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سرمقاله

سـال ها اسـت کـه صنعـت فـوالد کشـور درگیـر قیمت گـذاری دسـتوری 

بـه ویـژه در محصـوالت باالدسـت بـوده و فـوالد به دلیل اینکه از نظر دولت 

یک کاالی اساسـی محسـوب می شـود، زیر چنبره قیمت گذاری دسـتوری 

قـرار گرفتـه بـود. بـه طـوری کـه همـواره قیمـت محصـوالت زنجیـره فـوالد 

کمتـر از قیمت هـای جهانـی معاملـه شـده اند. این شـیوه قیمت گـذاری به 

ویژه در محصوالت باالدسـت باعث شـده تا به تدریج سـرمایه گذاری ها از 

این حوزه خارج و واحدهای معدنی متعددی غیر فعال شود.

قیمت گـذاری دسـتوری باعـث شـد در برخـی مقاطـع زمانـی، قیمـت 

محصوالت سنگ آهنی تنها حدود 40 تا 50 درصد قیمت جهانی در ایران 

بـه فـروش بـرود. همچنیـن قیمـت محصـوالت فـوالدی نیـز 70 تـا 80 درصـد 

قیمـت جهانـی در ایـران عرضـه می شـود. البتـه یـادآور می شـود در سـال 

گذشته برخی مواقع قیمت شمش فوالدی در ایران حتی از قیمت جهانی 

نیـز فراتـر رفـت؛ هـر چنـد کـه پـی یکـی دو معاملـه ایـن اتفـاق افتـاد امـا ایـن 

موضوع تلنگری برای مسئوالن به جهت اصالح قیمت گذاری محصوالت 

فـوالدی بـود. بـا ایـن حـال، بـرای قیمت گـذاری دسـتوری و تعییـن ضرایـب 

مبنـای  عنـوان  بـه  را  خوزسـتان  فـوالد  شـمش  صمـت،  وزارت  قیمتـی، 

قیمت گذاری قرار داده و همه محصوالت قبل و بعد از آن را با ضریبی از 

هـر سـاله طـی  اسـاس وزارت صمـت  ایـن  بـر  بـود.  کـرده  تعییـن  شـمش 

دستورالعمل هایی ضرایب قیمتی سنگ آهن را به واحدهای تولیدکننده و 

مصرف کننده ابالغ و سهمیه شرکت ها را از فروش و خرید مواد اولیه تعیین 

می کرد. معموال قیمت آهن اسـفنجی 50 درصد، گندله 22 تا 23.5درصد، 

کنسانتره 12 تا 16 درصد و سنگ آهن دانه بندی 9 تا 10 درصد قیمت شمش 

فوالد خوزستان برای انجام معامالت تعیین می شدند.

پـس از اینکـه بسـیاری از از واحدهـای معدنـی تولیدکننـده سـنگ آهن 

تقریبـا  معدنـی سـنگ آهن  اکتشـافات  تعطیـل کردنـد،  را  خـود  فعالیـت 

متوقـف شـد و واحدهـای فوالدسـاز مصرف کننـده سـنگ آهن از کمبـود 

مـواد اولیـه احسـاس خطـر کردنـد، مسـئوالن تصمیـم گرفتنـد بـا صـدور 

دسـتورالعمل هایی محصـوالت سـنگ آهنی را نیـز بـه بـورس بیاورنـد تـا بـا 

تقابـل عرضـه و تقاضـا، قیمـت واقعـی آن هـا در کشـور تعییـن شـود. ناگفته 

نماند که قیمت فوالد نیز متاثر از قیمت گذاری دستوری بوده و کمتر از 

قیمـت جهانـی عرضـه و معاملـه می شـود. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه 

صنایـع مصرف کننـده هـم در بخش باالدسـتی و هم در بخش پایین دسـت 

و هـم مصرف کننـدگان نهایـی کشـش افزایـش قیمـت محصـوالت زنجیـره 

فـوالد را تـا حـد قیمت هـای جهانـی ندارنـد. به طور مثال، در سـال گذشـته 

پـس از اینکـه قیمـت شـمش فـوالد 80 درصـد بهـای جهانـی قیمت گـذاری 

شـد، مـورد اسـتقبال متقاضیـان در بـورس قـرار نگرفـت و وزارت صمـت 

مجبور شد پایه قیمت را روی 75 درصد و سپس 70 درصد بگذارند تا این 

محصـوالت  مـورد  در  البتـه  رود.  فـروش  بـه  کاال  بـورس  در  محصـول 

سنگ آهنی نیز تقریبا همین موضوع حاکم است و قیمت این محصوالت 

بـا اینکـه بـه حـد قیمت هـای جهانـی نرسـیده امـا بـا توجـه بـه معامـالت 

صـورت گرفتـه در بـورس کاال از ضرایـب قیمتـی فراتـر رفتـه اسـت. در ایـن 

میان مشاهده می شود که هنوز برخی گمان می کنند که افزایش قیمت 

محصـوالت باالدسـت بـا توجـه بـه ضرایـب قدیمـی موجـب افزایـش قیمـت 

محصوالت پایین دست خواهد شد. به طور مثال اگر قیمت آهن اسفنجی 

در بـورس کاال هشـت هـزار و 400 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم تعییـن شـد، با 

توجه به ضریب 50 درصدی آن نسبت به شمش، باید منتظر شمش 16هزار 

و 800 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم باشـیم امـا همان طـور که گفته شـد، بـازار 

فوالد کشور هرگز کشش این افزایش قیمت را ندارد و معامله نشدن شمش 

در بورس کاال نیز موید این موضوع است.

هم صنایع باالدسـت و هم صنایع پایین دسـت با هم مسـئوالن امر باید 

تقابل مکانیزم های عرضه و تقاضا را در بورس کاال بپذیرند؛ چراکه بهترین 

شـیوه قیمت گـذاری ایـن اسـت کـه قیمـت نهایـی محصـوالت بایـد تنهـا با 

توافق تولیدکننده و مصرف کننده تعیین شود. از این به بعد باید ضرایب 

قیمتی را به دسـت فراموشـی بسـپاریم و هرگز به آن زمان باز نگردیم زیرا 

بازگشـت بـه عقـب می  توانـد زیان هـای پنهان هنگفتی را به صنعـت فوالد 

کشـور تحمیـل کنـد؛ همچنـان کـه ایـن صنعـت از کمبـود مـواد اولیـه رنـج 

می بـرد. امیـد اسـت همچنـان بـا عرضه هـای مـداوم در بـورس کاال شـیوه 

کنونی ادامه یابد و و شاهد تحول جدیدی در صنعت فوالد کشور باشیم.

قیمت گذاری به ایستگاه آخر رسید؟!
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سـال  ها اسـت که صنعـت فوالد کشـور به ویـژه در بخش باالدسـت، درگیر نظـام قیمت گذاری دسـتوری 
بـوده و بـر این اسـاس وزارت صنعت، معـدن و تجارت هر سـال ضرایب قیمتی را بـه واحدهای تولیدکننده 
و مصرف کننـده سـنگ آهن ابـاغ و سـهمیه های اختصاص یافته را تعیین می کرد. طی دو سـه سـال اخیر با 
توجـه بـه کاهش سـرمایه گذاری  در بخـش معدن و خطـر کمبود مـواد اولیه در صنعـت فوالد، بسـیاری از 
تولیدکنندگان سـنگ آهن درخواسـت واقعی شـدن قیمت این ماده معدنی را داشـتند. به همین دلیل، دولت 
طی بخشـنامه ای در سـال گذشـته، اعام کرد که همه محصوالت فوالدی در باالدسـت و پایین دسـت باید 
در بورس کاال عرضه شـوند تا با تقابل آن با تقاضا، قیمت واقعی همه محصوالت مشـخص شـود. بنابراین 
چندیـن عرضه از محصوالت سـنگ آهنی در بورس کاال صـورت گرفت و قیمت این مـاده معدنی از ضرایب 
قیمتـی فراتـر رفت. در ایـن رابطه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« با مسـعود سـمیعی نژاد، 
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان به گپ وگفت نشسـته اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند: 

مسعود سمیعی نژاد، 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان

 در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تعیین قیمت واقعی 
سنگ آهن با عرضه 

در بورس کاال
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در  ◄ پارسـیان  شـرکت  سـرمایه گذاری  مـدل 

طرح های کنونی به چه صورت است؟

دولـت چنـد هـزار طـرح را قبـال تعریـف کرده 

بود که نتوانست آن ها را تکمیل کند و تعدادی 

از این طرح ها به زنجیره صنعت فوالد اختصاص 

داشتند. علت اینکه دولت نتوانست طرح ها را 

بـه اتمـام برسـاند، عـدم تامیـن بودجـه و اعتبـار 

کافـی بـود. بـه همین سـبب دولت بـرای تکمیل 

این طرح ها و به جای اینکه خود در آن ها هزینه 

کنـد، تـالش کـرد آن هـا را بـا بخـش خصوصـی بـه 

مشارکـــت بگـــذارد. خوشبختانــــه ایــــن مــــدل 

از  بسیـــــاری  خصــــوص  در  سرمایـــه گـــــذاری 

طرح هایـی کـه شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان 

در اختیـار گرفتـه، بـه خوبـی جـواب داده اسـت. 

کـه  احـــداث شـده  ارزش کارخانه هـای  اکنـون 

سـال ها نیمه تمـام مانـده بـر روی زمیـن مانـده 

بودنـد، بـه مراتـب افزایـش یافتـه و هـم اشـتغال 

خوبـی در مناطـق محـروم ایجـاد کـرده اسـت. 

فــــراوری موجــــب  ایـن کارخانه هــــای  احـداث 

جلوگیری از خام فروشـی شـده و ارزش افزوده به 

وجـود آورده اسـت. در نهایـت اینکـه بـا فعالیـت 

سـودآوری  محصـول،  تولیـد  و  کارخانه هـا  ایـن 

حاصـل شـده کـه دولـت اکنون به عنوان شـریک 

در کنار این طرح ها منفعت آن را می برد. 

بـه طـور مثـــــال، یکـی از طرح هــــایی کـــه بـا 

سـرعت بـه ثمـر رسـاندیم، گندله ســــازی اپــــال 

پارسیـــان در معـادن سـنگ آهن سـنگان بـود کـه 

مـدل جدیـد در سـرمایه گذاری را تجربـه کـرد و 

هـم اینکـه احـداث آن کامـال توسـط متخصصـان 

ایرانـی و بهره گیـری از تجهیـزات سـاخت داخـل 

انجام شـد. گندله سـازی اپال پارسیان، نخستین 

واحـد تولیـدی در ایـن زمینـه بـوده کـه بـا تـوان و 

همـت مهندسـان ایرانـی بـه بهره بـرداری رسـیده 

اسـت. در ایـن پـروژه بـا توجـه بـه عقب نشـینی 

از  تحریم هـــا،  دلیــــل  بـه  خارجـی  طرف هـــای 

پیمانکاران ایرانی برای پیشـرفت پروژه اسـتفاده 

کردیم که خوشبختانه مزد اعتماد به پیمانکاران 

ایرانی را با بهره برداری به موقع از پروژه گرفتیم. 

در کشـور مـا ایـن توانایـی در میـان مهندسـان و 

شـرکت ها وجـود دارد و دیگـر نیـازی بـه حضـور 

واحـــد  احـــداث  بـــرای  خــــارجی  شرکت هــــای 

گندله سـازی نــداریم. البته ناگفتــــه نمانـــد که 

بـزرگ  بسـیار  تولیـدی  واحـد  یـک  در  همـواره 

همچون گندله سازی طبیعی است که تعدادی 

تامیـن  خـارج  از  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  از 

شـوند. چراکـه هـم تولیدکننـده ای در ایـن زمینه 

در ایـران وجـود نداشـته و هـم اینکـه تولیـد آن هـا 

بـرای سـازندگان ایرانـی صرفـه اقتصـادی نـدارد 

زیـرا سـازندگان ایـن تجهیـزات در دنیا تنهـا بازار 

کشـور خـود را هـدف قـرار نمی دهنـد و بـه تمـام 

دنیـا فـروش دارنـد. بنابرایـن نیـازی نیسـت کـه 

همـه تجهیـزات و ماشـین آالت در داخـل کشـور 

ساخته شود. 

دسـت  ◄ در  را  توسـعه ای  طرح هـای  چـه 

اقدام دارید؟

یکـی از موضوعاتـی کـه بـه طـور جـدی آن را 

دنبـال می کنیـم، تکمیــــل پــــروژه پـارس فــــوالد 

سـبزوار اسـت کـه طـی آن مقـرر شـده یک واحـــد 

1.2 میلیــــون تنی فوالدســــازی بـــه بهره بـــرداری 

چینی هـا  فاینانـس  از  طـرح،  ایـن  در  برسـد. 

اسـتفاده کرده ایـم و پیش پرداخت هـا بـه طـرف 

مقابـل داده شـده امـا بـه دلیـل تحریم ها متوقف 

بـه  طـرح  ایـن  هسـتیم  امیـدوار  اسـت.  شـده 

سرانجام برسد و بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

در منطقـه سـنگان نیز یک طـرح 2.4 میلیون 

تنـی کنسـانتره سـنگ آهن در دسـت اجـرا داریـم 

که مراحل ساخت آن پیش می رود. خوشبختانه 

بسـیاری از ماشـین آالت و تجهیـزات ایـن پـروژه 

خریـداری شـده  و برخـی دیگـر نیز ثبت سـفارش 

و تجهیـزات  تدریـج ماشـین آالت  بـه  شـده اند. 

خریـداری شـده در محـل احـداث پـروژه نصـب 

خواهند شد. عالوه براین، در منطقه سنگان قرار 

اســــت بــــه ظرفیــــت واحـد تولیـــد کنسانتــــره 

سـنگ آهن کنونی 2.5 میلیون تن اضافه شـود تا 

ظرفیــــت آن از ســــه میلیــــون تـــن کنــــونی بـــه 

5.5میلیون تن افزایش یابد.

ارزیـــابی شمـــا از عرضـه آهـن اسـفنجی و  ◄

گندلــه شرکت هــای زیرمجموعــــه در بــــورس 

کاال چیست؟

گندله سـنگ آهن شـرکت اپـال پارسـیان برای 

نخسـتین بار در بورس کاالی ایران عرضه شـد و 

خوشـبختانه بـا اسـتقبال بـه عمـل آمـده از سـوی 

خریداران، با تقاضای نسبتا باالیی مورد معامله 

قـرار گرفـت. ایـن بـرای نخستیـــن بـار بـود کـه 

سـوی  از  یـک عرضه کننـده،  سـنگ آهن  گندلـه 
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متقاضیـان بـا اسـتقبال زیادی مواجه می شـد. با 

توجـه بـه تعهداتـی کـه شـرکت اپـال پارسـیان بـه 

بـازار و مشـتریان بـرای تولیـد محصـول دارد، بـه 

عرضـه  را  گندلـه  کاال  بـورس  در  مرتـب  طـور 

خواهیــــم کــــرد. البتــــه در سال هـــای گذشـته 

تجـارت  و  معـدن  صنعـــت،  وزارت  و  ایمیـدرو 

فـروش گندلـــه تولیــدکننـــدگان را بـه صـــورت 

سهمیه بنـــدی تعییـن کـرده بودنـد و بایـد ایـن 

بـه صـــورت  بـــه مصرف کننـــدگان  را  محصـول 

مسـتقیم بـه فـروش می رسـاندیم کـه ایـن شـیوه 

فروش کماکان ادامه دارد.

بـورس  ◄ در  سـنگ آهنی  محصـوالت  عرضـه 

کاال چه مزایای را به همراه دارد؟

عرضـه در بـورس باعـث می شـود تـا قیمـت 

واقعـی محصـوالت سـنگ آهنی بـه طـور واقعـی 

بـا تقاضــــای مصرف کننــــدگان تعییـــن و از  و 

شمـــول قیمت گــــذاری دستــــوری و تابـع نـرخ 

شـمش فوالد خوزسـتان خارج شود. این کشف 

قیمـت همچنیـن باعـث می شــــود تـا سهمیــــه 

بـر اسـاس قیمـــت  شـرکت های مصرف کننـده 

جدیــــد تامیــــن شــــود. ضمــــن اینکــــه طبــــق 

دسـتورالعمل های جدیـد بـرای صنعـت فـوالد، 

مـواد  از  اعـم  حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان  همـه 

اولیـه و محصـوالت، بـه دنبـال عرضـه در بورس 

هسـتند و بـر ایـن اسـاس، شـرکت اپـال پارسـیان 

محصـوالت  تولیدکننـدگان  دیگـر  همـکاری  بـا 

عرضـه  کاال  بـورس  در  را  گندلـه  سـنگ آهنی، 

بـه  ایـن محصـول،  قیمـت  بـا کشـف  تـا  کـرده 

روان تر شـدن فعالیت این تولیدکنندگان کمک 

کرده باشد. 

تکلیـف ضرایب قیمتی کـه وزارت صنعت،  ◄

معدن و تجارت آن را اعالم می کرد چه می شود؟

 هـر سـال وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

بـر  را  سـنگ آهنی  محصـوالت  قیمـت  ضریـب 

واحدهـای  بـه  خوزسـتان  فـوالد  شـمش  اسـاس 

ابـالغ  مصرف کننـده  و  سـنگ آهن  تولیدکننـده 

می کـرد امـا دولـت در سـال جاری ایـن ضریب را 

دیگـر اعـالم نکـرده اسـت. نظـر تولیدکننـدگان 

سـنگ آهنی ایـن بـود کـه قیمـت ایـن محصوالت 

بایـد در بـورس کاال بـر اسـاس عرضـه و تقاضـای 

واقعـی کشـف شـود. طـی دو سـه مـاه اخیـر نیـز 

سنگ آهــــن  یعنــــی  سنگ آهنــــی  محصــــوالت 

دانه بنـدی، کنسانتـــره، گندلــــه و حتـی آهــــن 

اسـفنجی نیـــز کـه در بـورس کاال عرضـه شـدند، 

همگی با قیمتی باالتر از ضرایب تعیین شده به 

فروش رفتند.

در راستای سهولت در تامین مواد اولیه، آیا  ◄

قصد ورود به بخش معدن و تولید ماده معدنی 

را دارید؟

موضـوع در اختیـار گرفتـن معـدن بسـتگی به 

سیاست های دولت دارد و بر اساس قانون دولت 

باید معادن خود را به صورت استخراج و فروش در 

اختیـار مصرف کننـدگان قـرار دهـد. البتـه ایـن بـه 

معنای واگذاری کامل معدن به بخش خصوصی 

نیسـت؛ بلکـه عملیـات معدنـکاری، اسـتخراج و 

تولید ماده معدنی را در قالب پیمانکاری به بخش 

خصوصی واگذار می کند و دولت سهم خود را از 

این استخراج دریافت خواهد کرد. معموال دولت 

از ایـن شـیوه یعنـی واگـذاری مدیریـت بـه بخـش 

خصوصی سود برده است. بخش خصوصی قطعا 

یکی از طرح هایی که با سرعت 
به ثمر رساندیم، گندله سازی اپال 

پارسیان در معادن سنگ آهن 
سنگان بود که مدل جدید در 

سرمایه گذاری را تجربه کرد و 
هم اینکه احداث آن کاما توسط 

متخصصان ایرانی و بهره گیری از 
تجهیزات ساخت داخل انجام شد
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بنگاه هـای  می توانـد  خصوصـی  بخـش  از  بهتـر 

اقتصادی مدیریــت کنــد. بــه طـــور مثـــال، کارخانه 

تولیـد کنسـانتره سـنگان تـا زمانـی کـه در اختیـار 

دولت بود، بیشـترین میزان تولیــد آن پـــس از دو 

ســـال راه انـدازی بـه یـک میلیـون و 500 هـزار تـن 

رسـیده بـود امـا شـرکت اپـال پارسـیان در همـان 

تـن کنسـانتره  کارخانـه هـر ســـال ســـه میلیـون 

سنگ آهن تولید می کند. 

مهم ترین چالش های تولیدکنندگان چیست؟ ◄

گریبــــان  کـــه  بزرگــــی  مشـکالت  از  یکــــی 

تولیدکنندگان را در کشور گرفته است، تغییرات 

مداوم مدیریتی است. این یعنی یک مدیر پس 

از انتصاب تا بخواهد مسـائل روز را درک کند و 

بتوانـد سیاسـت گذاری را انجـام دهد، تغییرات 

سریع مدیریتی مانع از انجام کار می شود. 

تامین ارز نیز به چالش بزرگ تولیدکنندگان 

تبدیــــل شــــده اســــت. بــــا توجــــه بــــه اینکـــه 

شـرکت های باالدسـتی و پایین دسـتی صنعـت 

فـوالد بایـد در یـک زنجیـره قـرار داشـته باشـند، 

بایـد بـرای تامیـن ارز نیـز در یـک زنجیـره دیـده 

شونـــد. ایـــن در حالــــی اســت کـــه به برخی از 

حلقه هـای زنجیـره اجـازه صــادرات داده شـــده 

امـا صـادرات برخـی دیگر متوقف شـده اسـت؛ 

بدون اینکه تامین ارز آن ها دیده شود. طبیعتا 

برخی از کارخانه های فعال در حوزه باالدسـت 

بـه ارز بـرای طرح هـای توسـعه و تامین برخی از 

شـرکت  دارنـد.  نیـاز  ماشـین آالت  و  قطعـات 

سرمایه گذاری پارسیان با تامین ارز به موقع و 

مناسـب و اجـرای طرح هـای توسـعه ای خود در 

را  تولیـد  زنجیـره  می توانسـت  فـوالد  زنجیـره 

تکمیـل و ارزش افـزوده در صنعـت ایجـاد کنـد 

امـا بـا توجـه بـه اینکـه نمی توانیـم منابـع ارزی 

خـود را از محـل صـادرات تامین کنیم، سـرعت 

بسـیاری از طرح های توسعه ای سرمایه گذاری 

پارسـیان گرفته شـده اسـت. بهتر بود با صدور 

مجــــوز صــــادرات و تامیــــن ارز از ایــــن محـــل، 

طرح های توسعه ای سریع تر به ثمر می رسیدند، 

سـپس در خصـــوص لغـــو یـا عـــدم لغــو مجـوز 

صـادرات تصمیم گیـری می شـد. امـروزه یکـی از 

بزرگ تریـن معضـالت بخـش تولیـد کنسـانتره و 

گندلــــه کشــــور، تامیـــن منابــــع ارزی اســــت. 

شـرکت هایی که به آن ها مجوز صادرات داشـته 

شـده اسـت، ارز خـود را بـه سـادگی در اختیــــار 

شـرکت های تامین کننـده مـواد اولیـه در زنجیره 

باالدست نمی گذارند.

یکـی از مشـکالت صنعــــت فـــوالد، کنــــدی 

توسـعه بخـش معـــدن اســـت. متاسـفانه بخــش 

و  اکتشــــافی  تجهیــــزات  توسعــــه  در  معــــدن 

استخراجی فراموش شده است. پیمانکاران این 

حـوزه بـا توجـه به عدم دسترسـی به منابـع ارزی 

را  خـود  معدنـی  ماشـین آالت  نتوانسـته اند 

نوسازی کنند. معضل عدم نوسازی ماشین آالت 

بخـش معـدن قطعا در آینـده تولید بخش معدن 

را با توجه به نیاز مصرف کنندگان در واحدهای 

مواجـه  مشـکل  بـا  نزدیـک  آینـده  در  فـراوری، 

خواهد کرد. به طوری که تولید بخش کنسانتره 

و گندلـه از تولیـد بخـش معـدن پیشـی خواهـد 

نیـاز  تولیـدات معدنـی دیگـر کفـاف  و  گرفـت 

واحدهـای فـراوری را نخواهـد داد؛ معدن اکنون 

از بخش فراوری عقب افتاده است.

شرکـــت سرمایـــه گـــذاری پارسیـــان چــــه  ◄

استراتژی هایی را بــــرای آینـــده خــود ترسیـــم 

کرده است؟

اسـتراتژی شـرکت سرمایه گذاری پارسیان بر 

مبنـای توسـعه صنعـت فوالد اسـت و بـا توجه به 

سیاسـت های سـتاد اجرایـی فرمـان امـام و بانـک 

پارسیــــان، سیــــاست شرکــــت سرمایــــه گذاری 

پارسیان ایــــن اســــت کــــه در مناطق محروم در 

زنجیـــره فـوالد و فلـزات سـرمایه گذاری کنـــد. 

آینده و استراتژی شرکت سرمایه گذاری پارسیان 

بـر ایـن اسـت کـــه در بخــــش معـدن و صنایـع 

معدنـی کشـور نقـش موثـری را ایفـا کنـد و جـزو 

پنج شرکت برتر معدنی کشور باشد. 

عرضه در بورس باعث می شود 
تا قیمت واقعی محصوالت 

سنگ آهنی به طور واقعی و با 
تقاضای مصرف کنندگان تعیین و 
از شمول قیمت گذاری دستوری و 
تابع نرخ شمش فوالد خوزستان 

خارج شود
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله
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تولیدکنندگان حریف گرانی و تورم نمی شوند

طرح توسعه 700 هزار تنی ورق سرد در دستور کار قرار دارد

افزایش ظرفیت تولید با به کارگیری تکنولوژی های جدید
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مدیرعامـل مجتمـع فـوالد کویـر گفت: نصـب و راه انـدازی تجهیـزات و ماشـین آالت جدید در شـرکت فـوالد کویر باعث شـد تا 
ظرفیت تولید این شرکت بدون اضافه کردن خطوط تولید جدید از 900 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش یابد.

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  خـوروش  احمـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

آن،  پایـان  تـا  ابتـدای سـال گذشـته  از  داشـت: 

شـاهد تـورم نـرخ ارز و تـورم قیمـت در کشـور 

افزایـش  از  متاثـر  قیمت هـا  نتیجـه  در  بودیـم. 

بی رویـه ای بـود کـه متاسـفانه در همـه حوزه هـا 

اتفاق افتاد.

و  فـوالدی  نـورد  وضعیـت  خصـوص  در  وی 

میلگرد، افزود: حوزه نورد معموال بیشترین تاثیر را 

از قیمـت مـواد اولیه دریافت می کند. باید توجه 

داشت که حدود 85 تا 90 درصد بهای تمام شده 

نورد فوالدی و به ویژه میلگرد به مواد اولیه یعنی 

شمش فوالد ارتباط دارد. اگر مواد اولیه حوزه نورد 

تامیـن شـود، طبعـا ایـن حـوزه می توانـد در چرخـه 

اقتصـاد با اشـتغال بسـیار خوبی نقش موثـری ایفا 

کند. عالوه براین، همه کشـورهای همسـایه ایران، 

خواهـان صـادرات مقاطـع طویـل از سـوی ایـران 

هسـتند و در حـال حاضـر نیـــز صـــادرات بـه ایـن 

کشورها از رونق بسیــار خوبی برخوردار است.

مدیرعامـــل شـرکت فـوالد کویـر خاطرنشـان 

کــــرد: بسیــــاری از نــــوردکارانی کـــه اکنـــون در 

وضعیـت نسـبتا مناسـبی قـرار دارنـد، طـی یکـی 

دوسال اخیر به کشورهای اطراف ایران صادرات 

خوبـی داشـته اند. در ایـن رابطـه، شـرکت فـوالد 

کویـر بـه کشـورهای دوردسـت حتی کشـورهای 

انجـام داده  نیـز صـادرات  اروپایـی  آفریقایـی و 

است. این صادرات می تواند در آینده اقتصادی 

کشور نقش آفرینی کند.

خـوروش بـا تاکیـد بـر لـزوم تکمیـل زنجیـره 

تولید و اهمیت محصول نهایی، عنوان کرد: در 

همـه کشـورها، محصـوالت نهایـی زنجیـره صادر 

می شــــود و ایــــن امــــر از سـوی دولت هـا مـورد 

حمایــت قـــرار می گیـــرد. متاسفانه در کشور ما 

آنچنان که باید و شاید حمایت الزم از صادرات 

محصوالت نهایی نمی شود. به طور مثـــال، اگر 

سیاسـت های کشـورهای چین یا ترکیه در رابطه 

بـا صـادرات بررسـی شـود، مشـخص خواهـد شـد 

ویـژه  بـه  فـوالدی  نهایـی  محصـوالت  صـادرات 

محصوالت طویل از سـوی این کشـورها حمایت 

و  صـادرات  بــــه  کــــه  طــــوری  بــــه  می شـود؛ 

صادرکننـدگان حـوزه محصـوالت طویـل فـوالدی 

امتیـازات ویـژه ای داده می شـود تـا بتواننـد در 

کشـورهای متبـوع خـود اشـتغال ایجـاد کننـد. 

ضمن اینکه کشورهای مورد اشاره از صادرات و 

خروج مواد خام جلوگیری می کنند.

وی بـا اشـاره بـه تکمیـل بـودن زنجیـره تولیـد 

فوالد در کشور، بیان کرد: در ایران از سنگ آهن 

تـا محصـوالت نهایـی و نـوردی فـوالد قابـل تولید 

اســت. در حـال حاضــــر نیـز بخـش عمـده ای از 

حـوزه محصـوالت نهایی صنعت فوالد کشـور به 

نورد مقاطــــع طویــــل اختصــــاص یافتــه است و 

تخمیـن زده می شــود در برخــی مواقـــع حـــدود 

20میلیـون تـن ظرفیـت نصب شـده در ایـن حوزه 

وجود داشـته باشـد. در صورتی که بتوان از این 

ظرفیـت در جهـت صادرات اسـتفاده کرد، قطعا 

ایـن حـوزه می توانـد ارزآوری بسـیار خوبـی بـرای 

افزایش ظرفیت تولید با به کارگیری 
تکنولوژی های جدید
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کشـور داشـته باشـد. در سـال گذشـته وضعیت 

حوزه نورد مقاطع طویل کشور نه مطلوب بود و 

بـه  صـادرات   1399 سـال  در  نگران کننـده!  نـه 

توانسـت  صـادرات  و  آمـد  حـوزه  ایـن  کمـک 

جایگزین رکود در بازار داخلی شود.

تصب ماشـین آالت جدید و افزایش  ■

ظرفیت تولید

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد کویر در خصوص 

شـرکت  کـرد:  تصریـح  شـرکت  ایـن  وضعیـت 

فـوالد کویـر بـه دلیل تغییراتی که انجام داده و 

کارخانـه  ایـن  در  کـه  جدیـد  تکنولوژی هـای 

ماشـین آالت  توانسـته  اسـت،  شـده  نصـب 

جدیدی را به خط تولید خود بیاورد. به طوری 

کـه در چنـد سـال گذشـته سـرمایه گذاری های 

عظیمی در رابطه با نوسـازی ماشـین آالت خود 

انجام داده است.

کویـر  فـوالد  شـرکت  کـرد:  تاکیـد  خـوروش 

تقریبـا شـرکتی صنعتـی اسـت و می توانـد انـواع 

میلگردهـای آلیـاژی را بـه طـور کامل تولید کند. 

عالوه براین، به میلگردهای ساختمانی نیز توجه 

خاصـی داریـم. در نتیجـه شـرکت فـوالد کویـر 

نسـبت بـه سـایر نـوردکاران همـکار، از وضعیـت 

بهتـری برخـوردار اسـت. شـرکت فـوالد کویـر در 

سـال گذشـته وضعیت بسـیار مطلوبی داشت و 

ســـود بسیــــار خـــوب و قابـل توجهـــی را بـرای 

سهامداران خود محقق کرده است.

در  شـده  نصـب  ظرفیـت  کـرد:  مطـرح  وی 

شـرکت فـوالد کویـر یـک میلیـون و 200 هـزار تـن 

بـوده امـا در سـال گذشـته بـه دلیـل کمبـود مواد 

اولیـه کمتـر از ظرفیـت اسـمی خود تولیـد کرد و 

میلگـرد  انـواع  تـن  هـزار  تـا 860  تولیـد 850  بـه 

دسـت یافـت. گفتنـی اسـت کـه شـرکت فـوالد 

کویـر سـه خـط تولیـد دارد که دو خـط آن قادر به 

تولیـد میلگـرد شـاخه و یـک خـط آن بـه صـورت 

کالف صنعتی است. این دو خط )میلگرد شاخه 

بـا  دنیـا،  روز  تکنولـوژی  از  کالف(  میلگـرد  و 

باالتریـن سـرعت و کمتریـن هزینـه جانبـی بـرای 

تولید میلگرد استفاده می کنند. به همین دلیل 

شرکت فوالد کویر نسبت به سایر تولیدکنندگان 

میلگرد از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار بوده 

و متمایز است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کویر ابـراز کرد: هر 

شـرکت در هنـگام کسـب جـواز بهره بـرداری از 

نصـب  بـه  توجـه  بـا  مربوطـه،  سـازمان های 

بـه  را  ظرفیـت  یـک  تجهیـزات،  و  ماشـین آالت 

عنـوان ظرفیـت اسـمی تولیـد قیـد می کنـد. در 

این رابطه ظرفیت تولید شرکت فوالد کویر قبال 

900 هزار تن در پروانه بهره برداری قید شـده بود 

زیرا این شرکت دو خط با ظرفیت های 350 هزار 

تـن و 550 هـزار تـن در مجمـوع 900 هـزار تـن در 

کـردن  وارد  دلیـل  بـه  امـا  داشـت  اختیـار 

تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری های قابل 

توانسـت  تولیـد،  خطـوط  نوسـازی  روی  توجـه 

تغییراتـی را در سیسـتم نـوردکاری پدیـد آورد و 

سـرعت تولیـد خـود را بـا دسـتگاه های جدید باال 

ببرد و به این ترتیب ظرفیت تولید این شرکت تا 

یـک میلیـون و 200 هـزار تـن افزایـش یافـت. ایـن 

یعنی شرکت فوالد کویر هم اکنون قابلیت تولید 

یـک میلیـون و 200 هـزار تـن در سـال انواع میلگرد 

را در صورت رسیدن به موقع مواد اولیه دارد.

به گفته خوروش، شرکت فوالد کویر در سال 

گذشـته هـم تولیدکننـده برتـر لقـب گرفـت و هم 

توانسـت در میـان 100 شـرکت برتـر کشـور از نظـر 

عنـــوان  اینکـه  گیــــرد؛ ضمــــن  قــــرار  درآمـــدی 

بـود.  صادرکننـده برتـر را نیـز از آن خـود کـرده 

بنابراین فوالد کویر از همه نظر توانست عناوین 

برتر تولیدی کشور را کسب کند.

وی با اشـاره به تولیدات شـرکت فوالد کویر، 

بیـان کـرد: 40 تـا 50 درصـد تولیـدات این شـرکت 

و  سـاختمانی  میلگردهـای  بـه   1399 سـال  در 

اختصـاص  میلگردهـای صنعتـی  نیـز  60درصـد 

بــــه سرمایــــه گذاری های  توجـه  بـا  امـا  داشـت 

و  دستگاه هــــا  نصـب  و  شـرکت  ایـن  سـنگین 

ماشین آالت جدید، در اواخر سال جاری یا نهایتا 

اوایـل سـال آینـده، خطوط تولید فـوالد کویر تمام 

به میلگردهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.

طرح تولید یک میلیون و 200 هزار تن شمش  ■

فوالد آلیاژی

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کویـر در خصـوص 

طـرح احـداث واحـد شـمش فـوالدی این شـرکت 

در همه کشورها، محصوالت 
نهایی زنجیره صادر می شود و 
این امر از سوی دولت ها مورد 

حمایت قرار می گیرد. متاسفانه 
در کشور ما آنچنان که باید و 

شاید حمایت الزم از صادرات 
محصوالت نهایی نمی شود
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تـن،  هـزار   200 و  میلیـون  یـک  ظرفیـت  بـه 

خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه از شـهریور مـاه 

سـال گذشـته اجـرای طـرح فوالدسـازی شـرکت 

فـوالد کویـر کلیـد خـورد و توانسـتیم در اواخـر 

سـال میـالدی گذشـته نیـز در ایـن خصـوص بـا 

تولیـد  خطـوط  مطـرح  سازنـــــدگان  از  یکـی 

قراردادهـای الزم را منعقـد کردیـم و تجهیـزات 

الزم خریداری شـده و در حال ارسـال به کشـور 

هسـتند. به نظــــر می رســــد از خــــرداد مــــاه یا 

شـهریور ماه نخسـتین ماشین آالت و تجهیزات 

این کارخانه نصب خواهند شد. البته امیدوار 

هسـتیم اتفــــاق غیرمترقبــــه ای در ارتبــــاط بـا 

مسـائل سیاسـی رخ ندهـــــد و سریع تــــــر ایــــن 

محموله هـا را از کشـورهای سـازنده بـه سـمت 

ایران حمل شوند.

خـوروش اضافـه کـرد: با بهره بـرداری از طرح 

فوالدسـازی، شـرکت فوالد کویر به طور کامل از 

اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه  فـوالدی  شـمش  خریـد 

بی نیـاز خواهـد شـد و به این ترتیـب، فوالد کویر 

در  آلیـاژی  فـوالد  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  بـه 

کشـور تبدیـل خواهـد شـد. ایـن طـرح عملیاتـی 

شـده و تمـام اطالعـات مربـوط بـه هزینه هـا و 

نحـوه اجـرای آن در کـدال شـرکت شفاف سـازی 

شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز صنایع کشور 

و نیـز اهمیـت تولیـد فوالد آلیـاژی، تمام ظرفیت 

واحـد فوالدسـازی را بـه انـواع فوالدهـای آلیـاژی 

اختصاص خواهیم داد. چرا که فوالهای معمولی 

با گرید ساختمانی در بسیاری از کشورها تولید 

می شـود. اگـر بتوانیـم تولیـد فـوالد آلیـاژی را در 

شـرکت فـوالد کویـر محقـق کنیـم، قطعا ایـن امر 

بـرای سـهامداران و همـه صنایـع مصرف کننـده 

فوالد آلیاژی در کشور مثمر ثمر خواهد بود زیرا 

آلیـاژی  و  صنعتـی  میلگردهـای  صـادرات  بـا 

از  و  داشـت  خواهیـم  خوبـی  بسـیار  ارزآوری 

واردات میلگردهـای صنعتـی و آلیاژی به کشـور 

جلوگیری خواهیم کرد.

بخش خصوصی را آزاد بگذاریم ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد کویر تصریـح کرد: 

تولیدکننـدگان از دولـت و سیاسـت گذاران تنها 

یـک انتظـار دارنـد و آن اینکـه جلـوی فعالیـت 

بخـــش خصوصـی گرفتــــه نشـود. چراکـه بخـش 

خصوصـی بـا توجـه به تحریم و شـرایط اقتصادی 

بـه راحتی می تواند همـــه مشـکالت اقتصـــادی 

کشور و صنعــت را حل کنـــد. بخــش خصـــوصی 

بــــدون کمـک از هیــــچ سازمــــان یـا نهـادی بـه 

فعالیــــت می پــــردازد و نیــــازی به کمک مالـــی 

نـدارد. در حالـی کـه بخـش خصولـــتی و دولتـی 

همـواره نگاهـی به کمک دولـت دارد و از دولت 

برای فعالیت دستور می گیرد.

انتظـار  تولیدکننـدگان  داد:  ادامـه  خـوروش 

دارنـد سـال 1400 واقعـا سـال رفـع موانـع تولیـد و 

پشـتیبانی از تولیـد باشـد و دیگـر شـاهد موانـع 

جدیـد بـه ویـژه بـرای بخـش خصوصـی نباشـیم. 

بخـش خصوصـی از موضوعـات مختلـف آسـیب 

می بینـد؛ چراکـه موانع مختلفی بـرای این بخش 

در تولیـد، تامیـن مـواد اولیـه، حمـل و نقـل و... 

بخـش  سیاسـت گذاران  اگـر  می شـود.  درسـت 

خصوصـی را یـاری کننـد و این بخـش را در انجام 

بزرگ تریـن  بگذارنـد،  آزاد  روزمـره  فعالیت هـای 

خدمت را به صنعت کشور کرده اند.

ظرفیت نصب شده در شرکت 
فوالد کویر یک میلیون و 200 هزار 
تن بوده اما در سال گذشته به دلیل 

کمبود مواد اولیه کمتر از ظرفیت 
اسمی خود تولید کرد و به تولید 

850 تا 860 هزار تن انواع میلگرد 
دست یافت



فــوالد

هفتهنامه

17
 é شماره  é 166 خرداد ماه 1400

مدیرعامـل شـرکت نورد لوله و پروفیل تهران شـرق گفت: بـه دلیل کمبود مواد اولیه و به ویژه نحـوه توزیع آن، احداث یـک واحد 70هزار 
تنی ورق سرد و ورق زنگ نزن را در دستور کار قرار دادیم که مراحل ابتدایی نصب تجهیزات و ماشین آالت آغاز شده است.

طرح توسعه 700 هزار تنی ورق سرد در دستور کار قرار دارد

محمود صابری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

شرکت نورد لوله و پروفیل تهران شرق که در سال 

1380 بـه بهره بـرداری رسـیده، بـه گـروه صنعتـی 

تهـران شـرق تعلـق داشـته و شـرکت نـورد لولـه و 

پروفیل میامی فوالد شـرق نیز دیگر زیرمجموعه 

آن اسـت کـه در مجمـوع 950 هـزار تـن ظرفیـت 

تولید لوله و پروفیل دارند.

وی افـزود: ظرفیـت کلـی شـرکت نـورد لولـه و 

پروفیـل تهـران شـرق 700 هـــزار تـن تولیــــد انـواع 

پروفیـل، لولـه و قوطی ظرفیـت دارد؛ به طوری که 

می توانیـم قوطـی و پروفیل هــــایی بــــا ابعـــاد یـک 

سانتی متر در یک سانتی متر تا 32 سانتی متـــر در 

32 سانتی متــر، همچنیــــن لوله هـــایی بـا قطـــر 

یک دوم اینچ تا 16 اینچ تولید کنیم.

کمبود مواد اولیه به نحوه توزیع ارتباط دارد ■

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل تهـران 

شـرق تاکیـد کـرد: در سـال 1398 پـس از اینکه یک 

التهاب از صنعت فوالد کشور گذر کرد، وضعیت 

و  یافـت  بهبـود  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان 

توانسـتیم ضمـن افزایش تولیـد محصوالت، به 

کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم اما در 

سال 1399 شرایط تغییر کرد و متاسفانه بسیاری 

از تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بـا کمبـود مـواد 

اولیه مواجه شدند.

صابـری ادامـه داد: کمبـود مـواد اولیـه بـرای 

صنعت لوله و پروفیل همچنان وجود دارد؛ البته 

به نظر می رسـد این کمبود مواد اولیه بیشـتر به 

نحــــوه توزیـــــع آن بــــه ویـــژه عرضــه در بـــورس و 

تولیـــــد  واحدهــــای  بــــه  سهمیــــه  اختصــــاص 

بازمی گردد. دخالت های وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، بورس کاال و سهمیه هایی که از طریــــق 

سـامانه هایی نظیـر بهین یـاب تعییـن می شـوند، 

عمـال مانــــع واقعـی رسیــــدن مــــواد اولیـــه بـه 

تولیدکنندگان هستند.

وی اذعان کرد: دو سال قبل می توانستیم در 

برخـی مقاطـع زمانـی حتـی تـا 50 درصد ظرفیت 

نیـز فعالیت کنیم اما نرسـیدن مـواد اولیه باعث 

شـده اسـت تـا نرخ بهره بـرداری به شـدت کاهش 

یافتـه و اکنـون بـه تنهـا 20 درصـد ظرفیـت تولیـد 

رسیده است.

طرح توسعه نورد سرد با ظرفیت 700 هزار تن ■

مدیرعامـل شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل تهـران 

شرق تصریح کرد: دو سال قبل قراردادهای مربوط 

بـه احـداث یـک خـط تولیـد ورق سـرد را منعقـد 

کردیـم امـا شـرایط آغـاز اجـرای ایـن پـروژه وجـود 

نداشـت و تنهـا مجوزهـای احـداث ایـن پـروژه را از 

سـازمان های مربوطه اخذ کرده بودیم. از آن زمان 

ماشـین آالت  و  تجهیـزات  تدریـج  بـه  بعـد  بـه 

مربوط به این خط تولید را خریداری کرده ایم.

صابــــری عنــــوان کرد: خوشبختــــانه اغلـــب 

تجهیـزات خریــــداری شــــده و اکنـون مراحــــل 

بتن ریــــزی مجموعــــه، ساخــت سـوله و احـداث 

کارگاه های مربوط به نصب تجهیزات آغاز شـده 

اسـت. ظرفیـت تولید ورق سـرد این پـروژه حدود 

700 هزار تن خواهد بود که بخشی از ظرفیت آن 

اختصـاص  اسـتیل  یـا  زنگ نـزن  ورق  تولیـد  بـه 

خواهد یافت.
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مدیرعامـل شـرکت صدرا پروفیـل تهران گفت: افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه طی سـال های اخیر در کشـور باعث شـده اسـت تا 
تولیدکنندگان نتوانند خود را با گرانی و تورم وفق دهند و روز به روز از میزان تولید کاسته شده و رکود در بازار عمیق تر می شود.

مدیرعامل شرکت صدرا پروفیل تهران:

بـا  گفت وگـو  در  میرزارسـولی  محمدتقـی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

اظهـار داشـت: صنعـت لولـه و پروفیـل کشـور 

تـورم  بـا  اقتصـادی  بخش هـای  سـایر  همچـون 

دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و بـه همیـن دلیـل 

میـزان فـروش در ایـن صنعـت بـه طـور نسـبی 

کاهش یافته است.

وی افـزود: متاسـفانه هـر مـاه قیمـت مـواد 

اولیـه نسـبت بـه ماه قبـل افزایش یافتـه و قدرت 

خریـد مـواد اولـه و قـدرت رقابـت تولیدکنندگان 

به همان نسـبت کاهش می یابد. ضمن اینکه با 

افزایش قیمت محصول، مصرف کننده نیز قادر 

نیسـت.  کوتـاه  زمانـی  بـازه  طـی  آن  خریـد  بـه 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل هیـچ نقشـی در 

افزایـش قیمـت ندارنـد و دلیـل ایـن موضـوع نیز 

برای آن ها مبهم اسـت. فعالیت تولیدی در این 

شرایط بسیار دشوار شده است.

کاهش نقدینگی و قدرت خرید ■

پروفیـل  مدیرعامـل شـرکت صـدرا 

اینکـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  تهـران 

مـواد اولیـه توسـط شـرکت فـوالد 

مبارکـه بـه انـدازه کافـی و نیـاز 

بـازار تولیـد و توزیـع می شـود امـا 

بـه  کـه  ورقـی  شـده  تمـام  قیمـت 

تولیدکنندگان حریف گرانی و تورم نمی شوند

دسـت تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل می رسـد، 

بیش از 22 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم 

اسـت. در حالـی کـه بـا قیمـت فـروش کنونـی، 

دیگـر سـود بـرای تولیدکننـده باقـی نمی مانـد. 

چراکـه بـازار دیگـر کشـش افزایـش قیمـت لوله و 

پروفیل را ندارد.

بـا  میرزارسـولی اذعـان کـرد: در سـال 1392 

پرداخـت 20 میلیـارد تومان می توانسـتیم 10 هزار 

تن ورق فوالدی را به عنوان ماده اولیه خریداری 

و میـزان تولیـد خـود را بـه حد بهینـه و قابل قبول 

برسـانیم. در حالـی کـه اکنـون بـا ایـن مبلـغ تنهـا 

می تـوان یـک هـزار تـن ورق خریـداری کـرد. ایـن 

ورق  قیمـت  سـال گذشـته  طـی هشـت  یعنـی 

فوالدی 10 برابر افزایش یافته و با مبلغ فوق میزان 

نقدینگی نیز به 0.1 میزان سابق رسیده است.

وی تصریـح کـرد: افزایـش قیمت هـا بـه ویـژه 

شـد  باعـث  اولیـه  مـواد  تامیـن  حـوزه  در 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل هرگـز به موقعیت 

سـابق دسـت پیـدا نکننـد. بـه طـوری کـه دیگـر 

نمی توانیـم 10 هـزار تن ورق فـوالدی را به صورت 

یک جـا خریـداری کنیـم. بـه همیـن دلیـل میـزان 

از  و  یافـت  کاهـش  بـه ظرفیـت  نسـبت  تولیـد 

شرایط روز عقب ماندیم.

مدیرعامـل شـرکت صـدرا پروفیـل تهـران بـا 

اولیـه روی  مـواد  قیمـت  تـورم  تاثیـر  بـه  اشـاره 

فعالیت این شرکت، عنوان کرد: اگر در گذشته 

تولیـد روزانه شـرکت صـدرا پروفیل روزانـه 300 تا 

400 تن بود، اکنون این میزان به 100 تا 150 تن در 

روز رسـیده اسـت. ایـن یعنـی تولیـد شـرکت مـا 

نسبت به سال های گذشته نصف شده است.
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تولید 150 نوع محصول ■

میرزارســــولی در خصـــوص ظرفیـــت تولیـد 

شـرکت صدرا پروفیـــل ابراز کرد: ظرفیتـــی کــــه 

پروانـه  تجـارت در  و  وزارت صنعـــت، معــــدن 

بهره برداری شرکت مــــا عنــــوان کــــرده ساالنــــه 

180هـزار تـن تولیـد انـواع لولـه، پروفیـل و قوطـی 

تولیـد  فـوالدی  ورق  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت 

می شــــود. ایـــــن یعنــــی می تــــوان همـــه انـــواع 

محصـوالت را به میـزان پروانه بهره برداری تولید 

کـرد. در خـط تولیـد می تـوان بـا تغییـر قالـب و 

سـایز آن، هـر بـار یـک نوع محصـول تولیـد و آن را 

بـه بـازار عرضـه کرد که این قالـب می تواند لوله، 

پروفیل هـای  انـواع  دیگـر  یـا  مربـع  مسـتطیل، 

شـکل دار ماننـد کرکـره ای، Z و... باشـد. بـه ایـن 

انـواع  بـه  را  تولیـد  ظرفیـت  نمی تـوان  ترتیـب 

محصـول تفکیـک کـرد یـا بخشـی از آن را تنهـا به 

تولیـد محصـول  داد.  اختصـاص  یـک محصـول 

بستگی به سفارش مشتری دارد و شرکت ما نیز 

می تواند مطابق با سفارش محصول تولید کند.

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  خصـوص  در  وی 

شـرکت بیان کرد: شـرکت ما قادر به تولید انواع 

بـه  نـوع آن بسـته  قوطـی و پروفیـل اسـت کـه 

ضخامـت ورق دریافتـی و نیــــز قطــــر قوطــــی و 

پروفیــــل تغییــــر می کند. بـــه طــــوری کـــه هـــر 

پروفیـل  و  قوطـی  قطـر  نیـز  و  ورق  ضخامـت 

کاربردهـای جداگانـه و مشـتریان مخصـوص بـه 

خـود را دارنـد. عـالوه بــــر ایــــن، شرکـــت صـدرا 

پروفیـل می توانـد انـواع لوله هـای صنعتـی و نیـز 

لوله های داربستی به جز لوله انتقال آب، گاز و 

نفت را تولید کند.

تهـران  پروفیـل  صـدرا  شـرکت  مدیرعامـل 

مطـرح کـرد: شـرکت مـا می توانـد انـواع قوطـی و 

پروفیل های با ابعاد 10 میلی متر در 10 میلی متر 

را  اسـت  و دو میلی متـر  آن 1.5  کـه ضخامـت 

تولیـــــد کنــــد. همچنیــــن مقاطــــع بــــا ابعــــاد 

140میلی متـــر در 140 میلی متـر را نیــــز تولیــــد 

می کنـد کـه ضخامـــت آن بیـش از دو میلی متـر 

است. عالوه براین، هر ضخامت قوطی و پروفیل 

بـــازه، یـک محصـــول خـاص محسـوب  در یـک 

می شـود. ایـن یعنـی بـرای ابعاد 40 میلی متـر در 

40 میلی متر، ضخامت ورق 1.5، دو، 2.5، سه و 

چهـار میلی متـر یک محصـول جداگانه به شـمار 

می روند. از این رو، ضخامت ورق نیز یک مولفه 

مهـم در نـوع محصـول خواهد بـود. البته قوطی 

از  کمتـر  ویـژه  بـه  پاییـن  ضبـع  بـا  پروفیل هـا  و 

20میلی متر، تنها با ورق های 1.5 و دو میلی متر 

قابل تولید هستند و کاربرد دارند.

میرزارسـولی خاطرنشـان کـرد: اگـر بخواهیـم 

یک محصول جدید با قطر متفاوت تولید کنیم، 

بایـد قالـب مخصـوص بـه آن را در خط تولید قرار 

پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان  عمـــوم  دهیـم. 

تولیـد  نـوع محصـول  از 150  بیـش  می تواننـــد 

کنند. میزان تولید و نوع آن با سفارش مشتریان 

تعیین می شود. البته باید حد سفارش محصول 

به آن اندازه باشد که تولید آن برای تولیدکننده 

توجیه پذیـر باشـد کـه در این رابطه 100 تـا 150 تن 

در روز تقریبا قابل توجیه است.

ثابت بودن کارمزد علی رغم افزایش هزینه ها ■

مدیرعامل شرکت صدرا پروفیل تهران اذعان 

کـرد: اکنـون گرانـی در بـازار موج می زند و دیگر 

نمی توان امیدی به ارزانی و مهار تورم داشـت. 

حتی اگر مواد اولیه ارزان شود، تولیدکنندگان با 

خطـر ورشکسـتگی مواجـه می شـوند زیـرا مـواد 

اولیـه را گـران خریده انـد و بایـد محصـول خـود را 

ارزان تـر از مـواد اولیـه در بازار به فروش برسـانند 

کـه در اوایـل سـال 1398 نیـز ایـن اتفـاق افتـاد. 

ضمـن اینکـه گرانـی باعـث ایجـاد رکـود در بـازار 

کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مهـم  نکتـه  اسـت.  شـده 

کارمزد تولید لوله و پروفیل پایین است.

وی در پایان تصریح کرد: در گذشته اگر ورق 

فـوالدی را یـک هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

تومـان  خریـداری می کردیـم، هـر کیلوگـرم 200 

کارمـزد تولید محصـول بود اما اکنون که قیمت 

ورق فوالدی به بیش از 22 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم رسـیده و کارمزد تولید محصول کمتر 

از یک هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. در 

تولیـد  مولفه هـای  همـه  هزینه هـای  کـه  حالـی 

همچون حقوق و دسـتمزد، برق، آب، گاز، بیمه، 

حمل ونقل و... به طور قابل توجهی افزایش یافته 

بـا  متناسـب  دسـتمزد  قیمـت  یعنـی  ایـن  و 

هزینه های تولید افزایش پیدا نکرده است.

در سال 1392 با پرداخت 
20میلیارد تومان می توانستیم 
10هزار تن ورق فوالدی را به 

عنوان ماده اولیه خریداری و میزان 
تولید خود را به حد بهینه و قابل 

قبول برسانیم. در حالی که اکنون با 
این مبلغ تنها می توان یک هزار تن 

ورق خریداری کرد
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بر تولید محصوالت جدید تمرکز خواهیم کرد
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شـرکت آلومتـک کـه از لحاظ تـوان تولید و دانـش فنی، بزرگ تریـن و معتبرتریـن تولیدکننده هادی در کشـور به حسـاب می آید، 
طی دو سـال گذشـته توانسـته اسـت رشـد قابل توجهی را در تولید و فروش محصوالت خود تجربه کند. این شـرکت در نظر دارد 
تا در سـال جاری در راسـتای نفوذ بیشـتر در بازارهای داخلی و خارجی، سـبد محصوالت خود را گسـترده تر کند و به روند افزایشـی 
میـزان تولیـد ادامـه دهد. در ایـن خصوص با مهدی سـهرابی، مدیرعامل شـرکت آلومتک به گپ وگفت نشسـته ایم کـه متن کامل 

آن در ادامه آمده است:

مدیرعامل شرکت آلومتک:

اسـت و بـا توجـه بـه کاربـرد محصـوالت آلومتـک 

در خطـوط انتقـال بـرق، باید به صورت مسـتقیم 

بـا شـرکت های دولتـی کـه بـه اصطـالح برق هـای 

منطقه ای و شرکت های توزیع نامیده می شوند، 

وارد معامله می شـدیم؛ طبق قوانین دولتی، این 

شـرکت ها از طریـق مناقصـات کار می کننـد و 

مثل دیگر صنایع و شرکت ها بازاریابی ندارند.

شـرکت تامین کننده مواد اولیه صنعت برق 

بایـد دارای اسـتانداردهایی باشـد کـه آلومتک از 

اگرچـه سـال های  اسـت؛  برخـوردار  ایـن مزیـت 

سیاسـت ها،  از  بعضـی  اتخـاذ  خاطـر  بـه  قبـل، 

شـرکت از این مسـیر فاصله گرفته بود. در سـال 

گذشـته در بیـش از 70 تـا 80 مناقصـه شـرکت 

کردیـم و در واقـع در همـه رویدادهـا بـه عنـوان 

رقابـت، شـرکت کردیـم. نتیجـه ایـن شـد کـه در 

سـال 1399، میزان تولید هفت هزار تن را پشـت 

بر تولید محصوالت جدید تمرکز خواهیم کرد
در سال گذشته، نزدیک به هشت هزار تن محصول تولید کردیم  

سـیر فعالیـت شـرکت آلومتـک از سـال 1398  ◄

تاکنون به چه شـکلی بوده اسـت و چه سیاسـتی 

برای ادامه مسیر در نظر گرفته اید؟

در 6 ماهه ابتدایی سال 1398 با حجم تولید 

حـدود یـک هـزار و 700 تـن از محصوالت تولید را 

پیش بردیم که متاسفانه تا پایان سال با توجه به 

حجـم بـاالی قراردادهـا، دورنمای خوبی را نشـان 

نمـی داد و ایـن یعنـی نمی توانسـتیم تـا پایـان آن 

سـال بـه تمـام تعهـدات عمـل کنیـم و  بـه همیـن 

دلیـل تعهـدات آتی ما بسـیار پایین بـود. در آغاز 

کار، گرفتـن قـرارداد بسـیار حائـز اهمیـت بـود تـا 

بتوانیـم اعتبـار شـرکت را دوبـاره بـه جـای قبلـی 

خـود بازگردانیـم و ایـن مهم مسـتلزم این بود که 

دوبـاره در مناقصـات و مزایده هـای صنعـت برق 

شرکت کنیم. طی یک دوره سه ماهه این اتفاق 

شکل گرفت و تولید یک هزار و 700 تنی شرکت 

آلومتک در نیمه دوم سال 1398 به باالی چهارهزار 

تن رسید؛ رویه ای که با همکاری دست  اندرکاران 

مسـیر  بـه  شـرکت  ایـن  و  داد  نتیجـه  آلومتـک 

تولیدی خود بازگشت. در سال 1399 نیز به این 

رویه ادامه دادیم.

محصـوالت آلومتـک در صنعـت بـرق کشـور 

کاربـرد دارد. متولـی صنعـت بـرق کشـور دولت 
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سر گذاشتیم و در مجموع هفت هزار و 848 تن 

محصول تولید کردیم.

چـه  ◄ آلومتـک  شـرکت  حاضـر،  حـال  در 

محصوالتـی تولیـد می کنـد و چـه برنامه ریـزی و 

اولویت هایی را برای سبد محصوالت این شرکت 

در نظر گرفته اید؟

محصـوالت  آلومتـک،  شـرکت  تولیـد  رده 

بـه  مرتبـط  سـو  یـک  از  کـه  اسـت  آلومینیومـی 

وزارت صنایـع و از سـوی دیگـر بـه وزارت نیـرو 

ارتبـاط دارد. مـواد اولیه مورد اسـتفاده آلومتک، 

آلومینیوم و فوالد بوده و محصوالت تولیدی این 

شرکت، هادی های آلومینیومی با مغزی فوالد و 

هادی های آلیاژی است. به طور کلی، این واحد 

تولیـدی سـه مزیـت دارد کـه می توانـد باعـث 

وسـعت دامنه محصـوالت شـود؛ در محصوالت 

آلومینیومـی، محصـوالت هادی هـای مـورد نیـاز 

در خطـوط انتقـال را تولیـد می کنیـم کـه یـک 

خـط  در  اسـتفاده  مـورد  هـادی  تولیـد،  خـط 

انتقـال بـرق 400 کیلوولـت را تولیـد می کند که 

را پوشـش می دهنـد.  نیروگاه هـا  خروجی هـای 

دومیـن خـط تولیـد، هـادی مـورد نیـاز در خـط 

انتقـال بـرق 230 کیلوولت را تولید می کند که 

از محصـول نخسـت، یـک گریـد از نظـر سـطح 

مقطـع و انتقـال جریـان، پایین تـر اسـت و داخـل 

شهرها استفاده می شود.

بـه طـور کلـی، هرآنچـه که از خطـوط توزیع تا 

خطوط انتقال که مورد نیاز صنعت برق باشد را 

کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  امـا  تولیـد می کنیـم 

شـرکت آلومتـک قابلیت هـای دیگـری هـم دارد؛ 

تولید هادی های روکش دار، هادی مسی به غیر 

شـرکتی  تنهـا  آن،  بـر  عـالوه   و  مـس  مفتـول  از 

هسـتیم کـه بـه دلیـل داشـتن دسـتگاه های پرس 

اکستروژن که همزمان با تاسیس این شرکت در 

خـط تولیــــد نصـــب شـده، مقاطــــع مختلــــف 

آلومینیــــومی از پروفیــــل  آلومینیــــومی بــــرای 

سـاختمان ها تـا مقاطـع صنعتـی مثـل پروفیـل و 

بـرق  پسـت های  و  نیروگاه هـا  بـرای  کـه  باسـبار 

اسـتفاده می شـود را نیــــز تولیــــد می کنیــــم. به 

همین دلیل توانستیم گریزی به بازار به اصطالح 

غیر دولتی هم بزنیم.

ایـن محصـوالت، در همیـن  عالوه بـر تولیـد 

قسـمت تولید خطوط انتقال برق مشـغول تولید 

محصوالت دیگری نیز هسـتیم که به نوعی این 

آن  روی  و  کـرده  فرهنگ سـازی  را  تولیـد 

سـرمایه گذاری کرده ایـم کـه نـام ایـن محصـول 

هادی های آلیاژی است که به واسطه توانمندی 

کـه در شـرکت آلومـراد بـرای تولیـد راد آلیـاژی، 

توانایـی،  ایـن  وجـود  تبـع  بـه  و  دارد  وجـود 

همچنیـن  و  بافنـده  و  کشـش  دسـتگاه های 

آزمایشگاه بسیار مجهز و مرجع صنعت برق که 

هادی هـای  تولیـد  بـرای  آلومتـک  شـرکت  در 

اتفـاق می توانـد در کشـور  ایـن  آلیـاژی داریـم، 

در  خوشـبختانه  کـه  شـود  اجرایـی  و  نهادینـه 

سـال های 1398 و 1399، ممکـن شـد و توانسـتیم 

چند خطوط اصلی 400 کیلوولت را با هادی های 

آلیاژی تامین کنیم.

تولیـد  را  پرظرفیـت  هادی هـای  طرفـی،  از 

جـزو  نیـز  محصـول  ایـن  تولیـد  کـه  می کنیـم 

توانمندی های آلومتک اسـت و به نوعی در یک 

دامنـه امـن قـرار گرفتـه کـه فقـط در ایـن شـرکت 

تاکنون تولید شـده اسـت. به این امر به دو وجه 

می تـوان نظـاره کـرد؛ اول بحـث عـرق ملی اسـت 

کـه بتوانیـم محصول جدیدی را در کشـور تولید 

کنیـم و صنعـت بـرق را توانمندتر کنیم. دومین 

ایـن  تولیـد  از طریـق  منظـر، سـودی اسـت کـه 

محصـوالت، بـه مجموعـه تزریق می شـود که در 

حـدود  تـا  توانسـتیم   ،1399 و   1398 سـال های 

زیـادی بـه اهـداف خود برسـیم و کما اینکه بهتر 

مقاطـع  تولیـد  زمینـه  در  چـه  پیش بینی هـا،  از 

جدیدتـر  هادی هـای  تولیـد  در  چـه  و  صنعتـی 

پیشرفت داشتیم.

هادی های آلیاژی چه ویژگی هایی  دارند؟ ◄

بـه طـور کلـی، رشـته های مرکـزی هادی هـای 

تولیــــدی ایـن شرکــــت دارای مغــــزی فــــوالدی 

هستنـــد؛ چراکــــه وقتــــی در دکل هـــــای بــــرق 

سیم کشـی می شـوند بتوانند وزن آلومینیوم به 

کاررفتـه را تحمـل کنــــد. در تولیــــد هادی هـای 

آلیـاژی اولیـــن کاری کـه صـــورت گرفتـه، حذف 

مغزی فوالدی اسـت و با آلیاژهایی که در مرحله 

دارای  می شـود،  اضافـه  آن  بـه  ریخته گـری 

طی یک دوره سه ماهه تولید یک 
هزار و 700 تنی شرکت آلومتک 

در نیمه دوم سال 1398 به باالی 
چهار هزار تن رسید
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اسـتحکام باالتـری می شـود. بـه عبـارت دیگـر، 

بیـن 10 تـا 20 درصـد ایـن نـوع هـادی از هـادی 

دارای مغـز فـوالدی، سـبک تر اسـت و نسـبت بـه 

آن، عمر مفید باالتری دارد چون از یک فلز برای 

ساخت این هادی استفاده شده است.

ایجـاد  عـدم  محصـول،  ایـن  دیگـر  مزیـت 

خورندگـی بیـن دو فلـز آلومینیـوم و فـوالد اسـت. 

همچنین دمای کاری باالتر و سیم کشـی بهتری 

در  دارد.  قدیمـی  هادی هـای  بـه  نسـبت  هـم 

تعریـف خـواص الکتریـکال ایـن محصـول جدیـد، 

باید گفت وقتی یک هادی سبک تر با استحکام 

باالتـر و دمـای کاری بهتـر بـه شـبکه بـرق کشـور 

تحویل داده شـود، قطعا کاربردی تر خواهد بود. 

به عنوان مثال، وقتی هادی سبک تر تولید شود، 

برجـی کـه قـرار هـادی مـورد نظـر روی آن نصـب 

شـود، سـبک تر شـده و سیم کشـی راحت تری نیز 

انجام خواهد شد. مهم ترین مزیت این محصول 

ایـن اسـت کـه بعدهـا وقتـی نیـاز بـه جایگزینـی 

هادی ها باشد، دیگر نیاز به بازپیچی و جداسازی 

صددرصـد  و  بـود  نخواهـد  فـوالد  و  آلومینیـوم 

قابلیت استحصال مجدد خواهد داشت.

عموم تولید این شرکت حول محور تولیدات  ◄

کارمـزدی و یـا بـازار داخلـی اسـت و یـا برنامه هـای 

صادراتی نیز در دستور کار خود دارید؟

با توجه به ظرفیت تولید و تجهیزاتی که در 

اختیـار داریـم، بـرای اینکـه بتوانیـم هزینه هـای 

حـال  در  را  شـرکت  و  دهیـم  کاهـش  را  سـربار 

از  بایـد  نگـه داریـم، قاعدتـا  پایـدار  سـوددهی، 

تمام ظرفیت تولید خود استفاده کنیم. شرکت 

در مناقصـات و مزایده هـا بایـد بـه خوبـی انجـام 

شـود. بـاالی 90 درصـد سـفارش های مـا از طـرف 

و  نفـت  وزارت  ماننـد  دولتـی  سـازمان های 

وزارت نیرو به عنوان کارفرما است اما در امر 

تولیـد محصـوالت کارمـزدی و همچنین فروش 

صادراتـی، جای کار بسـیاری وجـود دارد. برای 

سـفارش  بایـد  طبیعتـا  کارمـزدی  محصـوالت 

وجـود داشـته باشـد کـه بـرای انجام ایـن هدف 

در  حتــــی  و  هستیــــم  انعطاف پذیــــر  کامـال 

پروژه هـای EPC می توانیـم در غالـب کارمزدی 

یا فروش کار کنیم.

در حـوزه صـادرات محصـول هـم مشـتاق بـه 

انجـام ایـن امر هسـتیم و تمـام تولیدکنندگان به 

صادرات محصول به عنوان یک هدف برتر نگاه 

می کننـد و تـالش بر این اسـتوار شـده اسـت که 

حتما به آن برسند اما متاسفانه به علت شرایط 

ارز،  نـرخ  نوسـانات  ماننـد  موجـود  نامطلـوب 

قوانین ارزی که طی یک سـال گذشـته جهش ها 

و تغییـرات بنیـادی فراوانـی پیدا کـرد، تعهدات 

ارزی و... کمـی تولیدکننـدگان را بـرای رسـیدن 

تــــرس مواجــــه می کنــــد.  بـا  ایـن هــــدف،  بـه 

در  تـا  شـده  باعـث  نیـز  تحریم هـا  عالوه برایـن، 

حالـت برابـر قیمتـی و حتـی داشـتن تـوان بـاالی 

تولیـدی نیـز هـم مـا و هـم دیگـر تولیدکننـدگان 

نتوانیـم حضـوری قـوی و مسـتمر در بازارهـای 

اینکـه  بـه  بـا توجـه  باشـیم.  بین المللـی داشـته 

دسـتمزدها بـه ریـال محاسـبه می شـود امـا نـرخ 

صـادرات ارزی اسـت، صـادرات در زمانـی کـه 

نرخ ارز روند صعودی را طی می کند، می تواند 

امـا  کنـد  یـک شـرکت کمـک  مالـی  بـه شـرایط 

متاسـفانه در بحـث مـواد اولیـه امـکان رقابـت 

برای ما بسیار سخت شده است.

سخن آخر... ◄

شـرکت آلومتـک طـی سـالیان متمـادی، رتبه 

نقـش  بایـد  و  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  اول 

تاثیرگـذار خـود را در صنعت برق کشـور داشـته 

باشـد. این اتفاق خواهد افتاد و مهم ترین عامل 

رخ دادن آن، انگیزه و توانمندی این مجموعه از 

کوچک تریـن عضـو تـا بزرگ تریـن، بـه نوبـه خـود 

تاثیرگـذاری مسـتقیم بـر تحقق ایـن امر خواهند 

داشـت و هـدف نهایـی مـا خدمـت بـه صنعـت 

شـرکت  در  کار  سـرلوحه  اسـت.  کشـور  بـرق 

آلومتک، اول تعهد سـپس انتفاع از سـود و زیان 

تمرکـز  جدیـد  محصـوالت  تولیـد  روی  اسـت. 

خواهیم کرد و از برنامه های در نظر گرفته شده 

در سال 1400، به کار روی واحد تحقیق و توسعه 

آن می تـوان  بـرای  پروژه هـای جدیـد  تعریـف  و 

بـا  بتوانیـــم  امیــــدوار هسـتیم  و  کــــرد  اشــــاره 

تجهیـزات و ظرفیتـی که داریم بتوانیـم در بازار 

تاثیرگذار باشیم.
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نگذاشتیم کرونا، تولید را متوقف کند

توسعه صنعتی با بهره گیری از تکنولوژی روز ممکن خواهد بود
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بـا افزایـش قیمـت و تقاضـای مس در جهان، اهمیت صنعت مس کشـور روز به روز بیشـتر می شـود اما به نظر می رسـد حلقه های 
ابتدایـی و انتهایـی زنجیـره ارزش این فلز در کشـور، به زیرسـاخت ها و تکنولوژی های نوینـی احتیاج دارد تا بتـوان ضمن افزایش 
میـزان اسـتخراج و اکتشـاف، تولیـد محصـوالت پیشـرفته و دارای ارزش افـزوده بـاال را در دسـتور کار قـرار داد. در ایـن رابطه با 

ابوالفضل صالح آبادی، دبیر انجمن مس ایران گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می  خوانید:

دبیر انجمن مس ایران؛

توسعه صنعتی با بهره گیری از تکنولوژی روز 
ممکن خواهد بود

 باید بر ذخایر کم عیار متمرکز شویم  

در خصـوص مهم تریـن چالش هـای صنعـت  ◄

مس کشور، توضیحاتی بفرمایید.

صنعت مس، به دو مدل چالش گرفتار است 

کـه در ابتـدا متوجـه خـود صنعت مـس و به طور 

مسـتقیم متولیـان و افـرادی کـه بـا مباحث فنی، 

مالـی، دولتـی و... سـر و کار دارنـد، بـوده و یـک 

سـری چالش هـا نیـز بـه صـورت کلـی در اقتصـاد 

کشور تاثیرگذار است که بالطبع در صنعت مس 

هم اثر خود را دارد. این چالش ها تقریبا شناخته 

تاثیـر  خـود  نوبـه  بـه  تحریم هـا  هسـتند؛  شـده 

بسیــاری بر صنــــایع معـــدنی کشــــور مخصوصا 

صنعـت مـس گذاشـته اســت. هرچنـــد کـه در 

کشور شرکت های دانش بنیان و صاحب صنعت 

بـا سـرمایه گذاری هایی کـه انجـام دادنـد سـعی 

کردنـد تاثیـر تحریم هـا را کاهـش دهنـد امـا چـون 

ایـن تحریم هـا بسـیار گسـترده و عمیـق اسـت، به 

ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد و صنعت کشور 

ادامه خواهد داد.

عمده ترین تاثیری که می توان از آن به عنوان 

چالش مهم صنعت نام برد، بحث ماشین آالت و 

تکنولوژی است. با توجه به تحریم ها که بیش از 

چهار دهه می شـود که علیه کشـور وضع شـده و 

روزبـه روز نیـز پیچیـده و سـخت تر شـده اسـت، 

نمی توانیـم تکنولـوژی روز را وارد کـرده و بـرای 

تولیـد اسـتفاده کنیـم. بـه همیـن دلیـل در طـی 

سـال ها، معموال از ماشـین آالت فرسـوده استفاده 

کردیـم کـه باعـث شـده تـا بهـره وری و سـودآوری 

پیـدا  کاهـش  صنعتـی  و  معدنـی  سیسـتم های 

کننـد. تاثیر این اتفـاق در معادن کوچک مقیاس 

و  راه انـدازی  احیـا،  قابلیـت  کـه  معادنـی  یـا  و 

بـه  باعـث می شـود  دارنـد،  بهره بـرداری مجـدد 

عملیـات  معـادن  از  سـطحی  خیلـی  صـورت 

اکتشـاف و اسـتخراج را بـا عیارهـای باالتـر انجـام 

دهیـم. همان طـور که می دانیـد، بخش عمده ای 

از ذخایـر معدنـی مـس بیشـتر در اعمـاق زمیـن و 

کم عیارتر هسـتند و به واسـطه اینکه بازه سود ما 

نسـبت بـه بـاز سـود متعـارف در جهـان، در تـراز 

پایین تـری قـرار گرفتـه اسـت، ایـن ذخایـر مغفـول 

واقـع شـده و بخشـی عمـده از ایـن ذخایـر مـس را 

در بخش معدنی از دسـترس خارج کرده اسـت. 

اگر زنجیره ارزش مس را دنبال کنید، درخواهید 

یافـت تحریم هـا در همیـن حـوزه ماشـین آالت و 

تکنولـوژی تـا چـه میـزان در بخـش بهره بـرداری از 

ذخایر و معادن ما تاثیرگذاری مسـتقیم داشـته و 

کل زنجیره را زیر سوال برده است.

همـــان طــــور کــه بررســـی شــــد، چالش هــای 

موجـود دیگـر نیـز از همیـن ویژگی هـا برخـــوردار 

اسـت؛ هـم در صنعـت مـس و هـم در صنایـع 
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هسـتیم.  معضـالت  ایـن  دچـار  دیگـر  معدنـی 

تصمیم هـای اتخاذ شـده و چالش هـا، تاثیرگذاری 

نقطه ای ندارند بلکه به صورت جامع بر روی کل 

زنجیـره ارزش تاثیـر می گذارنـد و بعـد بـا توجه به 

اینکـه در حـال حاضـر از منابـع خـدادادی ماننـد 

معـادن اسـتفاده می کنیـم، مغفـول مانـدن ایـن 

ذخایر کم عیار در عمق بیشتر زمین، در حقیقت 

لطمـه ای بـرای صنعـت و معـدن کشـور اسـت و 

عمال در آینده برای استخراج این ذخایر که عیار 

کم تری دارند، کار مشکل تر خواهد بود.

از دیگر مشـکالتی که هم صنعت مس و هم 

دیگـر صنایـع معدنـی کشـور در حال حاضر بـا آن 

دست  و پنجه نرم می کنند، بحث حقوق دولتی 

معادن اسـت. متاسـفانه حقوق دولتی متناسب 

بـا شـرایط تولیدکننـده در کشـور نیسـت؛ حقـوق 

دولتـی معـادن مـس از نظـر من، کامال سـلیقه ای 

اعمـال می شـود و در چهارچـوب قانـون معـادن 

کشور، مبنی بر اینکه افزایش حقوق دولتی باید 

بـر اسـاس یـک ضریـب مشـخص صـورت بگیـرد، 

نبـوده و تـا کنون چندمرتبه پیش آمده اسـت که 

چندصد درصد افزایش پیدا کند. حقوق دولتی 

باال، عوارض صادرات، مالیـــات، عـــدم توانمنـــدی 

در واردات ماشین آالت، عدم صادرات محصوالت 

بـه خـارج از کشـور بـه سـهولت، پرداخـت انـواع 

عـوارض و... ریسـک ها و چالش هایـی هسـتند که 

جذابیـت سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه را کاهـش 

داده اسـت. علی رغـم اینکـه طـی 6 مـاه اخیـر، بـا 

توجـه بـه شـیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخـی از 

معادن در جهان که باعث کاهش عرضه و باطبع 

افزایـش قیمـت و تقاضـای مس شـده، در واقعیت 

در بررسـی ایـن موضـوع در یـک شـرایط عـادی، بـا 

توجـه بـه تصمیماتـی کـه بـرای پرداخـت عـوارض 

دولتـی، حــــق االرض و حقــــوق دولتـــی معــــادن، 

قابلیـت سـرمایه گذاری در زنجیـره ارزش مـس 

خیلی پایین است. اگر می خواستیم قیمت هایی 

کـه بـه صـورت نــرم روی فلـــز می گذاشتنــــد را 

اعمـال می کردیـم، اکنـون بـا شـرایط سـخت تری 

روبه رو بودیم.

چالـش بعـدی که بـه وجود آمـده، کاهش بازه 

سـود اسـت کـه قسـمتی از آن ناشـی از افزایـش 

هزینه ها و قسمت دیگر به علت حذف بخشی 

بـه واسـطه حقـوق دولتـی معـادن و  از درآمـد 

مالیـات و... بـوده کـه جذابیت سـرمایه گذاری 

مشـترک را از بیـن بـرده اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه 

بعضـا معادنـی داریـم کـه معـدن دار بـه شـخصه 

توان سرمایه گذاری و ایجاد واحد تولیدی را در 

معـدن نـدارد و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه وارد 

یک بحث مشـارکتی با یک مجموعه توانمندتر 

شـود اما زمانی که بازه سـود کار، جذابیت نیاز 

بیـــــن  تقسیــــم  بـــــر  قــــرار  و  نباشــــد  دارا  را 

سرمایه گذاری هــــای مختلــــف در بخش هــــای 

مختلـف شـود، کسـی تمایـل بـه سـرمایه گذاری 

مشترک نخواهد داشت.

چـه زیرسـاخت هایی بایـد فراهـم شـود تـا بـه  ◄

بـا ارزش  تولیـد و صـادرات محصـوالت  سـمت 

افزوده باال حرکت کنیم؟

بـرای تامیـن زیرسـاخت های تولیـد در صنایع 

پایین دسـتی مـس، بایـد در نظر داشـت کـه ابتدا 

ایـن صنایـع بایـد شناسـایی شـوند. ضمـن اینکـه 

برخـی محصوالت مسـی وجـود دارد که سـاختار 

ایـن  تولیـد  تکنولـوژی  نبـوده و  خیلـی پیچیـده 

محصـوالت از گذشـته در کشـور وجـود داشـته 

است. برخی از صنایع که مرتبط با مس هستند 

به صورت انحصاری در دست یک یا چند کشور 

خـاص قـرار دارد؛ بـه عنـوان مثـال، پودرهایـی در 

صنعـت مـس کاربرد دارد که بسـیار گران قیمت 

و همچنین در صنایع الکترونیکی بسیار پرکاربرد 

اسـت. تولید این پودر برای اینکه خصوصیات و 

نیازمنــــد  شــــود،  لحـــاظ  آن  الزم  ویژگی هـای 

تکنولـــوژی خـــاص اســــت کـه در انحصـار چنـد 

کشـور قـــرار دارد. لـذا اگـر بخواهیـم در خصوص 

مـس  پایین دسـتی  صنایـع  توسعــــه  زیرسـاخت 

صحبتـی به میان آوریـم، باید در ابتدا تکنولوژی 

تولید در این بخش را به روز کنیم.

جدیـد  تکنولـوژی  از  بتوانیـم  اینکـه  بـرای 

بهره منـد شـویم و آن را بـه کار بگیریـم، یـا بایـد از 

طریـق واردات ایـن نیـاز را مرتفـع سـازیم یـا اینکـه 

شـرکت های دانش بنیانـی شـکل بگیرند کـه روی 

صنایع پایین دست به شکل انحصاری کار کنند 

تـا ایـن صنایع پیشـرفته تر شـوند. در این صـورت، 

اقتصـاد  بـرای  می تواننـد  پایین دسـتی  صنایـع 

 در طی سال ها، معموال از 
ماشین آالت فرسوده استفاده 

کردیم که باعث شده تا بهره وری 
و سودآوری سیستم های معدنی و 

صنعتی کاهش پیدا کنند
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کشور شرایط ویژه ای را رقم بزنند و تحول نوینی 

ایجـاد کننـد. البتـه باید به این امـر توجه کرد که 

همیـن حـاال نیـز، تولیـدات حـوزه باالدسـتی مس 

مثل کاتد، صادراتی است و از این جهت، درآمد 

مـورد  در  بخواهیـم  اگـر  امـا  داریـم  صادراتـی 

صادرات صنایع پایین دستی و محصوالت دارای 

ارزش افـزوده باالتـر، اظهـار نظر کنیم، به صورت 

پراکنـده ممکـن اسـت کـه برخـی از واحدهـای 

تولیـدی توانسـته باشـند تکنولـوژی روز را وارد 

کنند و از آن بهره بگیرند اما به صورت کلی، در 

کشور محصوالت چندانی به عنوان محصوالت 

قابلیـت  کـه  مـس  پایین دسـت  حـوزه  پیشـرفته 

صادرات را داشـته باشـند وجود ندارد و امیدوار 

هستیم در آینده، این اتفاق بیفتد.

یکـی از هدف هـای انجمـن مس ایـران نیز این 

اسـت کـه بتوانـد در آینـده نزدیـک، بـا شناسـایی 

شرکت ها و مجموعه هایی که دارای این پتانسیل 

هسـتند، هم افزایی و توان افزایی ایجاد کند و در 

جهـت تولیـد محصوالت پایین دسـتی مخصوصا 

محصوالت های تک که قابلیت صادرات داشته 

باشند، قدم بردارد.

بـرای تولیــــد معــــدنی باالتـــر هــــم، نیـــاز بـه 

تکنولوژی جدید است تا بتوانیم سطح اکتشافات 

خود را در حوزه معدن افزایش دهیم. به خصوص 

اکنـون کـه قیمـت مـس بـاال رفتـه اسـت، بایـد 

اعمـاق  ذخایـر معدنـی مـس کم عیارتـر کـه در 

بیشـتری از زمیـن وجود دارنـد را به عنوان هدف 

اصلـی قـرار دهیـم و روی آن کار کنیـم تـا بتوانیـم 

ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم. این امر نیاز 

بـه ماشـین آالت بزرگ تـر، جدیدتـر دارد. چـون از 

یک سو نیز، افزایش بهره بری و ریکاوری سیستم 

از  نیـاز اسـت  قـرار گرفتـه،  نیـز در دسـتور کار 

تکنولوژی روز دنیا بهره ببریم. در این زمینه باید 

بررسی های دقیقی صورت بگیرد و در نهایت، از 

شـرکت های مطـرح و معتبـر خارجـی که صاحب 

تکنولوژی و سـبک در حوزه مس هسـتند، دانش 

و تکنولوژی به روز را دریافت کنیم.

افزایـش قیمت جهانـی مس، چه تاثیراتی بر  ◄

صنعت مس کشور خواهد گذاشت؟

افزایـش  کـه  تاثیـری  مهم تریـن  و  اولیـن 

قیمـت جهانـی مـس می توانـد بـر صنعت مس 

کشـور  بگـذارد، ایـن اسـت کـه مـا این اجـازه را 

داشـته باشـیم کـه ذخایـر عمیـق و کم عیـار در 

را  دهیـم؛ حجـم  قـرار  هـدف  را  معـدن  حـوزه 

افزایـش دهیـم و عیـار حـدی را پاییـن ببریـم. 

ایـن  می شـود،  حاصـل  کـه  مـوردی  دومیـن 

اجـازه  مـا  بـه  قیمـت  افزایـش  ایـن  کـه  اسـت 

می دهـد تـا در مورد خریـد تکنولوژی های روز 

اقدامـات الزم را انجـام دهیـم؛ به عنوان مثال 

یـک تولیدکننـده در گذشـته درآمــد کمتـــر و 

ســــوددهی ریسکــــی داشــــت و ایـن جـرات و 

توانایـی را در خـود ندیـده بـود کـه بخواهـد بـه 

تجهیـزات گران قیمـت امـا بـا بهـره وری باالتـری 

تولیدکننـده  ایـن  بـازه سـود  اکنـون  فکـر کنـد. 

افزایش پیدا کرده و به آن، این مجوز را می دهد 

بـه  تصمیـم  و  کنـد  فکـر  موضـوع  ایـن  بـه  کـه 

استفــــاده از ایــــن تجهیــــزات بگیــــرد. دیگــــر 

اثرگــــذاری افزایش قیمــــت جهــــانی مـــس بـــر 

صنعت مس کشـور این اسـت که همزمان این 

صنعت را به روزرسانی کنیم و عقب افتادگی های 

بـه وجـود آمـده نسـبت بـه دنیـا را بـه نحـوی 

جبران کنیم.

برای اینکه بتوانیم از تکنولوژی 
جدید بهره مند شویم و آن را به کار 

بگیریم، یا باید از طریق واردات 
این نیاز را مرتفع سازیم یا اینکه 

شرکت های دانش بنیانی شکل 
بگیرند که روی صنایع پایین دست 
به شکل انحصاری کار کنند تا این 

صنایع پیشرفته تر شوند
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یـک فعـال صنعـت مـس گفـت: شـیوع ویـروس کرونـا فرایند تولیـد را بـه نوعی بـا چالـش مواجه کـرد اما توانسـتیم بـا اتخاذ 
تصمیم های درست و مدیریت صحیح آسیب ها را به حداقل برسانیم و بتوانیم تا به امروز به فعالیت خود ادامه دهیم.

یک فعال صنعت مس:

نگذاشتیم کرونا، تولید را متوقف کند

بـا  گفت وگـو  در  مـس  صنعـت  فعـال  یـک 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: مـا تولیدکننـده قطعـات مسـی 

هسـتیم و شـیوع ویـروس کرونا فعالیـت تولیدی 

مـا را ماننـد بسـیاری از کسـب و کارهـا در دنیـا 

ایـن  گسـترش  اوایـل  در  امـر  ایـن  کـرد.  مختـل 

ویـروس منحـوس بیشـترین اسـیب را بـه مـا وارد 

کـرد امـا بـه تدریـج توانسـتیم بـر اوضـاع مسـلط 

شویم و با اتخاذ تصمیمات درست فعالیت خود 

را  کاری مجموعـه  سـاعت  کنیـم.  مدیریـت  را 

متغیـر کردیـم و حـذف اثر انگشـت ورود و خروج 

پرسنل و همچنین سنجش تب روزانه کارکنان و 

تجهیز تمام به افراد با ماسک و دستکش ازجمله 

اموری بود که در راسـتای کنترل شـیوع ویروس 

کرونا در مجموعه به کار گرفتیم.

راسـتای  در  برنامه هایـی  اجـرای  افـزود:  وی 

مقابلـه بـا شـیوع کرونـا، هزینه هایـی نیـز در پـی 

داشـته اسـت کـه ازجملـه آن هـا می تـوان به تغییر 

و  کار  مـداوم محـل  سـاعت کاری، ضدعفونـی 

همکاری با تعداد افراد کمتر اشاره کرد. از طرفی، 

به دلیل کاهش تقاضا و افت رونق در بازار، میزان 

فروش ما نیز کاهش یافته که با افزایش هزینه های 

جاری کارخانه همخوانی ندارد.

ایـن تولیدکننـده محصـوالت مسـی تصریـح 

کـرد: میـزان ظرفیـت تولیـد مجموعـه نسـبت به 

قبـل از شـیوع ویـروس کرونـا بـه شـدت کاهـش 

یافته و همچنان با ادامه روند شیوع این ویروس، 

میزان تقاضا همانند سابق نشده و هر روز شاهد 

کاهش تعداد مشتری های خود در بازار هستیم. 

رونـد قیمت گـذاری محصـوالت مـا نیز بر اسـاس 

نـرخ خریـد مـواد اولیـه و قیمـت جهانـی فلـزات 

بـوده و تاثیـر خاصـی در جبـران ضررهـای شـرکت 

نداشته است.

وی ادامه داد: برخی مواد مانند رنگدانه را از 

بـا  کـه  می کردیـم  تامیـن  خارجـی  شـرکت های 

تشـدید تحریم هـا، در تهیـه آن  بـا مشـکل مواجـه 

شـدیم و رنگدانه هـای ایرانـی نیـز از کیفیـت الزم 

برخوردار نیستند. ما در تالش هستیم و تاکنون 

راه هـای مختلفـی را امتحـان کردیـم تـا بتوانیـم 

ارتبـاط  خـود  سـابق  تامین کننـدگان  بـا  مجـددا 

بگیریم و رنگدانه مورد نیاز خود را وارد کنیم.

از  پیـش  کـرد:  عنـوان  مـس  صنعـت  فعـال 

همه گیری کرونا، برنامه های توسعه ای را مدنظر 

داشـتیم کـه تـا حـدودی آن هـا پیـش بردیم امـا در 

حـال حاضـر، بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، برنامـه 

خاصی را برای مجموعه در نظر نداریم.

پروتکل هـای  الـزام رعایـت  وی در خصـوص 

بهداشـتی جهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تاکید 

کـرد: تـا جایـی کـه امکان دارد نهایـت تالش خود 

را در ایـن زمینـه بـه کار گرفته ایـم امـا بـا حمایت 

از جانـب دولـت قطعـا می تـوان رعایـت مـوارد 

بهداشـتی را به باالترین سـطح رسـاند. به طوری 

کـه دولـت تسـهیالت خاصـی را بـرای تهیـه مواد 

بـه  بهداشـتی  اقـالم  سـایر  و  ضدعفونی کننـده 

ارائــــــه دهـــــد و همچنیـــــن  تولیــدکننـــدگان 

بـه  را  بـه روزی  و  مشـخص  دسـتورالعمل های 

واحدها ابالغ کند.

ایـن تولیدکننـده محصـوالت مسـی توضیـح 

داد: اکنون با توجه به وضعیت موجود، به دلیل 

کاهش حجم تقاضا و میزان تولید نمی توان برای 

افزایـش تولیـد برنامـه ای در نظـر گرفـت؛ چراکـه 

میـزان عرضـه و تقاضـا بایـد در تعـادل باشـند و تـا 

تقاضایـی نباشـد عمال تولیـد مفهومی نـدارد و با 

افـت و خیـز قیمت مـس و نرخ ارز به هیچ عنوان 

نمی تــــوان حتــــی بــــرای فــــردای کــــاری خــــود 

برنامه ریزی کرد.
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زخم عمیق مشکالت در سال گذشته دهان باز کرد



سرب و روی

هفتهنامه

36
é 1400  خرداد ماه é 166  شماره 

مدیرعامـل شـرکت تولیدی ریخته گری آذر سـرب انگـوران گفت: در سـال 1399، تمـام تولیدکنندگان در صنایـع مختلف ازجمله 
صنعـت سـرب و روی بـا چالش های گوناگونی مواجه شـدند اما ریشـه تمـام آن ها به سـال های قبـل برمی گـردد و اتفاقاتی مانند 

شیوع ویروس کرونا و جهش نرخ ارز در سال گذشته، تنها باعث نمایان تر شدن معضات بخش تولید شد.

مدیرعامل شرکت تولیدی ریخته گری آذر سرب انگوران:

زخم عمیق مشکالت در سال گذشته دهان باز کرد

محرمعلـی شـیخ محمدی فرد در گفت وگـو 

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  بـا 

آنالیـن«، اظهـار داشـت: در سـال 1388 پروانـه 

آذر  ریخته گـری  تولیـدی  واحـد  بهره بـرداری 

 ،1392 سـال  از  و  شـد  صـادر  انگـوران  سـرب 

ایـن  کردیـم.  آغـاز  را  خـود  تولیـدی  فعالیـت 

شـرکت در زمینـه تولیـد شـمش سـرب از مـواد 

خـام و بازیافتـی فعالیـت می  کند کـه هر کدام 

تولیـد  بـه همـراه ظرفیـت  تولیـد جـدا  خطـوط 

اسـتفاده،  مـورد  اولیـه  مـواد  دارنـد.  جداگانـه 

خاک و همچنین سرباره های سرب هستند.

وی افـزود: منبـع اصلـی تامین مـواد اولیه ما 

کارخانه هـای باتری سـازی هسـتند کـه از آن هـا 

تولیـد  بـرای  و  می شـود  گرفتـه  سـرب  سـرباره 

می کنیم.عالوه برایـن،  اسـتفاده  آن  از  شـمش 

معـادن سـرب و روی کـه دارای واحـد فـراوری 

سـولفیدی  و  اکسـیدی  خاک هـای  و  هسـتند 

تولیـد می کننـد نیـز از منابـع تامیـن مـواد اولیـه 

شـرکت مـا بـه حسـاب می آینـد. قابل ذکر اسـت 

تولیـد  بـرای  اکسـیدی  خـاک  از  بیشـتر  کـه 

محصوالت خود استفاده می کنیم.

میزان تولید در هر دوره متغیر است ■

حـال  در  گفـت:  سـرب  تولیدکننـده  ایـن 

تـن شـمش  تـا 20  روزانـه 10  حاضـر، می توانیـم 

سـرب تولیـد کنیـم کـه ایـن میـزان بسـتگی بـه 

میـزان تامیـن مـواد اولیـه  و عیـار آن، دارد. بـه 

عنـوان مثـال، اگـر 20 تـن خـاک 50 درصـد فلـز 

محتـوی وارد خـط تولیـد کنیـد، 20 تـن شـمش 

سـرب می توانیـد تولیـد کنید و اگـر 20 تن خاک 

10 درصـد فلـز محتـوی را مـورد اسـتفاده قـرار 

دهیـد، توانایـی تولیـد دو تـن شـمش سـرب را 

خواهید داشت.

ریشه عمیق مشکالت ■

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی ریخته گـری آذر 

سـرب انگـوران در تشـریح چالش هـای بـه وجـود 

آمده در سـال 1399، عنوان کرد: در سـال 1399، 

تمـام تولیدکننـدگان در صنایع مختلف ازجمله 

صنعـت سـرب و روی، بـا چالش هـای گوناگونـی 

مواجـه شـدند امـا باید گفت کـه معضالت تنها 

در  بلکـه  نیامدنـد  وجـود  بـه   1399 سـال  از 
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سـال های قبـل ریشـه دوانـده بودنـد. مهم تریـن 

معضل تولیدکنندگان، کمبود مواد اولیه اسـت 

سـازمان هایی  بـه  تولیـد  دیگـر  چالش هـای  امـا 

نظیـر مالیـات و محیـط زیسـت برمی گـردد کـه 

قوانین سـختگیرانه ای را نسـبت به بخش تولید 

اعمال می کنند.

وی اضافـه کـــرد: بیشـتر تولیدکننـدگان بـا 

سازمان امور مالیاتی کشور دچار تنش هستند؛ 

وقتی یک شرکت نه فاکتــــور خریــــد و فــــروش 

داشـته و نـه محصولـی بـه مشـتری ارسـال کـرده 

مالیـــات  پرداخـــت  مشمـــول  چطــــور  اســــت، 

می شـود؟ اگر یک تولیدکننده خرید مواد اولیه 

انجام داده و محصول تولید و به فروش رسانده 

اسـت، موظف اسـت فاکتورهای خرید و فروش 

خـود را بـه مامـوران مالیاتـی کشـور ارائـه کنـد و 

مالیـات خـود را بپـردازد امـا ایـن سـازمان بایـد 

شـرایط تولیدکننـده را نیـز در نظـر داشـته باشـد 

بـه آن  بـرای اخـذ مالیـات  آیـا واحـدی کـه  کـه 

مراجعـه کـرده، فـروش و کسـب درآمد داشـته یا 

خیـر. بـه طـور کلی، قوانین به جای اینکه کمک 

بـه  تولیدکننـده حـل شـود،  تـا مشـکالت  کنـد 

چالش های بخش تولید می افزاید.

بازرسی برای هزینه تراشی! ■

شیـــخ محمـــدی فـــــرد خاطـــرنشــــان کـــــرد: 

از  آمارگیـری  بـرای  مسـئولی  هیـچ  متاسـفانه 

واحدهـای تولیـدی مبنـی بـر اینکـه دریابـد چه 

الزم  زیرسـاخت هایی  چـه  و  دارنـد  مشـکالتی 

است تا از این معضالت رهایی یابند و بتوانند 

سرپا شوند و به روند تولید خود ادامـه دهنــد، 

مراجعـــه نمی کنـــد و تنهـــا دلیــــل سـر زدن بـه 

اخـذ  نهادهـــای نظارتـی،  از ســـوی  شرکت هـــا 

مالیات، جریمــه دیرکرد پرداخت در مالیات و 

از ایـن قبیـل امـــور اسـت. تاکنـون هیـچ یـک از 

وعده مسئولین مبنی بر کمک به تولیدکنندگان 

با ارائــــه وام هــــای کم بهتـــره و تسـهیالت ویژه 

محقـــق نشـــده اســــت. البتــــه ممکـــن اســـت 

مزایـــا  ایـــن  از  پایتخت نشـین  تولیدکننـــدگان 

بهره مند شـده باشـند اما ما تاکنون نتوانسـتیم 

از بانک هـا کمکـی بـرای رفـع تقریبی مشـکالت 

دریافت کنیم.

ورود سرب به محیط زیست ممنوع! ■

ایـن تولیدکننـده سـرب در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« در خصوص اینکه چه 

فعالیـت  بـر  زیسـت  محیـط  سـازمان  انـدازه 

واحدهـای فـراوری سـرب و روی، نظـارت دارد، 

تصریـح کـرد: ایـن سـازمان بـه عنوان نهـاد حافظ 

امنیـت محیـط زیسـت وظیفـه دارد در مـدت 

زمان مشـخصی که اغلب هر سـه ماه یک مرتبه 

اسـت، تجهیــــزات و ماشیــــن آالت واحدهــــا را 

بررسـی کند تا هیچگونه نشـت آالیندگی وجود 

نداشـته باشـد. سیسـتم های فیلتراسـیون را هم 

جهـت بررسـی عـدم خـروج دودهـای خطرنـاک 

بـرای تمـام  ایـن یـک اصـل  نیـز مدنظـر دارنـد. 

بـه  بایـد  کـه  اسـت  روی  و  سـرب  واحدهـای 

صورت کامل رعایت شود.

استفاده از خطوط تولید ایرانی ■

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی ریخته گـری آذر 

سـرب انگـوران در خصـوص خطـوط تولیـد مـورد 

اسـتفاده در این شـرکت، عنوان کرد: تکنولوژی 

تولید این شرکت ایرانی بوده و از ماشین آالت و 

دستگاه هایی که متخصصین ایرانی ساخته   اند، 

اسـتفاده می کنیـم. در حقیقـت همیشـه تمایـل 

بر این بوده که ماشین آالت و تکنولوژی تولید و 

دانـش خارجـی اسـتفاده کنیـم امـا بـا توجـه بـه 

ممنوعیت هـای وارداتـی و چالش هـای موجـود 

در این زمینه، نمی توانیم این امر را به سرانجام 

برسـانیم. ضمـن اینکـه اگـر هـم بتوانیـم واردات 

انجـام دهیـم، بـا توجـه بـه جهـش نـرخ ارز، بایـد 

خریـد  صـرف  دالر  هـزار   500 ماننـد  هزینـه ای 

تجهیزات خارجی کنیم که از لحاظ ریالی عدد 

از  بعـد  همچنیـن  می شـود.  شـامل  را  بزرگـی 

واردات باید هزینه عوارض گمرک هم پرداخت 

شـود کـه در حـال حاضـر، همچین بودجـه ای در 

دست نداریم که اقدام به واردات ماشین آالت 

خارجی کنیم.

وی در پاسـخ به این سـوال که آیاشـمش سـرب 

فکـر  بـه  کـرد:  اظهـار  خیـر،  یـا  می کنیـد  صـادر 

صـادرات محصـول هسـتیم امـا هنـوز بسـتر الزم 

بـرای ایـن کار فراهـم نشـده و ایـن کار، موافقـت و 

حمایت دولتمردان و مسئولین را می طلبد.

منبع اصلی تامین مواد اولیه ما 
کارخانه های باتری سازی هستند 
که از آن ها سرباره سرب گرفته 

می شود و برای تولید شمش از آن 
استفاده  می کنیم
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حرکت بی نقص آلومتک در یک سال اخیر

رشد 84 درصد معامالت فوالد خوزستان در بورس کاال
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شـرکت فوالد خوزسـتان طی دو ماه نخسـت سـال 1400 موفق شـد 221 هزار تن شـمش و تختال فوالدی را در بورس کاال مورد 
معامله قرار دهد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 84 درصد رشد را نشان می دهد.

با تمکین نسـبت به این موضوع، عرضه خود را 

در بورس کاال افزایش داده اند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان دومیـن 

تولیدکننـده بـزرگ فوالد در کشـور، همـواره پای 

ثابـت عرضـه شـمش و تختـال فـوالدی در بـورس 

کاال بـوده اسـت امـا در دو مــــاه نخســــت سـال 

گذشـته بـه دلیـل شـیوع وسـیع بیمـاری کرونا و 

اعمال قرنطینه سراسری در کشـــور، عرضه هــای 

ایـن شـرکت در بـورس کاال محــــدود شــــد. در 

حالـی کــــه طـــی دو مـاه نخســــت سـال جـاری 

عرضه هــــای پیاپـی ایـن شـرکت هـم در زمینـه 

شـمش بلـوم و هـم در زمینـه تختـال، باعـث بـه 

تعـادل رسیــــدن بـازار شـده و حتـی ایـن شـرکت 

می توانـد مـازاد عرضـه خـود را روانـه بازارهـای 

صادراتی کند.

شمش فوالدی ■

شـرکت فوالد خوزسـتان به عنوان بزرگ ترین 

تولیدکننده شمش فوالدی در کشور با ظرفیت 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، یکی از راهکارهای کنترل بازار 

فـوالد کشـور در حـوزه قیمـت، میـزان تولیـد و 

بـه  اسـت.  کاال  بـورس  در  آن  عرضـه  مصـرف، 

مولفه هـای  بررسـی  بـا  می تـوان  کـه  طـوری 

و  معامـالت  تقاضـا،  عرضـه،  از  کـه  متعـددی 

قیمت هایی که از فوالد در بورس کاال استخراج 

می شـود، بـرای آینـده ایـن صنعـت بـه ویـژه در 

ایـن  بـر  کـرد.  تصمیم گیـری  صـادرات  زمینـه 

و  دستـــورالعمل هــــا  بخشنامــه هــــا،  اســــاس، 

شـیوه نامه های متعددی از سـوی دولت و سـایر 

نهادهـای مسـئول از جمله مجلس بـرای افزایش 

عرضـه محصـوالت زنجیـره فـوالد از باالدسـت تـا 

پایین دست صادر شد و اکثر این تولیدکنندگان 

رشد 84 درصد معامالت فوالد خوزستان در بورس کاال
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تولیـد حـدود دو میلیـون و 500 هـزار تـن، نقـش 

در  فـوالدی  ایـن محصـول  را در عرضـه  موثـری 

کشـور ایفـا می کنـد. فـوالد خوزسـتان بـا توجه به 

نیـاز بـازار کشـور و تقاضـا، طـی چنـد مـاه اخیـر 

عرضـه خـود را در بـورس کاال افزایـش داده تـا هـم 

بتواند از مزایای عرضه آن بهره مند شود و هم در 

صـورت عـدم تقاضـا بتواند مجوز عرضـه در بازار 

داخلی خارج از بورس یا صادرات را اخذ کند.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
خوزستان طی دو ماه نخست سال جاری 153هزار 

تـن شـمش فـوالدی اعـم از 5SP و RST34-2 را در 

ایـن میـزان  ایـران عرضـه کـرد کـه  بـورس کاالی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 2درصـد 

سـال  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  افزایـش 

گذشـته 150 هـزار تـن شـمش فـوالدی تنها با گرید 

5SP در بورس کاال عرضه کرده بود.

میزان تقاضا برای شمش فوالد خوزستان در 

بـورس کاال طـی دو مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

261 هزار و 340 تن رسـید که این میزان نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 9 درصـد رشـد یافته 

اسـت. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال قبل 

بـرای شـمش فـوالدی در  239 هـزار تـن تقاضـا 

بورس کاال داشت.

در نهایـت اینکـه، شـرکت فـوالد خوزسـتان 

جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  دو  طـی  توانسـت 

143هـزار تـن شـمش فـوالدی را در بـورس کاال 

معاملـه کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا 

مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود 120 هزار تن شمش فوالدی را 

در بورس کاال مورد معامله قرار دهد.

تختال فوالدی ■

شـرکت فوالد خوزسـتان طی سـال های 1397 

و 1398 با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مبنی بر عدم عرضه تختال در 

بـورس عرضـه  ایـن محصـول را در  بـورس کاال، 

نکـرد و بنابرایـن در دو مـاه نخسـت سـال 1399، 

هیـچ عرضـه ای از تختال شـرکت های فـوالدی به 

ویژه فوالد خوزستان در بورس کاال اتفاق نیفتاد 

یـک  طـی  پیـش،  سـال  تابسـتان  اواخـر  در  امـا 

تختـال  تولیدکننـدگان  دوبـاره  دسـتورالعمل، 

ایـن  بـه عرضـه  ازجملـه فـوالد خوزسـتان ملـزم 

محصـول در بـورس کاال شـدند و بنابرایـن ایـن 

شـرکت عرضه تختال در بورس را از سـر گرفت. 

همان طور که در نمودار 2 پیدا اسـت، طی دو 

ماه نخست سال جاری، شرکت فوالد خوزستان 

توانسـت 254 هـزار تـن تختـال را در بـورس کاال 

عرضـه کنـد کـه در مقابـل آن 79 هـزار و 160 تـن 

ایـن شـرکت موفـق شـد  تقاضـا وجـود داشـت. 

78هزار تن از تختال خود را در بورس کاال مورد 

معامله قرار دهد.

مجموع معامالت ■

مشـاهده می شـود، شـرکت  نمـودار 3  در 

فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

در مجمـوع، 407 هـزار تـن محصـول فـوالدی در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه این میزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال پیش 171 درصد رشـد نشـان 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال  می دهـد. 

گذشـته در مجمـوع 150 هـزار تـن محصـول در 

بورس کاال عرضه کرده بود.

مـاه  دو  عرضـه  مقابـل  در  خوزسـتان  فـوالد 

نخسـت امسـال خـود در مجمـوع، 340 هـزار و 

500 تن تقاضا داشـت که این میزان در مقایسـه 

با مدت مشـابه سـال گذشـته 42 درصد افزایش 

یافته است. این شرکت در دو ماه نخست سال 

1399 در مجمـوع، 239 هـزار تـن تقاضـا مقابـل 

عرضه خود مشاهده کرد.

در نهایت اینکه شرکت فوالد خوزستان طی 

دو مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق شـد 221 هـزار 

تـن محصـول فـوالدی را در بـورس کاال بـه فروش 

برسـاند کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

نشـان  افزایـش  درصـد   84 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود 120 هـزار تـن محصـول را در 

بورس کاال مورد معامله قرار دهد.
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عملکرد شـرکت آلومتک در یک سـال گذشـته، نشـان از موفقیت های این شرکت در 
جهـت فعال سـازی هـر چـه بیشـتر پتانسـیل های بالقـوه آن و حرکـت بـه سـمت 

گسترش سبد محصولی دارد.

رشد تولید انواع هادی طی یک سال ■

طبــــق نمــودار 1، شرکــــت آلــومتـــک در 

فروردین ماه 1400، توانسـت 221 تن انواع هادی 

را تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته که میزان تولید هادی این شـرکت 

141تـن بـود،  56.7 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در مـاه مـورد بررسـی، 232 تـن انواع 

هادی به فروش رساند.

نـرخ فـروش انـواع هـادی شـرکت آلومتـک در 

نخسـتین مـاه 1400، 52 هـزار و 16 تومـان بـه ازای 

هرکیلوگرم به ثبت رسید که این میزان در مقایسه 

بـا اسـفند مـاه 1399 کـه نـرخ فـروش ایـن محصـول 

55هـزار و 385 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

بیانگـر افـت 6.1 درصـدی اسـت. همچنیـن ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، رشد 

چشـمگیر 101.5 درصـد را بـه دنبـال داشـت. در 

فروردیـن مـاه 1399، نـرخ فـروش هـادی »فالـوم« 

25هزار و 811تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

ثبات نسبی نرخ فروش پروفیل و باسبار  ■

طی یک ماه

شـرکت آلومتـک در مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

تولیـد پروفیـل و باسـبار را در دسـتور کار خـود 

نداشت اما توانست به میزان چهار تن پروفیل و 

باسبار به فروش برساند. نرخ فروش این محصول 

در مـاه مـورد بررسـی، 66 هـزار و 875 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بود که نسـبت به مـاه پیش از 

آن که قیمت این محصول 67 هزار و 525 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم ثبت شـده بود، یـک درصد 

افـت داشـت. ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

زمـان مشـابه سـال 1399، رشـد 78.7 درصـدی را 

نمایـان کـرده اسـت. قیمـت پروفیـل و باسـبار در 

فروردیـن مـاه 1399، 37 هـزار و 420 تومان به ازای 

هر کیلوگرم بود.

درآمد مطلوب در اولین ماه سال 1400 ■

»فالـوم« در فروردیـن مـاه 1400 در مجمـوع 

حـدود 152 میلیـارد و 253 میلیـون ریـال از محـل 

فـروش محصـوالت خـود درآمـد کسـب کـرد کـه 

بـه  نسـبت  درصـدی   157.9 افزایـش  بیانگـر 

فروردین ماه 1399 است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آلومتـک کـه در زمینـه 

تولیـد انـواع هـادی، پروفیل و باسـبار، شـیلد وایر و 

OPGW  فعالیت می کند، در سال 1399 توانست 

عملکـرد درخشـانی از لحاظ میزان تولیـد و فروش 

بـه ثبـت برسـاند. ایـن شـرکت در 12 ماهـه سـال 

گذشـته هفت هزار و 848 تن محصول تولید کرد 

کـه بخـش عمـده آن کابل بـود. »فالـوم« در مدت 

یـاد شـده موفـق شـد حـدود 317 میلیـارد تومـان 

محصول به فروش برساند.

یکـی از مهم تریـن ماموریت هایی که شـرکت 

جایگزینـی  می کنـد،  دنبـال  را  آن  آلومتـک 

هادی هـای آلیـاژی)AAA( بـه جـای هادی هـای 

مغز فوالد)ACSR( در شـبکه انتقال برق کشـور و 

همچنین جایگزینی هادی های آلیاژی 5 تسمه به 

جـای هادی هـای آلیـاژی 6 تسـمه در شـبکه توزیع 

درجـه  ارتقـای  همچنیـن  شـرکت  ایـن  اسـت. 

آزمایشـگاه کنتـرل کیفـی و احیـای مجـدد واحـد 

تحقیق و توسـعه )R & D( را درر دسـتور کار خود 

قرار داده است.

آلومتـک در روزهـای پایانـی سـال 1399، فرایند 

اورهال دستگاه های خود را به انجام رسانید و بعد 

از تعطیـالت نـوروز، فعالیـت تولیـدی خـود را در 

گـزارش،  ایـن  ادامـه  در  کـرد.  آغـاز   1400 سـال 

میزان تولید و فروش این شرکت در نخستین ماه 

سال 1400 بیان شده است.

حرکت بی نقص آلومتک در یک سال اخیر
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تنوع عرضه شرکت های معدنی و فوالدی در بورس کاال
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تنوع عرضه شرکت های معدنی و فوالدی در بورس کاال

معامله 11 هزار تن محصول فوالدی »فخاس« ■

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

تـن شـمش و  30اردیبهشـت مـاه، 11 هـزار و 16 

میلگـرد فـوالدی در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

توانسـت همـه ایـن محصـوالت را مـورد معاملـه 

قرار دهد.  این شرکت شنبه 25 اردیبهشت ماه، 

سـه هـزار تـن شـمش فـوالدی بـا گریـد ST60 -2 را 

در بورس کاال به فروش رساند.

همان طـور کـه در نمودار 1 مشـخص اسـت، 

شـرکت فوالد خراسـان شـنبه 25 اردیبهشت ماه، 

سـه هـزار تـن شـمش فـوالدی بـا گریـد ST60 -2 را 

در بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

تمـام  ایـن شـرکت  و  مواجـه شـد  تنـی  سـه هزار 

شمش عرضه شده خود را به فروش رساند.

ایـن  در  فـوالد خراسـان  پایـه شـمش  قیمـت 

عرضـه 117 هـزار 335 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بـود کـه قیمـت معاملـه بدون تغییـر مانـد. فوالد 

خراسـان از معامله شـمش توانست 35 میلیارد و 

200 میلیون تومان درآمد کسب کند.

سه شـنبه 28 اردیبهشـت مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان موفـق شـده سـه هـزار تـن شـمش بلـوم 

فوالدی خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله 

فـوالد  می دهـد  نشـان   2 نمـودار  دهـد.  قـرار 

خراسـان، در ایـن تاریـخ سـه هـزار تـن شـمش بلـوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

سه هزار و 20تنی مواجه شد و این شرکت توانست 

تمامی شمش عرضه شده را معامله کند.

»فخاس« شمش فوالدی را به قیمت 121هزار 

و 296 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله تغییری نداشـت. این شـرکت 

از معامله صورت گرفته 36 میلیارد و 388میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

چهارشنبـــــه  خراســــان  فــــوالد  شرکــــت 

29اردیبهشـت مـاه، موفـق شـد پنـج هـزار و 16 تن 

سـبد میلگـرد A3 خـود را در بـورس کاال به فروش 

برسـاند. همان طـور کـه در نمودار 3 نشـان داده 

در هفته هـای اخیـر، شـاهد رونق نسـبی معامات شـرکت های معدنـی و فوالدی در بـورس کاالی ایـران بودیـم. در هفته منتهی به 
30 اردیبهشـت مـاه، شـرکت  هایی نظیر فوالد خراسـان، فوالد خوزسـتان، چادرملـو، ارفع، ورق خـودرو و فوالد هرمزگان توانسـتند 

ورق گالوانیزه، کنسانتره سنگ آهن، شمش، اسلب و میلگرد فوالدی را مورد معامله قرار دهند.
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چهارشنبــــه  خراســــان  فـــــوالد  اســـــت،  شـــــده 

29اردیبهشت ماه، پنج هزار و 16 تن سبد میلگرد 

A3 بـا سـایز 14 تـا 28 میلی متـر در بـورس کاالی 

ایران عرضه کرد که در مقابل آن 11 هزار و 770تن 

تقاضا وجود داشـت و این شـرکت توانسـته همه 

عرضه خود را به فروش برساند. میلگرد »فخاس« 

در ایـن روز، بیشـترین میـزان تقاضـا را نسـبت بـه 

سایر عرضه ها به خود اختصاص داد.

قیمـت پایه میلگرد فوالد خراسـان 129 هـزار و 

329 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود که با رقابت 

ایجـاد شـده ایـن قیمـت بـه 130 هـزار و 567 ریـال 

در معامله افزایش یافت. فوالد خراسان از معامله 

میلگـرد خـود 65 میلیـارد و 692 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

»فخاس« شمش فوالدی را به 
قیمت 121هزار و 296 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 
36 میلیارد و 388میلیون تومان 

درآمد کسب کرد

معامله شمش فوالدی و کنسانتره چادرملو ■

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در ادامه 

عرضه هـای سـنگ آهن خـود، در هفتـه منتهـی بـه 

30اردیبهشـت ماه بار دیگر کنسـانتره را در بورس 

کاال عرضـه و معاملـه کـرد. ایـن شـرکت توانسـت 

شـمش فـوالدی خـود را نیـز در همیـن هفتـه مـورد 

معامله قرار دهد.

 شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکشـنبه 

26 اردیبهشـت مـاه، 25 هــــزار تــــن کنسانتــــره 

سنگ آهن را در رینگ صنعتی بورس کاالی ایران 

مورد معامله قرار داد.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 
صنعتی چادرملو در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 

ماه، 25 هزار تن کنسانتره سنگ آهن را در بورس 

کاال ایـران عرضـه کـرد کـه به همیـن میزان تقاضا 

داشـت و در نهایـت تمامـی عرضـه چادرملـو بـه 

فروش رفت.

قیمــــت پایـــــه کنسانتــــره چادرملـو در ایـن 

عرضـــــه 23 هـــــــزار و 860 ریــــــال به ازای هـــر 

کیلوگــرم بود که بدون رقابت با همین قیمت 
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معاملــــه شـد. چادرملــــو توانســت از معاملـــه 

کنسانتـــره خـود 59 میلیــــارد و 650 میلیــــون 

تومان درآمد کسب کند.

همچنین شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

سه شـنبه 28 اردیبهشـت ماه توانسـت 10 هزار تن 

شـمش فـوالد خـود را در بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار دهد.

نمودار 5 نشـان می دهد چادرملـو، در تاریخ 
سه شـنبه 28 اردیبهشـت مـاه، 10 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 31 هزار تنی مواجه و این شرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

چادرملو شمش فوالدی را به قیمت 121هزار و 

296 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

با رقابت صورت گرفته قیمت معامله به 123 هزار 

و 313 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت 

از معامله صورت گرفته 123 میلیارد و 312 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 

ماه، 25 هزار تن کنسانتره 
سنگ آهن را در بورس کاال ایران 

عرضه کرد که به همین میزان 
تقاضا داشت و در نهایت تمامی 

عرضه چادرملو به فروش رفت
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فوالد خوزستان، سه شنبه 28 
اردیبهشت ماه، 50 هزار تن شمش 

تختال فوالدی را در بورس کاال 
عرضه کرد که با تقاضای 14 هزار 
تنی در تاالر اصلی مواجه شد و به 
همین میزان معامله صورت گرفت

»فخوز« 34 هزار تن محصول فوالدی در  ■

بورس کاال فروخت

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی به 

30 اردیبهشـت ماه توانسـت یکی از شـرکت های 

تـن  باشـد و 34 هـزار  بـورس کاال  پرمعاملـه در 

اسـلب و شـمش فـوالدی را در بـورس کاال مـورد 

معامله قرار دهد.

سه شنبــــه  خوزستــــان،  فــــوالد  شرکــــت 

28اردیبهشت ماه، موفق شد 14 هزار تن تختال 

فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران مـورد معاملـه 

قرار دهد.

نمـودار 6 نشـان می دهـد فـوالد خوزسـتان، 
سه شـنبه 28 اردیبهشـت ماه، 50 هزار تن شـمش 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کرد که با 

تقاضای 14 هزار تنی در تاالر اصلی مواجه شد و 

به همین میزان معامله صورت گرفت.

»فخوز« تختال فوالدی را به قیمت 164 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معامله صورت گرفته، 229 میلیارد و 600 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

مـاه،  اردیبهشـت   28 سه شـنبه  همچنیــــن 

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت 20 هــــزار تـن 

شمش بلوم فوالدی خود را در بورس کاالی ایران 

به فروش برساند.

نمـودار 7 نشـان می دهـد فـوالد خوزسـتان، 
سه شـنبه 28 اردیبهشـت مـاه 20 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 41 هـزار تنـی مواجه و این شـرکت موفق 

به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

»فخوز« شمش فوالدی را به قیمت 121 هزار و 

296 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود اما 

قیمـت معاملـه با قیمـت پایه تفـاوت داشـت و به 

123 هـزار و 399 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم رسـید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 246میلیارد و 

797 میلیون تومان درآمد کسب کرد.



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

50
é 1400  خرداد ماه é 166  شماره 

معامله یک هزار و 500 تنی ورق گالوانیزه  ■

ورق خودرو در بورس کاال

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری 

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه توانست یک هزار 

کاالی  بـورس  در  را  گالوانیـزه  ورق  تـن   500 و 

ایران معامله کند.

داده  نشـان  نمـودار 8  در  کـه  همان طـور 

شـده اسـت، شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیـاری، در تاریـخ سه شـنبه 28 اردیبهشـت 

مـاه یـک هـزار و 500 تـن ورق گالوانیـزه را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای سـه هزار 

و 800 تنـی مواجـه شـد و ایـن شـرکت موفـق بـه 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

شـرکت ورق خـودرو، ورق گالوانیـزه را بـه 

هـر  ازای  بـه  ریـال   63 و  هـزار   259 قیمـت 

کیلوگـرم عرضـه کرده بود که با رقابت صورت 

گرفتـه قیمـت معاملـه به 266 هـزار و 947 ریال 

از  ایـن شـرکت  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه 

معامله صورت گرفته 40 میلیارد و 46 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله سه هزار تنی تختال فوالد هرمزگان ■

شرکت فوالد هرمزگان، سه شنبه 28اردیبهشت 

 مـاه، توانسـت سـه هـزار تـن تختـال فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران به فروش برسـاند.

نشـان می دهـد،  همانطـور کـه نمـودار 9 

تـن  هـزار   20 تاریـخ،  ایـن  در  هرمـزگان  فـوالد 

تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه در مقابـل آن سـه هزار تـن تقاضا وجود 

همیـن  توانسـت  هرمـزگان  فـوالد  و  داشـت 

سه هزار تن را معامله کند.

قیمـت تختـال عرضـه شـده فـوالد هرمـزگان 

161 هـــزار ریال بـــه ازای هر کیلوگــــرم بــــود که 

بـه همیـــــن قیمـــــت معاملـــــه صــورت گرفـت. 

فـوالد هرمـزگان از معاملـه تختال خـود در بورس 

درآمـد  تومـان  میلیـون   300 و  48میلیـارد  کاال 

کسب کرد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، در تاریخ سه شنبه 
28 اردیبهشت ماه یک هزار و 

500تن ورق گالوانیزه را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای سه 
هزار و 800 تنی مواجه شد و این 

شرکت موفق به انجام معامله 
تمامی عرضه خود شد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

51
 é شماره  é 166 خرداد ماه 1400

درآمد 123 میلیارد تومانی ارفع از فروش  ■

شمش در بورس کاال

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه، شرکت آهن و 

فـوالد ارفـع از فـروش 10 هزار تن شـمش فوالدی 

در بـورس کاالی ایـران توانسـت 123 میلیـارد و 

812 میلیون تومان درآمد کسب کند.

نمـودار 10 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
مـاه  اردیبهشـت   28 سه شـنبه  ارفـع،  فـوالد 

10هزار تن شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه با تقاضای 25 هـزار تنی مواجه 

و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی 

عرضه خود شد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 121 هـزار و 

296 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

با توجه به رقابت صورت گرفته، قیمت معامله به 

123 هـزار و 812 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم رسـید 

و باالترین قیمت معامله را در بین عرضه کنندگان 

10هـزار تـن و بیشـتر ثبـت کـرد. ایـن شـرکت از 

معامله صورت گرفته 123میلیارد و 812 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

شمش فوالدی شرکت آهن 
و وفوالد ارفع در معامات روز 

28اردیبهشت ماه به قیمت 
123هزار و 812 ریال معامله شد 

که رکورد معاماتی قابل توجهی در 
میان سایر عرضه کنندگان فوالدی 

)باالی 10 هزار تن( آن روز بود
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سرمایه گذاری در حوزه تکمیل زنجیره فوالد بافق

تهیه 371 بسته سرمایه گذاری هدفمند برای فعال سازی معادن

ضرورت تحول دیجیتال و هوشمندسازی در بخش صنایع معدنی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت آزادسـازی 6 هزار محدوده و معدن حبس شـده کشـور را اقدامی شـجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: 
واگذاری این معادن برای فعال سازی، فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور است.

آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده 
اقدامی شجاعانه بود

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

علیرضـا رزم حسـینی در آییـن رونمایـی از طـرح 

آزادسـازی 6 هـزار محـدوده و معـدن غیرفعـال 

ملـی  مزایـده  بزرگ تریـن  اجـرای  )آغـاز  کشـور 

کشـور(، اظهـار داشـت: واگـذاری معـادن حبـس 

شـده از طریـق مزایـده عمومـی بـه افـراد دارای 

اهلیت و صالحیت، جهش صنعتی و معدنی در 

کشور به وجود خواهد آورد.

انجام فرایند واگذاری در سامانه ستاد و  ■

با نظارت تشکل ها و وزارت صمت

وی با بیان اینکه فرایند واگذاری طبق قانون 

از طریـق مزایـده برگـزار می شـود، عنـوان کـرد: 

بـه صـورت قانونـی در سـامانه سـتاد  فرایندهـا 

)مزایـده هـا و مناقصـات دولـت( انجـام خواهـد 

شد، اعضای تشکل ها و نمایندگان وزارت صمت 

در روز بازگشایی پاکات مزایده حضور دارند و به 

همیـن خاطـر امـکان هیچگونـه رانـت و یـا تخلف 

قانونی میسر نیست.

نظارت وزارت صمت بر روند فعال سازی  ■

معادن توسط برندگان مزایده

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکه 

انجـام  کشـور  در  بـار  اولیـن  بـرای  مزایـده  ایـن 

و  ادامـه داد: وزارت صنعـت، معـدن  می شـود، 

تجارت نقش نظارتی خود را بیشتر خواهد کرد و 

متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند اما کار 

اکتشاف، بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام 

ندهند مجددا معادن از آن ها گرفته و باز از طریق 

مزایده به افراد دارای صالحیت واگذار می شود.

رزم حسـینی معـادن را فرصـت مهمـی بـرای 

و  پایـدار در کشـور دانسـت  و  متـوازن  توسـعه 

تصریـح کـرد: مخالـف غـارت معـادن هسـتیم و 

بـرای توسـعه متـوازن  بـه فرصتـی  بایـد  معـادن 

تبدیل شوند.

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در  ■

دستور کار است

وی در ایـن خصـوص تاکیـد کرد: جلوگیری از 

خام فروشـی مـواد معدنـی را بـه صـورت جـدی 

دنبـال می کنیـم و بـر ایـن باوریـم کـه معدنـی را 

اسـتخراج نکنیم مگر اینکـه امکان فـرآوری داخل 

ایـن  و  باشـد  افـزوده داشـته  ارزش  ایجـاد  بـرای 

مسیر را با جدیت ادامه می دهیم.

ارزش معادن کشف شده بیش از 500میلیارد  ■

دالر است

وزیر صمت با بیان اینکه کشـوری نفت خیز 

و همچنیـن معـدن خیـز هسـتیم، ابـراز کـرد: بـر 

اسـاس کار کارشناسـی بیـش از 500 میلیـارد دالر 

ارزش معـادن کشـف شـده در کشـور اسـت کـه 

البته با انجام عملیات اکتشافی حتما این ذخایر 

افزایش خواهد یافت.

گفتنـی اسـت آییـن طـرح آزادسـازی 6 هـزار 

محدوده و معدن غیر فعال کشور با حضور وزیر 

صنعـت، معـدن و تجـارت، روسـای سـازمان های 

صمـت اسـتانی بـه صـورت ویدئوکنفرانسـی و 

وزیر صمت در آیین آزادسازی 6  هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور:

 وزارت صمت بر روند فعال سازی معادن نظارت دارد  
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تشکل های بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان آیین، 

دسـتور برگزاری مزایده عمومی واگذاری 6 هزار 

معـدن و محـدوده حبـس شـده را کـه بزرگ تریـن 

مزایده کشور است، صادر کرد.

بـه صــورت  ■ انجــــام فراینـــد واگـــذاری 

الکترونیکـی کامـال 

اسـدالله کشـاورز، سرپرسـت معاونـت امـور 

معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز اظهار 

قالـب  در  را  معـادن  و  محدوده هـا  ایـن  کـرد: 

بسـته های سـرمایه گذاری بـرای مزایـده عمومـی 

در اختیـار افـراد دارای اهلیـت و صالحیـت قـرار 

خواهیم داد.

وی افزود:  فرایند واگذاری کامال الکترونیکی 

و بدون حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری در 

سـطح کشـور انجـام می شـود کـه ایـن سیاسـت 

وزارت صمت در راستای سهولت انجام فرایندها 

و مزایده ها است.

محدوده های واگذار شده فاقد هر گونه  ■

معارض هستند

کشاورز در خصوص این محدوده ها و معادن 

کـه  معادنـی  و  محدوده هـا  کـرد:  تصریـح  نیـز 

واگذار می شـوند، فاقد معارض دولتی و مردمی 

و بـدون هیچگونـه تعـارض هسـتند و برنـدگان بـه 

راسـتای  در  را  خـود  کار  می تواننـد  سـهولت 

فعال سازی  پیش ببرند.

انجام واگذاری طی فرایند دو مرحله ای  ■

در فاصله 15 روزه

وی در خصـوص فرایندهـای انجـام ایـن کار 

ادامـه داد: واگـذاری طـی دو فراینـد در فاصلـه 

15روزه انجـام مـی شـود کـه در هـر مرحلـه اول 

شانزده استان دسته بندی شده است.

سرپرسـت معاونـت امـور معـادن و صنایـع 

معدنی وزارت صمت، افزود: از 31 اردیبهشت 

تـا 13 خـرداد گـروه اول می تواننـد نسـبت بـه 

مراجعـه بـه سـایت و ثبت نـام اقدام کنند و در 

بـازه زمانـی 13 خـرداد تـا 27 خـرداد نیـز گـروه 

دوم 16 اسـتان دیگـر مـی  تواننـد ایـن اقـدام را 

انجام دهند.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صمـت همچنیـن اضافـه کـرد: از 

حدود 6 هزار معدن و محدوده، 330 محدوده و 

معدن متروکه ، یک هزار و 226 فقره دارای پروانه 

گواهـی  دارای  فقـره  و 480  معـدن  بهره بـرداری 

کشف است.

ــــ

رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفت: بسـته های مزایده برای اجرا در 10 اسـتان کشـور و به صـورت پایلوت در اسـتان های مازندران 
و کرمان تهیه شده است.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه اللـه جعفـری در جلسـه 

و  احیـا  طـرح  برنامه هـای  و  اقدامـات  پایـش 

فعال سازی معادن کوچک، اظهار داشت: بسته 

فـوق در گام نخسـت، معـادن  سـرمایه گذاری 

و  پلی متـال  سـنگ آهن،  مـس،  زغال سـنگ، 

کرومیت را شامل می شود.

وی افزود: بسته ها به صورت هدفمند تهیه 

شده و در آن فرایند واگذاری و همچنین جایگاه 

مجموعه هـای حمایتـی همچـون صنـدوق بیمـه 

سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنـی مشـخص 

شده است.

احیا و فعال سازی 61 معدن در دومین ماه  ■

سال 1400

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو عنـوان کـرد: در 

اردیبهشت ماه جاری، 61 معدن احیا و فعال شد.

گذشـته،  سـال  در  داد:  ادامـه  جعفـری 

253معـدن کوچـک و متوسـط در کشـور احیـا و 

فعـال شـد. همچنیـن طـی ایـن مـدت، 15 واحـد 

فـراوری بـه منظور صـدور جواز تاسـیس، افزایش 

ظرفیت و تامین مواد اولیه ایجاد شد.

از  معـدن   470 تاکنـون  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

ابتدای طرح تاکنون، احیا و توسعه یافته است، 

گفـت: فعال سـازی 200 معـدن در سـال جـاری 

مورد توجه است.

جمشـید  ویدئوکنفرانسـی،  جلسـه  ایـن  در 

مالرحمـان مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو، 

رضـا عظیمـی مجـری طـرح احیـا، فعال  سـازی و 

توسعه معادن کوچک مقیاس، محمدرضا بهرامن 

رئیس خانه معدن ایران، فرید دهقانی مدیرعامل 

فعالیت هـای  سـرمایه گذاری  بیمـه  صنـدوق 

ایجـاد  طـرح  جـری  دیودیـده  داریـوش  معدنـی، 

زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و 

امید امامی مدیر معادن ایمیدرو حضور داشتند 

و سـخنانی را پیرامـون برنامه هـا و اقدامـات انجام 

شده در توسعه معادن کوچک مطرح کردند.

تهیه 371 بسته سرمایه گذاری هدفمند برای فعال سازی معادن

در جلسه پایش اقدامات و برنامه های طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مطرح شد؛
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت با اشـاره به افزایـش رقابـت در حوزه های مختلـف اقتصادی، بـر نیاز بخش معـدن و صنایع 
معدنـی بـه تکنولوژی های نویـن و ضرورت تحـول دیجیتال و هوشمندسـازی در بخش صنایـع معدنی تاکید کرد و گفت: اسـتقرار 

IOT در صنایع یکی از برنامه های مهم حوزه معاونت فناوری وزارت صمت در سال 1400 است.

ضرورت تحول دیجیتال و هوشمندسازی 
در بخش صنایع معدنی

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

سـعید زرنـدی در رویداد هوشمندسـازی صنایع 

معدنـی کـه به صـورت آنالین برگزار شـد، با مهم 

خواندن تحول دیجیتال در حوزه معدن و صنایع 

معدنـی اظهـار داشـت: تحول دیجیتـال نیازمند 

یـک نـگاه جدیـد اسـت چـرا کـه در صـورت عـدم 

توجـه بـه ایـن موضـوع در فرایندهـا و مدل هـای 

کسب و کار، با شکست روبه رو خواهیم شد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت با اشـاره 

مختلـف  حوزه هـای  در  رقابـت  افزایـش  بـه 

اقتصـادی، بـر نیاز بخش معدن و صنایع معدنی 

بـه تکنولوژی هـای خـوب و جدیـد افـزود: کشـور 

ایـران در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی دارای 

برنـد  صاحـب  دنیـا  در  و  خـوب  پتانسـیل های 

هسـتیم؛ امروز دهمین کشـور بزرگ تولیدکننده 

در حـوزه فـوالد هسـتیم و ظرفیـت تولیـد شـمش 

کشـور به 40 میلیون تن رسـیده اسـت و تحوالت 

بزرگی در بخش معدن و صنایع معدنی ما اتفاق 

افتاده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ضرورت نگاه سیستماتیک و منسجم  ■

به توسعه فناوری محور در حوزه معدن و 

صنایع معدنی

زرندی با تاکید بر ضرورت نگاه سیستماتیک 

و منسـجم بـه توسـعه فنـاوری محـور در حـوزه 

در  آن  پیگیـری  و  معدنـی،  صنایـع  و  معـدن 

جهت گیری های وزارت صمت در بخش معدن، 

تصریـح کـرد: اولیـن مرحلـه و آغـاز زنجیـره کار 

معدن مربوط به بخش اکتشافات است و وزارت 

و  زمین شناسـی  سـازمان  محوریـت  بـا  صمـت 

را  بخـش  ایـن  مختلـف  موضوعـات  ایمیـدرو 

پیگیری می کند.

وی در ادامه گفت: موضوع توسعه ژئوفیزیک 

هوایـی بـه عنـوان یـک جهت گیـری جـدی در دو 

سـال گذشـته مطـرح و اقدامـات موثـری در ایـن 

راسـتا انجـام شـد؛ بحـث ریمـوت سنسـینگ و 

موضوعات مختلف در این زمینه در حال پیگیری 

اسـت و بخش هـای فنـاوری محـور بـا تاکیـد بـر 

نوآوری در این حوزه در سـازمان زمین شناسـی در 

حـال فعالیـت هسـتند و امیدواریـم بتوانیم با یک 

نگاه جدید و با استفاده از تکنولوژی های جدید در 

این حوزه، گام های موثری را برداریم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد:
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مراحل استخراج نیازمند تکنولوژی های جدید ■

معـاون وزیـر صمـت در ادامـه صحبت هـای 

از تکنولوژی هـای  اسـتفاده  خـود، در خصـوص 

در  کـرد:  عنـوان  اسـتخراج  مرحلـه  در  جدیـد 

مرحله استخراج در زمینه های مختلف، باربری 

و حمـل و نقـل، سـرویس دیسـپچینگ و فراینـد 

واگـذاری نیازمنـد تحـول و تغییـر هسـتیم کـه 

خوشـبختانه در فراینـد واگـذاری در سـال های 

می تـوان  و  شـد  انجـام  خوبـی  اقدامـات  اخیـر 

گفـت در حـال حاضـر این فرایند بصـورت کامال 

حــــــــوزه  در  می شـــــود؛  انجـــــام  الکتــــرونیک 

دیسـپچینگ نیـز در برخـی از معـادن بـزرگ بـا 

اسـتفاده از ظرفیـت هـوش مصنوعـی اقدامـات 

خوبی انجام شده است.

حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه  ■

معدن و صنایع معدنی

وی در ادامـه بـه نیـاز کشـور و بخـش فراوری 

حـوزه معدنـی بـه تکنولـوژی اشـاره کـرد و بیـان 

کـرد: در ایـن بخـش نیـز کارهـای خوبـی انجـام 

شـده اسـت و شـرکت های دانش بنیـان در ایـن 

حــــوزه حضــــور پیــــدا کرده انـــد کــــه کاهــــش 

خام فروشـی و افزایـش تولید بـا ارزش افزوده باال 

کل  در  جهت گیـری  ایـن  و  باشـیم  داشـته  را 

زنجیره در حال پیگیری است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش 

دیگـری از صحبت های خـود درخصوص انقالب 

صنعتـی چهـارم در صنایـع فـوالد تصریـح کـرد: 

بحـث سـطح آمادگـی، ردینس لـول معـادن مـورد 

بررسی قرار گرفت و برنامه ریزی و اقداماتی برای 

تحقـق ایـن موضـوع انجـام شـد. در حوزه هـای 

محیط زیسـتی معادن و صنایع معدنی با کمک 

تکنولوژی هـای نـو اقدامـات خوبـی را در چنـد 

معدن بزرگ انجام دادیم.

تزریق فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی ■

بـر اسـاس توضیحـات زرنـدی، وزارت صمـت 

چنـد موضـوع را در قالـب پروژه های مختلف در 

دستور کار قرار داده است که رسوخ فناوری در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی و تزریق فنـاوری و 

شـرکت های دانش بنیـان بـه فرایند تولید یکـی از 

بـا مسـئولیت  آن هـا اسـت و در همیـن زمینـه، 

ایمیـدرو شـتاب دهنده و مرکز نـوآوری راه اندازی 

شده است.

بـا اسـتفاده از تکنولـوژی  نظـارت اسـتخراج 

ماهـواره موضوعـی دیگری بود که زرنـدی در این 

رویداد به آن اشاره کرد و گفت: در سـال گذشته 

بحث اسـتفاده از پهپـــاد انجـــام شــــد و در سـال 

افزایـش دقـت و کاهـش  بـر روی  جـاری تمرکـز 

هزینه ها اسـت که در این زمینه تفاهم نامه ای را 

با سازمان های مربوطه انجام داده ایم.

■  IOT پیگیری وزارت صمت برای استقرار

در صنایع معدنی

 معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت پیگیری 

ویـژه وزارت صمـت از IOT را از دیگـر اقدامـات 

وزارت صمـت در حــــوزه توسعـــه تکنولـوژی در 

بخـش معـدن و صنایـع معدنی نـــام برد و بیان 

را  صنایـع  در   IOT اسـتقرار  راه  نقشـه  کـرد: 

سـال گذشـته کار کردیـم و یکـی از برنامه هـای 

مهـم حـوزه معاونت فنـاوری وزارت صمت در 

سال 1400 است.

زرنــــدی بــــا بیــــان اینکــــه معـــدن و صنایع 

معدنـی در ایـران ظرفیـت رشـد چندیـن برابری 

تغییـر  و  اسـتفاده  بـا  افـزود:  اسـت  دارا  را 

تکنولـوژی و تجهیـزات و ماشـین آالت معدنـی، 

تـا سـه برابـر وضعیـت فعلی پتانسـیل اسـتخراج 

داریم و با یک برنامه ریزی دقیق و کارشناسـی 

پنـج تــــا 10 سالــــه بــــرای صـــادرات و همچنیـن 

فـــراوری و استحصـــال مـــواد بـا ارزش افــــزوده 

باال می توانیـــم رشـــد چشمگیـــری را در بخـــش 

صـادرات شـاهد باشـیم و تمامـی ایـن مـوارد بـه 

معنـای وجـود فرصـت خـوب بـرای شـرکت های 

دانش بنیان است.

وی در پایان یکی از مشوق های در نظر گرفته 

شـده بـرای رقابت پذیـر کـردن معـادن و صنایـع 

معدنـی و بهره ورتـر کـردن آن هـا، معافیت هـای 

حـوزه  در  مناسـب  اقدامـات  در صـورت  مالـی 

بهـره وری و محیـط زیسـت بـا کمـک فناوری های 

نویـن اعـالم کـرد و نسـبت بـه اسـتفاده هـر چـه 

بیشتر از تکنولوژی های جدید در این حوزه ابراز 

امیدواری کرد.

امروز دهمین کشور بزرگ 
تولیدکننده در حوزه فوالد هستیم و 
ظرفیت تولید شمش کشور به 40 
میلیون تن رسیده است و تحوالت 

بزرگی در بخش معدن و صنایع 
معدنی ما اتفاق افتاده و اقدامات 

خوبی صورت گرفته است
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان گفـت: تولیـد ریـل، آرزوی دیرینـه مردم ایـران بود کـه تاشـگران ذوب آهـن اصفهان با 
کوشـش شـبانه روزی خود بر این خواسـته جامه عمل پوشـاندند و ایـران را با تولید ریـل اسـتاندارد 13674EN در بین تولیدکنندگان 

ریل دنیا قرار دادند.

ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، جریان تحریم را درهم شکست
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

منصـور  ذوب آهـن،  شـرکت  عمومـی  روابـط 

یـزدی زاده اظهـار داشـت: فراینـد تولیـد ریـل از 

فـوالد آن تـا مرحلـه نـورد بـا چالش هـای فراوانـی 

وجـود  بـا  اصفهـان  ذوب آهـن  امـا  بـود  همـراه 

بهره منـد نبـودن از یارانـه انـرژی و سـهمیه مـواد 

اولیـه، از ایـن آزمـون نیـز سـربلند خـارج شـد تـا 

بتوانـد بـا افتخـار در زمینـه دسـت یابی بـه ایـن 

محصول ایرانی نقش کلیدی داشته باشد.

وی افزود: ریل زبانه سـوزن، جدیدترین ریل 

تولیدی ذوب آهن اصفهان است و به دلیل نقش 

مهمـی کـه در خطـوط ریلـی دارد از آن بـه عنوان 

کلید توسعه حمل و نقل ریلی یاد می شود.

زمینـه  در  داد:  ادامـه  مسـئول  مقـام  ایـن 

سـاخت و توسـعه تجهیزات ریلی مانند چرخ و 

مطالعـات  اصفهـان  ذوب آهـن  نیـز،  محـور 

مربوطـه را انجـام داده و بـا راه آهـن جمهـوری 

اسالمی مذاکرات خوبی داشته تا از مسیر این 

مشارکت، چنین تجهیزاتی نیز تولید شود.

خاطرنشـان  اصفهـان  ذوب آهـن  مدیرعامـل 

کرد: در کنار تحویل محموله 60 هزار تنی ریل 

بـه متـرو تهـران، ریـل UIC54 را نیـز در خردادماه 

تحویل خواهیم داد.

یـزدی زاده عنـوان کـرد: ذوب آهـن اصفهـان 

توانایـی تولیـد ریـل 120 متـری را دارد و بـرای 

از  اسـت  نیـاز  طویل تـر  ریـل  مقاطـع  تولیـد 

برنامه هـای توسـعه راه آهـن مطلـع باشـد و بر این 

اساس برنامه های تولید خود را تنظیم نماید.

کـرد:  گـزارش، وی مطـرح  ابـن  اسـاس  بـر 

ذوب آهن اصفهــــان بـــــا تولیــــد ریـــل، جریـــان 

تحریــــم را در هـــم شکســــت و بـــا ایــــن کـــار 

ثابــت کــرد، ایـران و ایرانـی همـواره بـرای قطـع 

وابسـتگی به کشـورهای خارجی از هیچ تالشـی 

فروگذار نمی کند.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: امـروز همـه 

مـا بایـد متعهـد باشـیم از صنعـت حمـل و نقـل 

ریلی به عنوان یک صنعت پاک و ایمن حمایت 

کنیـم و بـرای توسـعه آن بـا همدلـی و هم افزایـی 

تالش کنیم.

ــــ

آیین تکریم سعید قاسم زاده مدیرعامل پیشین و حسین تقی کهزاد مدیرعامل جدید شرکت صنعت فوالد شادگان برگزار شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  بـه گـزارش »فلـزات 

ایـن  فـوالد خوزسـتان،  روابـط عمومـی شـرکت 

مراسـم بـا حضـور محمـد نیکـوکار، قائـم مقـام 

امـور  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خــرم نیــــا  مهــــران  توسعــــه،  و  بهــــره بــــرداری 

مدیرعامـل شـرکت گـروه توسـعه فراگیـر فـوالد 

خوزستان و جمعی از مسئوالن، 28 اردیبهشت 

مـاه 1400 در سـالن کنفرانـس شـرکت صنعـت 

فوالد شادگان انجام شد.

اهـدای  بـا  ایـن مراسـم  گفتنـی اسـت، در 

قاسـم زاده  سـعید  ارزنـده  خدمــــات  از  لـوح 

تقدیــــر و طـــی حکمـی حسیــــن تقی کهـزاد به 

عنوان مدیرعامــل جدیــــد شرکـــت فوالد شادگان 

معرفی شد.

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان 
برگزار شد
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مدیرعامـل سـرمایه گذاری غدیـر گفـت: سـرمایه گذاری در حـوزه تکمیل زنجیره فـوالد در شهرسـتان بافـق در مجموع حدود 
200 میلیون یورو است.

سرمایه گذاری در حوزه تکمیل زنجیره فوالد بافق

امیرعبـاس  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حسینی در بازدید از معدن آنومالی شمالی، اظهار 

داشت: تمرکز و نقطه عطف شرکت سرمایه گذاری 

غدیر در حوزه توسعه زنجیره فوالد در استان یزد، 

به ویژه شهرستان بافق است و هیچ محمدودیتی 

بـرای توسـعه ایـن زنجیـره بـه خصـوص در صنایـع 

پایین دستی ندارد.

وی، افزود: برای معادن سنگ آهن میشدوان و 

آنومالی شمالی بر اساس مشارکت و توافقاتی که 

احـداث  امسـال  مـرداد  در  اسـت،  شـده  انجـام 

کارخانـه کنسـتانتره شـروع می شـود و در اواخـر 

بهـار امسـال احـداث فـاز اول کارخانـه خردایـش با 

ظرفیت 1.5 میلیون تن که بخشی از زنجیره تولید 

فوالد در شهرستان بافق است، تکمیل می شود.

حسینــــی، هــــدف اصلــــی را جلوگیــــری از 

خام فروشـی و اسـتفاده مـواد خـام بیـان داشـت و 

تاکید کرد: شهرستان بافق ظرفیت توسعه آینده را 

دارد بـه همیـن دلیـل بـا ذخیـره ای کـه در معـدن 

سـنگ آهن آنومالی شمالی پیش بینی شده است 

همـه ابعـاد اقتصـادی ایـن طـرح پاسـخگو اسـت و 

آماده ایم طبق توافقاتی که در مجموعه استان یزد 

منطقــــه  ایــــن  در  اســـت  شـــده  شهرسـتان  و 

سرمایه گذاری کنیم.

حسینــــی سرمایــــه گذاری در حــوزه تکمیــل 

زنجیـره فـوالد در شهرسـتان بافـق را در مجمـوع 

قریب به 200 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این 

سـرمایه گذاری شامــــل احــــداث کارخانجــــات 

خردایـش، کنستانتـــره، احیــــا، ذوب و صنایــــع 

پایین دستی فوالد است.

قمیشی، سرمایه گذار کنسرسیوم نوظهورهم، 

افـزود: بـا حجـم اسـتخراج انجام شـده، یـک دپوی 

چهـار میلیـون تنـی آمـاده شـده و همچنیـن تمـام 

آزمایش های خاک صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه حدود یک ماه است طراحی 

ماشین آالت در دستور کار قرار گرفته و 15 درصد 

پیشـرفت دارد، عنـوان کـرد: موافقت هـای اولیـه 

برای احداث دو مگامدول 1.7 میلیون تنی انجام 

شده و تا یک ماه آینده قرار داد منعقد می شود.

بر اساس گزارشی از صدا و سیما، سید مهدی 

طالئـی مقدم، فرماندار شهرسـتان بافـق به اتفاق 

شرکــــت  مدیـــرعامــــل  امیـــرعبـــــاس حسینـــی 

سرمایه گذاری و مجموعه  مدیران شرکای شرکت 

سرمایـــه گــــذاری غدیــــر در بازدیــــد از معـادن 

سنگ آهن میشدوان و آنومالی شمالی، طرح های 

توسـعه ای صنایـع جـوار معدنـی و تکمیـل زنجیره 

فوالد در شهرستان بافق را آغاز کردند.

ــــ

تولیـد 98.6 کیلوگـرم شـمش طای 24 عیار با خلوص 997 در نخسـتین ماه سـال 1400 در شـرکت گسـترش معـادن و صنایع 
معدنی طای زرشوران صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شـرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران، این شرکت توانسته با بهره گیری 

از تکنولـوژی داخلـی و تکیـه بـر نیروهای بومـی در 

سـالی کـه بـه فرموده مقام معظم رهبـری مزین به 

شـعار تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هاسـت، 

بار دیگر رکورد جدیدی در تولید ثبت کند.

شـرکت گسـترش معـادن و صنایـع معدنـی 

طالی زرشـوران در فروردین ماه سـال 1400 موفق 

بـه تولیـد 98.6 کیلوگـرم شـمش طـالی 24 عیـار 

شـد کـه نسـبت به برنامه مصـوب تولیدی سـال، 

14 درصـد و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

154 درصد رشد داشته است.

الزم بـه ذکـر اسـت میـزان شـمش تولیـدی در 

فروردیـن مـاه سـال 1399،  مقـدار 38.8 کیلوگـرم 

بود که  این میزان در فروردین ماه سال جاری به 

98.6 کیلوگرم رسید.

گفتنی است معدن طالی زرشوران در استان 

آذربایجان غربی و شهرستان تکاب قرار دارد.

ثبت رکورد دیگری در زرشوران
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مدیـرکل صنایـع خـودرو و نیرومحرکه وزارت صنعـت، معدن و تجارت گفـت: هدف تولید یک میلیـون و 200 هزار خـودرو، با توجه 
به ظرفیت های صنعت خودروسـازی کشـور در نظر گرفته شـده و جهش خاصی در مقایسـه با سـال 99 در آن دیده نشـده اسـت. 
بررسـی آمارهـای رسـمی وزارت صنعت، معدن و تجـارت حاکی از تولیـد 991 هزار و 692 دسـتگاه خودرو و کمتـر از برنامه در 12 

ماهه سال گذشته است.

امکان تولید یک میلیون و ۲00 هزار خودرو وجود دارد
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت:

به گزارش »فلزات آنالین«، سهیل معمارباشی 

درخصوص برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و 

200 هـزار دسـتگاه خـودرو در سـال 1400، اظهـار 

داشـت: ایـن هدف گـذاری در حالـی اسـت کـه 

طـی دو سـال گذشـته وضعیـت تامیـن ارز مورد 

نیــاز قطعه ســـازان بــــا چالــــش همــــراه بــــوده و 

تسـهیالت سـرمایه درگردش، از جملـه نیازهـای 

طریـق  از  خوبـی  بـه   کـه  اسـت  آن هـا  اساسـی 

سیستم بانکی تامین نشده است.

وی افـزود: بـرای تحقـق برنامه امسـال تولید 

خـــودرو الزم اســـت تـــا در برنامه هــــای ارائــــه 

و  شــــده  تجدیـــدنظــــر  بانک هــــا  تسهیــــالت 

مساعدت هایی در فرایندهای ترخیص قطعات 

و تجهیـزات از گمـرکات و واردات و حمـل آن هـا 

انجام شود.

تحقق استاندارد یورو6 ممکن نیست ■

ایـن مقـام مسـئول وزارت صنعـت بـه رفـع 

اجـرای  نظیـر  حوزه هایـی  در  تولیـد  موانـع 

و  زیسـتی  محیـط  ایمنـی،  اسـتانداردهای 

آالیندگـی اشـاره کـرد و ادامـه  داد: بـه  طور مثال 

با وجود مشـکالت تحریم ها در سـال های اخیر، 

اجرای ابالغیه سـازمان حفاظت محیط  زیسـت 

اسـتاندارد  از  خودروهـا  برخـورداری  بـر  مبنـی 

 1401 ســـــال  ابتــــدای  از  یــــورو6  آالینــــدگی 

دسـت یافتنی نیسـت و اگـر ایـن سـازمان مجـوز 

ندهد، خودروسازی ها باید تعطیل کنند.

وی یادآور شد: در سال 99 عمده محصوالت 

خودروسـازان به اسـتاندارد یورو5 تجهیز شـدند، 

امـا امـکان آن را ندارنـد کـه از ابتـدای سـال آینده 

به استاندارد یورو6 مجهز شوند.

معمارباشـی خاطرنشـان کرد:  ظرفیـت فعلی 

تولیـد خـودرو در کشـور سـالیانه یـک میلیـون و 

200 هـزار دسـتگاه و ظرفیـت قطعه سـازان ایرانی 

تعـداد  ایـن  از  بیـش  بـرای  قطعـه  تولیـد  بـرای 

ایـن  آوردن  در  فعلیـت  بـه  امـا  اسـت،  خـودرو 

ظرفیت نیازمند رفع موانع تولید است.

رفع تحریم ها و نگرانی تولیدکنندگان از  ■

واردات

وی در ادامـــه درخصــــوص رفــــع احتمـــالی 

تحریم ها در آینده نزدیک و مطرح شدن مجدد 

بحث هایـی همچـون واردات خــودروی کامل یا 

به طـور  گفـت:  تجهیـزات،  و  قطعـات  واردات 

قطــــع یکـی از اهــــداف اصلــــی وزارت صمـت، 

صیانـت از دستاوردهــــای داخلــــی و قطعـات و 

اجـازه  و  اسـت  شـده  داخلی سـازی  تجهیـزات 

و قطعه سـازان  تـالش خودروسـازان  نمی دهیـم 

داخلی به هدر برود.

مدیـرکل صنایـع خـودرو و نیرومحرکـه وزارت 

صنعـت در عیـن حـال اذعان کرد: ایـن وزارتخانه 

برنامـــه  داخلــی  خــودروســــازان  اینکــــه  بــــرای 

متنوع سـازی محصـوالت را در دسـتور کار خـود 

داشـته باشـند، مجوز تولید خودروهای مونتاژی 

با دست  کم 20 درصد ساخت داخل را می دهد.

معمارباشـی بیـان  کـرد: بـا توجـه بـه تحریـم 

گذشـته،  سـال های  در  خودروسـازی  صنعـت 

بـا سـرعت  ایرانـی  همـگام شـدن خودروسـازان 

رشـد ایـن صنعـت در جهـان و ارائـه محصـوالت 

و  ارائـه محصـوالت  امـا  اسـت،  زمان بـر  جدیـد 

فیس لیفت هـای جدیـد بـه آن هـا تکلیـف شـده 

اسـت تـا شـاهد اتفاقاتـی نظیـر بیـش از دو دهـه 

تولید پراید و پژو 405 نباشیم.

وی ادامـه داد:  بـا ایـن حـال بررسـی عملکـرد 

خودروسـازان به  ویژه ارائه محصوالت جدید به 

بازار دلگرم کننده است.

ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: خودروسـازان 

داخلـی بایـد بـه فکـر ارتقـای سـالیانه محصـوال 

پلتفرم هـای جدیـد  از  اسـتفاده  ویـژه  بـه   خـود 

باشـند زیـرا در غیـر ایـن صورت سـهم بـازار خود 

را به سایر خودروسازان واگذار خواهند کرد.

واردات خودرو ■

بـر اســـاس گزارشـی از ایرنـا، مدیـرکل صنایع 

خـودرو و نیرومحرکـه وزارت صنعـت، معـدن و 

تجارت همچنین درخصـوص واردات خودرو به 

کشـور افـزود: وزارت صنعـت هیچـگاه مخالـف 

واردات خـودرو نبـوده، بلکـه همـواره اقتضائـات 

اقتصــــادی کشــــور بــــوده کــــه در ایــــن زمینـــه 

تعیین کننده بوده است.

وی معتقـد اسـت: بـه دلیل رشـد قیمـت ارز 

در سال های گذشته، واردات خودروی خارجی 

صفــــر کیلومتــــر در بازه هـــــای قیمتــــی مشابه 

تولیدات داخلی دیگر امکان پذیر نیست.
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دبیـر کل انجمـن صنایـع لوازم خانگی با اشـاره به تعامل خـوب وزارت صمت با بخش تولید و اقدامات آن در راسـتای تحقق سـال، 
عمده ترین مشـکات بخش تولید را مربوط به تخصیص ارز، تامین مواد اولیه پتروشـیمی و عدم اطمینان تولیدکنندگان از شـرایط 

آینده دانست.

عدم اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه تولید و اعتبار 
مصوبات مشکل اصلی حوزه تولید است

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی:

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

عبـاس هاشـمی در خصـوص مشـکالت بخـش 

خصوصـی، عمده تریـن موانع تولیدکننـدگان در 

حوزه لوازم خانگی را مربوط به تخصیص ارز از 

اولیــــه  مـــواد  تامیــــن  مرکـــزی،  بانـک  ســــوی 

پتروشـیمی و عـدم اطمینـان تولیدکننـدگان از 

شـرایط آینـده عنـوان کـرد و اظهار داشـت: عدم 

اطمینـان از قیمت هـــا و اسـتمرار تامیـــن مـواد 

اولیـه تولیــــد باعـث شـــده اسـت تــــا برخـی از 

واحدهــــای تولیـــــدی نتواننــــد قــراردادهــــای 

صادراتی منعقد کنند.

حل مسئله قاچاق نیازمند عزم ملی است

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی مسئله 

قاچـاق را مشـکل دیگـر تولیـد داخـل دانسـت و 

افـزود: در جلســـه ای کــــه بـا وزیــــر صمـت و 

معاونین وزارتخانه داشـتیم این موضوع مطرح 

شـد. بـرای حـل و رفع مشـکل قاچـاق نیاز به یک 

مبـادی  تمامـی  و  اسـت  جمعـی  و  ملـی  عـزم 

ورودی ازجمله مناطق آزاد و ویژه نیز باید مورد 

توجه قرار گیرند.

تثبیت ممنوعیت ورود کاالهای نهایی  ■

مشابه تولید داخل

هاشـمی یکـی دیگـر از نیازهـای تولیــــد در 

حوزه لــــوازم خانگی را امکــــان برنامـــه ریــــزی 

برای ارتقای کیفی و کمـــی محصوالت اعالم 

کـرد و یکـی از پیشـنهادات فعـاالن ایـن حـوزه 

نهایـی  کاالهـای  ورود  ممنوعیـت  تثبیـت  را 

مشـابه تولیـد داخـل خواند و خاطرنشـان کرد: 

بـه ظرفیتـی کـه در قانـون حداکثـر  بـا توجـه 

حمایـت از تولیـد داخـل وجـود دارد و بـا توجه 

ایـن زمینـه،  اختیـارات وزارت صمـت در  بـه 

پیشـنهاد دادیـم کـه ایـن ممنوعیـت در برنامه 

هفتـم توسـعه و بـرای حداقـل یـک دوره پنـج 

ساله ادامه پیدا کند.

پیگیری وزارت صمت در راستای حمایت  ■

از تولید

بـر اســــاس ایــــن گــــزارش، وی در ادامــــه 

صحبت هـــای خـــود بــــا تاییــــد نقــــش دیگــــر 

دسـتگاه های مرتبـط بـا حـوزه تولیـد، همـکاری 

بیشـتر آن هـــا را یکـی از نیازهـای تحقـق شـعار 

سـال عنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه تعامـل خـوب 

کـرد:  عنـوان  تولیـد  بخـش  بـا  صمـت  وزارت 

شعار امسال در رابطه با پشتیبانی و مانع زدایی 

تولیـد اسـت؛ خوشـبختانه معاونـت  از بخـش 

طـرح و برنامـه وزارت صمـت برنامـه  خوبـی را 

کـرده  تدویـن  زمینـه  ایـن  بـرای سـال 1400 در 

اسـت؛ همچنیـن بـا ورود آقـای رزم حسـینی بـه 

وزارت صمـت و اجـرای مصوبـه سـتاد هماهنگی 

واحدهـای  اسـتفاده  بـرای  دولـت  اقتصـادی 

تولیـدی از ارز حاصـل از صـادرات، بسـیاری از 

مشـکالت حـوزه تولیـد را برطـرف کـرد و اخیـرا 

نیـز مصوبـه ای در راسـتای تسـهیل اخـذ مجـوز 

از سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ شد که 

اقدامات خوب و موثری در حمایت و رفع موانع 

از حوزه تولید است.
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معـاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: در سـال های اخیر به طور متوسـط سـاالنه 10 میلیـارد دالر کاال و محصوالت 
مرتبـط بـا وزارت صمـت وارد می شـد کـه با بررسـی ها مشـخص شـد ایـن 10 میلیـارد دالر بـرای واردات یـک هـزار و 406 قلم 

محصول، از کشور خارج می شد که برای بومی سازی این محصوالت برنامه ریزی کرده ایم.

بومی سازی یک میلیارد دالری محصوالت صنعتی
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اعالم کرد:

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

بـرات قبادیـان از بومی سـازی یـک میلیـارد دالری 

محصوالت زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد.

ارائه فهرست یک هزار و 406 قلم کاالی  ■

مورد نیاز برای بومی سازی

وی بـا بیـان اینکـه از 10 میلیـارد دالر واردات 

سـه  صمـت،  وزارت  زیرمجموعـه  محصـوالت 

میلیارد دالر مربوط به قطعات منفصله خودرو و 

800 میلیـون دالر مربـوط بـه الکتـرود گرافیتـی 

مـورد نیـاز کارخانجات فوالد اسـت، افـزود: برای 

بومـی سـازی ایـن محصـوالت وارداتـی فهرسـت 

یـک هـزار و 406 قلم کاالی مورد نیـاز را به وزارت 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  و  علـوم 

جمهوری اعالم کردیم تا بتوانیم از توانمندی های 

داخلی برای بومی سـازی این فناوری ها اسـتفاده 

و  امکانـات  هـم  صمـت  وزارت  البتـه  کنیـم 

سـاختار هایی مانند سـازمان گسـترش و نوسازی 

صنایع ایران به منظور بومی سازی این محصوالت 

را نیز در اختیار دارد.

تشکیل میز های ساخت داخل برای بومی سازی ■

وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  آمـوزش،  معـاون 

صنعـت، معـدن و تجـارت تصریـح کـرد: وزارت 

صمـت بـرای بومی سـازی محصـوالت وارداتـی، 

میز هـای سـاخت داخـل را تشـکیل داد کـه در آن 

محصوالت وارداتی به نمایش گذاشته می شوند 

تا سازندگان و تولیدکنندگان داخلی که از توانایی 

سـاخت این قطعـات برخوردارند بـا وزارت صمت 

قرارداد منعقد کنند.

قبادیان با اشـاره به اینکه متاسـفانه در کشـور 

نوعـی  را  توسـعه  و  تحقیـق  در  سـرمایه گذاری 

هزینه می دانیم، افزود: در سـند چشـم انداز که 

سال 1380 ابالغ شد قرار بود میزان سرمایه گذاری 

در بخـش تحقیـق و توسـعه تـا 1404 بـه 4 درصـد 

جـی دی پـی برسـد، امـا امـروز ایـن میـزان زیـر یـک 

درصـد اسـت در حالـی کـه 20 سـال از ابـالغ ایـن 

سند و اسناد باالدستی می گذرد.

نمایش توانمندی ها و نیازها در نمایشگاه  ■

هفته ملی پژوهش

براتیـان اظهـار کـرد: عـالوه بـر تشـکیل میـز 

ساخت داخل، در نمایشگاه هفته ملی پژوهش که 

هـر سـاله در آخریـن هفتـه آذر برگـزار می شـود بـه 

جـای تبلیـغ محصـوالت، کاال هـای وارداتـی را بـه 

نمایـش گذاشـتیم تـا تولیدکننـدگان داخلـی کـه 

تـوان سـاخت ایـن محصـوالت را دارنـد شناسـایی 

کنیـم و بـه نوعـی ایـن نمایشـگاه را بـه نمایشـگاه 

نیازتوان تبدیل کردیم.

وی افزود: به طور قطع اگر از 10 سـال گذشـته 

بومی سـازی محصـوالت وارداتـی را بـه طـور جـد 

محصـوالت  بیشـتر  اکنـون  می کردیـم  پیگیـری 

وارداتی بومی سازی شده بود.

وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  آمـوزش،  معـاون 

صنعـت، معـدن و تجـارت سیاسـت های کالن 

علمی و آموزشی کشور را اصلی ترین مانع بر سر 

راه توسـعه بومی سـازی در کشـور بیـان کـرد و 

آموزشـی  و  علمـی  کالن  سیاسـت های  گفـت: 

کشـور حداقـل در 10 تـا 15 سـال گذشـته بـر ایـن 

مبنـا بـوده اسـت کـه فقـط مقاله یا کتاب نوشـته 

شـود که این با این روش به محصول نمی رسـیم. 

زیرا این روش تربیت نظریه پرداز به جای آچار به 

دست است.

براتیــــان  افــــزود: دانشجــوی دکتـری مـا در 

کتابخانـه پـا روی پـا می گـذارد چـای می نوشـد و 

رسـاله می نویسـد در حالـی کـه نمی دانـد نیـاز 

صنعـت کجاسـت! نکتــــه اینجاســــت مــــا بــــه 

دانشجــوی دکتـری کـه مقالـه می دهـد جایــــزه 

می دهیــم، امــــا او را تشویــــق نمی کنیــــم کـه 

ــــ
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مساله ای از تولید را حل کند.

قبادیـان بـا بیـان اینکـه رسـاله ها و پایـان نامه ها 

باید در راستای نیاز های طرح توانمندسازی تولید 

و توسـعه اشـتغال پایدار )تاپ( نوشته شـود، نه در 

راستای مسائل نظری و خیالی، گفت: روشی که 

اکنون در رسـاله ها و پایان نامه ها دنبال می کنیم 

شاید به درد ترفیع دانشجو و استاد بخورد، اما به 

درد صنعـت و تولیـد کشـور نمی خـورد کـه ایـن 

سیاست ها باید تغییر کند.

ثبـت نـام 14 هزار واحـد صنعتی در  ■

سـامانه تاپ

وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  آمـوزش،  معـاون 

واحـد  هـزار  تـاپ 14  سـامانه  در  افـزود:  صمـت 

صنعتـی ثبـت نـام و پنـج هزار طـرح را بـه عنوان 

نیاز ارائه کردند که می تواند عنوان پایان نامه و 

رسـاله باشـد، اما در قبال این 14 هزار واحد تنها 

هـزار اسـتاد دانشـگاه ثبـت نـام کردنـد در حالی 

که 70 هزار اسـتاد دانشـگاه و سـه و نیم میلیون 

دانشجو داریم.

قبادیان تصریح کرد: به نظر بنده باید بخشی 

از حقـوق اسـتاد را بـه کار بـا صنعـت منـوط کنیـم 

یعنی به اسـتاد گفته شـود به شـرطی دانشـجوی 

بـه شـما معرفـی می کنیـم کـه  ارشـد و دکتـری 

دانشـجو را بـه صنعـت ببریـد تـا در آنجا مسـئله و 

مشـکل تولیـد را حـل کنـد نـه اینکـه در کتابخانـه 

بنشیند و مقاله بنویسد. اینکه گفته شود رتبه 15 

دنیا در چاپ مقاله داریم دردی از ما دوا نمی کند 

باید ببینیم چه تعداد از این مقاله ها مسائل تولید 

را در داخل حل کرده است.

تحقـق  راه  سـر  بـر  مانـع  دومیـن  وی 

بومی سازی محصوالت وارداتی را بخشی نگری 

در سـطح دسـتگاه ها و وزارتخانه هـا دانسـت و 

افـزود: تـا زمانـی کـه هـر وزارتخانه فقـط خود را 

هم افـزا  صـورت  بـه  دسـتگاه ها  همـه  و  ببینـد 

بـرای حـل آن مسـئله همـکاری نکننـد بـه جایـی 

نخواهیم رسید.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، قبادیان گفـت: برای 

طـرح تـاپ 70 میلیارد تومان بودجه درخواسـت 

کردیـم، امـا ایـن بودجـه در سـازمان مدیریـت و 

برنامه ریزی تصویب نشد و در کمیسیون تلفیق 

مجلـس هـم رد شـد در حالـی ایـن بی مهـری بـه 

تحقیـق و توسـعه در راسـتای بومی سـازی اتفـاق 

افتـاد کـه ایـن 70 میلیـارد تومـان کمکـی در راه 

بومی سازی نیاز های فناورانه کشور بود.

ــــ

شـرکت آلومینیـوم پارس که به دلیل تعویق تسـهیات بانکی ورشکسـت شـده بود، با حمایت های دسـتگاه قضائـی و اداره تصفیه 
و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران به حیات خود ادامه داد.

شرکت آلومینیوم پارس پس از ورشکستگی احیا شد

به گزارش »فلزات آنالین«، شرکت آلومینیوم 

پارس با حدود 50 سال سابقه که در زمینه تولید 

محصـوالت آلومینیـوم فعالیـت داشـت، به دلیل 

ورود  بـا  شـد.  ورشکسـته  گوناگـون  مشـکالت 

دستگاه قضائی و اداره تصفیه و امور ورشکستگی 

دادگستری کل استان تهران، مشکالت این واحد 

تولیدی مورد بررسـی قرار گرفت و روند تولید در 

این واحد تولیدی ادامه پیدا کرد.

شـرکت  اجرایـی  مدیـر  گـودرزی،  هوشـنگ 

آلومینیوم پارس در این خصوص اظهار داشت: 

در حال حاضر شـرکت در سـه شـیفت و با تمام 

ظرفیـت فعالیـت می کنـد و اقداماتـی در حـال 

انجـام اسـت تا ظرفیت تولیـد افزایش پیدا کند 

و در حـال حاضـــر شرکـــت در وضعیـت خیلـی 

خوبی قرار دارد.

مدیــــر اجرایــــی شرکـــت آلومینیـــوم پـارس 

خاطرنشان کرد: ورشکستگی این واحد تولیدی 

علل مختلفی دارد. ورشکستگی این شرکت در 

سال 93 پس از انجام بررسی های اولیه تصویب 

امـور  و  تصفیـه  اداره  تحویـل   94 سـال  از  و 

ورشکستگی شد. علت اصلی این ورشکستگی 

این بود که پس از واگذاری شـرکت در سـال 78 

به بخش خصوصی، تمامی حمایت های دولتی 

از آن قطـع می شـود و عـالوه بـر آن نیـز اجـازه 

واردات محصـوالت مشـابه از خـارج از کشـور 

داده می شود.

وی ادامـه داد: ایـن واحـد تولیـدی بـه دلیـل 

تعویق تسـهیالت بانکی با مشـکل مواجه شـده 

بود و در نهایت ورشکست شد.

بر اساس گزارشی از مهر، گودرزی با تاکید بر 

اینکـه از زمـان ورشکسـتگی تاکنـون ایـن واحـد 

تولیــــدی فعــــال بــــوده اســــت، گفـــت: شرکـــت 

آلومینیوم پارس در سال های 87، 88 و 89 ساالنه 

20 میلیارد تومان زیان ساالنه داشته است.

بـا  پـارس  آلومینیـوم  مدیـر اجرایـی شـرکت 

مجمـوع  در  تولیـدی  واحـد  ایـن  اینکـه  بیـان 

801پرسـنل در اختیـار دارد، گفـت: تمامی زیان 

انباشـته این واحد تولیدی پوشـش داده شـده و 

اکنون به سوددهی رسیده است.
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رئیـس کل گمـرک ایـران گفت: از ابتدای امسـال تا 25 اردیبهشـت  مـاه پنج میلیـارد و 600 میلیـون دالر صادرات انجام شـده که 
رشد 46 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان  می دهد.

رشد 4۶ درصدی صادرات در سال 1400

به گزارش »فلزات آنالین«، مهدی میراشرفی 

در بیسـت و سـومین نشسـت هیات نمایندگان 

کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 

روزه  و 25  مـاه  یـک  اظهـار داشـت: در  تهـران 

نخسـت سـال جـاری چهـار میلیـون و 500 هـزار 

تن کاال به ارزش پنج میلیارد و 600 میلیون دالر 

سـال  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  شـده  کشـور  وارد 

گذشـته رشـد 28 درصـدی را نشـان می دهـد و 

بـه  تـن کاال  همچنیـن 15 میلیـون و 500 هـزار 

ارزش پنـج میلیـارد و 600 میلیـون دالر از کشـور 

صادرات انجام شـد که نسـبت به سـال گذشته 

46درصد رشد را تجربه کرد.

وی بـا بیـان اینکه موجودی کاال در سـه بخش 

تخلیـه  انتظـار  و در  پهلوگیـری  مبـادی ورودی، 

دسته بندی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر 

مجموع هشت میلیون تن کاال در این سه بخش 

و  میلیـون  میـزان چهـار  ایـن  از  کـه  وجـود دارد 

500هزار تن کاالی اساسی است.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه مدت ماندگاری 

کاال در گمـرک پیـش از تحریـم هـا 20 روز بـود، 

خاطرنشـان کرد: تحریم ها این مدت ماندگاری را 

به 50 روز رسانده که خسارت بسیاری را به تجار 

تحمیل کرده است زیرا بر طبق آمار جهانی توقف 

کاال در گمرک هر روز یک درصد هزینه به قیمت 

نهایی اضافه می کند.

به گفته وی، در حال حاضر 80 درصد کاالهای 

رسوبی در گمرک واسطه ای و مواد اولیه تولیدی 

مانـدگاری،  روزهـای  شـدن  طوالنـی  و  هسـتند 

نخستین آسیب را به چرخه تولید وارد می کند.

وی بـا تاکیـد بر اینکه نخسـتین علت رسـوب 

کاال در گمرکات تحریم ها است، اظهار کرد: عدم 

مدیریت هماهنگی مرزی، عدم مدیریت یکپارچه 

مرزی و تک ایستگاه نشدن تجارت از علل داخلی 

برای رسوب کاال محسوب می شود.

میراشرفی با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات 

و صدور بخشنامه های متعدد و گاهی متناقض از 

دیگر موانع تسهیل تجارت است، تصریح کرد: در 

سال 99 به طور میانگین هر دو روز یک بخشنامه 

صادر شد که در مجموع 150 بخشنامه صادراتی 

ابالغ شده است در سال جاری نیز تاکنون شاهد 

ابالغ 11 مصوبه جدید بودیم که کندی در تجارت 

را به دنبال داشته است.

وی بـا بیـان ترخیـص درصـدی، الکترونیکی 

شـدن مراحـل گمرکـی و ایجـاد دروازه مشـترک 

مرزی از اقدامـات عملیاتی شـده گمرک بـرای 

کـــــرد:  تاکیــــد  هستنــــد،  تجــــارت  تسهیــــل 

25سازمان در تجارت کشور حضور دارند و بر 

همیـن اسـاس توقف هایـی به مبـادالت تحمیل 

شده است.

بـه گفتـه میراشـرفی، گمـرک بـه عنـوان یـک 

سـازمان مجـری فقـط مکلـف بـه اجـرای قوانینـی 

است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ابـالغ می شـود و گاه تاخیـر در ابـالغ دسـتورات 

موجب مشکالتی در ترخیص کاال شده است.

بـر اسـاس اعـالم  ایرنـا و  بـر اسـاس گزارشـی 

مجمــــوع  در   99 سـال  ماهــــه   12 در  گمـرک، 

145میلیون و 700 هزار تن کاال به ارزش 73میلیارد 

دالر از مبادی کشـور صادر و وارد شـده اسـت که 

سهم صادرات 112 میلیون تن به ارزش 34 میلیارد 

و 256 میلیـون دالر و سـهم واردات 34 میلیـون و 

400هزار تن به ارزش 38 میلیارد و 400 میلیون دالر 

بوده است.

در فروردیـن مـــاه ســـال جـــاری 10 میلیـــون و 

و  میلیـارد  پنـج  ارزش  بـه  کاال  تـن  343هـزار 

762میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری مبادله 

شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 

لحاظ وزن 32 درصد و ارزش 62,5 درصد افزایش 

داشت و مقایسه حجم صادرات و واردات کشور 

در فروردیـن مـاه سـال  جـاری حاکـی از تـراز مثبت 

174 میلیون دالری نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشته است.

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد:
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد:

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران با اشـاره به سیاسـت های جدید وزارت صمـت در بخش تجـارت بین المللی و تاثیـر آن ها در 
صادرات، و همچنین نقش تولید در رونق صادرات، پیشنهاداتی در راستای تسهیل تامین مواد اولیه تولید در کشور ارائه داد.

تاثیر مثبت سیاست های جدید تجارت خارجی در صادرات

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

محمد الهوتی در جلسه هم اندیشی برنامه های 

وزیـر  حضـور  بـا  کـه  کشـور  صـادرات  توسـعه 

اسـالمی،  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  صمـت، 

مدیـران دولتـی و روسـا و نماینـدگان تشـکل ها و 

بخش های خصوصی برگزار شد، ضمن تشکر از 

بـه  تجـارت  توسـعه  سـازمان  و  صمـت  وزارت 

تغییـرات اخیـر داخلـی در سیاسـت های حـوزه 

تجـارت بین المللـی اشـاره کـرد و اظهار داشـت: 

برنامه هـا و سیاسـت های حـوزه تجـارت خارجی 

در دو بخش برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 

قابـل ارزیابـی و بررسـی هسـتند امـا در کنـار آن 

الزم اسـت به مشـکالت و مسـائل روزمره بخش 

صادرات اهمیت و توجه بیشـتر داده شـود چرا 

کـه رفـع چالش هـای روزمره تجـارت بین المللی، 

بـه حل سـایر مشـکالت این بخـش کمک موثری 

خواهد بود.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران در ادامـه 

صحبت های خود با اشـاره به برگشـت تجارت بر 

ریـل اصلـی آن، تصریـح کـرد: برگشـت تجـارت بـه 

متولـی اصلـی آن یعنـی وزارت صمـت، یکـی از 

مهم ترین اتفاقات اخیر بود و در کنار آن، مشخص 

شـدن وضعیت صادرکنندگان درخصوص شـرایط 

برگشـت ارز نیـز اقـدام مهمـی بـود کـه گرچـه بـا 

تاخیر اما سرانجام عملیاتی شد.

الهوتی با بیان اینکه بخش خصوصی به دلیل 

حضور در میدان، مشکالت را بهتر لمس می کند 

از رویکرد جدید وزارت صمت در مشارکت دادن 

بخش خصوصی قدردانی کرد و خواستار بازنگری 

سـتاد   214 مصوبـه  ابالغیـه  از  بخش هایـی  در 

هماهنگی اقتصادی دولت شد.

وی همچنین خواستار اِعمال معافیت مالیاتی 

و ایجاد انگیزه و مشوق برای صادرکنندگان شد و 

بیان داشت: با توجه به اهمیت تولید در تجارت 

بین المللـی، توجـه بـه تامیـن و واردات مـواد اولیـه 

ضـروری اسـت، مـوارد بسـیاری وجـود دارد کـه 

بخشی از مواد اولیه واحد های تولیدی در لیست 

اقـالم اعـالم شـده از سـوی وزارت صمـت وجـود 

ندارد که نتیجه این امر توقف و تاخیر در تولید آن 

محصول است، بنابراین پیشنهاد می شود به جای 

ردیف کاال، گروه کاالیی تعریف شود.

الهوتـی در پایـان صحبت هـای خـود در ایـن 

نشسـت، در زمینه عوارض و تولید ارزش افزوده، 

سـهم بخـش صنعـت از عـوارض گمـرک را کـم و 

خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.

ــــ

مدیـر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ایمیـدرو به دنبال ایجاد و تقویت یک سـاختار رقابتی در زنجیـره فوالد بوده 
و ایـن سـازمان عاوه بـر انتهـای زنجیره، راهبـری و ایجاد فضـای رقابتی در بخش های کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی از طریق 

بورس کاال را مورد تاکید قرار داده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

داشـت:  اظهـار  صبـاغ  امیـر  ایمیـدرو،  عمومـی 

ایمیـدرو بـه عنـوان یـک سـازمان توسـعه ای کل 

زنجیـره را می بینـد و می دانـد زمانی که فـوالد در 

انتهـای زنجیـره بـه صـورت شـفاف در بـورس کاال 

و  منافـع  بتوانـد  بایـد  قیمـت می شـود،  تعییـن 

شفافیت را به سایر بخش ها نیز منتقل کند. این 

موضـوع سـبب خواهـد شـد ایـران در حـد کالس 

دهمین فوالدساز دنیا عمل کند.

وی افزود: برای ایمیدرو نه تنها تمام فرایندها 

در زنجیره فوالد از اهمیت باالیی برخوردار اسـت 

نیـاز  تامیـن  حتـی  و  پایین دسـت  تولیـد  بلکـه 

خودروساز داخلی نیز مهم است.

مدیـــر اقتصــــادی و توسعــه سرمایــــه گذاری 

ایمیدرو ادامه داد: از این رو ایمیدرو به عنوان یک 

سـازمان دولتـی کـه تمام منابع مالی فـروش آن به 

را  مـردم  منافـع  نمی توانـد  وارد می شـود  خزانـه 

نادیده بگیرد.

صبـاغ بیـان کـرد: سـاختار بایـد بـه گونـه ای 

طراحـی شـود کـه امـکان رقابـت در همـه بخش ها 

وجود داشـته باشـد و در فضای شـفافی قیمت ها 

کشـف شـود. از سـوی دیگـر متقاضیـان خریـد و 

همین طـور فروشـندگان بایـد فرصـت برابـر بـرای 

حضور در مزایده ها داشته باشند.

برنامه ایمیدرو برای ایجاد فضای رقابتی در زنجیره فوالد
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو مطرح کرد:
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رئیـس بومی سـازی مـواد، قطعـات و تجهیـزات شـرکت فـوالد مبارکه گفـت: حدود سـه دهه اسـت که شـرکت فـوالد مبارکه در 
بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات، پیشـگام صنعـت کشـور اسـت و در ایـن مدت بـا تکیه بـر دانش و تخصـص داخلـی از تولید 

پشتیبانی شده است.

شرکت فوالد مبارکه پیشگام بومی سازی در 
صنعت کشور

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مهدی شـهیدی 

فـوالد  در  بومی سـازی  سـابقه  داشـت:  اظهـار 

مبارکه منحصر به دوران تحریم نیسـت، بلکه با 

تدبیـر  تولیـدی،  مختلـف  نواحـی  راه انـدازی 

مجموعـه مدیریـت فـوالد مبارکـه بر این امـر قرار 

گرفـت کـه سـاخت قطعـات مـورد نیـاز شـرکت، 

به منظـور بـرآورده کـردن نیازهای خطـوط، انتقال 

توانمنــــد  سازنــــدگان  پــــرورش  و  تکنـــولــــوژی 

بومی سازی شود.

وی افــــزود: در ایــــن راستــــا قطعــــات بــــا 

نقشه هــــای موجــــود بــه شرکت هـــای سازنـــده 

ارجـاع شـد و پـس از سـاخت در خطـوط تولیـدی 

مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 

نتایـج  بـا  کـرد:  تصریـح  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

مطلوب و صرفه جویی اقتصادی حاصل از فرایند 

ساخت داخل، در سال 1380 شرکت فوالد مبارکه 

اقدام به ایجاد سـاختار سـاخت داخل قطعات و 

تجهیزات مورد نیاز در مجموعه مدیریت دفتر 

فنی تعمیرات کرد.

تقویـت دو بـازوی تجربه و دانش با  ■

سـاخت داخلـی قطعات و تجهیزات در 

شـرکت فوالد مبارکه

وی اضافـه کـرد: هـدف از ایجـاد این سـاختار 

تهیـه مدارک فنی سـاخت و اطالعـات مورد نیاز 

جهـت سـاخت داخـل قطعـات و تجهیـزات بوده 

که این حرکت باعث تسریع روند ساخت داخل 

قطعات شد. با توجه به رویکرد مثبت سازندگان 

مـدارک،  ایـن  از  اسـتفاده  بـه  تامین کننـدگان  و 

شرکت های سازنده به ایجاد و یا تقویت ساختار 

دفتر فنی در داخل مجموعه خود احسـاس نیاز 

کردنـد و در نتیجـه دو بـازوی تجربـه و دانش، در 

داخل مجموعه های سازنده تقویت شد.

شـهیدی تصریح کرد: ساخت داخل قطعات 

بـا فراینـد جدید باعث ارتقای فنی و تکنولوژیک 

سـازندگان مرتبـط با شـرکت فـوالد مبارکه شـده و 

از سـازندگان در مهندسـی معکـوس،  بسـیاری 

بهینه سـازی و طراحـی قطعـات و تجهیـزات بـه 

بلـوغ کافـی رسـیدند و حتـی در مـوارد بسـیاری 

ایـن قطعات در سـبد محصـوالت سـازندگان قرار 

گرفته و سایر مراکز صنعتی نیز از این محصوالت 

منتفع شدند.

وی افـزود: حـدود 70 درصـد خریـد شـرکت 

فوالد مبارکه با استفاده از مدارک فنی تهیه شده 

ایـن  تجهیـز  و  قطعـه  مهندسـی  واحـد  توسـط 

شرکت انجام می گیرد.

تاسیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه ■

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 

شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان کـرد: بهبـود مسـتمر 

از مهم تریـن اهـداف  از دیربـاز یکـی  فرایندهـا، 

فوالد مبارکه بوده اسـت و بومی سـازی و سـاخت 

داخل نیز از این قاعده مستثنا نیست. تجربیات 

سـه دهـه شـرکت فوالد مبارکـه در سـاخت داخل 

قطعات و تجهیزات و میل به بهبود مسـتمر در 

فراینــــد بومی ســــازی باعــــث شــــد به منظــــور 

شـرکت های  تجربیـات  و  دانـش  از  بهره گیـری 

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



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

69
 é شماره  é 166 خرداد ماه 1400

ــــ

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیاری، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان ورق گالوانیزه و تنها تولیدکننده 

محصـوالت گالوانیـزه ویـژه اسـتفاده در صنایـع 

خودروسـازی در کشـور مصمم اسـت به منظور 

رفـع نیازها و انتظـارات ذی نفعان و ایجاد بهبود 

مسـتمر فرایندهـای جـاری خـود فعالیت هـای 

حرفـه ای و سیسـتم مدیریـت کیفیـت خـود را 

براسـاس جدیدتریـن اسـتانداردهای بین المللی  

منطبق کند.

نماینـدگان شـرکت DQS آلمـان طـی دو روز 

را  خـودرو  ورق  شـرکت  مختلـف  واحدهـای 

ممیـزی و پـس از بررسـی و ارزیابـی در خصـوص 

عملکـرد واحدهـای مختلـف رونـد شـرکت ورق 

اسـتانداردهای  بـا  مطابـق  و  مثبـت  را  خـودرو 

ISO9001:2015 و IATF2016  ارزیابی کردند.

بهمن چشـفر، مدیر تکنولوژی شـرکت ورق 

جلسـه  در  بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو 

اختتامیـه ممیـزی ضمـن تقدیـر از حمایت هـا 

مدیریت ارشد شرکت و تاکید وی برحرکت در 

راستای تحقق اهداف بلند مدت شرکت افزود: 

استقرار و جاری سازی الزامات و استانداردهای 

مجموعـه ورق   IATF2016,ISO9001:2015

بـا  همسـو  را  بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو 

پیشـرفت سریع صنعت خودروسـازی در جهان 

کرده است.

سپس علی رضایی، رئیس تضمین کیفیت 

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در 

بخش دیگری از جلسه اختتامیه، بهبود مستمر 

در شـرکت ورق خـودرو را اصلی تریـن نتیجـه 

استقرار نظام های مدیریتی  ISO9001:2015 و 

IATF2016 ابراز کرد و از تالش مجموعه تضمین 

کیفیت شرکت قدردانی کرد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری در مسیر تعالی سازمانی

دانش بنیـان و سـازنده در کل کشـور، در سـال 

واحـد  تشـکیل  بـه  اقـدام  مبارکـه  فـوالد   1390

بومی سازی کند.

وی توضیـح داد: تشـکیل ایـن واحـد باعـث 

مجموعـه  فنـی  دانـش  و  تجربیـات  هم افزایـی 

و  تولیـدی  نواحـی  و  سـازنده  شـرکت های 

تعمیراتی فوالد مبارکه شـد. با توجه به تسـهیل 

فراینـد بومی سـازی بعـد از تشـکیل ایـن واحـد و 

حمایت هـای بی دریـغ مجموعه مدیریـت فوالد 

مبارکه از این حرکت، خرید قطعات و تجهیزات 

مورد نیاز فوالد مبارکه، با سرعتی بیش از پیش 

به سـمت داخل کشـور سـوق داده شـد و نتیجه 

آن تامیـن اقتصـادی و بـا کیفیـت قابـل  رقابـت با 

داخـل  از  فـوالد  مایحتـاج  خارجـی  نمونه هـای 

کشور شد.

الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از  ■

سیاست بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه

شـهیدی عملکـرد موفق فرایند بومی سـازی 

در شـرکت فـوالد مبارکـه را سـرآغاز الگوبـرداری 

مهـم  ایـن  از  فوالدســــازی  شرکت هــــای  سـایر 

دانست و افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان 

پیشرو در این عرصه اقدام به انتقال تجربیات 

دانــــــش  نشـــــر  به منظــــــور  به دســـت آمــــده 

بومی سازی کرد.

فـــوالد  آثـــار بومی ســازی شرکـــت  بــــه  وی 

مثبـــت  آثـار  کـرد:  عنـوان  و  پرداخـت  مبارکـه 

بومی سـازی در شـرکت فـوالد مبارکـه عـالوه بـر 

بی اثـر کـردن تحریم ها و جلوگیـری از خروج ارز 

و  قطعـات  تعـداد  درصـدی   91 رشـد  موجـب 

تجهیـزات تهیـه شـده در داخل بـه کل قطعات 

خریداری شده است.

بـر اســــاس گزارشــــی از ایراسیــــن، رئیــــس 

بومی سـازی مـواد، قطعـات و تجهیـزات شـرکت 

فـوالد مبارکـه ابـراز کـرد: در سـال گذشـته تعـداد 

یک هزارو  589 قطعه و تجهیز برای نخستین بار 

و  شـد  بومی سـازی  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  در 

صرفه جویـی دو هـزار و 616 میلیارد تومانـی را در 

برداشـت. مجموعـه فـوالد مبارکه در تـالش برای 

بهبـود مسـتمر و توسـعه کمـی و کیفـی فراینـد 

بومی سازی در مجموعه خود است.

رشـد و توسعه سریع صنعت خودروسـازی در جهان و اهتمام شرکت ورق خودرو 
چهارمحـال و بختیاری به ارتقای سـطح کیفـی محصوالت تولیـدی و بهره مندی 
از جدیدتریـن سیسـتم های مدیریـت کیفیت، موجـب ترغیب این شـرکت برای 

تمدید گواهینامه های ISO9001:2015 و IATF16949:2016 شد.
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کارشـناس ارشـد حوزه فوالد و سـنگ آهن گفت: امسـال و با قیمت های فعلی، سـال بسـیار خوبی برای صادرات فوالد اسـت. ولی 
بازار کشـورهای حاشـیه خلیج فارس برای صادرات فوالد ایران بازار مناسـبی نیسـت؛ چراکه شـورای همکاری کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فارس در حال تصویب بخشـنامه ای هسـتند تا محدودیـت واردات برای محصوالت فـوالد میانی ایجاد کـرده و عوارض برای 

واردات ببندند. در نتیجه طبیعتا ما بازار خود را تا حدودی از دست می دهیم.

احتماال بازار فوالد خلیج فارس را از دست بدهیم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، کیـوان جعفـری 

اظهـار  فـوالد  بـازار  وضعیـت  مـورد  در  طهرانـی 

داشـت: قیمت ها در بازار جهانی فوالد به شـدت 

افزایش یافته است، چین نیز قوانین جدیدی برای 

آزاد شـدن واردات فـوالد گذاشـته و صـادرات را 

محـدود کـرده اسـت. 13 درصـد مالیات بـر ارزش 

افـزوده کـه بـه صادرکننـدگان فـوالد چیـن تعلـق 

می گرفـت از ابتـدای مـاه می حذف شـد ولـی در 

مقابل واردات محصوالت میانی فوالد را آزاد کرد. 

واردات محصوالت میانی فوالد و مواد اولیه تولید 

فـوالد ماننـد آهـن قراضـه نیـز از ابتدای مـاه فوریه 

آزاد شد تا از این طریق قیمت سنگ آهن را کنترل 

کنـد. در ایـن چنـد روز گذشـته هـم تـا حـدودی 

موفـق عمـل کـرد و قیمـت سـنگ آهن بیـش از 

10درصد کاهش یافت.

وی در ادامـه اضافـه کـرد:  بـازار فـوالد بسـیار 

حتــــی  اســـت،  افزایشـــی  قیمت هــــا  و  خـوب 

پیش بینی هایی می شود مبنی بر اینکه احتمال 

ایـن وجـود دارد کـه رکـورد قیمتـی سـال 2007 و 

اوایـل سـال 2008 میـالدی، قبـل از بحـران جهانـی 

دوباره شکسـته شـود. در آن زمان قیمت شـمش 

بـه حـدود یـک هـزار و 200 دالر و  فـوالد بیلـت 

اسـلب بـه حـدود یـک هـزار دالر رسـید امـا االن 

پیش بینی هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه احتمـال 

رسـیدن قیمـت اسـلب بـه یـک هـزار و 200 دالر و 

شـمش فـوالد بـه یـک هـزار دالر وجـود دارد. اگـر 

االن بعد از گذشـت 13 تا 14 سـال قیمت اسـلب 

بیشـتر از شـمش فـوالد )بیلـت( اسـت، بـه علـت 

تقاضـای بیشـتر بـرای محصـوالت نـوردی تخـت 

مقاطـع  بـرای  تقاضـا  زمانـی  بـازه  آن  در  اسـت، 

فـوالدی طویـل کـه در سـاخت و سـاز اسـتفاده 

می شود، بیشتر بود.

تحلیلگر ارشد بازار بین المللی صنایع معدنی 

و فـوالد در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد وضعیـت 

صـادرات ایـن محصول بیان کرد:  صـادرات فوالد 

تـا  حـدود 10  سـال 98  بـه  نسـبت  سـال 99  در 

15درصـد کاهـــش پیــــدا کـــرد. بخشـی از ایـــن 

موضوع به علت شرایط حاصل از کرونا و بخشی 

از آن بـه علـت شـرایط حاکـم بـر نیمـه اول سـال 

گذشته بود. بخشنامه هایی که معاونت معدنی 

وزارت صمـت صـادر کـرد و اجـازه صـادرات فقـط 

25 درصـد از محصـوالت را داد، نیـز دخیـل بـوده 

صـادرات  کـه  شـد  باعـث  عوامـل  ایـن  اسـت. 

کاهش یابد اما در نیمه دوم سـال گذشـته روند 

صادراتی افزایشی بود.

بـا  و  امسـال  کـــرد:  اضافــــه  همچنیـــن  وی 

قیمت هــــای فعلـــی، سـال بسیـــار خوبـی بـرای 

کشـورهای  بـازار  ولـی  اسـت.  فـوالد  صـادرات 

حاشـیه خلیـج فـارس بـرای صـادرات فـوالد ایـران 

بـازار مناسـبی نیسـت. چراکـه شـورای همـکاری 

کشـورهای حاشـیه خلیج فارس در حال تصویب 

بخشنامه ای هستند تا محدودیت واردات برای 

محصـوالت فـوالد میانـی ایجـاد کـرده و عـوارض 

بـرای واردات ببندنـد. در نتیجه طبیعتا مـا بازار 

خود را تا حدودی از دست می دهیم.

در  کــــرد:  خاطرنشـــان  طهرانــــی  جعفـــری 

کشورهای جنوب شرق آسیا »آ سه آن«، مالزی و 

فیلیپیـن وضعیـت مناسـب اقتصـادی ندارنـد و 

طبیعتا تقاضای فوالد در این کشورها افت کرده 

ولـی وضعیـت ویتنام، تایـوان، تایلند و همچنین 

اندونـزی مناسـب تر از مالـزی و فیلیپیـن اسـت. 

البته ویتنام خود یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

فوالد جنوب شـرق آسـیا اسـت و در سـال 2020 با 

چین بهترین بازار صادراتی ما است  
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وجـود شـرایط حاصـل از کرونـا توانسـت تولیـد 

فـوالد خـود را افزایـش دهـد و رشـد اقتصـادی 

ثبـت   2020 سـال  معـدل  بـرای  را  2.9درصـدی 

نمایـد. ویتنـام بعد از چین دومین کشـور جهان 

بـود کـه بـا سـربلندی رشـد اقتصـادی مثبـت در 

سال 2020 داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس اعالم نشریه فوربس 

بـرای اولیـن بـار در ابتـدای سـال 2021 از 100 نفـر 

میلیـاردر اول جهـان، چهـار نفر ویتنامی هسـتند 

که یکی از این میلیاردرها مالک شرکت فوالدساز 

Hoapat اسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه ویتنـام 

توانسـته در شـرایط کرونا بهتر از سایر کشورهای 

همسایه عمل کند. در چنین شرایطی طبیعتا ما 

امـکان صـادرات به این منطقـه را نداریم. تایوان، 

تایلنـد و اندونـزی متقاضـی فـوالد هسـتند اما به 

خاطـر فاصلـه کـم ویتنـام بـا آن هـا و عـدم وجـود 

عـوارض واردات فـوالد از هـر یـک از کشـورهای 

عضـو »آ س آن« بـه کشـورهای هم گـروه، رقابـت 

بـرای محصـوالت فـوالد صادراتـی ایـران بـه ایـن 

منطقه سخت خواهد بود.

سـنگ آهن  و  فـوالد  حـوزه  ارشـد  کارشـناس 

همچنیـن تصریـح کـرد: بهتریـن بـازار صادراتـی 

ایران همچنان چین اسـت و تاکید من این اسـت 

کـه بایـد هـدف خـود را روی صـادرات بـه چیـن 

متمرکـز کنیـم و بـا قیمـت بـاالی فـوالد در بـازار 

چیـن بتوانیـم صـادرات خـود را بـه خصـوص در 

محصوالت میانی افزایش دهیم.

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت تقاضـا در بـازار فوالد 

تاکید کرد:  بر اسـاس اعالم هفته گذشـته انجمن 

جهانی فوالد در سـال 2021  میزان عرضه فوالد در 

بازار جهانی 102 میلیون تن کمتر از تقاضا است. 

این انجمن همچنین پیش بینی کرده که در سال 

2022 بـه میـزان 50.6 میلیـون تـن کمبـود عرضـه 

فوالد وجود داشته باشد. با وجود شرایط کرونا که 

برخی از فوالدسازان مانند ژاپن، کره جنوبی، آلمان 

و حتی هند در سال 2020 کاهش تولید داشتند و 

حتی در اوایل سال 2021 نتوانستند به تولید کامل 

دسـت پیـدا کننـد، در نتیجـه در بـازار جهانـی 

کاهـش عرضـه خواهیـم داشـت. تـا زمانـی کـه این 

کسـری وجـود دارد قیمـت جهانی فـوالد در ادامه 

سـال 2021 باال و در سـال 2022 نسـبت به 2021 یک 

کم کمتر  ولی همچنان باال خواهد بود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، ایـن کارشـناس 

ارشد حوزه فوالد تاکید کرد: این بهترین فرصت 

است تا ایران از این شرایط صادراتی تا سال 2022 

قیمـت  سـال 2023  تـا  طبیعتـا  کنـد.  اسـتفاده 

جهانـی فـوالد بـا توجـه بـه تعـادل بیـن عرضـه و 

تقاضا کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت.

ــــ

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت مادرتخصصی صنـدوق حمایت از صنایع پیشـرفته با تاکیـد بر برنامه هـای این صندوق 
در راستای تحقق شعار سال در حوزه صنایع های تک و دانش بنیان، از بازنگری و اصاح فرایندها خبر داد.

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

رضا نقی پور اصل در جلسه  مشترک با مدیرعامل 

و رئیـس هیئـت مدیـره بانـک صنعـت و معـدن بـا 

اشاره به برنامه های صحا برای حمایت هرچه بهتر 

از صنایع پیشـرفته اظهار داشـت: در سـال 1400 با 

دادن  قـرار  سـرلوحه  و  فرایندهـا  در  بازنگـری 

تسـهیل گری در ارائـه خدمـات بـه دنبـال تحقـق 

ملی شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در 

حـوزه صنایـع های تـک و دانش بنیـان هسـتیم و 

جـزم  را  خـود  عـزم  تمـام  منظـور،  همیـن  بـه 

کرده ایـم تـا از همـه ظرفیت هـای موجـود جهـت 

کمـک و حمایـت از ایـن صنایع اسـتفاده کـرده و 

شاهد رونق و شکوفایی بیش از پیش در صنایع 

پیشرفته کشور باشیم .

وی افـزود: بانـک صنعـت و معـدن یکـی از این 

ظرفیت هاسـت کـه خوشـبختانه از بدنـه وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت بـوده و مدیـران ایـن 

مجموعه آشنایی کافی با صنایع و مشکالت آنان 

دارنـد لـذا در نظـر داریـم تـا بـا همـکاری بـا ایـن 

مجموعه، از ظرفیت های آن در حمایت از صنایع 

پیشرفته کشور بهره مند شویم.

حسـین مهـری نیـز در ایـن دیـدار تالش هـا و 

اقدامات صورت گرفته در شرکت مادرتخصصی 

صنـدوق حمایـت از صنایـع پیشـرفته را ارزشـمند 

در  اقدامـات صنـدوق  گفـت:  و  کـرد  توصیـف 

حمایـت از صنایـع های تک و دانش بنیان، موجب 

دلگرمـی جوانـان متخصـص و فعـال در ایـن حـوزه 

اسـت لـذا بـا توجـه بـه رویکـرد جدیـد ایـن بانـک، 

عالقه مند هسـتیم تا در زمینه حمایت از صنایع 

فنـاور و دانش بنیـان همـکاری مشـترکی بـا ایـن 

صحا داشته باشیم. 

بر اساس این گزارش، در ادامه این دیدار طرفین 

از ظرفیت هـای  اسـتفاده  راه هـای  بررسـی  ضمـن 

مشترک در زمینه های مختلف از قبیل استفاده از 

منابع تلفیقی و صدور ضمانت  نامه ها، بر امضای 

تفاهم نامه با حضور مقام عالی وزارت و با همکاری 

گسـترش  همچنیـن  و  برنامـه  و  طـرح  معاونـت 

همکاری های فی مابین تاکید کردند.

بازنگری در فرایندها در راستای حمایت از صنایع پیشرفته
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته اعالم کرد:
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رئیـس خانـه معدن ایران از شناسـایی مشـکات نزدیک بـه دو هـزار و 600 معدن راکد و غیرفعال کشـور خبر داد و گفـت: در این 
راسـتا، پرسـش نامه هایی در راسـتای احصـا مسـائل و مشـکات آن ها توزیع شـد که بـا همـکاری نمایندگی های خانـه معدن در 

استان ها و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور استخراج مشکات در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بهرامن درخصوص برنامه دولت برای آزادسـازی 

معادن حبس شـده، اظهار داشـت: نخسـتین بار 

خانه معدن ایران اوایل سال 97 پیشنهاد کاملی 

بـه معاونـت وقـت معدنـی وزارت صنعـت،  را 

معـدن و تجـارت مبنـی بـر آمادگـی کامـل ایـن 

نهاد، برای آزادسازی 500 معدن در سراسر کشور 

بـا انجـام مطالعـات در این زمینـه و با هزینه های 

خود ارائه داد.

وی افـزود: هـدف مـا ایـن بـود کـه معادنی 

کـه بـه هـر دلیـل تعطیل شـده و بهره برداری از 

آن هـــا انجـــام نمی شود و در اختیار سازمان های 

صنعــــت، معــــدن و تجــــارت استان هــــا بـــــود 

را فعال سـازی کنیـم تـا ضمـن جـذب سـرمایه 

بـرای آن هــــا، بـه اشـتغال زایی بپردازیـم کـه بـه 

طـور عمــــده در مناطـــق بسـیار محـروم کشـور 

واقع شده اند.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در حالی 

که زنجیره تولید این معادن از زمان اکتشاف تا 

بعـد از اسـتخراج و فـرآوری در پیشـنهاد خانـه 

معـدن بـه  طـور کامـل دیـــده شـده بـود، امـا بـا 

بـــــا  متعـــــدد  مذاکره هــــای  انجــــام  وجـــــود 

تصمیم سـازان معدنـی کشـور، کار بـه صـورت 

جـدی پیـش نرفـت تـا اینکـه پـس از هشـت مـاه 

ایمیـدرو بـرای سـازماندهی معـادن راکـد کشـور 

اعالم آمادگی کرد.

خانـه  کـه  بـود  آن  از  پـس  گفـت:  بهرامـن 

معـدن نیـز از ایـن مطلـب اسـتقبال و آمادگـی 

کامـل خـود را بـه ایمیـدرو اعـالم کـرد. بـر ایـن 

اساس تفاهمنامه ای بین ایمیدرو، خانه معدن 

ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

بـه امضـا رسـید و شـرکت میدکـو کـه در زمینـه 

سـنگ آهن فعالیـت داشـت نیـز از آن اسـتقبال 

کـرد و شـورای سیاسـت گذاری بـرای ایـن مهـم 

تشکیل شد.

وی خاطرنشـان کرد: در ادامه، شـرکت تهیه و 

تولید مواد معدنی مطالعات زیرساختی مناسبی 

کارهـای  و  رسـانید  انجـام  بـه  راسـتا  ایـن  در  را 

مهندسی خوبی اتفاق افتاد.

رئیـس خانـه معـدن ایـران اظهـار کـرد: در ایـن 

راکـد  معـدن  و 600  هـزار  دو  بـه  نزدیـک  راسـتا 

راسـتای  در  پرسشـنامه هایی  و  شـد  شناسـایی 

احصا مسـائل و مشـکالت آن ها توزیع شـد که با 

همکاری نمایندگی های خانه معدن در استان ها 

و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

سراسر کشور استخراج مشکالت در دستور کار 

قرار گرفت.

بهرامـن ادامـه  داد: پـس از احصـا مسـائل و 

احیا و فعال سازی ۲۵0 معدن راکد در کشور
رئیس خانه معدن ایران اعالم کرد:
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مشکالت، موارد به شورای مرکزی احیای معادن 

در ایمپاسـکو )شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـران( ارسـال و هم زمـان راهکارهـای عملیاتـی در 

این زمینه آغاز شد.

وی یـــادآور شــــد: در حـــالی کـه مطالعـــات 

راکـد  و 600 معـدن  هـزار  بـرای دو  زیرسـاختی 

انجـام شـد، امـا در نهایـت فقـط 250 معدن احیا 

و فعال سـازی و مقرر شـد راهکارهای اساسـی در 

این زمینه از سوی خانه معدن ایران ارائه شود.

رئیـس خانـه معـدن ایـران تصریـح کـرد: حتـی 

بـه  را  جلسـاتی  می تـوان  کـه  کردیـم  پیشـنهاد 

معاونـت  بـا  همـراه  مهندسـی  و  فنـی  صـورت 

معدنی وزارتخانه برای انجام اقدام های اساسی 

داشـته باشـیم و آخریـن پیشـنهاد مـا ایـن بـود کـه 

ایـن کار بایـد به طور حتم در حضور دسـتگاه های 

نظارتـی دنبـال شـود تـا یـک تصمیم شـفاف بـرای 

احیای معادن راکد گرفته شود.

بهرامـن خاطرنشـان  کـرد: بـا توجـه بـه وجـود 

حـدود چهـار هـزار و 500 معدن تعطیل در کشـور 

که در گذشـته فعال بودند اما به هر دلیل امروز 

توقف در کارشان ایجاد شده، نیاز به یک نگرش 

جدید مبتنی بر مسائل منطقه ای، علمی و حتی 

جامعه شناسی است.

وی ادامــــه داد:  امــــروز بـا توجـــه بـه شـعار 

مانــــع زدایی رهبــــر معظـم انقـالب، رفـع موانـع 

موجــــود از ســــوی قــــوای سه گانــــه همچنیــــن 

دستگاه های نظارتی همچون ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید در این عرصه پیگیری می شود.

اشتغال 210هزار نفری با احیای معادن راکد ■

بهرامـن تاکیـد کـرد: از بیـن معـادن یاد شـده، 

اگر حتی یک  هزار معدن را بتوانیم فعال کنیم و 

هـر معـدن در زنجیـره نخسـت خـود دسـت  کـم 

به طـور مسـتقیم 30 نفـر را مشـغول بـه کار کنـد، 

اشتغال 30 هزار نفری را به دنبال خواهد داشت 

و در کنار هر شـغل مسـتقیم حداقل هفت شـغل 

غیرمستقیم دیگر نیز قابل تعریف است.

وی اضافه کـرد: موضـوع احیـای معـادن راکد 

می تواند به جذب سـرمایه های سـرگردان کشـور 

نیـز کمـک کنـد امـا واقعیـت آن اسـت کـه طـی 

چهـار تـا پنـج سـاله گذشـته نتوانسـتیم از طریـق 

مزایده و دیگر شـیوه ها سـرمایه گذاری جدید در 

این بخش جذب کنیم.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: بسیاری 

از معـادن بـه دلیـل سـرمایه گذاری ناکافی و نگاه 

خـاص بهره بـرداران قدیمـی کـه نبـود اکتشـاف 

کافـی را دلیــــل عــــدم سرمایــــه گذاری عنـــوان 

می کردنـد، امـروز به حالت تعطیـل در آمده اند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از معـادن در 

کویر مرکزی ایران واقع شده اند و پتانسیل ذخایر 

پلی متال را دارند، اما بلوکه شده اند.

بهرامن ادامه داد: اگر بتوانیم سرمایه گذاران 

را در زمینـه اکتشـافات ایـن معـادن فعـال کنیـم، 

به طـور قطـع بـه ثروت ملی کشـور اضافـه خواهد 

شـد و بـر ایـن اسـاس بایـد بـه هـر طریق ممکـن در 

راستای فعال سازی آن ها حرکت کنیم.

وی گفت: با توجه به مطرح کردن مشکالت 

مالـی بـه عنـوان مهم تریـن مشـکل ایـن معـادن، 

صنـدوق بیمـه فعالیت هـای معدنی کشـور قادر 

به تامین مالی آن ها خواهد بود.

رئیـس خانـه معـدن ایـران تصریـح  کـرد: اگـر 

مجموعـه سـرمایه ایـن صنـدوق بـه حـدود 200 

نیازهـای  از  بزرگـی  بخـش  برسـد،  دالر  میلیـون 

فـراوری،  ویـژه در بخش هـای  بـه  بخـش معـدن 

اکتشـاف و اسـتخراج را پاسـخ گو خواهـد بـود امـا 

در این راستا نقش معاونت معدنی وزارتخانه در 

حمایـت از ایـن طـرح می توانـد بـه جهشـی در 

معادن کشور منجر شود.

وزیـر صنعـت،  ایرنـا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

معـدن و تجـارت مهـر مـاه 99 در بخشـنامه ای به 

همه اسـتان ها بر لزوم فعال سـازی معادن تعطیل 

بـه  شـده تاکیـد کـرد و یـک فرصـت سـه ماهـه 

بهره برداران داد.

در حال حاضر افزون بر 60 میلیارد تن ذخیره 

معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این 

رقـم حـدود 37 میلیـارد تـن ذخیـره قطعی و بقیه 

احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در 

کشور 68 ماده است که سهم مصالح ساختمانی 

نسبت به فلزی غالب است.

ایران دارای 10 هزار و 400 معدن دارای پروانه 

بهره بـرداری اسـت کـه پنج هـزار و 600 معـدن آن 

فعال است.

نزدیک به دو هزار و 600 
معدن راکد شناسایی شد و 

پرسشنامه هایی در راستای احصا 
مسائل و مشکات آن ها توزیع 

شد که با همکاری نمایندگی های 
خانه معدن در استان ها و همچنین 

سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت سراسر کشور استخراج 

مشکات در دستور کار قرار گرفت
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قائـم مقـام رئیس سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید با اشـاره بـه 289 واحد تولیدی تحت تملک شـبکه بانکی، گفت: دسـتورالعمل 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حاشـیه  در  دین پرسـت  بابـک  صمـت،  وزارت 

یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات 

تمامـی   ،1400 سـال  در  سـتاد  جلسـه  اولیـن 

دسـتگاه های اجرایـی دولـت و بخـش خصوصـی 

مزاحـم  مقـررات  و  قوانیـن  احصـا  بـه  مکلـف 

شـدند، اظهـار داشـت: بـر اسـاس ایـن مصوبـه 

مقـرر شـد تمامـی دسـتگاه های اجرایـی بخـش 

دولتـی تمامـی قوانیـن مصـوب مجلـس شـورای 

و  وزیـران  هیئـت  مصوبـات  تمامـی  اسـالمی، 

بخشـنامه های  و  دسـتورالعمل ها  همچنیـن 

داخلـی را کـه بـه نوعـی در حـوزه تولیـد دخالت 

دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی 

و معرفی کنند.

شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در  ■

رفع موانع حوزه تولید

وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی 

و احصـاء آن هـا عنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه سـابقه 

یکـی  افـزود:  در کشـور  قانون گـذاری  طوالنـی 

دسـتگاه ها،  بـه  شـده  ابـالغ  تکالیـف  از  دیگـر 

معرفـی داوطلبانـه قوانیـن مزاحـم از نـگاه خـود 

دسـتگاه ها بود چرا که با تغییر شـرایط کشـور و 

فضـای اقتصـادی، برخـی قوانیـن دیگـر آن اثـر 

حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل 

شده باشند.

ابالغ بخش نامه های مختلف معاونت ها  ■

در قالب یک دستورالعمل

دین پرست شناسایی تمام دستورالعمل های 

مختلـف  بخش هـای  و  معاونت هـا  در  جـاری 

قالـب  آن هـا در  ابـالغ  و  اجرایـی  دسـتگاه های 

تفویـــــض  همچنیــــن  و  دستورالعمــــل  یـک 

حداکثـری اختیـارات بـه رده هـای اسـتانی، بـه 

عنـوان یـک تسـهیل گر در امر تولیـد، را از دیگر 

دسـتورات سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 

اعالم کرد.

سـتاد  رئیـس  مقـام  قائـم  توضیحـات  طبـق 

تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس 

از جمـع آوری و بررسـی در جلسـه ای بـا حضـور 

روسـای کمیسـیون های مختلف مجلس شورای 

اسـالمی، معـاون اقتصـادی رئیـس جمهـور، وزیر 

امـور اقتصـادی و دارایـی و دبیر هیئت دولت به 

اطالع بخش های مختلف و مرتبط خواهد رسید 

تـا اقدامـات بعـدی جهـت اصـالح و حـذف آن هـا 

انجام شود.

شناسایی دو هزار و 789 واحد تولیدی  ■

تحت تملک شبکه بانکی

وی بـا تاکیـد بـر پیگیـری سـتاد در خصـوص 

اجـرای مصوبـات ایـن سـتاد تصریح کرد: یکـی از 

موضوعـات مهمی که مورد پیگیـری قرار گرفت 

تملـک  تحـت  تولیـدی  واحدهـای  در خصـوص 

شبکه بانکی و موسسات غیر بانکی کشور بود؛ 

مـاه  آذر  پایـان  تـا  مرکـزی  بانـک  گـزارش  طبـق 

و موسســــه  بانـک  از 32  گذشـته، 50 درصــــد 

اعتبـاری غیـر بانکـی کشـور اعـالم کردنـد هیـچ 

واحـد تولیـدی تحـت تملـک ندارنـد؛ بـر اسـاس 

همیـن گـزارش، 16 بانـک و مؤسسـه مالـی تعـداد 

واحدهـای تولیـدی تحـت تملـک شـده خـود را 

دوهـزار و 789 اعـالم کردنـد کـه از ایـن تعـداد، 

237 واحـد احالـه، 699 واحـد واگـذار بـه غیـر و 

هزار و 761 واحد هنوز در تملک این شبکه است 

و سـه بانـک بـزرگ کشـور بـه ترتیـب 970، 674 و 

338 واحد را در تملک خود دارند.

تملک واحد تولیدی نباید منجر به  ■

تعطیلی آن واحد شود

از  برخـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دین پرسـت 

واحدهـای تولیـدی علی رغـم همـکاری و تعامـل 

شـبکه بانکـی، در پرداخـت بدهـی خـود کوتاهی 

می کننـد، تملـک واحـد تولیـدی در ایـن مـوارد 

امـری اجتناب ناپذیـر بـرای شـبکه بانکـی عنـوان 

کـرد و افـزود: البتـه ایـن تملـک نبایـد منجـر بـه 

تعطیلـی واحـد تولیـدی شـود؛ در کنـار پیگیـری 

برگشـت  تسـهیل  و  تسـریع  راسـتای  در  سـتاد 

فعالیــــت،  چرخــــه  بــــه  تولیــــدی  واحدهــــای 

دسـتورالعمل »جلوگیـری از تعطیلـی واحدهـای 

تولیـدی تحـت تملـک شـبکه بانکی و مؤسسـات 

مالـی غیـر بانکـی« در شـورای پـول و اعتبـار در 

حال پیگیری است.

تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی 
آن واحد شود

شناسایی دو هزار و 789 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی؛
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معـاون دیپلماسـی اقتصادی وزارت امور خارجه در نشسـت هم اندیشـی برنامه های توسـعه صادرات بر آمادگـی وزارت امور خارجه 
بـرای همـکاری با فعاالن اقتصـادی، تاکید کرد و گفـت: وزارت امورخارجه نقش خود در تسـهیل گری صادرات را بـا اهتمام ویژه ای 

دنبال می کند.

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

سید رسول مهاجر در این نشست هم اندیشی که 

با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و بخش 

خصوصـی برگـزار شـد بـا بیـان ایـن مطلـب، اظهـار 

داشـت: برگزاری این نشسـت در سـالی که مقام 

و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  سـال  بـه  رهبـری  معظـم 

مانع زدایی ها نامگذاری کرده اند بسیار قابل توجه 

اسـت کـه این نشسـت ثمـرات خوبـی در آینـده از 

خود به یادگار خواهد گذاشت.

نقش تسهیل گری وزارت امور خارجه در  ■

حوزه صادرات

وی بـا بیـان اینکـه وزارت امـور خارجـه در 

حـوزه صـادرات نقـش تسـهیل گر دارد، عنـوان 

کـرد: هرچنـد وظایفـی که بر عهـده وزارت امور 

و  بیشـتر ســـیاسی  اسـت  نهـاده شـده  خارجـه 

امنیتی اسـت اما در چنــــد ســـال گذشتـــه این 

وزارتخانـه نقـش خـود را در حوزه های اقتصادی 

پررنگ تر کرده است.

معـاون دیپلمـــاسی اقتصـادی وزارت امـور 

خارجـه ادامــــه داد: در ایـن راستــــا 28 دفتــــر 

اسـتانی را در سراسـر کشـور راه انـدازی کردیـم 

کـه ایـن دفاتـر بـر مبنـای دو محـور اقتصـادی و 

کنسولی امورات را جلو می برند.

راه اندازی سایت اقتصادی در پورتال وزارت  ■

امور خارجه برای حمایت از فعاالن اقتصادی

مهاجـر اضافـه کـرد: همچنیـن یـک سـایت 

خارجـه  امـور  وزارت  پورتـال  در  را  اقتصـادی 

راه انــــدازی کردیــــم که اطالعـــات اقتصـــادی 

بـه  بـرای فعـاالن اقتصـادی  کشـورهای دنیـا را 

نمایـش گذاشـته و بـه زودی جهـش اطالعاتی را 

در این سایت شاهد خواهیم بود.

سـایت  ایـن  در  کـرد:  بیـان  همچنیـن  وی 

همچنیـن ایمیـل کارشناسـان اقتصـادی وزارت 

امـور خارجه برای ارتباط گیری فعاالن اقتصادی 

و صادرکننـدگان بـا سـفارتخانه های کشـورهای 

مختلف گنجانده شده است.

امـور  وزارت  اقتصـادی  دیپلماسـی  معـاون 

خارجه همچنیــن ادامـــه داد: با تعاملــی کـــه با 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

را  خصوصـی  شـرکت های  اطالعـات  داشتیــم 

جمـع آوری و در ایـن سـامانه بارگـذاری کرده ایـم 

تـا در شـرایط تحریـم ایـن کمـک اطالعاتـی بـرای 

توسعه صادرات مثمرثمر واقع شود.

ضرورت تقویت زیرساخت های تجاری و  ■

صادراتی کشور

مهاجــــر بــــا تاکیــــد بــــر ضــــرورت تقویــــت 

زیرسـاخت های تجاری و صادراتی کشـور تصریح 

کـرد: مرزهـا و شـرایط لجسـتیک بایـد هم راسـتا بـا 

توسعه صادرات تقویت شود و روابط اقتصادی با 

همسایه ها و دیگر کشورها توسعه یابد.

آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری  ■

با فعاالن اقتصادی

وی همچنیـن بـر آمادگـی وزارت امور خارجه 

بـرای همـکاری بـا فعـاالن اقتصـادی بـرای توسـعه 

صـادرات تاکیـد کـرد و گفـت: در زمینـه تحکیـم 

اسـناد پایـه تجـاری، حل مشـکالت تجـار، معرفی 

به شـرکت های خارجی، شـرکت های دانش بنیان 

و صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی اهتمـام 

ویژه ای داریم.

امـور  وزارت  اقتصـادی  دیپلماسـی  معـاون 

خارجه همچنین خاطرنشان کرد: اگر در کشوری 

رایزن بازرگانی وجود ندارد کارشناس اقتصادی 

وزارت امـور خارجـه آمـاده همـکاری، تعامـل و 

پوشش مناسب برای حمایت از فعاالن اقتصادی، 

تجار و بازرگانان را دارند.

حضور فعاالن اقتصادی در سفرهای وزیر  ■

امور خارجه

برخـی  در  کـرد:  مطـرح  همچنیـن  مهاجـر 

سفرهای وزیر امور خارجه، تجار و بازرگانان نیز 

همـراه ایشـان حضـور دارند تا با انجام مـراودات 

بــــرای توسعــــه  و رایزنی هــــای الزم زمینــــه را 

صادرات فراهم آورند.

سـمت  بـه  بایـد  کـرد:  ابـراز  همچنیـن  وی 

امضـای توافق نامه هـا و اسـناد تعرفـه ای برویـم، 

کـه کشـور همسـایه مـا ترکیـه از ایـن موضوعات 

دستاوردهــــای خوبــــی داشتــــه اســـت. البتــــه 

بـرای  خوبـی  ظرفیـت  اوراسـیا  موافقت نامـه 

کشورمان در این حوزه است.

گفتنی است در این نشست با حضور وزیر 

صمت، نمایندگان مجلس، تشکل ها و انجمن ها 

و فعـاالن اقتصـادی برنامه های توسـعه صـادرات 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با فعاالن اقتصادی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعالم کرد:

نقش تسهیل گری وزارت امور خارجه در حوزه صادرات  
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رئیـس هیئـت  مدیـره شـرکت فـوالد مبارکه با اشـاره بـه نام گذاری سـال 1400 بـا عنـوان »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
گفـت: در حـال حاضـر، عـاوه بر شـرایط اقتصادی و مشـکات موجـود در کشـور، برخی مقـررات دسـت و پاگیر و یـا موضوعات 

سلیقه ای وجود دارند که خود بزرگ ترین مانع برای تولید به شمار می آیند.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی شـرکت فوالد مبارکه، سـید ضیاء 

ایمانی با اشـاره به ترکیب اعضای هیئت مدیره 

این شـرکت اظهار داشـت: هیئت مدیره شرکت 

فوالد مبارکه تغییراتی داشـته و دو عضو جدید 

کــــه از معاونــــان فــــوالد مبارکــــه هستنــــد بــــه 

هیئت مدیره اضافه شده اند.

وی افزود: شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه 

صنعتـی مـادر و قطب صنعت کشـور اسـت که 

بایــــد بـــه  صـــورت همــه جانبــه، در بخش هــای 

مسـائل  مدیریتـی،  حـوزه  همچـون  مختلفـی 

اقتصـادی، تولیـد، اشـتغال و جلوگیـری از خروج 

ارز از کشور و... تقویت شود.

هیئت مدیره فوالد مبارکه درصدد افزایش  ■

نقاط قوت این صنعت است

یـک  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  وی،  گفتـه  بـه 

مجموعه ممتاز در کشـور اسـت و اکنون تیمی 

که با تمام مسـائل شـرکت فوالد مبارکه آشـنایی 

دارنـد در قالـب هیئت مدیـره در کنـار هـم قـرار 

نیـز  مدیـره   هیئـت   جلسـه  اولیـن  گرفته انـد. 

تشـکیل شـد و در آن اتفاقـات خوبـی رخ داد و 

ایـن شـرکت  بـرای  تصمیم گیری هـای مناسـبی 

فوالدی صورت گرفت.

ایمانی ادامه داد: شـرکت فوالد مبارکه باید 

تدابیـر  و  سیاسـت  کـه  خـود  اوج  نقطـه  بـه 

هیئت مدیره نیز بر پایه آن اسـتوار شـده، دسـت 

پیـدا کنـد؛ چراکـه اگـر ایـن شـرکت در شـرایط 

کنونـی و بـا مدیریت فعلی نتواند بـه آرمان ها و 

واقعیت هایـی کـه الزمـه کار اسـت دسـت یابد، 

باید تعمق بیشـتری داشته باشـد و درصدد رفع 

مشکالت و ایرادات برآید.

رئیـس هیئـت  مدیـره شـرکت فـوالد مبارکـه 

عنـوان کـرد: همـه اعضـای هیئت مدیره شـرکت 

فـوالد مبارکـه تصمیـم گرفتنـد بـا تدابیـر ویـژه و 

سیاست های مناسب، همچنین در نظر گرفتن 

تمامـــی مسائــــل و مشـکالت مجموعـــه فـوالد 

مبارکـه و بـا تکیه بر نیروی انسـانی و ارتباطات 

خـوش  همیشـه  کـه  را  شـرکت  ایـن  موجـود، 

تـالش کارشناسـان و مدیـران  بـا  و  درخشـیده 

طـی سال هــــای گذشتــــه باعــــث سربلنــــد و 

سـرافزاری ایـران اسـالمی شـده، در ایـن مسـیر 

نگه دارند و نقاط قوت شـرکت فوالد مبارکه را 

افزایش دهند.

مقررات دست و پاگیر بزرگ ترین مانع  ■

برای تولید

بـا   1400 سـال  نام گـذاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 

عنـوان »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« 

مطـرح کـرد: در حـال حاضـر عـالوه بـر شـرایط 

اقتصادی و مشـکالت موجود در کشـور، برخی 

مقررات دست و پاگیر و یا موضوعات سلیقه ای 

بـرای  مانـع  بزرگ تریـن  خـود  کـه  دارنـد  وجـود 

تولید به شـمار می آیند. این در حالی اسـت که 

گروه فوالد مبارکه مجموعه ای حساس محسوب 

می شـود و منافـع آن نیـز ملـی و مردمـی اسـت، 

چراکه درآمدهای آن به نوعی به مردم بازگشته 

و متعلق به مردم است.

رئیس هیئت  مدیره شرکت فوالد مبارکه در 

جلسـه بـا اعضـای ایـن هیئـت ضمـن تأکیـد بـر 

توجه این شرکت بر تحقق شعار سال خاطرنشان 

انقـالب  معظـم  رهبـر  کـه   1380 سـال  از  کـرد: 

اسـالمی بـا تدابیـر حکیمانـه خـود و بـا تاکیـد 

بــــر اشتغــــال آفرینی، شعــــار »اقتــــدار ملــــی و 

اشـتغال آفرینی« را نام گـذاری فرمودنـد، فـوالد 

مبارکــــه در راستــــای تحقـــق شـعار همـان سـال 

گام هـای زیـادی برداشـت و ایـن مهـم تاکنـون 

ادامه داشته است.

بصیرت در جنگ اقتصادی و تالش برای  ■

رونق تولید

وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت پیـروی از منویـات 

مقام معظم رهبری ابراز کرد: ایشـان هرسـاله با 

در نظـر گرفتـن شـرایط کشـور، شـعار آن سـال را 

تعییـن و ابـالغ می فرمایند و نکته قابل توجه در 

ایشـان در همـه سـال های  نام گـذاری مدبرانـه 

دهه 90 این بوده که ایشـان همواره بر اقتصاد و 

تولید تأکید زیادی داشته و دارند.

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  هیئت مدیـره  رئیـس 

نام گذاری سـال های دهه 90 توسـط رهبر معظم 

انقالب را نشان از اهمیت تولید و اقتصاد برای 

مقررات دست و پاگیر بزرگ ترین مانع برای تولید
رئیس هیئت  مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
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فـوالد  حضـور  کـرد:  عنـوان  و  دانسـت  کشـور 

مبارکـه در خـط مقـدم جبهـه اقتصـاد و صنعـت 

نیازمنـد بصیـرت داشـتن و توجـه بـه منویـات 

مقـام معظـم رهبـری در جنـگ اقتصـادی اسـت 

ایـــن شرکـــت علی رغـــم اعمـــال  کــه حقیقتــــا 

تحریم هـای ظالمانـه، نهایـت تالش خـود را برای 

رونق تولید به کار گرفته است.

ایمانـی بـا اشـاره بـه نقـش فـوالد مبارکـه در 

رونـق و جهـش تولیـد در سـال های 98 و 99 بیـان 

و طـی  اواخـر دهـه 90  در  مبارکـه  فـوالد  کـرد: 

سـال های 98 و 99 بـا ثبـت رکوردهـای پی درپـی 

تولیـد فـوالد توانسـت نیـاز بسـیاری از صنایـع 

کشـور را تامین، از خروج ارز از کشـور جلوگیری 

و سـهم قابل توجهـی از رونـق و جهـش تولیـدات 

کشور را از آن خود کند.

افزایش تولید و اشتغال نیازمند همدلی  ■

بیشتر است

وی ادامـه داد: بنابـر آنچـه گفتـه شـد، بایـد 

فضایـی ایجـاد شـود کـه همدلـی بیشـتری در آن 

وجود داشـته باشـد و مسـئوالن اسـتان اصفهان، 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و... 

کمک کنند تا شـاهد تولید و اشـتغال بیشـتر در 

شـرکت فـوالد مبارکـه باشـیم. البتـه تصـور مـا بر 

ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، همـه 

پـای کار آمده انـد و بـا نگاهـی بـه ارزش آفرینـی 

فـوالد مبارکـه، تـالش بیشـتری در جهـت تحقـق 

اهداف این شرکت خواهند داشت.

بـه گفتـه رئیـس هیئـت  مدیـره شـرکت فوالد 

همدلـی  فضـای  بـه  توجـه  بـا  اکنـون  مبارکـه، 

موجود در شـرکت، پیش بینی می شـود مسیری 

کـه پیـِش روی ایـن شـرکت بـزرگ صنعتی اسـت 

چشـم انداز بسـیار خوبی دارد و فوالد مبارکه در 

آینده بیش از پیش خواهد درخشید.

ایمانـی در پایـان تصریـح کـرد: انتظـار مـا از 

فعـاالن روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه ایـن 

است که در برنامه های آتی این مجموعه حضور 

بیشتر و پررنگ تری داشته باشند و دستاوردهای 

فـوالد مبارکـه را بـه نحو مطوب تری اطالع رسـانی 

کننـد؛ همان گونـه کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز 

اطالع رسـانی  بـه  خـود  فرمایشـات  در  همـواره 

مجموعه هـا  فعالیت هـای  و  اقدامـات  دربـاره 

نیـز  هم اکنـون  اقـدام  ایـن  داشـته اند.  تاکیـد 

به خوبـی انجـام می شـود، امـا بـا توجـه بـه اینکـه 

اتفاقاتی که در بخش های مختلف فوالد مبارکه 

رخ داده، بی نظیر اسـت، هر اندازه اطالع رسـانی 

بیشـتری صـورت بگیـرد، بـه نفـع صنعـت فـوالد 

خواهـد بـود. البتـه هیئـت  مدیـره شـرکت فـوالد 

مبارکه نیز از فرایند اطالع رسانی پشتیبانی الزم 

را به عمل خواهد آورد.

مانع زدایی هــــای فــــوالد مبارکــــه از طریـق  ■

بومی سازی

شـرکت  مدیرعامـل  عظیمیـان  حمیدرضـا 

فوالد مبارکه نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر 

شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  تولیـد  ارتقـای  لـزوم 

فوالد مبارکه در سال جدید به تبعیت از فرامین 

از  پشـتیبانی  بـر  مبنـی  رهبـری  معظـم  مقـام 

تولیدکننـدگان، به عنـوان یـک صنعـت مـادر بـا 

حداکثـر تـوان خود درصـدد ارتقای تولید جهت 

تامیـن کامـل نیـاز بـازار خواهـد بـود و بـا تکیه بر 

نیـز  ارائـه محصـوالت جدیـد  تـوان داخلـی در 

اتفاقات ویژه ای را رقم خواهد زد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامه با 

اشاره به برنامه فوالد مبارکه در سال 1400 یادآور 

شـد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در 

معاونـت بهره بـرداری فـوالد مبارکـه، پیش بینـی 

سـال  بـه  نسـبت  تولیـد  افزایـش  بـا  می شـود 

گذشته، بتوانیم با تأمین فوالد موردنیاز کشور، 

از صنعت و اقتصاد به خوبی پشتیبانی کنیم.

وی با اشاره به موانع تولید و ضرورت تالش 

بـرای از میـان برداشـتن ایـن موانـع بیـان کـرد: 

بـا  صنعتـی  تجهیـزات  و  قطعـات  بومی سـازی 

تکیـه بـر شـعار »مـا می توانیـم« در فـوالد مبارکه 

واردات  از  صنعـت  ایـن  بی نیـازی  بـه  منجـر 

بسـیاری از قطعـات و تجهیـزات خارجـی و از 

میـان برداشـته شـدن یکـی از مهم تریـن موانـع 

تولید گردیده است.

عظیمیـان در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد: 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز با تعیین 

تکلیـف در قیمت گـذاری فـوالد می توانـد گام 

بسـیار موثـری در مانع زدایـی تولیـد در فـوالد 

بــــردارد.  مبارکــــه و دیگـــر صنایــــع معــــدنی 

بـرای فـوالد  امیـدوار هسـتیم در سـال جـاری 

مانعـی  سـنگ آهن  تأمیـن  زمینـه  در  مبارکـه 

ایجـاد نشـود تـا از سـرعت قطـار پرشـتاب ایـن 

صنعت کاسته نشود.
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