. کارشناسان مربوطه جهت رسیدگی 

در  صنعـت  ایـن  آالیندگـی  موضـوع  بررسـی  و 

فواصـل زمانـی کوتاهـی مراجعـه می کننـد کـه 

پـس از نصـب فیلترهـا مـوردی از خـروج آلودگـی 

گزارش نکرده اند.

افزایش کیفیت اکسید ■

مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری ذوب مـس 

آذرنـژاد یـادآور شـد: کیفیـت شـمش مـس را یـا 

توجه به میزان عیار و خلوص آن می سـنجند و 

هـر چـه میـزان خالصی آن زیاد باشـد در صنایع 

حساسـی همچـون مفتول سـازی و سـیم و کابـل 

مــورد استفــاده قرار می گیــرد و با کاهش عیار 

آن مصرف آن در صنایع ظروف مسی و برنجی 

بیشتــــر می شــــود. شمــــش بـا عیــــار 99 و 98 

باالتریـــن میـزان مـس را دارا اسـت و در واقــــع 

کیفیــــت در ایــــن رابطــــه مطــــرح نیســت. در 

خصـــوص شمـــش اکسیـــد روی می توان بحث 

کیفیـــت را در نظــــر گرفــت و بـا اسـتفاده از 

تکنولوژی و تجهیزات مدرن می تـــوان موجب 

افزایـش کیفیـت شـمش اکسیـــد روی تولیـدی 

شـد. در ایـن راستـــا سـعی می شــــود کـه میزان 

درصد اکسید را باال برد تا در صنایع بهداشتی 

فلــــزات مزاحــــم حــــذف شونــــد و محصــوالت 

بهداشتی بــــا کمتـــرین میــزان آسیب و مشکل 

تولید شوند.

آذرنـژاد ابـراز کـرد: چشـم انداز و برنامه ریـزی 

کـه بـرای مجموعـه در نظـر گرفتیـم همگـی بـه 

میزان حمایت دولت بسـتگی دارد. شـرکت های 

نوبنیان که با سرمایه و ایده خود به مرحله تولید 

رسیدند عمیقا برای ادامه مسیر به حمایت نیاز 

دارنـد. در حـال حاضـر، ما از نظر سـوختی که در 

شـهرک صنعتـی مصـرف می کنیـم به پشـتیبانی 

نیاز داریم که اگر سوبسیدهایی در این خصوص 

تولیدکننـده  بـه  بزرگـی  کمـک  شـوند،  قائـل 

می شـود. اکنـون حـدود 18 تـا 20 میلیـون تومـان 

هزینـه گاز مصرفـی کارخانـه می شـود کـه اگـر 

دولـت جهـت تعدیـل ایـن هزینه هـا مـا را یـاری 

کنـد، قطعـا آینـده روشـنی را بـرای خـود و ایـن 

صنعت متصور هستیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: آینده صنعت 

قابـل  اتفاقـات  سـایر  و  قیمتـی  ثبـات  نظـر  از 

پیش بینـی نیسـت امـا اگـر آنچـه را خـود متصور 

هسـتیم و بدون بروز هیچ رخداد ناگهانی قطعا 

بـه مراحـــل بهتـــری نسبــــت بـه چیـزی کـه االن 

هستیـم خواهیم رسیـــد. مــس در تمــام دنیا در 

هـر صنعـت و تکنولـوژی نیاز اسـت و آینده مس 

در دنیـــا نیـــز روشــــن متصــور می شـــود کــه در 

صورت حمایــت دولــــت ما نیــــز از دنیــــا عقب 

نخواهیم ماند.

در واقع، افت و خیز قیمت های 
یکی از معضالت جدی این صنعت 
محسوب می شود و همچنین عدم 

حمایت شرکت ها و کارگاه ها از 
جانب دولت نیز از دیگر مشکالت 

ما به شمار می آید
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مدیرعامـل شـرکت اهـورا صنعت ماشـین گفـت: وضعیت کنونـی معادن ایـران نیاز به افـراد متخصـص و کاربلد دارد تـا از نعمات 
خـدادادی حداکثر اسـتفاده برده شـود و به این وسـیله اقتصاد کشـور رونق بگیرد اما متاسـفانه مسـئولین امـر از دانش و تخصص 

کافی در این زمینه بهره مند نیستند.

مدیرعامل شرکت اهورا صنعت ماشین:

مسئولین دانش کافی را ندارند
وارد حوزه تولید کاتد مس شده ایم  

ابراهیـم نیک آییـن در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـــت: مـــا پیش تــــر فقــــط کنسانتــــره تولیــــد 

می کردیم اما در حال حاضر وارد مرحله جدیدی 

از فعالیـت خـود شـدیم و خـط تولید کاتـد مس را 

نیـز راه انـدازی کردیـم و در چنـد مـاه آینـده از 

کنسانتره تولیدی خود کاتد مس را تولید و روانه 

بـازار خواهیـم کـرد. میـزان ظرفیـت تولید اسـمی 

کـه بـرای ایـن محصـول در نظـر گرفته ایـم 300 تـن 

در سـال اسـت و بایـد وارد مراحـل تولیـد شـویم و 

ببینیم قادر به تولید چه میزان هستیم.

وی افـزود: قابل ذکر اسـت حـدود 50 درصد 

مسـیر پروژه را به سـختی طی کردیم و باقی راه 

را نیز با همت و تالش مضاعف خواهیم پیمود. 

کنسـانتره  کـه  اسـت  نیـم  و  سـال  یـک  حـدود 

تولیـدی را نمی فروشـیم و بـرای مصرف کارخانه 

تولید کاتد انبار کرده ایم تا در تامین مواد اولیه 

با مشکل احتمالی مواجه نشویم.

مدیرعامـل شـرکت اهورا صنعت ماشـین در 

تصریح کرد: انجام هیچ پروژه ای بدون دغدغه و 

مشـکل نیسـت و مـا نیـز از ایـن قضیه متسـتثنی 

نیستیم و از ابتدای راه تا کنون با چالش های ریز 

و درشـت بسـیاری مواجـه شـدیم. یکـی از عمـده 

معضـالت مـا عـدم ثبـات قیمت هـا اسـت کـه تـا 

حـدودی می توانیـم بـا اتخـاذ برنامه هـای درسـت 

این بحران را کنترل کنیم. مشـکل بزرگ تر از آن، 

عـدم حمایـت و همـکاری دولـت و سـازمان های 

مربوطـه اسـت کـه حـرف تولیدکننـده را متوجـه 

نمی شونــــد و هــــر طـــور کـــه می خواهنـد عمـل 

بـدون در نظـر گرفتـن شـرایط موجـود،  کـرده و 

قوانین خلق الساعه وضع می کنند.

وی تاکیـد کـرد: مسـئولین بـه جـای اینکه به 

حمایت معدن دار و واحدهای تولیدی بشتابند، 

معـادن را یکـی پـس از دیگـری باطـل می کننـد و 

ایـن نشـان بی سـوادی و عـدم داشـتن علم کافی 

در حـوزه معـدن اسـت کـه اغلـب مسـئولین بـه 

ایـن بـال گرفتار هسـتند و بـدون داشـتن دانش و 

تخصص در حوزه صنعت و معدن، پشت میزهای 

وزارتخانه نشسته اند.

نیک آییـن عنـوان کـرد: قیمت بیل مکانیکی 

350 میلیـون تومـان بـوده امـا در حـال حاضـر بـه 

بیـش از چهـار میلیـارد تومـان رسـیده اسـت و 

مسـئولین مربوطه این افزایش قیمت ها را درک 

نمی کنند. قیمت کامیون از 200 میلیون تومان 

به دو میلیارد تومان ارتقا یافته و این هزینه های 

سرسام آور کمر هر تولیدکننده و معدن داری را 

فلوتاسـیون  سـلول  هـر  قیمـت  می کنـد.  خـم 

یک هـزار دالر بـوده کـه اکنـون بـه 10 برابر قیمت 

سابق رسیده و درک این شرایط از درک مسئولین 

به دور است.

وی در ادامـه گفـت: مـا بـرای تولیـد کاتـد 

مـس از روش تانـک لیچینـگ بهـره می گیریـم و 

بـرای ایـن منظـور از تمـام قطعـات و تجهیـزات 

سـاخت داخـل اسـتفاده می کنیـم. بـرای خریـد 

قیمـت  جـدی  مشـکل  بـا  خارجـی  نمونه هـای 

مواجـه هسـتیم که تهیه آن نیـز صرفه اقتصادی 

نـدارد و در حـال حاضـر فقـط بـه فـروش داخـل 

محصـول تولیـدی خـود فکـر می کنیـم و تصمیم 

برای صادرات را به آینده موکول می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت اهورا صنعت ماشـین در 

پایـان خاطرنشـان کرد: بـازار مس خیلی پیچیده 

اسـت و عمـال نمی تـوان بـا یـک فرمـول خاصـی 

میـزان رشـد قیمت هـا را محاسـبه کـرد و بـرای 

آینـده کاری خـود برنامه ریـزی کـرد. بنابرایـن بـا 

همیـن روال پیـش می رویـم تـا ببینیـم در آینـده 

چه اتفاقاتی رقم خواهم خورد.
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مدیرعامـل کارخانـه امامـی گفت: مس و صنایع وابسـته به آن شـرایط فروش خوبی دارنـد اما همه گیری ویـروس کرونا که موجب 
شـده میزان سـفر بـه کمترین میزان خود برسـد و ایـن امر، میـزان تقاضا را بـرای محصوالتی چون ظـروف مسـی را کاهش داده 

است که امیدوار هستیم با گذر از شرایط فعلی وضعیت کسب و کار ما مجددا همچون سال های گذشته رونق بگیرد.

مدیرعامل کارخانه امامی:

کرونا، ظرفیت های فروش محصوالت مسی را کاهش داد

ولی اللـه امامـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

مـا تولیدکننـده  انـواع ورق، ظـرف و ظـروف مسـی 

هسـتیم و محصـوالت مختـص بـه خـود را تولیـد 

می کنیـم. ضمـن اینکـه سـفارش های مشـتریان با 

ابعـاد مـورد نظـر آن هـا نیـز قابل پذیـرش اسـت. در 

واقـع مـا توانایـی تولیـد هـر نـوع ظـروف مسـی و با 

ابعاد مختلف را داریم. ماده اولیه ساخت ظروف 

ورق مسـی اسـت کـه از طرفـی مـا ورق مـورد نیـاز 

خـود بـه عنـوان مـاده پایـه را نیز تولید می کنیم و 

و  ورق  تولیدکننـده  امامـی  کارخانـه  واقـع  در 

ظروف مسی است.

ضخامت هـای  مسـی  ورق هـای  افـزود:  وی 

متفاوتی دارند و از 0.1، 0.5، 0.6 تا یک سـانتی متر 

اسـت. نمی تـوان گفـت فقـط ورق خاصی بـا ابعاد 

ویژه ای به فروش می رسـد، بلکه برای کاربردهای 

گوناگـون ورق بـا ضخامت هـای متفاوتـی را تولید 

می کنیـم کـه ایـن موضـوع بـه سـفارش مشـتری 

بسـتگی دارد که چه نوع ورق مسـی به کار آن ها 

می آید. ما خود نیز از تولیدکنندگان ظروف مسی 

اعـم از قابلمـه، تابـه، ظروف تزئینی و انواع کاسـه، 

مـس  ورق  واقـع،  در  لیـوان هسـتیم.  و  بشـقاب 

تولیدی را عالوه بر اینکه در اختیار تولیدکنندگان 

ظـروف مسـی قـرار می دهیـم، خـود نیـز از آن هـا 

استفاده می کنیم.

این مدیر کارخانه تصریح کرد: قابل ذکر است 

که ورق مسی فقط در صنعت ظروف مسی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد و هر صنعت دیگری که با 

مس سر و کار داشته باشد، از ورق مسی استفاده 

از اسـتان زنجـان  می کنـد. عمـده مشـتریان مـا 

هستند؛ هرچند که کم و بیش به سایر شهرستان ها 

نیز ورق مسی ارسال می کنیم. استان زنجان مهد 

ظروف مسی در کشور به حساب می آید و ما نیز 

تاکنون جهت تامین ماده اولیه صنعتگران فعال این 

استان در تالش بوده ایم.

امامـی ابـراز کـرد: بـه عنـوان فعـال در عرصـه 

مـس، بـه جـز نوسـانات قیمتـی، مشـکل دیگـری 

نداریـم و فقـط افـت و خیـز و عـدم ثبـات قیمـت 

معامـالت مـا را تحـت تاثیر قـرار داده اسـت. مواد 

اولیه این صنعت مس بوده و ایران نیز از نظر دارا 

بودن معادن مس جزو کشورهای غنی به حساب 

می آیـد و عمـال تحریم هـا و سـایر مسـائل مـا را در 

تامین ماده اولیه با بحران مواجه نکرده است.

وی ادامه داد: ما اغلب از ضایعات سیم و کابل 

مخابراتـی بـرای تامین مس اولیه مصرفی اسـتفاده 

می کنیـم؛ به طـوری که روکـش را از مس جدا کرده 

و پـس از ذوب شـدن و رسـیدن بـه عیـار مـورد نظـر، 

بـا  ورق هایـی  سـپس  و  می کنیـم  قالب ریـزی 

ضخامـت مـورد نیـاز را می سـازیم و در اختیـار 

مشـتریان خـود قـرار می دهیـم. ظروف سـازان نیـز 

ورق های مسی را به گرده تبدیل کرده و یا به اشکال 

مورد نیاز درمی آورند و در بازار عرضه می کنند.

ظرفیـت  میـزان  کـرد:  عنـوان  صنعتگـر  ایـن 

تولیـدی مـا در روز متغیـر اسـت و نمی تـوان دقیق 

گفت چه میزان تولید داریم و به نوعی با سفارش 

رابطـه مسـتقیم دارد. در صورتـی کـه  مشـتری 

ذوب  مـس  کـوره  سـه  باشـیم،  داشـته  سـفارش 

می کنیـم و در صورتـی کـه مشـتری نباشـد، بـرای 

مصرف خود فقط دو کوره مس و ضایعات ذوب و 

قالب ریزی می کنیم.

وی در پایان خاطرنشـان کرد: در حال حاضر، 

با هفت پرسنل مشغول به تولید هستیم. شرایط 

را  کار  نیـروی  تعـداد  کـه  شـده  موجـب  فعلـی 

کاهش دهیم اما وضعیت بازار بد نیسـت. سـال 

1398 بـا 16 نفـر مجموعـه را اداره کـرده و روزانـه 

یـک یـا دو تـن محصـول تولیـد می کردیـم امـا بـا 

شـیوع ویـروس کرونـا میـزان تقاضـا بـه حداقـل 

رسـید و بـه عبـارت بهتـر، ایـن ویـروس موجـب 

کسـادی بـازار شـده، در غیـر ایـن صـورت شـرایط 

بـرای فـروش مهیـا اسـت. در حـال حاضر، قیمت 

مس به ازای هر کیلوگرم 250 هزار تومان است و 

بـه جـرات می تـوان گفـت کـه مـس هـر قیمتـی 

باشـد، مشـتری خـود را دارد امـا اکنـون بـه دلیـل 

کاهش مسافرت و رکود گردشگری، میزان خرید 

نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است.
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سرب و روی
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امکان رشد را از صنعت سرب و روی گرفته اند

اجازه افزایش ظرفیت کارخانه را نمی دهند!
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مدیرعامـل شـرکت رایا ذوب سـپاهان گفـت: در نظر داریم ظرفیت درج شـده در پروانـه بهره برداری مطابق با ظرفیـت کوره  و خط 
تولید موجود در کارخانه، به 20 هزار تن در سال افزایش یابد اما مسئولین امر در این زمینه سنگ اندازی می کنند.

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان:

اجازه افزایش ظرفیت کارخانه را نمی دهند!

بـا  گفت وگـو  در  رجایـی زاده  احسـان اله 

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار 

ذوب  رایـا  شـرکت  داشـت:  اظهـار  آنالیـن«، 

از  سـرب  شـمش  تولیـد  حـوزه  در  سـپاهان 

ضایعاتـی ماننـد باتری فرسـوده، فعالیـت دارد. 

ظرفیت تولید قید شده در پروانه بهره برداری، 

کـه درخواسـت  اسـت  سـال  در  تـن  هـزار  سـه 

دادیـم تـا آن را بـه 20 هـزار تـن برسـانیم امـا در 

صـورت  دولـت  سـوی  از  حمایتـی  راسـتا  ایـن 

نگرفته است.

اداری،  چالش هـای  دلیـل  بـه  افـزود:  وی 

همکاری های الزم با این شرکت در جهت تامین 

هـم  ظاهـرا  و  نگرفتـه  صـورت  کنـون  تـا  نیازهـا 

مسـئولین امـر قصـد ندارنـد کار مثبتـی در ایـن 

زمینـه انجـام دهنـد. در حـال حاضـر، بـا توجـه به 

شـرکت،  ایـن  در  موجـود  ذوب  کـوره  ظرفیـت 

توانایـی تولیـد 20 هـزار تـن شـمش سـرب در سـال 

وجـود دارد و می  تـوان بـا همیـن تعداد نفراتی که 

در مجموعه مشغول به کار هستند، میزان تولید 

را باال برد.

راه افزایش ظرفیت مسدود است ■

رجایی زاده در ادامه عنوان کرد: الزم به ذکر 

سـوی  از  الزم  همکاری  هـای  انجـام  عـدم  بـوده 

مسـئولین، دلیـل خاصی نـدارد؛ هر چنـد روز یک 

مرتبـه چنـد کارمنـد از سـوی وزارت صمت برای 

بازدیـد می آینـد و پـس از صرف مدت زمـان زیاد، 

نظـرات مختلفـی ازجملـه ارائـه طـرح توسـعه ای 

توسط شرکت می دهند و این در حالی است که 

تولیدکننـده،  توانایی هـای  بـه  توجـه  بـدون 

و  می شـود  انجـام  غلطـی  تصمیم گیری هـای 

عالوه بـر ایـن، بـرای مـا هزینه هـای سـنگینی تـا 

چهار میلیارد تومان، تراشیده می شود.

گفـت:  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

سـازمان های مربوطـه، بـه مسـئولیت های خـود 

رسیدگی نمی کنند و به آن اهمیتی نمی دهند. 

در حـال حاضـر قصـد داریـم تـا بـرای شـرکت رایـا 

ذوب سپاهان جذب نیرو انجام دهیم و صادرات 

محصـول داشـته باشـیم امـا چـون ظرفیـت تولیـد 

قیـد شـده در پروانـه بهره بـرداری پاییـن اسـت و 

علی رغم تالش های ما، حاضر به افزایش ظرفیت 

در پروانه بهره برداری نیستند و نمی توانیم کاری 

از پیش ببریم.

از تکنولوژی ایرانی بهره می بریم ■

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان در پاسخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

از چـه تکنولـوژی در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت 

استفاده می کنید، تصریح کرد: تمام ماشین آالت 

و دسـتگاه های مسـتقر در خطـوط تولیـد ایرانـی 

بوده و تاکنون نیز از تکنولوژی خارجی استفاده 

تمـام  دسـتگاه ها  ایـن  عالوه برایـن،  نکرده ایـم. 

نکات استانداردهای زیست محیطی را گذرانده 

مدیریـت  و   ISO9001 دریافـت  بـه  موفـق  و 

کیفیت نیز شده ایم. از کشورهای روسیه، چین، 

ژاپـن، هنـد و داخـل کشـور، مشـتریان فراوانـی 

داریم. در فروش داخل مشکلی نیست اما برای 

بـودن  بـاال  بـه  منـوط  شـرایط  تمـام  صـادرات، 

ظرفیت تولید در پروانه بهره برداری است که آن 

را نیز افزایش نمی دهند.
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مشتریان رایا ذوب سپاهان ■

تولیدکننـده شـمش سـرب خاطرنشـان  ایـن 

کــرد: مهم تریـــن مـــواد اولیــه ای که برای تولیــد 

شمش هــــای ســـرب خـــود استفـــاده می کنیــم، 

باتری هـــای فرسـوده هسـتند. اسـتحصال سرب 

از باتـــری فرســوده کامال به داشتــن دانش فنی 

درصـد  تـا 65   60 بیـن  معمـوال  دارد.  بسـتگی 

سـرب در باتـری فرسـوده اسـتحصال می شـود. 

عموم مشتریــان شرکــــت رایــــا ذوب سپاهـــان، 

صنـایــــع دفــــاعی کشــــور، خـــودروســازی هــــا، 

باطری ســـازی، ساچمـــه زنی، شرکت  هـــایی کـــه 

قالب ماهیگیری تولید می کنند، لحیم کاران و 

کابل سازی ها هستند.

تولید شمش سرب از ضایعات، وابسته به  ■

واردات است

آیـا  ایـن سـوال کـه  بـه  پاسـخ  رجایـی زاده در 

میزان باتری فرسـوده موجود در داخل کشـور به 

اندازه ای اسـت که نیاز به واردات نباشـد، تاکید 

کـرد: خیـر؛ در داخـل کشـور، تعـداد محـدودی 

شـرکت هسـتند کـه بازیافـت انجـام می دهنـد و 

حجم باتری فرسوده در داخل کشور آن   قدر زیاد 

نیسـت کـه بتوانیـم نیـاز بـه مـواد اولیـه را از ایـن 

طریق تامین کنیم البته نکته قابل ذکر این است 

که بخشی از باتری فرسوده مورد نیاز واحدهای 

بازیافـت از بـازار داخلـی تامیـن می شـود امـا ایـن 

فقـط بخشـی کوچک اسـت و بایـد حتمـا واردات 

صورت بگیرد تا بتوانیم نیاز خود را تامین کنیم. 

صادرات شمش سرب غیرنفتی محسوب شده و 

باعث رشد نرخ صادرات کشور و استان می شود 

و مشتریان نیز به صورت مطلوبی خواهان خرید 

از این محصوالت هستند.

زیر ذره بین سازمان محیط زیست ■

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصوص 

حفـظ ایمنـی محیـط زیسـت در برابـر عملیات 

اسـتحصال سـرب و جلوگیـری از نشـت آن بـه 

محیـــط، متذکـــر شد: از سوی سازمـان محیط 

علی رغــــم  شرکت هــــا  از  بسیــــاری  زیســــت، 

و  بهـــداشتــــی  پروتکل هــــای  تمــــام  رعایــــت 

زیست محیــــطی، بـــا منـــع فعالیـــت تولیـــدی 

مواجـه می  شونـــد؛ چراکه مــــدام بابــــت عدم 

نصب فیلتراسیــــون مناســــب، موجـــب پخش 

شــدن دود ناشـــی از ذوب باتـــری فرسوده در 

هوا و نشت سرب در آب و خاک محیط اطراف 

کارخانه خود می شوند.

وی همچنیـن اضافـه کرد: برای حفظ محیط 

بگ فیلترهـای  سـربی،  آالینده هـای  از  زیسـت 

تمـام اتوماتیـک CLCدار 260 کیسـه  ای، مکنـده 

فشـار قوی و فیلترپرس های بسـیار قوی در خط 

تولیـد شـرکت رایـا ذوب سـپاهان بـه کارگرفتـه 

رعایـت  را  اسـتانداردها  تمـام  و  اسـت  شـده 

کرده ایـم. از طریـق پایش هـای آنالین نیز گزارش 

ارائـه  زیسـت  محیـط  سـازمان  بـه  لحظـه ای 

می شود. بیشترین موضوعاتی که رعایت آن ها 

بسـیار مـورد تاکیـد واقـع شـده، تعییـن تکلیـف 

اسـیدهای خـارج شـده از باتـری فرسـوده، عـدم 

وجـود دودزایـی و جلوگیـری از پخـش اکسـید 

سـرب در هـوا بـوده کـه بـه صورت کامـل در این 

شرکت رعایت شده است.

شرایط خاص دپوی باتری فرسوده ■

در  سـپاهان  رایـا ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

باتری هـای  کـردن  دپـو  شـرایط  بـرای  توضیـح 

فرسـوده، بیـان کـرد: باید برای نگهـداری از این 

مـواد اولیـه، در ابتـدا کـف محـل نگهـداری از 

بتـن پـر شـده باشـد، به هیچ وجه زیـر تابش نور 

نیـز،  بـاران  بـارش  هنـگام  در  و  نبـوده  افتـاب 

محـل کامـال دور از دسـترس بـارش باشـد تـا بـه 

باتری هـای فرسـوده آسـیبی نرسـد. در ماه هـای 

ابتدایی سال دپوسازی بیشتر از 200 تن توسط 

هیچ تولیدکننده ای انجام نمی شود.

رجایی زاده در پاسـخ به این سـوال که بیشـتر 

چه چالش هایی در سال 1399، بر فعالیت شرکت 

رایـا ذوب سـپاهان تاثیرگـذار بـوده اسـت، اظهـار 

کرد: مهم ترین چالش ، نوسانات نرخ ارز و به تبع 

آن، نـرخ مـواد اولیـه بـود کـه هـم بـرای مـا و هـم 

کشـور  سـرب  صنعـت  تولیدکننـدگان  دیگـر 

ایـن  رفـع  البتـه  کـه  کـرد  ایجـاد  را  مشـکالتی 

امیـدوار  و  بـوده  زمان بـر  بسـیار  نیـز  مشـکالت 

هسـتیم هرچـه زودتـر بتـوان بـرای حـل آن کاری 

انجام داد.

در حال حاضر قصد داریم تا برای 
شرکت رایا ذوب سپاهان جذب 

نیرو انجام دهیم و صادرات محصول 
داشته باشیم اما چون ظرفیت تولید 

قید شده در پروانه بهره برداری 
پایین است و علی رغم تالش های 

ما، حاضر به افزایش ظرفیت 
در پروانه بهره برداری نیستند و 
نمی توانیم کاری از پیش ببریم
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مدیرعامل شـرکت سـرب پیشـرو پاسـارگاد کبیر گفت: کمبود مواد اولیه و ممنوعیت های صادراتی، دو مشـکل عمده صنعت سـرب 
و روی اسـت کـه هـر روز قوانینـی مختلفی در ایـن خصوص وضع و وعده هـای گوناگونی نیز داده می شـود اما حاصـل آن چیزی جز 

خسارت برای تولیدکنندگان نیست.

مدیرعامل شرکت سرب پیشرو پاسارگاد کبیر:

مرتضـی رمضانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار 

داشـت: از سـال 1396، شـرکت سـرب پیشـرو 

و  سـرب  بازیافـت  زمینـه  در  کبیـر  پاسـارگاد 

تولیـد شـمش سـرب هـم از ضایعـات و هـم از 

باتری فرسوده در حال فعالیت است.

تـن در  هـزار  تولیـد 9  افـزود: ظرفیـت  وی 

سـال در پروانه بهره برداری قید شـده اسـت که 

بـه علـت چالش هایـی کـه در سـال  متاسـفانه 

1399 در صنعـت سـرب و روی کشـور و دیگـر 

یـک  کلـی در  طـور  بـه  آمـد،  بـه وجـود  صنایـع 

شیفت کاری مشغول به تولید بوده و از تنها 10 

درصد ظرفیت تولید خود استفاده می کنیم.

وعده تامین مواد اولیه از انگوران داده  ■

شده است

این تولیدکننده شـمش سـرب یادآور شـد: به 

طـور کلـی مهم تریـن و بزرگ ترین مشـکلی که ما 

هسـتیم،  روبـه رو  آن  بـا  تولیدکننـدگان  اکثـر  و 

کمبـود مـواد اولیـه مـورد نیـاز اسـت. حـدود دو 

سال پیش به همراه چند تن از تولیدکنندگان در 

مناقصـه معـدن انگوران برای تحویل گیـری مواد 

اولیـه از ایـن معـدن شـرکت کردیـم و برنـده ایـن 

مناقصـه نیـز شـدیم امـا متاسـفانه مـواد اولیه ای 

بـه مـا تعلـق نگرفـت و مبلـغ پرداخـت شـده از 

جانـب شـرکت سـرب پیشـرو پاسـارگاد کبیـر از 

در  تاکنـون  و  شـد  برگردانـده  انگـوران،  معـدن 

تامیـن مـواد اولیـه خـود مسـیر پرتنـش را طـی 

بـر  مبنـی  وعده هایـی  بیـن،  ایـن  در  کرده ایـم. 

تامیـن مـواد اولیـه در تابسـتان سـال جـاری داده 

شـده اسـت که امیدوار هستیم این وعده جامه 

فعالیـت  مجـدد  بتوانیـم  و  کنـد  تـن  بـر  عمـل 

تولیدی خود را از سر بگیریم.

عدم ثبات مدیریتی ■

رمضانـی گفـت: اگـر در سیسـتم مدیریتـی 

و  ایجـاد  ثبـات  کشـور  روی  و  سـرب  صنعـت 

همچنین نوسانات بی رویه ارز کنترل شود، قطعا 

بسـیاری از مشـکالت صنعـت سـرب و روی بـه 

طـور کامـل رفـع خواهـد شـد. هـر روز بـه صـورت 

متاسـفانه  کـه  می شـود  وضـع  قوانینـی  مکـرر، 

توجیـه منطقـی پشـت آن ها نیسـت و به سـادگی 

توسـط قوانیـن بعدی کـه روزهای بعـد از آن وضع 

امکان رشد را از صنعت سرب و روی گرفته اند
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بایـد  متاسـفانه  می شـود.  نقـض  شـد،  خواهـد 

متخصـص  تصمیم گیری هـا  بـرای  شـد  متذکـر 

وجـود نـدارد و ایـن بزرگ تریـن معضل مدیریتی و 

اقتصادی کشور است.

وی اضافـه کـرد: عالوه برایـن، قوانینی که در 

زمینـه صـادرات محصوالت سـرب و روی کشـور 

وضـع شـد و بـه نوعـی سـدی در برابـر تجـارت بـا 

کشـورهای دیگـر اسـت، یکـی دیگـر از معضالت 

می آیـد.  حسـاب  بـه  صنعـت  ایـن  روی  پیـش 

مجوزهـای  تمـام  وجـود  بـا  کـه  تولیدکننـده ای 

قانونـی در حـال صـادرات محصـول خـود بـود، بـا 

تجـاری  بنـدر  یـک  در  محصـوالت  شـدن  دپـو 

اسـت  نتوانسـته  نیـز  کنـون  تـا  و  شـد  روبـه رو 

موفقیتی در این راه کسب کند و محصول خود 

را از کشور خارج کند.

استفاده از ماشین آالت ایرانی ■

مدیرعامـل شـرکت سـرب پیشـرو پاسـارگاد 

کبیـر در خصـوص تکنولوژی مورد اسـتفاده در 

کـرد:  خاطرنشـان  شـرکت،  ایـن  تولیـد  خطـوط 

تمـام دسـتگاه ها و ماشـین آالتی کـه در خطـوط 

تولیـد قـرار گرفته انـد ایرانـی اسـت و بـه هیـچ 

عنـوان از تجهیـز خارجـی اسـتفاده نکرده ایـم. 

دسـتگاه  یـک  کـردن  وارد  بـه  تصمیـم  البتـه 

کوانتومتـر گرفتـه شـد کـه متاسـفانه بـه علـت 

نوسـانات قیمـت دالر و کمبـود بودجـه، فعـال 

این قضیه منتفی شـده اسـت و منتظر هسـتیم 

تا کمی شـرایط آرام تر، نوسـانات دالری کمتر و 

قوانیـن موثرتـر و بهتر وضع شـود تـا بتوانیم این 

کار را انجام دهیم.

باید ثبات قیمت وجود داشته باشد ■

رمضانـی در مـورد توقـع خـود بـه عنـوان یـک 

تولیدکننـده در صنعـت سـرب و روی کشـور، 

تصریح کرد: در هر صنعت، هر تولیدکننده باید 

از بابـت آینـده مالـی تولیـد خـود مطمئـن باشـد؛ 

متاسفانه مدیریت در خصوص نرخ دالر تاکنون 

در کشور صورت نگرفته و وقتی اقدام به تامین 

مواد اولیه، تولید و فروش محصوالت می کنیم، 

قیمـت تمـام شـده محصـول امـروز تا فـردا تغییر 

می کنـد و بسـیاری از مشـتریان نیـز حاضـر بـه 

ایـن  نیسـتند؛  قیمـت  مابه التفـاوت  پرداخـت 

عایـدی  تولیدکننـده،  بـرای  ضـرر  جـز  اتفـاق، 

نخواهد داشت.

وی ادامـه داد: در کنـار ایـن موضـوع، بایـد 

اقـدام بـه حـذف قانون هـای دسـت وپاگیر تولید 

کنند که فقط سدی در برابر تولید است و هیچ 

کمکی در جهت پیشرفت و افزایش آن نمی کنند. 

و  دولـت  کمـک  جـز  بـه  توقعـی  تولیدکننـده 

مسـئولین بـرای ادامـه فعالیـت خـود نداشـته و 

ندارد؛ امیدوار هستیم به تنها خواسته این قشر 

از جامعه اهمیت داده شود.

خود را ملزم به حفظ امنیت محیط  ■

زیست می دانیم

این تولیدکننده شمش سرب در پاسخ به این 

سوال که در کنار تمام چالش های سال 1399، از 

سـوی سـازمان محیـط زیسـت توبیـخ شـده اند یـا 

خیـر، تاکیـد کـرد: تمامـی مـوارد حفـظ محیـط 

زیسـت را رعایـت کردیـم و همـه دسـتگاه های مـا 

سیسـتم های  دارای  بـودن،  مـدرن  علـت  بـه 

فیلتراسـیون بـه روز اسـت و تاکنـون از سـوی ایـن 

سـازمان اخطـاری مبنـی بـر تهدیـد بـودن بـرای 

امنیت محیط زیست، دریافت نکرده ایم.

مدیرعامل شرکت سرب پیشرو پاسارگاد کبیر 

در ارتبـاط بـا دپـوی باتـری فرسـوده، اظهـار کـرد: 

دپوی باتری فرسـوده، ارتباط مسـتقیم با واردات 

آن دارد؛ در حـال حاضـر تـا انتهـای فصـل بهـار که 

همچنیـن  و  دالر  نـرخ  در  بی ثباتـی  علـت  بـه 

ممنوعیـت واردات، نمی تـوان بـه واردات باتـری 

بـه  امـکان،  صـورت  در  امـا  کـرد  فکـر  فرسـوده 

صورت ماهیانه اقدام به دپو می شود.

رمضانـی همچنیـن در خصـوص اسـتحصال 

سـرب از باتـری فرسـوده، عنـوان کـرد: اسـتاندارد 

فرسـوده،  باتـری  از  سـرب  اسـتحصال  جهانـی 

49.5درصـد اسـت و گفتنـی اسـت کـه ایـن کـم و 

زیاد بودن میزان استحصال در واحدهای تولیدی، 

بسـتگی بـه تـوان و تکنولـوژی مـورد اسـتفاده آن ها 

اسـت. کارخانه هـا بسـته بـه توانایـی کـه دارنـد 

می تواننـد از 49.5 درصـد بیشـتر هـم اسـتحصال 

سرب انجام دهند و در نتیجه محصول بیشتری 

تولید و به فروش برسانند.

هر روز به صورت مکرر، قوانینی 
وضع می شود که متاسفانه توجیه 

منطقی پشت آن ها نیست و به 
سادگی توسط قوانین بعدی که 

روزهای بعد از آن وضع خواهد شد، 
نقض می شود. متاسفانه باید متذکر 
شد برای تصمیم گیری ها متخصص 
وجود ندارد و این بزرگ ترین معضل 

مدیریتی و اقتصادی کشور است
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»فخاس« 911 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

صبانور رشـد 173 درصدی درآمد را به ثبت رسـاند

عملکرد ایرالکو در آغاز سال جدید رضایت بخش نبود
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شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانور طـی فروردین ماه 1400 توانسـت 109 هزار تن کنسـانتره و گندله به فروش برسـاند و 
از محل آن دو هزار و 449 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که این میزان درآمد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل رشـد 173درصدی 

را نشان می دهد.

صبانور رشد 173 درصدی درآمد را به ثبت رساند
در فروردین ماه 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

و  معدنـی  توسـعه  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

صنعتـی صبانـور در سـال 1399 بهتریـن عملکـرد 

خـود از نظـر تولیـد، فـروش و درآمـد را در تاریـخ 

فعالیـت خـود ثبـت کـرد و رکوردهایـی را بر جای 

گذاشـت که شـاید تا سـال های آینده نیز دسـت 

میـان  در  شـرکت  ایـن  بماننـد.  باقـی  نخـورده 

شـرکت های معدنی بیشـترین رشـد درآمد )بالغ 

و  داد  اختصـاص  خـود  بـه  را  درصـد(   180 بـر 

سـودآوری ایـن شـرکت بنـا بـه گفتـه مدیـران آن 

نسـبت بـه سـال 1398 بیـش از سـه برابـر شـد. 

ضمـن اینکـه صبانـور در حـال اجـرای یـک پـروژه 

یک میلیون تنی گندله است.

رشد 183 درصدی تولید کنسانتره صبانور ■

طـی  صبانـور  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
فروردین ماه 1400، 31 هزار و 363 تن گندله تولید 

کـرده اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 

حدود 44 هزار و 872 تن گندله تولید کرده بود.

مـاه  فروردیـن  طـی  اسـت  توانسـته  صبانـور 

1400، 132 هزار و 394 تن کنسانتره خشک تولید 

کند که این میزان نسبت به سال قبل حاکی از 

رشـد 183 درصـدی اسـت. بـا ایـن حـال، صبانـور 

در فروردیـن مـاه 1399 حـدود 46 هـزار و 731 تـن 

کنسانتره خشک تولید کرده بود.

»کنـور« در فروردیـن مـاه 1400 در مجمـوع 

163 هـزار و 757 تـن محصـول تولیـد کـرد کـه در 
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کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش 173 درصد رشـد داشـته اسـت. صبانور در 

و  میلیـارد   895  ،1399 سـال  مشـابه  مـدت 

390میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نـرخ فـروش گندلـه در فروردیـن مـاه جـاری 

29میلیـون و 657 هـزار و 363 ریـال بـه ازای هـر 

تـن و نـرخ فـروش کنسـانتره نیـز 20 میلیـون و 

982هزار و 446 ریال به ازای هر تن بوده است. 

در حالـی کـه در فروردیـن مـاه 1399 نـرخ فـروش 

کنسـانتره 6 میلیـون و 779 هـزار و 196 ریـال بـه 

ازای هـر تـن و نـرخ فـروش گندلـه نیـز 10 میلیون 

و 479 هـزار و 917 ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده 

است. بنابراین نرخ  فروش های یاد شده به طور 

قابل توجهی با افزایش همراه بوده اند.

مقایسـه بـا سـال پیـش، رشـد  78 درصـدی دارد. 

صبانـور در فروردیـن مـاه 1399 حـدود 91 هـزار و 

603 تن محصول تولید کرده بود.

افزایش 16 درصدی فروش »کنور« ■

نمودار 2 حاکـی از آن بوده که »کنور« طی 
تـن  و 624  هـزار  حـدود 16   1400 مـاه  فروردیـن 

گندله را فروخته است. صبانور در مدت مشابه 

تـن  و 200  هـزار  حـدود 48  مـاه 1399  فروردیـن 

گندله فروخته بود.

»کنـور« در فروردیـن مـاه 1400، 93 هـزار و 

254 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش رسـاند کـه 

حـدود  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

61درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. این شـرکت 

تـن   567 و  هـزار   57  ،1399 مـاه  فروردیـن  در 

کنسانتره خشک فروخته بود.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 

مجمـوع فروردیـن مـاه 1399 حـدود 109 هـزار و 

878 تن محصوالت سنگ آهنی به فروش رساند 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش از آن 

مـاه  3درصـد رشـد دارد. صبانـور در فروردیـن 

1400، 105 هزار و 767 تن محصول فروخته بود.

رشد 401 درصد درآمد فروش کنسانتره صبانور ■

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

و  493میلیـارد   ،1400 مـاه  فروردیـن  در  صبانـور 

24میلیـون ریـال از محـل فـروش گندلـه درآمـد 

کسـب کـرد کـه ایـن مبلـغ در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، اندکی کاهش نشـان می دهد. 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399 توانسـته 

بـود 505 میلیـارد و 132 میلیـون ریـال از فـروش 

گندله درآمد به دست آورد.

صبانور موفق شد در فروردین ماه 1400 حدود 

یـک هـزار و 956 میلیـارد و 697 میلیـون ریـال از 

محـل فـروش کنسـانتره خشـک درآمد داشـت که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از 

رشـد 401 درصـدی اسـت. در فروردیـن مـاه 1399 

صبانور توانسته بود 390میلیارد و 258 میلیون از 

کنسانتره خشک فروش داشته باشد.

در مجمـوع صبانـور طـی فروردیـن مـاه 1400، 

دو هزار و 449 میلیارد و 721 میلیون ریال درآمد 
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شـرکت فوالد خراسـان در اولین ماه 1400 توانسـت 83 هزار و 881 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برسـاند 
و از این طریق 9 هزار رو 117 میلیارد ریال درآمد کسب کند.

»فخاس« 911 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در اولین ماه 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

گذشـته  سـال  ابتـدای  در  آنالیـن«،  »فلـزات 

فـوالد  شـرکت  دامـن  کرونـا  منحـوس  ویـروس 

خراسان را گرفت و مانع از شکوفایی توانایی های 

فـوالد  مانـدن  عقـب  شـد.  شـرکت  ایـن  تولیـد 

خراسـان از برنامه هـای تولیـدی و نیـز در ادامـه 

سـال، قطعـی بـرق و گاز مزیـد بـر علـت شـدند تا 

ایـن شـرکت نتوانـد سـال چنـدان درخشـانی را از 

منظر تولید پشـت سـر بگذارد اما در سـال جاری 

شرایط تغییر کرده و این شرکت رکوردهای تولید 

را یکـی پـس از دیگـر پشـت سـر گذاشـت کـه این 

رکوردهـا هـم در بخـش احیـا مسـتقیم، هـم در 

بخـش فوالدسـازی و هـم در بخـش نـورد حاصـل 

شده اند.

رشد 322 درصدی تولید فوالد خراسان ■

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه 1400 

توانسـت 191 هـزار و 577 تـن گندلـه تولیـد کنـد 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

344درصد رشد را نشان می دهد. »فخاس« در 

فروردین ماه 1399 تنها 43 هزار و 147 تن گندله 

تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

موفق به تولید 135 هزار و 603 تن آهن اسفنجی 

شـد کـه هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

465 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت در 

فروردین ماه سال پیش توانسته بود تنها 23هزار 

و 967 تن آهن اسفنجی تولید کند.

جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  »فخـاس« 

49هـزار و 150 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرد کـه 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 

141 درصد رشـد نشـان می دهد. این شـرکت در 

فروردین ماه 1399 تنها 20 هزار و 378 تن شمش 
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داخلی تولید کرد.

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه 1400 

توانسـت 54 هـزار و 366 تـن محصـوالت سـبک 

سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا مدت 

یافتـه  افزایـش  درصـد  پیـش 274  سـال  مشـابه 

اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال قبـل 

14هـزار و 503 تـن محصوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولیدات شـرکت فـوالد خراسـان در 

فروردین ماه امسال به 430 هزار و 696 تن رسید 

که در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال گذشـته 

322 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت 

در فروردین ماه سـال پیش توانسـته بود 101 هزار 

و 995 تن محصول تولید کند.

رشد 343 درصد فروش فوالد خراسان ■

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه سـال 

1400 توانست 6 هزار و 944 تن آهن اسفنجی در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن در حالـی 

اسـت که این شـرکت در فروردین ماه سـال پیش 

هیچ فروشی از آهن اسفنجی را ثبت نکرده بود.

فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

موفق به فروش 13 هزار و 643 تن شمش فوالدی 

در بازارهای داخلی شد که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 69 درصـد رشـد یافتـه 

اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال گذشته 

تنها هشت هزار و 50 تن شمش فوالدی در بازار 

داخلی فروخته بود.

توانسـت   1400 مـاه  فروردیـن  در  »فخـاس« 

34هـزار و 920 تـن محصوالت سـبک سـاختمانی 

بـه فـروش رسـاند کـه در  بازارهـای داخلـی  در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 221 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در فرودین ماه 

سال گذشته تنها توانسته بود 10 هزار و 869 تن 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار داخلـی 

بفروشد.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالد خراسان 

در فروردین ماه سـال 1400 به 55 هزار و 507 تن 

رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  قبـل 193 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیش تنهـا 18 هزار 

و 919 تـن محصـول در بـازار داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه سـال 

جاری توانست 24 هزار و 994 تن شمش فوالدی 

را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. در 

حالـی کـه ایـن شـرکت در فروردیـن ماه صـادرات 

شمش فوالدی نداشت. همچنین فوالد خراسان 

صـادرات  بـه  موفـق  امسـال  مـاه  فروردیـن  در 

سـه هزار و 380 تن محصوالت سـبک سـاختمانی 

شـد. در حالـی کـه ایـن شـرکت در سـال گذشـته 

ایـن محصـول را نیـز صـادر نکـرده بـود. مجمـوع 

صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن ماه 

سال جاری به 28 هزار و 374 تن رسید.

در فروردیـن مـاه 1400، شـرکت فوالد خراسـان 

38 هـزار و 637 تـن شـمش فـوالدی در بازارهـای 

در  کـه  رسـاند  فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی 

رشـد  درصـد   379 پیـش  سـال  بـا  هم سـنجی 

فوالد خراسان در فروردین ماه 
سال جاری موفق به تولید 135 

هزار و 603 تن آهن اسفنجی شد 
که هم سنجی با مدت مشابه سال 

پیش 465 درصد افزایش یافته 
است. این شرکت در فروردین ماه 

سال پیش توانسته بود تنها 23هزار 
و 967 تن آهن اسفنجی تولید کند



تحلیـــل

هفتهنامه

42
é 1400  اردیبهشت ماه é 164  شماره 

سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  داشـت. 

گذشته هشت هزار و 50 تن شمش در بازارهای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

صـــــادراتی  و  داخلــــی  فـــروش  مجمــــوع 

محصـــوالت سـبک ساختمـــانی شرکــت فـوالد 

خراسان در فروردین ماه سال جاری به 38 هـــزار 

و 300 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته 

252 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت در 

تـن   869 و  هـزار   10 تنهـا   ،1399 مـاه  فروردیـن 

محصوالت سبک ساختمانی در بازارها داخلی و 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه سـال 

1400 در مجمـوع 83 هـزار و 881 تـن محصول در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

343 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در فروردیـن مـاه سـال قبل در مجمـوع 18 هزار و 

919 تن محصول فروخته بود.

رشد 306 درصد درآمد حاصل از فروش  ■

داخلی شمش فوالدی

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه 1400 

توانسـت 409 میلیـارد و 373 میلیـون ریـال از 

فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی کسـب 

کند. این شرکت در سال گذشته آهن اسفنجی 

به فروش نرسانده بود.

فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه امسـال یـک 

هـزار و 440 میلیـارد و 730 میلیـون ریـال درآمد 

داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از 

کسـب کـرد کـه ایـن میزان در مقایسـه با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  قبـل 306  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 

توانسـته بـود 354میلیـارد و 442 میلیـون ریـال 

درآمـد از محـل فـروش شـمش فـوالدی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

»فخـاس« در فروردیـن مـاه 1400 موفـق بـه 

کسـب سـه هزار و 997 میلیارد و 387 میلیون 

سـبک  محصـوالت  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی در بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیش 

588 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت 

تنهـا 580 میلیـارد و  در فروردیـن مـاه 1399، 

686میلیـون ریـال درآمد از فـروش محصوالت 

کسـب  داخلـی  بـازار  در  سـاختمانی  سـبک 

کرده بود.

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فـروش در بـازار داخلـی طی فروردین ماه امسـال 

بـه پنـج هـزار و 847 میلیـارد و 490 میلیـون ریـال 

رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبـل حاکـی از رشـد 525 درصـدی اسـت. ایـن 

شـرکت در فروردین ماه سـال پیش، 935 میلیارد 

بـازار  و 128 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش در 

داخلی کسب کرده بود.

امسـال  مـاه  فروردیـن  در  خراسـان  فـوالد 

هزار و 878 میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد  دو 

صادراتـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از 

کسـب کـرد. همچنیـن این شـرکت در مـاه مورد 

بررســــی، موفــــق بــــه کســــب 392 میلیـارد و 

80میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت 

سـبک سـاختمانی شـده اسـت. مجمـوع درآمـد 

فـروش صادراتـی شرکــــت فـــوالد خراســــان در 

فروردیــــن مــــاه 1399 سه هـــــزار و 270میلیارد و 

119میلیون ریال بود.

میزان درآمد حاصل از فروش شمش فوالدی 

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه امسـال 

چهـار هـزار و 318 میلیـارد و 769 میلیـون ریـال 

بـود. همچنیــــن در فروردیــــن مــــاه ایـن شـرکت 

توانست چهار هـزار و 389 میلیارد و 469 میلیون 

ریــــال درآمــــد از فــــــروش محصــــوالت سـبک 

سـاختمانی در بازارهــــای داخلــــی و صـــادراتی 

داشته باشد.

فـوالد خراسـان در  مجمـوع درآمـد شـرکت 

فروردیـن مـاه 1400 حـدود 9 هـزار و 117 میلیـارد و 

609 میلیـون ریـال بـود که این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 875 درصـد رشـد را 

نشان می دهد. این شرکت در فروردین ماه سال 

گذشـته 935 میلیـارد و 128 میلیون ریـال درآمد 

به دست آورده بود.
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال 

جـاری اسـب خـود را بـرای افزایـش تولید بـه ویژه 

در حوزه محصوالت خاص زین کرده و توانسـته 

اسـت میـزان تولیـد تختـال خـود را بـه گونـه ای 

افزایـش دهـد کـه رکوردهـای جدیـدی را ثبـت 

تختال هـای  تولیـد  حیطـه  در  همچنیـن  کنـد. 

خـاص ایـن شـرکت تولیـد تختـال عریـض و نیـز 

تختـال ضخیـم را بـرای صنایـع نفـت و گاز آغـاز 

کرده است.

رشد 16 درصدی تولید فوالد مبارکه ■

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه 1400 

توانسـت 407 هـزار تـن محصـوالت گـرم تولیـد 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال گذشـته 4 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. این 

شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 موفـق شـده بـود 

424 هزار تن محصوالت گرم تولید کند.

فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

کـه  کـرد  تولیـد  سـرد  محصـوالت  تـن  114هـزار 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 9 درصـد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در فروردین 

تـن  هـزار   104 بـود  توانسـته  قبـل  سـال  مـاه 

محصوالت سرد تولید کند.

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه 1400 

توانسـته بـود 26 هـزار تن محصوالت پوشـش دار 

تولید کند که این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشابه سال پیش 13 درصد افزایش یافته است. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 1399، 23 هـزار تـن 

محصوالت پوشش دار تولید کرده بود.

فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 203 هـزار تـن سـایر محصـوالت 

شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل 75 درصـد رشـد داشـت. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته توانسـته 

بود 116 هزار تن سایر محصوالت تولید کند.

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  تولیـد  مجمـوع 

فروردیـن مـاه سـال جـاری به 775 هزار تن رسـید 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال پیش حاکی از رشـد 16 درصدی است. این 

شرکت در فروردین 1399 توانسته بود 667 هزار 

تن محصول تولید کند.

فروش محصوالت پوشش دار 28 درصد  ■

رشد داشت

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال 

جـاری تونسـت 334 هـزار تن محصـوالت گرم را 

در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

23 رشــــد را نشــــان می دهــــد. ایـــن شرکـــت در 

فروردیـــن مـــاه ســـال قبـــل توانستـــه بود 271 تن 

محصوالت گرم در بازار داخلی بفروشد.

فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه 1400 توانسـت 

بازارهـای  را در  تـن محصـوالت سـرد  هـزار   114

داخلـی بفروشـد کـه ایـن میزان نسـبت به مدت 

مشـابه سـال پیش 21 درصد رشـد داشـته اسـت. 

بـه  موفـق  مـاه 1399  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن 

فـروش 94 هـزار تن محصوالت سـرد در بازارهای 

داخلی شده بود.

مبارکـه در فروردیـن ماه امسـال 25 هزار تن 

بـه  داخلـی  بـازار  در  پوشـش دار  محصـوالت 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه سـال گذشـته 28 رشـد داشـت. 

حـدود   1399 مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن 

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردین ماه سـال جـاری 90 هـزار و 854 میلیـارد ریال درآمد کسـب کرد کـه این میزان در مقایسـه با 
مدت مشابه سال قبل بیش از 253 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد فوالد مبارکه 253 درصد رشد یافت



تحلیـــل

هفتهنامه

45
 é شماره  é 164 اردیبهشت ماه 1400

فــــوالد مبارکــــه در فروردیــــن مــــاه امســـــال 

توانست هفت هـزار و 660 میلیــارد و 416میلیــون 

ریال از فـــروش سایـــر محصـــوالت کســب کنــد 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـــه 

165درصد رشـد دارد. این شـرکت در فروردین ماه 

1399 دو هـزار و 879 میلیـارد و 910 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش سایر محصوالت به دست آورد.

مجمــوع درآمـد شرکــت فـــوالد مبارکـــه در 

فروردین ماه امسـال به 90 هزار و 854 میلیارد و 

65 میلیــــون ریـــال رسیـــد کـــه در هم سنـجی با 

مـدت مشـابه سـال پیـش 253 درصـد رشـد را 

مـاه  ایـن شـرکت در فروردیـن  نشـان می دهـد. 

1399 حدود 25 هزار و 726 میلیارد و 273میلیون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

18هــــزار تـــن محصــوالت پوشــش دار در بـــازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال 

جـاری توانسـت 56 هـزار تـن سـایر محصـوالت را 

در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در 

مقایسـه با سـال گذشـته 3 درصد رشـد را نشـان 

 1399 مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

موفـق بـه فـروش 54 هـزار تـن سـایر محصـوالت 

شده بود.

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

فروردیـن مـاه 1400 حـدود 529 هـزار تن بود که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی 

از رشد 21 درصدی است. این شرکت در فروردین 

تـن  هـزار  بـود 437  توانسـته  سـال گذشـته  مـاه 

محصول در بازارهای جهانی به فروش برساند.

رشد 283 درصدی درآمد محصوالت گرم ■

شـرکت فـوالد مبارکـه در فروردیـن مـاه سـال 

جاری 55 هزار و 166 میلیارد و 609 میلیون ریال 

درآمد از فروش محصوالت گرم در بازار داخلی 

بـه دت آورد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سال گذشـته 283 رشد را نشان می  دهد. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1399 بـه دلیـل 

فـروش محصـوالت گـرم 14 هزار و 398 میلیارد و 

408 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

 1400 سـال  مـاه  فروردیـن  در  مبارکـه  فـوالد 

موفـق بـه کسـب درآمد 22 هـزار و 195 میلیارد و 

484 میلیـون ریالـی بـه دلیـل فـروش محصـوالت 

سـرد شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل 235 درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت 

در فروردین ماه سال گذشته 6 هزار و 620میلیارد 

و 214 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصوالت 

سرد به دست آورده بود.

 1400 مـاه  فروردیـن  طـی  مبارکـه  فـوالد  در 

ریـال  میلیـون  و 556  میلیـارد  و 831  پنج هـزار 

درآمـد از فـروش محصـوالت پوشـش دار حاصـل 

شد که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال قبـل 219 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه 1399 توانسـت درآمـد 

یـک هـزار و 827 میلیـارد و 741 میلیـون ریالی به 

دلیل فروش محصوالت پوشش دار کسب کند.
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شـرکت آلومینیومـی ایـران در فروردیـن مـاه 1400، در مجموع 15 هـزار و 298 تن 
آلومینیـوم تولیـد کـرده اسـت که ایـن میزان نسـبت به مـاه پیـش از آن و همچنین 

مدت مشابه سال 1398، به ترتیب 6.6 و 8.3 درصد افت را نشان می دهد.

عملکرد ایرالکو در آغاز سال جدید 
رضایت بخش نبود

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو 

را در فروردین ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت 

به اسـفند ماه 1399 نشـان می دهد. بر اسـاس این 

نمودار، می توان دریافت که میزان تولید و فروش 

شـمش خالـص و بیلـت آلومینیومـی ایـن شـرکت 

نسبت به فروردین ماه 1399 رشد مطلوبی داشته 

و میزان تولید بیلت آلومینیومی و شمش آلیاژی 

نسبت به ماه قبل از آن، افت داشته است.

افت تولید بیلت آلومینیومی ■

آلومینیـوم  شـرکت   ،1400 مـاه  فروردیـن  در 

ایـران 563 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی تولیـد 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن 

کـه تولیـد ایـن محصـول بـه میـزان 647 تـن بـوده 

اســــت، 13 درصـــد افــــت را نشــــان می دهـــــد. 

همچنیـن ایـن شـرکت در مقایسـه با مـدت زمان 

مشابه در سال 1399 که دو هزار و 712 تن از این 

محصـول را تولیـد کـرده اسـت، افـت چشـمگیر 

79.2 درصدی را به ثبت رسانده است.

»فایرا« در نخستین ماه 1400، به میزان 196 تن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخته که بیانگر افت 

75 درصدی تولید این محصول نسبت به اسفند 

مـاه کـه فـروش ایـن محصـول 783 تـن ثبـت شـده 

بـود، اسـت. مقایسـه ایـن میـزان فـروش بـا مـدت 

مشـابه در سـال 1399، افـت 1.9 درصـدی را نشـان 

می دهـد. ایرالکـو در اسـفند مـاه 1399، 199 تـن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 56 هـزار و 457 تومـان به ازای هر 

کیلوگرم ثبت شـد که این میزان نسـبت به ماه 

قبل از آن، 5.4 درصد افزایش داشـته اسـت. در 

حالـی کـه نـرخ فـروش ایـن محصـول در فروردین 

کـه  سـال 1399  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  مـاه 

25هـزار و 604 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

حاکی از رشد قابل توجه 120.5 درصدی است.

رشد تولید شمش آلومینیومی نسبت به  ■

سال گذشته

شرکت آلومینیوم ایران در فروردین ماه سال 

1400، 14 هـــزار و 528 تـــن شـمش آلومینیــومی 

تولید کرد که این میزان تولید در مقایسه با ماه 

قبـل از آن، 4.8 درصـــد افـــت داشتـــه اســــت. 

مقایسـه میزان تولید شـمش آلومینیومی در ماه 

مـــورد بررســـی بــــا مـــاه مشابـــه در سـال 1399، 

حکایـت از افزایــــش 12.8 درصـــدی تولیـــد ایـــن 

محصول دارد.

»فایـرا« در مـاه نخسـت سـال 1400، هشـت 

هـزار و 625 تـن شـمش آلومینیومـی بـه فـروش 

رسـاند که این میزان نسـبت به اسـفند ماه سـال 

1399، 16.1 درصـد افـت را نشـان می دهـد. در 

مقایسـه هشـت هـزار و 625 تـن فـروش فروردیـن 

مـاه 1400 بـا مـاه مشـابه در 1399، 114.1 درصـد 

رشد فروش این محصول مشاهده می شود.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 51 هـزار و 292 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

اسـفند مـاه 1399 بـه 51 هزار و 930تومـان به ازای 

هر کیلوگرم در فروردین ماه سال 1400 رسید که 

به این ترتیب، رشد 1.2 درصدی نمایان می شود. 

همچنین نرخ فروش شمش آلومینیومی نسبت 

به مدت زمان مشابه در سال 1399، 133.6درصد 

رشد داشته است.

افت تولید و فروش شمش آلیاژی ■

 در فروردیـن مـاه سـال 1400، »فایـرا« 207 تـن 
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شـمش آلیـاژی آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در 

مقایسـه با مدت مشابه سـال 1399، 54.8 درصد 

افت را نشان می دهد. این شرکت در اسفند ماه 

1399، 458 تـن شـمش آلیـاژی تولیـد کـرده بـود. 

شـرکت آلومینیـوم ایـران در فروردیـن مـاه 1399، 

توانسـت 20 تن شـمش آلیاژی تولیدی خود را به 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در مـاه قبـل از آن 

275 تـن بـود و ایـن عدد بیانگر کاهش چشـمگیر 

فروش 92.7 درصد این محصول است.

نرخ فروش شمش آلیاژی »فایرا« در فروردین 

مـاه 61 هـزار و 65 تومـان به ازای هر کیلوگرم بود 

کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از آن 12.6درصـد رشـد 

داشـته اسـت. نـرخ فـروش شـمش آلیـاژی ایرالکو 

در اسـفند مـاه 1399، 54 هـزار و 237 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم بوده است.

عملکرد ایرالکو در یک نگاه ■

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده، شـرکت 

مجمـوع  در   ،1400 مـاه  فروردیـن  در  ایرالکـو 

15هزار و  298 تن آلومینیوم تولید کرده است 

و  آن  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن  کـه 

همچنیـن مـدت مشـابه سـال 1398، بـه ترتیـب 

6.6 و 8.3 درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در فروردیــن مــاه 

1400، حــدود هشــت هــزار و 841 تن محصــول 

آلومینیومی فروخته است که نسبــت به مـــاه 

پیــــش از آن، 22 درصــــد افـــت و نسبــــت بــــه 

مـدت مشـابه سـال 1399، 109.1 درصـد رشـد 

داشته است.

بـا کسـب درآمـد  ایرالکـو در فروردیـن مـاه، 

چهــار هــزار و 601 میلیارد و 827 میلیون ریال از 

افـــت   آلومینیـــومی،  محـل فـروش محصـوالت 

21.2 درصدی درآمد را نسبت به اسفند ماه 1399 

ثبـت رسـانده اسـت. همچنیـن ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال 1399، 386.1درصد 

رشد را نشان داده است.

»فایرا« در ماه نخست سال 
1400، هشت هزار و 625 تن 

شمش آلومینیومی به فروش 
رساند که این میزان نسبت 

به اسفند ماه سال 1399، 
16.1درصد افت را نشان می دهد
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شـرکت نـورد آلومینیـوم در فروردیـن ماه سـال جـاری، در مجموع حـدود 399 تن انـواع محصوالت نـورد آلومینیومـی فروخت که 
170تن از آن، محصوالت کارمزدی بود و در مجموع توانست 199 میلیارد و 994 میلیون ریال درآمد کسب کند.

بررسی عملکرد »فنوال« در اولین ماه از سال جدید

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار 

آنالین« در این گزارش به بررسـی عملکرد شـرکت 

نـورد آلومینیـوم در فروردیـن مـاه 1400 پرداختـه 

است. این شرکت در ماه مورد بررسی، نتوانست 

عملکـرد مطلوبـی را در تولیـد و فـروش از خـود بـر 

جای بگذارد.

افت تولید ورق آلومینیومی ■

طبـق نمـودار 1، تولیـد ورق در شـرکت نـورد 

آلومینیـوم در فروردیـن مـاه امسـال، 48.2 درصـد 

افت را نسـبت به اسـفند ماه تجربه کرده و از 105 

تـن بـه 55 تـن رسـیده اسـت. ایـن میـزان تولیـد 

نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 1399 کـه 

میـزان تولیـد ورق آلومینیومـی »فنـوال« 201 تـن 

بوده است، 72.8 درصد افت را نشان می دهد.

فـروش ورق آلومینیومی »فنـوال« در فروردین 

مـاه سـال جـاری نسـبت بـه ماه معامالتی پیـش از 

آن، 68.2 درصـد کاهـش داشـت؛ بـه طـوری کـه از 

197 تن در اسـفند ماه سـال گذشـته، به 63 تن در 

فروردیـن مـاه رسـید. همچنیـن میـزان فـروش ایـن 

محصول در ماه مورد بررسـی نسـبت به فروردین 

مـاه سـال 1399، بـا افـت 63.7 درصدی همراه بوده 

اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال گذشـته، 

173 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

نـورد  آلومینیومـی شـرکت  فـروش ورق  نـرخ 

آلومینیوم در فروردین ماه 1400 نسبت به اسفند 

ماه سال 1399، روند رو  به رشدی داشته است؛ به 

گونـه ای کـه از 68 هـزار و 667 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم، با رشدی بالغ بر 1.7 درصد به 69 هزار و 

859 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. عالوه براین 

آلومینیومـی در فروردیـن مـاه  نـرخ فـروش ورق 

امسـال نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 

1399، بالغ بر 125.7 درصد رشد یافته است. نرخ 

فروش این محصول در فروردین ماه سال گذشته، 

30 هزار و 945 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

افت فروش کویل آلومینیومی ■

میــــزان کویــــل تولیـــد شــــده در مجموعــــه 

مـاه  اسـفند  در  آلومینیـوم  نـورد  کارخانه هـای 

1399، 27 تــن بــود کــه با 17.2 درصــــد افـــت به 

22تـن در فروردیـــن مـــاه رسیـــد. میـــزان تولیـد 

کویل این شـرکت نسـبت به مدت زمان مشـابه 

در سـال 1399، 52.1 درصـد افـت داشـته اسـت. 

مـاه سـال 1399، حـدود  »فنـوال« در فروردیـن 

47تن کویل تولید کرده بود.

میزان فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در 

فروردیـن مـاه امسـال، 20 تـن بـود کـه نسـبت بـه 

مـاه،  اسـفند  در  محصـول  ایـن  تنـی  فـروش 100 

ایـن میـزان  80درصـد افـت مالحظـه می شـود و 

فـروش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399، 41.2 

درصـد افـت را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه 1399، 34 تن کویل فروخته بود.

نرخ فروش کویل »فنوال« در فروردین ماه سال 

جـاری، 3.7 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از 70 هـزار و 899 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم به 73 هـزار و 539 تومان بـه ازای 

هر کیلوگرم رسـید. همچنین این میزان نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 1399 که نرخ فروش کویل 

32 هـزار و 986 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

122.9 درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد تولید و فروش تسمه آلومینیومی نسبت  ■

به سال 1399

میـزان تولید تسـمه »فنـوال« در فروردین ماه 

سال جاری، 115 تن بود که نسبت به اسفند ماه 

1399 که میزان تولید این محصول، 369 تن بود، 

افت 68.8 درصدی مشاهده می شود. همچنین 

ایـن میـزان تولیـد تسـمه نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه در سـال 1399، حـدود 20.7 درصـد رشـد 

داشـته اسـت؛ بـه گونـه ای کـه ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال گذشـته 95 تـن تسـمه تولیـد 

کرده بود.

میزان فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

مـاه مـورد بررسـی، 101 تـن بود کـه 71.1 درصد افت 

نسـبت را بـه اسـفند مـاه کـه ایـن شـرکت 351 تـن 

تسـمه فروخـت، تجربـه کـرده اسـت. همچنیـن 

ایـن میـزان فـروش نسـبت به مدت زمان مشـابه 

در سـال 1399، حدود 19.3 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. »فنـوال« در فروردیـن مـاه سـال قبـل، 

85 تن تسمه فروخته بود.

نـرخ فروش تسـمه شـرکت نورد آلومینیـوم در 

فروردیـن مـاه سـال جـاری، 76 هـزار و 56 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبـت رسـید کـه نسـبت بـه 

ترتیـب  بـه  سـال 1399،  مـاه  دی  و  مـاه  اسـفند 

5.9درصد و 129.7 درصد رشد داشته است. نرخ 
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افـت  مـاه،  اسـفند  در  کارمـزدی  محصـول 

79.7درصدی را تجربه کرد. همچنین این شـرکت 

در فروش محصوالت کارمزدی رشد 199.9درصدی 

را نسـبت به فروردین ماه سـال 98 به ثبت رسـاند. 

شـرکت نـورد آلومینیـوم در فروردیـن مـاه سـال 

قبل، 57 تن محصول کارمزدی فروخته بود.

نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی این شـرکت 

مـاه،  اسـفند  نسـبت  امسـال  مـاه  فروردیـن  در 

11.2درصـد افـت داشـت و از 18 هـزار و 669 تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 16 هـزار و 578 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم رسـید. نرخ فـروش محصوالت 

کارمـزدی ایـن شـرکت نسـبت بـه فروردیـن مـاه 

1399 نیز 43.9 درصد رشد داشته است.

افزایش 73.8 درصدی درآمد نسبت به  ■

فروردین ماه 1399

همــان گونــــه کــــه در نمـودار 2 آمده اسـت، 

کارخانجـات تولیدی نورد آلومینیـوم در فروردین 

انـواع  تـن   377 حـدود  مجمـوع  در   ،1400 مـاه 

محصوالت نورد آلومینیومی تولید کرد که 170 تن 

از آن کارمزدی بود. مجموع تولید این شرکت در 

ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 73.7 درصـد 

کاهش و نسـبت به دوره مشـابه در سـال گذشـته 

11.9 درصد افت داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در فروردیـن ماه سـال 

جاری، در مجموع حدود 399 تن انواع محصوالت 

آن،  از  تـن   170 کـه  فروخـت  آلومینیومـی  نـورد 

محصوالت کارمزدی بود. کل فروش این شـرکت 

در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 74.3 درصد 

کاهش داشت و این میزان نسبت به دوره مشابه 

در سال گذشته 1.9 درصد رشد را نشان می دهد.

»فنـوال« در فروردیـن مـاه 1400، در مجمـوع 

حـدود 199 میلیـارد و 994 میلیـون ریـال درآمـد 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  کسـب 

70.3درصد کاهش و نسـبت به دوره مشـابه سـال 

گذشته 73.8 درصد افزایش یافته است.

 ،1399 مـاه  اسـفند  در  محصـول  ایـن  فـروش 

71هزار و 786 تومان به ازای هر کیلوگرم و در 

فروردیـن مـاه 1399، 33 هـزار و 106 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

افت تولید کلد آلومینیومی ■

شـرکت نـورد آلومینیـوم در فروردیـن مـاه 1400، 

16تن کلد آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با 

مـاه،  اسـفند  در  محصـول  ایـن  تنـی   99 تولیـد 

84.2درصد افت را تجربه کرده است. میزان تولید 

کلد این شرکت در فروردین ماه امسال، نسبت به 

مدت مشـابه سـال 1399 که 28 تن از این محصول 

تولید شده بود، 44.6 درصد کاهش داشته است.

میـزان  امسـال،  مـاه  فروردیـن  در  »فنـوال« 

45تن کلد فروخت که نسـبت به اسـفند ماه با 

میـزان فـروش 73 تـن و همچنیـن در مقایسـه بـا 

فـروش  میـزان  بـا  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت 

43تـن، افـت 38.1 درصـدی و رشـد 5 درصـدی 

مالحظه می شود. 

مبلـغ فـروش کلـد شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

مـاه مـورد بررسـی، نسـبت بـه اسـفند مـاه، رشـد 

ناچیزی داشـت و از 79 هزار و 774 تومان به ازای 

هر کیلوگرم در آذر ماه به 79 هزار و 780 تومان به 

ازای هر کیلوگرم در فروردین ماه رسید. همچنین 

نـرخ فـروش ایـن محصـول در فروردیـن ماه امسـال 

نسبت به مدت مشابه 1399، 119.5 درصد رشد را 

نشان می دهد.

افت چشمگیر تولید و فروش محصوالت  ■

کارمزدی نسبت به اسفند ماه

شـرکت نـورد آلومینیـوم در تولیـد محصوالت 

کارمـزدی، فعالیـت خـود را در فروردیـن مـاه 1400، 

نسبت به ماه قبل از آن، 79.7 درصد کاهش داد. 

میـزان تولیـد محصـوالت کارمـزدی »فنـوال« در 

اسفند ماه 834 تن بود و در فروردین ماه به 170تن 

تقلیـل یافـت. میـزان تولیـد محصـوالت کارمزدی 

نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 

199.9 درصد رشد داشت؛ به گونه ای که در سال 

گذشته، این میزان 57 تن بود.

»فنوال« در فروردین ماه 1400، 170 تن محصول 

کارمـزدی فروخـت و نسـبت بـه فـروش 834 تنـی 
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احداث کارخانه فروسیلیس در خلخال

پنج هزار معدن در کشور غیرفعال است

پنج هزار معدن در کشـور غیرفعال است
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وجیه اله جعفری گفت: در سـال گذشـته 253 معدن کوچک و متوسـط در کشـور، احیا و فعال شـد و عملکرد این بخش، 26 درصد 
از اهداف پیش بینی شده فراتر رفت.

احیا و فعال سازی 253 معدن کوچک و متوسط در سال 99

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الـه جعفـری بـا یـادآوری 

اینکـه برنامـه فـوق بـه رغـم همه گیـری بیمـاری 

کرونـا و دشـواری های مربوطـه اجرایـی و محقـق 

شـد، اظهـار داشـت: از ایـن تعـداد، 170 معـدن بـا 

اجـرای طـرح احیا و فعال سـازی معـادن کوچک و 

متوسط، وارد چرخه تولید شدند و 83 معدن نیز 

فعالیـت  بـه  زیرسـاختی،  پروژه هـای  اجـرای  بـا 

تولیدی بازگشـتند. این در حالی اسـت که برای 

سال 99، احیا و فعال سازی 200 معدن پیش بینی 

شده بود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با تاکید بر اینکه 

اهـداف فـوق با همـکاری وزارت صنعت معـدن و 

خانـه  اسـتان ها،  صمـت  سـازمان های  تجـارت، 

معدن و شرکت های بخش خصوصی محقق شده 

است، یادآور شد: به این ترتیب، کل تعداد معادن 

احیا و فعال شـده از ابتدای سـال 98 تا پایان سـال 

قبل به حدود 400 معدن رسید.

3128 شغل ■

و  احیـا  از  حاصـل  اشـتغال  مجمـوع  وی 

فعال سـازی معـادن را سـه هـزار و 128 نفـر اعـالم 

کرد و گفت: بیشترین سهم اشتغال با یک هزار 

و 48 نفــــر بـه گــــروه معــــادن فلــــزی اختصـاص 

داشــــت و پــــس از آن معــــادن غیرفلــــزی بـــــا 

854شغل، در جایگاه دوم قرار گرفت. 

افزایش 9 میلیون تن ظرفیت تولید ■

تجـارت  و  معـدن  صنعـت  وزیـر  معـاون 

ایـن  فعال سـازی  و  احیـا  اثـر  دربـاره  همچنیـن 

معـادن در ایجـاد ظرفیت تولید، اظهـار کرد: در 

سـال گذشـته بـا اجـرای طـرح احیا و فعال سـازی 

معـادن، بیـش از 9 میلیـون تن ظرفیت تولید در 

چهــــار گــــروه فوق ایجــــاد شد که بــــه ترتیــــب 

فلـزی،  گروه هـای  بـه  متعلـق  سـهم  بیشـترین 

غیرفلزی  بود.

سرمایه  گذاری دو هزار و 625 میلیارد ریالی ■

وی دربـاره سـرمایه گذاری های انجـام شـده 

در سـال قبـل گفـت: بـرای احیـا و فعال سـازی 

معـادن کوچـک در چهـار گـروه فـوق، بیـش از 

دوهزار و 625 میلیارد ریال سـرمایه گذاری شـد 

کـه بیشـترین سـهم بـه ترتیـب بـه معـادن فلـزی 

)بیـش از یـک هـزار و 304 میلیـارد ریـال(، معادن 

غیرفلـــــزی )762 میلیـــــارد ریــــال(،  اختصــــاص 

داشـت. وی گفت: عالوه براین برای زیرسـاخت 

معـادن کوچـک و متوســـط نیـز سرمایـــه گذاری 

شده است.

بـر اســـاس ایــــن گـــزارش، جعفــری همچنیـن 

گفــــت: شناســــایی و اولویـــت بنــــدی بــــر روی 

سه هزار و  120معـــدن انجـــام شـــده و بـــرای یک هـــزار 

و 463معدن، اقدام کلینیکی انجام شده است.

معـاون وزیـر صنعت معـدن و تجـارت درباره 

برنامه ریـزی  طبـق  شـد:  یـادآور  امسـال  برنامـه 

به عمــــل  آمــــده، بــــرای ســــال 1400 نیــــز احیــــا و 

فعـــال ســــازی 200 معــــدن در 31 استـــان کشـــور 

پیش بینی شده است. 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:
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رئیـس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مهریز شهرسـتان مهریز، با اشـاره به افزوده شـدن چهار واحد بـزرگ به واحدهای صنعتی 
مهریز در سال گذشته، گفت: تا پایان امسال نیز فاز نخست معدن سرب و روی مهدی آباد به بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح فاز نخست معدن سرب و روی مهدی آباد تا پایان امسال

امیرعبـاس  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دهقانـی زاده ضمـن تبریـک روز جهانـی کارگـر، 

ایـن  نفـری کارگـران  بـر 10 هـزار  بالـغ  بـه سـهم 

بیشـترین  داشـت:  اظهـار  و  اشـاره  شهرسـتان 

بـا  شهرسـتان  کارگـری  بخـش  اشـتغال  سـهم 

49درصـد مربـوط بـه حـوزه خدمـات، 43 درصـد 

در حـوزه صنعـت و 8 درصـد در حوزه کشـاورزی 

در حال فعالیت هستند.

وی افـزود: کارگـران شهرسـتان در 222 واحـد 

بـزرگ و کوچـک شـهر مهریـز و برخی روسـتاهای 

بخـش مرکـزی شهرسـتان بـه امـر تولیـد و ارائـه 

خدمات مشغول هستند.

درصـد   70 کـه  ایـن  بیـان  بـا  دهقانـی زاده 

بقیـه  و  بومـی  نیروهـای  را  کارگـران شهرسـتان 

غیربومـی از سـایر اسـتان ها تشـکیل می دهنـد، 

نرخ بیکاری در این شهرستان را براساس آخرین 

سـال 1399، حـدود 11 درصـد  بـه  مربـوط  آمـار 

اعالم کرد.

وی در همیـن رابطـه خاطرنشـان کـرد: سـال 

گذشـته 317 مورد بازرسـی از واحدهای تولیدی 

خدماتـی شهرسـتان صـورت گرفته و در راسـتای 

از  نفـر  پنـج  تعـداد  از حقـوق کارگـران  صیانـت 

کارفرمایان به دلیل اسـتفاده از نیروی غیرمجاز 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

بنابـر اظهـارات ایـن مقـام مسـئول، در سـال 

گذشته چهار واحد بزرگ به واحدهای صنعتی 

فـاز  نیـز  امسـال  پایـان  تـا  و  مهریـز اضافـه شـد 

و  مهدی آبـاد  روی  و  سـرب  معـدن  نخسـت 

فـرودگاه آموزشـی مهریـز نیـز مـورد بهره بـرداری 

قرار خواهد گرفت.

دهقانـی زاده  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

عمـده مشـکالت بخـش کارگـری مهریـز را نبـود 

امنیـت شـغلی و مسـکن کارگـری ذکـر کـرد و در 

مورد برنامه های بزرگداشت هفته کار و کارگر در 

ایـن شهرسـتان، گفـت: امسـال بـه خاطـر شـیوع 

بیماری کرونا، اغلب برنامه های فرهنگی و هنری 

ویـژه بخـش کارگـری در قالـب فضـای مجـازی و 

رسانه های گروهی شهرستان برای جامعه هدف 

برگزار می شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهریز شهرستان مهریز خبر داد:

ــــ

فرماندار خلخال گفت: مسـیرهای توسـعه شهرسـتان خلخال با ایجاد زیرساخت ها هموار شـده و فقط در بحث کارخانه فروسیلیس 
بیش از یک هزار نفر صاحب شغل می شوند.

احداث کارخانه فروسیلیس در خلخال

به گزارش »فلزات آنالین«، فریدون بابایی در 

مراسـم گرامیداشـت روز کارگـر در خلخـال اظهـار 

داشـت: مسـیرهای توسـعه شهرسـتان خلخـال بـا 

ایجاد زیرسـاخت های اشـتغال در اندبیل و ازناو و 

سـایر بخش هـا در صنعـت و معـدن و کارخانـه 

سیمان و کارخانه فروسیلیس هموار شده است و 

بـا اختصـاص 17 هکتـار بـه شـهرک صنعتـی گـزاز 

خلخال، فقط در بحث کارخانه فروسیلیس بیش 

از یک هزار نفر صاحب شغل می شوند.

افـزود: سـد بفراجـرد و تصفیه خانـه آب  وی 

شـرب خلخـال بـه اتمـام رسـیده و مشـکل بـرق 

شهرسـتان بـرای تامیـن بـرق واحدهای صنعتی با 

احداث پست 230 کیلومتر حل شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، فرمانـدار خلخـال 

ادامـه داد: در هفتـه آینـده دکل های پل معلق ازناو 

خلخـال بـه شهرسـتان حمـل می شـود و ایـن پـل از 

لحاظ زیرسـاخت، بزرگی، طول و ارتفاع، بزرگ ترین 

پـل خاورمیانـه اسـت و سـرمایه گذار بـا جدیـت در 

حال تکمیل این پل بوده و راه دسترسی این پل بزرگ 

در اراضی خوجین و طولش در حال احداث است.
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رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران در آیین افتتاح سـاختمان جدید سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان زنجان گفت: 
حـدود پنـج هزار معـدن غیرفعال در کشـور وجـود دارد که بـا وجود اینکـه پروانه هـای بهره برداری صادر شـده اسـت ولی فعالیت 
معدنـی در آن هـا انجام نمی شـود چون بخشـی از مجوزها در دسـت افرادی اسـت که یـا اهلیت و توانایـی ندارند و یا بـه هر دلیلی 

مشکالت دیگری دارند.

پنج هزار معدن در کشور غیرفعال است

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، تقـی نبئـی در 

نظـام  سـازمان  جدیـد  سـاختمان  افتتـاح  آییـن 

مهنــــدسی معــــدن استــــان زنجــــان در جمــــع 

خبرنگـــاران، از برنامـه هـــــای وزارت صمــــت و 

شـــورای عالــــی معــــادن، بـــرای کمـــک به حـــل 

مشکالت آن هــــا خبـــــر داد و اظهــــار داشـــــت: 

مطالعــــات و بررسی هـــــا نشــــان می دهـــد کـــه 

تعدادی از این معادن به دلیل در انحصار افراد 

بودن غیرفعال است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با 

اشاره به اینکه محدودیت ها و ضرب العجل هایی 

که در قانون و آیین نامه های مربوطه پیش بینی 

شـده با جدیت بیشـتری در سـال جدید پیگیری 

کار  کـه  افـرادی  مجوزهـای  گفـت:  می شـود، 

پیشـنهاد وزارت صمـت و تصویـب  بـه  نکننـد 

شـورای معـادن اسـتان یـا شـورای عالـی معـادن 

تحت ماده 20 قانون معادن سلب می شود.

 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه پـس از ایـن مرحلـه، 

و  متقاضیـان  بـه  مزایـده  طریـق  از  بالفاصلـه 

افـرادی کـه اهلیـت آن هـا قبـال بررسـی شـده و 

صالحیـت فنـی و مالـی دارنـد واگذار می شـود، 

گذشـته  مثـل  کـه  نیسـت  اینگونـه  افـزود: 

مهلت های چندساله داده شود و پروانه معادن 

بـه هـر دلیلـی سـال های زیـادی بـدون فعالیـت، 

اعتبار داشته باشد.

رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران با 

تاکیـد بـر اینکـه مـا متولـی طـرح احیـا نیسـتیم 

گفـت: مـا بـه آنچـه کـه در وزارت صمـت از سـال 

گذشـته برنامه ریزی شـد و اسـتارت خورد کمک 

کردیـم و بـر اسـاس برنامـه ای کـه دارنـد حـدود 

20درصــد از ایـن معـــادن غیـر فعـــال را در مـدت 

زمـان یـک سـال ) کـه البتـه ایـن مـدت تـا یکـی دو 

ماه دیگر تمام می شود( احیا کنند.

وی بیـــــان کـــــرد: ایــــن طــــرح در ســــال اول 

پیشـرفت خوبـی دارد چـون مخصوصا در بخش 

اطالعـات مربـوط بـه معـادن، ضعـف اطالعاتـی 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران:
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وجـود داشـت که گـردآوری اطالعات به صورت 

کامل انجام شد.

 این مسـئول با بیان اینکه حدود 600 مورد از 

ایـن محدوده هـا را نظـام مهندسـی معـدن، بـرای 

شـرکت تهیـه و تولیـد کـه مجـری طـرح احیـای 

معادن اسـت انجام داده اسـت گفت: اطالعات 

مربوطه در حال حاضر کامل اسـت و با جلسـاتی 

که در استان ها به کمک سازمان نظام مهندسی 

معـدن و نماینـدگان شـرکت تهیـه و تولیـد برگـزار 

شد، بخشی از مشکالت مربوطه حل و به عرصه 

فعالیت بازگشته اند.

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معـدن ایـران 

خاطرنشان کرد: مشکالت تعدادی دیگر از آن ها 

که نسـبتا پیچیده اسـت، به زمان بیشـتری برای 

حل  و فصل نیاز  دارد.

 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه معـدن بـه مرتـع ارجـح 

اسـت، افـزود: در قوانیـن هـم اینگونـه پیش بینـی 

شده است و توقع ما از مسئولین بخش حفاظت 

منابـع طبیعـی ایـن اسـت کـه بـه جـای اینکـه بـه 

اسـتعالم درخواسـت  مجوزهـای معدنـی، جواب 

منفی بدهند، پروتکل تعیین کرده و از معدنکار 

طـرح بازسـازی بخواهنـد نـه اینکـه بـه طـور کلـی 

معدنکاری را تعطیل کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، 

بـه  اسـتان ها  در  تعامـل  کارگـروه  تشـکیل  از 

منظـور کاهـش مشـکالت میـان معدنـکاران و 

منابـع طبیعـی خبـر داد و عنـوان کـرد: در ایـن 

معـدن،  بخـش  از  نمایندگانـی  تعامـل،  گـروه 

سـازمان نظام مهندسـی معدن، سازمان صمت 

و  دارنـد  حضـور  طبیعـی  منابـع  نیـز  و  اسـتان 

پرونده هایـی کـه ضرورت دارد تا منابع طبیعی 

بـا دقـت نظـر بیشـتری آن هـا را بررسـی کند، به 

آنجـا ارجـاع  می شـود و معمـوال هـم در اسـتان 

مساعدت می کنند.

 وی با اشاره به اینکه البته شاید در برخی از 

اسـتان ها تعـداد جلسـات ایـن کارگروه کم باشـد، 

افـزود: بـه همین دلیـل از بخش معدن هم انتقاد 

وارد اسـت کـه چـرا جلسـات مربوطـه در  برنامـه 

زمان بنـدی کوتاه تـری برگـزار نمی شـود تا بتوانیم 

صدور مجوزهای معدنی را سرعت بدهیم.

رئیـس سـازمان نظام مهندسـی  معدن ایـران، 

استان زنجان را  یکی از قطب های معدنی کشور 

عنوان کرد و اذعان داشت: اگر قرار است بخش 

معـدن را تقویـت کنیـم و معدنـکاری را توسـعه 

دهیـم، بایـد یکـی از اسـتان هایی کـه بـه آن توجـه 

ویژه ای در بخش صدور مجوزها می شود، استان 

زنجان باشد.

ذخایر معدنی کشـف شـده ما رو به  ■

اتمام است

 ایـن مسـئول در ادامـه بـه یکـی از چالش های 

بـزرگ بخـش معـدن کشـور اشـاره کـرد و گفـت: 

چالـش تاسـف بـر انگیـز ایـن اسـت که بـا توجه به 

حجـم و گسـتره فعالیت هـای معدنـی کـه داریم، 

ذخایر معدنی کشف شده  ما رو به اتمام است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، وی تاکید کرد: اگر 

و  باشـیم  نداشـته  جدیـد  اکتشـافی  طرح هـای 

مسـاعدت دسـتگاه هایی مثـل محیـط زیسـت و 

صـدور  و  نباشـد،  آن  کنـار  در  طبیعـی  منابـع 

مجوزهای اکتشافی به آن نسبتی که نیاز کشور 

آینـده بخـش صنعـت،  اسـت انجـام نشـود، در 

صنایـع و معـادن و زنجیـره گسـترده ای از صنایـع 

زیر مجموعه دچار مشکل خواهد شد.

رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران، 

بـا اشـاره بـه اینکه، ذخایر معدنی مـا در یک بازه 

زمانی 15 تا 25 ساله جوابگو است تصریح کرد: 

بنابرایـن اکتشـاف را بایـد از همیـن امروز شـروع 

کنیم و درخواست ماهم این است که مسئولین 

بخـش  ایـن  بـه  ویـژه ای  توجـه  طبیعـی،  منابـع 

داشته باشد.

 وی از اصالح قانون معادن خبر داد و گفت: 

منابـع  بحـث  هـم  معـادن  بازنگـری  کمیتـه  در 

طبیعی را شفاف تر می کنیم، تا اعمال سلیقه ها 

در شهرسـتان ها و اسـتان ها مانـع فعالیت هـای 

اجرایی و اقتصادی بخش معدن نشود.

نبئـی در ادامـه بـا اشـاره  بـه اینکـه ذخایـر 

سنگ آهن با این میزان برداشت و در صورتی که 

اکتشـاف جدیـد انجـام نشـود، کمتـر از 20 سـال 

پـروژه  کشـور  در  آنکـه  وجـود  بـا  افـزود:  اسـت، 

و  ایجـاد  زیـادی  آهـن  سـنگ  مصرف کننـده 

هدف گذاری شده است تا رشد 2 برابری در بازه 

10 ساله داشته باشد، اما اگر اکتشاف سنگ آهن 

مجوزهای افرادی که کار نکنند به 
پیشنهاد وزارت صمت و تصویب 
شورای معادن استان یا شورای 

عالی معادن تحت ماده 20 قانون 
معادن سلب می شود
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را از امروز شروع نکنیم دچار چالش می شود.

  وی با بیان اینکه میزان ذخایر مس حدود 14 

تا 15 سال مطرح می شود، گفت: ذخایر مس ما 

با این حجم برداشت فعلی، اگر از امروز اکتشاف 

جدید شـروع نشـود، حجم ذخایر برداشت شده، 

حداکثر تا 15 سال جوابگو است.

ایـن مسـئول بـا تاکید بر اینکـه هر دو صنعت 

مـس و آهـن بـه عنوان صنعت اسـتراتژیک و مادر 

محسـوب مـی شـوند، اعـالم کـرد: ایـن صنایـع 

مختلـف  صنایـع  از  زیـادی  بخـش  اسـتراتژیک 

تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

معدن حلقه اول زنجیره تولید است  ■

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با 

بیـان اینکـه اگـر بخواهیـم سـهم معـدن در بخـش 

فعالیـت  فقـط  و  مسـتقیم  بصـورت  را  اشـتغال 

اسـتخراجی در سـر معـادن در نظـر بگیریـم عـدد 

قابـل توجهـی نیسـت، مطـرح کـرد: ولـی معـدن 

حلقه اول زنجیره تولید اسـت و اگر این حلقه به 

هـر دلیلـی دچـار مشـکل شـود، حلقه هـای بعدی 

کـه اشـتغال و اقتصـاد آن هـا در گـرو حلقـه اول 

است دچار مشکل می شوند.

وی بـه یـک مـورد مصداقـی هـم اشـاره کـرد و 

افزود: به عنوان مثال 30 درصد صنعت ساختمان، 

مسـتقیما مصالـح سـاختمانی اسـت و مـواد ایـن 

مصالـح سـاختمانی هـم از مـواد معدنـی تامیـن 

می شود که اگر معادن شن و ماسه تعطیل شوند 

کل عمران کشور تعطیل می شود.

سـاکنان  دغدغه هـای  بـه  همچنیـن  نبئـی   

اطـراف معـادن و نارضایتی هـای آنان اشـاره کرد و 

گفـت: در حـال حاضـر مـوادی در قانـون وجـود 

دارد کـه 15 درصـد از درآمدحقـوق دولتـی که به 

خزانـــــه واریـــــز می شــــود بایــــد بــــرای توسعـــه 

زیرساخت های آن شهرستان برگردانده شود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با 

تاکید بر اینکه ظرفیت قانونی وجود دارد ولی به 

درسـتی اجرا نشـده و به همین دلیل دغدغه هم 

آن در  بـر  وجـود دارد، خاطرنشـان کـرد: عـالوه 

بحـث اراضـی مرتعـی و جنگلـی هـم پـس از احیا، 

طـور  بـه  کـه  هـم  دولتـی  حقـوق  از  درصـد   15

مسـتقیم به خزانه واریز می شـود باید در اختیار 

مراکز و دستگاه های مربوطه برای احیای مراتع و 

بازسـازی آن منطقـه قـرار گیـرد تـا در آینـده بـه 

عنوان چرای دام و بقیه مقاصد بحث جنگلداری 

استفاده شود.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه همیشـه بـا 

عـدم اجـرا و یـا عـدم اجـرای صحیـح  قوانیـن و 

مقررات این حوزه، مواجه هستیم، گفت: حقوق 

بـه  آنجـا  از  بایـد  و  مـی رود  خزانـه  بـه  دولتـی 

دستگاه های مربوطه برگردد که به صورت کامل 

و آن گونه که باید و شاید برنمی گردد.

 رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایـران، 

نویـد داد کـه در اصالحیـه جدیـد  قانـون، ایـن 

موارد پررنگ تر دیده شده است.

نبئی با بیان اینکه دغدغه های اهالی مناطق 

اطـراف معـادن هـم به جـا و درسـت اسـت افـزود: 

راهکار جدی مقابله با خام فروشی 
را در توسعه صنایع معدنی 

می دانیم و توسعه صنایع معدنی 
هم فقط با دانش فنی و بهره گیری 

از متخصصان امکان پذیر است



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

59
 é شماره  é 164 اردیبهشت ماه 1400

اگر قرار است بخش معدن را 
تقویت کنیم و معدنکاری را توسعه 

دهیم، باید یکی از استان هایی 
که به آن توجه ویژه ای در بخش 

صدور مجوزها می شود، استان 
زنجان باشد

ولی در اصالح قانون جدید، مسیرها و درصدها را 

شفاف تر می کنیم تا اجرای آن هم راحت تر شود.

اگر صادرات بخش صنایع و معادن در سال  ■

گذشته نبود دچار مشکالت فراوان می شدیم

وی در ادامه با اشـاره به بحث صادرات مواد 

معدنـی و تاثیـر کرونـا بـر ایـن بـازار هـم بیـان کرد: 

مـواد معدنـی بـه صـورت خیلـی نامحسـوس و 

کمتـر تحـت تاثیـر کرونـا قـرار گرفـت چـون در 

ظرفیت باال بود و کمتر با مسائل و موارد بهداشتی 

و عوامل انسانی دخیل بود.

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معدن ایـران، 

صـادرات بخـش معدنـی را مهـم خوانـد و مطـرح 

برنامه هـای  از  یکـی  در  جمهـوری  رئیـس  کـرد: 

افتتاحیــــه طرح هــــای معــــدنی گفـــت کـــه اگر 

صادرات بخش صنایع و معادن در سـال گذشـته 

نبود دچار مشکالت فراوان می شدیم.

وی بــــه رقــــم درآمــــد حاصـــــل از صــــادرات 

محصوالت معدنی هم اشـاره کرد و گفت: گویا 

حـدود پنـج میلیـارد دالر بـه صـورت مسـتقیم از 

کسـب  درآمـد  معدنـی  محصـوالت  صـادرات 

کردیـم کـه نسـبت بـه سـال قبـل و یـا نسـبت بـه 

همــــه پارامترهـــــای صادراتــــی کـــه در ســــال 99 

داشتیم، رقم قابل توجهی است.

به گفته نبئی، ما موانع جدی قانونی بر سـر 

عـوارض  و  داریـم  معدنـی  مـواد  صـادرات  راه 

مختلـف، تمایـل بـه صـادرات در تولیـد کننـده 

محصوالت معدنی را کمتر می کند چون اغلب 

بـرای حمایـت از بـازار داخـل، عوارض سـنگین در 

مسیر صادرات معدنی هست.

 رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران، 

نداریـم  صـادرات  بـه  اعتقـادی  اینکـه  بیـان  بـا 

افــــزود: حتــــی معتقدیــــم زنجیــــره ارزش مواد 

معــــدنی می توانـــــد با بهره گیــری از تـــوان فنی 

مهندســــی و دانشــــی کـــــه در مجموعـه هــــای 

دانشگاهــی و در نظام مهنــدسی وجــود دارد در 

کشور تکمیل شود.

 وی تصریح کرد: می توانیم با توسـعه صنایع 

از  معدنـی و تکمیـل زنجیـره ارزش معـدن کـه 

اکتشاف آغاز می شود، سهم معدن را در اقتصاد 

چند برابر وضعیت موجود کنیم.

راهکار جدی  مقابله با خام فروشی را در  ■

توسعه صنایع معدنی می دانیم

بـه  اعتقـادی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نبئـی 

راهـکار جـدی  بیـان کـرد:  نداریـم،  خام فروشـی 

مقابله با خام فروشی را در توسعه صنایع معدنی 

می دانیـم و توسـعه صنایـع معدنـی هـم فقـط بـا 

دانـش فنـی و بهره گیـری از متخصصـان امـکان 

پذیر است.

 رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران، 

بـا تاکیــد بـر اینکـه دانـش فنـی و مهندسـی اگـر 

تجزیــــه شــــود بـــه خـــودی خـــود افزایــش پیــدا 

می کنــــد، گفــــت: بــــا ایـــن رونــــد رغبـــت بــــه 

سرمایه گذاری بیشتر می شود در نهایت منجر 

به توسـعه این بخش می شـود که به نفع بخش 

اقتصاد است.

وی بـا بیـان اینکـه معدنـکاری مـا جذابیـت 

سـرمایه گذاری بسـیار باالیـی دارد، افـزود: ایـن 

جذابیـت مشـروط بـر این اسـت کـه روی قوانین، 

مقــــررات، دستورالعمــل هـــتا و بخشنامـه هـــای 

مختلفی که توسط دستگاه ها ابالغ می شود کار 

افزایـش  و در جهـت  باشـد  کارشنـــاســی شـده 

امنیت سـرمایه گذاری در بخش معدن باشـد نه 

در راستای کاهش امنیت سرمایه گذاری.

رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران با 

تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ معدن کاری 

در میـان مـردم، توضیـح داد: از اصحاب رسـانه و 

صـدا و سـیما درخواسـت داریـم افزایـش فرهنـگ 

معدن کــــاری و حمایــــت از سرمایــــه گذاری در 

بخش معدن را در دستور خود داشته باشند و ما 

فرهنگـی  برنامه هـای  کـه  می کنیـم  کمـک  هـم 

درخـور و شایسـته در ایـن بخـش تهیـه شـود تـا 

حداقـل یکـی از مشـکالت بخـش معـدن را کـه 

معارضین هستند به حداقل برسانیم.

نبئی عنوان کرد: بسیاری از معارضین بخش 

معدن محلی هسـتند و به خاطر عدم آشـنایی با 

قوانین و مقررات مشکالتی را پیش می آورد.

  ایـن مسـئول یـادآور شـد: در قوانیـن جدیـد 

اگـر تصویــب و ابـالغ شـود شـرایط بـه گونـه ای 

اسـت کـه مناطقـی کـه تحـت عملیـات معدنی 

هستند منفعت بیشتری از آن فعالیت معدنی 

خواهند برد.
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معـاون طـرح و برنامـه سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان شـمالی گفت: عملیـات اسـتحصال و تولید شـمس منیزیم از 
مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به این استان با همکاری یک شرکت دانش بنیان در شهرستان گرمه شروع شد.

استحصال شمش منیزیم در خراسان شمالی

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مهیار مشـایخی 

اظهـار داشـت: بـرای اجـرای ایـن مصوبـه حـدود 

دوهـزار و 350 میلیـارد ریـال اعتبـار مـورد نیـاز 

اسـت کـه یـک هـزار و 700 میلیـارد ریـال از ایـن 

و  بانکـی  تسـهیالت  پرداخـت  محـل  از  اعتبـار 

مابقی سهم آورده سرمایه گذار بخش خصوصی 

در دست اجرا قرار گرفت.

معـدن  ایـن  اسـتخراج  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 

سـاالنه حـدود 6 هـزار تن شـمش منیزیـم تولید و 

ایجـاد  مسـتقیم  طـور  بـه  نیـز  کارگـر  بـرای 200 

اشتغال خواهد شد.

بـه گفتـه وی تمـام زیرسـاخت هـای معدنـی 

بـرای اسـتخراج ایـن مـاده معدنـی در شهرسـتان 

گرمه در جنوب غربی استان خراسان شمالی از 

سـوی ایـن شـرکت دانش بنیان بـا همکاری بخش 

خصوصی فراهم شده است.

معاون طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن 

کـرد:  خاطرنشـان  شـمالی  خراسـان  تجـارت  و 

منیزیـم محصـول راهبردی بـرای برخی صنایع از 

جمله فوالد و خودروسـازی محسـوب می شـود و 

با بهره برداری از آن بخش زیادی از نیاز کشور به 

نیـز  ارز  خـروج  از  و  تامیـن  معدنـی  مـواد  ایـن 

جلوگیری می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، منیزیـت نقـش 

اصلی را در صنایع دیرگداز و نسوز دارد و بخشی 

از ایــــن فراورده هـــــا در مصـــــارف کشـــــاورزی، 

داروسـازی، شـیمی و ... بـه کار بـرده می شـود. 

امـروزه فوالدسـازی مـدرن و درحـال توسـعه، نیـاز 

به افزایش تولید دیرگدازهای منیزیتی با کیفیت 

باال دارد.

ذخایـر قطعـی منیزیـت دنیـا، 5.2 و ذخایـر 

پایـه ای آن 4.3 میلیـارد تـن اسـت. تولیـد سـاالنه 

منیزیـت در سـطح دنیـا در حـدود 20 میلیون تن 

است که از این مقدار، بیشترین سهم مربوط به 

کشـورهای تازه اسـتقالل یافته ی شـوروی، چین، 

کره شمالی، چک و اسلواکی بوده است.

در دومین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به 

پـروژه   132 حـدود   98 سـال  در  خراسان شـمالی 

عمرانی، خدماتی و زیربنایی به بهره برداری رسید 

که برای اجرای این طرح ها در مجموع هشت هزار 

و 420 میلیـارد ریـال و 594 میلیـون یـورو از منابـع 

دولتـی و نیـز 6 هـزار و 370 میلیـارد ریال اعتبـار از 

منابع بخش خصوصی سرمایه گذاری شده که با 

اجرای این طرح ها برای 11 هزار و 784نفر اشـتغال 

ایجاد شده است.
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ سرمایه گذاری توسعه توکا:

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه در مراسـم افتتاح هلدینگ مالی فوالد مبارکه گفت: تشـکیل هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه توکا 
یکی از اقداماتی که بود که باید هرچه زودتر انجام می شد.

هلدینگ توسعه توکا  می تواند کارآمدترین 
هلدینگ فوالد مبارکه باشد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمــــومی شرکــــت فــــوالد مبارکــــه، حمیــــدرضا 

عظیمیـان بـا اشـاره بـه اینکـه تشـکیل هلدینـگ 

سـرمایه گذاری توسـعه توکا یکی از اقداماتی که 

بـود کـه بایـد هرچـه زودتـر انجـام می شـد، اظهار 

داشت: در واقع هلدینگ سرمایه گذاری توسعه 

تـوکا یـک اقـدام تشـریفاتی و صرفـا تامیـن مالـی 

نیست، زیرا دنیا به سمتی پیش می رود که اگر 

همـراه بـا تحـوالت آن بـه پیـش نرویـم، از دنیـا جـا 

خواهیم ماند. برای مثال، در دوران جنگ زمانی 

کـه قـرار بـر چـاپ پـول بـود، بـدون ضمانـت و 

پشـتوانه اجـازه آن را نداشـتند و بعـد از گرفتـن 

اجـازه مشـکالت بسـیاری بـرای ایـن کار وجـود 

داشـت؛ امـا اکنـون بـا کمـک فناوری هـای جدید 

و  چابکـی  بـا  را  بانکـی  فعالیت هـای  می تـوان 

اطمینان باال انجام داد.

وی بـا اشــــاره بـه اینکــــه بایــــد خــــود را بـه 

ابزارهـای روز مجهـز کنیــــم، در ادامــــه افزود: 

معاونــــت اقتصــــادی و مالــــی شرکـــت فــــوالد 

مبــــارکه بایــــد ایــــن هلــــدینگ را بـا روش هـای 

مختلـف توسـعه دهـد و زمینـه را بـرای ایجـاد 

کارآمدتریـن هلدینـگ در بخـش تامیـن پـول و 

سـرمایه، تامیــــن مـــالی پروژه هـا و شـبکه های 

مالـی فراهــــم آورد. البتـه سایــــر هلدینگ هـای 

گـروه مبارکـه مثــــل توکافـوالد، فوالدمتیـل و... 

نیـز در حوزه هـای تولیـد، بازرگانـی و خدمـات 

غیرمالـی بـا جدیـت بـه فعالیـت خـود در ایـن 

حوزه ها ادامه خواهند داد.

بـه گفتـه عظیمیـان، هیـچ شـکی نیسـت کـه 

بایــــد ایــــن هلــــدینگ توسعه پیــــدا کند و همه 

نیازمندی ها به این منظور فراهم شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد: 

فـوالد  شـرکت  از حمایـت  بتوانیـد  اینکـه  بـرای 

مبارکه به خوبی استفاده کنید، باید برخی موارد 

بیشتـــر مـــورد توجــــه قـــــرار گیــــرد. نخســـت 

دانش اندوزی و استفاده از دانش روز، همچنیــن 

و صاحب نظـران  اسـاتید  تجـارب  از  بهره گیـری 

داخلـــی و خارجــــی اســــت. امـــروزه استفـــاده و 

و  داخلـی  ارزشـمند  منابـع  ایـن  از  بهره منـدی 

بین المللـی از طریـق وبینارها، دوره هـای آنالین و 

مجـازی بـا سـهولت و کیفیـت بهتری نسـبت به 

گذشته در دسترس است.

وی در ادامه افزود: برای حضور قدرتمند در 

بازار سرمایه و ارائه خدمات به صنایع فوالدی و 

سـرمایه گذاری  بایـد  تـوکا  توسـعه  غیرفـوالدی 

عظیمـی در بخـش سـخت افزار، آی تـی و حتـی 

دارایی های ثابت از قبیل سـاختمان و تجهیزات 

انجام گیرد تا امکان انجام فعالیت ها با سرعت، 

دقت و امنیت باال تضمین شود.

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  عظیمیـان 

مذاکـرات بـرای برجـام در حـال انجـام اسـت. در 

از  مذاکـرات،  ایـن  بـودن  نتیجه بخـش  صـورت 

هم اکنـون بایـد به گونـه ای برنامه ریـزی کنید که 

این هلدینگ اولین مجموعه ای باشـد که امکان 

مبـادالت بـا بازارهـای مالـی بین المللی را داشـته 

باشـد. بنابرایـن بایـد بـا برنامه ریـزی و مطالعـه و 

کمـک گرفتــــن از مشـاوران بـرای ایـن موضـوع 

استراتژی مشخصی داشت.

مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ادامـه داد: یکـی از 

مواردی که بسیار مورد تاکید بنده بوده و مهم 

قدیم االیـام،  از  زیـرا  اسـت؛  پاکدسـتی  اسـت، 

پاکدسـتی معیــــار اعتبــــار انسـان بـوده اسـت. 

اعتبـــــار نیــــز در سایــــه شفافیــــت در انجـــام 

فعالیت هـا و کارهـا و همچنیـن رعایـت انصـاف 

به دست می آید.

وی افزود: باید فعالیت هلدینگ توسعه توکا 

به گونه ای باشد که حجم عظیمی از نقدینگی و 

درآمـد را بـه همـراه بیـاورد. البتـه این امـر زمان بر 

داشـتن  بـا  بلندمـدت  دوره  یـک  در  و  اسـت 

پاکدستی، انصاف و... حاصل خواهد شد.

عظیمیان مطرح کرد: در صورتی  که بتوانید 

امـکان تعامـالت بـا بازارهای بین المللـی را فراهم 

آورید، فوالد مبارکه همواره در کنار شـما خواهد 

بـود. البتـه ایـن امـر نیازمنـد برنامه ریـزی و اقدام 

در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله است که در 

صـورت تحقـق، کل کشـور از این موضوع منتفع 

خواهد شد.

داشـت:  اذعـان  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 

معاونـت مالـی و اقتصـادی بایـد بـا همـکاری و 

توافـق بـا ایـن مجموعـه، شـرایط تقویـت و رشـد 

درآمـد هلدینـگ را فراهـم سـازد، به گونـه ای کـه 

پـس از دو سـال، توسـعه تـوکا بـه درآمـد ناشـی از 

ارائـه خدمـات به شـرکت های گروه فـوالد مبارکه 

وابستگی نداشته باشد.
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مدیرعامل شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه فراگیر سـناباد میزان صرفه جویی ارزی 
حاصل از بومی سازی در سیمیدکو طی سال 99 را هفت میلیون یورو اعالم کرد.

تولید کنسانتره فراگیر سناباد از 
ظرفیت فراتر رفت

هفت میلیون یورو صرفه جویی ارزی در سیمیدکو طی سال 99  

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، محمـد مدنی فـر در خصـوص 

بومــی ســـــازی  در  شرکــــت  راهبــــردی  اقــــدام 

تجهیزات کلیـدی بخش تولید، اظهار داشت: با 

بومی سـازی فرآینـد تجهیـز و تعمیـرات اسـتکر و 

ریکالیمـر موفـق بـه صرفه جویـی ارزی 270 هـزار 

یورویی بــــا تکیـــه بر تــــوان متخصصـــان داخلی 

شدیم. این مهم در حالی صورت گرفت که یک 

ارسـال  بـرای  یـورو  هـــزار  آلمـــانی 270  شـرکت 

دستورالعمل تعمیر این قطعات پیشنهاد داد.

جهش تولید ■

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه 

فراگیــــر سنابــــاد در خصــــوص اقدامـــات ایـــن 

مجموعـه در بخـش تولیـد طـی سـال گذشـته، 

عنوان کرد: یکی از مهم ترین اهداف سـیمیدکو 

در سال 99، دستیابی به ظرفیت کامل کارخانه 

بـود کـه در تولیـد کنسـانتره بـه ظرفیـت اسـمی 

کارخانه دست یافتیم.

وی گفـت: طـی سـال گذشتــــه دو میلیــــون 

516هــــزار تــــن کنسانتــــره در این شرکت تولید 

شـــد. در صورتـی کـه ظرفیـت اسـمی کارخانـه 

2.5میلیون تن است.

مدیرعامل شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه 

فراگیر سـناباد افزود: در تولید گندله نیز بعد از 

راه انـــــدازی خــــط تولیــــد در ســــال گذشتــــه، از 

خردادماه تا پایان سال، میزان تولید این محصول 

به یک میلیون 260 هزار تن رسید.

اقدامات و برنامه های توسعه ای ■

مدنی فر بیان کرد: به همت تیم پشتیبانی 

شـرکت پـروژه سیسـتم مکانیـزه بارگیـری و نـوار 

بهره بـرداری  بـه   99 سـال  در  محصـول  انتقـال 

رسـید. سـیمیدکو بـرای حـل بحران هـای ناشـی 

از آب، پروژه فیلتراسیون و آبگیری که از جمله 

بـه  کشـور  زیسـت محیطی  بـزرگ  پروژه هـای 

شـمار می رود را وارد فاز راه اندازی کرد که در 

حـال حاضـر بهره بـرداری آزمایشـی طـرح فـوق 

آغاز شده است.

مدیرعامل شـرکت صنعتی و معدنی توسعه 

فراگیـر سـناباد تصریـح کـرد: خـط انتقـال آب بـه 

مخزن داخلی کارخانه به طول 6 کیلومتر، دیگر 

پروژه توسـعه ای شـرکت به شـمار می رود که در 

مدت زمان دو ماه به بهره برداری رسید.

»اجـرای  همچنیـن  کـرد:  مطـرح  مدنی فـر 

سـامانه آب« بـرای تامیـن آب کارخانـه تعریـف 

شد. این سامانه خط تولید کارخانه را در شرایط 

بحرانـی بـه مـدت یـک ماه حفظ و مانـع از توقف 

تولید می شود.

وی بـا اشـاره بـه اقـدام ایـن شـرکت در حـوزه 

مسئولیت اجتماعی بیان کرد: انعقاد قرارداد با 

از  بـه منظـور اسـتفاده  آبفـای خراسـان  شـرکت 

سـرمایه گذاری در احـداث شـبکه جمـع آوری و 

جـزو  خـواف  شـهر  پسـاب  فاضـالب  تصفیـه 

اقدامات شرکت در بخش مسئولیت اجتماعی 

است و به نوعی در تامین آب پایدار شرکت نیز 

موثر است.

مدیرعامل شـرکت صنعتی و معدنی توسعه 

فراگیر سناباد ابراز کرد: بهره برداری از ساختمان 

آزمایشگاه سیمیدکو با زیربنای بالغ بر یک هزار 

متر مربع از دیگر اقدامات مجموعه فوق است 

که تجهیز آن به عنوان یک آزمایشگاه استاندارد، 

جزو نیازهای منطقه معدنی سنگان است.

حـوزه  در  سـیمیدکو  بـزرگ  اقـدام  مدنی فـر 

مالـی را تسـویه یوزانـس ایـن شـرکت عنـوان کـرد 

که در سـال گذشـته از طریق تسـهیالت داخلی 

تسویه شد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، سـعید عسـکرزاده 

بـا اشـاره بـه اینکـه سـنگ آهن اولیـن محصـول از 

باالدسـت زنجیـره فوالد بـوده و بهترین حالت این 

است که قیمت این زنجیره در یک فضای شفاف 

و رقابتی مانند بورس کاال انجام شود، از فشارهای 

رسـانه ای و البی هـای سیاسـی بـرای ممانعـت از 

واقعی سازی قیمت سنگ آهن انتقاد کرد و اظهار 

داشـت: اگـر کسـانی کـه کشـف قیمـت واقعـی 

سـنگ آهن در عرضه هـای بورسـی را تحت فشـار 

قـرار داده انـد بـه هـدف خود برسـند، در آینده کل 

زنجیـره فـوالد، تحـت تاثیـر پیامدهـای منفـی این 

فشار، متحمل زیان خواهند شد.

گفـت:  ایـران  سـنگ آهن  انجمـن  دبیـر 

22فروردین سـال جاری در عرضه سـنگ آهن که با 

مجموعـه  بـود،  همـراه  نیـز  خریـداران  رقابـت 

فوالدی هـا اصـرار کردنـد که این رقابت غیرواقعی 

اسـت و نرخ هایـی کـه بـرای سـنگ آهن در حـراج 

کشـف شـد، منطقی نیسـت. این در حالی است 

کـه کمـاکان سـنگ آهن بـه لحـاظ قیمتـی تفـاوت 

فاحشی با قیمت های جهانی دارد.

وی افزود: اگر قیمت سنگ آهن داخل کشور 

را با دالر محاسبه کنیم و حتی هزینه هایی مانند 

فعلـی  نـرخ  کنیـم،  حـذف  آن  از  را  حمل ونقـل 

سنگ آهن در بورس همچنان نصف قیمت هایی 

است که در بازارهای جهانی معامله می شود.

کـرد:  تاکیـد  ایـران  سـنگ آهن  انجمـن  دبیـر 

برخـی از همـکاران صنعـت فـوالد بـه ایـن بخـش 

توجـه نکرده انـد کـه وقتـی قیمـت فـوالد به بـاالی 

محصـول  از  بخشـی  و  می رسـد  دالر   700

تولیدکنندگان صادر می شود، در قیمت تمام شده 

محصوالت معدنی نیز تاثیر می گذارد.

به گفته وی، نرخ فوالد به صورت مستقیم بر 

روی قیمـت سـنگ آهن تاثیـر دارد زیـرا برخـی از 

محصـوالت و تجهیزاتـی کـه در سـنگ آهن مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد بـه فـوالد مرتبـط اسـت و 

به محـض افزایـش قیمـت فـوالد قیمت تمام شـده 

سنگ آهن نیز افزایش می یابد.

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنالین، دبیر انجمن 

سنگ آهن با بیان اینکه باید بپذیریم که قیمت تمام 

زنجیـره فـوالد بایـد متـوازن و متعادل باشـد، یـادآور 

شد: اگر تولید در این زنجیره، سود منطقی داشته 

باشـد بـه نفـع تمـام زنجیـره و دسـت اندرکاران آن 

سـوی  از  کـه  انتقاداتـی  بنابرایـن،  بـود.  خواهـد 

تولیدکننده های فوالد درباره عرضه سـنگ آهن در 

بورس کاال مطرح شد، غیرمنصفانه بود.

بورسـی  کـــرد: عرضـــه  اضافــــه  عسکــــرزاده 

سـنگ آهن، قـدرت نظم دهـی دارد که اهمیـت آن 

بسیــار زیــاد اسـت زیـرا هم اکنـون، بی نظمـی در 

زنجیره فوالد حاکم است و محصوالت حلقه های 

مختلف آن، اختالف های فراوانی با یکدیگر دارند 

که از این فضا، فقط عده معدودی واسطه و دالل 

بهـــره می برنــــد و منفعتـــی بـه تولیــــدکنندگان 

نمی رسد؛ با این تفاسیر ورود کل زنجیره به بورس 

کاال یک نظم کلی در حوزه معامله، تامین مواد و 

قیمت ایجاد می کند.

بـه گفتـــــه وی، اگــــر در ایــــن زنجیـــــره بـه 

قیمت هـــای شـفافی دسـت پیـــدا کنیـــم باعث 

رونـق کسـب وکار کل زنجیـره می شـود و سـود آن 

نیز به همه زنجیره می رسد.

کـرد:  اعـالم  ایـران  سـنگ آهن  انجمـن  دبیـر 

هم اکنـون، بـورس کاال مهم تریـن مرجـع کشـف 

قیمـت اسـت و درصورتی کـه برخـی دخالت هـای 

نابه جـای بیرونـی را از آن حـذف کنیـم، آثار بسـیار 

مثبتـی بـرای بـازار و تولیـد بـه همـراه دارد؛ در ایـن 

میـان چـه دخالـت از سـوی دولـت باشـد و چـه از 

سـوی زنجیـره فـوالد، باعث آسـیب بـه کل زنجیره 

خواهد شد.

عسکرزاده اضافه کرد: در زنجیره فوالد باید به 

محصـوالت دیگـری مانند کنسـانتره و گندله نیز 

برسیم چراکه بورس می تواند قیمت های عادالنه 

را کشـف کنـد. اواخـر سـال گذشـته توافقـی بـا 

بـورس کاال کردیـم کـه بتوانیـم بسـتر عرضه سـایر 

محصـوالت را نیـز فراهـم کنیـم و بـر همین اسـاس 

کنسانتره چادرملو نیز در بورس کاال پذیرش شد.

دبیـر انجمـن سـنگ آهن همچنین بـا اشـاره به 

اینکه باید به بحث تعدیل قیمت ها توجه ویژه ای 

کــــرد، گفــــت: اگـر قیمت هــــا تعدیــــل نشــــود، 

به طورقطـــع در تولیـــد سنگ آهـــن دچـار نقصـان 

خواهیم شد که افت ظرفیت تولید و گاه تعطیلی 

واحدهای تولیدی ماحصل آن است.

وی خاطرنشـــان کــرد: اگـــر قیمت سنگ آهن 

معقـول و منطقـی باشـد می تـوان بـر روی افزایـش 

عیـار قابل اسـتخراج و همچنیـــن ذخایـری کـه در 

عمـق زیـاد قـرار دارد برنامه ریـــزی کـرد کـه ایـن 

موضـوع باعـث افزایـش تولیـد سـنگ آهن و تامین 

نیاز داخل خواهد شد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران از فشارهای رسانه ای و البی های سیاسی برای ممانعت از واقعی سازی قیمت سنگ آهن انتقاد کرد.

البی های سیاسی و فشار رسانه ای علیه عرضه بورسی سنگ  آهن
دبیر انجمن سنگ  آهن هشدار داد:
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معـاون وزیـر صمت گفـت: در صورت تامین 70 هـزار میلیارد تومان سـرمایه در گردش جدید، ظرفیت هـای خالی واحدهای منتخب 
صنعتی تکمیل خواهد شد که خود منجر به افزایش 15 درصدی تولید در این حوزه ها می شود.

تکمیل ظرفیت خالی صنایع منتخب
 معطل 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی

بـــــه گـــــزارش »فلــــزات آنالیـــــن«، مهـــــدی 

تفاهم نامـه  امضـای  مراسـم  در  صادقی نیارکـی 

همکاری بین معاونت امور صنایع وزارت صمت 

داشـت:  اظهـار  نانـو  فنـاوری  توسـعه  سـتاد  و 

211گلوگاه صنعتی شناسایی شده که برنامه ریزی 

برای رفع آن ها در دستور کار مراکز توسعه و مراکز 

توسعه فناوری قرار خواهد گرفت.

معـاون امـور صنایـع وزیـر صمـت بـا اشـاره به 

تفاهم نامه نیز گفت: هدف از برنامه امروز ارائه 

و اعـالم نیازمندی هـا بـه بخـش فناورانـه کشـور 

اسـت. مـا بـه دنبـال شناسـایی و اولویت بنـدی 

نیازهـای فناورانـه و ارائـه راهکارهـای مبتنـی بـر 

فناوری های نوین برای تامین این نیازها از طریق 

بــــازاِر شرکت  هــــای  توانمندســــازی و توسعــــه 

عرضه کننـده محصوالت و تجهیـزات مبتنی بر 

فناوری  هـای نویـن، ارتقای قابلیت هـای فناورانه 

بنگاه هـای صنعتـی کشـور و همچنیـن، ارتقـای 

فنـاوری و جهـش تولیـد این شـرکت ها به واسـطه 

قـرار گرفتـن در زنجیـره تامیـن شـرکت های بزرگ 

داخلـی و تسـریع در معرفـی و به هم رسـانی ایـن 

شرکت ها است.

وی در ادامـه بیـان کـرد: مطابـق گـزارش بانک 

مرکزی در 9 ماهه پارسال در هم سنجی با سال 98 

رشد 7,8 درصدی تولیدات صنعتی محقق شد. 

همچنیـن سـال گذشـته هفـت هـزار و 400 واحـد 

در  کـه  رسـید  بهره بـرداری  بـه  صنعتـی  جدیـد 

مقایسه با سال 98 رشد 10 درصدی ثبت کرد.

صادقی نیارکی گفت: پارسال رشد 23 درصدی 

اشـتغال و اشـتغال زایی بـرای 142 هـزار نفـر بـه طـور 

مسـتقیم و رشـد 20 درصـدی سـرمایه گذاری بـه 

میزان 207 هزار میلیارد تومان را نیز شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: فقط در 30 طرح صنعتی 

و معدنی در سال گذشته 130 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری انجام شد. همچنین پارسال تعداد 

40 هـزار فقـره جواز صنعتی صادر شـد که تاکنون 

11 هزار فقره آن به مرحله انعقاد واگذاری زمین در 

شهرک های صنعتی رسیده و وارد مرحله اجرایی 

شده است.

صادقـی نیارکـی یـادآور شـد: در 16 رشـته از 

25رشـته فعالیـت صنعتـی منتخـب و اصلـی در 

سـال گذشـته رشـد حاصـل شـده اسـت کـه از آن 

جملـه رشـد 70 درصـدی در بخـش لـوازم خانگـی 

قابل اشاره است.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، معاون وزیر صمت 

دالر  میلیـارد   3,5 پارسـال  کـرد:  خاطرنشـان 

داخلی سازی در کاالهایی که پیش تر در آن زمینه ها 

وارد کننـده بودیـم، منجـر بـه سـرمایه گذاری و 

انعقـاد قـرارداد سـاخت شـد و بـرای امسـال نیـز 

داخلی سـازی و کاهش ارزبری 3,4میلیارد دالری 

برنامه ریزی شده است.

وی گفـت: در صـورت تامیـن 70 هزار میلیارد 

تومـان سـرمایه در گـردش جدیـد، ظرفیت هـای 

خالی واحدهای منتخب صنعتی تکمیل خواهد 

شـد کـه خـود منجر بـه افزایـش 15 درصدی تولید 

در این حوزه ها می شود.

ورود فناوری نانو به 18 حوزه صنعتی ■

سـعید سـرکار دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری نانو 

ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اقتصاد مقاومتی 

از مطالبـات جـدی رهبـر معظم انقالب اسـت که 

جز با توجه به قابلیت های داخلی کشور و جدی 

گرفتـه شـدن سـاخت داخـل محقق نخواهد شـد. 

امروز هیچ صنعت و محصولی را نمی توان یافت 

که از فناوری نانو تاثیر نیافته باشد.

در  ایـران  علمـی  چهـارم  مقـام  بـه  سـرکار 

فناوری نانو اشـاره کرد و ادامه داد: در توسـعه 

فنـاوری تاکنـون 300 شـرکت دانـش بنیـان در 

محصـول   750 و  رسـیده  ثبـت  بـه  نانـو  حـوزه 

تولید شده در بازار داریم.

وی تصریـح کـرد: امـروز رسـوخ فنـاوری در 

صنایع موجود دنبال می شـود تا صنایع کشـور 

معاون وزیر صمت اعالم کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

65
 é شماره  é 164 اردیبهشت ماه 1400

بـرای ارتقـای کیفـی محصـوالت داخلی و حفظ 

ویـژه  توجـه  نانـو  فنـاوری  بـه  خـود  بازارهـای 

داشته باشند.

ریاسـت  نانـو  فنـاوری  توسـعه  سـتاد  دبیـر 

جمهـوری خاطرنشـان کرد: امروز فنـاوری نانو در 

18حـوزه صنعتـی وارد شـده اسـت تـا یاری رسـان 

بـازار  صنایـع در تحقـق جهـش تولیـد و جهـش 

باشـد، در ایـن راسـتا 261 پـروژه موفـق در بخـش 

صنعتـی بـه سـرانجام رسـیده و طـی 54 جلسـه 

چالش صنعتی برگزار شـده در 17 مورد منجر به 

سرمایه گذاری شده است.

موضوع تفاهم نامه امروز ■

بر اساس توضیحات معاون امور صنایع وزارت 

فناورانـه  نیازهـای  احصـای  و  بررسـی  صمـت، 

گلوگاهی صنعت کشور و به  همرسانی محصوالت 

و فناوری هـای اثبـات شـده متناسـب بـا نیازهـای 

احصا شده، بکارگیری و توسعه فناوری های نوین 

در جهت حل نیازهای صنعتی و جایگزینی اقالم 

وارداتی با اقالم ساخت داخل، توسعه فناوری های 

نویـن در داخـل کشـور و همـکاری جهـت تسـهیل 

فرآیند صادرات آن ها، بررسی و شناخت حوزه های 

فناورانـه  درخواسـت های  و  فرصت هـا  مسـتعد، 

صنایـع کشـور و تبدیـل آن هـا به محصـول از جمله 

اهداف این تفاهم است.

صادقی نیارکـی در ادامـه معرفـی چالش هـای 

راهبـردی و حـل آن هـا در قالـب برنامـه چالش هـای 

فناورانه و نوآورانه )innoTEN( و همچنین برگزاری 

سـمینارها و نشسـت  های تخصصی مشـترک بین 

متقاضیان صنعتی و عرضه کنندگان فناوری را از 

دیگـر اهـداف این تفاهم نامه عنـوان کـرد و افزود: 

معرفـی  و  بررسـی  شـده،  ذکـر  مـوارد  کنـار  در 

سـرمایه گذاری،  جهـت  فناورانـه  فرصت هـای 

راهنمایی شرکت های دانش بنیان جهت تسهیل 

در دریافت مجوزها نیز از جمله مواردی است که 

در این تفاهم نامه دنبال می شود.

وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ایجـاد یـک مسـیر 

دوسویه بین بخش صنعت و حوزه فناوری و تولید 

دانـش، اذعـان کرد: خوشـبختانه همـکاری خوبی 

ایجـاد شـده اسـت و  ایـن حـوزه در کشـور  بیـن 

امیدواریم با همکاری صاحبان سرمایه در راستای 

شناسایی نیازهای بخش صنعت و عرضه آن ها به 

سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانو ریاسـت جمهوری، 

کاهـش  و  کیفیـت  ارتقـای  را  موثـری  گام هـای 

هزینه های تولید داشـته باشـیم.

ــــ

بـا پیگیری هـای دیـوان محاسـبات، 650 میلیارد تومـان از معوقات حقـوق دولتی معادن به حسـاب دولـت واریز و دو هـزار میلیارد 
تومان هم تا پایان خرداد واریز خواهد شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، موضـوع تـرک 

فعـــل درخصـــوص عـدم وصـول حقـــوق دولتـی 

معــــادن در دستــــور کــــار دادســــرای دیــــوان 

محاسبات قرار گرفت.

بـر اسـاس تازه ترین گـزارش در این رابطه، برابر 

خوداظهاری مسـئولین سـازمان صنعت،معـدن و 

تجـارت در اسـتان های مختلـف، مشـخص شـده 

اسـت کـه بالـغ بـر 15 هـزار و 200 میلیـارد تومـان 

حقـوق دولتـی از معـادن معـوق مانـده اسـت کـه 

پـس از وصـول، 65 درصـد از ایـن وجـوه بـه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اختصاص می یابد تا در 

مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به 

مصـرف برسـد و عـدم وصـول بـه موقـع، موجـب 

تاخیر در اجرای سیاست ها و رشد و توسعه بخش 

معادن خواهد شد.

سـال  در  محاسـبات  دیـوان  پیگیری هـای 

1399، بـه واریـز 650 میلیـارد تومـان به حسـاب 

منجـر شـد و مقـرر شـده اسـت تـا پایـان خـرداد 

مـاه سـال جـاری وجـه معـادل دو هـزار میلیـارد 

رونـد  ایـن  و  شـود  واریـز  نیـز  دیگـر  تومـان 

پیگیری هـا تـا تحقـق کامـل حقوق دولـت ادامه 

خواهد یافت.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، گفتنی است طبق 

و  سـال 1377  مصـوب  معـادن  قانـون   14 مـاده 

همچنیـن مـاده 12 قانـون اصـالح معـادن مصـوب 

سـال 1390، دارنـدگان پروانـه بهره بـرداری از معادن 

باید درصدی از بهای ماده معدنی در سـر معدن 

را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت 

پرداخت نمایند.

دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار 

هشـدار  و  فـوالد  وضعیـت صنعـت  از  گزارشـی 

لـزوم  بـر  آهـن،  سـنگ  ذخایـر  اتمـام  بـه  نسـبت 

سرعت بخشـی در اکتشـاف معـادن جدیـد تاکید 

کرده بود.

۶50 میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن 
به حساب دولت واریز شد
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صنعـت فـوالد آذربایجان  شـرقی بـه عنـوان بزرگ ترین قطب تولیـد این محصـول در بخش خصوصی کشـور، در سـال های اخیر 
رشد جهشی داشته است، به گونه ای که صادرات ساالنه آن اکنون به بیش از 100 میلیون دالر می رسد.

صادرات 100 میلیون دالری صنعت فوالد آذربایجان  شرقی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در شـرایطی کـه 

آذربایجــــان  شــــرقی تــــا اواســــط دهـــــه 1380 از 

سـرمایه گذاری دولتـی در بخـش راهبـردی فـوالد 

محروم بود، اهتمام باالی بخش خصوصی با تکیه 

بـر تجربـه زیسـته در بخش هـای دیگـر صنعـت، 

باعـث شـد کـه تعـداد واحدهـای تولیـد فـوالد این 

خطه از تعداد انگشتان دست تا یک دهه قبل به 

بیش از 15 واحد در سال گذشته افزایش یابد.  

بررسـی آمــــار و ارقــــام منتشــــر شــــده نشـان 

می دهـد کـه آذربایجان شـرقی در بخـش فـوالد از 

نظر سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در رتبه 

نخست کشوری قرار دارد و در این حوزه 50 هزار 

میلیارد ریال توسط بخش های مختلف در سطح 

استان سرمایه گذاری شده است.

آذربایجان  شـرقی بعد از اصفهان و خوزسـتان 

کـه اغلـب واحدهـای تولیـد فـوالد آن هـا دولتـی 

هسـتند، رتبه سـوم در تولید فوالد کشـور را دارد 

کـه 85 درصـد ایـن تولیـدات نیـز توسـط بخـش 

خصوصی انجام می شود.

ایـن اسـتان با فـرآوری سـالیانه 5,5 میلیون تن 

فـوالد، 24 درصـد مجمـوع تولیـد ایـن محصـول 

پرکاربرد در ایران را تولید و به بازار مصرف داخلی 

و خارجی عرضه می کند.

صنعت فوالد آذربایجان  شرقی عالوه بر تامین 

نیاز داخلی و صادرات، از منظر اشتغال زایی برای 

قشـر جوان و تحصیلکرده نیز حائز اهمیت اسـت 

بـه گونـه ای کـه افـزون بـر پنـج هـزار نفـر در صنایع 

فوالد استان مشغول هستند.

از  آذربایجـان  شـرقی  فـوالد  توسـعه صنعـت 

حدود 15 سـال پیش کلیـــد خورد و به تدریج این 

خطه از کشورمان به یکی از قطب های مهم تولید 

فوالد تبدیل شد.

نکتـه مهـم و قابـل توجـه در خصـوص صنایـع 

فــــوالد آذربایجــــان شــــرقی، حضـور قاطـع بخـش 

ایجـاد  بـرای  آن  سرمایــــه گذاری  و  خصــــوصی 

واحدهـای جدیـد در ایـن حـوزه اسـت بـه گونـه ای 

کـه می تـوان گفـت صنعـت فـوالد در ایـن دیـار، 

الگـوی موفقـی از مشـارکت بخـش خصوصـی در 

ایجاد و توسعه صنعتی است.

هـر چنـد واحدهای تولیـد فـوالد در آذربایجان  

شـرقی در شـرایط تحریم هـای ضدایرانی غـرب، به 

ایـن  بـازار  در  ثبـات  ایجـاد  بـرای  توسـعه  دنبـال 

محصـول پرمصرف هسـتند، اما فعـاالن ایـن حوزه 

امروز در حالی با مشکل اجبار تامین مواد اولیه از 

بورس مواجه هستند که 90 درصد تولید نورد در 

انحصار فوالد مبارکه اصفهان اسـت و خرید آن از 

طریـق بـورس دو تـا سـه مـاه زمان می بـرد؛ طی این 
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بـه  اگـر  تولیـد  حـوزه  زمانـی در  فرآینـد طوالنـی 

ورشکستگی واحد تولیدی منجر نشود، حداقل به 

ضـرر و زیـان مالـی چشـمگیر آن و عقـب افتـاده از 

رقبا در بازار لحظه ای می شود.

معرفـی بـه اداره کل تعزیـرات حکومتـی بـرای 

عرضـه  عـدم  دلیـل  بـه  تخلـف  پرونـده  تشـکیل 

محصول نهایی در بورس، از دیگر مشکالت پیش 

روی صنعـت فـوالد آذربایجان شـرقی اسـت، در 

حالـی کـه ایـن تصمیـم بـدون توجـه بـه الزامـات و 

محدودیت هـای محلـی هـر اسـتان و بـا در نظـر 

گرفتن نسخه واحد برای کل کشور، توسط سازمان 

حمایـت از مصرف کننـده بـا اسـتناد بـه مصوبـات 

ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده است.   

شـرقی  آذربایجـان   فـوالد  صنعـت  فعـاالن 

می گوینـد در شـرایطی کـه بنگاه هـای صنعتـی و 

واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی کرونازده با 

انبوهی از مشکالت مواجه هستند، سازمان های 

باالدسـتی اگـر قوانیـن و مقرراتـی را در راسـتای 

تسـهیل فعالیـت آنها اتخـاذ نمی کننـد، حداقل با 

مصوبات غیرواقع بینانه، فضای دشـوار کسـب و 

کار را سخت تر از این نکنند.

صنعت فوالد آذربایجان  شرقی، به عنوان یکی 

از سه استان نخست ایران در تولید فوالد، ساالنه 

20 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، آذربایجان شرقی، 

اولین استان در ایران است که انجمن تخصصی 

فوالد را به صورت اسـتانی در کشـور راه اندازی 

کـرده و فعالیـت رسـمی آن از حـدود سـه سـال 

پیـش در قالـب 9 واحـد و کارخانـه تولیـدی آغـاز 

شده است.

کریـم رحیمـی، رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان 

فوالد آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت: 

هم اکنـون حـدود 15 واحـد تولیدی با چهار هـزار و 

500 نفـر اشـتغال زایی مسـتقیم در صنعـت فـوالد 

آذربایجـان شـرقی فعـال اسـت کـه بـا حمایت های 

همـه جانبـه مسـئوالن دولتـی و همچنیـن اتـاق 

بازرگانـی تبریـز امـکان توسـعه همـه جانبـه ایـن 

صنعت در استان مهیا می شود.

رحیمـی بـا اشـاره بـه اهمیـت ایـن صنعـت در 

توسـعه اقتصـادی و صنعتـی آذربایجـان از رئیـس 

اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا در خصوص 

حل مسـائل و مشـکالت این حوزه مثل مشـکالت 

مربـوط به گمرک، بوروکراسـی زایـد اداری، حمل و 

نقـل، محیـط زیسـت و تهیـه مواد خـام مـورد نیاز، 

فعاالن این حوزه را کمک کند.

تکمیل زنجیره تولید راهبرد صنعت فوالد  ■

در آذربایجان شرقی است

صنعـت،  سـازمان  رئیـس  امیـن زاده،  حبیـب 

معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با تاکید بر 

تکمیـل زنجیـره ارزش مجموعه های تولید گفت: 

در صنعت فوالد نیر راهبرد اساسی استان تکمیل 

زنجیره تولید است.

 امیـن زاده بـا اشـاره به ظرفیت هـای فوالدی 

آینـده  در  گفـت:  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 

نزدیک خبرهای خوبی را در حوزه فوالد اسـتان 

خواهیم شنید.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی و اهتمام الزم 

برای حل و فصل مشکالت صنعت و معدن وجود 

دارد، اضافه کرد: با فراهم کردن الزامات طرح های 

تولیـدی از لحـاظ زیسـت محیطـی و فرآیند تولید 

درصـدد تـداوم فعالیـت واحدهـا و ایجـاد بسـتر 

آذربایجان  شرقی بعد از اصفهان و 
خوزستان که اغلب واحدهای تولید 

فوالد آن ها دولتی هستند، رتبه سوم 
در تولید فوالد کشور را دارد که 

85 درصد این تولیدات نیز توسط 
بخش خصوصی انجام می شود
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مناسب برای آغاز فعالیت های جدید هستیم.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

آذربایجان  شرقی اضافه کرد: این استان بزرگترین 

تولیدکننده مقاطع فوالدی در کشور است و از این 

فرصت باید برای توسعه صادرات استفاده کرد.

شـرایط  در  تولیـد  اهمیـت  افـزود:  امیـن زاده 

کنونی بیش از گذشته روشن تر می شود و تسهیل 

برنامه هـای  از  فرامـرزی  تجـارت  رونـق  و  تولیـد 

اولویت دار صنایع استان محسوب می شود.

وی حداقـل خام فروشـی در محصـوالت تولید 

داخـل و صادراتـی را حیاتـی دانسـت و گفـت: 

آذربایجـان شـرقی بزرگتریـن تولیدکننـده مقاطـع 

فـوالدی در کشـور اسـت کـه از ایـن فرصـت بایـد 

برای توسعه صادرات استفاده کرد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

آذربایجان شـرقی بـا اشـاره بـه اهمیـت و ظرفیـت 

بسیار باالی صنعت فوالد استان در ایجاد اشتغال 

و ارزآوری، گفـت: بـا رونـق صنعت فوالد صـادرات 

یـک میلیـارد دالری محصـوالت فـوالدی در سـال 

جهش تولید هدف گذاری شده است.

وی اظهـار کـرد: چالش هـای پیـش روی صنایع 

فـوالدی و توانمندی هـا و ظرفیت های تولیدی این 

حوزه در جلسات ادواری با انجمن فوالد آذربایجان 

شـرقی همواره مورد بحث و بررسـی قرار می گیرد 

و بر این اسـاس مسـائل مربوط به رفع موانع تولید 

بـه  و رفـع مشـکالت صنایـع فـوالدی و تبدیلـی 

تولیـد  ویـژه در سـال جهـش  بـه  صـورت منظـم 

پیگیری می شود.

امیـن زاده بـر حمایـت از ظرفیـت بسـیار بـاالی 

سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنایع فوالدی 

تاکیـد کـرد و گفـت: صنایـع فـوالدی جـزو صنایـع 

پیشگام و برتر استان در سال جهش تولید است و 

با توجه به ضرورت عملیاتی شدن جهش تولید و 

میزان رشدی که داشته ایم، در سال جاری با تمام 

تـوان بـرای افزایـش ظرفیت تولیـد حرکت خواهیم 

کرد و در همین راستا صادرات یک میلیارد دالری 

در صنایع فوالدی پیش بینی شده است.

وی گفـت: سـازمان صمـت اسـتان، در سـال 

جهـش تولیـد بـا برنامه هـای محـوری ابالغـی برای 

رفـع موانـع تولیـد حرکـت خواهـد کـرد و بـه همین 

منظـور تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای صنعتـی و 

تداوم تولید در دستور کار قرار دارد.

رئیـس سـازمان صنعـــت، معــــدن و تجـــارت 

آذربـــایجـــان شرقــــی اظهــــار کــــــرد: بــــراســــاس 

دسـتورالعمل های قانونـی و طبـق میزان ظرفیت 

تولید، پیگیر اختصاص سهمیه ها خواهیم بود.

وی همچنیـن در خصـوص تخصیـص ارز برای 

خریـد ماشـین آالت و تجهیـز واحدهـای صنعتـی 

گفت: از طریق هماهنگی های به عمل آمده این 

وزارت بـا بانـک مرکـزی، واحدهـای صنعتـی بـه 

منظـور تخصیـص ارز مـورد نیـاز بایـد اطالعـات 

تولیدی خود را در سامانه بارگذاری کنند.

امین زاده با بیان اینکه این استان در خصوص 

تولیـد فـوالد خـام بـه اشـباع رسـیده اسـت؛ اعـالم 

کـرد: سـرمایه گذاری های جدیـد باید معطوف به 

تکمیل زنجیره تولید فوالد شود.

وی  اظهارکرد: به دلیل محدودیت منابع آب 

بــــــه  بخــــش  ایــــن  سرمایـــه گـــذاران  بـایستــــی 

سـرمایه گذاری در تامیـن نیازهـای اولیـه صنایـع 

فوالدی مبادرت کنند.

علی جهانگیـــری، معــــاون هماهنگــــی امـــور 

اقتصادی اسـتانداری آذربایجان شـرقی نیز با بیان 

اینکه این استان از قطب های مهم تولید فوالد در 

کشور است، گفت: آهن اسفنجی حلقه مفقوده 

این صنعت معدنی در استان است.

جهانگیـری، بـه فعلیـت رسـاندن معـادن را از 

اولویت ها خواند و اضافه کرد: باید مباحث موجود 

و موانع معادن به ویژه معادن مرتبط با صنعت فوالد 

را مرتفع سازیم تا استان و کشور را بهره مند ساخته 

و به اشتغال مورد نیاز دست یابیم.

وی فوالد را یکی از بخش های سـرمایه گذاری 

شـده به ویـژه از سـوی بخـش خصوصـی در اسـتان 

عنـوان و اظهـار امیـدواری کـرد فـاز سـه و توسـعه 

فـوالد میانـه نیـز تـا نیمـه اول سـال 1400 در جهـت 

افزایش تولید و اشتغال به بهره برداری برسد.

جهانگیری توسعه آهن اسفنجی را سبب رفع 

تامین مواد اولیه و کمک به واحدهای دیگر خواند 

و گفت: آهن اسفنجی از حلقه های مفقوده فوالد 
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استان است که امیدواریم طرح توسعه این واحد 

جوابگوی نیاز استان باشد.

علیرضـا محمـودی، مدیـر عامل شـرکت فـوالد 

آذربایجان گفت: در سال گذشته بیش از 340هزار 

تـن محصـول میلگـرد در ایـن مجموعـه تولیـد و به 

بازار عرضه شده است.

محمـــــودی بـــــا بیـــــان اینکــــه تحریـــم هــــا،  

محدودیت هـای کرونایـی، کمبــــود گاز و قطعـی 

یک ماهـه بـرق بـر رونـد تولیــــد در سـال جــــاری 

اثرگـذار بـود، اضافـه کـرد: بـه رغـم ایـن مسـائل در 

تولید امسال نسبت به سال گذشته چندان عقب 

نیسـتیم و بـه درآمـد 25 هـزار میلیـارد ریالـی از 

فروش محصوالت تا بهمن ماه رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید 12 ماهه سال 1398 

این شرکت 365 هزار و 419 تن بود.  

محمـودی بـا اشـاره بـه فعالیـت مجتمع فـوالد 

آذربایجـان از 20 سـال پیـش، میلگـرد تولیـدی ایـن 

شـرکت را جـزو اسـتاندارد تریـن محصـول در کل 

کشور دانست.

وی بـا بیـان اینکـه مجتمـع فـوالد آذربایجـان با 

دارا بودن ایزو 14000 محیط زیسـت، 473 کارمند 

رسـمی و با تولید یک محصول بزرگ و اسـتاندارد 

افـزود:  می تـازد،  کشـور  فـوالد  بـزرگ  بـازار  در 

100درصـد افـراد بازنشسـته در سـال آتی مربوط به 

واحـد بهره بـرداری و تولیـد هسـتند و بایـد در ایـن 

راسـتا و بـرای جـذب نیروهـای متخصـص؛ فنـی و 

جوان تمهیداتی اتخاذ شود.

محمودی ارائه آموزش ضمن خدمت را اصلی 

مهم و اساسی برای چابک تر کردن بدنه تشکیالت 

مجتمـع عنـوان و تاکیـد کـرد: برنامـه ی سـاالنه مـا 

آموزش پنج هزار سـاعته در سـال اسـت که با ارائه 

آموزش های الزم می توان بر کارایی هر چه بیشتر 

افراد افزود.

مدیـر عامـل فـوالد آذربایجان به قابلیت تولید 

محصـوالت دیگـری چـون نبشـی، سـپری، تسـمه، 

میلگـرد 8 و غیـره در ایـن مجتمـع اشـاره کـرد و 

گفـت: تولیـد میلگـرد آلیـاژی و کـم آلیـاژی بـرای 

ساخت پیچ و مهره در دست تحقیق و برنامه ریزی 

است و امیدواریم با تولید میلگرد 8 نیز به اهداف 

بزرگتری برسیم.

وی تحریم را عامل اصلی وقفه در بهره برداری 

از فاز توسـعه این مجموعه عنوان کرد و گفت: با 

و  تکمیـل  ایـن مجتمـع  انـدازی واحـد ذوب  راه 

فعالیت سه مجموعه در کنار هم نیازمند فضای 

بیشتری هستیم که در حال پیگیری است.

محمـودی بـا اعـالم اینکـه اسـفند مـاه سـال 

گذشـته اولیـن محمولـه صادراتـی ایـن شـرکت بـه 

میـزان یـک هـزار تـن بـه گمرگ ارسـال شـد، گفت: 

مصمم به صادرات محصوالت به بازارهای هدف 

از جملــــه کشورهــــای همسایــــه، عـراق، ترکیـــه، 

افغانستان، آذربایجان، ارمنستان هستیم.

طـرح فـوالد آذربایجــان در سـال 1368 کلنک زنی 

و در اواخـر سال 1376 عملیات نصب ماشین آالت 

آن و تولید آزمایشـی ایــن مجتمع در هفته دولت 

سـال 1379 به صورت راه اندازی سرد  آغاز شد.

این مجتمع دارای سه مجموعه فوالدی است 

کـه واحـد نـورد یـا تولیـد مفتول هـای صنعتـی و 

ساختمانی از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده 

و عمـده تولیـدات ایـن واحـد انـواع میلگـرد 10 تـا 

32میلی متری است.

در  واحـد دوم مجتمـع فـوالد آذربایجـان در 

میانـه عملیـات احیـای مسـتقیم انجـام و سـاالنه 

800هزار تن آهن اسفنجی تولید می شود.

برنامه ریزی برای تولید 1.2 میلیون تن  ■

محصول در مجتمع فوالد بناب

 صـادق جاهـد خطیبـی، عضـو هیئـت مدیـره 

مجتمع فوالد صنعت بناب نیز گفت: برنامه ریزی 

بـرای تولیـد یـک میلیـون و 200 هـزار تـن محصـول 

فوالدی در این مجتمع آغاز شده است

خطیبـی افـزود: سـال 1399 بـه نام سـال جهش 

تولید از سوی رهبر معظم انقالب نام گذاری شده 

بود و با توجه به اینکه سـال قبل از آن شـاهد رونق 

تولیـد  و  اسـتخراج  چشـمگیر  افزایـش  و  تولیـد 

محصـول بودیـم، پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه در 

سـال جاری نیز با برنامه ریزی انجام گرفته شـاهد 

یک جهش در این زمینه خواهیم بود.

در  تولیـد  رکـورد  ارتقـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

فوالدسـازی مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب از بـدو 

تاسـیس تاکنـون خاطرنشـان کـرد: سـال گذشـته 

450هـزار تـن شـمش فوالدی تولیـد شـد و در حوزه 

نـورد نیـز تولیـد 750 هـزار تـن مقاطـع نـوردی را در 

صنایع فوالدی جزو صنایع پیشگام 
و برتر استان در سال جهش 

تولید است و با توجه به ضرورت 
عملیاتی شدن جهش تولید و 

میزان رشدی که داشته ایم، در 
سال جاری با تمام توان برای 
افزایش ظرفیت تولید حرکت 

خواهیم کرد
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دسـتور کار داشـتیم کـه بـا احتسـاب ذوب و نورد 

در سال جاری به میزان یک میلیون و 200 هزار تن 

محصول تولید خواهیم کرد.

جاهد، از برنامه ریزی برای افزایش پنج برابری 

صـادرات این مجتمـع خبـر داد و افـزود: در سـال 

1398 بـه صـادرات بیـش از 30 هـزار تـن شـدیم کـه 

ایـن میـزان باالتریـن رشـد میـزان صـادرات در بیـن 

شـرکت های فوالدی کشـور در سال گذشته است 

و نسـبت بـه سـال 1397 که سـه هـزار تن صـادرات 

داشتیم، افزایش بیش از 10 برابری را شاهد بوده و 

بـرای سـال جـاری هـم برنامه ریـزی بـرای صـادرات 

150 هزار تن انجام شده است.

مجتمـع فوالد صنعت بناب به عنـوان یکی از 

شـرکت های تابعـه هلدینـگ گسـترش صنایـع و 

معادن ماهان، در حال حاضر با 2 واحد فوالدسازی 

و خطـوط نـورد متعدد انواع محصوالت فـوالدی را 

بـه صـورت سـبد کامـل و بـا کیفیـت بـاال روانـه 

بازارهای داخلی و خارجی می کند.

در  شـرقی  آذربایجـان  فـوالد  انجمـن  رئیـس 

صمـت،  وزارت  اینکـه  بیـان  بـا  گفت وگویـی 

شـرکت های تولیـد شـمش را مکلـف کـرده اسـت 

ماهانه 700 هزار تن شمش به بورس عرضه کنند و 

از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی 

واحدهای تولیدی فوالد را ملزم به عرضه 60درصد 

اسـت،  کـرده  بـورس  بـازار  در  خـود  تولیـدات  از 

گفـت: ایـن در حالی اسـت اغلب واحدهـای نورد 

آذربایجـان شـرقی موفـق بـه خریـد مـواد اولیـه از 

بورس نمی شوند و برای ادامه فعالیت، مواد اولیه 

خود را از بازار آزاد تهیه می کنند.  

رحیـم کریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس 

دستورالعمــل هــــای تنظیــــم بــــازار، تعــــدادی از 

واحدهـای نـورد آذربایجـان شـرقی بـه دلیـل عـدم 

بـه تعزیـرات  بـورس  نهایـی در  عرضـه محصـول 

حکومتی معرفی شده اند، گفت: چنین حرکتی، 

جز ایجاد تنش و التهاب بازار و در نهایت افزایش 

قیمـت تمـام شـده محصـول، هیـچ سـودی بـرای 

صنعت و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

کریمـی در خصـوص تامیـن ورق مـورد نیـاز 

واحدهـای نـورد نیـز اظهار کـرد: 90 درصد ورق 

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  توسـط  واحدهـا  ایـن 

اصفهان تولید می شود.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن محصـول بـه صـورت 

منظم در بورس عرضه نمی شـود و شـرایط عرضه 

آن نیز پیچیدگی های خودش را دارد، ادامه داد: 

خریـد ورق فـوالد مبارکـه از بـورس، دو تـا سـه مـاه 

زمـان می بـرد کـه منجر به کاهـش ظرفیت تولید 

واحدها می شود.

 رئیس انجمن فوالد آذربایجان شرقی در ارتباط 

بـا نحـوه قیمت گـذاری محصـوالت ایـن حـوزه هم 

خاطرنشـان کـرد: محصـوالت در درب کارخانـه 

تحویل داده می شود، در حالی که قیمت گذاری 

سـتاد تنظیـم بـازار، بـر اسـاس قیمـت فـوب خلیـج 

فـارس تعییـن شـده اسـت کـه ایـن موضـوع نیـز 

فـوالد  تولیـد  واحدهـای  شـدن  متضـرر  باعـث 

آذربایجان شرقی می شود.

کریمـی بـا اشـاره بـه عـدم اسـترداد مالیـات بر 

گفـت:  اسـتان  نـورد  واحدهـای  افـزوده  ارزش 

متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و 

اداره امـور مالیاتی، مبالغ مالیات بـر ارزش افزوده 

انجـام  را  ارزی خـود  تعهـدات  ایـن واحدهـا کـه 

داده اند، پرداخت نشده است.

وی اظهارکرد: عدم پرداخت مالیات بر ارزش 

افـزوده نیـز به عنوان یک عامل منفی دیگر باعث 

تضعیـف گـردش مالی ایـن واحدها در این شـرایط 

نامساعد اقتصادی می شود.

کریمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت 

اخیر واحدهای تولیدی فوالد آذربایجان شرقی، 

وزارت  توسـط  مـوردی صـادرات،  تاییـد مجـوز 

صمــــت اســــت، ادامــــه داد: ایـــن امــر موجــب 

طوالنی شدن فرآیند صادرات و دپوی محموله های 

صادراتی در مرز می شود.

وی ادامـه داد: در صـورت تفویـض اختیـار بـه 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ها و یـا 

صدور مجوزهای سـه ماهه به صادرکنندگان، این 

روند کوتاه تر و تسهیل خواهد شد.

امامـی، نائـب رئیـس انجمـن فـوالد آذربایجـان 

شـرقی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه زیرسـاخت های 

تولیـد مـواد اولیـه در اسـتان وجـود نـدارد و ادامـه 

فعالیـت واحدهـای نـورد اسـتان مسـتلزم تامیـن 

مواد از شرکت های فوالد مبارکه اصفهان و جنوب 

اسـت، بایسـتی اقداماتـی بـرای حـل ایـن مشـکل 

صورت پذیرد.

در  واحد دوم مجتمع فوالد 
آذربایجان در میانه عملیات احیای 
مستقیم انجام و ساالنه 800هزار 

تن آهن اسفنجی تولید می شود
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رئیـس بومی سـازی مواد، قطعات و تجهیزات شـرکت فـوالد مبارکه، با بیان اینکه اجرای فرایند بومی سـازی در فـوالد مبارکه باعث 
بی اثـر کـردن تحریم ها و جلوگیری از خروج ارز از کشـور شـده اسـت، گفت: سـال گذشـته فرایند حاصل از سـاخت قطعات داخل 

در فوالد مبارکه موجب صرفه جویی دو هزار و 616 میلیارد تومان شده است.

صرفه جویی 2۶1۶ میلیارد تومانی فوالد مبارکه بابومی سازی قطعات

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مهدی شـهیدی 

در  بومی سـازی  وضعیـت  آخریـن  خصـوص  در 

مجموعه بزرگ فوالد مبارکه، اظهار داشت: باید 

یـادآور شـویم کـه سـابقه بومی سـازی در فـوالد 

مبارکــــه منحصـــر به دوران تحریــم نیســـت و با 

راه انـــدازی نواحـــی مختلـــف تولیـــدی، تدبیـر 

مدیـران و کارکنـان فـوالد مبارکـه بـر ایـن امـر قـرار 

گرفت که ساخت داخل قطعات فوالد مبارکه را 

خطـوط،  نیازهـای  سـاختن  بـرآورده  منظـور  بـه 

انتقال تکنولوژی و پرورش سـازندگان توانمند 

نهادینه کنند.

وی افزود: در این راستا قطعات با نقشه های 

موجود به شـرکت های سـازنده ارجاع شـد و پس 

از ساخت در خطوط تولیدی استفاده می شد.

و  قطعــــات  مــــواد،  بومی ســـــازی  رئیــــس 

تجهیـزات فـوالد مبارکه توضیــــح داد: بـــا نتایج 

مطلـــوب و صرفــــه جویی اقتصـــادی کـه از ایـن 

فرایند حاصل شد در سال 1380 مجموعه فوالد 

مبارکه اقدام به ایجاد واحدهای ساخت داخل 

شـامل مهندسـی معکوس، برنامه ریزی سـاخت 

و کنتـرل کیفیـت سـاخت قطعـات یدکـی در 

مدیریـت دفتـر فنـی تعمیـرات کـرد کـه ایجـاد 

ایـن سـاختار باعـث افزایـش کمیـت و  کیفیـت 

قطعات ساخت داخل شد.

شهیدی تصریح کرد: ساخت داخل قطعات 

با فرایند جدید باعث ارتقای فنی و تکنولوژیک 

سـازندگان مرتبـط بـا فـوالد مبارکـه جدیـد شـده و 

بسیــــاری از سازنـــدگان در رابطـــه بـا مهندسـی 

و  قطعـــات  و طراحـی  بهینه ســـازی  معکـــوس، 

تجهیزات به بلوغ کافی رسیدند.

بـه منظـور بهره گیـری از  وی اضافـه کـرد: 

ایـن توانمنـــدی ایجــــاد شــــده کـه حاصـــل کار 

تیمی مجموعه های مهنــدسی بهره بــرداری و 

بازرگانـی فـوالد مبارکـــه و شـرکت های سـازنده 

بـــود، عالوه بـــر فرایندهـــای موجـــود، در سال 

1390 فـوالد مبارکـه اقـــدام بـه تشکیــل واحـد 

بومی سازی کرد.

 رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 

فوالد مبارکه با اشـاره به اینکه تشـکیل این واحد 

باعـث هم افزایـی تجربیـات و دانـش فنـی ایـن 

مجموعه هـا شـد، اظهـار کـرد: نتیجـه آن تسـریع 

بیش از پیش و کیفی شدن فرایند بومی سازی و 

ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز شد 

و در ادامه این کار نیازهای استراتژیک فراوانی از 

فوالد مبارکه مرتفع شد.

شهیــــدی بیــــان کــــرد: عملکـرد موفــق ایـن 

فرایند باعث الگوبـــــرداری از این فراینــد توسط 

شـرکت های فوالدسـاز دیگـر شـد و فـوالد مبارکه 

بـه عنـوان پیشـرو در ایـن عرصه اقـدام به انتقال 

تجربیـات بـه دسـت آمده به منظور نشـر دانش 

بومی سازی کرد.

وی با اشاره به آثار و نتایج این حرکت بزرگ و 

بـر  عـالوه  مبارکـه  فـوالد  مجموعـه  آینده نگـری 

بی اثـر کردن تحریم ها و جلوگیری از خـروج ارز از 

کشـور، عنوان کرد: در سـال 1399 نسـبت تعداد 

قطعـات و تجهیـزات تهیـه شـده از داخـل بـه کل 

مبارکـه  فـوالد  توسـط  شـده  خریـداری  قطعـات 

تعـداد  سـال گذشـته  بـود، همچنیـن  91درصـد 

یک هزار و 589 قطعه و تجهیز برای نخستین بار 

از طریق این فرایند، بومی سازی شد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس بومی سازی 

مـواد، قطعـات و تجهیـزات فوالد مبارکه با تاکید 

بـر اینکـه صرفه جویـی حاصـل از سـاخت قطعات 

داخل در سال 1399 برابر با دو هزار و 616 میلیارد 

فـوالد  مجموعـه  کـرد:  خاطرنشـان  بـود،  تومـان 

مبارکـه در تـالش بـرای بهبـود مسـتمر و توسـعه 

کمـی و کیفـی فراینـد بومی سـازی در مجموعـه 

خود است.
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مدیـر بازرگانـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو گفـت: نقطـه عطفـی در بازار 
سـنگ آهن کشـور اتفاق افتاد و با پرچمـداری چادرملو، تابوی قیمت گذاری دسـتوری 
در باالدسـت زنجیره فوالد شکسـته شـد و برای نخسـتین بار 50 هزار تن کنسانتره 
تولیـدی ایـن شـرکت در بـورس کاال عرضـه و در فضـای کامـال رقابتی بـه فروش 
رسـید؛ اسـتمرار عرضه هـا در بـورس کاال، قطعا نویدبخش سـودآوری بیشـتر برای 

شرکت چادرملو خواهد بود که سهامداران نیز از این موضوع منتفع خواهند شد.

»قیمت رقابتی« سکانس جدید بازار 
سنگ آهن کشور

سهامداران از حضور »کچاد« در بورس کاال منتفع خواهند شد  

مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد:

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

حسین اطمینان اظهار داشت: چادرملو به عنوان 

یکی از غول های سنگ آهنی کشور، همواره بنای 

خود را بر شفافیت و عرضه های شفاف و عادالنه 

قرار داده است؛ در همین راستا مدیریت مجموعه 

خواسـتار پذیـرش کلیـه محصـوالت پایـه تولیـد و 

مـواد اولیـه فـوالد در بـورس کاال شـد و بـورس نیـز 

همکاری مطلوبی در این زمینه داشت و کنسانتره 

تولیدی شرکت برای نخستین بار معامله شد.

وی افزود:  باعرضه اخیر کنسـانتره چادرملو 

در بورس کاال، نقطه عطفی در بازار سنگ آهن و 

مواد اولیه فوالدسـازی کشـور اتفاق افتاد. به این 

ترتیـب بـرای نخسـتین بـار 50هـزار تن کنسـانتره 

تولیـدی ایـن شـرکت در بـورس کاال عرضـه و در 

فضای کامال رقابتی به فروش رسید.

مدیـر بازرگانـی چادرملو تصریح کـرد: با توجه 

به کیفیتی که کنسانتره تولیدی این شرکت دارد 

و فرآیندی که در قیمت گذاری و قیمت پایه رقم 

خورد، شـفافیتی مطلوب در قیمت گذاری اتفاق 

افتـاد و ایـن محصـول وارد فضای رقابتی شـد و در 

نهایت با استقبال متقاضیان فروخته شد.

فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری ■

اطمینـــان خاطرنشـــان کـرد: تـا قبـــل از ایـن 

شـرکت های سـنگ آهنی مجبور بودند مواد اولیه 

تولیـد فـوالد نظیر سـنگ آهن، کنسـانتره، گندله و 

بـه  دسـتوری  نرخ هـای  بـا  را  اسـفنجی  آهـن 

فوالدسازان بفروشند. 

وی یـادآور شـد: بـه عبارت بهتر تا پیـش از این 

قیمت گذاری دستوری در زنجیره باالدست حاکم 

بود و مکانیزم خاص و عادالنه ای در نرخ ها وجود 

نداشـت امـا خوشـبختانه بـا تغییـر رویکـرد و بـا 

پافشـاری های صـورت گرفتـه از سـوی چادرملـو 

تـالش شـد قیمت هـا در فضـای رقابتـی کشـف 

شود. لذا پیش بینی می شود با توجه به عرضه های 

مـداوم چادرملـو در بـورس کاال تابو قیمت گذاری 

دستــــوری شکستــــه شــــود و عرضـــه و تقاضــــا 

تعیین کننده نرخ ها باشد.

تداوم عرضه ها ■

بـا  و  ادامـه صحبت هـای خـود  اطمینـان در 

تاکیـد بـر تـداوم ایـن عرضه هـا از سـوی چادرملـو 

عنـوان کـرد: چادرملـو برنامـه تولید 10 میلیـون تن 

کنسـانتره را در سـال جـاری دارد و بـرای عرضـه بـه 

صـورت پایـه بنـا را بر عرضـه 250 هزار تن قـرار داده 

که قطعا از این میزان بیشتر خواهد شد.

نوید »کچاد«برای سهامداران ■

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  بازرگانـی  مدیـر 

چادرملو تاثیر این رویداد را بر سـهام شـرکت های 

معدنـی نیـز چنیـن تشـریح کـرد: ایـن نویـد را بـه 

سـهامداران »کچـاد« می دهیـم کـه قصـد داریـم 

تمـام زنجیـره را شفاف سـازی کنیـم و قیمت هـای 

واقعـی را از طریـق مکانیسـم عرضـه و تقاضـا در 

بـورس کاال کشـف کنیـم. ضریـب قیمـت بیـن 

کنسـانتره و شـمش فـوالد قبـال 16 درصـد بـود و بـا 

عرضه اخیر این ضریب به نزدیک 21 درصد رسید 

در نتیجه ارزش افزوده و کسب درآمد بیشتری از 

مـواد اولیـه خواهیـم داشـت و نظـر بـه اینکـه قصد 

داریم حجم گسترده تری از کنسانتره را در بورس 

کاال عرضـه کنیـم پس قطعا نویدبخش سـودآوری 

بیشـتر بـرای شـرکت چادرملـو خواهـد بـود و قطعا 

سـهامداران از ایـن موضـوع منتفـع خواهنـد شـد. 

همچنین به نسبت برخی سنگ آهنی ها که شاید 

برنامـه ای بـرای فـروش در بـورس نداشـته باشـند 

می تـوان گفـت ایـن مسـئله بـرگ برنـده و مزیـت 

چادرملو و سهامداران »کچاد« خواهد بود.
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نایـب رئیس کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات مجلس 
شـورای اسـالمی با اشـاره به ضرورت ایجاد توسعه متوازن 
تولیـد در کشـور بـر مدیریـت بهینـه نقدینگی در کشـور و 

هدایت سرمایه به بخش تولید تاکید کرد.

مدیرعامـل منطقه ویـژه اقتصادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج  
فارس گفت: در سـال گذشـته ایجاد هزار و 500 فرصت شغلی 
جدیـد را متعهـد شـده بودیم که بـا تالش جمعی این مسـئله 

محقق شد.

ضرورت هدایت سرمایه های 
کشور به بخش تولید

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

به گزارش »فلزات آنالین« و  به نقل از شاتا، محمد خدابخشی در جلسه 

هم افزایـی و ارائـه بسـته پیشـنهادی وزارت صمـت در زمینـه پشـتیبانی و 

مانع زدایی از بخش تولید اظهار داشت: بخشی از بسته تدوین شده توسط 

وزارت صمت در خصوص تحقق شعار سال مربوط به مجلس شورای اسالمی 

است و ما در مجلس و به ویژه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این 

بسته را بررسی خواهیم کرد و تمام تالش خود را در راستای حمایت از تولید 

و تحقق شعار سال انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 

در ادامـه یکـی از موانـع مهـم در توسـعه و رشـد تولیـد در کشـور را کمبـود 

نقدینگی در حوزه تولید دانست و افزود: از جمله مشکالت فعلی در حوزه 

تولید نبود مدیریت بهینه نقدینگی است، علی رغم رشد نقدینگی در کشور 

واحدهای تولیدی و صنعتی از کمبود سرمایه در گردش رنج می برند و الزم 

است تیم اقتصادی دولت تالش کند تا با هدایت نقدینگی و مدیریت بهینه 

در این حوزه، این مشکل را مرتفع سازد.

نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت در بخش دیگر صحبت های خود 

تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل بخش تولید مربوط به توسعه متوازن تولید 

در کشور است. در حال حاضر بهش تولید در مناطق کمتر توسعه یافته با 

کمبـود زمیـن و نبـود زیرسـاخت کافـی بـرای توسـعه و یـا احـداث واحدهـای 

تولیدی روبه رو است و قیمت تامین زمین برای انجام فعالیت اقتصادی به 

گونه ای نیسـت که موجب ایجاد انگیزه در سـرمایه گذار شـود و الزم اسـت 

این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

خدابخشی در پایان ضمن تشکر از وزارت صمت برای پیگیری و برگزاری 

چنیـن جلسـاتی در راسـتای تحقـق شـعار سـال، از آمادگـی مجلـس شـورای 

اسـالمی بـرای حمایـت از تولیـد خبـر داد و گفـت: الزم اسـت در خصـوص 

پرداخت تسهیالت به واحد های تولیدی نیز توجه شود چرا که برای توسعه 

تولید این امر یک موضوع مهم است.

تحقق اشتغال زایی در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج  فارس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی منطقـه ویـژه 

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس، حسن خلج  طهرانی فرارسیدن 

هفته ی کار و کارگر را به تمام زحمت کشان ایران اسالمی به  ویژه کارگران 

شـاغل در منطقـه ویـژه ی اقتصـادی خلیـج  فـارس تبریـک گفـت و اظهـار 

داشـت: بـرای رسـیدن بـه جهش تولید و دسـتیابی به پیشـرفت اقتصـادی، 

کارگر یکی از ستون های اصلی است چراکه توجه به نیروی انسانی تضمین 

آینده ی یک مجموعه  خواهد بود.

وی میزان اشـتغال زایی تعهد شـده از سـوی منطقه ویژه اقتصادی خلیج  

فارس در سال گذشته را یک هزار و 500 نفر عنوان و بیان کرد: اشتغال تعهد 

شده را محقق کردیم و میزان اشتغال ثبت شده در سامانه تا پایان سال 1399، 

9 هزار و 461 نفر بوده که از رونق کار و تالش در منطقه حکایت دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس در ادامه ضمن بیان این که 

در سـال گذشـته قریب به هشـت هزار و 600 نفر از جویندگان کار به صنایع 

مسـتقر در ایـن منطقـه معرفـی شـده اند، اضافـه کـرد: در ایـن برهـه ی زمانـی 

سـه هزار و 311 بازدیـد نیـز از شـرکت های پیمانـکاری بـه عمـل آمـد تـا شـاهد 

تشدید نظارت ها در اجرای دقیق مقررات حاکم بر کار و اشتغال باشیم.

خلـج  طهرانـی در خصـوص تعـداد شـکایات ثبت شـده در واحـد کار و 

اشتغال منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس نیز توضیح داد: امسال تعداد 

شـکایات نسـبت بـه سـال گذشـته بـه طـور حـدودی 50 درصـد کاهـش 

داشـته و از 251 مـورد شـکایت سـال گذشـته بـه 112 مـورد شـکایت در 

امسال رسیده ایم.
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سرپرسـت شـرکت فوالد اکسـین گفت: همدلی و مشارکت 
کلیـه واحدهـا و تـالش در راسـتای تحقق اهداف شـرکت و 
برنامه ریزی الزم جهت دسـتیابی به مقادیر مشـخص شـده 

در بودجه سال 1400 وجود دارد.

رئیـس انجمـن تولیدکنندگان فـوالد گفت: اگرچه در مقایسـه 
بیـن مصرف ظاهری فـوالد میانی )بیلت، بلوم و اسـلب( و تولید 
کل محصوالت فوالدی، برای یک سـال کامل شمسـی، اختالف 
حـدود سـه میلیـون تن مشـهود اسـت امـا بـا توجه بـه آمار 
صـادرات در سـه ماهه نخسـت، زمان بر بودن فرآینـد تولید به 
ویژه در حوزه نورد و آمار خودمصرفی ها، گم شـدن سـه میلیون 

تن فوالد »قابل احراز« نیست.

با همدلی و مشارکت کلیه 
واحدها باید به اهداف بودجه 

سال 1400 برسیم

سرپرست شرکت فوالد اکسین:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت فـوالد 

اکسـین، جلسـه صبحگاهـی خـط تولیـد بـا حضـور امیـن آسـیابان سرپرسـت 

مدیریت عامل به همراه ایزدیان عضو هیئت مدیره، امیر غالمی مشاور ارشد 

مدیریت عامل شـرکت و سـایر مدیران مربوطه در سـالن جلسـات خط تولید 

فوالد اکسین برگزار شد.

در این جلسـه مدیران واحدهای تولید، متالوژی، برنامه ریزی تعمیرات، 

برق، تاسیسات، انبارها و خرید حضور داشتند و به ارائه گزارش عملکرد خود 

در راسـتای تولیدات شـرکت پرداختند، همچنین برنامه های پیشـرو خود را 

مطابق با نیازهای خط تولید مورد ارزیابی قرار دادند.

آسـیابان، سرپرسـت مدیریت عامل شـرکت نیز با تقدیر از تالش های 

صـورت گرفتـه در راسـتای بهینه سـازی و ارتقـای کیفـی خـط تولیـد از 

مدیـران حاضـر در جلسـه و دیگـر مدیـران واحدهـای مختلـف شـرکت 

خواسـت تـا بـا برنامه ریـزی و تعییـن اهـداف، بـرای تعمیـرات سـالیانه 

تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

سرپرسـت شـرکت فوالد اکسـین در پایان خاطرنشـان کرد: همدلی و 

مشـارکت کلیـه واحدهـا و تـالش در راسـتای تحقـق اهـداف شـرکت و 

برنامـه ریـزی الزم جهـت دسـتیابی بـه مقادیـر مشـخص شـده در بودجه 

سـال 1400 وجود دارد.

جلسات صبحگاهی خط تولید همه روزه با حضور مشاور ارشد مدیرعامل 

شرکت و دیگر مدیران در خط تولید برگزار می شود.

ادعای گم شدن سه میلیون تن 
فوالد »قابل احراز« نیست

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از انجمن فوالد، بهرام سبحانی اظهار 

داشـت: انجمن فوالد اعالم می دارد اگرچه در مقایسـه بین مصرف ظاهری 

فوالد میانی )بیلت، بلوم و اسلب( و تولید کل محصوالت فوالدی، برای یک 

سال کامل شمسی، اختالف حدود سه میلیون تن مشهود است اما با توجه 

بـه یـک سـری نـکات و عوامـل مهـم، موضـوع گـم شـدن یـا قاچـاق ایـن مقـدار 

محصول میانی قابل احراز نیست.

رئیس انجمن فوالد با ارائه توضیحات بیشتر افزود: اوال آمار صادرات که 

برای دوره یک سـاله )از یکم فروردین تا 29 اسـفند( که توسـط گمرکات کشـور 

اعالم می شود را نمی توان به تولید همان دوره نسبت داد زیرا کاالیی که در 

سـه ماهه اول هر سـال از گمرکات کشـور صادر می شـود، مربوط به تولیدات 

سال قبل است.

وی ادامه داد: ثانیا همواره در هر مقطع زمانی، بخشی از محصوالت میانی 

خریداری  شده توسط واحدهای نورد به عنوان کاالی در جریان تولید در طول 

خـط تولیـد و انبـار مـواد اولیـه موجـود اسـت کـه در آمار تولید شـمش و اسـلب 

منظور می شود ولی چون هنوز به محصول نهایی قابل فروش تبدیل نشده در 

آمار محصول نهایی نمی آید و با توجه به کثرت واحدهای نورد، حجم شمش و 

اسلب ذخیره شده در انبار مواد اولیه واحدهای نورد قابل توجه است.

سـبحانی خاطرنشـان کـرد: نکتـه سـوم این اسـت کـه از آنجایی کـه آمار 

ارائـه شـده توسـط انجمـن فـوالد از شـرکت های تولیـدی دریافت می شـود و 

تعدادی از شـرکت های خودمصرفی در هر مقطع مقداری شـمش تولیدی 

را هنـوز بـه محصـول تبدیـل نکرده انـد ایـن مقـدار شـمش تولیـدی در آمـار 

محصـول نهایی منظور نمی شـود.

رئیـس انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران در پایان تصریح کرد: باتوجه به 

توضیحـات فـوق کامـال بدیهـی اسـت کـه بیـن میـزان مصـرف ظاهـری فـوالد 

میانی و حجم تولید محصوالت فوالدی، مغایرت هایی وجود داشته باشد.
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رئیـس کل بانـک مرکـزی گفت: بانـک مرکزی برای سـرمایه در گـردش از بنگاه هـای کوچک و متوسـط )SMEها( در سـال 1400 
حدود 100 هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد.

اختصاص 100 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط

عبدالناصـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

همتـی، رئیـس کل بانـک مرکـزی اظهـار داشـت: 

روز گذشـته، رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا 

اشـاره بـه لـزوم فعـال شـدن کارگاه هـای کوچک و 

متوسـط در کنار کارگاه های بزرگ، تاکید کردند 

ایجـاد  بـر  عـالوه  کارگاه هـا  ایـن  گسـترش  کـه 

عمـوم  بـرای  ثـروت  تولیـد  زمینه سـاز  اشـتغال، 

مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط هستند.

وی افـزود: بنگاه هـای کوچـک و متوسـط که 

از آنها تحت عنوان SMEها یاد می شود امروزه 

و  رشـد  اصلـی  مسـیرهای  از  یکـی  عنـوان  بـه 

کشـورها  در  دانـش  بـر  مبتنـی  پایـدار  توسـعه 

شـناخته می شـوند. ارزش افـزوده بـاال، نـوآوری، 

از  بیشـتر  انعطاف پذیـری  و  اشـتغال آفرینی 

مزایای این بنگاه ها است.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، به گفته همتی، 

برنامـه  گذشـته  سـال  چنـد  در  مرکـزی  بانـک 

جـدی بـرای افزایـش میزان تامین مالـی SMEها 

داشتـــه اســـت. در ســــال گذشتــــه بیـــش از 

27هــــزار واحـــد کوچک و متوســـط از حـــدود 

بهره منـد  تسـهیالت  تومـان  میلیـارد  85هـزار 

شـدند که نسـبت به سال 98 رشد 57درصدی 

داشته است.

بانـک مرکـزی  وی خاطرنشـان کـرد: برنامـه 

بـرای پشـتیبانی مالـی از SMEهـا در سـال 1400 

اختصـاص مبلغی تا حـد 100 هزار میلیارد تومان 

از سوی بانک ها برای اعطای سرمایه در گردش 

به این واحدها، با هدف گسـترش نقش آنها در 

تولید و اشتغال کشور است.

همتی خبر داد؛

ــــ

مدیرعامل شـرکت فوالد هرمزگان گفت: بسـتر ایجاد طرح ها توسـعه در فوالد هرمزگان فراهم اسـت و عملکرد بسـیار درخشـانی 
در حوزه تولید از این شرکت شاهد هستیم.

بستر ایجاد طرح های توسعه در فوالد هرمزگان فراهم است

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی فـوالد هرمـزگان، عطااللـه معروفخانـی 

اولیـن  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

جلسـه شـورای معاونیـن و مدیـران ارشـد فـوالد 

هرمـزگان اظهـار داشـت: از تالش هـای صـورت 

گرفتـه در شـرکت فـوالد هرمـزگان توسـط شـما 

عزیـزان و ارزانـی بایسـتی تقدیـر کـرد و عملکـرد 

بسـیار درخشـانی را در حـوزه تولیـد از شـرکت 

فوالد هرمزگان شاهد هستیم.

معروفخانی تاکید کرد: با همت و تالش شما 

عزیزان و همه کارکنان زحمتکش امانی و پیمانی 

می توانیـم بـه آنچـه می خواهیم برسـیم و مطمئن 

هستم که با هم می توانیم رکوردهای متعددی را 

در حوزه تولید به ثبت برسانیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمزگان با اشـاره به 

گفـت:  هرمـزگان  فـوالد  اسـتراتژیک  موقعیـت 

حضـور  و  هرمـزگان  فـوالد  مناسـب  موقعیـت 

نیروهای متخصص و صاحب نظر در این شرکت، 

باعـث گردیـده اسـت تـا بسـتر طرح هـای توسـعه 

فراهم شود.

وی اظهـار امیـدواری کـرد در آینده نزدیک و با 

کمرنـگ شـدن تحریم هـای ظالمانـه آمریکا شـاهد 

اجرای طرح توسعه فوالد هرمزگان باشیم.

معروفخانی با اشاره به رکوردهای کسب شده 

در تولیـد تصریـح کـرد: افزایـش تولیـد در فـوالد 

بـا  و  مـی رود  به شـمار  اصلـی  اولویـت  هرمـزگان 

اقداماتـی کـه در حـال انجـام هسـت بـا فضـل 

الهی شاهد افزایش تولید خواهیم بود.
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معـاون وزیـر صنعت، معدن و تجارت از تشـکیل کمیته  ویـژه ای برای بازپس  گیری اراضی شـهرک های صنعتی از افـرادی که زمین 
در اختیـار گرفتـه امـا قصد بهره  بـرداری از آن بـرای فعالیت های تولیدی و صنعتی را نداشـته و تنهـا زمین را به قصد سـوداگری در 

اختیار دارند، خبر داد.

اراضی بدون استفاده شهرک های صنعتی، از 
سوداگران بازپس گرفته می شود

تقسـیم  بندی اسـتانی این واحدها انجام شـده و 

کلینیک هـای عارضه  یابـی بـه تدریـج بـه سـراغ 

آن ها می روند.

رسولیان تاکید کرد: انجام این مهم نیازمند 

حمایـت بانک هـا و همچنیـن کارگـروه تسـهیل و 

رفع موانع تولید استان هاسـت، زیرا بیش از 57 

درصـد موانـع پیـش روی ایـن واحدها مشـکالت 

بانکی و مالی است.

کـه  مشـکالتی  از  بخشـی  داد:  ادامـه  وی 

اکنون در سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های 

بـه  مربـوط  مواجهیـم،  آن  بـا  ایـران  صنعتـی 

واحدهایی است که در سال های گذشته زمین 

در اختیـار گرفتنـد، امـا ایـن تحویـل زمین منجر 

به تولید نشده است.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 

بـا  زمینـه  ایـن  در  بررسـی ها  انجـام  بـا  گفـت: 

تشـکیل کمیتـه ای ویژه، قصد داریـم افرادی که 

زمیـن در اختیـار گرفتـه امـا قصد بهره بـرداری از 

را  صنعتـی  و  تولیـدی  فعالیت هـای  بـرای  آن 

ندارنـد و تنهـا زمیـن را بـه قصـد سـوداگری در 

اختیار دارند، بازپس بگیریم.

بازپـس   مـا  امسـال  برنامـه  افـزود:  رسـولیان 

گیری 400 هکتار از این اراضی با کمک دستگاه 

قضایی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد:

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

علـی رسـولیان، معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجارت در گفت وگویی با اشـاره به سـخنان روز 

یکشنبه رهبر معظم انقالب درخصوص حمایت 

لـزوم فعـال  از بنگاه هـای کوچـک و متوسـط و 

و  اقتصـادی  بنگاه هـای  کنـار  در  آن هـا  شـدن 

سـازمان  داشـت:  اظهـار  بـزرگ  کارخانجـات 

صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران یک 

و  راکـد  واحدهـای  رصـد  بـرای  منظـم  برنامـه 

غیرفعال و ارزیابی آن ها دارد.

رسولیان افزود:این مهم از طریق کلینیک های 

کسـب و کار ایجـاد شـده در سـطح اسـتان ها کـه 

بـا  و  اسـت  بـر 500 کلینیـک مشـاوره ای  افـزون 

راهبـری  اقتصـادی  و  علمـی  فعـاالن  حضـور 

می شوند، انجام می شود و امروز تا 900 کلینیک 

مشاوره ای نیز تایید صالحیت شده اند.

وی اضافه کرد: سال گذشته فعال  سازی یک  

هزار و 500 واحد راکد و غیرفعال برنامه ریزی شد 

کـه در نهایـت یـک  هـزار و 557 واحد غیرفعال به 

چرخـه تولید بازگشـتند و نتیجـه آن ایجـاد افزون 

بر 26 هزار شغل جدید بود.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ابراز 

امیدواری کرد: در سال 1400 این سازمان بتواند 

بـه  را  یـک  هـزار و 600 واحـد راکـد و غیرفعـال 

کـه  بازگردانـد  فعالیـت  و  تولیـد  چرخـه 
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در  امسـال  همچنیـن  کـرد:  اضافـه  وی 

سـازمان صنایـع  زمیـن  واگـذاری  دسـتورالعمل 

کوچـک و شـهرک های صنعتـی، فـروش زمین به 

غیـر را ممنـوع کردیـم و افـراد بایـد حتمـا پایـان 

تـا پـس از آن پروانـه  کارشـان را تحویـل دهنـد 

بهره بـرداری بـه آنـان اعطـاء کنیم؛ بـه این ترتیب 

می خواهیم جلوی اقدامات غیرصنعتی، داللی 

و سوداگری را بگیریم.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع 

ادامـه داد: طبـق برنامـه اراضـی کـه از این طریق 

و  فنـاور  واحدهـای  بـه  می شـوند،  آزادسـازی 

دانش بنیـان، واحدهایـی کـه بـه تولیـد داخـل و 

داشـته  اهتمـام  داخـل  سـاخت  عمـق  افزایـش 

تولیـد  بـه  کـه  واحدهایـی  همچنیـن  و  باشـند 

کاالهـای جایگزیـن واردات خواهنـد پرداخـت، 

تخصیص خواهد یافت.

واحـد   97 ایجـاد  بـه  ادامـه  در  رسـولیان 

کارگاهـی در کشـور در سـال گذشـته اشـاره و 

تصریـح کـرد: اکنون تعـداد این واحدها به چهار 

تقویـت  بـرای  کـه  رسـید  واحـد   147 و  هـزار 

کسب وکارهای خیلی کوچک موثر هستند.

وی از برنامه ریـزی بـرای ایجـاد دسـت  کـم یک  

هـزار واحـد کارگاهـی جدید در سـال 1400 با هدف 

حمایت از کسب وکارهای خیلی کوچک خبر داد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 

همچنین به ایجاد 39 خوشه صنعتی جدید در 

سطح کشور و به هم رسانی بنگاه های کوچک و 

بـزرگ بـرای تامین نیـاز و تولید محصوالت مورد 

نیـاز بنگاه هـای بـزرگ اشـاره و اعـالم کـرد: طـرح 

ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب وکار برای 

تسهیل گری نیز در دستور کار است.

رسـولیان توضیـح داد: در طـرح ایجـاد مراکز 

از  سـامانه ای  کسـب وکار،  و  فنـاوری  خدمـات 

افـراد  کـه  شـده  ایجـاد  سـازمان  ایـن  سـوی 

مشـاوره های  از  نـام،  ثبـت  از  پـس  می تواننـد 

مشـاوره های  بانکـی،  مشـاوره  کسـب وکار، 

بیمه ای و مشاوره سرمایه گذاری توسط سازمان 

ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع 

اسـتفاده کننـد و پـس از آن، ایـن واحدهـا را در 

حمایـت  و  هدایـت  صنعتـی  تولیـد  راسـتای 

خواهیم کرد.

ــــ

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت از ابالغ دسـتورالعمل صـدور گواهی فعالیـت تولید بدون کارخانه خبـر داد و 
گفـت: بـه منظـور بهره بـرداری بهینـه از ظرفیت هـای خالـی واحدهای تولیـدی موجـود در کشـور و افزایـش بهره وری سـرمایه، 

دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد.

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

وزارت  برنامـه  و  طـرح  معـاون  زرنـدی،  سـعید 

صنعت، معدن و تجارت اظهار داشـت: پس از 

تدویــــن پیش نویــــس اولیــــه، بــــا همفکــــری و 

هم انــــدیشی بــــا صاحب نظــــران، انجمن هــــا و 

تشـکل های بخـش خصوصـی ایـن دسـتورالعمل 

نهایی شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت افـزود: ایـن دسـتورالعمل بـه منظـور 

ایجـاد وحـدت رویـه در صـدور گواهـی فعالیت 

تولیـد بـدون کارخانـه بـرای اشـخاص حقوقـی با 

فرایندهـا،  بـودن  الکترونیکـی  بـر  تاکیـد 

به کارگیری شناسه کسـب وکار و یکپارچه سازی 

اطالعات مجوزها تدوین شده است.

وی در ادامـه صحبت هـای خـود هـدف از 

تهیه این دستورالعمل را ایجاد وحدت رویه در 

نحـوه صـدور گواهـی فعالیـت واحدهـای تولیـد 

بدون کارخانه و زمینه سازی برای بهبود فضای 

شفاف سـازی  و  تسـریع  تسـهیل،  کسـب وکار، 

بـا صـدور گواهـی فعالیـت  امـور مرتبـط  کلیـه 

تولید بدون کارخانه دانست.

زرنـدی تصریـح کـرد: تولیـد بـدون کارخانـه، 

تولیـد  بـرای  بازرگانــــی  مهنــــدسی  توانمنــــدی 

برون سپاری شده با استفاده از ظرفیت واحدهای 

تولیدی موجود کشور توسط اشخاص حقوقی که 

نسـبت بـه طراحـی محصـول، بازاریابـی و عرضـه 

محصـوالت بـا نشـان تجاری)برنـد( خـاص اقـدام 

می نماید تعریف شده است.

قابـل ذکـر اسـت، تمـام فراینـد صـدور ایـن 

مجوز در سامانه بهین یاب انجام می گیرد.

ابالغ دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه

معاون طرح و برنامه وزارت صمت :
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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
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