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سرمقاله

درآمدهـای اساسـی دولـت طـی سـال های اخیـر بـه دلیل کاهـش درآمد 

نفتی با افت زیادی مواجه شـده اسـت. به همین دلیل دولت ناچار اسـت 

جهـت جبـران مخـارج خـود، روش های دیگری را برای کسـب درآمد دنبال 

کنـد. یکـی از بهتریـن، موثرتریـن و آسـان ترین راه هـای کسـب درآمـد همـه 

دولت ها در دنیا، اخذ مالیات است.

تشـکیل  را  دولـت  درآمـد  عمـده  کشـورها،  از  بسـیاری  در  مالیـات 

می دهـد. همـه دولت هـا از یـک سـو به دنبال کسـب درآمدهـای مالیاتی با 

وضـع قوانیـن سـفت و سـخت هسـتند و از سـوی دیگـر، قوانیـن منعطـف و 

مشـوق های مالیاتی را نیز برای اقشـاری که نقش کلیدی در اقتصاد بازی 

می کننـد، لحـاظ می کنـد. قوانیـن اخـذ مالیاتـی می توانـد بسـته به شـرایط 

اقتصادی تغییر کند؛ به این صورت که در زمانی که تولیدکننده یا مودی 

مالیاتـی بنـا بـه دالیلـی نتوانـد درآمـد الزم و سـود خوبـی را کسـب کنـد، 

یـا  دولـت بـه او مهلـت می دهـد و اخـذ مالیـات را بـه تاخیـر می انـدازد 

تخفیفـی در ایـن زمینـه تبییـن می کنـد. ضمـن اینکـه دولـت بـه جـای اخذ 

فعـال  گروه هـای  همـه  از  را  مالیـات  بایـد  خـاص،  قشـر  یـک  از  مالیـات 

کسب کننده درآمد اخذ کند.

تخفیف هـای  و  اجـرای مشـوق ها  از  مـا، خبـری  متاسـفانه در کشـور 

مالیاتـی نبـوده و قوانیـن مالیاتـی نیـز چنـدان واضـح نیسـت. بـه اذعـان 

مسـئوالن و مودیـان مالیاتـی، ایـن قوانیـن بسـته بـه نظـر شـخص سـرممیز 

مالیاتی تفاوت می کند! همچنین روش های اخذ مالیات با توجه به انواع 

مالیات هـا ماننـد مالیـات مسـتقیم و نیـز مالیـات بـر ارزش افـزوده تفـاوت 

دارد؛ بـه طـوری کـه کـه بـاز هـم مشـاهده می شـود از یـک مـودی بـه مودی 

دیگـر و از یـک سـازمانی بـه سـازمان دیگـر، میـزان مالیات هـا بـه طـور قابـل 

توجهی تفاوت دارد.

در ایران، تولیدکننده مهم ترین و بزرگ ترین گروه پرداخت کننده مالیات 

اسـت. بـه طـوری کـه عمـده درآمـد مالیاتـی دولـت از قشـر تولیدکننـده 

دریافـت می شـود. در حالـی کـه بسـیاری از کارشناسـان اقتصـادی معتقـد 

هسـتند بخـش عمـده ای از قشـر درآمـدزا بـه ویـژه واسـطه ها و دالالن در 

حوزه هـای مختلـف ازجملـه مسـکن، فلـزات و غیـره مالیـات را یـا پرداخـت 

نمی کننـد یـا اینکـه در اظهارنامه های خود، میزان درآمـد را غیر واقعی درج 

می کننـد. همیـن امـر باعـث می شـود کشـور مـا هـر سـاله بـا فـرار مالیاتـی 

مواجه شود. بنا به گفته مسئوالن امور مالیات ساالنه حدود 50 تا 100 هزار 

میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و متاسفانه به جای اتخاذ روش های 

مطمئـن جهـت اخـذ مالیـات و جلوگیـری از فـرار مالیاتـی سـایر گروه هـای 

مالیات دهنده، به تولیدکنندگانی فشار آورده می شود که حساب های آن ها 

مطمئن تر است و وظیفه خطیر تولید بر دوش آن ها قرار دارد.

نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت که قوانیـن مالیاتی ما بـه هیچ عنوان 

منعطف نبوده و شـدیدترین سـختگیری ها در این زمینه اعمال می شـود. 

هم اکنـون کـه تولیدکننـدگان بـا توجـه بـه شـرایط سـخت اقتصـادی و نـرخ 

تـورم بـاال، در نقدینگـی خـود دچـار مشـکل هسـتند و بـه جـای حمایـت و 

سهل گیری در اخذ مالیات، کوچک ترین تخفیفی در اخذ مالیات از آن ها 

لحاظ نمی شـود. همین امر باعث شـده اسـت تا بسـیاری از تولیدکنندگان 

نتواننـد از پـس مخـارج خـود بـه ویـژه پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده 

برآیند و واحد تولیدی خود را تعطیل کرده اند.

در کشـورهای دیگـر، مالیـات بـر ارزش افـزوده تنهـا از مصرف کننـده 

نهایـی اخـذ می شـود امـا در کشـور مـا، مالیـات بـر ارزش افـزوده از همـه 

گروه ها گرفته می شود. ضمن اینکه اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

از تمامی زنجیره  تولید که چندین حلقه دارد، باعث گران تر شـدن کاالی 

نهایی و گران رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی می شود.

بهتر است دولت به جای آنکه در جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده، 

همچـون  درآمدزایـی  دیگـر  راه هـای  آورد،  وارد  فشـار  تولیدکننـدگان  بـر 

صـادرات محصـوالت نهایـی فراورده هـای نفتـی و کاالهـای معدنـی را در 

نظارتـی  روش هـای  به کارگیـری  بـا  می توانـد  همچنیـن  و  گیـرد  پیـش 

سـختگیرانه بر حسـاب های مالی دالالن و واسـطه ها در حوزه های مختلف 

نسـبت بـه اخـذ مالیـات از آن هـا نیـز اقـدام کـرده و از فـرار مالیاتـی آن هـا 

جلوگیـری کنـد. دولـت باید برای تولیدکنندگانی کـه تاکنون مالیات خود 

را همـواره بـه طـور منظـم و دقیق بدون کم و کاسـت پرداخت کرده اند، در 

شـرایط بحرانـی کنونـی، مشـوق هایی را در نظـر بگیـرد تـا ضمـن حمایـت از 

آن هـا بـه عنـوان فرمانده هـان جنـگ اقتصـادی، تولیدکننـدگان دیگـر را نیـز 

نسبت به دادن مالیات و شفاف سازی حساب های خود ترغیب کند.

لزوم مانع زدایی از قوانین مالیاتی
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بسـیاری از شـرکت های فعال در صنایع فلزی کشـور در سـال گذشـته عزم خود را برای توسـعه فعالیت 
تولیـدی جزم کردند و حتی شـیوع ویروس کرونـا و تعطیلی های گاه و بی گاه ناشـی از آن نیز مانع فعالیت 
بسـیاری از تولیدکنندگان نشـد. در این میان، صنعت مس کشـور از نظر تولید سـال بسـیار درخشـانی را 
پشـت سـر گذاشـت و رکوردهای تولید بسـیاری در آن جابه جا شـد. این صنعت که حرکت رو به جلویی 
را طـی می کنـد، بـا توجه به افزایش قیمـت جهانی مس به ویژه در نیمه دوم سـال قبـل و نیز جهش نرخ 
ارز، بـا سـودآوری قابـل توجه روبه رو شـد که این سـودآوری می تواند نوید آینده ای روشـن بـه ویژه برای 
اجـرای طرح های توسـعه ای در این صنعت باشـد. در این راسـتا خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات 
آنالیـن«، با سـیاوش حاتم زاده، مدیرعامل شـرکت مس مزرعه به گفت وگو نشسـته اسـت. وی می گوید 
شـرکت مـس مزرعـه در سـال 1399 بهترین عملکـرد تاریخ خـود از نظر تولیـد، فروش و سـوددهی را 
تجربـه کـرد و بـا افزایـش 20 درصدی میـزان تولید در این شـرکت طی سـال قبل، با توجه بـه افزایش 
قیمت مس، میزان سـوددهی این شـرکت در سـال 1399 بیش از 200 درصد نسـبت به سـال قبل از آن 

افزایش یافت. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

سیاوش حاتم زاده، مدیرعامل شرکت مس مزرعه در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

رشـد 200 درصـدی سـود 
»مس مزرعـه« در سـال 99
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در حـال حاضـر وضعیـت معدن مـس مزرعه  ◄

از نظـر میـزان ذخیـره، موقعیـت و کارخانـه هـای 

فرآوری چگونه است؟

معدن مس مزرعه فعال ذخیرهای نداشته و به 

همیـن دلیـل کانسـنگ مـورد نیـاز کارخانـه تغلیظ 

تامیـن  سـونگون  مـس  معـدن  از  مزرعـه  مـس 

سـاالنه  حاضـر  حـال  در  کارخانـه  ایـن  می شـود. 

از  مـس  سـولفوری  سـنگ  تـن  هـزار  حـدود 85 

سـونگون وارد می کند و قادر به تولید دو هزار تن 

کنسانتره 24 درصد مس است.

 عملکـرد شـرکت مـس مزرعـه را در مقولـه  ◄

تولیـد طی سـال 1399 چگونـه ارزیابی می کنید؟ 

آیـا در ایـن شـرکت از نظـر تولیـد محصـول جهـش 

تولید اتفاق افتاد؟

خوشبختانه در سال 1399 جهش تولید را در 

ایـن شـرکت محقـق کردیـم و مـس مزرعـه موفـق 

شـد دو هـزار و 209 تـن کنسـانتره مـس 24 درصـد 

تولیـد کنـد کـه بیشـترین میـزان تولیـد در طـول 

محسـوب  مزرعـه  مـس  تغلیـظ  کارخانـه  عمـر 

می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن مقـدار ، 

20درصد بیشتر از برنامه تولید و حدود 9 درصد 

بیشتر از تولید در سال 1398 شرکت مس مزرعه 

بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیب، مطابق با شـعار سـال 

گذشـته، بـا جهـش تولیـد قابـل مالحظـه ای در 

شرکت مس مزرعه مواجه شدیم.

 چـه عواملـی باعـث افزایـش میـزان تولیـد ایـن  ◄

شرکت در مقایسه با سال های گذشته شده  است؟

تـالش بی وقفـه پرسـنل فداکار شـرکت همراه 

بـا مدیریـت صحیـح مدیـران شـرکت از عوامـل 

اصلی افزایش تولید بوده اسـت. ضمن اینکه در 

سـال گذشـته تعمیـرات هـدف دار و موثـر خـط 

تولید و پشتیبانی های ممتد و مداوم بخش های 

غیر تولیدی شرکت، در کنار حمایت های هیئت 

آقـای  جنـاب  ویـژه  بـه  شـرکت  محتـرم  مدیـره 

مهنـدس بیـات ماکـو مدیر محترم مجتمع مس 

سـونگون از عوامل دیگر افزایش تولید محسـوب 

حمایت هـا،  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  می شـود. 

هدایت هـا و راهنمایی هـای جنـاب آقـای دکتـر 

سـعدمحمدی مدیرعامـل محتـرم شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران یکی از بزرگ ترین عوامل موثر 

در تشـویق پرسـنل و افزایـش تولیـد بـود کـه از 

عنایات ایشان سپاسگزاری می کنم.

عملکرد اقتصادی و مالی شرکت مس مزرعه را  ◄

در سال گذشته چطور ارزیابی می کنید؟ سوددهی 

ایـن شـرکت بـه چـه میـزان بـوده و در مقایسـه بـا 

سال های گذشته چه تغییری داشته است؟

همان طـور کـه پیـش از ایـن نیـز بیـان شـد، بـا 

توجـه بـه افزایـش تولیـد، عملکـرد مالـی شـرکت 

بسـیار عالـی بـوده و ایـن شـرکت در سـال 1399 

بیـش از 200 میلیـارد ریـال سـود داشـته کـه ایـن 

افزایـش   1398 سـال  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

200درصدی را نشان می دهد.

عوامـل افزایـش سـوددهی ایـن شـرکت چـه  ◄

بوده انـد و چـه اقداماتـی را در راسـتای افزایـش 

سوددهی صورت داده اید؟

تالش برای تولید بیشتر، مدیریت صحیح و 

پشـتیبانی  تجهیـزات،  تعمیـرات  در  هـدف دار 

تولیـد، قدردانـی و تشـویق پرسـنل، افزایـش نـرخ 

ارز و کمی افزایش قیمت جهانی مس از عوامل 

اصلی سود بیشتر در شرکت مس مزرعه بودند.

 مهم تریـن چالش هـای شـرکت مـس مزرعـه  ◄

چگونـه  چالش هـا  ایـن  هسـتند؟  مـواردی  چـه 

برطرف می شوند؟

سـد باطلـه و ظرفیـت محـدود آن همـراه بـا 

شـرایط سـخت توپوگرافـی منطقـه از چالش هـای 

اصلی شرکت مس مزرعه محسوب می شوند.

 در بحث مسـئولیت های اجتماعی، شرکت 

مس مزرعه چه اقداماتی را صورت داده است؟

شـرکت مس مزرعه در بخش مسـئولیت های 

اعطـای  در  و  داشـته  فعـال  حضـور  اجتماعـی 

کمک هـای بالعـوض در شهرسـتان اهـر در سـال 

1399 حدود  یک میلیارد ریال هزینه کرده است.

برنامـه شـرکت مـس مزرعـه برای سـال جاری  ◄

از نظر تولید چیست و چه استراتژی هایی را برای 

پیشبرد اهداف اتخاذ کرده اید؟

پهنه های اکتشـافی در شهرستان اهر ازجمله 

منطقـه مغـار، بصیـر آبـاد و یخفـروزان توسـط امـور 

اکتشـافات شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران تحت 

عملیات اکتشافی قرار گرفته و امیدوار هستیم با 

کشف ذخایر خوب طرح توسعه کارخانه تغلیظ با 

ظرفیت تولید باالتر در دست اقدام قرار گیرد.
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توسعه، رمز تولید پایدار

تمرکز بر تولید میلگردهای سبک

توجه به نیاز صنایع خودروسازی و صنایع لوازم خانگی با تولید 

محصوالت ویژه
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صنعـت فـوالد کشـور با توجه بـه برنامه های بلندمـدت تدوین شـده به ویژه بـرای افـق 1404 طی سـال های اخیر همـواره رو به 
جلـو حرکـت کرده و هیچ گاه با نایسـتاده اسـت. به طـوری که شـرکت های حاضر در این عرصـه هم در بخش های باالدسـت و هم 
در بخش هـای پایین دسـت اقـدام بـه سـرمایه گذاری کرده اند که با به ثمر رسـیدن ایـن سـرمایه گذاری ها، شـاهد افزایش تولید 
و شـکوفایی صنعـت فـوالد در عرصه های بین المللی هسـتیم و جلـوه آن قرارگیری صنعت فوالد کشـور در جایگاه دهم دنیا اسـت. 
بـا توجـه به اینکه یکـی از دغدغه های صنایع فوالدی کشـور تامین ماده اولیـه بوده، اولویت با سـرمایه گذاری در صنایع باالدسـت 
بـوده کـه موجـب اطمینـان خاطر شـرکت های فـوالدی از تامین مواد اولیه شـده اسـت. بر ایـن اسـاس، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالین« با امین ابراهیمی، مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان به گفت وگو نشسـته اسـت که متن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

با توجه به شعار امسال »تولید، پشتیبانی ها  ◄

و مانع زدایی ها«، فوالد خوزستان چه برنامه هایی 

را در دستور کار دارد؟

انقـالب  معظـم  رهبـر  کـه  اسـت  دهـه  یـک 

شـعارهای هر سـاله را با موضوع تولید و اقتصاد 

انتخـاب  مقاومتـی  اقتصـاد  رویکردهـای  و 

می کننـد کـه حکایـت از نـگاه دقیـق ایشـان بـه 

پیش شـرط های تولیـد و حمایـت از تولیـد دارد. 

شـاید هـم یکـی از دغدغه هـای معظـم لـه در این 

سـال ها پویایـی در اقتصـاد و تولیـد بـوده کـه بـا 

نام گـذاری ایشـان در ایـن سـال ها ایـن موضـوع 

سـال  اسـت.  شـده  مشـهود  و  نمایـان  بیشـتر 

گذشـته بـه نام جهـش تولید نام گذاری شـد. در 

این سال، سعی کردیم با پیروی از منویات مقام 

معظـم رهبـری و بـه کارگیـری تمامـی ظرفیت هـا 

تولیـد  در  مختلـف،  محدودیت هـای  علیرغـم 

ساالنه خود افق باالتری را از لحاظ کمی و کیفی 

نسـبت بـه برنامـه تولید محقـق کنیم. همچنین 

و  پشـتیبانی  دسـتور  ایشـان  کـه  نیـز  امسـال 

مانع زدایـی از تولیـد را صـادر کرده انـد، عـالوه بر 

حفـظ رونـد تولید پایدار و تالش بـرای ارتقای آن، 

در حمایـت از تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان 

داخلـی برنامـه جـدی داریـم و گام هـای اساسـی 

برمی داریم و بدون شـک سـال 1400 نیز منویات 

و بیانات مقام معظم رهبری را نصب العین قرار 

می دهیـم. سـعی مجموعـه فـوالد خوزسـتان بـر 

رفـع نقـاط ضعـف و تقویت نقاط قوت اسـت. به 

عقیده بنده داشتن تفکر و روحیه جهادی الزمه  

تحقق شعار سال 1400 است.

فوالد خوزستان در سال 1399 چه موفقیت هایی  ◄

را در حوزه تولید داشته است؟

همـان طـور کـه قبـال هـم اشـاره شـد، در سـال 

1399 بـا محدودیت هـای بسـیاری مواجه بودیم. 

تشـدید تحریم هـای ظالمانـه از یـک سـو، شـیوع 

از  مختلفـی  محدودیت هـای  و  کرونـا  ویـروس 

سـویی دیگر و همچنین محدویت های چندباره 

اسـتفاده از برق باعث شـد سـختی های بسـیاری 

متوجـه فـوالد خوزسـتان شـود. وجـود هـر یـک از 

محدودیت هـا به تنهایی می توانسـت تولیـد را با 

چالش جدی مواجه کند. اما به لطف پروردگار و 

فـوالد  مجموعـه  کارکنـان  مثال زدنـی  همـت 

خوزسـتان موفـق شـدیم بـه میـزان تولیـد برنامـه  

پیش بینـی شـده، دسـت پیدا کنیـم. شـایان ذکر 

اسـت راه انـدازی فـاز اول کارخانـه  تولیـد گندلـه 

شـهید سـلیمانی کـه اوایـل سـال 1399 بـا حضـور 

مسـئوالن کشـوری به بهره برداری رسید، از دیگر 

طرح هـای موفـق مجموعـه به شـمار می آیـد. این 

کارخانـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه پنـج میلیـون تـن 

گندلـه را دارد کـه در فـاز اول ظرفیت دو میلیون 

توسعه، رمز تولید پایدار
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500 هزار تنی آن به بهره بردای رسـید و برای یک 

هـزار و 500 نفـر بـه طـور مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

ایجاد اشتغال کرد.

وضعیت فروش داخلی و صادراتی شرکت را  ◄

در سال گذشته چطور ارزیابی می کنید؟

با توجه به اینکه تولید شرکت فوالد خوزستان 

بر پایه صادرات اسـت، محصوالت این مجموعه 

در اقصـی نقـاط جهان خریـدار دارد. حضور موثر 

و دائمـی در بازارهـای بین المللـی باعـث حفـظ 

جایگاه کشور در میان تولیدکنندگان بین المللی 

می شـود. از طرفـی سیاسـت های وزرات صمـت 

مبنـی بـر اولویـت تامیـن مـواد اولیه شـرکت های 

نـوردی داخلـی باعـث شـده میـزان صـادرات بـا 

تغییراتی همراه شـود. به طور متوسـط 50 درصد 

تولیدات مجموعه فوالد خوزستان در سال 1399 

شـرکت های  اختیـار  در  مابقـی  و  شـده  صـادر 

نـوردی داخلـی قـرار گرفـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

بخش اعظمی از درآمدهای ارزی در سامانه نیما 

و  مـواد  تهیـه  بـه  هـم  مقـداری  و  شـد  تزریـق 

تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت اختصـاص یافـت. 

مجموعه فوالد خوزستان، همواره خود را متعهد 

به پیروی از سیاست های وزرات صنعت، معدن 

و تجارت و بانک مرکزی می داند.

چـه  ◄ گذشـته  سـال  در  خوزسـتان  فـوالد 

طرح های توسعه ای را در واحد های زیرمجموعه 

افتتاح کرده است؟

باید توجه داشت که توسعه رمز تولید پایدار 

محسـوب می شـود. از ایـن رو، بـرای دسـتیابی بـه 

تولید بیشتر و حفظ جایگاه در بازارهای داخلی و 

خارجی، باید به سمت نوسازی و توسعه تجهیزات 

گام برداشت. مهم ترین طرح افتتاح شده در سال 

گذشـته، راه انـدازی کارخانـه گندله سـازی شـهید 

سـلیمانی )سـیمیدکو( بـود. ایـن طـرح بـا هـدف 

تکمیل زنجیره فوالد و با سرمایه گذاری 115میلیون 

و  طراحـی  خوزسـتان  فـوالد  مجموعـه  یورویـی 

راه اندازی شد. از دیگر طرح های در دست اقدام 

راه انـدازی  بـرای  سـرمایه گذاری  بـه:  می تـوان 

کارخانـه فوالدسـازی شـادگان، کارخانه مگا مدول 

آهن اسفنجی )زمزم 3(، احداث پست برق فشار 

قـوی 400/230 کیلوولـت، تکمیـل فرآینـد پسـاب 

صنعتی و توسعه طرح جمع آوری دود اشاره کرد.

عمده ترین موانعی که فوالد سـازان کشور از  ◄

جمله فوالد خوزستان با آن مواجه است، چیست 

و چه تدابیری برای حل آن باید اندیشیده شود؟

طـی سال هــــای اخیــــر، همــــواره یکــــی از 

فـوالد،  تولیدکننـدگان  دغدغـه ی  مهم  تریـن 

تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه سـنگ آهن اسـت. 

افزایـش بی رویـه قیمـــت مـــواد اولیـــه در سـال 

زنجیـره  چرخـه   در  بی ثباتـی  باعـث  گذشـته 

فـوالد شــــد. از طرفـی دستورالعمل هــــایی در 

محصــــوالت  فــــروش  و  قیمت گـذاری  مــــورد 

فـوالدی بعضـا موجـب بهـم خـوردن بـازار شـد. 

تکمیـل  مسـیر  در  خوزسـتان  فـوالد  مجموعـه 

بـه منظـور  نـورد و  تـا  از معـدن  زنجیـره ارزش 

جلوگیـری از چالش هـای احتمالـی، اقــــدام بـه 

شـهید  گندله سـازی  تولیـد  خـط  راه انـدازی 

سـلیمانی، سـرمایه گذاری در بخـش معـدن در 

از  یکـی  البتــــه  اسـت.  کـــرده  پاییــــن  دســــت 

مهم تریـن برنامه هـای شـرکت فـوالد خوزسـتان 

در سـال 1400 در راسـتای تکمیـل زنجیـره فـوالد 

تملک سـهام شـرکت فوالد اکسـین است. امید 

داریـم در سـال جدیـد، دولـت و مجلس همگام 

در  بردارنـد.  گام  تولیدکننـدگان  بـا  همسـو  و 

شـرایطی کـه تحریم هـا باعث کاهش چشـمگیر 

از بخـش  اسـت، حمایـــت  نفـت شـده  فـروش 

بـرای  مطمئنـی  محـل  بـه  می توانـد  صنعـت، 

ارزآوری کشور تبدیل شود.

فـوالد خوزسـتان چـه اقداماتـی را در جهـت  ◄

بومی سـازی خطـوط تولیـد انجـام داده و یـا در 

دستور کار دارد؟

دسـتیابی بـه آخریـن فـن آوری روز دنیـا در 

بـه  و  نـورد  و  فـوالد  صنعـت  تولیـد  خطـوط 

کارگیـری فـن آوری جدیـد در صنایـع فـوالدی 

اسـت.  ضـروری  کامـال  جهانـی  رقابـت  بـرای 

سنگ آهــــن،  معــــادن  بـه  توجــــه  بــــا  ایـــــران 

شـرکت های متعـدد فـوالدی و نـوردی و انـرژی 

فـراوان ایـن ظرفیـت را دارد کـه بـا بهره گیـری 

از فـن آوری نویـن در ایـن صنعـت بـه یکـی از 

کانون هـای اصلـی تولیـد فـوالد جهـان تبدیـل 

شـود. شـرکت فـوالد خوزسـتان از بـدو تاسـیس 

و  سـاخت  مدیریـت  تشـکیل  بـه  اقـدام 

سفارشـات بـــا هدف بومی سـازی قطعات کرد 

تهیـــه  و  داخلـی  تولیدکننـدگان  شناسـایی  و 

تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت فـوالد از داخـل 

کشــــور را در دستــــور کار قــــرار داده اســـت. 

طراحی به روش مهندسـی معکوس، اسـتعالم 

سـاخت و کنتـرل کیفیـت از جملـه مهم تریـن 

فعالیت هـای ایـن مدیریـت بـود از طرفـی ایـن 

امکــان  کـه  تجهیــــزاتی  از  بخشــــی  شرکــــت 

سـاخت آن از داخـل کشـور امکان پذیـر اسـت 

را در نمایشـگاه های مختلـف معرفـی کـرده تـا 

بـا افـراد حقیقـی و حقوقی که توانایی سـاخت 

و تولیـد آن را دارنـد، همـکاری کنـد. در ایـن 

سال هــــا، عالوه بر دعــــوت از تولیدکننـــدگان 

جملـه:  از  مختلـف  سازمان هـــای  بـا  داخلـی، 

و  دانشگــــاه  فنــــاوری،  و  علــــم  پارک هـــــای 

شرکت هــــای دانش بنــــیان ارتبــــاط مستقیـــم 

دانشـگاه ها  بـه  همچنیـن  کرده ایــــم.  برقــــرار 

پایان نامه هایـی  و  طرح هــــا  از  کردیـم،  اعـالم 

مرتبـط بـا صنعـت فوالد در مقاطع کارشناسـی 

ارشـد و دکتـرا حمایـت کامـل می کنیـم. ثمـره  

ایـن دیـدگاه تـا بـه امـروز، بومی سـازی 25 هزار 

قطعـه مـورد نیـاز ایـن صنعت در شـرکت فوالد 

ایـن  از  بسیــــاری  اســــت.  بـوده  خوزستــــان 

تجهیـزات نیـز پـس از آزمـــودن و ارزیابـی در 

چرخـه تولیـد بـه کار گرفتـه شـدند؛ بـه  طـوری  

بـرای  کشـور  خـارج  از  آن هـا  سفارشـات  کـه 

همیشه لغو شد.

در این سال، سعی کردیم با پیروی 
از منویات مقام معظم رهبری و به 
کارگیری تمامی ظرفیت ها علیرغم 

محدودیت های مختلف، در تولید 
ساالنه خود افق باالتری را از لحاظ 
کمی و کیفی نسبت به برنامه تولید 

محقق کنیم
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مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: شـرکت ورق خودرو با داشـتن ماشـین آالت و تجهیزات به روز و مدرن، 
قادر بـه تولیـد ورق هـای گالوانیـزه بـا کیفیت برای صنایـع خودروسازی و لوازم خانگی اسـت و به منظور توسـعه و بهینه سـازی سـبد 

محصوالت خود دو پروژه مهم را در دست اقدام دارد که یکی از آن ها در نیمه نخست سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

بهمـن چشـفر در گفت وگو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« اظهـار داشت: 

شرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیـاری تنهـا 

تولیدکننـده ورق گالوانیـزه خودرویـی در کشـور 

محسوب می شود و از این رو باید در خطوط تولید 

خـود از تکنولوژی هـای خاص برای تولیـد ورق های 

تولیدی بهره ببرد.

گالوانیـــزه  تولیــــد ورق  افــــزود: خطــــوط  وی 

خودرویی، خطوط مدرنی هسـتند که در آن ها از 

ماشـین آالت پیشـرفته و خاصی استفاده می شود. 

به طور مثال بخش شست وشو از دو قسمت اولیه 

و ثانویـه الکترولیتـی تشکیل شده که سـطح ورق را 

بـه درجـه مـورد نیـاز کیفـی از نظـر تمیـزی سـطح 

برسـاند. همچنین بـرای تولید ورق هـای گالوانیزه 

ویژه، کوره آنیلینگ خط تولید باید قابلیت باالیی 

هـم از نظـر نـرخ تولیـد و هـم از بابـت امـکان تولیـد 

گریدها و کیفیت های سطحی ویژه داشته باشد 

و ورق مورد نیاز مشـتری را به خواص مکانیکی 

مطلوب برساند.

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو اضافه کرد: 

بهـره  تکنولوژی هـای خاصی  از  نـوع کوره هـا  ایـن 

می بـرند و از ایـن رو، کشـورهای بسـیار محـدودی 

تکنولوژی سـاخت ایـن نـوع کـوره هـا را در اختیـار 

دارند که خط تولید شرکت ورق خودرو دارای یکی 

از ایـن کوره هـا اسـت. کـوره خط تولید این شـرکت 

قابلیـت تولیـد 100 تـن ورق فـوالدی در سـاعت بـا 

حداکثـر سـرعت 150 متـر در دقیقـه و حداکثـر 

دمای آنیل 850 درجه سـانتیگراد را دارا اسـت. از 

جملـه قابلیت هـای دیگـر کـوره آنیلینـگ ایجـاد 

نرخ هـای سـرد کـردن بـاال بـرای تولیـد ایـن ورق هـا 

هـای  تولیـد ورق  امـکان  قابلیـت  ایـن  کـه  بـوده 

استحکام باال، ورق های کششی و کششی خیلی 

عمیق را فراهم می کند. کیفیت سـطح ورق های 

گالوانیـزه تولیـدی در ناحیـه پوشـش دهی ایجـاد 

می شود. با توجه به قابلیت های باالی تجهیزات 

ایـن قسـمت، ایجـاد و کنتـرل جـرم پوشـش های 

متنوع در این قسمت به وجود می آید.

وی خاطرنشـان کرد: از تجهیـزات دیگـری کـه 

بـرای تولیـد ورق خودرویـی وجود دارد، می توان به 

تجهیز اسکین پاس یا نورد پوسته ای اشاره کرد که 

هـدف از آن بهبـود کیفیـت سـطح، بهبـود خواص 

منظـور  بـه  سـطح  زبـری  ایجـاد  و  مکانیکـی 

افزایش رنگ پذیری ورق های تولیدی است.

تولید محصوالت خاص خودرو و لوازم خانگی ■

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو با اشاره به 

محصوالت خاص این شرکت بیان کرد: ورق هایی 

کـه در خطـوط معمولـی گالوانیـزه تولید مـی شود، 

ورق های صنعتی هستند و کاربرد عمومی دارند. 

ایـن ورق هـا در ساختمان سـازی، لوازم کابینـت، 

تانکرسازی، لولـه سازی و... بـه کار مـی روند. خط 

فوالدهـای  تولیـد  قابلیـت  خودرو  ورق  تولیـد 

کششـی، کششـی عمیـق و اسـتحکام بـاال را نیـز 

دارد. ایـن نوع ورق هـای فـوالدی در کاربردهایـی 

کـه نیـاز بـه کشش بسـیار عمیـق و یـا اسـتحکام 

باال دارند استفاده می شوند.

چشـفر بـا ذکر مثالـی عنوان کرد: در صنایـع 

خودرویی، عمده قطعات بدنه خودرو کشش پذیر 

هسـتند کـه ایـن قطعات در فراینـد پرس کاری 

تولیـد مـی شوند و مـاده اولیـه تولیـد ایـن قطعات، 

ورق های کششـی و کششـی عمیق است که در 

شرکت ورق خودرو تولید می شوند. همچنین در 

صنایـع لوازم خانگی بـرخی از قطعات هسـتند 

کـه هـم بایـد کیفیـت سـطح آن ها بـاال بـوده و هم 

کشش پذیـری بسـیار باالیـی داشـته باشـند. بـه 

طـور مثـال در کاالهایـی ماننـد یخچـال، ماشـین 

لباس شویـی و... این ورق ها بایـد کشش پذیری و 

کیفیت سطح باال داشته باشند.

وی ادامه داد: ورق های فوالدی دیگری که در 

توجه به نیاز صنایع خودروسازی و صنایع لوازم خانگی 
با تولید محصوالت ویژه
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ورق هـای  مـی شوند  تولیـد  خودرو  ورق  شرکت 

در  ورق هـا  نوع  ایـن  هسـتند.  بـاال  استحکام 

باالتـری  استحکام  بـا ورق هـا معمولـی  مقایسـه 

دارند. از ایـن ورق هـا در قطعات خاص خودرو 

کـه عمومـا قطعات سـازه ای  مـی شود  استفاده 

خودرو از قبیل شاسی، ستون و غیره هستند.

گریدهای تولیدی در شرکت ورق خودرو ■

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو در خصوص 

گریدهای ورق گالوانیزه در این شرکت مطرح کرد: 

گریدهـای تولیـدی در خطـوط گالوانیـزه صنعتـی 

عمدتا گرید DX51 بوده که برای مصارف صنعتی 

به کار می رود. در شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری طیف متنوعی از گریدهای کششی 

و اسـتحکام بـاال تولیـد می شـود کـه از آن جملـه 

می توان به گریدهای کششـی و کششـی عمیق 

همچنیـــن  و   )DX56  ,DX54  ,DX53( شامــــل 

فوالدهـــای  خانــــواده  از  متنــــوعی  گریدهــــای 

شامــــل  و   )HSLA( کم آلیـــاژ  بـاالی  اسـتحکام 

 HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD,(

HX380LAD( اشاره کرد.

تولید ورق های خاص خودرویی در شرکت  ■

ورق خودرو

چشـفر بـا بیـان اینکـه شرکت ورق خودرو یـک 

پـروژه بهینه سـازی خـط تولیـد بـه منظـور ارتقـای 

سـطح کیفـی ورق هـای تولیـدی در دسـت اقـدام 

دارد ابـراز کرد: از معیارهـای مهـم که همیشـه مد 

نظـر صنایع خـودرو اسـت، افزایش کیفیت سـطح 

محصـوالت و کاهـش وزن بدنـه خـودرو بـا هـدف 

آالینده هـای  کاهـش  و  سـوخت  مصـرف  کاهـش 

 )NOx , CO2 زیست محیطی )کاهش تولید گازهای

بـوده کـه در ایـن خصـوص خودروسـازان بایـد از 

فوالدهای استحکام باال و استحکام باالی پیشرفته 

ایـن  از  اسـتفاده  اینکـه  ضمـن  کننـد.  اسـتفاده 

تسـت  در  را  ایمنـی خودروهـا  درجـه  فوالدهـا 

تصادفات افزایش می دهد.

مدیـر تکنولوژی شرکت ورق خودرو بـا اشاره بـه 

برنامه ریـزی ایـن شرکت در جهـت تولیـد ورق هـای 

جدیـد، بیـان کرد: شرکت ورق خودرو با جست وجو 

نیـاز  در خصوص محصـوالت جدیـد و دریافـت 

بـه  اقدام  گوناگون  روش هـای  از  خودروسازان 

برنامه ریـزی در ایـن خصوص کرد. الزم بـه یادآوری 

اســـت کـــه در سال هـــای گذشتــــه شرکت هــای 

ـد و  ـازی خارجـی در کشــور حضــور داشتـن خودروسـ

قصد داشتند محصـوالت جدیـد را در ایـران معرفی 

کنند. در آن زمان شرکت ورق خودرو از کارشناسان 

معتبـر شرکت هـای خودروسازی بـرای بازدیـد از 

خطـوط تولیــــد دعـــوت کــرد و بــه پرس وجــو در 

خصــوص نیازهـای ایـن شرکت هـا بـرای تولیـد ایـن 

محصوالت جدید پرداخت. کارشناسان شرکت های 

خودروسـازی خارجـی با بررسی خط تولیــد شرکــت 

ورق خودرو بـه ذکر نقاط ضعف و قوت خط تولیـد 

این شرکت برای تولید محصوالت جدید پرداختند. 

میـدانی  بـررسی  ایـن  نیـز  ایـن، شرکت  بـر  عالوه 

پرداخت و از کارشناسان خودروسـازان داخلی بـه 

ویـژه حوزه هـای مهندسـی و خودکفایـی بـرای 

این منظور استفاده کرد.

چشـفر اضافـه کرد: بـا بـررسی و تجمیـع همـه 

نیـاز  خصوص  در  شده  جمـع آوری  اطالعات 

خودروسازان، مشـخص شد کـه ایـن شـرکت ها بـه 

جملـه  از  پیشـرفته  بـاالی  اسـتحکام  فـوالدی 

فوالدهـای دوفـازی )DP1000 ,DP800( نیاز دارند 

کـه در ایـن رابطـه شرکت ورق خودرو پروژه مهـم 

دیگـری را در قسـمت کـوره آنیلینـگ در دسـت 

مطالعـه و بررسـی قـرار داده اسـت. بـرای تامیـن 

تکنولوژی پـروژه بهبـود کیفیـت سـطح کـه در حال 

حاضـر در حـال انجـام اسـت، شرکت ورق خودرو با 

شرکت هـایخارجی در دوره تحریـم قرارداد منعقد 

و  مهندسـی  را  تجهیـزات خود  توانستـه  و  کرده 

خریـداری کنـد. امیدواریـم در نیمـه نخست سال 

جاری ایـن تجهیـزات نصب و راه اندازی شوند تا 

بتوانیـم تولیـد ورق کیفـی رویـه خودرو را حاصـل 

کنیم. هدف اصلی ما از انجام این پروژه در درجه 

اول خودکفایی کشور و تامین نیاز بازار داخل و در 

تولیـد  بـا  چراکـه  اسـت.  صادرات  دوم  درجـه 

ایـن  بـاال، می توانیـم  ورق هـای کیفـی و استحکام 

ورق ها را به کشورهایی که صنایع خودروسازی 

فعال دارند، عرضه کنیم.

بومی سازی برخی تجهیزات ■

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو با اشاره به 

بومـی سازی بـرخی ماشـین آالت پروژه ورق رویـه 

خودرو، تصریـح کرد: بـرخی از تجهیـزات بسـیار 

خاص را به ناچار از خارج تامین کردیم زیرا تعدادی 

از قطعات و تجهیزات با توجه به نیاز به تعداد کم 

از آن هـا و اسـتفاده از تکنولوژهـای خـاص در تولید 

آن هـا، ارزش اقتصادی بومـی سازی و ساخت داخل 

ندارنـد و بهتـر است این تجهیـزات از خارج تامین 

شـوند. مابقی تجهیزات نیز از داخل کشور تامین 

شده اند. به طوری که در قالب بومی سازی برخی 

از تجهیزات به صورت پیمانکاری به تولیدکنندگان 

داخلی سفارش و تامین شده اند.
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مدیرعامل شـرکت نورد گرم سـمنان گفت: با توجه به تعدد تولیدکنندگان حوزه میلگرد سـنگین و مازاد عرضه در آن، فعالیت تولیدی 
را به سمت تولید میلگردهای سبک و با سایز پایین سوق داده ایم و کشش بازار نیز به همین سمت است.

مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان اعالم کرد:

نقـوی تصریـح کـرد: شـرکت نورد گرم سـمنان 

فعالیـت خـود را روی تولیـد میلگـرد بـا سـایزهای 

پاییـن متمرکـز کـرده اسـت زیـرا مشـتریان از ایـن 

میلگردهـا بیشـتر اسـتقبال می کننـد و کشـش 

بیشـتری در بـازار دارنـد. نکته دیگر این اسـت که 

میـزان عرضـه بـرای میلگردهـای سـایز پاییـن زیـاد 

نیست و تولیدکنندگان کمتری به این حوزه وارده 

شـده اند. با توجه به قرار گرفتن شـرکت نورد گرم 

سمنان در جوار استان های تهران، خراسان رضوی 

و شـمالی، گلسـتان و یزد، مشـتریان خوبی در این 

تـا  مـا  شـرکت  میلگـرد  از  و  داریـم  اسـتان ها 

حدودی استقبال می شود.

وی بیـان کـرد: اخیـرا بـا توجه به شـروع مجدد 

مذاکرات برجام، نرخ ارز تا حدودی کاهش یافته 

اسـت و بـه همیـن دلیـل بازارها سسـت شـده اند و 

تقاضا کاهش یافته است. هم تولیدکنندگان و هم 

مشـتریان بـا توجه به تاثیرگـذاری نتایـج مذاکرات 

بـه تبـع آن، قیمـت محصـوالت  نـرخ ارز و  روی 

فوالدی، منتظر هستند نتایج مذاکرات مشخص 

تمرکز بر تولید میلگردهای سبک

موضـوع روی فعالیـت نـوردکاران اثـر گذاشـته و 

برخی از نوردکاران با توجه به تفاوت قیمت میان 

اقتصـادی  توجیـه  نظـر  از  میلگـرد،  و  شـمش 

فعالیت دچار مشکل شده اند.

تقاضای نسبتا خوب میلگردهای سبک ■

مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان خاطرنشان 

کرد: شرکت ما قادر به تولید میلگرد هشت، 10 و 

12 میلی متر است و مشکل چندانی بابت فروش 

داخلی ندارد. این در حالی است که تولیدکنندگان 

میلگـرد بـا قطـر باالتـر کـه قیمـت آن کمتـر اسـت، 

مثـال،  طـور  بـه  دارنـد.  مشـکل  فـروش  بـرای 

شـرکت هایی بزرگ تولیدکننده، میلگرد خود را با 

قیمت هایـی ارزان تـر از تولیدکنندگان کوچـک در 

بورس کاال عرضه می کنند و عمده نوردکارانی که 

میلگرد 14 تا 25 میلی متر تولید می کنند، قادر به 

رقابت با قیمت های عرضه شده نبوده و با مشکل 

مواجه می شوند.

سـید محمـود نقـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: تولیدکننـدگان فـوالد در سـال گذشـته 

گرفتـار دسـتورالعمل های فـوالدی بـه ویـژه بـرای 

خریـد و عرضـه محصـول در بـورس کاال بودنـد. از 

آنجا که قیمت صادرات شمش فوالدی باال است، 

به همین دلیل قیمت های پایه عرضه این محصول 

نیـز در بـورس کاال بـاال خواهـد بـود. ایـن در حالـی 

اسـت کـه میلگـرد بـا قیمـت نسـبتا پایین تـری در 

بورس کاال عرضه می شود.

وی افـزود: خریـد شـمش فـوالدی از بورس کاال 

با قیمت باال و فروش میلگرد در آن با قیمت پایین 

با واقعیت های اقتصادی کشـور سـازگار نیسـت. 

هنگامـی کـه ایـن اتفـاق در صنعـت فـوالد کشـور 

می افتـد، تولیدکننـدگان حـوزه نـورد نیـز متضـرر 

می شوند. با این حال، نوردکاران با توجه به شرایط 

بـازار چـاره ای جـز پذیـرش وضـع فعلی ندارنـد. این 
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شـود. هـر چنـد کـه در زمان ماه مبـارک رمضان، با 

توجه به کاهش فعالیت های اقتصادی و ساخت و 

ساز، تقاضا برای میلگرد کاهش یافته است.

به دنبال احداث یک کارخانه ذوب هستیم ■

مدیرعامـل شـرکت نـورد گـرم سـمنان اذعـان 

کـرد: توزیـع مـواد اولیـه از طریـق بـورس کاال در 

برخـی مواقـع مصرف کنندگان را با مشـکل مواجه 

می کند و به همین دلیل شرکت نورد گرم سمنان 

و  ذوب  پـروژه  یـک  رابطـه  ایـن  در  دارد  قصـد 

فوالدسـازی را احـداث کنـد. هم اکنـون در حـال 

مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

سمنان برای اخذ مجوزهای نهایی برای این پروژه 

هسـتیم تـا بتوانیـم بـر چالـش تامیـن مـواد اولیـه و 

عرضه شمش فوالدی در بورس فائق آییم. الزم به 

ذکـر اسـت کـه قصـد داریـم در ابتـدا یـک کـوره 

25تنـی نصـب و راه انـدازی کنیـم امـا ظرفیتی که 

برای پروژه نهایی در نظر گرفته ایم، یک میلیون 

تن شمش فوالدی است.

نقـوی ادامـه داد: موافقت اولیه بـرای احداث 

این پروژه سـال ها قبل اخذ شـده اسـت اما به دلیل 

پاره ای از مشـکالت، اجرای آن را پیگیری نکردیم. 

اکنون با توجه به کمبود عرضه شمش فوالدی در 

بـورس کاال بـه ناچـار بـه دنبـال احـداث ایـن واحـد 

ذوب و فوالدسـازی هسـتیم. البتـه بـا توجـه بـه 

مذاکـره بـا مسـئوالن بـرای اخـذ مجوزهـای نهایـی 

بـرای احـداث این پـروژه، امیدواریـم این مذاکرات 

به نتیجه برسد و کار احداث را آغاز کنیم.

فعال بودن 30 درصد از ظرفیت خط تولید ■

مدیرعامـل شـرکت نـورد گـرم سـمنان بـا بیـان 

اینکه ظرفیت خط تولید شرکت نورد گرم سمنان 

235 هـزار تـن اسـت، عنـوان کـرد: طـی چنـد مـاه 

اخیر شرکت ما در دو شیفت فعالیت می کرد اما 

به دلیل رکود بازار، اکنون در یک شیفت فعالیت 

تـا  حـدود 30  امـر،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  می کنیـم. 

35درصـد ظرفیـت شـرکت ما فعال اسـت. چالش 

تامیـن مـواد اولیـه موجـب شـده نتوانیـم از تمـام 

ظرفیت تولید بهره ببریم.

وی خاطرنشـان کـرد: تولیدکننـدگان شـمش 

فوالدی نیز حق دارند با توجه به قیمت های رو به 

بهتریـن  بـه  را  خـود  جهانـی، محصـول  افزایـش 

قیمـت  حاضـر  حـال  در  زیـرا  بفروشـند  قیمـت 

شمش فوالدی در آسیای میانه به عنوان یکی از 

مراجـع قیمت گـذاری ایـن کاال در کشـور، حـدود 

620 دالر به ازای هر تن است. اگر شمش فوالدی 

بـا ایـن قیمـت به همراه نرخ ارز سـامانه نیما نیز 

کاال  بـورس  در  پایـه شـمش  قیمـت  عنـوان  بـه 

قیمت گـذاری شـود، قطعـا قیمـت پایـه شـمش 

بـود. در  فـوالدی باالتـر میـزان کنونـی خواهـد 

حالـی کـه قیمـت میلگـرد در بازارهـای جهانـی 

نسـبت بـه شـمش پاییـن بـوده و بـه همیـن دلیـل 

نـوردکاران و ازجملـه شـرکت مـا بـا ظرفیت پایین 

فعالیت می کنند.

ابرچالش اخذ وام از بانک ■

دیگـــــر  چالش هــــای  خصــــوص  در  نقــــوی 

تولیدکنندگان بیان کرد: حدود 182 تولیدکننده 

از بانـک صنعـت و معـدن وام اخـذ کردند که این 

وام به دلیل قانون نوسازی صنایع به این واحدها 

داده شـد. در همـان زمـان طـی مکاتباتـی کـه بـا 

سازمان صمت استان سمنان صورت گرفت، این 

وام  دریافـت  مسـتحق  را  مـا  شـرکت  سـازمان 

نوسـازی صنایـع از محـل صنـدوق ذخیـره ارزی 

دانسـت. وزارت صمـت عـالوه بـر بررسـی طـرح 

نوسازی، به بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن 

نامه نوشـت و درخواسـت کرد که از سـهمیه این 

وزارتخانه از صندوق ذخیره ارزی، وام به شرکت 

ما پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان ادامه داد: 

پـس از طـی مراحـل اداری اخـذ وام و مراجعـه بـه 

بانک عامل برای دریافت وام، مقرر شد وام ارزی 

به یورو دریافت کنیم و اقساط آن را به همراه سود 

3.5 درصدی طی مدت مشـخص شـده پرداخت 

کنیـم. در نهایـت بـا انجـام همـه مراحـل اداری و 

کاری یعنـی دریافـت وام و نصـب و راه انـدازی 

درخواسـت  شـده،  خریـداری  تـازه  ماشـین آالت 

کردیـم عقـد مشـارکت مدنـی در وام، بـه فـروش 

اقساطی تبدیل شود.

وی ابـراز کـرد: رقمی که بانک برای پرداخت 

اقساط در نظر گرفته بود با رقمی که شرکت ما 

محاسـبه کـرد، تفـاوت زیـادی داشـت و بـه ایـن 

موضـوع اعتـراض کردیـم. در نهایـت مشـخص 

شـد بـه جـای محاسـبه 3.5 درصـد سـود، بانـک 

درصـدی   7 بهـره  بـا  را  وام  اقسـاط  پرداخـت 

بـه  حـال شـروع  ایـن  بـا  اسـت!  کـرده  محاسـبه 

پرداخـت اقسـاط مطابـق بـا دفترچـه صـادر شـده 

ابتدایی کردیم که چهار قسـط 220 هزار یورویی 

نیز پرداخت شد.

نقـوی در پایـان بیـان کـرد: طبـق قانـون رفـع 

موانع تولید رقابت پذیر اعالم شد که می توانیم 

از  اخـذ شـده  وام  اقسـاط  روز،  نـرخ  بـا  مطابـق 

اولیـه  دفترچـه  طبـق  را  ارزی  ذخیـره  صنـدوق 

پرداخـت کنیـم. به بانک برای تسـویه نهایی وام 

مراجعـه کردیـم امـا بانـک ایـن موضـوع را قبـول 

نکرده و تسـویه این وام با توجه به تغییرات نرخ 

ارز بـه بزرگ تریـن چـال شـرکت مـا تبدیـل شـده 

کرده ایـم،  تـالش  هرچـه  رابطـه  ایـن  در  اسـت. 

نتیجـه ای عاید نشـده اسـت. حتی اگـر کارخانه 

را بـه نـرخ روز بفروشـیم، نمی توانیـم بـا توجـه بـه 

افزایش نرخ ارز، بدهی خود را تسویه کنیم.

مدیرعامـل شـرکت نـورد گـرم سـمنان تاکیـد 

کـرد: همـه 180 شـرکتی کـه از بانـک صنعـت و 

معـدن بـه صـورت ارزی بـا منابع صنـدوق ذخیره 

ارزی وام گرفته انـد، بـا چالـش پرداخـت اقسـاط و 

بـه  موضـوع  ایــــن  و  شده انــــد  مواجـه  تسـویه 

بزرگ ترین چالش این صنایع تبدیل شـده اسـت. 

تولیدکننـدگان  ایـن  از  یـک  کـه هیـچ  در حالـی 

نقشی در افزایش نرخ ارز و تبعات آن در صنعت 

نداشته اند، حال باید وامی که 12 سال پیش اخذ 

کردنـد و بـه دلیـل تعلـل بانـک در صـدور دفترچه 

اقساط، فعالیت تولیدی را کنار بگذارند.

شرکت نورد گرم سمنان فعالیت 
خود را روی تولید میلگرد با 

سایزهای پایین متمرکز کرده است 
زیرا مشتریان از این میلگردها 

بیشتر استقبال می کنند و کشش 
بیشتری در بازار دارند
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معامالت آلومینیومی در بورس کاال کاهش یافته است
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مدیـر تـدارکات و خریـد شـرکت آلومینیوم هـزار گفت: تفاوت قیمـت آلومینیوم در بـورس کاال و بازار آزاد باعث شـده اسـت تا عمده 
مصرف کنندگان شمش آلومینیوم به بازار آزاد رجوع کنند.

مدیر تدارکات و خرید شرکت آلومینیوم هزار:

رضـا هاشـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

بـه ایـن علـت کـه واردات بـا مشـکالت فراوانـی 

روبـه رو بـوده و بـه نوعـی سـخت شـده اسـت، از 

تولیدات داخلی حمایت بیشتری صورت گرفته و 

بیشـترین میـزان خریـد مشـتریان از محصـوالت 

داخلـی اتفـاق افتـاده اسـت و بـه طـور کلـی از ایـن 

جنبه، وضعیت تولید و فروش برای شرکت ما نیز 

طی یک سال اخیر بسیار مطلوب بود اما از طرف 

دیگـر، فراینـد تامیـن مـواد اولیـه و اخـذ مجـوز از 

وزارت صمت برای واردات مواد، سـخت و بسـیار 

زمان بر بوده و همین باعث شده است تا کار برای 

ما کمی سخت شود.

وی افـزود: نسـبت بـه دو سـال قبـل، میـزان 

سفارش ها بسیار مطلوب شده و افزایش مناسبی 

پیـدا کـرده اسـت. در بعضـی زمینه هـا، قبـال بـه 

دنبال این بودیم که وزارت صمت حمایت هایی را 

مصرف کننـدگان  بـرای  و  کنـد  پایه گـذاری 

تـا محصولـی کـه  ایجـاد شـود  محدودیت هایـی 

داخـل کشـور در حـال تولیـد اسـت را نتواننـد از 

خـارج از کشـور وارد کننـد امـا حـاال شـرایط بـه  

گونه ای شده که مشتریانی که سال های گذشته 

عالقه منـد بـه واردات محصـوالت بودنـد، حـال 

نیازهای خود را از این شرکت تامین می کنند.

لزوم ایجاد زیرساخت های جذاب در  ■

بورس کاال

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم با اشـاره بـه آغاز 

عرضه و معامله صادراتی شـمش آلومینیومی در 

بورس کاال، تصریح کرد: در بورس کاال، پارامترهایی 

وجـود دارنـد کـه باید به درسـتی روشـن شـده و به 

واسطه آن برخی از مشکالت حل شود؛ قیمت های 

صادراتـی در نظـر گرفتـه، کمـی جاذبـه را بـرای 

خریـداران از بیـن بـرده اسـت. چراکـه قیمـت پایـه 

بورس کاال با بازار آزاد 10 تا 20 درصد نوسان داشته 

و همیـن عـدم تـوازن و ثبـات، خریـداران را بـرای 

نمی سـازد.  مشـتاق  کاال  بـورس  از  خریـد 

زیرسـاخت ها باید برای جذب مشتری مخصوصا 

واحدهـای تولیـدی کـه خود صـادرات محصوالت 

آلومینیومی انجام می دهند، فراهم شود. به طور 

تمـام  و  اسـت  اجرایـی  یـک عامـل  بـورس  کلـی، 

سیاسـت گذاری ها و دسـتورات اصلی برای انجام 

این کار، در جاهای دیگری تبیین می شود.

اگر بورس کاال مرجع شد، اختالفات  ■

قیمتی آلومینیوم برطرف خواهد شد

مدیر تدارکات و خرید شرکت آلومینیوم هزار 

در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

معامالت آلومینیومی در بورس کاال کاهش یافته است
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بر اینکه معامالت بورس تا چه میزان بر شفافیت 

قیمت گـذاری اثرگـذار اسـت، عنـوان کـرد: اگـر 

فراینـد عرضـه و معاملـه در بـورس کاال بـه صـورت 

مسـتمر باشـد، قطعـا مفیـد خواهـد بـود. در حـال 

حاضـر بعضـی از شـرکت ها برای عرضه شـمش در 

بـورس کاال اقـدام می کنند اما مشـتریان از بورس 

خرید نمی کنند. عمدتا به صورت مسـتقیم بین 

خود کارخانه ها خرید و فروش شمش آلومینیومی 

انجام می شـود. قیمت  آلومینیوم در بازار آزاد، با 

قیمت هـای اعـالم شـده بـرای ایـن محصـول در 

بورس کاال فاصله زیادی دارد که منطقی نیست. 

وی ادامه داد: تفاوت قیمتی آلومینیوم فقط 

باعـث از بیـن رفتـن شـفافیت شـده اسـت. اگـر 

بـورس کاال ممنـوع  از  فـروش در هرجایـی غیـر 

می شد و تنها مرجع برای تامین مواد اولیه، بورس 

کاال بـود، شـفافیت پایدارتـری بـه وجـود می آمـد. 

هم اکنون بسیاری از شرکت ها هستند که شمش 

و بیلت آلومینیومی خریداری و در بازار آزاد عرضه 

می کننـد کـه قیمـت آن نیـز بسـیار مناسـب تر از 

قیمت عرضه در بورس است و از طریق واسطه به 

دست مشتریان می رسد و هر کس به میزان توان 

خود و نه نیاز خود، خرید انجام می دهد.

عدم ثبات قیمت، مهم ترین دغدغه در  ■

صنعت آلومینیوم کشور

رونـد  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  هاشـمی 

صعـودی قیمـت جهانی آلومینیوم چـه تاثیری بر 

صنعت آلومینیوم کشور خواهد گذاشت، اظهار 

کـف  قیمـت  کـه  مـاه 1399  فروردیـن  در  کـرد: 

آلومینیـوم حـدود یـک هـزار و 423 دالر بـود، بـا 

اکثـر  جهـان،  سـطح  در  کروناویـروس  شـیوع 

کارخانه هـا تعطیـل شـدند و آلومینیـوم در بـورس 

فلـزات لنـدن بـا تقاضـای چندانی مواجه نبـود اما 

بعـد از گذشـت مدتـی، چـرخ تولیـد کارخانه های 

تعطیـل مجـدد شـروع بـه حرکـت کـرد و بـورس 

فلزات لندن نیز فعالیت بیش از پیش را در دستور 

کار قرار داد و آلومینیوم مانند بسـیاری از فلزات 

دوبـاره بـه حیـات خـود بازگشـت و در حـال حاضر 

قیمـت آلومینیـوم در LME، بـاالی دو هـزار و 500 

رونـد  بـه  نسـبی  ثبـات  یـک  طبـق  و  اسـت  دالر 

صعودی خود ادامه می دهد.

در  کـه  چیـزی  مهم تریـن  کـرد:  اضافـه  وی 

صنعـت آلومینیـوم داخـل کشـور در حـال حاضـر 

وجود دارد، در درجه نخست ثبات قیمتی است 

که به شدت برای تمام تولیدکنندگان محصوالت 

آلومینیومی صنایع  پایین دست و همچنین شرکت 

آلومینیوم هزار دغدغه اصلی به حساب می آید. 

شـرکت های تولیدی همیشـه به خرید مواد اولیه 

نیازمند هستند و باید حتما هر روز نیاز تولید را به 

هـر نحـوی تامیـن کننـد ولـی زمانـی که نوسـانات 

نرخ دالر و قیمت جهانی آلومینیوم همواره ادامه 

داشته باشد و در نقطه ای ثابت نشود، باز کسانی 

که ضرر می بینند فقط تولیدکنندگان هستند.

کـرد:  اذعـان  آلومینیـوم  تولیدکننـده  ایـن 

نوسانات نرخ ارز به شکل مستقیم روی فعالیت 

شـمش  اسـت؛  تاثیرگـذار  شـرکت  یـک  تولیـد  و 

آلومینیومـی بـا احتسـاب نـرخ دالر کـه افزایـش 

پیـدا کـرده اسـت، خریـداری می شـود. در زمانی 

ممکن است به یک باره، قیمت دالر کاهش پیدا 

کند و در نهایت روی قیمت تمام شده محصول 

تاثیر مستقیم داشته باشد و باعث شود تا ارزش 

شـمش خریـداری شـده بـه پایین تریـن حد ممکن 

برسـد. یـک واحـد تولیـدی بایـد همیشـه در حـال 

فعالیـت باشـد و تمـام خطـوط تولیـد بـه فعالیـت 

خود ادامه دهند تا تعهدات شرکت به مشتریان 

اجـرا شـود. افزایـش و کاهـش نـرخ ارز عـالوه  بـر 

هـم  مشـتریان  بـرای  می توانـد  تولیدکننـده، 

دردسرساز شود.

فرایند واردات به شـدن پرچالش و  ■

زمان بر است

مدیر تدارکات و خرید شرکت آلومینیوم هزار با 

اشاره به فعالیت مجدد کارخانه  های چینی بعد از 

بحـــــران ابتــــدایی کرونــــا، گفــــت: بسیــــاری از 

تولیدکننـدگان ایرانـی مـواد مـورد نیـاز خـود را از 

شـرکت های چینـی خریـداری می کننـد و در حـال 

حاضر می  توانند نگران انجام تعهدات تولیدکنندگان 

چینی در تحویل محصول نباشند اما چالش اصلی 

کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، ایـن اسـت که فرایند 

اخذ مجوز برای خروج ارز به شـدت طوالنی اسـت 

و در این میان، بعضا افزایش قیمت رخ می دهد که 

جبران آن معضل بزرگی است.

قیمت پایه بورس کاال با بازار آزاد 
10 تا 20 درصد نوسان داشته 

و همین عدم توازن و ثبات، 
خریداران را برای خرید از بورس 

کاال مشتاق نمی سازد
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تولید 430 هزار تن مس محتوی را محقق می کنیم

مالیات بر ارزش افزوده، کارخانه را به تعطیلی کشاند!
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مدیـر امـور برنامه ریـزی و نظـارت شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: شـرکت مـس در تمام حوزه ها همواره مسـیر توسـعه و 
رشـد را در پیـش گرفته اسـت و در این راسـتا بـا برنامه ریزی بـرای احداث یا توسـعه واحدهای تولیـدی، برای رسـیدن به رکورد 

جدید 430 هزار تن تالش می کند و بر اساس سابقه درخشان این شرکت، قطعا به این مهم نیز دست خواهد یافت.

مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران:

تولید 430 هزار تن مس محتوی را محقق می کنیم

سـعد عبـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت مس در تالش اسـت که در سـال 1403 به 

ظرفیت تولید 430 هزار تن مس محتوی معدنی 

دست یابد. شاخص اصلی شرکت هایی همچون 

شـرکت مـس کـه صنعتـی و معدنـی هسـتند، بـه 

دلیـل اینکـه خود به مـواد اولیه دسترسـی دارند، 

مس محتوی به حساب می آید.

وی افـزود: بنابرایـن اگر مس محتوی معدنی 

بـه  رسـیدن  دهیـم،  قـرار  شـاخص  عنـوان  بـه  را 

430هزار تن مس معدنی به 520 هزار تن کنسانتره 

نیـاز دارد و ایـن میـزان کنسـانتره تـا سـال 1403 از 

معادن و کارخانجات تغلیظ دره آلو حدود 120هزار 

تن، دره زار 150 هزار تن و کارخانجات فلوتاسـیون 

تـن،  70هـزار  سرچشـمه  مـس  مجتمـع  سـرباره 

اسـتخراج شـده و اگر موانع زیسـت محیطی دره 

زرشـک یـزد نیـز حـل شـود حـدود 80 هـزار تـن از 

آنجـا کنسـانتره حاصـل می شـود.، همچنیـن از 

تـن  هـزار   100 حـدود  نیـز  فیـروزه  چـاه  معـدن 

کنسانتره به دست می آید.

مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شـرکت ملی 

صنایع مس ایران در ادامه گفت: پنج معدن نام 

برده شده، در اولویت ما برای رسیدن به ظرفیت 

430 هـزار تـن هسـتند. در حـال حاضـر، ظرفیـت 

تولیـد مـس محتـوی 290 هـزار تـن اسـت کـه بـا 

520هزار تن و سه هزار تن کاتد لیچینگی که در 

مجتمـع سـونگون تولیـد می شـود و همچنیـن بـه 

خـارج  از  کـه  تـن کنسـانتره ای  هـزار  همـراه 50 

بـه  مجمـوع  در  می شـود،  خریـداری  شـرکت 

430هـزار تـن مـس محتـوی می رسـیم. در سـال 

1399 حداقـل نزدیـک بـه 21 تـا 25 درصـد پـروژه 

دره آلو، 15 درصد طرح دره زار پیشرفت داشت و 

قطعـا در سـال 1400 کارخانه هـای دره آلـو و دره زار 

افتتـاح خواهـد شـد. در سـال جـاری ایـن پروژه هـا 

به اتمام خواهد رسید اما ممکن است راه اندازی 

آن ها به سال 1401 موکول شود.

فلوتاسیـــــون  پـروژه  کــــرد:  عنــــوان  عبـدی 

سـرباره نیز در اواخر سـال 1400 به مراحل پایانی 

نزدیک خواهـــد شــــد. گفتنی اســـت کـــه معدن 

طـرح چـاه فیــــروزه نیــــز بــــه ســــال 1401 موکـول 

می شــــود امــــا در سال هــــای 1402 و 1403 قطعا 

برنامه دره زرشک یزد، ذوب و پاالیشگاه سونگون، 

توسـعه پاالیشـگاه سرچشـمه و توسـعه پاالیشـگاه 

ایـن  کـه  داریـم  کار  دسـتور  در  را  خاتون آبـاد 

پروژه ها تاثیری در افزایش مس محتوی معدنی 

و شاخص اصلی ندارند.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـه طـور کلـی 

می توان گفت برنامه ریزی شرکت مس به سمتی 

حرکت می کند که عالوه بر افزایش میزان تولید و 

افتتاح واحدهای جدید، مجموعه های قدیمی تر 

را نیـز بـه روز رسـانی کنـد و در واقـع در هـر دو 

مسـیر از حداکثـر تـالش خـود دریـغ نکنـد؛ قطعـا 

اسـتفاده از تکنولـوژی روز و تجهیـزات مـدرن بـه 

این مهم کمک خواهد کرد.
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مالیات بر ارزش افزوده، کارخانه را به تعطیلی کشاند!
مدیرعامـل بازرگانـی و تولیـد مـس 999 زنجان گفت: بعـد از چهار سـال از اخذ مجو فعالیـت نه تنها موفق به دریافت تسـهیالت 
از بانـک نشـدیم بلکـه جریمه هـای متعدد مالیاتـی خسـارت های فراوانی را بـه مجموعـه وارد کـرد و در نهایت، اقـدام به تعطیلی 

کارخانه خود کردیم.

مدیرعامل کارخانه بازرگانی و تولید مس 999 زنجان:

محمدرضـا صادقـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: بازرگانـی و تولیـد مـس 999 زنجـان در 

زمینه تولید ظروف مسی فعالیت می کرد که از 

سـال 1396 بـه علـت مشـکالتی ماننـد فشـارهای 

مالـی ناشـی از مالیـات بـر ارزش افـزوده، تعطیـل 

شـد. چراکـه قـادر نبودیـم این متغیـر را به قیمت 

نهایی محصول اضافه کنیم.

وی افـزود: مهم تریـن عامـل تعطیلـی شـرکت 

طـی چهـار سـال اخیـر، مالیـات بـر ارزش افـزوده 

محصـوالت بـود کـه نمی توانسـتیم روی قیمـت 

نهایـی محصـوالت خـود، ایـن مبلـغ را اضافـه و در 

فاکتور فروش خود قید کنیم و به همین جهت با 

کمبود شدید نقدینگی و ضرر مالی مواجه شده و 

مجبور به توقف خطوط تولید و در نهایت بستن 

کارخانه شدیم. بعضی از رقیبان ما به عنوان یک 

شرکت رسمی ثبت نشده بودند و در بحث ارزش 

افزوده پرونده نداشتند. بنابراین می توانستند به 

راحتی محصوالت خود را نیز به قیمت دلخواه به 

مشتریان عرضه کنند اما شرکت ما به دلیل اینکه 

باید تمام اطالعات فروش را به صورت رسـمی به 

ثبـت می رسـاند، نمی توانسـیم هزینـه مـازادی از 

مشتریان خود دریافت کنیم.

ایـن تولیدکننـده ظـروف مسـی ادامـه داد: بـا 

صحبت ها و پیگیری هـــای مـــداوم و اقـــدام بـــه 

ثبت نـــــام بــــرای دریافــــت وامـــی کــه مختـــص 

تولیدکنندگانـی کـه پروانـه بهره برداری داشـتند، 

در نظر گرفته شده بود، تمامی تعهدات مالیاتی 

خـــود را عملـــی کردیـــم امـا بـا وجود اینکـه بانک 

مربوطـه هـم اعـالم کـرده بـود می توانیـم سـند 

اصلـی کارخانـه در شـهرک صنعتـی زنجـان را بـه 

عنوان وثیقه قرار دهیم، متاسفانه به وعده خود 

عمل نکرد و نتوانستیم تسهیالت مورد نظر خود 

را نیز دریافت کنیم.

صادقی در توضیح تکنولوژی مورد استفاده در 

خطـوط تولیـد ظروف مسـی ایـن کارخانه، تصریح 

کرد: روش کار در این کارخانه سنتی بود و فقط در 

بعضی بخش ها از دستگاه پرس استفاده می کردیم. 

محصـوالت تولیـدی ایـن کارخانـه، قابلمـه، ظرف، 

پیالـه، کتـری و... بـود. اسـتان زنجـان بـه نوعـی 

قطـب ظـروف مسـی ایران به حسـاب می آیـد و به 

همیـن دلیـل مشـتریان ایـن محصـوالت عمدتـا 

عامـالن فـروش آن در سـطح اسـتان هسـتند و از 

شـهرهای مجـاور نیـز سـفارش داشـتیم. بنابرایـن 

مشتریان تولیدکنندگان ظروف مسی، همیشگی و 

ثابت هستند و در صورتی که هنوز می توانستیم 

سـفارش های  قطعـا  دهیـم،  ادامـه  خـود  کار  بـه 

بیشتری نیز دریافت می کردیم.

مدیرعامل کارخانه بازرگانی و تولید مس 999 

زنجان در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه آیـا قبـل از بـروز مشـکل کمبـود 

نقدینگی در نظر داشتید برنامه توسعه ای را رقم 

بزنیـد یـا خیـر، تصریـح کـرد: ما موفـق بـه دریافت 

پروانـه بهره بـرداری شـدیم و بـه صـورت آزمایشـی 

شروع به تولید کردیم که متاسفانه به دلیلی که 

بیـان شـد، نتوانسـتیم به تولید قطعـی خـود ادامه 

دهیـم. بنابرایـن فرصـت رسـیدن به ثبـات تولید و 

برنامه ریزی برای توسعه فعالیت از ما گرفته شد.

ایـن تولیدکننـده ظـروف مسـی در پایـان ایـن 

گفت وگـو در خصـوص امکان از سـرگیری فعالیت 

خـود، گفـت: هنـوز هیچ یک از مشـکالت به جود 

آمده تا کنون حل نشده و مسئولی هم پیدا نشده 

که سعی در حل آن ها داشته باشد. با این اوصاف 

نمی تـوان بـرای ادامـه فعالیـت تصمیـم جدیـدی 

اتخاذ کرد. متاسـفانه مسـئولین تولیدکنندگان را 

عامـل بـه وجـود آمـدن مشـکالت می داننـد و بـه 

نوعـی پیـدا کردن منشـا معضـل را به تولیدکننده 

واگذار کرده اند؛ تا زمانی که این دیدگاه ادامه دار 

باشد، نمی توان کاری از پیش برد.
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سال 1399، جهنم تولیدکنندگان بود!

در آتش مالیات ها، خشک و تر با هم می سوزند!
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مدیرعامل شـرکت کوشـا تجارت نوین زنجان گفت: در سـال گذشـته بسـیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شـدند و یا میزان تولید 
خـود را کاهـش دادند؛ در سـال جـاری نیز افزایش حـدود 40 درصدی حقـوق کارگران و سـخت گیری های مالیاتی، شـرایط تولید 

را سخت تر از پیش کرده است.

مدیرعامل شرکت کوشا تجارت نوین زنجان:

سال 1399، جهنم تولیدکنندگان بود!

ناصـر فرخـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت کوشـا تجارت نوین زنجان از سـال 1389، 

در زمینـه تولیـد پـودر روی، گـرد روی، آند و کاتد 

روی فعالیت می کند و ظرفیت تولید درج شده 

در پروانه بهره برداری دو هزار و 700 تن قید شده 

اسـت. از محصوالت شـرکت ما در کارخانه های 

تولید شمش روی استفاده می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در سال گذشته 

بـا چـه چالش هـای تولیدی مواجـه بودید، تصریح 

کـرد: در سـال 1399 ،تولیـدی وجـود نداشـت کـه 

بخواهیـم از چالش هـا صحبت کنیـم! سـال 1399 

جهنـم همـه تولیدکننـدگان صنایـع پایین دسـت 

کشـور بـود؛ دولـت بالیـی بـر سـر تولیدکننـدگان 

درآورد که بسـیاری از فعاالن صنعتی، مجبور به 

کاهـش میـزان تولیـد و حتـی تعطیلـی واحدهـای 

خـود شـدند. قیمـت مـواد اولیه آن چنـان بی رویه 

افزایش پیدا کرد که کمتر کسـی بدون چالش و 

مشـکل در نقدینگـی خـود، توانسـت نیاز خـود را 

تامین کند.

تعداد نیروها به یک هشتم رسید ■

ادامـه گفـت:  در  فعـال صنعـت روی  ایـن 

عـالوه  بـر موضـوع تامیـن مـواد اولیـه، افزایـش 

حقـوق کارگـران کارخانـه نیـز، معضـل دیگـری 

بـود کـه بـرای مـا بـه وجـود آمـد و هم اکنـون بـه 

جـــای 40 نفر نیــروی انســــانی، با پنـــج نفـــر در 

خطـــــوط تولیـــــد مشغــــول بـــه کــــار هستیـــم. 

معضالت یکی پس از دیگری در سـال گذشـته 

بـــــه  می تـــــوان  کــــه  کردنــــد  خـــــودنمــــایی 

مانــــع تراشی هـــای اداره مالیـــــات و دارایــــی و 
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سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای این شـرکت نیز 

اشاره کرد.

قیمت ها بدون منطق افزایش یافت ■

فرخــــی در خصــــوص مــــواد اولیــــه مــــورد 

استفاده در خطوط تولید شرکت کوشا تجارت 

روی،  شـمش های  از  گفـت:  زنجـان،  نویـن 

آلومینیوم، سـرب و مس برای تولیدمحصوالت 

خـود اسـتفاده می کنیـم. حـدود دو سـال قبـل، 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  20هـزار  مـس 

قیمت گـذاری شـده بـود و حـاال بایـد 230 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم آن را تهیـه کنیـم 

امــــا بـــــه همیــــن میــــزان آیا یک تولیــدکننــــده 

می توانــــد قیمـــت تمــــام شده محصــول خــود 

را افزایـش دهـد تـا متحمل ضرر نشـــود؟! پاسـخ 

ایـــن ســوال منفی اســت زیرا مشتریــان میــزان 

محدودی قدرت خرید دارند.

نیـز  جدیـد  سـال  در  گفـت:  همچنیـن  وی 

حقـوق کارگـران بـه میـزان  40 درصد افزایش پیدا 

کـرده اسـت و همـه واقف هسـتند کـه این میزان 

افزایـش دسـتمزد نیـز بـرای کارگران کم اسـت اما 

سـوالی کـه بـه وجـود می آیـد ایـن اسـت کـه آیـا 

می توان در این راستا برای جلوگیری از ضرردهی 

کارفرمـا، بـه قیمـت تمـام شـده محصـول اضافـه 

کـرد تا بتوانیم هزینه های بیمه و حقـوق کارگران 

را بـه راحتـی پرداخـت کنیـم؟ وعـده مانع زدایـی 

داده شـده امـا تـا کنـون جـز مانع تراشـی چیـزی 

عاید تولیدکنندگان نشده است.

خطوط تولید آلمانی کارخانه در حال حاضر  ■

خاک می خورد!

مدیرعامل شرکت کوشا تجارت نوین زنجان 

در خصـوص تکنولـوژی خطوط تولید این شـرکت 

اذعان کرد: هرینه های سـنگینی را صرف کردیم 

تا از کشور آلمان خطوط تولید خود را وارد کنیم 

امـا حـاال نزدیـک بـه سـه سـال اسـت کـه ایـن خـط 

تولیـد خامـوش اسـت. ایـن خـط بـرای تولیـد گـرد 

روی اسـت کـه در دنیـا تولیدکننـدگان زیـادی 

نیسـتند کـه از ایـن تکنولـوژی بهـره ببرنـد. بـا این 

حـال، کسـی پاسـخگوی این رکود تولید بـه وجود 

آمده نیست.

در پاسخ به اعتراض، جریمه میلیونی در  ■

انتظار ما است

ایـن فعـال صنعـت روی در ادامـه در پاسـخ به 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا 

دولـت حمایـت کافـی را از بخـش تولیـد دارد یـا 

خیر، تصریح کرد: خیر؛ به عنوان مثال در حالی 

کـه فروشـی بـه آن صـورت نداریـم، از طـرف اداره 

مالیـات جریمه هـای سـنگینی بـرای مـا تراشـیده 

شـده اسـت؛ به طوری گویا فروش داشته ایم و آن 

را اعالم نکرده ایم. قوانین مالیاتی کشور سفت و 

تـا   100 مثال،مبالـغ  عنـوان  بـه  و  اسـت  سـخت 

200میلیـون جریمـه دیرکـرد بابت عـدم حضور به 

موقع در وقت تعیین شده از سوی سازمان امور 

مالیاتـی کشـور صادر می شـود. مسـئولی هـم در 

ایـن خصـوص حاضـر بـه پاسـخ گویی نیسـت تـا 

بتوانیم اعتراض خود را به گوش آن برسانیم.

ادعاهای غلط ■

برخـــــی  ادعــــای  بـــــه  انتقـــــاد  در  فرخـــــی 

تولیدکننـدگان مبنـی بـر اینکـه بـه علـت افزایـش 

نـرخ ارز، قیمـت مـواد اولیـه و در نتیجـه هزینـه 

تولیـد، میـزان افزایش یافتـه را روی قیمت نهایی 

محصول محاسـبه کرده و به فروش می رسـانند، 

تاکید کرد: قیمت فلزات در بورس فلزات لندن 

کـه یـک مرحـع جهانـی اسـت، تعییـن و تثبیـت 

می شـود و تولیدکننـده به هیچ عنـوان نمی تواند 

خـارج از حـدی قیمـت محصـول خـود را افزایـش 

دهـد تـا بـه این وسـیله از ضررهـای احتمالی خود 

جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: تولیدکننده شمش های فلزات 

پایـه نظیـر روی و آلومینیـوم نمی توانـد حتـی یـک 

 ،LME ریـال هـم افـزون بر قیمت تثبیـت شـده در

محصول خود را در بازار به فروش برساند.

مدیرعامل شرکت کوشا تجارت نوین زنجان 

در پایـان گفـت: متاسـفانه اوضاع به نحوی پیش 

رفته اسـت که در پاسـخ به هر اعتراضی از سـوی 

و  می یابـد  افزایـش  مانع هـا  تولیدکننـدگان، 

برچسب ها گوناگونی به تولیدکننده می زنند اما 

تولیدکننـده بایـد بتوانـد نسـبت بـه رکـود تولیـد 

معتـرض شـود تـا بلکـه یـک مسـئول یـا یـک نهـاد 

بتواند راه چاره ای بیندیشد.

عالوه  بر موضوع تامین مواد اولیه، 
افزایش حقوق کارگران کارخانه 

نیز، معضل دیگری بود که برای ما 
به وجود آمد و هم اکنون به جای 

40 نفر نیروی انسانی، با پنج نفر در 
خطوط تولید مشغول به کار هستیم
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مدیرعامـل شـرکت افق گـداز زنـگان گفـت: قوانیـن مالیاتـی مطابق با شـرایط حاکم بـر اقتصاد و صنعت کشـور نیسـت و در این 
زمینه، شرایط تولید و فروش شرکت ها مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت افق گداز زنگان:

در آتش مالیات ها، خشک و تر با هم می سوزند!

سید امیر میردامادیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: شرکت افق گداز زنگان فعالیت خود را در 

سال 1388، با ظرفیت تولید ساالنه هشت هزار تن 

شـمش  آلیـاژی روی آغـاز کـرده اسـت. در حـال 

حاضر، می توان گفت به دلیل مشکالت مختلفی 

که در سال 1399 برای همه تولیدکنندگان در تمام 

صنایع کشـور نمود بیشـتری یافت، تولید ماهانه 

شرکت به تولید  روزانه کمتر از 10 تن رسید. طی 

جلسـاتی که با اسـتاندار استان زنجان نیز برگزار 

شـد، بـه چالش هـای موجـود در صنعـت سـرب و 

روی پرداختیم. مشـکالت عدیده ای وجود دارد 

کـه متاسـفانه نهادهـای مربوطـه بـه نوعـی بـه 

دنبال رفع آن نیستند.

عدم آگاهی سازمان امور مالیات و  ■

دارایی از وضعیت شرکت ها

عنـوان  زنـگان  افق گـداز  شـرکت  مدیرعامـل 

کرد: به طور مثال، سازمان امور مالیات و دارایی 

بر این اصول قدم برمی دارد که طبق قوانین باید 

عمل کنند اما متاسفانه هیچ دقتی به اینکه در 

شرکت ها چه می گذرد و آیا از نظر تولید و فروش 

با چالشـی مواجه هسـتند یا خیر، ندارد. در یک 

روی  فقـط  کـه  سـوری  زمانـی شـرکت های  بـازه 

کاغذ وجود داشتند، مانند قارچ در کشور رشد 

کردنـد و جهـت جلوگیـری از ایـن امـر، مبنـای 

معامالت بر این شد که شرکت ها باید دارای کد 

اقتصـادی بـوده و برای پرداخت ارزش افزوده نیز 

قانـون  ایـن  امـا  باشـند  داشـته  را  آن  گواهـی 

نتوانسـت به طور کامل جلوی تولیدکننده  نماها 

را بگیرد و بعضا مشخص شد که برخی شرکت ها 

فعالیـت  و  دارنـد  وجـود  کـد  صـورت  بـه  فقـط 

تولیدی ندارند!

وی خاطرنشان کرد: ادارات دولتی دیگر نیز 

در هـر مقطعـی، بنـا بـر انجـام وظیفـه خـود، برای 

را  مشـکالتی  ناخواسـته  یـا  خواسـته  شـرکت ها 

دسـت وپا می کننـد. بایـد بـه عنـوان یـک ناظـر 

دولتـی در ابتـدا بررسـی کننـد که یک شـرکت از 

نظـر تولیـد، فـروش، تامین مواد اولیـه و درآمد در 

چه وضعیتی به سر می برد.

قوانین مطابق با شرایط اقتصادی نیست ■

ایـن فعال صنعت روی همچنیـن اضافه کرد: 

متاسـفانه نهادهای یاد شـده با اسـتناد به قوانین 

وضع شـده در حالت عادی اقتصاد کشـور، عمل 

می کنند بدون اینکه توجه کنند در حال حاضر 

شـرایط اقتصـاد کشـور بـه شـدت دچـار بحـران و 

چالش شده و به تبع آن، وضعیت مالی شرکت ها 

نیـز تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن امـر فقط 

باعـث زمیـن خـوردن تولیدکننـدگان و بـه طـور 

کلی، صنعت کشور خواهد شد.

حـل  بـرای  بایـد  کـرد:  تاکیـد  میردامادیـان 

و  شـود  انجـام  اولویت بنـدی  نیـز  معضـالت 

اولین اولویت هم ادامه اشتغال تولیدکنندگان 

و نیروهای انسـانی مسـتقر در کارخانه ها باشـد؛ 

چراکـه بیـکار شـدن نیروهـای انسـانی قطعـا برای 

بـه  داشـت.  خواهـد  سـنگینی  تبعـات  کشـور 

صورت کلی، بیشترین انرژی در همه واحدهای 

تولید صرف پاسـخگویی به مسـئولین می شـود 

و تولیدکننـدگان از رونـد عـادی فعالیـت خـود 

باز می مانند.

شرکت ها نقدینگی کافی در اختیار ندارند ■

مدیرعامل شرکت افق گداز زنگان با اشاره به 

کمبـود نقدینگی شـرکت ها، اذعـان کـرد: در یک 

بـازه زمانـی می توانسـتیم بـا مبلـغ یـک میلیـارد 
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تومـان، بـه میـزان هـزار تـن مـواد اولیه تهیه کنیم 

امـا هم اکنـون بـا این مبلغ تنها می توان 100 تـا 200 

تـن مـاده اولیـه تامین کرد. متاسـفانه نمی توانیم 

ایـن حجـم تـورم را جبـران کنیـم؛ چراکـه بـه ایـن 

میزان، ذخیره نقدی نداریم. حتی اگر این میزان 

نقدینگـی در شـرکتی وجـود داشـته باشـد، بـرای 

پرداخـت قبـوض خدماتـی، حقـوق کارگـران، حـق 

بیمه آن ها و... صرف می شود.

وی اضافـه کـرد: در کشـورهای دیگـر، زمانـی 

که یک شـرکت ورشکسته می شـود، دارایی پولی 

کـه از آن کارخانـه دریافـت کـرده را بـه صاحـب 

متاسـفانه  ایـران  در  امـا  بازمی گردانـد  کارخانـه 

فراینـد بـه گونـه دیگـری رقـم می خـورد؛ دارایـی 

همـه هزینه هـای دریافـت شـده را نـزد خـود نگـه 

آن شـرکت  آینـده  اینکـه در  امیـد  بـه  مـی دارد؛ 

مجددا بتواند فعالیت کند و و سوددهی داشته 

باشـد و در آن صـورت، ممکـن اسـت مقـداری از 

وقتـی  شـود.  داده  تولیدکننـده  بـه  پـول  ایـن 

و  نباشـد  موجـود  کافـی  میـزان  بـه  نقدینگـی 

بـه سـازمان  تولیدکننـده تمـام سـرمایه  خـود را 

مالیـات بدهـد، نمی توانـد بـه سـادگی روی پـای 

خود بایستد.

مطرح ها از ما خرید می کنند ■

مدیرعامل شرکت افق گداز زنگان در پاسخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

عمـــــده مشتریــــان ایـــــن واحــــد تولیــــدی، چـــه 

شرکت هـــایی هستنـــد، عنـــوان کــــرد: عمــــوم 

مشـتریان محصـوالت مـا، واحدهای تولیدکننده 

محصـوالت آلیـــاژی گالوانیـزه  و زامـاک  هسـتند؛ 

شـرکت های مطرحی مانند فوالد مبارکه، صنایع 

هفـت  المـاس، ورق خـودرو، نـورد و لولـه سـمنان، 

واحدهـــای تولیدکننـده یـراق آالت، دسـتگیره و 

شـیرآالت بهداشـتی جـزو مشـتریان شـرکت مـا 

محسوب می شوند.

وی در ادامـه بـه تنـوع شـمش های آلیـاژی 

اشـاره کـــرد و گفـــت: میــــزان خلـوص و آنالیـز 

شـمش تولید شـده به نسـبت درصد فلزاتی که 

بسـتگی  دارد،  وجـود  مصرفـی  آلیاژهـای  در 

دارد. بـه عنـوان مثـال، زامـاک 5، دارای مـس، 

منگنز و آلومینیوم است در صورتی که زاماک 3، 

فقـط دارای منگنـز و آلومینیـوم بـا درصدهـای 

مختلف است.

از تکنولوژی داخلی بهره می بریم ■

میردامادیـان روش تولیـد محصـوالت خـود 

را ریخته گـری و ذوب معرفـی کـرد و در مـورد 

خطـوط  در  شـده  گرفتـه  کار  بـه   ماشـین آالت 

تولیـد شـرکت، اظهـار کـرد: همـه دسـتگاه ها و 

ایرانـی  کامـال  تولیـد  خـط  درون  تجهیـزات 

هسـتند. ممکن اسـت سـوال به وجود بیاید که 

نشـده  اسـتفاده  خارجـی  ماشـین آالت  از  چـرا 

است و این امر دو دلیل دارد؛ یک اینکه چندین 

سـال اسـت کـه تحریـم هسـتیم و نمی توانیم به 

همیـن راحتـی دسـتگاهی را وارد کنیـم و دوم 

اینکـه مشـابه همیـن دسـتگاه های خارجـی در 

داخـل کشـور بـا کیفیـت خیلـی باالتـر سـاخته 

از  تجهیـزات  واردات  بـه  الزامـی  و  می شـوند 

خارج از کشور نیست.

این فعال صنعت روی در پاسـخ به این سـوال 

که آیا در زمینه تامین مواد اولیه نیازمند واردات 

هسـتید یـا خیـر، تصریـح کـرد: در سـال های قبـل 

برای تامین مواد اولیه خود، شمش های آلومینیومی 

امـا  می کردیـم  وارد  چیـن  مثـل  کشـورهایی  از 

اکنـون ایـن مـواد اولیه توسـط کارخانه هـای بزرگ 

کشـور، تولیـد می شـوند و از داخـل تامین خـود را 

انجام می دهیم.

باید برای حل معضالت نیز 
اولویت بندی انجام شود و 

اولین اولویت هم ادامه اشتغال 
تولیدکنندگان و نیروهای انسانی 

مستقر در کارخانه ها باشد
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رشد 188 درصدی درآمد گل گهر در فروردین ماه

ادامه رکوردشکنی فوالد هرمزگان در تولید تختال

رشـد 564 درصدی درآمد »فخوز« در پنج سال اخیر
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال جـاری توانسـت 

یکی از بهترین عملکردهای خود را از نظر تولید 

به ثبت برسـاند و رکوردهای جدیدی را به ثبت 

تولیـد  در  رکـورد   12 کـه  طـوری  بـه  رسـاند. 

کنسـانتره و گندلـه شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهـر ثبـت شـد. تولیـد مـاه خطـوط 1، 2، 3 بـا 

تنـاژ  بـا  قبـل  )رکـورد  تـن  و 410  هـزار  تنـاژ 642 

642هـزار و 13 در بهمـن 99 بـوده اسـت(، تولیـد 

ماه خط 4 با تناژ 261 هزار و 438 تن )رکورد قبل 

بـا تنـاژ 257 هـزار و 526 در شـهریور 99 بـوده 

تنـاژ  بـا   7  ،6  ،5 خطـوط  مـاه  تولیـد  اسـت(، 

643هـزار و 898 تـن )رکـورد قبـل با تناژ 640 هزار 

مـاه  تولیـد  اسـت،  بـوده   99 بهمـن  در   582 و 

کارخانـه غبـار بـا تنـاژ 96 هـزار و 704 تـن )رکـورد 

قبـل بـا تنـاژ 95 هـزار و 490 تن در بهمن 99 بوده 

تنـاژ  بـا  هماتیـت  کارخانـه  مـاه  تولیـد  اسـت(، 

84هـزار و 382 تـن )رکـورد قبـل بـا تنـاژ 73 هـزار و 

651 در آذر 99 بـوده اسـت( و تولیـد مـاه کارخانـه 

بـدون  و 501  هـزار  تنـاژ 542  بـا  گندله سـازی 2 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر با فـروش یک میلیون 206 هـزار تن محصول طی فروردین ماه امسـال موفق به کسـب 30هزار 
و 723 میلیارد ریال درآمد شد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 188 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 188 درصدی درآمد گل گهر در فروردین ماه
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ریزدانـه )رکـورد قبـل بـا تنـاژ 540 هـزار و 201 در 

بهمن 99 بوده است(، رکوردهای بود که گل گهر 

برجـای  خـود  از  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در 

گذاشـت. البتـه برخـی از رکوردهـای این شـرکت 

به صورت روزانه و برخی دیگر کیفی بودند. در 

بخـش فـروش نیـز گل گهـر رکوردهـای فـروش و 

کسب درآمد ماهانه را جابه جا کرده است.

رشد 39 درصد تولید کنسانتره در گل گهر ■

نمودار 1 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
 1400 سـال  مـاه  فروردیـن  در  گل گهـر  صنعتـی 

توانست یک میلیون و 59 هزار و 988 تن گتدله 

تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  افزایـش  درصـد   4 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه سـال قبل 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 14 هـزار و 496 تـن 

گندله تولید کند.

گل گهـر طـی فروردیـن مـاه سـال جـاری یـک 

میلیـون و 550 هـزار و 397 تـن کنسـانتره تولیـد 

کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  رشـد  39درصـد 

فروردیـن مـاه سـال 1399، یک میلیـون و 109 هزار 

و 318 تن کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در فروردیـن مـاه امسـال موفـق شـد 

9هـزار و 443 تـن گندلـه ریزدانـه تولید کند. این 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، 11 هـزار و 

502تن گندله ریزدانه تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در فروردین ماه سال 1400 به دو میلیون 

و 619 هـزار و 828 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در 

گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی 

22درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

فروردین ماه سال 1399 موفق به تولید دومیلیون 

و 135 هزار و 316 تن محصول شده بود.

فروش گل گهر 12 درصد رشد یافت ■

همان طور که در نمودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن 

ماه سال 1400 توانست 900 هزار و 931 تن گندله 

سـنگ آهن را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند. 

گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود 918 هـزار و 505 تـن گندلـه را در 

بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهر در فروردین ماه سـال جاری 

موفـق بـه فـروش 302 هـزار و 718 تـن کنسـانتره 

سـنگ آهن در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

137 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت 

بـود  توانسـته  پیـش  سـال  مـاه  فروردیـن  در 

128هزار و 152 تن کنسـانتره را در بازار داخلی 

به فروش برساند.

سـال  مـاه  فروردیـن  در  توانسـت  »کگل« 

جـاری دو هـزار و 685 تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش برسـاند. این شـرکت 

در فروردیـن مـاه سـال قبـل 27 هـزار و 954 تـن 

گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی به فروش 

رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال 1400 بـه 

یـک میلیـون و 206 هـزار و 334 تـن رسـید که این 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش 

12 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

یـک  بـود  توانسـته  مـاه سـال گذشـته  فروردیـن 

در  را  محصـول  تـن   611 و  هـزار  و 74  میلیـون 

بازارهای داخلی بفروشد.

رشد 160 درصدی درآمد گندله گل گهر ■

نمودار 3 حاکی از آن اسـت شـرکت معدنی 
و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال 1400 

بازارهـای  در  گندلـه  فـروش  از  اسـت  توانسـته 

داخلـی 24 هـزار و 991 میلیـارد و 732 میلیـون 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 160 درصـد 

در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش 

فروردیـن مـاه سـال 1399 توانسـت بـود از فـروش 

گندلـه در بازارهـای داخلـی 9 هزار و 611 میلیارد 

و 455 میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال جاری 

موفق به کسب درآمد پنج هزار و 719 میلیارد و 

در  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی  میلیـارد   158

بازارهای داخلی شده است که در هم سنجی با 

مـدت مشـابه سـال قبـل 525 درصـد رشـد یافتـه 

اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال گذشته 

914 میلیـارد و 395 میلیـون ریـال از محل فروش 

کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در فروردیـن مـاه امسـال موفـق بـه 

کسـب 12 میلیارد و 537 میلیون ریال درآمد از 

فـروش گندلـه ریزدانـه در بازارهای داخلی شـده 

اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال گذشته 

130 میلیارد و 545 میلیون ریال درآمد از فروش 

گندله ریزدانه در بازار داخلی داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال جـاری 30 هـزار و 

723 میلیارد و 437 میلیون ریال شده است که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 188 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در فروردین ماه سـال پیش توانسـته بود 

ریـال  میلیـون  و 395  میلیـارد  و 656  هـزار   10

درآمد داشته باشد.

رشد 164 نرخ فروش کنسانتره گل گهر ■

آن اسـت کـه شـرکت  از  نمـودار 4 حاکـی 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال 

جاری گندله خود را به نرخ 27 میلیون و 739هزار 

و 896 ریال به ازای هر تن و نیز کنسانتره را به نرخ 

18 میلیـون و 892 هـزار و 692 ریـال بـه ازای هـر تـن 

فروخته است. در حالی که نرخ فروش گندله این 

شـرکت در فروردین ماه سـال گذشـته 10 میلیون و 

464 هـزار و 238 ریـال بـه ازای هـر تـن و نرخ فروش 

کنسانتره نیز هفت میلیون و 135هزار و 238 ریال 

بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. بـه این ترتیـب در نرخ 

گندلـه 162 درصـد و کنسـانتره 164 درصـد رشـد 

اتفاق افتاده است.

مجموع فروش داخلی شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در 

فروردین ماه سال 1400 به یک 
میلیون و 206 هزار و 334 تن 

رسید که این میزان در هم سنجی 
با مدت مشابه سال پیش 12 

درصد افزایش یافته است. این 
شرکت در فروردین ماه سال 

گذشته توانسته بود یک میلیون و 
74 هزار و 611 تن محصول را در 

بازارهای داخلی بفروشد
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شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت طی پنج سـال اخیـر بـا بازاریابی های بـه موقع 
خـود به ویـژه در حوزه صادرات، درآمد خـود را 564 درصد افزایش دهـد و از 46 هزار 

میلیارد ریال به 306 هزار میلیارد ریال برساند.

رشد 564 درصدی درآمد »فخوز« در پنج سال اخیر
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، بـا رکـود رخ داده در صنعـت 

بـه  فـوالد  از سـال 1393، مصـرف  فـوالد کشـور 

شـدت کاهش یافته و تولیدکنندگان به نوعی با 

خطـر کاهـش تولیـد و دپـوی محصـول در انبـار 

بـرای  از شـرکت ها  بسـیاری  امـا  مواجـه شـدند 

برون رفت از این وضعیت راه دیگری را یافتند و 

آن هـم صـادرات بـود. بـه طـوری کـه ایـران از یک 

یـک  بـه   90 دهـه  اوایـل  در  فـوالد  واردکننـده 

صادرکننـده در اواخـر آن تبدیـل شـد. یکـی از 

شـرکت هایی کـه توانسـت با غلبه بـر چالش های 

صـادرات، خـود را بـه عنـوان یـک برنـد صادراتـی 

مطـرح سـازد و درآمدهـای سرشـاری را کسـب 

کند، شـرکت فوالد خوزسـتان بود. این شـرکت با 

توجه به افزایش نرخ ارز در سال های اخیر و نیز 

افزایـش بهـــای فـوالد در بازارهــــای داخلــــی و 

طـی  را  خـود  درآمدهـای  توانســـت  صادراتـی، 

سال اخیر بیش از پنج برابر افزایش دهد. پنج 

فـوالد  شـرکت  می دهــــد  نشـان  نمـودار 1 
و  هـزار  توانسـت 46  ســـال 1395  در  خوزسـتان 

145میلیارد و 829 میلیون ریال درآمد کسب کند 

کـه ایـن میـــــزان در ســــال 1396 بـه 71 هــــزار و 

792میلیـارد و 60 میلیـون ریـال رسـید. بـه ایـن 

رشـد  خوزسـتان  فـوالد  سـال،  یـک  طـی  ترتیـب 

55درصدی را به ثبت رساند. این شرکت در سال 

1397 توانست 113 هزار و 131 میلیارد و 768میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل از آن 57 درصد رشد داشت. در 

سال 1398، شرکت فوالد خوزستان موفق شد رشد 

40درصـدی درآمـد را بـه ثبـت برسـاند و بـه درآمـد 

158 هـزار و 407 میلیـارد و 813 میلیـون ریالـی 

فـوالد  شـرکت  درآمـد  اوج کسـب  یابـد.  دسـت 

خوزسـتان در پنج سـال اخیر در سـال 1399 بود که 

ایـن شـرکت توانسـت 306هـزار و 467 میلیـارد و 

رشـد  و  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال  27میلیـون 

93درصدی را در این زمینه تجربه کند.
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تختـال فـوالدی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 9 درصـد  مقایسـه 

افزایش یافته است. این شرکت در فروردین ماه 

سـال گذشـته 132 هـزار و 211 تـن تختـال تولیـد 

کرده بود.

فـوالد هرمـزگان در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

موفق به تولید دو هزار و 410 تن سـایر محصوالت 

شد. این شرکت در سال گذشته 13هزار و 310 تن 

سایر محصوالت تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

فروردیـن مـاه سـال 1400 بـه 147 هـزار و 560 تـن 

رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشابه 

سـال پیش یک درصد رشـد نشـان می دهد. این 

شـرکت در فروردین ماه سـال 1399 توانسـته بود 

145 هزار و 521 تن محصول تولید کند.

فروش 70 هزار تنی تختال در فروردین ماه ■

شـرکت فوالد هرمزگان در فروردین ماه سـال 

شـرکت فـوالد هرمـزگان در فروردیـن ماه سـال 1400 به باالتریـن رکورد تولید ماهانه خود دسـت یافـت و 145 هـزار و 150 تن 
تختال فوالدی تولید کرد که این رکورد، در ادامه رکوردشکنی های این شرکت در هشت ماه گذشته است.

ادامه رکوردشکنی فوالد هرمزگان در تولید تختال

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

ادامـه رکوردشـکنی های تولیـد خـود در ماه های 

اخیـر، در فروردیـن مـاه توانسـت هفـت رکـورد 

تولیدی را جابه جا کند. رکورد تولید 145 هزار و 

150 تـن باالتریـن میـزان تولیـد ماهانه تختال این 

شـرکت بـوده و ششـمین رکـورد در هشـت مـاه 

گذشته محسوب می شود.

رشد 9 درصدی تولید تختال ■

در  توانسـت  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

تـن  و 150  هـزار  سـال 1400، 145  مـاه  فروردیـن 
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1400 توانسـت 70 هزار و 698 تن تختال فوالدی 

خـود را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته موفـق به 

بـازار  در  تختـال  تـن   594 و  هـزار   106 فـروش 

داخلی شده بود.

فـوالد هرمـزگان در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

یـک هـزار و 572 تـن سـایر محصـوالت را در بـازار 

داخلی به فروش رساند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته 373 درصد افزایش 

یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1399 توانسته بود 332 تن سایر محصوالت را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هرمـزگان در فروردیـن ماه سـال 1400 به 72 هزار 

و 270 تـن رسـید. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

تـن  و 926  هـزار  بـود 106  توانسـت  سـال 1399 

محصول را در مجموع در بازار داخلی بفروشد.

درآمد 900 میلیارد تومانی فوالد هرمزگان  ■

در فروردین ماه

مـاه  فروردیـن  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

سـال جـاری توانسـت 9 هـزار و 751 میلیـارد و 

تختـال  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   370

کسـب کند که این میزان در مقایسـه با مدت 

نشـان  رشـد  درصـد   81 گذشـته  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت توانسـته بود در فروردین 

مـاه سـال گذشـته پنـج هـزار و 361 میلیـارد و 

تختـال  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   470

کسب کند.

فـوالد هرمـزگان در فروردیـن مـاه سـال 1400 

و  میلیـارد  یـک  درآمـد  کسـب  بـه  موفـق 

483میلیون ریال از فروش سایر محصوالت شد 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 

290درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سال 1399 توانسته بود 380میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش داخلـی سـایر محصـوالت 

داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

فروردین ماه سال 1400 به 9 هزار و 752 میلیارد 

و 853 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن میـزان در 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش 81 درصد 

رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

سـال 1400 توانسـته بـود پنـج هـزار و 361 میلیارد 

و 850 میلیون ریال درآمد کسب کند.

نرخ فروش تختال 174 درصد افزایش یافت ■

شـرکت فـوالد هرمزگان تختـال فوالدی خود 

نـرخ  بـه  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  را 

137میلیون و 929 هزار و 927 ریال به ازای هر 

تـن فروخـت. ایـن شـرکت در فروردین ماه سـال 

پیـش تختـال را بـه نـرخ 50 میلیـون و 298 هـزار 

و 47 میلیـون ریـال فروختـه بـود. بـه این ترتیب 

نـرخ فـروش تختـال این شـرکت در فروردین ماه 

سـال  مـاه  فروردیـن  بـه  نسـبت  جـاری  سـال 

گذشته 174 درصد رشد یافته است.
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بـه گـزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 

در  کـه  آلومـراد  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

زمینـه تولیـد راد و بیلـت آلومینیومی فعالیت 

 ،1399 سـال  پایانـی  روزهـای  در  می کنـد، 

فراینـد اورهـال دسـتگاه های خـود را بـه انجـام 

فعالیـت  نـوروز،  تعطیـالت  از  بعـد  و  رسـانید 

تولیدی خود را در سال 1400 آغاز کرد.

رشد تولید راد آلومینیومی نسبت به  ■

فروردین ماه 1399

در فروردین ماه سـال جاری، شـرکت آلومراد 

515 تـن راد آلومینیومـی تولیـد کـرد. این میزان 

تولیـد در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 

رشـد 18.9 درصـدی داشـته اسـت. ایـن شـرکت 

در فروردیــــن مــــاه ســــال گذشـته، 433 تـن راد 

شـرکت آلومراد در نخسـتین ماه از سـال 1400، توانسـت از فروش 554 تن راد و بیلت آلومینیومی، هشـت میلیارد و 330 میلیون 
ریال درآمد کسب کند.

بررسی فعالیت آلومراد در فروردین ماه 1400

آلومینیومی تولید کرده بود.

میـزان فـروش راد آلومینیومـی »فمـراد« در 

اولیـن مـاه از سـال جـاری، 453 تـن بـود کـه در 

فـروش فروردیـن مـاه 1399،  بـا میـزان  مقایسـه 

حکایـت از رشـد 54.2 درصـدی دارد. شـرکت 

آلومـراد در نخسـتین مـاه سـال گذشـته، 294 تن 

راد آلومینیومی فروخته بود.

بیلت آلومینیومی 909 درصد رشد تولید  ■

را تجربه کرد

»فمـراد« در مـاه مورد بررسـی، 141 تن بیلت 

آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه بـا توجـه بـه تولیـد 

14تنی این محصول در فروردین ماه سال 1399، 

رشد چشمگیر 909 درصدی مشاهده می شود.

شـرکت آلومـراد در نخسـتین مـاه 1400، 101 تـن 

بیلت آلومینیومی به فروش رسـاند که نسـبت به 

مشـابه  مـدت  در  محصـول  ایـن  فـروش  میـزان 

سال1399، 339 درصد رشد را تجربه کرده است.

عملکرد کلی »فمراد« در فروردین ماه 1400 ■

در   ،1400 مـاه  فروردیـن  در  آلومـراد  شـرکت 

مجمـوع 656 تـن راد و بیلـت آلومینیومـی تولیـد 

کرد که بیانگر 46.8 درصد رشد نسبت به مدت 

مشـابه سـال قبل اسـت. این شـرکت همچنین در 

مـاه مـورد بررسـی، 554 تـن محصـول فروخـت که 

مـدت مشـابه در سـال 1399، رشـد  بـه  نسـبت 

74.8درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 447 تـن راد و بیلـت 

آلومینیومی تولید 317 تن از این محصوالت را به 

فروش رسانده بود. »فمراد« در نخستین ماه 1400، 

در مجموع از محل فروش محصوالت آلومینیومی 

خـود، حـدود هشـت میلیـارد و 330 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کرد.
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

46
é 1400  اردیبهشت ماه é 165  شماره 

هفته پرمعامله تاالر صنعتی بورس کاال

عرضه هشت هزار تن ورق گالوانیزه توسط  ■

شرکت ورق خودرو

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در 

هفتـه منتهی به 23 اردیبهشـت ماه سـال جـاری، 

هشت هزار تن ورق گالوانیزه صنعتی، خودرویی 

و لـوازم خانگـی در بـورس عرضه کرد که توانسـت 

هفت هزار و 550 تن از آن را معامله کند.

شنبه 18 اردیبهشت ماه، شرکت ورق خودرو 

چهارمحـال و بختیـاری توانسـت 6 هزار تـن ورق 

گالوانیزه خودرویی را در بورس کاال مورد معامله 

قرار دهد.

می دهـد،  نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری شنبه 

تـن ورق گالوانیـزه  مـاه 6 هـزار  اردیبهشـت   18

خودرویی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد که 

در مقابل آن 6 هزار و 150 تن تقاضا وجود دارد و 

ورق خودرو همه عرضه خود را معامله کرد.

قیمـت پایـه عرضـه ورق گالوانیـزه خودرویـی 

شـرکت ورق خـودرو 263 هـزار و 855 ریـال بـه 

رقابـت صـورت  بـا  کـه  بـود  کیلوگـرم  هـر  ازای 

گرفته، قیمت معاملـــه بـه 263 هـزار و 856 ریال 

به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت توانست 

و  میلیـــارد   158 گرفتـــه  صـورت  معامـالت  از 

313میلیون ریال درآمد کسب کند.

همچنیـن شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیـاری در تاریـخ شـنبه 18 اردیبهشـت مـاه، 

موفـق شـد 450 تـن ورق گالوانیـزه بـرای صنایـع 

لوازم خانگی را نیز در بورس کاال معامله کند.

همان طـــور کـــه نمـودار 2 نشـــان می دهـــد، 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری شنبه 

18 اردیبهشـت مـاه یـک هـزار تـن ورق گالوانیـزه 

لوازم خانگی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد 

کـه در مقابـل آن 450 تـن تقاضـا وجـود داشـت و 

اصلـی  تـاالر  در  تقاضـا  میـزان  بـه  خـودرو  ورق 

معاملـه کـرد. سـایر عرضـه ایـن شـرکت بـه تـاالر 

مچینگ منتقل و 100 تن دیگر در این تاالر معامله 

لـوازم  گالوانیـزه  ورق  معامـالت  جمـع  تـا  شـد 

خانگی شرکت ورق خودرو به 550 تن برسد.

قیمت پایه عرضه ورق گالوانیزه لوازم خانگی 

شـرکت ورق خـودرو 263 هـزار و 855 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت معاملـه نیـز 

همین میزان ثبت شـد. این شـرکت موفق شـد از 

معامالت صورت گرفته 14 میلیارد و 512 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

در هفتـه منتهـی به 23 اردیبهشـت مـاه، تاالر صنعتی بـورس کاالی ایران شـاهد عرضه و معاملـه محصوالت متنوع فـوالدی بود و 
شـرکت هایی نظیـر فـوالد خوزسـتان، فوالد خراسـان، معدنـی و صنعتـی چادرملو، آهـن و فـوالد ارفـع، ورق خـودرو چهارمحال و 

بختیاری محصوالت فوالدی خود را در بورس کاال عرضه و معامله کردند.
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عالوه براین شـرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری در تاریخ سه شـنبه 21 اردیبهشـت ماه، 

ورق  تـن  هـزار  یـک  معاملـه  انجـام  بـه  موفـق 

گالوانیزه در بورس کاال شد.

نمـودار 3 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ورق 

خـــودرو چهارمحــــال و بختیــــاری، ســه شنبـــه 

21اردیبهشـت مـاه یـک هزار تـن ورق گالوانیـزه را 

در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضـای دو هزار 

تنـی مواجـه شـد و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام 

معامله تمامی عرضه خود شد. ورق خودرو ورق 

گالوانیـزه را بـه قیمت 253 هـزار ریال به ازای هر 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که بـا رقابت صورت 

گرفتـه قیمـت معاملـه بـه 263 هـزار و 496 ریـال 

از  شـرکت  ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه 

معامله صورت گرفته 26 میلیارد و 349 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تن شمش فوالد چادرملو ■

دیگر شرکت عرضه کننده محصول فوالدی در 

بورس کاال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بود 

که سه شـنبه 21 اردیبهشت ماه، توانسـت 10 هزار 

تن شمش فوالد خود را در بورس کاال مورد معامله 

قرار دهد.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو، سه شـنبه 21 اردیبهشـت ماه، 

10 هـزار تـن شـمش بلوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 24 هـزار تنـی مواجـه 

شـد و این شـرکت موفق به انجام معامله تمامی 

عرضـه خـود شـد. چادرملـو شـمش فـوالدی را بـه 

قیمت 113 هزار و 335 ریال به ازای هر کیلوگرم 

عرضـه کـرده بـود کـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه 

قیمـت معاملـه بـه 118 هـزار و 303 ریـال بـه ازای 

هر کیلوگرم رسید. این شرکت از معامله صورت 

گرفتـه 118 میلیـارد و 303 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، در هفته منتهی به 23 

اردیبهشت ماه سال جاری، هشت 
هزار تن ورق گالوانیزه صنعتی، 

خودرویی و لوازم خانگی در بورس 
عرضه کرد که توانست هفت هزار 

و 550 تن از آن را معامله کند
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عرضه 70 هزار تنی شرکت فوالد خوزستان ■

بـه عنـوان دومیـن  فـوالد خوزسـتان  شـرکت 

تولیدکننـده فـوالد کشـور، در هفتـه منتهـی بـه 

23اردیبهشـت مـاه 70 هـزار تـن محصول فـوالدی 

شـامل شـمش بلـوم و تختـال را در بـورس کاال 

عرضه کرد که توانسـت 24 هزار تن از آن را مورد 

معاملـه قـرار دهـد. شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

تاریـخ سه شـنبه 21 اردیبهشـت مـاه، موفـق شـد 

20هـزار تـن شـمش فـوالد خـود را در بـورس کاال 

معامله کند.

نمودار 5 نشان می دهد شرکت فوالد خوزستان، 

سه شـنبه 21 اردیبهشـت مـاه 20 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 23 هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و ایـن 

شرکت موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود 

شد. چادرملو شمش فوالدی را به قیمت 113 هزار 

و 335 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه بـا همـان نـرخ پایـه انجـام شـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 234 میلیـارد و 

670میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن شـرکت فـوالد خوزسـتان در تاریـخ 

سه شنبه 21 اردیبهشت ماه، موفق شد چهار هزار 

تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال مـورد 

معامله قرار دهد.

نمــــودار 6 نشــــان می دهــــد شرکــــت فـوالد 

خوزستان، سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 50 هزار تن 

شمش تختال فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای دو هـزار تنی در تـاالر اصلی مواجه 

شد و به همین میزان معامله صورت گرفت. این 

شـرکت باقـی تختـال خـود را بـه مچینـگ بـرد کـه 

توانسـت دو هزار تن دیگر را معامله کند و به این 

ترتیـب جمع معامالت تختـال فوالد خوزسـتان به 

چهار هزار تن رسید.

فـوالد خوزسـتان تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

169هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله تغییری نداشت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 67 میلیـارد و 

800میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خراسان در هفته 
منتهی به 23 اردیبهشت ماه 11 
هزار و 16 تن محصول فوالدی 

شامل شمش و میلگرد در بورس 
کاال عرضه کرد که توانست بیش 

از چهار هزار تن از آن را مورد 
معامله قرار دهد
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درآمد 118 میلیارد تومانی ارفع از بورس کاال ■

شرکــــت آهـــــن و فـــــوالد ارفــــع ســـه شنبـــــه 

21اردیبهشت ماه، موفق شد از معامله 10 هزار تن 

شمش فوالد خود در بورس کاال، 118میلیارد تومان 

درآمد کسب کند.

نمـودار 9 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، در روز  21 اردیبهشـت مـاه 10 هـزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 20 هزار و 500 تنی مواجه شد و این شرکت 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

ارفـع شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 113 هـزار و 

335ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

با توجه به رقابت صورت گرفته، قیمت معامله به 

118 هـزار و 470 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 118میلیارد و 

469میلیون تومان درآمد کسب کرد.

عرضه 11 هزار تنی شرکت فوالد خراسان  ■

در بورس کاال

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

23 اردیبهشـت مـاه 11 هـزار و 16 تـن محصـول 

فـوالدی شـامل شـمش و میلگـرد در بـورس کاال 

عرضه کرد که توانست بیش از چهار هزار تن از 

آن را مورد معامله قرار دهد.

سه شـنبه 21 اردیبهشـت مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان توانسـت سـه هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خود را در بورس کاال به فروش برساند.

نمودار 7 نشان می دهد شرکت فوالد خراسان، 

سه شـنبه 21 اردیبهشـت مـاه پنـج هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای دوهزار تنی در تاالر اصلی مواجه شد و به 

همیـن میـزان معاملـه صـورت گرفـت. این شـرکت 

باقی شمش خود را به تاالر مچینگ برد که توانست 

یـک هـزار تـن دیگـر را معاملـه کنـد و بـه ایـن ترتیب 

جمع معامالت شمش فوالد خراسان به سه هزار تن 

رسید. الزم به ذکر است که این شرکت شنبه نیز 

اقدام به عرضه یک هزار تن شمش فوالدی کرد که 

بدون متقاضی و معامله باقی ماند.

فـوالد خراسـان شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 

113هـزار و 335 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 35 میلیارد و 

200 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمودار 8 نشان می  دهد شرکت فوالد خراسان 

مـاه،  اردیبهشـت   22 چهارشـنبه  تاریـخ  در 

پنج هـزار و 16 تـن سـبد میلگـرد فـوالدی A3 از 

سایز 14 تا 27 میلی متر را در بورس کاالی ایران 

آن  مقابـل  در  اصلـی  تـاالر  در  کـه  کـرد  عرضـه 

ایـن  داشـت.  وجـود  تقاضـا  تـن   112 و  دوهـزار 

شـرکت توانسـت 858 تـن از میلگـرد خـود را در 

تـاالر اصلـی معاملـه کنـد. فـوالد خراسـان مابقی 

میلگـرد را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و در ایـن تـاالر 

توانست یک هزار و 94 تن دیگر را معامله کند.

پایـه عرضـه میلگـرد فـوالد خراسـان  قیمـت 

127هـزار و 428 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود 

کـه در معاملـه بـدون تغییر ماند. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه توانسـت 32 میلیـارد و 

519 میلیون ریال درآمد کسب کرد.
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واسطه گران فوالدی از بازار حذف می شوند

انجام موفقیت آمیز بزرگ ترین شات دان گندله سازی منطقه

بومی سـازی بیش از 85 درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن
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رئیـس هیئت عامـل ایمیدرو توسـعه 
مهم تریـن  از  یکـی  را  زیرسـاخت 
عوامـل در احیـا و فعال سـازی معادن 
کوچک برشـمرد و گفت: از مهم ترین 
مشکالت فعال سـازی معادن کوچک، 
دسترسـی  راه  و  زیرسـاخت  ایجـاد 
اسـت که با تامین بودجـه آن می توان 
در تحقق فعال سـازی معـادن کوچک 
و در نتیجـه اشـتغال زایی در مناطـق 

محروم کمک کرد.

افزایش بودجه بخش زیرساخت با هدف 
فعال سازی معادن کوچک

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه الله جعفری 

در نشست ویدئوکنفرانسی که با حضور اسدالله 

کشاورز، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت، مدیـران و کارشناسـان معاونـت طـرح و 

برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و برخی 

معاونـان و مدیـران ایمیـدرو برگـزار شـد، بـر نقـش 

توسعه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک 

تاکید کرد.

در ایـن نشسـت کـه بـه منظور تعییـن حقوق 

دولتـی در بخـش زیرسـاخت طرح هـای تملـک 

دارایـی ایمیـدرو برگـزار شـد، رئیـس هیئت عامل 

ایمیـدرو اظهـار داشـت: طـرح زیربناهـا در سـال 

جـاری بـه 800 میلیـارد تومـان بودجـه الزم دارد و 

در حـوزه طـرح احیا و فعال سـازی معادن کوچک 

نیز نیازمند 200 میلیارد تومان هستیم.

وی با اشاره به لزوم تامین بودجه زیرساخت 

در فعال سازی معادن کوچک افزود: از مهم ترین 

ایجـاد  کوچـک  معـادن  فعال سـازی  مشـکالت 

زیرسـاخت و راه دسترسـی اسـت کـه بـا تامیـن 

بودجـه آن می تـوان در تحقـق فعال سـازی معادن 

مناطـق  در  اشـتغال زایی  نتیجـه  در  و  کوچـک 

محروم کمک کرد.

وی خاطرنشـان کـرد: مطالعـات فعال سـازی 

34 معـدن در حـال انجـام اسـت کـه طی سـه ماه 

آینـده بـه اتمـام می رسـد. بـا توجـه به اینکـه اکثر 

معــــادن کوچک غیـــرفعــــال در اختیــــار بخـــش 

خصوصی بوده و زیرساخت و احداث راه در این 

مناطق از مشکالت آن ها برای فعال سازی معادن 

اسـت بایـد بـر لـزوم توجـه بـه زیرسـاخت در ایـن 

مناطق تاکید کرد.

بـه  زیرسـاخت  بخـش  بودجـه  نهایـت  در 

محـل  از  کوچـک  معـادن  فعال سـازی  منظـور 

حقوق دولتی در سال 1400 به میزان 200میلیارد 

تومان تعیین شد.

افزایش بودجه صندوق بیمه فعالیت های  ■

معدنی

افزایــــش  از  نشســــت  ایــــن  در  جعفــــری 

بیمـه  صنـدوق  بودجـه  تومانـی  600میلیـارد 

سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنـی در سـال 

جـاری خبـر داد و تصریـح کـرد: از ایـن میـزان 

و  دولتـی  حقـوق  محـل  از  تومـان  400میلیـارد 

200میلیـارد تومـان از سـوی ایمیـدرو تخصیـص 

خواهد یافت.

بـه  اشـاره  بـا  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

اعتبار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 

معدنـی بیـان کـرد: اگـر از ایـن صنـدوق حمایـت 

شــــود نتیجــــه آن ارائــــه تسهیـــالت خـــوب بـه 

سرمایه گذاران این حوزه خواهد بود.

کشـاورز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه برنامـه 

ژئوفیزیـک هوایـی در سـازمان زمین شناسـی بـر 

لزوم توجه به این بخش در حوزه اکتشاف تاکید 

کـرد و خواسـتار افزایـش اعتبـار تخصیـص یافتـه 

برای این بخش در سال جاری شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، همچنین ضمن تایید 

ارقام بودجه در بخش معادن کوچک و صندوق 

بیمــــه سرمایه گــــذاری فعالیت هــای معـــدنی، 

بودجه در نظر گرفته شده برای برنامه ژئوفیزیک 

هوایــــی سازمــــان زمیـــن شناسی و اکتشافـــات 

معدنـی از 30 میلیـارد تومان در سـال گذشـته به 

100 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد:
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رئیـس خانـه معـدن ایران گفـت: کاهش عرضه به  موقـع تجهیزات ضروری در معادن زغال سـنگ کشـور، فقط با هـدف حمایت از 
تولیـد داخـل توجیه پذیر نیسـت و برای جلوگیری از تکـرار حوادث دلخـراش مانند معدن طـزره دامغان باید تسـهیالتی در واردات 

این تجهیزات قائل شد.

عدم  تناسب فناوری  موجود با معادن زغال سنگ و لزوم 
تسهیل واردات تجهیزات

به گزارش »فلزات آنالین«، محمدرضا بهرامن 

بـا اشـاره بـه حادثـه دلخـراش پیـش آمـده در تونـل 

شـماره ٤٢ معـدن بـزرگ طـزره از معـادن چهارگانـه 

شـرکت زغال سـنگ البرز شـرقی در 50 کیلومتری 

کارگـران  از  تـن  دو  فـوت  و  دامغـان  شهرسـتان 

پیمانـکار ایـن معـدن، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 

اکتشافات انجام شده زغال سنگ در ایران، کشور 

نزدیـک بـه یـک درصـد ذخایـر جهـان را بـه خـود 

اختصاص داده، به طوری که ذخایر زمین شناسی 

زغال سـنگ در ایـران حـدود 11 تـا 14 میلیـارد تـن و 

ذخایر قطعی حدود 1,1 میلیارد تن است.

وی افزود: با این حال، به همان نسـبت از 

اسـتانداردها و تجهیـزات ضـروری مـدرن در 

این صنعت بهره نبرده ایم.

رئیـس خانـه معـدن ایـران در ادامـه  بـه طـرح 

این پرسـش پرداخت که تصمیم سـازان تا چه  حد 

توانسته اند برنامه ریزی کنند تا کارشناسان فنی 

و متخصصان مرتبط این بخش در محافل علمی 

و همایش های تخصصی که همه ساله در جهان 

برگزار می شود حضور یابند و با آخرین رخدادهای 

نوآورانه در این بخش  آشنا شوند؟

وی تصریح کرد: فقط در این صورت است که 

بـا بهره منـدی از دانـش روز جهـان در ایـن زمینـه 

می توان دیگر در کشـور شـاهد این قبیل حوادث 

دلخراش در جامعه معدنی زحمت کش نشد.

بهرامـن بیـان  داشـت: ایجـاد برخـی موانـع بر 

سـر راه واردات ماشـین آالت و تجهیزات معدنی 

با توجه به اینکه در شرایط کنونی تولید این نوع 

نیـاز  پاسـخ گوی  عنـوان  هیـچ  بـه   تجهیـزات 

سـرمایه گذاران در ایـن بخـش مهـم در اقتصـاد 

کشـور نبـوده و  همچنیـن عـدم تامیـن به موقـع 

تجهیزات و ماشین آالت معدنی، نشان می دهد 

بـه  ایـن بخـش مهـم نسـبت  کـه تصمیم سـازان 

عواقـب کاهـش عرضـه بـه موقـع ایـن تجهیـزات 

هـدف  بـا  فقـط  کشـور  معـادن  در  ضـروری 

حمایت از تولید داخل واقف نیستند.

وی تاکیـد کـرد: تصمیم سـازان در ایـن مـوارد 

دنبـال  بـه   معـدن  بخـش  متولـی  کنـار  در  بایـد 

چگونگی حمایت و پشتیبانی از تولیدکننده برای 

تسهیل   در تامین و ورود ماشین آالت و فناوری های 

نویـن بـه معـادن باشـند و بایـد بـه نوعـی دسـت 

بـرای  را  معـدن کاری  صنعـت  سـرمایه گذاران 

واردات ماشـین آالت و تکنولوژی هـای نویـن بـه 

معـادن بـه  هـر طریـق ممکـن و بـا آینده نگـری و 

روش های حمایتی خاص و هوشمندانه بفشارند.

رئیـس خانـه معـدن ایـران خاطرنشـان  کـرد: 

وضعیـت ایمنـی معـادن زغال سـنگ کشـور بـه 

دلیل عدم استفاده از تجهیزات نوین در معادن 

زغال سـنگ بـه  ویـژه معـادن بسـیار کوچـک کـه 

شرایط نامطلوبی از نظر میزان تولید و اقتصادی 

دارنـد، بـه شـدت پاییـن بـوده و از اسـتانداردهای 

مرسوم در کار در معادن زیرزمینی خارج است.

وی اضافه کـرد: بـه همیـن ترتیـب، وضعیـت 

ایمنـی و سـالمت مهندسـان و کارگـران در ایـن 

معـادن در بدتریـن حالـت خـود قـرار گرفتـه، بـه 

طـوری کـه هـر لحظـه بیـم آن مـی رود تـا اتفـاق 

ناخوشـایندی در ایـن معـادن رخ دهد و جامعه 

معدنی کشور را عزادار کند.

معـدن  ایرنـا، حادثـه  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

زغال سـنگ در حدود سـاعت ١٢ ظهر روز شـنبه 

١١ اردیبهشـت مـاه در تونـل شـماره ٤٢ معـدن 

شرکـــت  چهــــارگانه  معــــادن  از  طــــزره  بـزرگ 

زغـــال سنگ البـرز شـــرقی در کارگـاه استخـراج  

k ١٣ پیشـرو، هنگام اسـتخراج و به دلیل ریزش 

ناگهانی سقف کارگاه رخ داد که در این حادثه 

دو نفـر کارگـر پیمانـکاری شـرکت دچـار حادثه و 

محبوس شدند. 

مدیرعامـل شـرکت معـادن زغال سـنگ البـرز 

شـرقی گفـت: پیکـر بی جـان دومیـن معدن چـی 

محبـوس در معـدن زغال سـنگ طـزره، بـه فاصلـه 

پیکـر نخسـین  بـه  نیـم نسـبت  و  سـه سـاعت 

معدن چی پیدا شد.

رئیس خانه معدن ایران با ابراز تاسف از حادثه معدن طزره عنوان کرد:
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مدیـر مهندسـی نگهـداری و تعمیـرات و کارگاه هـای سـاخت شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفـت: در حـال حاضر سـاخت بیش از 
85درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است.

بومی سازی بیش از 85 درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن

به گزارش »فلزات آنالین«، محمدرضا یزدان پناه 

دربـاره وضعیـت بومی سـازی این شـرکت، اظهار 

داشـت: ذوب آهـن اصفهـان بـه عنوان نخسـتین 

واحـد تولیـد فـوالد کشـور و بـه تعبیر دیگـر اولین 

دانشـگاه بزرگ علمی کاربردی صنعت و معدن 

در ایـران، همـواره در راسـتای ایجـاد و اسـتمرار 

فرهنـگ خـود بـاوری و ملی سـازی در تمـام ارکان 

درون سـازمانی و برون سـازمانی نقـش بسـزایی را 

ایفا کرده است.

وی تاکیـــــد کـــــرد: تربیــــت هــــزاران نیــروی 

کارشنـــاسی و اجرایــــی متخصــــص در سطــــوح 

مختلـف، همکـــاری و مشارکـــت مستقیــــم در 

احداث واحدهـــای فوالدی جدیــــد در کشــــور، 

آمـوزش تئـوری و عملـی پرسـنل مجموعه هـای 

جدیـد، پیشـگام در شـروع و اجـرای تعمیـرات 

اساسی و پروژه های بازسازی و نوسازی و احداث 

واحدهـای جدیـد با اولویت اسـتفاده از نیروهای 

متخصص و توانمند داخلی، ارائه ایده های نو در 

بـه  سـاخت و تعمیـر و به روزرسـانی تجهیـزات 

روشـنی بیانگـر اعتقـاد مجموعـه ذوب آهـن بـه 

فرهنـگ  »پایه گـذاری  در  خـود  موثـر  نقـش 

بومی سازی در صنعت کشور« است.

بومی سـازی  بهره بـرداری در  نماینـده حـوزه 

کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان،  ذوب آهـن  شـرکت 

بدون شـک بازگشـت کارشناسان شـوروی پس از 

تکنولـوژی کشـورهای  تنـوع  اسـالمی،  انقـالب 

ارائه دهنـده تجهیـزات در خـالل بازسـازی های 

تحمیلـی،  جنـگ  پایـان  از  پـس  گرفتـه  صـورت 

کمبـود شـدید در زمینـه انتقـال دانـش فنـی و 

تکنولـوژی و نیـز تجهیـزات یدکـی و مصرفـی بـه 

دنبال تحریم های اعمال شده، کمبود نقدینگی 

و مسـائل ارزی و... چالش هـای عدیـده ای به این 

مجموعـه تحمیل کرد، اما مجموعـه ذوب آهن با 

امکانـات گام  بـا حداقـل  و  بـه خودبـاوری  اتـکا 

بی بدیلـی در جهـت خالقیت و نوآوری برداشـته 

است.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ذوب آهـن اصفهـان بـا 

توجه به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی 

کشور، همواره توانسته در مسیر تامین نیازهای 

داخلی و افزایش تنوع آن ها و همچنین به دست 

آوردن سـهم قابـل توجهـی از بازارهـای صادراتـی 

گام بـردارد، تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه نقـش 

واحدهـای پشـتیبانی تولیـد بـه ویـژه مدیریـت 

برنامه ریـزی و نظـارت بـر نگهداری و تعمیـرات و 

کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان در حفظ و 

مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:
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آمـاده بـه کاری تجهیـزات خطـوط تولیـد همـواره 

اثرگذار بوده است.

یزدان پنـاه بـا اشـاره بـه اینکـه درحـال حاضـر 

ساخت بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات 

مکانیکـی ذوب آهـن اصفهـان بومی سـازی شـده 

است، بیان کرد: بقیه تجهیزات و قطعات نیز با 

توجـه بـه دسـتیابی بـه دانـش فنـی و تکنولـوژی 

آن هـا در کارخانـه سـاخته می شـوند و یـا بعضـا به 

دلیل محدودیت های تجهیزاتی و ترافیک کاری 

در ایـن مهندسـی، از طریـق سـازندگان توانمنـد 

داخل کشور بومی سازی و تامین می شوند.

وی بـا بیـان اینکـه ذوب آهـن اصفهان یکـی از 

بومی سـازی  زمینـه  در  هـا  شـرکت  موفق تریـن 

قطعـات و تجهیـزات مـورد نیاز کارخانـه در ایران 

اسـت، عنـوان کـرد: سـاخت قطعـات مجموعـه 

هوای دم کوره بلندهای شماره 1 و 2 و 3، ساخت 

رولیک و رینگ اسلیو کارگاه های مهندسی نورد، 

طراحی و ساخت درهای فلکسیبل باتری شماره 

خردکـن  سـتاره  سـاخت  کک سـازی،  بخـش   3

تهیـه   ،4 و   3  ،2  ،1 شـماره  آگلوماشـین های 

نیـز سـاخت  نقشـه های تجهیـزات مکانیکـی و 

قطعات و تجهیزات و اجرای ریومپینگ ایستگاه 

ریخته گری شماره 7 بخش فوالدسازی، مطالعه و 

برنامه ریزی و ساخت سیستم بارگیری کوره بلند 

شـماره با مشـارکت شـرکت های توانمند خارج از 

کارخانه، ساخت لوله و تجهیزات نمونه بردار گاز 

کـوره بلنـد شـماره 3، سـاخت تجهیـزات روتـاری 

والوهـای سیسـتم های تصفیـه غبـار، طراحـی و 

سـنگ آهن،  تغلیـظ  پـروژه  تجهیـزات  سـاخت 

سـاخت دریچه هـای هـوای گــــرم و ســــرد کـوره 

بلندهای شـماره 1 و 2، طراحی و سـاخت قطعات 

طـرح جایگزیـن واگـن توزیـن کـوره بلند شـماره 1، 

سـاخت پاتیل هـای سـرباره بخـش کـوره بلنـد و 

خنک کننده هـای  انـواع  سـاخت  فوالدسـازی، 

چدنـی بدنـه کـوره بلندهـا، سـاخت عدسـی های 

میکسـر یـک هـزار و 300 تنـی بخـش فوالدسـازی 

و... نمونه هایـی از فعالیت هـای بومی سـازی این 

مدیریت است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، مدیر مهندسـی 

نـت ذوب آهـن بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 1399 

مجموعــــا یـک هــــزار و 700 تعمیــــرات جـاری یـا 

و  اساسـی  تعمیـرات  مـورد   85 شـبانه روزی، 

52پـروژه کالن در سـطح حوزه بهره بـرداری انجام 

شـد، ابـراز کـرد: ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی در 

اجرای تمام تعمیرات مورد نیاز کارخانه، به طور 

100 درصد خودکفا اســـت و اجــــرای هــــر گونـــــه 

تعمیـــــرات و بازســـــازی در سطــــح کارخـــانـــــه 

بومی سازی شده است.

ــــ

مدیـر گندله سـازی شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر گفت: شـرکت گل گهر به خـود می بالد به خاطر داشـتن متخصصانـی که ما 
را از تخصـص کشـورهای خارجـی بی نیاز کرده اند. با توانمندی همین مهندسـان، انجام سـنگین ترین شـات دان سـالیانه کارخانه 
گندله سـازی 1 بعـد از 24 مـاه کـه حـدود 230 هزار نفر-سـاعت نیرو به طور مسـتقیم صرف آن شـد، تحقق یافت که خـود رکورد 

بی نظیری در صنعت فوالد کشور است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر، جعفر رفیعیان اظهار داشت: عالوه براین، 

برخـی از کارهـای اصالحـی انجـام شـده در جهت 

کـم کـردن مشـکالت گلوگاهـی و افزایش ظرفیت 

خطـوط تولیـد توسـط متخصصـان داخلی شـرکت 

انجـام شـد. تعمیـر اساسـی سـرندها، تغییـر طـرح 

کالسکه و هد متحرک نوار نوسانی، تغییر نوار 55 

به شـوت دو پارچه، تغییر طرح در شـکل زره های 

آسـیاب جهـت اسـتفاده حداکثـری از خردایـش 

ضربـه ای گلوله هـا، تغییـر در طـرح مـش ورودی و 

زمـان  کاهـش  جهـت  ورودی  شـوت  و  خروجـی 

تعمیـرات و بازرسـی ها گوشـه ای از ایـن اقدامـات 

اصالحی است که می توان به آن اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پلت فید 

30 درصـد خـوراک کارخانـه گندله سـازی اسـت؛ 

عمده خرابی ها در آنالیزها مربوط به سرند ورودی 

بود که یک مسیر جدید جهت استندبای طراحی 

شـد بـه گونـه ای که از مسـیر ثانویه ای، کنسـانتره 

فیلتـر کیـک شـارژ می شـود. همچنیـن در کلیـه 

توقفـات بعـد از توقف سـالیانه مدیریـت دانش با 

دیدگاه آموزش شرکت های بومی انجام می شود. 

لـذا بـاال بـردن قابلیـت اطمینـان خطـوط بـا جوانان 

متخصص بومی به سرانجام رسیده است.

انجام موفقیت آمیز بزرگ ترین شات دان گندله سازی منطقه

مدیر گندله سازی شرکت گل گهر عنوان کرد:
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نایب رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی گفت: در کمیسـیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن هسـتیم 
که بازار فوالد را شفاف و دالالن و واسطه ها را از این بازار حذف کنیم.

واسطه گران فوالدی از بازار حذف می شوند

جـدی  علـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اظهار داشـت: بر اسـاس جلسـات برگزار شده با 

ایـن  مسـئوالن  و  کشـور  فـوالد  بخـش  مدیـران 

حـوزه، بـرای عرضـه کل زنجیـره فـوالد در بـورس 

واقعـی  کشـف  بـا  تـا  دارد  وجـود  اجمـاع  کاال 

قیمت هـا، واسـطه گری حـذف شـده و فـوالد از 

بـرای بخـش  بـه محصولـی  کاالیـی سـرمایه ای 

تولید تبدیل شود.

وی افزود: در واقع تولید در زنجیره فوالد با 

ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و عرضه کننده 

رونـق می گیـرد و تنهـا سـازوکار قابـل اتـکا بـرای 

برقراری این ارتباط، بورس کاالست.

این نماینده مجلس با اشـاره به نقش بورس 

کاال در حـذف واسـطه گری بیـان کـرد: بـورس 

کوچک تریـن  کـه  اسـت  مکانیزمـی  تنهـا  کاال 

معامله در آن با شـفافیت کامل انجام می شـود 

کـه همین شـفافیت نیاز امـروز بازارهای کاالیی 

اتخــــاذ  و  شرایــــط  دقیــــق  سنجــــش  بــــرای 

تصمیم گیری های درسـت است.

جـدی عنـوان کـرد: مسـئوالن ماه هاسـت که 

کـه  می خواهنـد  باالدسـت  تولیدکننـدگان  از 

قطره چکانی عرضه نکنند، از صنایع پایین دست 

نیـز می خواهنـد کـه مـواد اولیـه خریداری شـده 

را در تولیـد بـه کار گیرنـد و واسـطه گری نکننـد 

امـا ایـن تالش هـا به دلیل عرضه بخـش بزرگی از 

تولیـدات در خـارج از بـورس، جـواب نمی دهـد 

چراکه آمار این بخش شفاف نیست.

نایـب رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن 

مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: اما وقتی 

قـرار باشـد همـه فعـاالن زنجیـره در بـورس کاال 

دور هم جمع شـوند و عرضه خارج از بورسـی 

نباشـد، آن زمـان شـفافیت بـر کل تولیـد حاکم 

براسـاس  نمی توانـد  شـرکتی  هیـچ  و  می شـود 

یـــــا  منافــــع شخصــــی خــــود عرضــــه کــــم و 

واسطه گری انجام دهد.

بـا  اگـر  کـرد:  تاکیـد  مجلـس  نماینـده  ایـن 

مخالفـت برخـی افـراد بـا عرضـه محصـوالت در 

بـورس مواجـه می شـویم دلیـل آن حـذف منافـع 

برخی افراد پرنفوذ در بازار است چراکه شفافیت 

بـورس زنـگ خطری بـرای ادامه فعالیت این افراد 

در امر واسطه گری فوالد است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، جدی تصریح کرد: 

بـا توجـه بـه اسـتراتژیک بودن صنعت فـوالد، باید 

میـزان دقیـق تولیـد، مصـرف داخلـی و صـادرات 

شـفاف شـود که این شـفافیت با تمرکز عرضه در 

بـورس کاال و البتـه کشـف قیمـت منطقـی و بـه 

دور از نرخ گذاری دستوری به دست می آید، با 

تحقـق ایـن رویـه هـر شـرکتی کـه خـارج از ایـن 

چرخـه عمـل کنـد، مشـخص می شـود کـه بجـای 

تولیـد بـه امـر واسـطه گری مشـغول بـوده و طبـق 

قانون با آن برخورد خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ــــ
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شـرکت ایـران خـودرو دیـزل بـا تولیـد 253 دسـتگاه خـودرو در فروردیـن ماه امسـال، توانسـت بیـش از 62 درصد سـهم تولید 
خودروسازان تجاری را به دست آورد.

ایران خودرو دیزل امسال را با جهش تولید آغاز کرد

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

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، پنج 

دستگاه خودروی تجاری تولید کرده بود.

براسـاس آمارهای موجود، سـهم ایران خودرو 

دیزل از کل تولید محصوالت تجاری در فروردین 

ماه امسـال در گروه باری و مسـافری، به ترتیب، 

72 و 42 درصـد اسـت کـه بیانگـر افزایـش قابـل 

توجه تولید در میان تجاری سازان است.

در این میان، اتوبوس شهری سهم 88درصدی، 

سـهم  کامیـون  و  درصـدی   83 سـهم  کشـنده 

98درصـدی در تولیـدات فروردین ایـران خودرو 

خـود  بـه  را  بـاری  و  مسـافری  بخـش  در  دیـزل 

اختصاص داده است.

در سـال گذشـته سـهم بـازار ایـن خودروسـاز 

در محصـول کامیـون 82 درصـد و در کشـنده 

70درصد بوده است.

در بخـش مسـافربری و نـاوگان حمـل و نقـل 

عمومـی و محصـول اتوبـوس شـهری نیـز، سـال 

گذشـته 24 درصـد سـهم بـازار بـه ایـران خـودرو 

دیزل اختصاص یافته است.

توجـه  قابـل  بهبـود  بـر  عـالوه  شـرکت،  ایـن 

عملکـرد مالـی و افزایـش سـهم بـازار، در حـوزه 

کیفیـت و بـه تبـع آن رضایت منـدی مشـتریان، 

گام  های موثری برداشته است.

ــــ

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان سـمنان گفت: صدور گواهی کشـف مـواد معدنی در 
استان سال 99 نسبت به سال قبل از آن 30 درصد افزایش یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محمـد فروهر 

اظهـار داشـت: 39 فقـره گواهـی کشـف جدیـد 

بـا تنـوع مـواد معدنـی فلـزی و غیرفلـزی شـامل 

صنعتـی،  خـاک  مـس،  منگنـز،  الشـه،  سـنگ 

در   99 سـال  فلوریـن،  و  باریـت  نمـک،  مـارل، 

استان صادر شد.

وی افـزود: صـدور ایـن تعـداد گواهـی کشـف 

معدنی استان سمنان سال 99 در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل از آن 30 درصد افزایش داشت.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 

صمـت اسـتان سـمنان تصریـح کـرد: ایـن تعـداد 

گواهـی کشـف بـا تنـاژ ذخیـره 60 میلیـون تـن و 

در  ریـال  میلیـارد   91 حـدود  عملیاتـی  هزینـه 

بخـش معـدن اسـتان سـمنان صـادر شـد کـه از 

نظـر هزینـه عملیـات نسـبت بـه سـال 98 حدود 

107 درصد رشد داشت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، فروهـر بیـان کـرد: 

سـال گذشـته 79 فقره پروانه و گواهی اکتشـاف 

در بخـش معـدن اسـتان صـادر شـد کـه 40 فقـره 

پروانه و 39 فقره نیز گواهی کشف بود.

در اسـتان سـمنان بیـش از 600 معـدن دارای 

پروانـه بهره بـرداری بـا ظرفیـت اسـتخراج سـاالنه 

بیـش از 21 میلیـون تـن مـواد معدنـی فعالیـت 

می کننـد و ذخیـره اسـتخراج قطعـی ایـن معـادن 

در حدود 670 میلیون تن است.

صدور گواهی کشف معدنی سمنان سال گذشته 
30درصد افزایش یافت
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مدیـر ارشـد کارخانـه فـوالد تـاراز از ثبـت رکـورد افزایش عمـر سـینک رول گالوانیـزه در این شـرکت خبـر داد و گفـت: با تالش 
مجموعه بهره برداری و واحد مهندسی شرکت فوالد تاراز، عمر کاری سینک رول به رکورد بی سابقه 20 هزار تن رسید.

ثبت رکورد افزایش عمر سینک رول گالوانیزه 
در شرکت فوالد تاراز

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، نـادر حسـین زاده 

اظهـار داشـت: در شـرکت فـوالد تـاراز از همـان 

ابتدای راه اندازی خط تولید، افزایش بهره وری 

در  حسـاس  و  مهـم  تجهیـز  ایـن  کاری  عمـر  و 

دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه با انجام 

بهبـود،  پروژه هـای  اجـرای  و  جدیـد  طراحـی 

افزایش عمرکاری این مجموعه رول ها از هشـت 

هزار تن تولید در مرحله اول به 14 هزار تن و در 

بـا  بـه 16هـزار تـن افزایـش یافـت.  مرحلـه دوم 

ادامـه ایـن رونـد در مرحلـه سـوم ایـن میـزان بـه 

18هزار و 800 تن و در دی ماه 1399 به 20 هزار 

تن رسید.

وی در خصوص این تجهیز خاطرنشان کرد: 

در خطوط تولید ورق های گالوانیزه، سینک رول 

نـام تجهیـز بسـیار مهمـی اسـت کـه به صـورت 

غوطـه ور در مـذاب روی، وظیفـه هدایـت ورق 

بـه سـمت خـارج از حوضچـه مـذاب را بـر عهده 

دارد. متریـال ایـن رول کـه بـه همـراه دو رول بـا 

انجـام  را  مهـم  وظیفـه  ایـن  کوچک تـر  قطـر 

می دهـد، معمـوال از فـوالد ضدزنـگ بـا خلـوص 

باال )316L( است.

مدیر ارشـد کارخانه فوالد تاراز  اضافه کرد: 

مدت کارکرد این مجموعه از رول ها در کاهش 

هزینه های تولید خطوط گالوانیزه نقش بسزایی 

دارد، چراکـه بـا افزایـش مدت زمـان حضـور ایـن 

بـودن  خورنـده  همچنیـن  و  مـذاب  در  رول هـا 

مـذاب روی، لرزش هـای ایـن مجموعـه به خاطر 

خوردگـی بوش هـا و سـطح بازوی رول هـا افزایش 

ایجـاد رگه هـای  ایـن موضـوع موجـب  و  یافتـه 

سایه روشـن در سـطح ورق تولیـدی می شـود کـه 

از نظـر ظاهـری مـورد تایید مشتریـــان نیســـت. 

در چنیـــن شرایـــطی پـــس از توقـــف خــط تولیــد 

سینک رول کارکرده با سینک رول جدید تعویض 

و بــــرای سنگ زنـــی سطــــح و تعویـــض بوش هـــا 

ارسال می شود.

وی تصریح کــرد: جنـــس بوش هــایی کــه بر 

روی شافــــت ایــــن رول هــــا نصــــب می شـــود و 

وظیفـه ای همچـون بیرینگ هـا در زمـان چرخش 

رول ها را ایفا می کنند از نوع 316 با روکشـی از 

استالیت است که این خود معرف هزینه باالی 

تولیـد و تامیـن آن هـــاست؛ بــــه همیـــن منظـور 

افزایـش عمـر کاری سـینک رول  رکـورد  کسـب 

نقـش بسـیار مهمـی در کاهـش هزینه هـا در این 

شرکت به همراه خواهد داشت.

کلیـه  از  قدردانـی  بـا  پایـان  در  حسـین زاده 

همـکاری  رکـورد  ایـن  در کسـب  کـه  کارکنانـی 

داشتند، اظهار امیدواری کرد با تالش مضاعف 

کاهـش  جدیـد،  رکوردهـای  کسـب  و  کارکنـان 

هزینه هـای تولیـد و افزایـش سـودآوری بیشـتری 

برای شرکت حاصل شود.
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مدیرعامـل ایمپاسـکو گفـت: بـا بهره بـرداری از کارخانه شـمش طال در هیرد، شـاهد ایجـاد ظرفیت تولیـد سـاالنه 200 کیلوگرم 
شمش طال در خراسان جنوبی خواهیم بود.

هیرد به جمع تولیدکنندگان شمش طال می پیوندد

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایـن  بیـان  بـا  طاهـرزاده  امیرعلـی  ایمپاسـکو، 

مطلـب اظهـار داشـت: ایمپاسـکو بـا در اختیـار 

داشـتن مجتمـع طـالی موتـه و هیـرد سـهم روبه 

رشدی در تولید طالی کشور خواهد داشت.

وی افزود: عملیات اجرایی کارخانه فرآوری 

تولیـد  ظرفیـت  ایجـاد  هـدف  بـا  هیـرد  طـالی 

سـاالنه 200 کیلوگـرم شـمش طـال از خـرداد مـاه 

سـال 98 بـا اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی 

آغاز و با افتتاح و بهره برداری از معدن و کارخانه 

بـرای حـدود 200 نفـر در منطقـه  طـالی هیـرد 

کمتر توسـعه یافته خراسـان جنوبی، به صورت 

مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـران در ادامـه بـا اشـاره بـه میـزان تولید شـمش 

طـال در مجتمـع موتـه بـه عنـوان قدیمی تریـن 

تولیدکننده شمش طال گفت: در راستای تولید 

پایـدار اقدامـات الزم در جهـت بهره بـرداری از 

در  جـاری  سـال  در  اشـکی  دره  طـالی  معـدن 

دسـت انجام اسـت و برنامه ریزی تولید حداقل 

300 کیلوگـرم شـمش طـال در سـال 1400 از ایـن 

مجتمع پیش بینی شده است.

طاهـرزاده خاطرنشـان کـرد: طرح جامع طال به 

عنوان نقشه راه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

در حـال اجـرا بـوده و برنامه ریـزی شـده اسـت که 

در سال جاری این طرح ارائه شود.

اینکـه صرفـا  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  وی 

بخـش کوچکـی از تقاضـای طالی کشـور توسـط 

معـادن داخلـی تامیـن می شـود، لـذا توجـه بـه 

سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و بهره برداری 

از ذخایــــر طـال جــــزو اولویــت هــــای دولــــت و 

ایمپاسکو است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

و  بـه شـرکت گسـترش معـادن  اشـاره  بـا  ایـران 

صنایع معدنی طالی زرشوران به عنوان یکی از 

شـرکت های تابعـه ایمیـدرو گفـت: ایـن شـرکت 

در سال 99 موفق به تولید یک هزار و 41کیلوگرم 

شـمش طال و رشـدی معادل 30درصد نسـبت به 

سـال 98 شـده کـه پیش بینـی می شـود در سـال 

1400 میـزان تولیـد در ایـن شـرکت از جهش قابل 

توجهی برخوردار باشد.

ــــ

اسـتاندار لرسـتان گفت: سـرمایه گذار جدیدی برای مشـارکت با مدیرعامـل فعلی کارخانه صدر فـوالد خرم آباد جذب و مقرر شـده 
است تا خرداد امسال نسبت به تعمیر و راه اندازی مجدد ماشین آالت اقدام کنند.

موسـی  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

خادمی در جلسه بررسی مشکالت کارخانه صدر 

فوالد اظهار داشت: یکی از صنایع مهم استان که 

چند سالی به دلیل مشکالت سرمایه گذار تعطیل 

شده است، شرکت صدر فوالد خرم آباد است.

وی با اشاره به جلسات و پیگیری های مستمر 

بـرای حـل مشـکالت ایـن کارخانـه افـزود: امـروز 

سـرمایه گذار جدیـدی بـه اسـتان مراجعـه کـرده و 

قرار است با همکاری مدیر قبلی به طور شراکتی 

پروژه را راه اندازی کنند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: طبق قراری 

کـه امـروز بـا ایـن عوامـل تنظیم شـده اسـت، مقرر 

شـد از اول خـرداد تعمیـرات  و راه انـدازی مجـدد 

ماشین آالت کارخانه شروع و ظرف سه ماه پس از 

آن کارخانه راه اندازی شود.

از  دولـت  حمایـت  لـزوم  بیـان  بـا  خادمـی 

بـا  کـرد:  بیـان  تولیـد  چرخـه  و  سـرمایه گذاران 

توجـه بـه اهمیـت موضـوع و ضـرورت حمایـت 

بانکـی  بـه سیسـتم  تولیـدی  از صنایـع  دولـت 

کمـک می کنیـم کـه فعـال  و تـا انجـام تعمیـرات 

اساسـی و راه اندازی کارخانه، پیگیر بدهی های 

قبلی این شرکت نشود.

وی ادامـه داد: مـا بـه عنوان نماینده دولت به 

تعهـدات خـود در ایـن زمینه عمل خواهیم کـرد و 

بـه  نیـز  جدیـد  سـرمایه گذار  هسـتیم  امیـدوار 

تعهدات خود عمل کند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، کارخانه صدر فوالد 

خـرم آبـاد سـاالنه 600 هـزار تن فوالد تولید می  کرد 

و قـرار بـود ایـن میـزان تولیـد 2.5 برابـر شـود امـا نه 

 تنهـا ایـن امـر محقـق نشـد بلکـه بـا تعطیلـی آن به 

بانکـی، دسـتگاه های  بـه سیسـتم  بدهـی  دلیـل 

دولتـی و فرسـودگی ماشـین آالت 180 کارگـر آن از 

کار بیکار شدند.

مدیرعامل ایمپاسکو مطرح کرد:

سرمایه گذار جدیدی برای کارخانه صدر فوالد جذب شد
استاندار لرستان:
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مدیرعامل شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه گفت: فلسـفه وجودی شـرکت پشتیبانی و توسـعه فناوری و 
نـوآوری فـوالد مبارکـه که یک شـرکت تازه تاسـیس بـوده و بـا تصمیم مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه ایجاد شـده، حرکت به 

سمت کسب دانش فنی و تکنولوژی های صنعت فوالد است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر برای کسب دانش فنی و 
تکنولوژی فوالد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، امیـر رحیمـی 

اظهار داشت: حدود سه دهه است که شرکت 

فـوالد مبارکـه در بخـش تولیـد فـوالد در کشـور 

سـرآمد بـوده و هم اکنـون نیـز کـه بـا زحمـات و 

مدیریـت  سـوی  از  گرفتـه  صـورت  تالش هـای 

مجموعه و کارکنان آن، فرآیند بهبود مسـتمر را 

بـه  را  تولیـد  کیفیـت  و  کمیـت  و  کـرده  طـی 

حداکثر رسانده است، زمان آن فرا رسیده تا در 

مسـیر تصاحـب تکنولـوژی در عرصه فـوالد قدم 

بردارد، بنابراین با همین نیت شرکت پشتیبانی 

و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه تاسیس 

شده است.

بـه گفتـه وی، پایـه فعالیت این شـرکت بـر دو 

کسـب  نخسـت  اسـت؛  اسـتوار  عمـده  محـور 

دانـش فنـی مربـوط بـه تکنولوژی هـای خطـوط 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه مطرح کرد:
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تولید فعلی در گروه فوالد مبارکه و کل کشور و 

و  نوآوری هـا  آخریـن  بـه  دسـتیابی  آن  از  بعـد 

تکنولوژی هـای صنعـت فـوالد جهـان بـا هـدف 

بومی سازی آن هاست.

رحیمـی ادامـه داد: در مسـیر دسـتیابی بـه 

تکنولوژی هـای جدیـد یـا ارتقـای تکنولوژی هـای 

موجـود، یکـی از برنامه هـای شـرکت پشـتیبانی و 

توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، بهره مندی 

از توان متخصصین خبره، شرکت های دانش بنیان 

و شـرکت های فنـی مهندسـی فعـال در عرصـه 

صنعت فوالد است.

توسـعه  و  پشـتیبانی  شـرکت  مدیرعامـل 

بـرای  افـزود:  مبارکـه  فـوالد  نـوآوری  و  فنـاوری 

ایـن امـر دو روش تعریـف شـده  محقـق شـدن 

اسـت. حالـت نخسـت، فراخـوان عمومی اسـت 

کـه در آن محورهـای تخصصـی صنعت فـوالد از 

سـنگ تـا رنـگ که در فوالد مبارکه وجـود دارد را 

اعالم کرده ایم. محور بعدی، محورهای عمومی 

بوده و ممکن اسـت شـامل تکنولوژی هایی باشـد 

کـه بـه لحـاظ کاربـردی در صنعـت فـوالد نیـز 

کاربرد دارند.

وی ادامـه داد: درواقـع فناوری هـای عمومـی 

همچـون اتوماسـیون، ابـزار دقیق و کنتـرل که در 

صنعـت فـوالد نیـز کاربـرد دارنـد را محـور قـــرار 

داده ایــم تـا شرکت هــــای دانش بنیــــان و افـراد 

متخصـص ایده هـــا و طرح هـــای خــــود را اعـالم 

کنند و ما بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی آن ها، 

مـوارد مـورد تاییـد را بـه حـوزه سـرمایه گذاری 

شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فنـاوری و نـوآوری 

فـوالد مبارکـه معرفـی کرده تـا روی ایـن ایده ها و 

طرح ها سـرمایه گذاری الزم به روش های متنوع 

صورت  گیرد.  

سـرمایه گذاری  مزیـت  رحیمـی،  گفتـه  بـه 

شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فنـاوری و نـوآوری 

یـک  نوعـی  بـه  کـه  اسـت  ایـن  مبارکـه  فـوالد 

سـرمایه گذاری ریسـک پذیر را در این زمینه انجام 

می دهـد و عمکلـرد آن در ایـن محـور از فعالیـت 

خود مشابه با صندوق V.C است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 

فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، فراخوان ایده/طرح 

بخشـی از فعالیت هـای ایـن شـرکت اسـت کـه در 

حوزه فناوری های نوآورانه صورت می گیرد.

وی دربـاره اینکـه میـزان اسـتقبال از فراخـوان 

داده شـده از سـوی شـرکت پشـتیبانی و توسـعه 

فناوری و نوآوری فوالدمبارکه تا چه حد می تواند 

باشد نیز افزود: معموال این نوع فراخوان ها اقبال 

عمومـی خوبـی دارنـد، البتـه اگر تنها به صنعت 

فـوالد محـدود شـود ممکـن اسـت تعـداد طرح هـا 

آنچنـان زیـاد نباشـد، امـا تعـدادی کـه بـه تاییـد 

شـرکت  درصـدی   100 حمایـت  از  می رسـند 

برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 

و نوآوری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: نوع دیگر 

توسـعه  و  پشـتیبانی  شـرکت  سـرمایه گذاری 

فناوری و نوآوری فوالد مبارکه مبتنی بر برگزاری 

اسـتارت آپ اسـتودیو اسـت. در ایـن حالـت مـا 

نیازهـای فناورانـه و نوآورانـه خـود را کـه منجـر به 

یـا توسـعه تکنولـوژی جدیـد  ارتقـای تکنولـوژی 

می شـود بـر اسـاس تجـارب موجـود در شـرکت 

فـوالد مبارکـه و شـرکت های تولیـد گـروه احصـا 

کــــرده و عینـــا آن هـــا را در قالـــب یـک برنامــه 

استارت آپ استودیو فراخوان می کنیم تا در این 

زمینــــه تـــوان شرکت هـــای دانش بنیـــان و فنـــی 

مهنـــدسی کشــــور را جهــت رفـع ایـن نیازهـا بـه 

کمک بگیریم.

گفتـه  بـه  ایراسـین،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

برگـزاری  و  فراخوان هـا  محـور  از  جـدا  رحیمـی، 

اسـتارت آپ اسـتودیوها، مجموعـه فعالیت های 

ایـن شـرکت ایجـاد یک اکوسیسـتم فنی-دانشـی 

برای پوشش و توسعه تکنولوژی صنعت فوالد در 

کشـور اسـت. ایـن اکوسیسـتم در آینـده نزدیـک 

فنـی مهندسـی تخصصـی،  شـامل شـرکت های 

خبـره  متخصصیـن  و  دانش بنیـان  شـرکت های 

شـرکت  ایـن  کالن  مدیریـت  تحـت  کـه  اسـت 

اهـداف مـورد نظـر را تعقیـب می کنـد. بنابرایـن 

فعالیـت شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فنـاوری و 

نوآوری فوالد مبارکه، یک فعالیت صرفا مدیریتی 

در حـوزه تصاحـب تکنولـوژی اسـت. مجموعـه 

توسـعه  محـور  در  شـرکت  ایـن  فعالیت هـای 

محصوالت جدید با فناوری های نوین، فناوری های 

مربـوط بـه اقتصـاد چرخشـی و کاهـش مصـرف 

انرژی و مواد اولیه نیز تسری می یابد.

زمان آن فرا رسیده تا فوالد مبارکه 
در مسیر تصاحب تکنولوژی در 

عرصه فوالد قدم بردارد، بنابراین 
با همین نیت شرکت پشتیبانی 

و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه تاسیس شده است
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مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فناوری ایمیـدرو خبر داد: ایمیدرو به عنوان نخسـتین سـازمان دولتـی، موفق به دریافـت پروانه فعالیت 
مرکز کارآموزی بین کارگاهی شد.

از   نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایـع معدنـی ایـران، غالمرضـا مالطاهـری بـا 

بیــــان ایــــن مطلـب اظهـــار داشـت: بـا تـالش و 

پیگیری هــــای مدیریــــت آمــــوزش، پژوهــــش و 

فنـــاوری ایمیــــدرو، ایــــن سازمــــان بــــه عنـــوان 

دریافـت  بـه  موفـق  دولتـی  سـازمان  نخسـتین 

پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و 

بین کارگاهی از سوی سازمان آموزش فنی حرفه ای 

استان تهران شد.

ایـن  از  برخـورداری  بـا  ایمیـدرو  افـزود:  وی 

گواهینامـــه، ضمــــن مجــــوز برگزاری دوره هـــای 

آموزشـی، گواهینامـه معتبـر با همکاری سـازمان 

آموزش فنی و حرفه ای صادر می کند.

بـر اسـاس این گزارش، مدیـر آموزش، پژوهش 

و فنـاوری ایمیـدرو خاطرنشـان کـرد: این سـازمان 

می تواند با اسـتفاده از ظرفیت های شـرکت های 

اجـرا،  تابعـه، مجتمـــع و طرح هــــای در دسـت 

روزهـای آموزشـی و کارآمـوزی تخصصـی را در 

سـتاد سـازمان و محـل کارگاه هـای خـود در تمـام 

استان های کشور برگزار کند.

وی افـزود: بـا این رویکـرد، آموزش ها از حالت 

تئـوری صـرف خـارج شـده و بـه صـورت عملـی و 

کاربردی اجرا خواهد شد.

ایمیدرو نخستین دریافت کننده پروانه فعالیت مرکز 
کارآموزی بین کارگاهی

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو خبر داد:
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نماینـده مـردم بیجـار در مجلس شـورای اسـالمی از موافقـت وزارت صمـت با احـداث کارخانه فوالدسـازی در این شهرسـتان با 
ظرفیت ساالنه 800 هزار تن خبر داد.

وزارت صمت با احداث کارخانه فوالدسازی 
در بیجار موافقت کرد

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، علیرضا زندیان 

از موافقـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا 

شهرسـتان  در  فوالدسـازی  کارخانـه  احـداث 

بیجار با ظرفیت 800 هزار تن در سال خبر داد.

اولیـه  اینکـه مـواد  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 

شهرسـتان  و  بـوده  سـنگ آهن  فـوالد،  کارخانـه 

بیجار یکی از مناطقی است کـه منابع مناسبی 

آهـن  پروژه هـای  ایجـاد  دارد،  زمینـه  ایـن  در 

اسفنجــــی، گندلــــه، کنستانتــــره و.. احــــداث 

کارخانـه فوالدسـازی و تکمیـل زنجیـره فـوالد در 

این شهرستان یکی از ضرورت ها بود.

زندیان خاطرنشـان کرد: پس از پیگیری های 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  نهایـت  در  بسـیار 

بـا کارخانـه فوالدسـازی در شهرسـتان  تجـارت 

بیجـار بـا ظرفیـت 800 هزار تن و سـرمایه گذاری 

ایمیدرو و شـرکت های معدنی بخش خصوصی 

در منطقه موافقت کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وی بیـان کرد: با 

اجـرای ایـن پروژه شـاهد ایجاد اشـتغال بسـیاری 

در منطقـه خواهیـم بـود و بـدون شـک اقتصاد و 

امـر  ایـن  از  مثبتـی  تأثیـرات  مـردم  معیشـت 

خواهند گرفت.

ــــ

طبـق اعـالم مرکز آمار، در بین نهاده های سـاختمانی، آهن  آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، سـنگ و تاسیسـات مکانیکی و انواع 
عایق حرارتی با 119.6، 94.7 و 92.8 درصد بیشترین تورم را در سال 99 داشتند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از مرکـز 

آمار ایران، شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 

مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٩ با 76.4 درصد 

افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل )١٣٩٨(، بـه عـدد 

٧٤٦,٩ رسـید، در حالیکـه ایـن شـاخص در سـال 

١٣٩٨ معـادل ٤٢٣,٤ بـوده کـه نسـبت بـه سـال 

١٣٩٧، ٣٥,١ درصد افزایش یافته بود.

روند شاخص مذکور در تمامی فصل های سال 

مورد بررسی )١٣٩٩( افزایشی بوده، به طوری که 

بیشـترین افزایـش فصلـی ایـن شـاخص، در فصـل 

تابستان با ٣٠,٣ درصد و کمترین افزایش فصلی 

آن در فصـل زمسـتان بـا ٦,١ درصـد افزایش همراه 

بوده است.

همچنین سال ١٣٩٩ در میان گروه های اجرایی 

و  درب  پروفیـل  میلگـرد،  آهـن آالت،  گروه هـای 

پنجره، سـنگ و تاسیسـات مکانیکی و انواع عایق 

حرارتـی بـه ترتیب بـا 119.6، ٩٤,٧ و ٩٢,٨ درصد 

دارای بیشترین تورم ساالنه بوده اند.

گروه هـــــای خدمـــــات، شیشــــه و نقاشـــــی 

بــــه ترتیـــب بـا ٣٥,٢، ٤٣,٤ و  ساختمـــان نیـــز 

٥٣,٥درصـد افزایـش، کمترین تورم سـاالنه را به 

خود اختصاص داده اند.

گروه هـای آهن آالت، میلگرد، پروفیـل درب و 

پنجره، سیمان، بتن، شن، ماسه و سنگ به ترتیب 

با 119.6، ٨٠,٣ و ٩٤,٧ درصد تورم بیشترین تاثیر را 

در تــــورم کل ســـال ١٣٩٩ نهاده هـای سـاختمانی 

شهر تهران داشته اند.

بر اساس این گزارش در این تاثیرگذاری عالوه بر 

تغییرات قیمت، ضریب اهمیت گروه مورد نظر در 

کل گروه های نهاده های ساختمانی نیز موثر است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی:

تورم آهن و میلگرد در سال 99 رکورد تاریخی 119 درصد را ثبت کرد
براساس اعالم مرکز آمار ایران؛
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عملکـرد 12 ماهـه تولیـد محصـوالت فوالدی در سـال 99 منتشـر شـد و بر اسـاس آن باالترین رقـم تولید به محصـول ورق گرم 
اختصاص دارد و از مجموع 6 میلیون و 919 هزار و 462 تن ورق گرم تولید شـده 6 میلیون و 441 هزار و 462 تن توسـط شـرکت 

فوالد مبارکه و فوالد سبا تولید شده است یعنی 93 درصد از ورق گرم تولیدی کشور توسط این گروه تولید شده است

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر پایـه جـداول 

منتشـر شـده از سـوی ایمیـدرو، میـــزان تولیــد 

شرکت هــــای فعــــال در صنعــــت فــــوالد بــــرای 

محصوالت مختلف طی سـال 99 آمده اسـت که 

در ادامه می خوانید:

شـرکت جهـان فـوالد سـیرجان در سـال 99 

توانسـته میلگـرد بـه میـزان 292 هـزار و 941 تـن 

تولید کند.

مـدت  در  نیـز  اصفهـان  آهـن  شـرکت ذوب 

12ماهه سـال 99 موفق شـده در سـبد محصوالت 

فـوالدی خـود بـه ایـن شـکل عمـل کنـد: تیرآهـن 

817هـزار و 205 تـن، میلگـرد 524 هـزار و 388 تـن، 

کالف 38 هزار و 123 تن، شمش کاالیی 792 هزار و 

863 تن، ریل 58 هزار و 868 تن و سایر محصوالت 

نیز 14 هزار و 970 تن را به تولید برساند.

فوالد آذربایجان در مدت یاد شـده میلگرد به 

میزان 340 هزار و 711 تن تولید کرده است.

همچنیـن شـرکت فوالد اکسـین نیـز در مدت 

12ماهـه سـال 99 توانسـته ورق عریـض بـه مقـدار 

811هزار و 481 تن به تولید برساند.

شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران طـی سـال 99، سـه 

محصول را در سبد تولیدی خود داشته است به 

این صورت که تسـمه و کالف آلیاژی-مهندسـی 

بـه مقـدار 34 هـزار و 666 تـن، چهارگـوش و سـایر 

محصوالت آلیاژی-مهندسی به مقدار 59 هزار و 

804 تـن و میلگرد آلیاژی-مهندسـی نیـز به میزان 

278 هزار و 815 تن تولید کرده است.

در خصـوص شـرکت فـوالد بنـاب نیـز می تـوان 

گفـت طـی مـدت 12 ماهه سـاله 99 تنها توانسـته 

میلگرد به مقدار 460 هزار و 163 تن تولید کند.

فوالد خراسان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

فـوالد در شـرق کشـور توانسـته تولیـد میلگـرد بـه 

مقـدار 499 هـزار و 721 تـن را در پایـان سـال 99 بـه 

ثبـت برسـاند. فـوالد کویـر نیـز در مـدت یاد شـده 

میلگرد 794 هزار و 979 تن تولید کرده است.

گـروه فـوالد مبارکـه نیـز در دو شـرکت فـوالد 

مبارکـه و فـوالد سـبا توانسـته اسـت طـی مـدت 

12ماهه سال 99 در زمینه تولید ورق سرد و ورق 

گرم رکوردهایی را به ثبت برسـاند. به این شـکل 

کـه شـرکت فـوالد مبارکه پنج میلیـون و 178 هزار 

و 343 تـن ورق گـرم و  یـک میلیـون و 591 هـزار و 

448 تـن ورق سـرد تولیـد کـرده اسـت. همچنیـن 

فـوالد سـبا نیـز در ایـن مدت با تولید یک میلیون 

و 263 هزار و 119 تن ورق گرم، سال 99 را به پایان 

رسانده است.

در کنـار شـرکت فـوالد مبارکـه و فـوالد سـبا، 

شـرکت نـورد و لولـه اهـواز نیـز در 12 ماهه سـال 99 

توانسـته  478 هـزار تـن ورق گـرم تولیـد کنـد. 

بنابرایـن مجمـوع 6 میلیـون و 919 هـزار و 462 تـن 

ورق گـرم در کشـور تولیـد شـده اسـت کـه گـروه 

فوالد مبارکه با تولید 6 میلیون و 441 هزار و 462تن 

سهم 93 درصد در تولید ورق گرم سال گذشته را 

به خود اختصاص داده است.

سـبد  در  ایـران  فـوالد  صنعتـی  ملـی  گـروه 

محصـوالت تولیـدی خـود طـی سـال 99 توانسـته 

تـن، میلگـرد  بـه میـزان 65 هـزار و 594  تیرآهـن 

170هزار و 454 تن، کالف 28 هزار و 129 تن و لوله 

به میزان 6 هزار و 870 تن جای دهد.

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری نیـز طـی 

12ماهـه سـال 99 موفـق شـده ورق گالوانیـزه بـه 

میزان 249 هزار و 324 تن تولید کند.

بر اساس گزارشی از ایراسین، همچنین در 

پایـان می تـوان گفـت درمیـان همـه تولیـدات 

رقـم  باالتریـن   ،99 سـال  طـی  گرفتـه  صـورت 

بـا 6 میلیـون و  تولیـد بـه محصـول ورق گـرم 

919هـزار و 462 تـن اختصـاص داشـته اسـت و 

بعـد از آن میلگـرد نیـز بـا تولیـد سـه میلیـون و 

بـه  را  تولیـد  رقـم  باالتریـن  تـن  83هـزارو 357 

خود اختصاص داده است.

93 درصد ورق گرم کشور توسط گروه فوالد مبارکه 
تولید می شود
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رئیـس انجمـن سـنگ آهن ایـران گفـت: قیمـت غیرمنطقی و دسـتوری محصـوالت معدنی طـی سـال های اخیر علت اصلـی فرار 
سـرمایه از بخش معدن بوده اسـت که با منطقی سـازی قیمت ها با عرضه سـنگ آهن و سـایر محصـوالت در بـورس کاال، می توان 

راه بازگشت سرمایه ها به حوزه معدن را مجدد باز کرد.

به گزارش »فلزات آنالین«، مهرداد اکبریان 

بـا بیـان اینکه اگر قیمت سـنگ آهن مانند سـایر 

محصـوالت حـوزه فـوالد منطقـی شـود بـه نفـع 

ایـن زنجیـره خواهـد شـد، اظهـار  تمـام فعـاالن 

تولیدکننـدگان  بـه  را  مهـم  نکتـه  ایـن  داشـت: 

بـا  امیدواریـم  و  شـده ایم  متذکـر  نیـز  فـوالد 

همراهـی آن هـا قیمـت سـنگ آهن نیـز به سـوی 

منطقی شدن حرکت کند.

وی افـزود: طـی ماه هـای اخیـر، قیمت فوالد 

و محصـوالت میانـی در بازارهـای جهانی، رشـد 

قابل توجهی نسـبت به سـال های قبل داشته اند 

و دلیلـی وجـود نـدارد کـه سـنگ آهن بـه  عنـوان 

یکـی دیگـر از محصـوالت زنجیـره فـوالد، تغییـر 

قیمت نداشته باشد.

نسـبت  ایـن  پیـش از  داد:  ادامـه  اکبریـان   

کنسـانتره بـه شـمش فـوالد در کشـور  16 درصد 

بوده در شـرایطی که در همان زمان این نسـبت 

در بازارهای جهانی 22,5 درصد بود و هم اکنون 

نسبت کنسانتره به شمش در جهان به 34درصد 

رسـیده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز 

برخی ها اعتقاد دارند که سنگ آهن و کنسانتره 

در داخـل کشـور بایـد بـا همـان قیمت هـای قبـل 

فروخته شود.

رئیـس انجمـن سـنگ آهن گفـت: هم اکنـون، 

حاشـیه سـود در فـوالد افزایـش  یافتـه و اگـر بـه 

توزیع متوازن سود درکل زنجیره و اقتصاد بازار 

اعتقاد داریم باید قیمت سنگ آهن نیز منطقی 

و متعادل شود.

پیامدهای عرضه بورسی سنگ آهن ■

وی دربــــاره پیامـــدهــــای عرضــــه بورســــی 

سـنگ آهن توضیـح داد: عرضـه سـنگ آهـن در 

سازوکار بورس کاال، نسخه بازگشت سرمایه ها به بخش معدن
اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن عنوان کرد:

بـورس کاال بـه معنای ایجاد شـرایط رقابتـی، آزاد 

و شـفاف اسـت کـه عرضـه و تقاضـا قیمـت را 

کشف می کند در این میان باید از دخالت های 

غیرکارشناسـی در رونـد بـازار جلوگیـری کـرد تـا 

معامـالت مسـیر درسـت و واقعـی خـود را طـی 

تاییـد  مـورد  سـنگ آهن  بورسـی  عرضـه  کنـد؛ 

آن  از  و  اسـت  تولیدکننـدگان  تمـام  و  انجمـن 

استقبال خواهد شد.

اکبریـان بـا بیـان اینکه قیمـت غیرمنطقی و 

دسـتوری محصـوالت طـی سـال های اخیر علت 

اصلـی فـرار سـرمایه از بخش معدن بوده اسـت، 

گفـت: براسـاس بررسـی ها، سـال گذشـته موفـق 

بخـش  در  شـده  تعییـن   اهـداف  بـه  نشـدیم 

سـنگ آهن دسـت  یابیـم کـه مهم تریـن علـت آن، 

قیمت پایین و غیرمنطقی محصوالت اسـت از 

ایـن رو بایـد اجـازه دهیـم سـنگ آهن در بسـتری 

شفاف یعنی بورس کشف شود.

گفتـه  بـه  کاالخبـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

رئیس انجمن سنگ آهن ایران، این معضل یعنی 

قیمـت پاییـن در شـرایطی کـه نـرخ محصـوالت 

سایر حلقه های زنجیره باالست، موجب شده تا 

بـا کاهـش سـرمایه گذاری در ایـن بخـش ضمـن 

کاهش اکتشافات جدید و ماشین آالت فرسوده 

مواجه شویم، در واقع سرکوب قیمت سنگ آهن 

را  تولیـد  ظرفیت هـای  و  تولیـد  کاهـش  زمینـه 

فراهـم کـرده کـه در آینده، تبعات منفـی زیادی 

بـا  سـریع تر  بایـد  و  داشـت  خواهـد  همـراه  بـه 

واقعی سـازی  بـه  نسـبت  جانبـه  همـه  حمایـت 

قیمت محصوالت معدنی اقدام کرد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

68
é 1400  اردیبهشت ماه é 165  شماره 

بازسـازی شـاول های کابلی مدل P&H، اسـتفاده از روش های نوین در عملیات آتشـباری )power Deck & Air Deck(، استفاده 
از stemming Truck در عملیـات گل گـذاری چال هـا و اسـتفاده از تکنولـوژی پهپادهـای بومـی در نقشـه برداری هوایـی، تنهـا 

گوشه ای از نتایج اعتماد به تولیدات داخل کشور و توان و تخصص مهندسین جوان در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، 

شـرکت  معـدن  امـور  مدیـر  محتشـمی،  امیـد 

 stemming گل گهـر در خصـوص اسـتفاده از

Truck در عملیـات گل گـذاری چال هـا اظهـار 

داشـت: بـا توجـه بـه اهمیـت بـاالی کیفیـت و 

سـرعت گل گـذاری چال های خرج گذاری شـده 

هـدف  بـا  و  آتشـباری  عملیـات  راندمـان  در 

کاهش مخاطرات حاصل از پرتاب سنگ، تامین 

بـه کارگیـری یـک دسـتگاه اسـتمینگ تـراک  و 

بومـی در معـدن شـماره یـک گل گهـر از طریـق 

مدیریت امور معدن انجام شد که با بهره گیری 

از این دسـتگاه و افزایش سـرعت گل گذاری در 

نهایـت منجـر بـه افزایـش کیفیـت آتشـباری و 

پرتـاب سـنگ شـد.  از  ناشـی  کاهـش خطـرات 

همچنین با کاهش نقش نیروی انسـانی در این 

و  انسـانی کاهـش  از عملیـات، خطـای  بخـش 

سرعت اجرای کار افزایش یافته است. 

در  نویـن  روش هـای  از  اسـتفاده  بـه  وی 

 ،)power Deck & Air Deck( عملیات آتشباری

مهندسـان  دیگـر  مهـم  اقـدام  یـک  عنـوان  بـه 

داخلـی شـرکت اشـاره کـرد و افـزود: بـه منظـور 

هدایـت کنترل شـده امـواج و گازهای حاصل از 

انفجـار جهـت خردایـش سـنگ ها و کاهـش آثـار 

ناخواسـته مخـرب آتشـباری، اسـتفاده از روش 

واحـد  توسـط  انفجـاری  درپـوش  و  پـاوردک 

پیمانـکار  و  معـدن  امـور  مدیریـت  عملیـات 

اسـتخراج )شـرکت آرمان گهـر( انجـام پذیرفـت 

معمـول  روش  بـا  مقایسـه  در  نهایـت  در  کـه 

آتشـباری، حفـاری ویـژه، خـرج ویـژه مـورد نیـاز 

جهـت خردایـش مطلـوب سـنگ ها و همچنیـن 

عوارض ناخواسـته انفجار از قبیل پرتاب سـنگ 

و لرزش زمین کاهش یافت.

مدیـر امـور معـدن شـرکت گل گهر بازسـازی 

شـاول های کابلـی مـدل P&H را عامـل افزایـش 

راندمـان عملیات معدنکاری دانسـت و تصریح 

معدنـی  تراک هـای  بارگیـری  عملیـات  کـرد: 

معـدن  در  موجـود  شـاول های  توسـط  عمدتـا 

انجـام می شـود. بـا توجـه بـه وضعیـت فعلـی و 

برنامه هـای معـدن و بـه منظـور افزایـش راندمان 

تولیـد و بـا هـدف افزایـش تعـداد دسـتگاه های 

بارکننـده معـدن، واحـد تعمیرات امـور معدن با 

همـکاری پیمانـکار معـدن اقـدام به بازسـازی و 

نوسـازی شـاول های کابلـی توسـط متخصصیـن 

داخلـی و به کارگیـری قطعـات سـاخت داخـل 

کشـور کـرد. ایـن شـاول هـا بـه مـدت 6 سـال از 

ایـن  بـا  کـه  بودنـد  شـده  خـارج  تولیـد  چرخـه 

اقـدام ضمـن افزایـش تعـداد دسـتگاه های بـار 

کننـده راندمان، کلیه عملیـات معدنکاری هم 

افزایش یافت.

مهـم  اقـدام  گل گهـر  شـرکت  معـدن  مدیـر 

دیگـر را تکنولـوژی پهپادهای بومی معرفی کرد 

از  اسـتفاده  توانمنـدی  دلیـل  بـه  گفـت:  و 

تکنولـوژی پهپـاد در نقشـه برداری هوایی امکان 

محاسـبه  معـدن،  سـه بعدی  نقشـه های  تهیـه 

حجـم و مزایـا و کاربردهـای فـراوان بـا هزینـه و 

زمـان کمتـر و همچنیـن دقـت و ایمنـی باالتـر را 

بـا  رابطـه  فراهـم کـرده کـه در حـال حاضـر در 

تعیین حجم های استخراجی معدن و در مقاطع 

انبارگردانی در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 

نشـان دهنده  و  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد 

بـه جوانـان  تـوان و تخصـص داخلـی و اعتمـاد 

بومی برای تولید تکنولوژی است.

گام های عملی مدیریت امور معدن شرکت گل گهر در 
افزایش راندمان تولید
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مدیـر مجتمـع سـرب و روی انگـوران اعالم کـرد: این مجتمع با هدف شناسـایی ذخایـر جدید مـاده معدنی، برنامه انجـام حفاری 
اکتشافی را طی سال جاری در دستور کار دارد.

126هـزار و 428 تـن بـود کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل از آن، 40 درصد افزایش داشت.

فـالح خاطرنشـان کـرد: مجتمـع انگـوران در 

سـال گذشـته، 955 هـزار و 248 تـن مـاده معدنی 

از بخـش روبـاز ارسـال کـرد کـه عـالوه بـر افزایـش 

40.5 درصـدی نسـبت بـه سـال 98، رکورد ارسـال 

ماده معدنی بعد از پنج سال ثبت شد.

مدیـر مجتمـع سـرب و روی انگـوران افـزود: 

همچنیـن در سـال گذشـته 144 هـزار و 695 تـن 

مـاده معدنـی زیرزمینـی ارسـال شـده اسـت کـه 

هـزار درصـدی  رشـد 2  از  سـال 98  بـه  نسـبت 

برخوردار بود.

اقدامات توسعه ای سال 99 ■

فـالح بـا اشـاره بـه اقدامـات توسـعه ای سـال 

گذشـته مجتمـع انگـوران گفـت: افتتـاح طـرح 

اسـتخراج مـاده معدنـی از بخـش زیرزمینـی بـا 

حضـور مقامـات کشـوری و اسـتانی و احـداث 

یک هـزار و 200 متـر نوارنقالـه داخـل تونـل بخـش 

زیرزمینـی بـرای انتقـال مـواد اسـتخراج شـده بـه 

خارج از تونل از جمله این اقدامات است.

منظـور  بـه  مطالعـه  انجـام  داد:  ادامـه  وی 

اسـتفاده از سیستــــم سـورتینگ بـــرای بازیابـی 

کان سنــــگ کم عیــــار مجتمــــع یکپارچــه ســـازی 

سیستــــم فــــروش و مالـــی مجتمـــع، دریافـت 

نخستین پروانه گردشگری معدنی و ژئوتوریسم 

ایـران بـه نـام شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

ایـران و مجتمـع معدنی سـرب و روی انگـوران، از 

دیگر اقدامات مذکور بود.

بـر اسـاس ایـن گزارش، مدیر مجتمع سـرب و 

روی انگـوران خاطرنشـان کـرد: طـی سـال 99 از 

نخسـتین پروانه گردشـگری معدنی ایران توسـط 

وزیـر صنعـت، معـدن، تجـارت و رئیـس کارگـروه 

گردشگری مجلس شورای اسالمی رونمایی شد.

فـالح در انتهـا افـزود: ایـن شـرکت در سـال 

بـه روسـتاهای مجـاور شـهر دنـدی و  گذشـته، 

بـا ماشـین آالت معدنـی و  ماهنشـان، خدمـات 

راه سازی به مدت 970 ساعت ارائه داد.

اجرای عملیات اکتشافی انگوران برای دستیابی 
به ذخایر جدید

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران اعالم کرد:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، امیـد فـالح با بیـان این 

و روی  اظهـار داشـت: مجتمـع سـرب  مطلـب 

انگـوران در سـال گذشـته، عملیـات اکتشـافی 

پروانـه  کیلومتـری  محـدوده 38  در  مقدماتـی 

برنامـه  و  داد  انجـام  را  مجتمـع  بهره بـرداری 

امسـال نیز اجرای عملیات حفاری اکتشـافی به 

طول 13 هزار متر است.

مـاده  تـن  هـزار   850 اسـتخراج  افـزود:  وی 

معدنـی، اسـتخراج 120 هـزار تـن مـاده معدنـی از 

بخـش زیرزمینی، عملیات خاک بـرداری با حجم 

چهار میلیون و 402 هزار متر مکعب و نیز اجرای 

فـاز سـوم احیـای دمپ هـای باطله )کاشـت نهال 

در عرصـه ای بـه وسـعت دو هکتـاری( و پذیـرش 

صـورت  در  ژئوتوریسـم  و  معدنـی  گردشـگر 

موافقت ستاد کرونای استان، از جمله برنامه های 

مجتمع در سال جاری است.

رشد 20 درصدی استخراج ماده معدنی  ■

در سال 99

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران با اشاره به 

اینکـه بـه  رغـم مشـکالت فـراوان پیـش روی ایـن 

مجتمع از جمله تحریم های همه جانبه و بیماری 

کرونـا، از نظـر اسـتخراج و ارسـال مـاده معدنـی بـا 

افزایـش مواجـه بـود، گفـت: این مجتمع در سـال 

گذشته، 919 هزار و 184 تن ماده معدنی از بخش 

روبـاز اسـتخراج کـرد کـه رشـدی 20.5درصـدی را 

نسبت به سال 98 تجربه کرد.

وی ادامـه داد: میـزان اسـتخراج ماده معدنی 

گذشـته،  سـال  طـی  نیـز  زمینـی  زیـر  بخـش  از 
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سرپرسـت معاونت امور معادن و امـور معدنی وزارت صمت 
ضمن تکذیـب خبر اختـالف 2.6 میلیون تنـی در آمار تولید 
و مصـرف فوالد گفـت: اختالف تنها 300 هـزار تن و مربوط 

به موجودی انبارهای واحد های تولیدی است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، اسـدالله کشـاورز در 

گفت وگوی زنده تلویزیونی اظهار داشت: از اصحاب رسانه درخواست 

دارم تـا پیـش از رسـانه ای کـردن اینگونـه مـوارد از مسـئوالن هـم سـوال 

کننـد؛ 2,6 میلیـون تـن اعالمـی دربـاره اختـالف آمـار تولیـد و مصـرف 

صحیح نیست.

وی افـزود: تولیـد واقعـی شـمش فـوالد 29میلیـون تن بوده اسـت که به 

میـزان 22,2میلیـون تـن مصـرف و میـزان صـادرات مـا حـدود 6 میلیـون و 

500هزار تن بوده اسـت. پس اختالف تنها 300هزار تن اسـت  و کسـری که 

مشـاهده می کنید گم نشـده و به میزان موجودی کف انبار واحد های 

تولیدی مربوط است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بیان 

کرد: ما در سال 99، در مجموع 6 هزار تن واردات شمش خام داشتیم 

که مربوط به اقالم خاص است و امکان تولید آن وجود ندارد؛ صادرات 

سـال 98 هم حدود 6 میلیون و 850 هزار تن بوده اسـت و کاهش آن به 

دلیل سازوکار بازار بوده است.

بر اسـاس این گزارش، کشـاورز افزود: ما مسـئولیت تامین واحد های 

تولیـدی واقـع در زنجیـره فـوالد را داریـم، پـس هـر واحـد تولیـد فـوالد کـه 

تولیدات خود را در بورس عرضه کند می تواند مازاد تولید را صادر کند.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـرای واحد هـای بـزرگ، بـا توجـه بـه 

میزان تولید میزان کف عرضه ای برای واحد های تولید فوالدی تعریف 

شده است.

اختالف 2,6 میلیون  تنی آمار تولید 
و مصرف در فوالد صحت ندارد

ــــسرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت:

رشد 80 درصدی نرخ تورم 

تولیدکننده بخش معدن در سال 99

براسـاس آخریـن آمار اعالمـی مرکز آمـار کشـور، میانگین 
قیمـت دریافتـی تولیدکنندگان مـواد معدنی بـه ازای فروش 
محصـوالت خـود در داخل کشـور )تـورم تولیدکننده بخش 
معدن(، در سـال 99 نسـبت به سـال قبل از آن 79.8 درصد 

رشد داشت.

قیمـت  شـاخص  آخریـن  آمـار،  مرکـز  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

تولیدکننـده بخـش معـدن )نـرخ تـورم تولیـد( در سـال گذشـته را منتشـر 

کرد. براســـاس ایـــن گـــزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در 

سال ١٣٩٩، به 531,9 رسید که در مقایسه با همین اطالع در سال ١٣٩٨، 

236 واحد افزایش داشته است.

شاخـــــص مربـــــوط بــــه گــــروه استخـــراج زغــال سنگ معـــادل ٥٠٢,٧، 

استخــراج کانه  های فلــزی ٥٩٥,٤ و استخراج سایر معادن ٢٨٠,٩ اســـت. 

شاخــــص هــــر ســــه گــــروه عمــــده در بخـش معـدن در مقایسـه بـا سـال 

١٣٩٨ افزایش داشته است.

نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل )تورم ساالنه( 

در سـال ١٣٩٩ بـه 79,8 درصـد رسـید کـه در مقایسـه بـا همیـن اطـالع در 

سال قبل، ٢٩,٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تولیدکننـدگان  توسـط  دریافتـی  قیمـت  میانگیـن  عبارتـی،  بـه 

مـواد معدنـی بـه ازای فـروش محصـوالت خـود در داخـل کشـور، در 

سـال ١٣٩٩ نسـبت بـه سـال ١٣٩٨، ٧٩,٨ درصـد افزایـش دارد. تـورم 

سـاالنه مربـوط بـه گـروه اسـتخراج زغال سـنگ معـادل ٧٢,٧ درصـد، 

معـادن  سـایر  اسـتخراج  و  درصـد   ٨٤,١ فلـزی  کانه  هـای  اسـتخراج 

٥١,١ درصد اسـت. 

وزارت  شـده  منتشـر  آمارهـای  بررسـی  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

صنعـت، معـدن و تجـارت حاکـی از تـراز مثبـت تجـاری چهـار میلیـارد و 

271میلیـون و 700 هـزار دالری بخـش معـدن و صنایـع معدنـی ایـران در 

سال 99 است.

واکاوی این آمارها نمایانگر این است در سالی که گذشت 55میلیون 

و 124 هـزار و 491تـن انـواع محصـوالت بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بـه 

ارزش هفت میلیارد و 682 میلیون و 200 هزار دالر صادر شد.

این آمار در مقایسه با سال 98 از نظر وزنی افت 21 درصدی و از نظر 

ارزشی کاهش 11درصدی داشته است.
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ــــ

مدیـرکل هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری فارس گفت: در راسـتای فعال سـازی واحدهای تولیدی راکد، واحد معدنی سـنگ آهن 
چاه بیگی نی ریز که غیرفعال بود، به چرخه تولید بازگشت.

احیای یک واحد معدنی سنگ آهن در استان فارس

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

پایـگاه اطـالع رسـانی اسـتانداری فـارس، خـادم 

حمـزه اظهـار داشـت: بـا راه انـدازی مجـدد ایـن 

تسـهیالت حمایتـی  اعطـای  بـا  واحـد معدنـی 

حـوزه تولیـد بـه مبلـغ 12 میلیـارد ریـال، زمینـه 

اشـتغال 19 نفـر فراهـم شـد و ظرفیت ایـن واحد، 

17 هزار و 600 تن افزایش یافت.

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 

اسـتانداری فـارس بـا تاکید بر اهتمام مسـئوالن 

اسـتان در راسـتای تحقـق فرمایـش مقـام معظم 

رهبـری در موضـوع شـعارهای سـال، افـزود: این 

نام گذاری هـا، گویـای اهمیـت مقولـه تولیـد و 

ترسیم کننده خط مش کالن کشوراست.

حمزه خاطرنشـان کرد: نام گذاری سـال های 

کـه  اسـت  آن  گویـای  تولیـد،  عنـوان  بـا  اخیـر 

راه حل رفع مشکالت مردم و رسیدن به توسعه 

در حمایت از تولید است.

این مقام مسـئول عنوان کرد: کشـور تنها با 

افزایش رشـد اقتصادی به توسـعه خواهد رسـید 

و دشـمن نیـز در ایـن سـال ها از همیـن موضـوع 

واهمه داشته و تمام تالش خود را به کار بسته 

تا رشد اقتصادی در ایران تحقق نیابد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، حمزه با اشـاره به 

نام گــــذاری ســــال 1400 بـه نـام ســــال تولیــــد، 

پشتیبانی هــــا و مانع زدایی هــــا تصریـح کــــرد: 

ضـرورت دارد همـه قـوا بـا تغییر نگـرش و اصالح 

قوانین و مقررات اخالل کننده در تولید، محیط 

کسب و کـــار را به گونه ای فراهم کنند که این 

امــــر محقـــق شــــود و البتــــه یکی از راهکارهــــا 

راه انـدازی مجـدد واحدهـای تولیـدی راکــــد و 

استفاده مطلوب از سرمایه های ساکن است.

شهرسـتان نی ریـز در فاصلـه 192 کیلومتـری 

شرق شیراز واقع است.

ــــ

مدیرکل راه آهن اراک گفت: شـمش آلومینیوم به عنوان یک محصول اسـتراتژیک تولیدی این اسـتان برای نخسـتین بار از سـوی 
راه آهن این شهرستان بارگیری و به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش »فلزات آنالین«، حمید گوگوچانی 

اظهـار داشـت: یـک هـزار تن شـمش آلومینیـوم از 

اروپایـی  اراک در واگن هـای  آلومینیـوم  شـرکت 

بارگیری و  به مقصد ترکیه صادر شد.

وی ضمن اعالم آمادگی برای حمل مواد اولیه 

شـرکت های  تولیـدی  محصـوالت  و  نیـاز  مـورد 

مختلف صنعتی استان مرکزی از بنادر مختلف و 

راسـتا  ایـن  در  افـزود:  مـرزی  ریلـی  پایانه هـای 

نشسـت های مختلفـی بـا شـرکت های تولیـدی و 

صنعتی برای انتقال بار از شبکه جاده ای به ریلی 

به صـورت حمـل مسـتقیم ریلـی و حمـل ترکیبـی 

برگزار شده  است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، مدیرکل راه آهن اراک 

خاطرنشان کرد: حمل بار از سوی راه آهن عالوه بر 

کمـک بـه روان سـازی و کاهـش ترافیـک جـاده ای، 

افزایـش ایمنـی در حمـل بـار و جلوگیـری از بـروز 

حـوادث جـاده ای برای صاحبان بار نیز یک مزیت 

اقتصادی محسوب می شود.

کیلومتـر   545 شـامل  اراک  راه آهـن  حـوزه 

خطوط ریلی در پنج استان قم، مرکزی، لرستان، 

همدان و کرمانشاه است که 21ایستگاه را تحت 

پوشش دارد.

صادرات شمش آلومینیوم از طریق راه آهن اراک
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معـاون وزیـر صمت و رئیس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایران گفت: در این راسـتا تفاهم نامه با آی تی سـی در سـال 1395 برای 
تدویـن اسـتراتژی بـه امضا رسـید و در سـال 1397 تامین مالـی الزم از طریـق اتحادیه اروپا انجام شـد و تدوین اسـتراتژی ملی 

صادرات از سال 1398 آغاز شد.

تصویب حدود یک هزار میلیارد تومان 
مشوق های صادراتی در بودجه سال 1400

معاون وزیر صمت در نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات کشور خبر داد:

از نظرات کارشناسان بین المللی، بخش خصوصی 

و تشکل ها استفاده شده است و بر توسعه زنجیره 

ارزش به عنوان نقشی مهم تاکید شده است.

پیش بینی 359 اقدام برای توسعه  ■

صادرات 6 گروه کاالیی ظرف 5 سال

تدویـن 359  و  بـه پیش بینـی  اشـاره  بـا  وی 

اقـدام در ایـن اسـتراتژی گفـت: 6 گـروه کاالیـی 

بـه صـورت منتخب و پایلوت شـامل دو گـروه از 

کشـاورزی، دو گـروه از خدمـات و دو گـــروه از 

انتخـاب  اسـتراتژی  ایـن  اجـرای  بـرای  صنعـت 

شدند و 359 اقدام ظرف پنج سال برای توسعه 

صادرات این گروه ها پیش بینی شده است.

سهم 60 درصدی صادرات به 15 کشور  ■

همسایه از کل صادرات کشور

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 

در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به 

برنامـــــه صــــادرات به 15 کشــــور همسایــــــه، 

ادامــــه داد: از 35 میلیــــارد دالر صـــادرات 

کشـور در ســـال 1399 حـــدود 20 میلیــــارد و 

200میلیون دالر مربوط به 15 کشـور همسـایه 

بــــوده اســـت و 60 درصد صـــادرات کشور را 

شـامل شده است.

کشـورهای  کـرد:  اضافـه  همچنیـن  زادبـوم 

هند و چین از جمله مهمترین کشورهای هدف 

صادراتی ما بوده است.

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

حمید زادبوم در این نشست که با حضور وزیر 

صمـت، نماینـدگان مجلـس و تشـکل های بخـش 

خصوصی برگزار شـد، با بیان این مطلب، اظهار 

در  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان  داشـت: 

راسـتای تحقـق شـعار سـال و هماهنـگ بـا دیگـر 

معاونت هـای وزارتخانـه برنامه پیشـنهادی خود 

را ارائـه داده اسـت کـه در ایـن برنامـه از نظـرات 

دسـت اندرکاران دولتـی، خصوصـی و تشـکل ها 

استفاده شده است.

تدوین استراتژی ملی صادرات ایران برای  ■

یک دوره پنج ساله

ملـی  اسـتراتژی  تدویـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 

صـادرات ایـران افزود: این اسـتراتژی رویکردی و 

برای یک دوره زمانی 5 ساله است.

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه 

تجـارت ایـران در خصـوص تدویـن ایـن اسـتراتژی 

بیان کرد: در این راستا تفاهم نامه با آی تی سی در 

سال 1395 برای تدوین استراتژی به امضا رسید و 

در سـال 1397 تامیـن مالـی الزم از طریـق اتحادیـه 

اروپا انجام شـد و تدوین اسـتراتژی ملی صادرات 

از سال 1398 آغاز گردید.

تاکید بر توسعه زنجیره ارزش در  ■

استراتژی ملی صادرات

زادبوم همچنین تصریح کرد: در این استراتژی 
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پتانسیل یکصد میلیارد دالری برای  ■

صادرات به 15 کشور همسایه

وی همچنیـن بـا اعـالم این که کل پتانسـیل 

بـه  دالر  میلیـارد  یکصـد  حـدود  مـا  صادراتـی 

بیشـترین  گفـت:  اسـت،  همسـایه  15کشـور 

از  بیــــش  بــــا  پاکسـتان  پتانسیــــل در کشــــور 

16میلیارد دالر است.

کـرد:  بیـان  وزیـر صمـت همچنیـن  معـاون 

26.4 میلیـارد دالر ظرفیـت بـرای صـادرات بـه 

چیـن و 28 میلیـارد دالر نیـز امـکان و ظرفیـت 

برای صادرات به هند داریم.

رشد 30 درصدی صادرات ایران به  ■

اوراسیا و رشد 8 درصدی تجارت فی مابین

زادبـوم یکـی از راه هـای توسـعه صـادرات را 

و  دو  تجــــاری  موافقت نامه هــــای  امضــــای 

چندجانبه دانست و ادامه داد: از آبان 1398 تا 

آبـان 1399 در اقـالم موافقت نامه تجـارت آزاد با 

اوراسـیا 82 درصد رشـد صادرات داشـتیم، رشد 

30 درصـدی صـادرات ایـران بـه اوراسـیا و رشـد 

از  نیـز  فی مابیـــن  کل  تجــــارت  8درصــــدی 

دستاوردهای این موافقت نامه بوده است.

ضرورت تولید جهت دار برای افزایش  ■

ارزش هر تن کاالی صادراتی

وی با اشاره به اهداف صادراتی به تفکیک 

گروه هـای کاالیـی گفـت: برای سـال 1400 رشـد 

رشـد  واقع بینانـه،  صـورت  بـه  درصـدی   10

15درصــــدی بــــر اســــاس دستــــورات ریاسـت 

اسـاس  بـر  درصـدی   21,7 رشـد  و  جمهـوری 

برنامه 6 توسـعه، هدف گذاری شـده اسـت که 

ارزش  بـه سـمت کاالهـای دارای  بیشـتر  بایـد 

افـزوده برویـم و در ایـن راسـتا بایـد تولید جهت 

صادراتـی  کاالی  تـن  هـر  ارزش  تـا  شـود  دار 

بیشتر شود.

زادبـوم همچنیـن تصریـح کـرد: حمایت های 

دولـت بایـد هدفمنـد، مشـروط، مـدت دار و در 

طول زمان کاهنده باشد.

اختصاص 48 درصد از مشوق های  ■

صادراتی سال 99 به کمک سود تسهیالت 

بانکی صادرکنندگان

معـاون وزیـر صمـت با بیان اینکـه 48 درصد 

از مشـوق های صادراتی سـال گذشـته به عنوان 

کمک سـود تسـهیالت بانکی با نرخ 4 درصد به 

در  گفـت:  اسـت،  شـده  اعطـا  صادرکننـدگان 

بودجـه سـال 1400 نیـز حـدود یـک هـزار میلیـارد 

تومان برای مشـوق های صادراتی در نظر گرفته 

شده است.

رفع مشکالت تعهدات ارزی  ■

صادرکنندگان با ابالغیه های جدید صادراتی

بـودن  بـاال  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  زادبـوم، 

هزینه هـای حضـور در بازارهـای هدف، بـاال بودن 

دسـت وپاگیر،  قوانیـن  لجسـتیک،  هزینه هـای 

محدودیت هـای تامیـن مالـی و مشـکالت ایفـای 

صـادرات  توسـعه  چالش هـای  از  را  تعهـدات 

دانسـت و عنـوان کـرد: خوشـبختانه بـه همـت 

وزیـر صمـت، هماهنگـی و همـکاری تشـکل ها و 

ستاد اقتصادی دولت مشکالت ایفای تعهدات 

ارزی با ابالغیه  های صادراتی مرتفع شده است.

بررسی یک هزار و 200 پرونده و صدور  ■

بیش از 100 مصوبه در کمیته اقدام ارزی

هفتـــــه  هــــر  کــــرد:  بیــــان  همچنیــــن  وی 

چهارشـنبه ها در سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 

دسـتگاه های  حضـور  بـا  ارزی  اقـدام  کمیتـه 

مرتبـط تشـکیل می شـود کـه تاکنـون یـک هـزار و 

200  پرونـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بیـش از 

100 مصوبه صادر شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، رئیـس کل سـازمان 

تعدیـل 10 درصـدی  تجـارت همچنیـن  توسـعه 

از  و 1400  تـا 99  سـال های 98  ارزش صـادرات 

تعهـدات ارزی کلیـه صادرکننـدگان را از دیگـر 

صادرکننـدگان  افـزود:  و  دانسـت  برنامه هـا 

تولیدی بیش از 92 درصد ایفای تعهد نموده اند 

که بیشترین رقم ایفای تعهد را دارند.

گفتنی اسـت در این نشسـت هم اندیشی، 

برنامه هـای توسـعه صـادرات کشـور بـا حضـور 

تشـکل ها  مجلـس،  نماینـدگان  صمـت،  وزیـر 

بررسـی  مـورد  اقتصـادی  فعـاالن  و  انجمن هـا 

قرار گرفت.

از 35 میلیـارد دالر صادرات 
کشور در ســال 1399 حدود 
20میلیـارد و 200میلیون دالر 

مربوط به 15کشور همسایه بـوده 
و 60 درصد صادرات کشور را 

شامل شده است
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و فلزی خلیج فارس در نشسـتی با مدیرعامل شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیش از 
عملکرد این شرکت در زمینه جوانگرایی و اشتغال نیروهای بومی قدردانی کرد.

کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در 
اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اقتصـادی خلیـج  ویـژه  روابـط عمومـی منطقـه 

فـارس، حسـن خلـج طهرانـی، مدیرعامـل منطقه 

ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فـارس بـا همراهـی مدیـر واحـد کار  و اشـتغال و 

مدیـر روابـط عمومی این مجموعه ضمن حضور 

بـا  کیـش،  جنـوب  کاوه  فـوالد  شـرکت  در 

مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

علی دهاقین، مدیرعامل شـرکت فوالد کاوه 

طـی  مشـترک  نشسـت  ایـن  در  کیـش  جنـوب 

نیروهـای  کارگیـری  بـه  و  سـخنانی جوانگرایـی 

سیاسـت های  و  اولویت هـا  ازجملـه  را  بومـی 

اشـتغال زایی  زمینـه  در  شـرکت  ایـن  کلیـدی 

برشـمرد و اظهـار داشـت: در سـال 98، میانگیـن 

سـنی نیروی انسـانی شـاغل در شـرکت 36 سـال 

بـود کـه بـا جـذب نیروهـای جدیـد در سـال 99، 

این رقم به 33 سال کاهش یافت.

بـه  گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  از  وی 

منظـور کاهـش میانگیـن سـنی پرسـنل شـرکت 

فـوالد کاوه جنـوب کیـش بـه 29 سـال در سـال 

1400 خبر داد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش 

خاطرنشـان کـرد: بهـره وری سـرانه تولیـد در ایـن 

شرکت در سال 99 به ازای هر نفر نیروی انسانی، 

827 تـن بـوده اسـت کـه برنامـه داریـم در سـال 

جـاری ایـن شـاخص بـه 925 تـن و در سـال 1401 بـه 

یک هزار و 150 تن به ازای هر نفر ارتقا یابد.

الزم بـه ذکـر اسـت، در پایـان ایـن نشسـت، 

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

لـوح  اهـدای  بـا  فـارس  فلـزی خلیـج  و  معدنـی 

سپاس، از تالش ها و اقدامات مهندس دهاقین 

کیـش  جنـوب  کاوه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

تجلیل کرد.

در متن این لوح تقدیر چنین آمده است: ■

توسـعه  در  اساسـی  نقشـی  کارآفرینـی 

تکنولوژیـک  توانمندی هـای  ایجـاد  و  فنـاوری 

کشـورها داشـته و یکـی از بهتریـن پیامدهـای 

اقتصـادی آن اشـتغال زایی در جوامـع اسـت که 

قادر اسـت رشـد اقتصادی کشـورها را تسریع و 

بـه  جوامـع  بـرای  را  مناسـبی  اجتماعـی  آثـار 

ارمغان آورد.

در  و  متعـال  خداونـد  لطـف  بـا  کـه  اینـک 

راسـتای نامگـذاری سـال »تولیـد، پشـتیبانی ها، 

بـا  توسـط مقـام معظـم رهبـری  مانع زدایی هـا« 

برنامـه ای راهبـردی و سـرمایه گذاری بـه عنـوان 

روان سـازنده فعالیت هـای کارآفرینـی موجـب 

اشتغال زایی مفید و موثری در مجموعه منطقه 

ویـژه اقتصـادی خلیج فارس اهتمـام ورزیده اید، 

حـوزه  در  جنابعالـی  ارزنـده  پـاس خدمـات  بـه 

اشتغال زایی لوح سپاس تقدیم می شود.

توسـعه  و  ترویـج  جهـت  اسـت،  امیـد 

اشـتغال زایی و تجلـی کسـب و کارهـای نویـن و 

نوآورانه چون گذشته سرآمد و پیشتاز باشید.
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مدیرعامـل شـرکت صنایع فـوالد کردسـتان از آغاز عملیات حفـاری ژئوتکنیک سـایت احـداث کارخانه های آهن اسـفنجی قروه و 
بیجار خبر داد.

آغاز عملیات حفاری ژئوتکنیک کارخانه های آهن اسفنجی قروه و بیجار

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

احمـدی  ایمیـدرو، محمدرضـا  روابـط عمومـی 

اظهـا داشـت: میـزان پیشـرفت فیزیکـی پـروژه 

بیجــــار  پــــروژه  در  و  درصــــد  قـروه 75  فـوالد 

45درصد است.

ایـن مقـام مسـئول در فـوالد کردسـتان عنـوان 

میـزان  پیمانـکار،  بـا شـرکت  قـرارداد  کـرد: طبـق 

سرمایه گذاری در عملیات حفاری قروه، 170میلیون 

تومان و در بیجار 190میلیون تومان است.

خـاک  مکانیـک  و  فنـی  آزمایشـگاه  شـرکت 

فـوق  عملیـات  پیمانـکار  عنـوان  بـه  کردسـتان 

انتخاب شـده اسـت که مدت اجرای قرارداد با 

از  حفـاری  عملیـات  و  روز   60 مجموعـه،  ایـن 

28فروردین ماه آغاز شده است.

در زنجیره فوالد کردستان، تولید 4.5میلیون 

تـن سـنگ آهن، 2.5 میلیـون تـن کنسـانتره، 2.5 

میلیون تن گندله، 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی 

و یـک میلیـون تـن فوالدسـازی و ورق نـورد گـرم 

فـوالدی هدف گـذاری شـده اسـت. ایمیـدرو بـه 

عنـوان سـهامدار عمـده ایـن مجموعـه، در حـال 

ایفـای نقـش توسـعه ای خـود در تکمیـل زنجیـره 

فوالد کردستان است.

ــــ

مدیـر فـرآوری شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر گفت: با اعتمـاد به جوانان داخلی توانسـتیم بعـد از 25 سـال برای اولیـن بار در 
مجموعـه گل گهـر و بـا اتـکا به تخصـص و تجربه متخصصین داخلـی در راسـتای کاهش غبـار و افزایش تولیـد و آمـاده به کاری 

تجهیزات به دانش و توانمندی تعمیرات اساسی الکترواستاتیک فیلترهای غبارگیر )ESP( دست یابیم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر، محمـد حسـن شـکاری اظهـار داشـت: 

تعمیـر و تعویـض بیـش از 80 درصـد از ضربـه زن و 

موتــــور  سرویــــس  صفحــــات،  ضربه خورهــــای 

ترمیـم  کانال هـا،  ضربه زن هـای  گیربکس هـــای 

صفحات تقسـیم گاز ورودی، تعمیر رپینگ های 

صفحات دیسشارژها و ساخت و نصب یک عدد 

کانورتر تنظیم ولتاژ ترانس ESP تنها گوشه ای از 

مهم ترین اقدامات انجام شده در این راستا است 

کـه بـا صـرف بیـش از 12 هـزار نفـر سـاعت کار بـه 

دست جوانان متعهد داخلی انجام شده است.

وی همچنین به طراحی نوارنقاله بار برگشتی 

از مـدار خردایـش آسـیاهای تـر  هـم اشـاره کـرد و 

افـزود: طراحـی، سـاخت و راه انـدازی سـرند و نـوار 

از  برگشـتی  بـار  برگردانـدن  جهـت  نقاله هـا 

آسـیاب های خطـوط 5 و 6 و 7 بـه ورودی مـدار 

خردایش توسط متخصصین داخلی شرکت انجام 

گرفـت کـه این دسـتاورد منجر بـه افزایش تولید و 

بهره وری، کاهش مصرف انرژی، حذف هزینه های 

انتقـال و انباشـت بارهـای برگشـتی، کاهـش تـردد 

ماشـین آالت سـنگین در محوطـه سـایت، افزایـش 

ایمنـی حـذف ریـزش دوغـاب خروجی آسـیاب ها 

در محوطه و بهبود نظافت شده و همه اینها میسر 

نمی شـود مگـر بـا اعتماد به تخصص مهندسـانی 

کـه تمـام تـالش خـود را بـرای خودکفایـی در ایـن 

شرایط سخت تحریمی به کار گرفته اند.

به دانش و توانمندی تعمیرات اساسی الکترواستاتیک 
فیلترهای غبارگیر دست یافته ایم

مدیرعامل شرکت صنایع فوالد کردستان اعالم کرد:

مدیر فرآوری شرکت گل گهر عنوان کرد:
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دبیـر انجمـن قطعه سـازان، میزان مطالبـات تولیدکنندگان قطعـات از خودروسـازان را بیش از 35 هـزار میلیارد تومـان اعالم کرد و 
گفت: در حال حاضر، میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه سازان ایرانی 20 درصد گران تر از نرخ های جهانی است.

جزئیات جلسه خودرویی رئیس کمیسیون صنایع مجلس

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مازیـار بیگلـو بـا 

و  قطعــــه سازان  جلســــه   جزئیــــات  تشریــــح 

خودروسازان با رئیس کمیسیون صنایع مجلس، 

اظهار داشـت: در این جلسـه مشـکالت اصلی و 

قطعه سـازی  و  خودروسـازی  صنعـت  بحرانـی 

مطرح شد که مهم ترین آن، کمبود نقدینگی در 

ایـن صنعـت بـود و از قیمت گـذاری دسـتوری 

خودروها ناشی شده است.

وی افـــزود: روزی کــــه قیمــــت دالر رونـــد 

کاهشـی بـه خـود گرفـت، شـورای رقابت مصوبه 

افزایـش 10 درصـدی قیمـت خـودرو را صـادر کـرد 

کـه دیرهنـگام بـود و مشـکلی از خودروسـازان و 

قطعه سازان را حل نمی کند.

بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد 

اولیـه مـورد نیـاز قطعه سـازان خـودرو بـه ویـژه در 

زمینـه فـوالد وضعیت نابسـامانی دارد، گفت:  با 

وجـود اینکـه قیمـت  مـواد اولیـه  بایـد بـر مبنـای 

ایـن  امـا شـاهد  تعییـن شـود،  نرخ هـای جهانـی 

هسـتیم کـه بـا وجـود کاهـش نرخ هـای جهانـی و 

در  ارز  قیمـت  درصـدی   20 ریـزش  همچنیـن 

کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است.

دبیـر انجمـن قطعه سـازان ادامـه داد: در حال 

حاضر میانگین سبد خرید مواد اولیه قطعه سازان 

20 درصـد گران تـر از نرخ هـای جهانـی اسـت؛ بـه 

طـوری کـه اگـر ایـن مـواد را از خـارج تهیـه کنیـم، 

به صرفه تر است.

وی بـا اشـاره بـه سـهم 50 درصـدی فـوالد در 

سـبد مـواد اولیـه قطعه سـازان، گفـت:  بقیـه ایـن 

سبد را محصوالت پتروشیمی، مس و آلومینیوم 

مشـکالت  حاضـر  حـال  در  و  می دهـد  تشـکیل 

اساسی در تامین مواد اولیه داریم.

بیگلـو در ادامـه بـا اشـاره بـه تعـدد نهادهـای 

تصمیم گیـر در خصـوص صنعـت خودروسـازی، 

گفت: در جلسه دیروز، رئیس کمیسیون صنایع 

مجلس بر لزوم اتخاذ سازوکاری جهت مدیریت 

بـازار مـواد اولیـه تاکیـد کـرد، بـه طـوری کـه نـه 

فوالدســــازان و نــــه تولیدکننــــدگان محصـوالت 

پتروشیمی متضرر شوند و نه قطعه سازان.

دبیـر انجمـن قطعه سـازان ادامـه داد:  در ایـن 

جلسه دو راهکار برای حل مشکل تامین مواد اولیه 

پیشنهاد داده شد که قرار شد مورد بررسی بیشتر 

قـرار گیـرد. بر این اسـاس یک نماینـده از از انجمن 

از خودروسـازان  نیـز  نماینـده  دو  و  قطعه سـازان 

تعییـن شـد تـا یـک پیشـنهاد مشـخص را در ایـن 

خصـوص در اولیـن جلسـه کمیسـیون صنایع طی 

هفته آینده با حضور مقامات دولتی ارائه کنیم.

وی تاکیــــد کــــرد: امیدواریـم طـی دو مـاه 

باقیمانـده از عمـر دولـت، تصمیم گیری درسـتی 

نیـاز  مـورد  اولیـــه  مـواد  تامیــــن  خصـوص  در 

اگـر  کـه  طـوری  بـه  گیـرد  قطعه سـازان صـورت 

نمی توانند قیمت نهایی خودرو را اصالح کنند، 

حداقـل در مـورد قیمـت مـواد اولیـه اقدامـات 

موثری انجام شود.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، بیگلـو در مـورد 

میزان مطالبات قطعه سـازان از خودروسـازان نیز 

گفـت: میـزان ایـن مطالبـات بیـش از 35 هـزار 

میلیارد تومان است و در حال حاضر خودروسازان 

بـه دلیـل اینکـه طـی سـه تـا چهـار هفتـه اخیـر 

دریافـت پـول از بابـت فروش خودرو نداشـته اند، 

پرداخـت مطالبـات قطعه سـازان نیـز بـا مشـکل 

جدی تری روبه رو شده است.

برخـی مخاطبـان سـامانه فـارس مـن، بـا ثبـت 

سوژه ای با عنوان علت افزایش حدود 9 درصدی 

قیمـت خـودرو چیسـت، خواسـتار بهبـود شـرایط 

تولید و عرضه خودرو در کشور شدند.
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