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سرمقاله

اقتصـاد کشـور طـی دهه هـای گذشـته همـواره درگیـر ابرچالشـی بـا نـام 

تـورم بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه اقتصاددانـان مهم تریـن چالـش ایـران را در 

بخش اقتصادی تورم می دانند. در برخی سال ها تورم کشور از 40 درصد 

نیز فراتر رفته است.

تـورم غیـر قابـل کنتـرل همـواره باعـث شـده اسـت کـه درآمـد جامعـه 

نسـبت بـه تغییـرات پیـش آمده عقب بماند و بـه تدریج دهک های جامعه 

بـه ویـژه در دهک هـای پایینـی نتواننـد خـود را با شـرایط پیش آمده منطبق 

سـازند. بـه گونـه ای کـه میـزان درآمـد 6 تـا 7 دهـک  کل جامعـه کـه از تـورم 

عقـب مانـده و بـه تدریـج قـدرت خریـد خـود را از دسـت داده اسـت. در 

حالی که تولید ناخالص داخلی و سـرانه درآمدی هر نفر، دو شـاخص مهم 

در رشد اقتصادی محسوب می شوند.

متاسـفانه در کشـور مـا هیـچ گاه شـرایط اقتصـادی از نظـر تـورم بـا ثبات 

نبوده اسـت؛ به طوری که در برخی از سـال ها، شـاهد رشـد شـتابان تورم و 

در سـال های دیگـر کاهـش شـیب آن بوده ایـم. ایـن نوسـانات اقتصـادی نیز 

برخی دهک های جامعه را در مسئله درآمدی دچار تزلزل کرده و آن ها نیز 

به تدریج از چرخه تقاضا و مصرف حذف شده اند.

نبـود تقاضـای موثـر در میان دهک های پایین، باعث ایجاد رکود عمیق 

در صنایع فلزی کشـور شـده اسـت. بنابراین مصرف فلزاتی همچون فوالد 

در کشـور در در یک دهه گذشـته به شـدت کاهش یافته و حدودا نصف 

شـده اسـت. هـر چنـد کـه تحریم هـا در یکـی دو سـال اخیـر باعـث توجـه به 

صنعت داخلی شده اما مصرف هنوز به دوران اوج خود بازنگشته است.

بـه طـور کلـی وقتـی درآمـد بـه حـد کافـی بـرای خانوارها وجود نداشـته 

باشـد، قطعـا آن هـا نمی تواننـد تقاضـای کافـی برای محصـوالت مختلف از 

جملـه محصـوالت فلـزی داشـته باشـند. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه برخـی 

محصـوالت فلـزی ازجملـه فـوالد، مـس، آلومینیـوم و سـرب و روی  در یـک 

دهه گذشـته حدود 15 تا 20 برابر افزایش قیمت را را تجربه کرده اند. این 

در حالـی اسـت کـه درآمـد برخـی دهک های جامعه حتی پنج برابر هم هم 

نشـده اسـت. ایـن یعنـی بیـش از نیمـی از جامعـه از چرخـه مصـرف فلـزات 

حـذف شـده اند. قابـل ذکـر اسـت کـه فلزات اساسـی در هر خانـواری نقش 

اساسـی دارد کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه لوازم خانگـی همچون یخچال، 

همگـی  کـه  کـرد  اشـاره  و...  ظرفشـویی  ماشـین  لباسشـویی،  ماشـین 

مصنوعـات فلـزی بـه ویـژه فـوالد هسـتند. دیگـر کاربـرد فلـزات در صنعت 

خـودرو اسـت. تغییـرات قیمـت خـودرو نیـز طـی یـک دهـه گذشـته بسـیار 

مشـهور بـوده و قیمـت خودروهـا نیـز در ایـن مـدت حداقـل 10 تـا 15 برابـر 

شـده اسـت. از ایـن رو اکنـون حداقـل 80 درصـد جامعـه توانایـی خریـد 

خودرو را ندارند.

بزرگ ترین مصرف کننده فلزات اساسـی صنعت سـاختمان اسـت. پس 

از طرح تقریبا ناموفق مسـکن مهر، هرگز این صنعت مانند گذشـته رونق 

نیافـت و عـالوه بـر بـر اینکه معامالت مسـکن کاهش چشـمگیری را تجربه 

کرد، عرضه مسکن نیز هیچ گاه مطابق با تقاضا پیشرفت نرفت و تورم این 

حـوزه نیـز ماننـد صنایـع لـوازم خانگـی و خـودرو، درآمـد حـدود 90 درصـد 

جامعه را جا گذاشت.

حتـی اکنـون کـه بـه دلیـل رشـد نـرخ ارز و تحریم هـا برخـی کاالهـای 

اساسـی همچـون لـوازم خانگـی بـه کشـور وارد نمی شـوند امـا مشـاهده 

می شـود کـه بـا وجـود تولیـد کافـی ایـن محصـوالت، خریـدار موثـری بـرای 

آن هـا وجـود نـدارد و حتـی در ایـن شـرایط بـه جـای کاهـش قیمـت، افزایـش 

قیمت رخ داده و باز هم رکود مصرف را عمیق تر کرده است.

اکنون که موسم انتخابات در ایران فرا رسیده، بهتر است رئیس جمهور 

آینده نخستین و مهم ترین اولویت، برنامه و استراتژی خود را بر مبنای مهار 

تـورم قـرار دهـد. گفتنـی اسـت کـه هیـچ یـک از بخش های جامعـه و اقتصاد 

خواهـان تـورم منفـی نیسـتند زیـرا فعالیـت اقتصـادی در تـورم منفـی معنـا 

ندارد اما حداقل انتظار از دولت آتی این اسـت که تورم افسـار گسـیخته را 

مهـار کنـد کـه ایـن امـر بـه تدریـج باعـث خواهـد شـد سـرانه تولیـد ناخالـص 

داخلی از تورم پیشی بگیرد و این فرایند در میان مدت به بازگشت رونق و 

تقاضا به بخش عظیمی از دهک های جامعه خواهد انجامید.

مهار تورم افسارگسیخته،
 ماموریت مهم دولت آینده
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کشـور ما با اینکه جز 10 کشـور از نظر دارا بـودن ذخایر معدنی 
محسـوب می شـود اما سـهم این بخـش از اقتصاد کشـور تنها 
حدود یک درصد اسـت که متناسـب با پتانسـیل های آن نیست. 
بـا این حـال طی سـال های اخیر بـا توجه بـه اقدامـات صورت 
گرفته، تالش شـده است این سـهم افزایش یابد و تحریم های 
اعمـال شـده علیه کشـور بـه ویژه حـوزه صـادرات نفـت خام، 
لـزوم توجـه بـه بخـش معـدن را دوچنـدان می سـازد. بخش 
معـدن کشـور نیازمنـد توجـه از ابتـدای زنجیره یعنی اکتشـاف 
بـوده و در ایـن راسـتا دولت طـی سـال های اخیر با اسـتفاده از 
پتانسـیل های بخـش خصوصـی و همکاری هـای سـازمان های 
دولتـی تـالش کـرده که سـهم بخـش خصوصـی از معـدن را 
افزایـش دهـد. در ایـن رابطـه جـذب سـرمایه گذاری داخلی و 
خارجی و اسـتفاده از پتانسـیل های علمی بخش دانشـگاهی به 
ویـژه در حـوزه اکتشـاف و فـراوری ضروری به نظر می رسـد که 
بـه نظـر می رسـد اقدامـات اولیـه در ایـن زمینه صـورت گرفته 
اسـت. برای این منظور، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 
آنالیـن« با امیرعلی طاهـرزاده، مدیرعامل شـرکت تهیه و تولید 
مـواد معدنـی ایران به گپ وگفت نشسـته اسـت کـه متن کامل 

آن را در ادامه خواهید خواند:

امیرعلی طاهرزاده، مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد 

معدنی ايران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ◄

لزوم هدایت سرمایه 
به سمت ذخایر معدنی 

دارای ارزش افزوده باال 
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با توجه به پتانسیل های کشور، جایگاه فعلی ◄◄

بخـش معـدن در اقتصـاد ایـران را چگونـه ارزیابـی 

می کنید؟ اصلی ترین موانع رسیدن این بخش به 

جایگاه مطلوب در اقتصاد کشور را چه می دانید؟

در حـال حاضـر سـهم بخـش معـدن در تولیـد 

ناخالـص داخلـی سـایر کشـورهای معدنـی دنیـا 

حـدود 5 تـا 7 درصـد اسـت، در حالـی کـه ایـن 

عـدد در ایـران بـه حـدود یـک درصـد می رسـد. با 

ذخایـر  تنـوع  لحـاظ  بـه  ایـران  اینکـه  بـه  توجـه 

معدنـی در دنیـا جـزو 10 کشـور نخسـت دنیـا بـه 

شـمار می  رود، قطعا این رقم بسـیار پایین بوده و 

بـه رغـم تالش هـای صـورت گرفتـه در سـال های 

اخیـر، ایـن بخـش بـا دارا بودن حـدود 50 میلیارد 

تن ذخایر قطعی ماده معدنی هنوز نتوانسته به 

جایگاه مطلوب خود در اقتصاد کشور برسد. از 

ایـن رو، بـا پرداختـن بـه بخـش معـدن بـه عنـوان 

اولین بخش در زنجیره تامین مواد اولیه بسیاری 

از صنایـع، می تـوان گامـی موثر در بهبود شـرایط 

اقتصـادی کشـور و رسـیدن بـه توسـعه پایـدار در 

اقتصاد برداشـت. مهم ترین موارد در رسـیدن به 

این جایگاه عبارتند از لزوم نوسازی ماشین آالت 

و تجهیـزات معدنـی و دسـتیابی به تکنولـوژی و 

و  اکتشـافی  پیشـرفته  و  جدیـــد  فناوری هـــای 

اسـتخراجی، لـــزوم هدایــــت منابــــع نقدینگـی 

بـه سمــــت بخــــش معـــدن و جــــذب  داخلـی 

سـرمایه گذاران خارجـی در جهـت رفـع کمبـود 

نقدینگـی معدنـکاران و فعاالن بخش معدن طی 

سال های اخیر. 

بـا توجـه بـه اینکـه سـال 1400 سـال »تولیـد: ◄◄

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« نام گـذاری شـده 

اسـت، چـه اقداماتـی را راهگشـا و موجـب رفـع 

موانع تولید می دانید؟ شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی ایـران چـه اسـتراتژی هایی را بـرای تحقـق 

شعار سال پیش بینی کرده است؟

از جملـه اقداماتـی کـه در خصـوص رفع موانع 

و  بررسـی  پیشـنهاد  انجـام داد،  تولیـد می تـوان 

بازنگری قوانین و دستورالعمل هایی است که در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی صـادر شـده اند و 

آن هـا  شـکل گیری  اهـداف  بـا  تناقـض  در  بعضـا 

هسـتند. از جملـه ایـن قوانیـن و دسـتورالعمل ها 

می تـوان بـه برخـی مـوارد اشـاره کـرد کـه ازجملـه 

آن ها بازنگری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

دستورالعمل های اجرایی مربوطه،  تسهیل شرایط 

و  لـوازم  و  اولیـه  مـواد  واردات  و  سـفارش  ثبـت 

قطعات مورد نیاز در زنجیره تولید، تسهیل شرایط 

بـرای  افـزوده  صـادرات محصـوالت دارای ارزش 

تامیـن ارز مورد نیـاز واردکنندگان و اصالح قوانین 

مرتبط با ارز، تالش به منظور ایجاد بستر مناسب 

بـرای حضـور سـرمایه گذاران خارجـی در کشـور، و 

حمایـت و ترغیـب بخـش خصوصـی توانمنـد بـه 

منظـور سـرمایه گذاری در بخـش معـدن و صنایـع 

معدنـی و در نظـر گرفتـن تسـهیالت الزم بـا ایجاد 

سـازوکار الزم از جملـه اسـتفاده از ظرفیت هـای 

صنـدوق بیمـه فعالیت هـای معدنـی و افزایـش 

سرمایه آن صندوق هستند.

شـرکت تهیـه و تولیـد مواد معدنـی ایـران، در 

راسـتای چشـم انداز خـود، توسـعه اکتشـافات بـا 

تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک و ذخایر عمیق، 

تجهیـز و آماده سـازی ذخایـر معدنـی و افزایـش 

ظرفیت هـای اسـتخراج و فـراوری، هدایت موثر و 

جـذب کارآمـد سـرمایه گذاران توانمنـد، توسـعه 

پژوهش های کاربردی و توسـعه سبد محصوالت 

از  بـه عنـوان بخشـی  را  باالتـر  افـزوده  بـا ارزش 

و  تولیـدات  رشـد  بـرای  کالن  اسـتراتژی های 

تنوع بخشی به محصوالت تعیین کرده است. 

بـا توجـه به پتانسـیل های معدنی کشـور که ◄◄

بسـیاری از آن هـا در نواحـی کمتـر توسـعه یافته 

واقع شـده اند، شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـران چـه اسـتراتژی هایی را در حـوزه اکتشـافات 

دنبال می کند؟

امـر  بـه  ویـژه  توجـه  ضـرورت  بـه  توجـه  بـا 

اکتشـاف و نظـر بـه اینکـه فقـط بخـش اندکـی از 

مسـاحت کشـور بـه طـور کامـل اکتشـاف شـده، 

شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایـران همواره 

فرایند اکتشاف را یکی از مهم ترین و اصلی ترین 

فرایندهـای سـازمان دانسـته و پتانسـیل یابی و 

مـواد  در  مراحـل  همـه  در  اکتشـافات  توسـعه 

معدنـی دارای اولویـت اسـتراتژیک را اسـتراتژی 

خـود تعییـن کرده اسـت. در راسـتای اجـرای این 

استراتژی با استفاده از روش های نوین، عملیات 

یکی از اهداف واحد پژوهش 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران در راستای دستیابی به 
تکنولوژی های جدید، اکتشاف، 

استخراج و فراوری عناصر با 
ارزش افزوده باال است که نیاز به 

تکنولوژی هایی خاص دارند
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افزایـش  اکتشــافی در پهنه هــــا و محدوده هـــا 

یافـت، بـه گونـه ای که در مناطق محرومی نظیر 

خراسـان  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان های 

جنوبی نیز ذخایر قابل توجهی کشف شد که از 

جمله آن ها می توان به معدن طالی هیرد اشـاره 

کرد که یکی از ذخایر باارزش در استان خراسان 

جنوبـی اسـت و می توانـد محرک رشـد و توسـعه 

اقتصادی و اجتماعی در این منطقه باشد.

تحقیــــق و توسعــــه و نیــــز دستــــرسی بـه ◄◄

تکنولوژی های روز و استفاده از آن ها جزو الزامات 

مهم در بخش معـدن است. شرکت تهیــه و تولید 

مـواد معدنـی ایـران در ایـن زمینـه چـه رویکردهـا و 

استراتژی هایی را در دستور کار دارد؟

در زمینه تحقیق و توسعه و نیز دسترسی به 

تکنولوژی های جدید و استفاده از آن ها، در نقشه 

راه پژوهـش و فنـاوری شـرکت تهیـه و تولیـد مواد 

معدنی دو چشـم انداز پیش بینی شـده است که 

شـامل شناسـایی و بـه کارگیـری تکنولوژی هـای 

جدیـد اکتشـاف، اسـتخراج و فـراوری در برنامـه 

میان مدت و دستیابی به دانش فنی اکتشاف و 

در  ارزشـمند  و  اسـتراتژیک  عناصـر  اسـتحصال 

برنامه بلندمدت است.

رویکردهای اصلی تحقیق و توسعه در شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران عبارت اند از توجه 

شناسـایی  طریـق  از  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  بـه 

محصـوالت مـورد نیـاز صنایـع بـا پایـه معدنـی و 

شـیمیایی مـورد نیـاز در داخـل کشـور، پژوهـش و 

مطالعـه بـه منظـور تولیـد آن محصوالت و کسـب 

دانش فنی از خارج و یا بومی سازی، جهت گیری 

ذخایـر  پی جویـی  بـرای  اکتشـافی  فعالیت هـای 

جدید و کسب دانش فنی اکتشاف عناصر و مواد 

معدنی جدیدتر از طریق تقویت بخش پژوهش و 

ارتباط با دانشـگاه ها و شـرکت های خارجی دارای 

و  پیاده سـازی روش هـا  و  فنـی، شـناخت  دانـش 

دستورالعمل ها و دانش های فنی در زمینه کاهش 

هزینه های استخراج مواد معدنی، دستیابی به 

روش هـای جدیـد،  بـه روز و اقتصـادی فـراوری 

و  تشـویق  آن هـا،  بومی سـازی  یـا  مـواد معدنـی 

حمایـت از شرکت هــای دانش بنیـــان بـه منظـور 

ایجاد نوآوری و بومی سـازی، کسـب دانش فنی 

بـرای تکمیـل زنجیـره تولید محصـوالت نهایی و 

نیـز تشـویق بـه سـرمایه گذاری خارجـی و ورود 

تکنولوژی روزآمد به کشـور به عنوان زمینه سـاز 

تحـول فنـاوری و ایجـاد الگـوی حرکـت صحیـح 

صنعتی و معدنی در کشور.

بـرای اجـرای رویکردهـای عنـوان شـده راه های 

از  یکـی  اسـت.  نظـر گرفتـه شـده  مختلفـی در 

پتانسـیل های  از  اسـتفاده  مـوارد  ایـن  مهم تریـن 

علمـی و ارتبـاط بـا مراکـز علمـی داخلـی و خارجی 

شرکت هــــای  و  پژوهشکده هـــــا  )دانشگاه هــــا، 

دانش بنیان( از طریق عقد قراردادهای پژوهشـی، 

و  تحقیقاتـی  همـکاری  تفاهم نامه هـای  تبـادل 

حمایت از پایان نامه های دانشجویی است.

یکـی دیگـر از اهـداف واحـد پژوهـش شـرکت 

راسـتای  در  ایـران  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه 

اکتشـاف،  تکنولوژی هـای جدیـد،  بـه  دسـتیابی 

اسـتخراج و فـراوری عناصـر بـا ارزش افـزوده بـاال 

اسـت کـه نیـاز بـه تکنولوژی هایـی خـاص دارنـد. 

برای مثال، این شرکت در حال پیگیری شناسایی، 

اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی از جمله 

لیتیم، تنگستن، بیسموت و آلونیت است.

شـاخه ای دیگـر از فعالیت هـای پژوهشـی بـه 

روز،  تکنولـــوژی هـــای  بـه  دستیــــابی  منظــــور 

بومی سـازی تجهیـزات و مـواد مصرفی اسـت که 

و  منسـجم  فعالیت هایـی  نیـز  زمینـه  ایـن  در 

هدفمنـد در شـرکت برنامه ریـزی شـده و در حـال 

اجراسـت. در همیـن زمینـه، در خصـوص مـواد 

شیمیـــایی مصرفـی در فرایندهـای معدنـی، در 

راستای بومی سازی و با استفاده از پتانسیل های 

تحقیـق و توسـعه، در گذشـته سـنتز و سـاخت 

کلکتـور مـورد اسـتفاده در فراینـد تولیـد پتـاس 

انجـام گرفتـه و در حـال حاضـــر نیـز تولیــد مـواد 

بـه منظـور جایگزینـی کربـن فعـال در  گرافنـی 

فرایند استحصال طال در حال پیگیری است. این 

پـروژه در حـال حاضـر، بـه مـوازات تکنولـوژی روز 

در  اسـت.  شـرکت  در  اجـرا  دسـت  در  جهـان، 

خصـوص تولیـد کاتالیسـت های پایـه معدنی نیز 

برنامه ریزی هـای الزم صـورت گرفتـه اسـت و در 

آغـــاز  آن  اجرایـــی  فعالیت هـــای  نزدیـک  آینـده 

می شود. همچنین برای دستیابی به فرایندهای 

به روز، برای مثال، توسـعه فناوری و بومی سـازی 

بازیافت السـتیک های فوق سـنگین ماشین آالت 

معدنی در حال پیگیری و انجام است.
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به اهداف برنامه ریزی شده خود دست یافتیم

با سیاست گذاری های غلط، بازارهای صادراتی را از دست دادیم
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مدیر برنامه ریزی و توسـعه شـرکت احیاء اسـتیل فوالد بافت گفت: برنامه شـرکت فوالد بافت در سـال 1399 رسـیدن به تولید حدود 
800 هزار تن آهن اسفنجی بود که خوشبختانه با تولید 790 هزار تن در این سال، تقریبا مطابق با برنامه پیش رفته ایم.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت احیاء استیل فوالد بافت:

مریـم محمدرضایـی در گفت وگـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت فـوالد بافـت در سـال گذشـته 

ثبـت  بـه  تولیـد  حـوزه  در  را  عملکـردی خوبـی 

رساند و این شرکت تقریبا به اهداف برنامه ریزی 

شده دست یافت.

وی افزود: با هدف تحقق شعار »جهش تولید« 

فـوالد  اسـتیل  احیـا  مجموعـه   ،1399 سـال  در 

بافت، تولید 800 هزار تن آهن اسـفنجی مرغوب 

و بـا کیفیـت را در برنامـه خـود قـرار داد و در 

بـا حمایـت  راسـتای تحقـق چشـم انداز شـرکت 

تـالش  و  و مشـارکت  ارشـد  بی دریـغ مدیریـت 

 ،1399 مـاه  اردیبهشـت  در  همـکاران،  تمامـی 

موفـق بـه اخـذ گواهینامـه اسـتاندارد مدیریـت 

کیفیت )ISO9001( از شرکت SGS شد.

تولید 790 هزار تن آهن اسفنجی در سال 1399 ■

احیـاء  توسـعه شـرکت  و  برنامه ریـزی  مدیـر 

اسـتیل فـوالد بافـت خاطرنشـان کـرد: علی رغـم 

حـوزه  در  آمـده  پیـش  محدودیت هـای  وجـود 

تامین زیرسـاخت شـامل قطعـی بـرق در روزهای 

گـرم تابسـتان و همچنیـن کاهـش فشـار گاز در 

فصل زمستان، توانست برنامه تولید را به میزان 

98 درصـد محقـق کـرده و فـوالد بافـت در پایـان 

سـال گذشـته، رکـورد تولیـد 790 هـزار تـن آهـن 

اسفنجی را در کارنامه خود ثبت کرد.

محمدرضایـی بـا اشـاره بـه برنامه ریزی هایـی 

کـه شـرکت فـوالد بافت برای سـال جـاری را برای 

تولیـد چـه در حـوزه کمـی و چـه در حـوزه کیفـی 

صـورت داده اسـت، بیـان کـرد: در سـال 1400 بـا 

تحقـق  و  کشـور  کالن  سیاسـت های  بـر  تمرکـز 

شـعار »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا«، به 

منظور افزایش بهره وری، برنامه تولید 105 درصد 

ظرفیت اسمی کارخانه تعریف و اجرایی شد که 

از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان اردیبهشـت مـاه 

برنامه تولید به طور کامل محقق شده است و با 

تخصیـص منابـع مورد نیـاز و به کارگیـری تمامی 

ظرفیت های سازمان، در پایان سال جاری، نشان 

خواهیـم داد کـه بـا پشـتیبانی از تولیـد و رفـع 

موانع، می توان بهترین نتایج را به دست آورد.

مشکلی در تامین مواد اولیه نخواهیم داشت ■

احیـاء  توسـعه شـرکت  و  برنامه ریـزی  مدیـر 

اسـتیل فـوالد بافت در خصـوص برنامه ریزی ها و 

اقدامـات شـرکت فـوالد بافـت در بخـش تامیـن 

مـواد اولیـه اولیـه پایـدار و مطمئـن عنـوان کـرد: 

موضـوع تامیـن مـواد اولیـــه در حــــوزه صنایـع 

معدنـی مطابـق بـا قوانیـن وزارت صمـت انجـام 

می شود و تمامی شرکت ها موظف به پیروی از 

سیاسـت های وزارتخانـــه هستنـــد. در خصوص 

تولیدکننـده  بیـن واحدهـای  توزیـع گندلـه در 

آهـن اسـفنجی، برنامـه مدونـی از طریـق وزارت 

اســــت و شرکت هــــای  ابــــالغ شــــده  صمــــت 

تولیدکننـده گندله بایـد مطابق جدول تنظیمی 

به اهداف برنامه ریزی شده خود دست یافتیم
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در  را  خـود  تولیـدی  گندلـه ی  صمـت  وزارت 

قـرار  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  واحدهـای  اختیـار 

دهند. در این راسـتا با شـرکت های تعیین شـده 

در برنامـه ابالغـی وزارت متبـوع مذاکـره انجـام 

اولیـه  مـواد  پایـدار  تامیـن  قراردادهـای  و  شـده 

منعقد می شود.

از  برخـــی  بــــا  داد: همچنیــــن  ادامــــه  وی 

تامیـــن کنندگــــانی کــــه گندلـــه مـازاد خواهنـد 

داشـت، وارد مذاکـره شـدیم تـا بخشـی از گندله 

ایـن  طریـق  از  بافـت  فـوالد  شـرکت  نیـاز  مـورد 

شـرکت ها تامیـن شـود. البته ناگفته نمانـد گروه 

معدنـی  هلدینـگ  شـرکت  و  گردشـگری  مالـی 

ماهـان بـه عنـوان سـهامدار عمـده شـرکت احیـا 

اسـتیل فوالد بافت، پشـتیبانی تامین مواد اولیه 

شـرکت های زیرمجموعه در زنجیره تولید فوالد 

را از طریق معادن خود انجام می دهد.

فروش مطابق ابالغیه وزارت صمت ■

محمدرضایی با اشـاره به برنامه های شـرکت 

در  کـرد:  ابـراز  فـروش،  بحـث  در  بافـت  فـوالد 

موضـوع فـروش هـم، شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد 

وزارت صمـت  برنامـه  رعایـت  بـه  ملـزم  بافـت 

است؛ از این رو ذیل برنامه تعیین شده، محصول 

تولیـدی بـه صورت مسـتقیم و با قیمت مصوب 

فـوالدی  تولیـدی حـوزه صنایـع  بـه شـرکت های 

ارائــــه مستقیــــم و  عرضـه می شــــود. بی شـک 

بی واسـطه  محصـول تولیـدی بـه تولیدکننـدگان 

شـمش و عـالوه بـر تکمیل زنجیره فـوالد، موجب 

تحقـق ارزش افـزوده در داخـل کشـور و ایجـاد 

اشتغال پایدار می شود.

دو طرح توسعه در دستور کار فوالد بافت ■

احیـاء  توسـعه شـرکت  و  برنامه ریـزی  مدیـر 

اسـتیل فـوالد بافـت بـا تاکید بـر اینکـه طرح های 

توسعه شرکت فوالد بافت اعم از گندله سازی و 

خواهنـد  قـرار  کار  دسـتور  در  مسـتقیم  احیــــا 

داشـت، مطـرح کـرد: در بخـش فازهـای توسـعه 

شـرکت، احـداث خـط احیـا 2 در 21 بهمـن مـاه 

سـال گذشـته و در قالـب قـرارداد EPC آغـاز و 

عملیات احداث با جدیت در حال اجرا اسـت و 

پایـان سـال 1400،   تـا  برنامـه مصـوب  اسـاس  بـر 

آهـن  تولیـد  دوم  فـاز  احـداث  پـروژه  پیشـرفت 

اسفنجی، در حدود 50 درصد برنامه ریزی شده 

جـاری،  مــــاه  اردیبهشـت  پایــــان  تـا  کـه  اسـت 

پیشـرفت فیزیکـی پـروژه یـک درصـد بیشـتر از 

تـالش  تمـام  اسـت.  شـده  انجـام  برنامه ریـزی 

مجموعـه فـوالد بافـت بـر ایـن خواهـد بـود کـه بـا 

بـا  پـروژه عظیـم، مطابـق  ایـن  اجـرای  بـر  تمرکـز 

احیـا  واحـد  سـال 1401  پایـان  برنامه زمان بنـدی، 

مستقیم 2 به بهره برداری برسد.

وی اضافـه کـرد: همچنیـن احـداث کارخانـه 

گندله سـازی نیـز در قالب قـرارداد EPC مصوب 

ارشـد و  پیگیـری مدیریـت  بـا  اسـت کـه  شـده 

حمایت اعضای هیئت مدیره در خصوص تامین 

عملیـات  انجــــام  بـا  همزمــــان  مالـی،  منابــــع 

مهندسـی پایـه در ابتـدای تیرمـاه سـال جـاری 

اجرایی خواهد شد.

سرمایه انسانی، مهم ترین دارایی فوالد بافت ■

محمدرضایـی خاطرنشـان کـرد: شـرکت احیـا 

استیل فوالد بافت همواره سرمایه های انسانی را 

مهم تریـن دارایـی خـود می دانـد و با تمرکز بر این 

رویکرد، در بهره برداری از فاز اول آهن اسفنجی، 

جذب و استخدام نیروهای مورد نیاز بهره برداری 

در قالب قراردادهای مستقیم انجام شده است 

کـه بـا توجـه بـه تکمیـل کادر شـرکت، برنامـه ای 

بـرای افزایـش نیـرو در فـاز اول وجود نـدارد، با این 

وجـود در بخـش پـروژه احـداث فـاز دوم، پرسـنل 

در  اجرایـی  پیمانـکار  طریـق  از  توجهـی  قابـل 

طـور  بـه  کـه  شـده اند  کارگرفتـه  بـه  مجموعـه 

متوسط در دو ماهه ابتدای سال، ضریب اشتغال 

حـدود 301 نفـر در روز بـوده کـه با توجه به برنامه 

زمان بنـدی مصـوب پـروژه ایـن عـدد، حداقـل تـا 

450 نفـر-روز قابـل افزایـش اسـت کـه امیـدوار 

هستیم که این مهم نیز محقق شود.

عمل به مسئولیت های اجتماعی ■

احیـاء  توسـعه شـرکت  و  برنامه ریـزی  مدیـر 

اسـتیل فـوالد بافـت بـا اشـاره برنامه هـای فـوالد 

سـال  اجتماعـی در  حـوزه مسـئولیتهای  بافـت 

جـاری تصریـح کـرد: توجـه بـه توسـعه پایـدار و 

تعهــــد بـه ایفــــای نقــــش شـرکت در راستــــای 

در سال 1400 با تمرکز بر 
سیاست های کالن کشور و 

تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها«، به منظور افزایش 

بهره وری، برنامه تولید 105 درصد 
ظرفیت اسمی کارخانه تعریف و 

اجرایی شد که از ابتدای سال جاری 
تا پایان اردیبهشت ماه برنامه تولید 

به طور کامل محقق شده است
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مهم تریـن  از  همـواره  اجتماعـی،  مسـئولیتهای 

اهـداف شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت بـوده 

در  شـرکت  هـدف  مهم تریـن  بی شـک  اسـت. 

راستای مسئولیت های اجتماعی، ایجاد اشتغال 

پایدار در منطقه اسـت که در بهره برداری از فاز 

اول، افـراد در بیـش از 250 شـغل مسـتقیم و بالـغ 

بر یک هزار شـغل غیرمسـتقیم در حال فعالیت 

هسـتند و بـا برنامه ریـزی انجام شـده همزمان با 

و   2 شـماره  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه  احـداث 

گندله سـازی و تکمیـل بخشـی از زنجیـره فـوالد، 

توسعه اشتغال پایدار را شاهد خواهیم بود.

وی بیـان کـرد: مجموعـه احیـا اسـتیل فـوالد 

بافت، عالوه بر حوزه اشـتغال، مشـارکت در رفع 

چالش ها و توسعه زیرساخت های منطقه را تنها 

بخشـی از تعهـدات خـود بـه توسـعه و آبادانـی 

خصـوص  ایـن  در  و  دانسـته  پیرامـون  جامعـه 

همواره متعهد و پیشگام بوده است.

ایـن  فعالیـت  خصـوص  در  محمدرضایـی 

شـرکت در زمینه مبارزه با بیماری کرونا، عنوان 

کـرد: در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا، بـا هـدف 

حمایـت از جامعـه از طریـق مشـارکت در تجهیز 

بیمارستان، توزیع بسته های معیشتی و حمایت 

ایـن  بـا  نیازمنـد جهـت مقابلـه  از خانواده هـای 

چالـش جهانـی اقدامـات مـداوم و گسـترده ای 

صـورت پذیرفـت کـه هم اکنـون نیـز ادامـه دارد. 

همچنیـن در ایـام مـاه مبـارک رمضـان بـا توزیـع 

هـای  خانـواده  بیــــن  در  افطـــــاری  وعده هــــای 

کم برخـوردار و مشـارکت در فعالیت هـای مهم و 

قابـل تحسـین بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام 

خمینـی و تحـت پوشـش قـرار دادن تعـدادی از 

ایتـام توسـط شـرکت و همچنیـن پوشـش ایتـام 

توسط بخش قابل توجهی از پرسنل احیا استیل، 

و سـایر مشـارکت های عمومـی ماننـد الیروبـی 

رودخانه هـا و... در تـالش هسـتیم تـا در بهبـود 

وضعیـت منطقـه گام هـای موثـر و در خـور نـام 

»دیار مرد میدان« داشته باشیم.

توجه به استانداردها در شرکت فوالد بافت ■

احیـاء  توسـعه شـرکت  و  برنامه ریـزی  مدیـر 

اسـتیل فـوالد بافـت از دیگـر فعالیت هـای قابـل 

ذکـر در شـرکت در سـال گذشـته، پیاده سـازی و 

اسـتقرار کامـل سـامانه یکپارچـه MIS  دانسـت 

تصریـح کـرد: تمامـی فرایندهـای حـوزه مالـی و 

اداری ، خریـد، فـروش، انبـار، تولیـد، نگهـداری و 

هـوش  آزمایشـگاه،  کیفیـت  کنتـرل  تعمیـرات، 

صـورت  بـه  مدیریتـی  داشـبوردهای  و  تجـاری 

یکپارچه و کامال مکانیزه صورت می پذیرد.

وی اظهـار کـرد: از سـال گذشـته سیاسـت 

مدیریـت ارشـد و معاونیـن شـرکت بـر ایـن قـرار 

و  الزامـات  تامیـــن  هــــدف  بــــا  کـــه  گرفــــت 

خواسـته های کلیـه ذی نفعان، پایـداری کیفی و 

کمی محصول و فراهم سـاختن زمینه آگاهی و 

آمـوزش و در راسـتای سـالمتی ایمنـــی کلیـــه 

پرسـنل و همچنیـن حفاظـت از محیــط زیسـت 

و  بـه طـور کاربـردی  اسـتانداردهای مدیریتـی 

عملیاتـی پیاده سـازی شـوند و بـه همیـن منظـور 

در اوایـل خـرداد مـاه سـال جـــاری وارد مرحلـــه 

 ،ISO9001مدیـــریتـــی سیستـم هـــای  ممیــــزی 

خواهیـم   ،ISO10015  ،ISO45001  ،ISO14001

شـد و اعتقـاد داریـم اسـتانداردهای مدیریتـی 

بـرای مـا یـک هـدف نیسـت؛ بلکـه یـک مسـیر 

ادامه دار خواهد بود.

در موضوع فروش، شرکت احیا 
استیل فوالد بافت ملزم به رعایت 

برنامه وزارت صمت است؛ از 
این رو ذیل برنامه تعیین شده، 

محصول تولیدی به صورت 
مستقیم و با قیمت مصوب به 

شرکت های تولیدی حوزه صنایع 
فوالدی عرضه می شود



فــوالد

هفتهنامه

15
 é شماره  é 167 خرداد ماه 1400

www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

٤٩ �تهران، سعادت آباد، نرسيده به خروجى نيايش، خيابان ٢٦ يا حق طلب غربى, پال

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢



فــوالد

هفتهنامه

16
é 1400  خرداد ماه é 167  شماره 

رئیـس سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل ایران گفت: سیاسـت گذاری های غلط باعث شـد که صـادرات مواد اولیـه فوالدی به 
آسـانی انجـام شـود و تولیدکنندگان محصـوالت نهایی فوالدی با توجه به اعمال تعرفه های سـنگین از سـوی کشـورهای منطقه، به 

تدریج این بازارها را از دست بدهند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران:

قاسـمعلی جبـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  شـرایط  قطعـا  داشـت: 

کشور از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می کند 

یـک  داشـت  توجـه  بایـد  نیسـت.  آن  از  جـدا  و 

رونـق  باعـث  نظارتـی  سیسـتم  دارای  اقتصـاد 

اقتصـادی می شـود امـا یـک سیسـتم اقتصـادی 

تحت کنترل عکس آن عمل می کند. حاشیه های 

صنایع فلزی بسیار زیاد شده و برخی قصد دارند 

بـه صـورت بی مـورد از ایـن صنایـع بـه نفـع خـود 

بهره بـرداری کننـد. بـه طـوری کـه بـر وضعیـت 

آشفته اقتصادی کشور دامن زده اند.

وی افـزود: قیمـت فلـزات بـه نسـبت تولیـد 

ناخالص داخلی کشـور و سـرانه درآمد بسیار باال 

بـوده و ایـن موضـوع باعـث شـده اسـت کـه توان 

خریـد فلـزات اساسـی در چنـد دهـک از جامعـه 

وجود نداشـته باشـد و فلزات تنها در دهک های 

خاصـی مصـرف می شـود. در نتیجـه فلـزات در 

کشـور مـا بـه دلیـل گرانی بیـش از حد نمی تواند 

از رونـق مناسـب برخـوردار باشـد زیـرا قیمـت آن 

گران است. هنگامی که 6 دهک جامعه توانایی 

خریـد محصـوالت فلـزی بـرای بهبـود وضعیـت 

زندگی خود را نداشته باشند، طبیعتا بخشی از 

صنایع فلزی از رده خارج می شوند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

خاطرنشان کرد: بسیاری از دهک های جامعه با 

توجـه بـه گـران شـدن کاالهـا در کشـور ازجملـه 

لولـه و پروفیـل حتـی در مصـرف معمـول ماننـد 

ساختمان، لوازم خانگی و... را ندارند و درنتیجه 

صنعت لوله و پروفیل در کشور دچار رکود شده 

و از رونق افتاده است. حتی در مورد پیش بینی 

سـال جـاری می تـوان گفـت همـه جامعـه منتظر 

تحوالت سیاسی در کشور ما و رویکرد اقتصادی 

کلـی  طـور  بـه  هسـتند.  آینـده  جمهـور  رئیـس 

بـر  خوبـی  شـرایط  اکنـون  کـه  گفـت  می تـوان 

صنعت لوله و پروفیل کشور حکم فرما نیست.

جبـاری اذعـان کرد: شـرایط اقتصادی کشـور 

بسـیار ناپایـدار اسـت؛ به طوری که نـرخ از باالی 

30 هـزار تومـان بـه 25 هزار تومـان در دو ماه قبل 

رسـید و با انتشـار اخبار مثبت از مذاکرات وین 

بـرای برجـام، حتـی نـرخ ارز بـه حـدود 20 هـزار 

آن  قیمـت  دوبـاره  امـا  کـرد  سـقوط  نیـز  تومـان 

با سیاست گذاری های غلط، بازارهای صادراتی را از 
دست دادیم
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انتظـار  تولیدکننـدگان  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

داشتنــــد کــــه کاهـــش نـرخ ارز بـه عنـــوان یـک 

شـاخص اقتصادی، بر سایر مولفه های اقتصادی 

نیـز اثـر خـود را بگـذارد امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد و 

موج ناامیدی تولیدکنندگان را فرا گرفته است. 

متاسفانـــه اقتصـــاد کشـــور مـا شـرطی شـده و 

همـواره انتظار تورم و افزایش قیمـت وجود دارد 

و کوچک ترین کاهش قیمتی بالفاصله با افزایش 

قیمتی دوچندان جبران می شود.

به خام فروش تبدیل شده ایم! ■

رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

فـوالدی تاکیـد کـرد: صنعـت لولـه و پروفیـل در 

مناسـبی  چنــــدان  وضعیـــت  از  حاضـر  حـال 

برخـــوردار نیســـت. در حالـــی که کشــــور ما در 

منطقـه خاورمیانـه پیشـتاز تولیـــد محصـــوالت 

اسـت.  بـوده  پروفیـل  و  لولـه  ویـژه  بـه  فـوالدی 

اعمـال سیاسـت هایی بـر ایـن صنعت باعث شـد 

صنایع لوله و پروفیل بازارهایی که با سختی در 

منطقه به دسـت آورده بودیم، از دسـت بدهیم. 

نتواننـد  پروفیـل  و  لولـه  تولیـد  واحدهـای  اگـر 

صـادرات انجـام دهنـد، دیگـر حرفـی برای گفتن 

نخواهند داشت.

خوبـی  شـرایط  متاسـفانه  کـرد:  عنـوان  وی 

کشـور  فـوالدی  محصـوالت  صـادرات  بـرای 

تعریـف نشـده اسـت. در نتیجـه بـه جـای اینکـه 

مسئوالن با مذاکرات خود با کشورهای همسایه 

تعرفه هـای ترجیحـی بـرای کاالی فـوالدی ایرانـی 

تنظیـم کنند، هیـچ اقدامی صورت نگرفـت و در 

همیـن حـال، بسـیاری از کشـورهای منطقـه نیـز 

تعرفه هـای سـنگینی را روی محصـوالت فـوالدی 

ایرانـی اعمـال کردنـد. ایـن تعرفه هـای مضاعـف 

باعـث شـده اند تا محصـوالت نهایی فـوالد ایران 

گران تـر از محصـوالت دیگـر تولیدکننـدگان در 

دنیــــا باشـد. بنابرایــــن بازارهـای منطقـــه ای از 

دست رفتند.

جبـاری با انتقـاد از نوع صادرات محصوالت 

فـوالدی ایـران، تصریـح کـرد: کشـور مـا بـه یـک 

خام فروش تبدیل شـده اسـت و با صادرات مواد 

اولیـه از ایـران بـه برخـی کشـورهای منطقـه، ایـن 

کشـورها اقـدام بـه تاسـیس کارخانـه کرده انـد و 

فـوالدی  بـه صـادرات محصـوالت  نیـازی  دیگـر 

ایران ندارند.

عرضه و تقاضا باید شرایط بازار را تعیین کند ■

رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

فوالدی ضمن گالیه نسبت به عرضه مواد اولیه 

در بـورس کاال، ابـراز کـرد: عرضه و تقاضا در بازار 

باید قیمت محصوالت نهایی را تعیین کند. در 

گذشته عرضه و تقاضا جایگاه بهتری نسبت به 

وضع حاضر داشت.

وی ادامـه داد: از زمـان عرضـه عمـده مـواد 

اولیـه در بـورس کاال، قیمـت آن حداقـل 20 برابـر 

کـه سیاسـت  طـوری  بـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

عرضــــه در بـورس بـــه ســـود تولیـــدکننده و 

مصرف کننده نبوده است. بورس کاال در اقتصاد 

اقتصـاد  کـه  حالـی  در  جـواب می دهـد.  سـالم 

ایران و حتی عرضه و تقاضا در بورس به صورت 

دستوری تعیین می شود.

جباری اضافه کرد: با اینکه در یکی دو سـال 

اخیـر تـالش شـده تولیدکننـدگان ورق فـوالدی، 

محصـوالت خـود را در بـورس عرضـه کننـد امـا 

همچنــــان بــــازار ورق ملتهــــب بــــوده و تعـــــدد 

نشـده  التهـاب  کاهـش  باعـث  عرضه کننـدگان 

اسـت. هرچنـد کـه تولیدکننـدگان ورق بایـد از 

دسـتورالعمل های صـادره از نهادهـای ذی ربـط 

تبعیت و محصوالت خود را در بورس بیاورند و 

عرضه و تقاضا را سالم کنند. با این حال، افزایش 

عرضه هـا منجـر به کاهش قیمـت و اثر مثبت بر 

بازار نشده است.

مسئوالن دست از دخالت در بازار بردارند ■

رئیــــس سندیکـــای تولیدکننـــدگان لولـــه و 

پروفیـل فـوالدی از مسئـــوالن درخواســــت کــــه 

دست از دخالــت در بازار بکشنـد و اجازه دهند 

و  تولیدکننـده  توسـط  بـازار  تقاضـای  و  عرضـه 

مصرف کننده قیمت نهایی را تعیین کنند زیرا 

ایـن بــــازار بـه دخالـــت و برخـــورد گازانبـری بـا 

تولیدکنندگان نیاز ندارد.

به گفته وی، در بازار باید یک سیستم نظارت 

کیفـی حکمفرمـا باشـد تـا هم عرضـه و هم تقاضا 

در آن شفاف شوند و این در حالی است که برای 

ایـن رونـد مزاحمـت ایجـاد می شـود کـه ایـن امـر 

برای تولیدکنندگان هزینه ایجاد می کند.

جبـاری مطـرح کـرد: افزایش قیمت به دلیل 

تـورم باعـث شـده اسـت کـه تولیدکننـدگان از 

پـس هزینه هـای خـود بـه ویژه صـادرات برنیایند 

و ابتدا با کاهش تولید مواجه شـوند و سـپس با 

کاهـش نیـروی انسـانی، اشـتغال نیـز از دسـت 

می رود. ضمن اینکه با از دسـت رفتن تدریجی 

آن  بـر  بـه طـور سـنتی  بازارهـای صادراتـی کـه 

حاکـم بودیـم، بازگشـت بـه ایـن بـازار تقریبـا غیر 

ممکن است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

خاطرنشـان کـرد: اگـر مسـئوالن گمـان می کننـد 

فلـزی در خاورمیانـه  ایـران، قطـب صنایـع  کـه 

اسـت، بایـد به صنعتگرها اجـازه دهد راه خـود را 

در این بازار پیدا کنند و از دخالت و دسـتور در 

ایـن بـازار بپرهیزنـد. اگـر هـم قـرار اسـت بـرای 

ایـن امـر در  بایـد  صنعـت تصمیم گیـری شـود، 

حضور صاحبان صنایع انجام شود.

وی تصریــــح کــــرد: ممنوعیـــت واردات و 

صادرات برای برخی کاالها باعث شـده اسـت تا 

تولیدکنندگان وابسـته به این مسـائل، به تدریج 

فعالیت اقتصادی خود را کنار بگذارند. به طــور 

واضح اگر یک تولیدکننده بتواند بازار بهتری از 

بازار داخل بیابد، مبادرت به صادرات کند و در 

مقابـل اگـر یک تولیدکننده نیاز بـه واردات مواد 

کنـد.  واردات  بـه  اقـدام  باشـد،  داشـته  اولیـه 

اعمـال تعرفـه بـر واردات، بـازار کاذب در کشـور 

طـور  بـه  قیمت هـا  افزایـش  بـه  و  کـرده  ایجـاد 

تصنعی منجر شده است.

بسیاری از دهک های جامعه با 
توجه به گران شدن کاالها در 

کشور ازجمله لوله و پروفیل حتی 
در مصرف معمول مانند ساختمان، 

لوازم خانگی و... را ندارند و درنتیجه 
صنعت لوله و پروفیل در کشور دچار 

رکود شده و از رونق افتاده است
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مسیر توسعه را زیر سایه قانون می پیماییم

عرضه صادراتی شمش در بورس، شفافیت در قیمت گذاری را در پی دارد
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دبیـر سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایران گفـت: رینگ صادراتـی آلومینیوم تـازه آغاز به کار کرده اسـت کـه امیدوار هسـتیم این امر 
استمرار یابد تا از داللی و خام فروشی مواد اولیه جلوگیری کند.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

عرضه صادراتی شمش در بورس، شفافیت در 
قیمت گذاری را در پی دارد

بـا  گفت وگـو  در  حقیقـی  صادق  نیـت  آریـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در 

خصـوص معامالت صادراتی شـمش آلومینیومی 

شـمش  عرضـه  داشـت:  اظهـار  کاال،  بـورس  در 

از  کاال،  بـورس  صادراتـی  رینـگ  در  آلومینیـوم 

مدت ها پیش پیگیری شده بود تا به منظور ایجاد 

شـفافیت در قیمـت و شـرایط صـادرات اجرایـی 

شـود؛ چراکه در گذشـته شاهد بودیم شرکت های 

کاغـذی بـه وجـود آمده بودند که آلومینیـوم را به 

قیمتـی خریـداری کـرده و بـه یـک قیمـت دیگر به 

مصرف کننده اصلی می فروختند؛ آن ها در واقع، 

تولیدکننده نبوده و دالل بودند!

وی افزود: سـودی که باید اسـملترها از فروش 

شمش آلومینیومی دریافت می کردند، در جیب 

دالل هایـی رفـت که بعضا در همان شـرکت ها نیز 

مسندی را در اختیار داشتند. به صورت کلی در 

آن سـوء اسـتفاده هایی می شـد و یـک وضعیـت 

نابه سـامان در صـادرات محصـوالت آلومینیومـی 

وجود داشت و همین تقسیم ناعادالنه سود باعث 

شد تا دالالن به خاطر کسب سود بر خالف منافع 

ملـی، عالقـه خاصـی بـرای صـادرات مـواد اولیـه 

آلومینیومی و در اصل خام فروشی پیدا کنند.

عرضه صادراتی آلومینیوم استمرار داشته باشد ■

این کارشـناس صنعت آلومینیوم تاکید کرد: 

رینگ صادراتی آلومینیوم تازه شروع به کار کرده 

اسـت که امیدوار هسـتیم این امر اسـتمرار یابد تا 

از داللی و خام فروشـی مواد اولیه جلوگیری کند. 

شفافیتی معامالت صادراتی می تواند در قیمت 

آلومینیـوم در بـازار داخلـی تاثیـر مثبـت داشـته 

باشد. به این خاطر که از سال 1392 تا 1396، بنا بر 

بـرای  آلومینیومـی  بـود کـه قیمـت شـمش  ایـن 

تولیدکننــــده داخلـی 5 درصـــد پایین تـــر از نـــرخ 

صادراتی باشد ولی هیچوقت این امر محقق نشد 

صـــــادرات،  واقعــــی  نــــرخ  اعــــالم  در  چــــون 

سـهل انگاری هایی صـورت می گرفـت و همیشـه 

قیمت شمش آلومینیومی در بازار داخلی باالتر از 

نـرخ صادراتـی آن بـود. در حـال حاضـر، قیمـت 

عـدد  کاال  بـورس  تابلـوی  در  صادراتـی  شـمش 

مشـخصی دارد و ایـن باعـث شـده اسـت تـا بتـوان 

قیمـت داخلـی را نیـز بـر مبنـای آن، تعییـن کـرد و 

حمایـت از تولیـد داخلـی و صـادرات محصـوالت 

نهایی به واقع شکل بگیرد.

قیمت داخلی آلومینیوم با کاهش نرخ دالر،  ■

افت نکرد

دبیـر سـندیکای صنایع آلومینیـوم ایران در 

ادامـه بـه تاثیرگـذاری افزایـش قیمـت جهانـی 

آلومینوم روی صنعت آلومینیوم کشـور اشـاره 

و تصریـح کـرد: قیمـت آلومینیـوم در کشـور به 

دو مولفه بسـتگی دارد که اول نوسـان نرخ ارز 

و دوم نوسـان نـرخ جهانـی اسـت؛ بـا بـاال رفتـن 

نـرخ جهانـی، قیمـت آلومینیـوم هـم بـه همـان 

تناسب افزایش می یابد.
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تامیـن  خصـوص  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

آلومینای مورد نیاز، در حال حاضر 80 درصد نیاز 

خود به آلومینا را از طریق واردات تامین می کنیم 

کـه قیمـت ایـن محصول، تابعـی از قیمت جهانی 

آلومینیوم است. بنابراین قیمت آلومینا با قیمت 

جهانی آلومینیوم و قیمت شـمش نیز با آن رشـد 

پیـدا می کنـد. هرقـدر قیمـت جهانـی آلومینیـوم 

افزایش یابد، سـهم سـایر بخش ها مانند دسـتمزد، 

هزینه انرژی و... نوسان پیدا می کند و در قیمت 

تمـام شـده سـهم این مولفه ها متغیر خواهـد بود. 

صنایـع  و  نیسـت  ایـران  مختـص  تنهـا  امـر  ایـن 

آلومینیومـی همـه دنیـا از نوسـان قیمت جهانی 

آلومینیوم متاثر است.

این کارشـناس صنعت آلومینیوم ادامه داد: 

دیگـــــر مولفــــه تاثیــــرگذار در قیمــــت داخلــــی 

آلومینیوم همان نوسان قیمت دالر است. برابری 

وجــــه نقـــد رایــــج کشـور بـا نــــرخ دالر بـر خـالف 

کشـورهای دیگر که همواره در یک دامنه بسـته 

نوسـان دارنـد، متغیـر اسـت. در ایـن مـدت کـه 

را  زیـادی  آلومینیـوم در LME، صعـود  قیمـت 

تجربه کرد، از سـوی دیگر دالر دچار سـقوط نرخ 

شــــد امـا آنقـــدر کــــه انتظــــار می رفـت در بـازار 

داخلی، قیمت  داخلی افت نداشت و انتظارات 

را بـرآورده نکـرد. بـه ایـن ترتیب، دو مولفه قیمت 

جهانی آلومینیوم و نرخ دالر، روی هم اثربخشی 

مثبـت و منفـی دارد و همدیگـر را گاه خنثـی و 

تشدید می کنند.

افزایش رقابت در بورس، خام فروشی را  ■

تضعیف  می کند

حقیقـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« کـه بـه طـور کلـی بـورس کاال تا چـه میزان 

می  توانـد در افزایـش صـادرات تاثیرگـذار باشـد، 

تصریح کرد: سـهم بورس در افزایش صادرات کم 

اسـت و در واقـع بایـد گفـت بـورس کاال، محلـی 

است برای تالقی عرضه و تقاضا و کشف قیمت. 

در افزایـش صـادرات خیلی نقش کمک کننـده ای 

بتوانـد در شـفافیت قیمـت  بـورس  اگـر  نـدارد. 

تاثیرگـذار باشـد و بـر اسـاس آن بتوانیـم قیمـت 

مناسـبی را بـرای مـواد اولیه تولیـد شـده در داخل 

کشـور تبییـن کنیم، بسـیار حائـز اهمیـت خواهد 

بـود. در ایـن صـورت، از وضعیـت نابسـامان باالتـر 

بـه  نسـبت  داخلـی  اولیـه  مـواد  قیمـت  بـودن 

صادراتـی، رهایـی می یابیـم. البته می تـوان انتظار 

محصـوالت  بـرای  رقابـت  امـکان  کـه  داشـت 

بـه  بیشـتر شـود، خام فروشـی  اگـر  آلومینیومـی 

مراتب تضعیف و صادرات محصول نهایی تقویت 

شـود و در پـی آن، اشـتغال زایی، ارزش افـزوده و 

ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل شود.

برگرداندن ارز، فرایندی دردسرساز ■

دبیـر سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایـران در 

خصـوص موانـع قانونـی که صنعت آلومینیـوم به 

ویـژه حـوزه پایین دسـت بـا آن هـا روبـه رو هسـتند، 

تصریـح کـرد: اولیـن مـورد، قوانیـن دسـت وپاگیر 

گمرکی و بازگشت ارزحاصل از صادرات است؛ با 

توجه به شرایط موجود که به علت وضع تحریم ها، 

ارتباطـات پولـی و بانکـی بـا کشـورهای دیگـر قطع 

شده است، برگشت ارز حاصل از صادرات، فرایند 

مشکل سـاز و هزینه بـری اسـت کـه باعـث شـده 

هزینه های تولیدکننده افزایش یابد و امکان رقابت 

در بـازار صادراتـی را از آن بگیـرد. حتـی تـا قبـل از 

اینکه تحریمی علیه کشور وضع شود، برای نقل  و 

انتقـال پـول، هزینـه شـنگینی را بـرای جابه جایـی 

این مبلغ باید پرداخت می کردیم.

وی اضافـه کـرد: یک تولیدکننده چه محصول 

خـود را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند و چـه از 

طریـق صـادرات، قطعا نیاز اسـت درآمـد حاصل از 

فـروش محصوالت خـود را دریافت کـرده و دوباره 

بتوانـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را تهیـه کنـد. 

همچنین دسـتمزد کارگران خطوط تولید شـرکت 

خود را پرداخت کرده و سایر هزینه های جانبی را 

نیز تامین کند. وقتی این قوانین سخت گیرانه را 

مسئولین بدون در نظر داشتن بسیاری از مولفه ها، 

وضـع می کننـد، باعـث خواهـد شـد تـا سـرعت و 

مقـدار صـادرات بـه شـدت کاسـته شـود. افزایـش 

نرخ ارز در سـال  گذشـته، با وجود تمام ایرادها، 

می توانسـت موجـب جهـش صادرات شـود ولی 

با تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های غلطی 

که اعمال شـد، مشـاهده کردیم که صادرات نه 

تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش چشـمگیری 

هم داشت.

قوانینی که مانع تولید هستند ■

حقیقی تاکید کرد: موانع قانونی، همه صنایع 

کشور به خصوص صنعت آلومینیوم را تحت تاثیر 

منفی قرار داده است. عالوه براین، قوانینی که در 

مـورد ورود موقـت کاال هـم لحـاظ شـده اسـت، 

دردسرسـاز اسـت. همچنیـن در حـال حاضـر در 

کاالی  کـه  می کنیـم  مشـاهده  هـم  کاال  بـورس 

صادراتـی کـه در رینـگ صادراتی عرضه می شـود، 

حتمـا بایـد بـه خـارج از کشـور صـادر شـود و اجـازه 

هیچ گونـه ورود بـه بـازار داخلـی را نـدارد کـه ایـن 

قانونی غلط و ناپخته است.

وی یـادآور شـد: متاسـفانه بـا وجـود تذکرهـای 

فـراوان بـرای رفع چالش ها، وزارت صنعت، معدن 

و تجارت به شدت کند عمل می کند و نامه های 

ابـالغ شـده بـه ایـن وزارتخانـه مـدام در واحدهـای 

مختلف آن پاس کاری می شوند.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در پایان 

گفت: سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، تنها نهاد 

تخصصی صنعت آلومینیوم در کشـور اسـت که 

می توانـد مـواد معدنـی تـا محصـول نهایـی همـه 

رسته های این صنعت را در بر بگیرد. این انجمن، 

می توانـد بازوی کارشناسـی و کمکـی بزرگی برای 

وزرتخانه تلقی شـود اما متاسـفانه وزارتخانه هیچ 

توجهی ندارد و نامه ها تنها بایگانی می شوند. اگر 

بـه موقـع بـه ایـن تذکـرات و نامه هـای ارسـالی از 

سـوی سـندیکای صایع آلومینیوم ایران، رسیدگی 

شـود، حداقـل می تـوان جلـوی تکـرار اشـتباهات 

مذکـور را گرفـت کـه حتـی در ایـن روزهـای پایانـی 

دولت فعلی نیز ادامه دار است.

قیمت آلومینیوم در کشور به دو 
مولفه بستگی دارد که اول نوسان 
نرخ ارز و دوم نوسان نرخ جهانی 

است؛ با باال رفتن نرخ جهانی، 
قیمت آلومینیوم هم به همان 

تناسب افزایش می یابد
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مدیـر اجرایی شـرکت آلومینیوم پارس گفت: در دو سـال گذشـته موفق شـدیم با حفظ میزان اشـتغال، حجم تولیـد را افزایش دهیم 
که ثمره آن، افزایش تدریجی سوددهی و رهایی از ورشکستگی بود.

مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم پارس:

مسیر توسعه را زیر سایه قانون می پیماییم

هوشـنگ گـودرزی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

ورشکسـتگی  شـمول  از  شـدن  خـارج  داشـت: 

ملـزم بـه طـی کـردن مراحـل خاصـی بـوده امـا 

از  حقیقـت  در  آلومینیـوم  شـرکت  هم اکنـون، 

زیان دهی خارج شده است.

وی افزود: طبیعتا حمایت دادگستری، اداره 

ورشکستگی کشور به نوعی به نوبه خود باعث 

دفـع شـر بانک هـا شـد و برنامه ریزی هـا بـه ایـن 

تولیـد  بـه  ایـن شـرکت  کـه  رفـت  پیـش   سـمت 

برسـد. وقتی شـرکت ها به هر طریقی مشکل دار 

دسـت  بـه  بـه  حاضـر  مدیـری  هیـچ  می شـوند، 

گرفتن امورات آن نیسـت و از دالیل اساسـی این 

اتفـاق آن اسـت کـه بانک هـا هـر شـخصی را کـه 

وارد آن شـرکت شـود و چـه عضـو هیئـت مدیـره 

و  ممنوع المعاملـه  مدیرعامـل،  چـه  و  بشـود 

ممنوع الخـروج می کننـد. بـه همیـن علـت نیـز 

سال هــــا هیـچ مدیــــری حاضــــر بـه قبــــول ایـن 

مسئولیت نبوده و نیست.

سخت کوشی، آلومینیوم پارس را سرپا کرد ■

مدیـر اجرایـی شـرکت آلومینیـوم پـارس در 

ادامـه گفـت: زمانـی کـه یـک شـرکت ورشکسـته 

می شـود، طبیعتـا مسـائلی بانکـی آن، بـه اداره 

امـور ورشکسـتگی کشـور منتقـل می شـود. در 

ایـن زمینـه شـرکت آلومینیـوم پـارس بـا چالشـی 

مواجـه نیسـت. تمـام کارکنـان ایـن شـرکت هـم 

اتـالف  بـه جـای  و  را کردنـد  تـالش خـود  همـه 

وقت، به اتفاق یکدیگر موفق شدیم شرکت را به 

سـوددهی برسـانیم. عـالوه  بـر ایـن موضوعـات، 

نوسـازی  و  بازسـازی  نظیـر  دیگـری  مولفه هـای 

ماشیـــن آالت، افزایــــش سهــــم بـازار و همچنیـن 

آلومینیومـی  محصـوالت  بـرای  تقاضـا  افزایـش 

ایرانـی بـه دلیـل تشـدید تحریم هـا و افزایـش نرخ 

ارز، باعث شد تا شرکت سرپا شود.

از ضرر تا سوددهی ■

گــــودرزی اذعــــان کرد: شرکـــت آلومینیــوم 

پارس در سـال 1393 ورشکسـت و در سال 1394، 
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بـه صـورت رسـمی اعـالم ورشکسـتگی کـرد؛ در 

نهایـت، در نیمـه دوم همـان اقـدام به در دسـت 

کـردم.  پـارس  آلومینیـوم  شـرکت  امـور  گرفتـن 

طبـق آمـار، ایـن شـرکت در پنـج ماهـه ابتدایـی 

سال 1394، به مبلغ هفت میلیارد و 400 میلیون 

تومـان زیان دهـی داشـت. در هفـت ماهه بعدی 

یعنی از 6 شهریور ماه 1394 تا پایان همان سال، 

میـزان زیاد دهـی را به سـه میلیـارد و 900 میلیون 

سـود  سـال 1395،  در  و  دادیـم  کاهـش  تومـان 

بـه  شـروع  سـپس  شـد.  حاصـل  جزئـی  بسـیاز 

بررسی گلوگاه های تولید، رفع مشکالت خطوط 

تولیـد، بازسـازی ماشـین آالت، بررسـی عملکـرد 

دسـتگاه ها و افزایـش کیفیـت و کمیت محصول 

نهایـی بـه واسـطه کار روی بعضـی از بخش هـای 

خطوط تولید کردیم.

روند افزایشی میزان تولید ■

مدیــــر اجرایــــی شرکــــت آلومینیـــوم پـارس 

همچنیــــن عنـــوان کــــرد: تعهـــد دادیـــم فـردی 

استخدام نشود و تعدیل نیرو را هم حتی المقدور 

در دسـتور کار خود قرار ندهیم که خوشـبختانه 

ایـن امـر نیـز به تدریـج در سـال 1395، به افزایش 

آلومینیـوم  مسـئولیت  کـرد.  کمـک  سـوددهی 

پـارس را بـا تولیـد سـاالنه 12 هـزار تـن بـه عهـده 

بـه  را  تولیـد  میـزان  سـال 1399،  در  و  گرفتیـم 

22هـزار تـن محصـول آلومینیومی رسـاندیم و در 

سال 1400 نیز تصمیم به تولید حدود 24 هزار تن 

محصول داریم.

تدبیر برای سوددهی شرکت ■

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه سـوال خبرنگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه سبد محصوالت 

آلومینیـوم پـارس چـه تغییـری داشـته و آیـا ایـن 

موضـوع بـه سـوددهی ایـن شـرکت کمـک کـرده 

اسـت یـا خیـر، تصریح کـرد: در حقیقـت، نگرش 

مدیریتـی ایـن بـوده اسـت که تولیـد محصوالت 

زیـان ده کـه بایـد زیـر قیمـت واقعـی بـه فـروش 

رسـانیده می شـدند را متوقـف کردیـم و بـه ایـن 

ترتیـب توانسـتیم جلـوی زیان دهـی را بگیریـم. 

پـس از مدتـی، بـه تدریـج شـروع بـه تولیـد همان 

محصـول کردیـم امـا قیمـت آن را افزایـش دادیم؛ 

بـه طـوری کـه بـه قیمـت تمـام شـده محصـول، 

میزان سود منطقی 5 تا 6 درصد اضافه کردیم.

وی در ادامه توضیح داد: وظیفه اصلی ما، حفظ 

اشـتغال افـراد حاضـر در شـرکت و همچنین بیـرون 

آمـدن از وضعیـت زیان دهـی و سـرپا نگهداشـتن 

اصـال  میـزان سـود  بـه  و  بـود  پـارس  آلومینیـوم 

توجهـی نداشـتیم که ثمـره این کار در سـال دوم 

فعالیت در این شرکت به بار نشست. به تدریج 

ادامـه رونـد سـوددهی و پیشـرفت، روی  بـرای 

کیفیـت محصوالت خود بسـیار کار کردیـم و آن 

را افزایـش دادیـم. همچنیـن نـوع بسـته بندی را 

تغییـر دادیـم و گلوگاه هایـی که مانـع روند تولید 

شده بودند را مرتفع ساختیم. بنا به تجربه سی 

ساله فعالیت در صنعت آلومینیوم، با شناختی 

که از موانع تولیدی و عواملی که باعث کاهش 

را  معضـالت  تـا  کردیـم  تـالش  می شـدند،  آن 

برطـرف کنیـم و تـا بـه هـر انـدازه کـه می توانیـم 

تولید را افزایش دهیم.

تجمیع هزینه های تولید ■

گـودرزی خاطرنشـان کـرد: هزینه هـای ثابـت 

تولیـد و کارخانـه بایـد سرشـکن شـوند تـا بتـوان 

مقـدار بیشـتری محصول تولیـد کرد؛ اگر مـا 800 

نفر کارگر داشته باشیم، این افراد حقوق خود را 

دریافـت می کننـد؛ چـه 100 تـن محصـول تولیـد 

کنیـم و چـه دو هـزار تـن تفاوتی نـدارد اما اگر دو 

هزار تن تولید داشـته باشـیم، حقوق افراد در هر 

کیلوگـرم تولیـد، کمتـر خواهـد شـد. هزینه هـای 

ایـن  بـه  باالتـر می شـوند و  ثابـت جـذب تولیـد 

ترتیب به سوددهی خواهیم رسید. از سال سوم 

بـه بعـد شـرکت بـا تمـام ظرفیـت خـود بـه تولیـد 

بـرای  نیـز  را  جدیـدی  برنامه هـای  و  پرداخـت 

شرکت در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته، یک ماشین 

تولیـد فویـل آلومینیومـی که سـال ها در شـرکت 

از آن استفاده نشده بود را با اعمال تغییرات در 

طراحـی، خریــــد قطعــــات مــــورد نیــــاز بــــرای 

راه انـدازی ماشیـــن و سیستــــم الکتــــرونیک آن 

توسـط خـود تکنسین هــــای فنــــی و الکتــــریکی 

شـرکت، وارد خط تولید کردیم و تقریبا هر سـال 

به صورت سه شیفت و با تمام ظرفیت مشغول 

مواردی نظیر بازسازی و نوسازی 
ماشین آالت، افزایش سهم بازار 
و همچنین افزایش تقاضا برای 
محصوالت آلومینیومی ایرانی به 

دلیل تشدید تحریم ها و افزایش 
نرخ ارز، باعث شد تا شرکت 

سرپا شود
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تولید هسـتیم و این دسـتگاه نیز بدون وقفه در 

حال تولید است.

تنها حمایت دولتی می تواند خودکفایی در  ■

تولید را به وجود بیاورد

مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم پارس تصریح 

کرد: متاسفانه دستگاه های دولتی بیش از آنچه 

کـه عمـل کننـد، شـعار می دهنـد. اغلـب اوقات 

در خصـوص حمایـت از تولیـد و رفـع موانـع آن، 

تنهـا شـعار داده شـده و تدبیـری بـرای رفع موانع 

تولید اندیشـیده نشـده اسـت. حداقل کاری که 

دولـت می توانـد انجـام دهـد ایـن اسـت کـه از 

واردات محصوالتـی کـه در داخـل کشـور تولیـد 

می شـود، جلوگیری کند. طبیعی اسـت اگر این 

امر به طور مطلوب انجام شـود، در همه صنایع 

پایین دسـتی و باالدسـتی رونـق بیشـتری شـکل 

می گیـرد و بـه ایـن سـمت می رونـد کـه تولیـد 

محصـوالت خـود را هـم از لحـاظ کیفـی و هـم 

کمـی بهبـود ببخشـند. علی رغـم ایـن کـه ایـن 

خواسـته، جزو قانون مجلس اسـت اما متاسـفانه 

بـه آن توجـه نمی شـود. بـا ایـن اوصـاف، هنوز هم 

جلـوی واردات آن طـور کـه باید گرفته نمی شـود 

راحتـی  بـه  هسـتند،  واردکننـده  کـه  افـرادی  و 

قوانین را دور می زنند.

گودرزی اضافه کرد: طبیعتا وقتی شرکت ها 

حمایـت نشـوند، بـا مشـکالت سـنگینی ماننـد 

ناتوانـی در پرداخـت بدهی هـای بانکـی مواجـه 

می شـوند و در نهایـت بـه مرحلـه ورشکسـتگی 

عمومیـت  مسـائل  از  بعضـی  رسـید.  خواهنـد 

در  کـه  نقدینگـی  کمبـود  یـا  نداشـتن  دارنـد؛ 

بسـیاری از شـرکت های تولیدکننده بسیار پایین 

بـوده امـا نـرخ وام بانکـی برای صنعت به شـدت 

باال اسـت. دولت بهتر اسـت در تعرفه آب، برق 

و گاز بـرای صنایعـی کـه در حـال اشـتغال زایی و 

ترویج آن هسـتند، ارفاقی داشـته باشـد و کمک 

کند. در کنار این موضوع، سـازمان بیمه تامین 

ایـن راه، مبلـغ کمتـری را از  اجتماعـی نیـز در 

کارفرمایان دریافت کند. مطمئن باشید اگر به 

بـه  شـود،  ویـژه ای  و  خـاص  توجـه  مسـائل  ایـن 

خودکفایی تولید خواهیم رسید.

وی در پایان یادآور شد: خودکفایی در تولید 

در هـر کشـور مسـئله ای خـاص تلقـی می شـود. 

اگر شـرکتی مثل آلومینیوم پارس و شـرکت های 

مشـابه وجـود نداشـته باشـند، نیازهـای داخلـی 

بایـد وارد شـوند و فرقـی هـم نـدارد که ایـن امر از 

چـه سـمت جغرافیایـی صـورت بپذیـرد. هـم مـا 

تـالش خـود را بایـد افزون کنیـم و هم دولت باید 

حمایت بیشـتری کند تا تولید داخلی، کشـور را 

بـه  وقتـی  سـازد.  بی نیـاز  محصـول  واردات  از 

بـه  بالطبـع  شـدیم،  بی نیـاز  واردات  از  تدریـج 

سمت صادرات نیز پیش خواهیم رفت. شرکت 

آلومینیـوم پـارس در دو سـال گذشـته، در حـوزه 

صادرات نیز فعالیت کرده و جزو 100 شرکت برتر 

آلومینیومـی  فویـل  تولیـد  برتـر  برنـد  و  کشـور 

انتخـاب شـده اسـت. بایـد گفـت کـه زیـر سـایه 

قانون به تمام این موفقیت ها رسیدیم.

تولید محصوالت زیان ده که 
باید زیر قیمت واقعی به فروش 

رسانیده می شدند را متوقف کردیم 
و به این ترتیب توانستیم جلوی 

زیان دهی را بگیریم
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استفاده از مس دیگر به صرفه نیست
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مدیرعامـل شـرکت آذر پرتـو گرما گفـت: همزمان با جهش تاریخی قیمـت جهانی مس و تاثیر آن بـر قیمت این فلز در بـازار داخلی، 
از تولید رادیاتورهای مسی دست کشیدیم و به سراغ استفاده از فوالد رفتیم.

مدیرعامل شرکت آذر پرتو گرما:

استفاده از مس دیگر به صرفه نیست

سـیروس جعفـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگـــاه خبـــری و تحلیلـــی »فلـــزات آنالیــــن«، 

اظهــار داشــت: از مهم ترین چالش هایی که در 

صنایـع مختلـف کشـور ازجملـه در صنعت مس 

در سـال 1399 بـه واسـطه شـیوع کرونـا و آشـوب 

جهانـی در بازارهـای خارجـی و پیـرو آن در بـازار 

داخلـی بـه وجـود آمـد، می تـوان به رشـد بی رویه 

قیمت هـا هـم در بحـث ارز و هـم در خصـوص 

قیمت تمام شده محصوالت اشاره کرد. امسال 

بــــه نــــام تولیــــد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـــا 

نام گذاری شد امــــا بــــه جــــای اینکه مانع ها از 

ســــر راه تولیـــدکنندگـــان برداشتــــه شونــــد، بـا 

بی تدبیــــری و ناتــــوانی مسئولیــــن در کنتــــرل 

اقتصاد و نوسانات نرخ ارز، به افزایش مانع در 

مسیر تولید کمک شد.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: مـا در ایـن شـرکت 

فعالیـت  مسـی  رادیاتورهـای  تولیـد  زمینـه  در 

داشـتیم که با آغاز سـال جدید و جهش تاریخی 

قیمـت مـس هـم در بورس فلزات لنـدن و به تبع 

آن، در بـازار داخلـی، بـه مـدت سـه ماه اسـت که 

کنـار  کلـی  طـور  بـه  را  مسـی  رادیاتـور  تولیـد 

گذاشـتیم. دلیـل اصلـی ایـن تصمیـم، آن بـود که 

قیمـت  مـس بسـیار بـاال رفـت و نتوانسـتیم مواد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود را تهیـه کنیـم و همین امر 

بـه طـور کلـی،  تولیـد و  باعـث خوابیـدن رونـد 

توقف خط تولید محصول مسی شد. بعد از این 

اتفـاق، تصمیـم بـر ایـن گرفتـه شـد تـا نـوع مـواد 

اولیه خود را تغییر داده و به جای تولید رادیاتور 

مسی که همراه با آلومینیوم نیز بود، رادیاتور با 

ماده اولیه فوالد تولید کنیم.
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افزایش هزینه تولید محصوالت مسی ■

ایـن تولیدکننـده در ادامه گفت: عدم ثبات 

نـرخ ارز و بـه دنبـال آن، افزایـش قیمـت مـس، 

مهم تریــــن معضــــل صنعتگــــران مــــس اســــت؛ 

همزمان با افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی مس، 

قیمـت ایـن فلـز در بـازار داخلی نیـز افزایش پیدا 

کـرد امـا بـا کاهـش قیمـت دالر، برخـالف تصـور، 

چیزی از قیمت مس کاسته نشد بلکه رشد نیز 

پیدا کرد. این عدم ثبات قیمتی تقریبا فعالیت 

همـه تولیدکننـدگان محصـوالت مسـی را تحـت 

تاثیـر مسـتقیم خـود قـرار داد. بـه نظـر می رسـد 

نرخ دالر و قیمت جهانی مس تنها تاثیر فزاینده 

بر قیمت داخلی این فلز دارند.

جایگزنی فوالد به جای مس ■

مدیرعامل شـرکت آذر پرتو گرما اضافه کرد: 

بـا توجـه بـه چالشـی کـه اتفـاق افتـاد، در حـال 

حاضـر رادیاتورهـای ایـن شـرکت از فـوالد سـاخته 

می شوند. ظرفیت تولید محصول ما بستگی به 

میـزان سـفارش هایی دارد کـه از سـوی مشـتری 

 ،1399 سـال  اواسـط  در  می شـود.  داده  تقاضـا 

رفته رفته از میزان سفارش مشتریان کاسته شد 

و در پـی آن، میـزان تولیـد شـرکت نیـز روند رو به 

اتفـاق  ایـن  دلیـل  گرفـت.  پیـش  در  را  افتـی 

می توانـد کاهـش قـدرت خرید مـردم همزمان با 

جهش نرخ ارز باشد.

وی تاکیـد کـرد: در تولیـد رادیاتوربـه غیـر از 

مس، از آلومینیوم هم استفاده می کردیم که در 

بـه  آلومینیومـی هـم  زمینـه تامیـن مـواد اولیـه 

مشـکل برخوردیم چراکه این فلز نیز دارای روند 

صعـودی قیمـت را در پیـش گرفـت و قـادر بـه 

تامین آن نیز برای تولید محصول خود نبودیم.

استفاده از دانش فنی انحصاری ■

جعفـــری در پاســــخ بـــــه ســــوال خبـــرنگار 

»فلزات آنالین« در مورد تکنولوژی تولید رادیاتور، 

بــــرای تولیـد  تصریـح کـرد: ماشیــــن آالتی کـــه 

محصـول در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت بـه کار 

گرفتـه شـده، سـاخت داخـل اسـت. در خصـوص 

خط تولید جدید که همان تولید رادیاتور شوفاژ 

با جنس فوالد است، باید این نکته ذکر شود که 

دانش فنی آن در اختیار شرکت بوده و به عنوان 

اختراع ثبت شده است.

مزیت نسبی محصول جدید ■

رادیاتورهـای  در خصـوص  تولیدکننـده  ایـن 

فـوالدی ایـن شـرکت اذعـان کـرد: ایـن محصـول 

تنهـا رادیاتـور شـوفاژ تولیـد شـده ای اسـت کـه 

حجـم  اسـت،   )+++A( انـرژی  برچسـب  دارای 

آب گیـری در ایـن محصـول تنهـا یک لیتر اسـت؛ 

در حالی که در سـایر رادیاتورها حجم آب گیری 

پنج لیتر تعیین شده است. راندمان حرارتی که 

ایـن محصـول قـادر بـه منتشـر کـردن آن اسـت، 

بـه سـایر محصـوالت مشـابه، دو برابـر  نسـبت 

بیشـتر اسـت و وزن آن نیـز در برابـر رادیاتورهـای 

تنهـــــا  بـــــازار،  در  موجــــود  کیلـــوگــــرمی   35

14کیلــــوگرمی اســــت. کاهــــش وزن محصول و 

مـدت  بـه  نسـبت  پایین تـر  شـده  تمـام  قیمـت 

زمانی کــــه رادیاتورهــای مسـی تولیـــد می شـد، 

باعـث می شـود تـا بتوانیـم در نتیجــــه کســــب 

درآمــــد بهتــــر، ســــودآوری مطلوب تـر و فـروش 

محصول بیشتــری داشته باشیم.

نگاه به آن سوی مرزها ■

مدیرعامـل شـرکت آذر پرتـو گرمـا خبـر داد: 

نمونه های تولیدی این محصول را به شرکتی در 

شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان برای تایید 

نمونـه و عقـد قـرارداد همـکاری طرفیـن ارسـال 

کردیم و منتظر تاییدیه نهایی از سوی آن ها برای 

آغـاز بـه کار تولیـد ایـن محصـول هسـتیم. البتـه 

ایـن محصـول مزیـت خاصـی نسـبت بـه نمونـه 

مسـی خود ندارد حال آنکه رادیاتور مسـی از هر 

نظـر مخصوصـا در اشـاعه گرمـا نسـبت بـه فوالد 

برتـری دارد امـا مهم تریـن و تنهـا هـدف تولیـد 

رادیاتور از جنس فوالد، کاهش هزینه های تولید 

بوده است.

جعفـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه شـرکت 

آذر پرتـو گرمـا تاکنـون آیـا فـروش صادراتـی نیـز 

از  قبـل  کـرد:  تصریـح  خیـر،  یـا  اسـت  داشـته 

اینکه برای تولید دچار مشـکل شـویم، محصول 

خـود را بـه کشـورهایی نظیـر آذربایجـان و عراق 

صادر می کردیم.

با آغاز سال جدید و جهش 
تاریخی قیمت مس هم در بورس 
فلزات لندن و به تبع آن، در بازار 
داخلی، به مدت سه ماه است که 

تولید رادیاتور مسی را به طور کلی 
کنار گذاشتیم
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قوانین سختگیرانه، تجارت را از رونق انداخت
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مدیرعامل شـرکت فراوری فلزات پایه سـیماب گفت: با ابالغ بخشـنامه های پی در پی، فرایند تجارت به نحوی پیچیده شـده اسـت 
که تولیدکننده به جای کسـب سـود از صادارت، تنها ضرر می کند؛ این در حالی اسـت که بخشـی از نیاز تولیدکنندگان شـمش سـرب 

و روی از طریق واردات تامین می شد که در حال حاضر این امر دچار چالش شده است.

مدیرعامل شرکت فراوری فلزات پایه سیماب:

قوانین سختگیرانه، تجارت را از رونق انداخت

اسداله قربانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شرکت فراوری فلزات پایه سیماب در سال 1376، 

تاسـیس شـده اسـت و در زمینـه تولیـد شـمش 

روی فعالیت می کند. در حال حاضر، مهم ترین 

روی  و  سـرب  صنعـت  تولیدکننـدگان  چالـش 

کشـور، تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز اسـت و این 

بـه گونـه ای پیشـرفت کـرده کـه حتـی  معضـل 

نمی توانیـم به میزان یک سـوم ظرفیـت کارخانه، 

تولید داشته باشیم.

وی افـزود: اگـر قصـد تولیـد داشـته باشـیم، 

بقیـه  و  کنیـم  تولیـد  مـاه  یـک  می توانیـم  تنهـا 

ماه هـای سـال نیـز کارگـران تقریبـا غیـر فعـال و 

بیکار هستند. به گونه ای در حال انجام فعالیت 

هسـتیم کـه فقـط دسـتگاه خامـوش نمانـد. بـه 

بـا زیـان محصـول تولیـد  عبـارت دیگـر، همـراه 

می کنیـم؛ چراکـه نمی توانیـم بـه دلیـل کمبـود 

مواد اولیه از تمام ظرفیت کارخانه بهره ببریم.

اتمـام ذخایر انگـوران، آغاز بحران تامین  ■

مواد اولیه

این تولیدکننده شمش روی خاطرنشان کرد: 

چالـش تامیـن مـواد اولیـه تمـام تولیدکننـدگان 

شـمش سـرب و روی را متضـرر کـرده اسـت. در 

ابتـدا از معـدن بـزرگ انگـوران بـه میـزان کافـی 

دریافـت  را  خـود  نیـاز  مـورد  معدنـی  خـاک 

می کردیم اما بعد از دریافت این خبر که ذخایر 

سـرب و روی معدن بزرگ انگوران در حال اتمام 

اسـت، تامین مواد اولیه تبدیل به بحرانی بزرگ 

بسـیاری در سـطح  و روی  معـادن سـرب  شـد. 

کشـور وجـود دارد کـه می تـوان از آن هـا اسـتفاده 

کـرد امـا دلیل اینکه چرا دولت بـرای بهره برداری 

نـداده  انجـام  اقدامـی  تاکنـون  معـادن  ایـن  از 
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است، مشخص نیست.

پایـه  فلـزات  فـراوری  شـرکت  مدیرعامـل 

سـیماب اذعـان کـرد: پیش تـر از طریـق واردات 

خاک معدنی از کشور ترکیه بخشی از نیاز خود 

بـه مـواد اولیـه را ماننـد سـایر همـکاران، تامیـن 

می کردیـم امـا متاسـفانه وضـع قوانیـن جدیـد، 

توانایـی انجـام ایـن امـر را نداریـم. ایـن در حالـی 

اسـت کـه شـرکت فـراوری فلـزات پایـه سـیماب 

پایـه  فلـزات  پیـدا اسـت،  آن  نـام  از  همان گونـه 

ماننـد سـرب و روی را فـراوری می کنـد پـس باید 

بتوانـد در تامیـن مـواد اولیـه خـود بـدون چالش، 

موفق شود.

عدم نظارت کافی در توزیع خاک معدنی ■

قربانـی عنـوان کرد: در کشـور معادن بسـیار 

فراوانـی کـه حـاوی ذخایـر سرشـار روی و سـرب 

هسـتند، وجود دارد اما نحوه فراوری و اسـتفاده 

از ذخایر این معادن، صحیح نیست. عالو ه براین، 

بعضــــی از کارخانه هــــا هستنــد کـــه هیچ گونــه 

فعالیت تولیدی ندارند اما سهمیه خاک معدنی 

بـه آن هـا تعلـق می گیـرد و نظـارت کافـی در ایـن 

زمینه وجود ندارد.

قیمت مواد اولیه به صرفه نیست ■

بـه  پاسـخ  تولیدکننـده شـمش روی در  ایـن 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه 

ایـران  در  روی  کنسـانتره  قیمت گـذاری  نحـوه 

چگونـه اسـت، گفـت: بعـد از انجـام اسـتخراج 

خاک معدنی، آن را به شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران می دهند و این شرکت نیز خاک ها 

را بـه واحدهـای فلوتاسـیون عرضـه  می کنـد امـا 

قیمت گـذاری کـه واحدهـای فلوتاسـیون انجـام 

می دهند برای تولیدکنندگان محصوالت نهایی 

زنجیره، صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و عموما 

بـــا زیــــان دهی تولیــــد همـــراه می شونـــد. اکثـر 

کارخانه هـا، خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود را از 

واحدهـای فلوتاسـیون نمی خرنـد؛ چراکـه بـه این 

جـز  چیـزی  آن هـا  بـرای  کـه  دارنـد  علـم  قضیـه 

ضرردهی به همراه ندارد.

وی در ادامـه در توضیـح تکنولـوژی خطـوط 

تولید شرکت فراوری فلزات پایه سیماب، عنوان 

کرد: از تکنولوژی به روز دنیا استفاده می  کنیم. 

سـال 1386، راندمان کاری این شـرکت در حدود 

بـا 90 درصـد  اکنـون  امـا  بـود  تـا 60 درصـد   50

راندمـان مشـغول بـه فعالیـت هسـتیم. در کمتر 

واحـد تولیـدی پیـش آمـده کـه بتواننـد بـا ایـن 

درصـد راندمـان، تولیـد داشـته باشـند. ایـن امـر، 

برای صنعت کشور یک افتخار محسوب می شود 

و بایـد از چنیـن واحدهـای تولیـدی حمایت های 

الزم اجـرا شـود تـا بتواننـد بـه بهترین نحو ممکن 

به تولید ادامه دهند.

معـدن، می توانـد پشـتوانه کارخانه  ■

باشد فراوری 

پایـه  فلـزات  فـراوری  شـرکت  مدیرعامـل 

سـیماب تاکیـد کرد: وجود معدن بـرای کارخانه 

تولیــــد شمــــش ســـرب و روی، یـک پشتــــوانه 

محکم بوده و بهتر اسـت خود تولیدکننده آن 

را در اختیـار بگیـرد؛ نـه اینکـه بـه یـک شـخص 

ناوارد واگذار شـود کــــه هیــــچ کاری با معــــدن 

نـــــدارد و بــــه فراخـــــور میـــــل خــــود بـــــرای آن 

تصمیم گیری می  کند.

قربانـی در ارتبـــاط بـا مشـتریان محصـوالت 

خود یادآور شـد: صنایع آبکاری و تولیدکنندگان 

عمـده  و...  مصنـــوعی  چــــرم  روی،  اکسیـــــد 

مشـتریان ایـن شـرکت هسـتند و تاکنـون تقریبـا 

60درصد محصوالت تولید شـده در این شـرکت 

صـادرات شـده اسـت. البتـه صـادرات شـمش به 

صورت تهاتر به کشـور ترکیه انجام می شـد و به 

ازای فروش شمش، خاک معدنی وارد می کردیم. 

نزدیک یک ماه اسـت که با ابالغ بخشـنامه های 

پـی در پـی، فراینــــد تجــــارت را بــــه نحـــوی 

جـای  بـه  تولیدکننـده  کـه  کرده انـد  پیچیـده 

کسـب سـود از صـادارت، تنهـا ضـرر می کنـد! 

دلیـل آن نیـز برنامه ریزی هـای اشـتباه از سـوی 

مدیران دولتی بدون آگاهی کافی و لزام از وضعیت 

صـادرات صنایـع اسـت و تمـام تصمیم گیری هـا 

لحظه ای است.

سامانه جامع سرب و روی ایران ■

در خصـوص  روی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

سامانه جامع سرب و روی ایران، اظهار کرد: این 

در ابتدا از معدن بزرگ انگوران به 
میزان کافی خاک معدنی مورد نیاز 
خود را دریافت می کردیم اما بعد از 
دریافت این خبر که ذخایر سرب و 
روی معدن بزرگ انگوران در حال 

اتمام است، تامین مواد اولیه تبدیل 
به بحرانی بزرگ شد
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سـامانه، اطالعات مربوط به سـازمان ها، صنایع 

و یـا انتقـادات، پیشـنهادات و شـکایات تمـام 

تولیدکنندگان کوچک و بزرگ صنعت سـرب و 

روی  و  سـرب  انجمـن  اعضـای  و  کشـور  روی 

ایـران را بـه ثبـت رسـمی رسـانده اسـت. در ایـن 

سـامانه همــــه مــــوارد در بحــــث شکایت هــــا و 

انتقـادات، پیشـبرد پروژه هـا، پیگیـری مطالبـات 

و... درج شـده اسـت. زمانـی کـه تمـام آمـار و 

داده هـا در ایـن سـامانه کامـل و صحیـح باشـد، 

تولیدکننـده بـا مطالعـه آن می تواننـد بـه توجیـه 

اقتصـادی داشـتن کار خـود پـی ببـرد و عملکـرد 

خود را بهبود بخشد.

مدیرعامــــل شرکـــت فــــراوری فلــــزات پایـــه 

سـیماب در توضیـح رویکـرد ایمیدرو در سـرعت 

بخشـیدن بـه توسـعه ایـن سـامانه، اضافـه کـرد: 

ایمیـدرو تعـدادی از معادن و منابع دولتـی را در 

اختیار دارد و به نوعی حافظ بیت المال و منافع 

ملی کشور است اما بهتر است بتواند اقداماتی 

انجام دهد که شرکت های خصوصی هم بتوانند 

در عرصه حاضر شـوند و فعالیت داشـته باشـند؛ 

اقتصـاد  شـکوفایی  در  می  تواننـد  آن هـا  چراکـه 

کشور سهم زیادی داشته باشند.

باید نگاه دقیق تری به مشکالت تولید داشت ■

پایــــان گفت وگــــو از دولـــــت  قربــــانی در 

خواسـت بیشـتر بـه تولیـد صنایـع توجـه کنـد و 

تاکیـد کـرد: مسـئولین مربوطـه پیگیـری کننـد 

کـه بـه عنـوان مثـال مشـکل خطـوط تولیـد یـک 

شـرکت ناشـی از چه چیزی می تواند باشـد و در 

حـد تـوان خـود اقـدام به رفـع آن کنند. به عنوان 

یـک تولیدکننـده بـه هبـچ وجـه توقـع اضافه تـر از 

تـوان دولـت نداریـم. تنهـا درخواسـت داریـم که 

فقـط هـر آنچـه کـه در توضیحـات مشـکالت بـه 

آن ها ارائه داده ایم را بررسی کنند تا بتوانند یک 

یـا چنــــد راه حــــل مناســـب بیابنــــد و بـه یـاری 

تولیدکنندگان بشـتابند.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید تولیدکنندگانی 

دارنـد،  را  خـود  محصـول  صـادرات  هـدف  کـه 

حمایـت کنـد و دسـت آن هـا را در صـادرات بـاز 

بگذارنـد. تولیدکننـدگان بایـد بتواننـد به راحتی 

و  کننـد  وارد  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد 

بتواننـد محصوالت نهایی بـا ارزش افزوده باالتر 

ارزآوری  کشـور  بـرای  و  کننـد  صـادر  و  تولیـد 

داشته باشند.

مدیرعامــــل شرکـــت فــــراوری فلـــزات پایــــه 

سـیماب اضافـه کــرد: بـه عنــــوان مثــــال، تنهــــا 

و صنعتـی  تولیـــدی  واحدهــــای  از  30درصــــد 

شهرکی که در آن مستقر هستیم، فعال هستند. 

برخـالف ایـــن مکـــان، بعضــــی از شهرک هـــــای 

صنعتـی ماننـد قزویـن، سـاوه، شـکوهیه قـم و... 

نزدیـک بـه 70 درصـد واحدها کار می کنند. پس 

زمانـی کـه یـک کارخانـه در حـال تولیـد محصول 

اسـت، بالطبـع کارخانه هـای دیگـر نیـز توانایـی 

تولیـد دارنـد و بایـد مشـکل آن هـا را جویـا شـد و 

کمک کرد تا برطرف شود. همه مشکالت تولید 

در صنایـع تحـت هر شـرایطی قابل حل هسـتند؛ 

فقـط بایـــد بـــرای آن هــــا، وقـت و دقـــت کافـــی 

گذاشـت و راه  حل هـای حسـاب شـده و منطقـی 

بـرای رفـع معضـالت توسـط کارشناسـان زبـده 

ارائه شود.

در کشور معادن بسیار فراوانی که 
حاوی ذخایر سرشار روی و سرب 

هستند، وجود دارد اما نحوه فراوری 
و استفاده از ذخایر این معادن، 

صحیح نیست. عالو ه براین، بعضی 
از کارخانه ها هستند
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رشد 137 درصدی صادرات فوالد خوزستان

رکوردشکنی های فوالد خراسان در تولید و فروش
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شـرکت فوالد خراسـان با رکوردشـکنی در تولید و فروش در دو ماه نخسـت سـال جاری، موفق به کسـب 17 هزار و 915 میلیارد 
ریال درآمد شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 256 درصد رشد را نشان می دهد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خراسان سال 1400 را 

پرقدرت تر از همیشه آغاز کرده و با گذشت دوماه 

در  را  تولیـدی  رکوردهـای  از  بسـیاری  سـال،  از 

واحدهای مختلف شکسته است. این شرکت در 

سال جاری در بخش فروش به ویژه حوزه صادراتی 

بـا دسـت پـر پیـش مـی رود و توانسـته بخشـی از 

درآمد خود را از طریق صادرات تامین کند.

رشد 72 درصد تولید محصول در فوالد خراسان ■

همان طور که در نمودار 1 مشاهده می شود، 

شرکت فوالد خراسان در دو ماه نخست سال 1400 

توانسـته اسـت 386 هـزار و 152 تـن گندلـه تولیـد 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

72درصـد رشـد را نشـان می دهـد. »فخـاس« در 

دوماه نخست سال 1399 تنها 223 هزار و 815 تن 

گندله تولید کرده بود.

فوالد خراسـان در دو ماه نخسـت سـال جاری 

موفق به تولید 273 هزار و 161 تن آهن اسفنجی 

شـد کـه هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

83درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

تنهـا  بـود  توانسـته  پیـش  سـال  نخسـت  دومـاه 

149هزار و 25 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخـاس« در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

92هـزار و 950 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کرد که 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته 

100درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در دو مـاه نخسـت سـال 1399 تنهـا 46 هـزار و 

479 تن شمش داخلی تولید کرد.

شرکت فوالد خراسان در دو ماه نخست سال 

1400 توانسـت 104 هـزار و 324 تـن محصـوالت 

سـبک سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیش 52 درصد افزایش یافته 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال قبـل 

68 هزار و 435 تن محصوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولیدات شـرکت فوالد خراسـان در 

دو مـاه نخسـت امسـال بـه 856 هـزار و 587 تـن 

رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 72 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته 

بود 497 هزار و 754 تن محصول تولید کند.

رکوردشکنی های فوالد خراسان در تولید و فروش
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نخست سال جاری به 45 هزار و 421 تن رسید.

در دو ماه نخسـت سـال جاری شـرکت فوالد 

خراسـان 50 هـزار و 845 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند 

کـه در هم سـنجی بـا سـال پیـش 52 درصد رشـد 

داشـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 33 هـزار و 397 تـن شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  سـاختمانی  سـبک 

دومـاه نخسـت سـال جـاری 92 هـزار و 571 تـن 

رسـید که در مقایسـه با سـال گذشته 44 درصد 

مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

نخســت ســــال 1399 حــــدود 64 هــــزار و 17تــن 

محصوالت سـبک سـاختمانی در بازارها داخلی 

و صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت 

سـال 1400 مجموعـا 160 هـزار و 399 تن محصول 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش 64 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال قبـل مجمـوع 

97هزار و 490 تن محصول فروخته بود.

رشد 309 درصد درآمد »فخاس« از فروش  ■

داخلی شمش فوالدی

شرکت فوالد خراسان در دو ماه نخست سال 

1400 توانست 804 میلیارد و 546 میلیون ریال از 

فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی کسب کند 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 

36 هـزار درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکــــت در دو مــــاه نخســــت ســــال گذشتــــه 

دومیلیـارد و 217 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آهن اسفنجی کسب کرده بود.

فوالد خراسـان در دو ماه نخسـت امسال سه 

هـزار و 344 میلیـارد و 713 میلیـون ریـال درآمـد 

رشد 64 درصد فروش فوالد خراسان ■

همان طور که در نمودار 2 مشاهده می شود، 

شرکت فوالد خراسان در دو ماه نخست سال 1400 

توانسـته اسـت 12 هزار و 416تن آهن اسـفنجی در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مدت مشابه سال پیش 16 هزار و 242 درصد رشد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در دو ماه نخسـت 

سال 1399 توانسته بود 76 تن آهن اسفنجی را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  خراسـان  فـوالد 

تـن   418 و  هـزار   30 فـروش  بـه  موفـق  جـاری 

شـمش فـوالدی در بازارهـای داخلـی شـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته تنهـا 

بـازار  فـوالدی در  تـن شـمش  33 هـزار و 397 

داخلی فروخته بود.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »فخـاس« 

توانسـت 72 هـزار و 144 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی در بازارهای داخلی به فروش رساند 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

5درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

دومـاه نخسـت سـال گذشـته تنهـا توانسـته بـود 

68هزار و 435 تن محصوالت سـبک سـاختمانی 

در بازار داخلی بفروشد.

فـوالد  شـرکت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

خراسان در دو ماه نخست سال 1400 به 114هزار 

بـا مـدت  تـن رسـید کـه در هم سـنجی  و 978 

نشـان  را  رشـد  درصـد   17 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

پیـش تنهـا 97 هـزار و 490 تـن محصـول در بـازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 24 هـزار و 994 تـن شـمش 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  را  فـوالدی 

برسـاند. در حالـی کـه ایـن شـرکت در دو مـاه 

فـوالدی  شـمش  صـادرات  پیـش  سـال  نخسـت 

نداشـت. همچنیـن فـوالد خراسـان در دو مـاه 

نخسـت امسـال موفـق بـه صـادرات 20 هـزار و 

427 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی شـد. در 

حالـی کـه در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته ایـن 

مجمـوع  بـود.  نکـرده  صـادر  نیـز  را  محصـول 

مـاه  دو  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  صـادرات 
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بـازار داخلـی  بابـت فـروش شـمش فـوالدی در 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت 

مشـابه سـال قبل 120 درصد رشـد داشـته است. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود یک هزار و 520 میلیارد و 87میلیون 

ریـال درآمـد از محـل فـروش شـمش فـوالدی در 

بازار داخلی داشته باشد.

»فخاس« در دو ماه نخست سال 1400 موفق 

و  میلیـارد   457 و  هـزار  هشـت  کسـب  بـه 

574میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی در بازارهای داخلی شد که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

141درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

دوماه نخست سال 1399، سه هزار و 498 میلیارد 

و 222 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی در بازار داخلی داشت.

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

مـاه نخسـت  بـازار داخلـی طـی دو  فـروش در 

امسـال به 12 هزار و 606 میلیارد و 833 میلیون 

ریـال رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل حاکـی از رشـد 151 درصـدی اسـت. 

پیـش  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن 

پنج هزار و 20 میلیارد و 526 میلیون ریال درآمد 

از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت امسـال 

دوهزار و 878 میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد 

صادراتـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از 

بـه  ایـن شـرکت موفـق  کسـب کـرد. همچنیـن 

کسـب دو هـزار و 430 میلیـارد و 780 میلیـون 

سـبک  محصـوالت  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی شـده اسـت. مجمـوع درآمـد فروش 

مـاه  دو  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  صادراتـی 

پنج هــــزار و 308 میلیــــارد و  نخسـت امســـال 

819میلیون ریال بود.

شـمش  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  میـزان 

فوالدی شرکت فوالد خراسان در دو ماه نخست 

امسـال 6 هـزار و 222 میلیـارد و 752 میلیـون 

ریال بود که در هم سنجی با مدت مشابه سال 

پیـش 309 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در دو ماه نخست سال پیش یک هزار و 

520 میلیـارد و 87 میلیـون ریال درآمد از فروش 

شمش کسب کرده بود.

در دو ماه نخست سال جاری، شرکت فوالد 

و  میلیـارد   888 و  هـزار   10 توانسـت  خراسـان 

354میلیــــون ریـــال درآمـــد ناشــــی از فــــروش 

بازارهـای  در  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت 

داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد کـه نسـبت بـه 

ایـن  مـدت مشـابه سـال پیـش 211 رشـد دارد. 

شرکت در دو ماه نخست سال گذشته سه هزار 

و 498 میلیـارد و 222 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش محصوالت سبک ساختمانی داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در 

و  هـزار   17 حـدود   1400 سـال  نخسـت  دومـاه 

915میلیـارد و 652 میلیـون ریـال بـود کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

256 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته پنـج هـزار و 

20میلیارد و 526 میلیون ریال درآمد داشت.

شرکت فوالد خراسان در دو ماه 
نخست سال 1400 مجموعا 

160 هزار و 399 تن محصول 
در بازارهای داخلی و صادراتی 
به فروش رساند که این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال پیش 
64 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در دو ماه نخست 
سال قبل مجموع 97هزار و 490 

تن محصول فروخته بود
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شـرکت فوالد خوزسـتان در دو ماه نخسـت سـال جاری توانسـته اسـت 341 هزار و 186 تن بلوم و بیلت و اسـلب فوالدی را روانه 
بازارهای صادراتی کند که نسبت به مدت مشابه سال پیش 137 درصد رشد را نشان می دهد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت فوالد خوزسـتان در دو 

ثبـات  بـه  توجـه  بـا  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه 

را  خـود  اسـتراتژی  فـوالدی،  دسـتورالعمل های 

عرضه مستمر در بازار داخلی و سپس صادرات 

گذاشـت و توانسـت عملکـرد درخشـانی را در 

بـه  بـر جـای بگـذارد.  زمینـه صـادرات از خـود 

طوری که صادرات این شـرکت بیش از دو برابر 

سال گذشته شده است.

تولید 635 هزار تن محصول فوالدی در  ■

فوالد خوزستان

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 

خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 1400، 

326 هـزار و 674 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. فوالد 

خوزستان در دو ماه نخست سال 1399 توانست 

434 هزار و 217 تن بیلت و بلوم تولید کرد.

جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »فخـوز« 

کـه  کـرد  تولیـد  اسـلب  تـن   327 و  هـزار   308

رشـد  بـا  قبـل  سـال  مشـابه  مـاه  بـه  نسـبت 

18درصدی همراه اسـت. این شـرکت در دوماه 

نخسـت سـال 1399، 259 هزار و 625 تن اسـلب 

تولید کرده بود.

مـاه  دو  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  در 

نخسـت سـال 1400، یـک میلیـون و 40 هـزار و 

686تـن گندلـه تولیـد شـد. فـوالد خوزسـتان در 

دوماه نخسـت سـال قبل یک میلیون و 84 هزار 

و 728 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فوالد خوزسـتان در دو ماه نخسـت سـال 1400 به 

635 هزار و یک تن رسید. این شرکت در دوماه 

نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 693 هـزار و 

842تن محصول تولید کند.

رشد 338 درصدی صادرات اسلب ■

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  توانسـت  خوزسـتان 

1400، 157 هـزار و 343 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بـازار داخلـی به فروش برسـاند. فوالد خوزسـتان 

رشد 137 درصدی صادرات فوالد خوزستان
طی دو ماه نخست امسال رخ داد؛
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توانسـته بـود در مجمـوع 371 هـزار و 419 تـن 

بلوم و بیلت بفروشد.

»فخوز« موفق شـده بود در دو ماه نخسـت 

در  اسـلب  تـن   693 و  هـزار   254 جـاری  سـال 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 21 درصد 

رشـد دارد. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود 209 هزار و 570 تن اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

فوالدی »فخوز« در دو ماه نخسـت سـال 1400 به 

579 هزار و 477 تن رسید. این شرکت در دو ماه 

نخسـت سـال گذشـته توانسـته بـود 581 هـزار و 

646 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشد 969 درصدی درآمد حاصل از فروش  ■

صادراتی اسلب

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

مـاه  دو  در  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 از محـل فـروش بیلـت و بلوم 

در بـازار داخلـی 17 هـزار و 821 میلیـارد و 134 

میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 49 درصـد رشـد دارد. 

فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال 1399 

توانسـت بـا فـروش بیلت و بلوم در بـازار داخلی 

ریـال  میلیـون   998 و  میلیـارد   950 و  هـزار   11

درآمد داشته باشد.

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »فخـوز« 

از  ریـال  میلیـون  و 177  میلیـارد  و 144  12هـزار 

فـروش اسـلب در بـازار داخلـی درآمد داشـت که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد 

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  دارد. 

گذشته، هشت هزار و 487 میلیارد و 369میلیون 

ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصـوالت طـی دو ماه نخسـت 

شـد  موفـق   1399 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در 

بـازار  در  را  بلـوم  و  بیلـت  تـن   401 و  266هـزار 

داخلی بفروشد.

مـاه نخسـت سـال جـاری،  »فخـوز« در دو 

80هـزار و 918 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی 

فروخـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

پیـش، 169 هـزار و 924 تـن اسـلب را در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالی 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  طـی  »فخـوز« 

238هزار و 261 تن رسـید. این شـرکت طی دوماه 

و  بـود 436هـزار  توانسـته  سـال 1399،  نخسـت 

325تـن محصـول فـوالدی در بازارهـای داخلی به 

فـروش برسـاند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در دو ماه 

ابتدایـی سـال پیـش، فـوالد خوزسـتان 206هـزار و 

19تن گندله در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی دو مـاه نخسـت 

سال 1400 موفق به فروش 167 هزار و 411 تن بیلت 

و بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـده کـه نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 59 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال 

قبل توانسته بود 105 هزار و 18 تن بیلت و بلوم را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

مـاه نخسـت سـال جـاری،  »فخـوز« در دو 

بازارهـای  تـن اسـلب را روانـه  173هـزار و 775 

بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  کـرد  صادراتـی 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 338 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت 

تـن اسـلب صـادر  سـال 1399، 39 هـزار و 646 

کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  خوزسـتان 

341هـزار و 186 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 137 درصـد رشـد دارد. ایـن 

شرکت در دو ماه نخست سال گذشته توانسته 

بـود 145 هـزار و 321 تـن محصـول را در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.

فوالد خوزسـتان توانسـت در دو ماه نخست 

سال جاری 324 هزار و 754 تن بلوم و بیلت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن 
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سال 1400 به 29 هزار و 965 میلیارد و 311میلیون 

ریـال رسـید کـه این میزان نسـبت به سـال پیش 

31 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در دو مـاه 

و  هـزار   22 بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   972 و  776میلیـارد 

فـروش داخلـی محصـوالت خـود داشـته باشـد. 

سـال  در  خوزسـتان  فـوالد  بـوده  ذکـر  بـه  الزم 

گذشـته توانسـته بـود دو هـزار و 338 میلیـارد و 

605 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش گندلـه در 

بازار داخلی کسب کند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی دو ماه نخسـت 

و  هـزار  درآمـد 20  بـه کسـب  موفـق  سـال 1400 

711میلیارد و 232 میلیون ریال از محل صادرات 

بیلـت و بلـوم شـده بـود کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 277 درصد افزایش یافته است. 

فـوالد خوزسـتان طـی دو مـاه نخسـت سـال 1399 

و 836میلیـون  و 480میلیـارد  هـزار  پنـج  درآمـد 

ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

»فخوز« در دو ماه نخسـت سـال سـال جاری 

موفـق شـد 22 هـزار و 636 میلیـارد و 570میلیون 

بازارهـــای  در  اسـلب  فـــروش  از  درآمــــد  ریـال 

صادراتـی داشـته باشـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش 969 درصـد رشـد دارد. ایـن 

شرکت در دو ماه نخست سال قبل توانسته بود 

دو هزار و 116 میلیارد و 733 میلیون ریال اسلب 

را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در دو مـاه 

نخسـت سـال 1400، 43 هـزار و 346 میلیـارد و 

802 میلیون ریال درآمد از صادرات محصوالت 

فـوالدی داشـته باشـد کـه در مقایسـه بـا سـال 

پیـش حاکـی از رشـد 467 درصـدی اسـت. ایـن 

شرکت در دو ماه نخست سال 1399، هفت هزار 

و 637 میلیـارد و 409 میلیـون ریـال درآمـد از 

صادرات کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلی و صادراتی 

طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری بـه 38 هـزار و 

532 میلیـارد و 366 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 121 درصـد 

افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در 

دو ماه نخسـت سـال قبل 17 هزار و 431 میلیارد 

و 834 میلیـون ریـال درآمـد از  فـروش بیلـت و 

بلوم داشته باشد.

جـای  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  »فخـوز« 

توانسـت 34 هـزار و 779 میلیـارد و 747میلیـون 

ریـال اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش برسـاند که در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سال پیش 227 درصد رشد دارد. فوالد خوزستان 

و  10هـزار  گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در 

604میلیـارد و 132 میلیـون ریـال درآمـد از فروش 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

و صادراتـی  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

فـوالد خوزسـتان در دو مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

73هزار و 312 میلیارد و 113 میلیون ریال رسید که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 141درصـد 

رشـد دارد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

و  414میلیـارد  و  هـزار   30 بـود  توانسـته   1399

381میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالدی »فخوز« در دو 
ماه نخست سال 1400 به 579 

هزار و 477 تن رسید. این شرکت 
در دو ماه نخست سال گذشته 

توانسته بود 581 هزار و 646 تن 
محصول فوالدی بفروشد
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تقسیم سود 328 ریالی در مجمع میدکو

گزارشی از معامالت مهم فوالدی در بورس کاال
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومی عادی سـالیانه 

شرکت میدکو با حضور 85 درصدی سهامداران 

در محل سالن اجتماعات شرکت میدکو برگزاری 

شـد. این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسـه 

در جایگاه رسمیت یافت.

دسـتور جلسه مجمع استماع گزارش هیئت  

قانونـی، تصویـب صورت هـای  بـازرس  و  مدیـره 

مالی سـال )دوره( مالی منتهی به 30 اسـفند ماه 

سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی، 

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تعیین حق حضور 

تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  موظـف  غیـر  اعضـای 

پاداش هیئت مدیره بود.

در ابتـدای ایـن مجمـع، علی اصغـر پورمنـد، 

مدیرعامل شرکت میدکو اظهار داشت: در هفته 

معـدن قـرار داریـم و برگـزاری مجمـع میدکـو بـا 

اصلی تریـن  اسـت.  شـده  مقـارن  معـدن  هفتـه 

هدف یک معدنکار در سراسر دنیا، خالص سازی 

مـاده معدنـی اسـت و در ایـن راه و رسـیدن بـه 

خلوص، مراحل زیادی باید طی شوند.

اکتشـاف،  شـامل  مراحـل  ایـن  افـزود:  وی 

استخراج، خردایش، قرارگیری ماده معدنی درون 

کوره و.. اسـت و معدنکار نیز باید همین مراحل 

را درون خـود طـی کنـد. اگـر ایـن مراحـل طـی 

نشود، هیچ گاه خلوص به دست نخواهد آمد.

در ادامـه جلسـه، سـید مصطفـی سـبزواری، 

مدیر توسـعه، تکنولوژی و برنامه ریزی میدکو به 

بیـان عملکرد شـرکت میدکـو و زیرمجموعه های 

آن هـا پرداخـت و اظهـار داشـت: عملکـرد بخـش 

معدنـکاری شـرکت میدکـو در سـال 1399 قابـل 

عملیـات  تـن  میلیـون   89 شـاهد  و  بـود  توجـه 

معدنکاری بودیم که منجر به استخراج 9میلیون 

همچنیـن  شـد.  معدنـی  مـاده  تـن  هـزار   700 و 

دومیلیـون و 967 هـزار تـن سـنگ آهن خریـداری 

کردیـم. بنابرایـن بالغ بر 12 میلیون تن سـنگ آهن 

در مجموعه های فرآوری استفاده شده است.

میدکـو  تولیــــد محصـوالت،  در  افـزود:  وی 

توانسـت در سـال قبـل، در مجمـوع 14 میلیـون و 

408 هـزار تـن محصـول تولید کند. همچنین این 

شرکت در بخش عرضه چهار میلیون و 415 هزار 

تـن محصـول در بازار به فروش رسـانده اسـت که 

از میـزان چهـار میلیـون و 104 هـــزار تـن فـروش 

داخلی و 310 هزار تن دیگر صادر شده است.

مدیر توسعه، تکنولوژی و برنامه ریزی میدکو 

بـا اشـاره بـه پروژه هـای شـرکت میدکو، بیـان کرد: 

در بخش پروژه ها، میدکو توانست مجتمع فوالد 

زرند ایرانیان را به بهره برداری برساند و نخستین 

شـمش فـوالدی از ایـن شـرکت بـه تولیـد رسـید. 

و  آهـک  از مجتمـع  کـوره دولومیـت  همچنیـن 

دولومیت مجموعه ممرادکو راه اندازی شد.

سـبزواری اضافـه کـرد: پیشـرفت فوالدسـازی 

بوتیا 82 درصد، احیای مستقیم بوتیا 31 درصد، 

واحد برق بوتیا 49 درصد، پروژه مس چاه فیروزه 

30 درصـد، کارخانـه شـمش منیزیـم 51 درصـد، 

پـروژه جمـع آوری و تصفیـه فاضالب شـهر کرمان 

26 درصـد، جمـع آوری و تصفیـه فاضـالب شـهر 

زرند 32 درصد تخمین زده شده است.

وی تاکید کرد: در سال 1399 شاهد 109 هزار 

مترمکعـب عملیـات بتن ریـزی صـورت گرفـت. 

همچنین حدود 15 هزار تن سازه نصب و تجهیز 

شـد. ضمـن اینکـه در بخـش لوله کشـی 302 هزار 

قطــــر اینــــچ و کابل کشــی 342 هـــزار کیلومتـر 

عملیات انجام شد.

مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت مادرتخصصـی )هلدینگ( توسـعه معـادن و صنایع معدنـی خاورمیانـه )میدکـو( با حضور 
85درصد از سهامداران برگزار و 328 ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شد.

تقسیم سود 328 ریالی در مجمع میدکو
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مدیر توسعه، تکنولوژی و برنامه ریزی میدکو 

میدکـو  زیرمجموعه هـای  در  کـرد:  خاطرنشـان 

19هـزار و 613 نفـر در سـال 1399 مشـغول بـه کار 

بوده انـد. در حـوزه ایمنـی، بهداشـت و محیـط 

زیست نیز ضریب تکرارپذیری حادثه در میدکو 

از 3.57 بـه 2.54 و ضریـب شـدت حادثـه از 1.54 

به 0.73 کاهش یافته است.

حـوزه  عملکـرد  خصـوص  در  سـبزواری 

برنامه ریزی، توسـعه و تکنولوژی شـرکت میدکو، 

تصریـح کـرد: تدویـن و اسـتقرار نظـام متمرکـز 

و  شناسـایی  عملکـرد،  پایـش  بودجـه،  و  برنامـه 

طبقه بندی استاندارد اقالم و تجهیزات و انجام 

مطالعـات تحلیلـی در حـوزه اسـتراتژیک، کالن 

بـازار، آینده پژوهـی، فنـی و اقتصـادی در بخـش 

برنامه ریزی صورت گرفت.

وی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای حـوزه توسـعه 

سـازمان و مدیریـت، عنـوان کـرد: اخـذ و تمدیـد 

گواهینامه های استانــداردهـــای 9001 ,14001 

18001 و 45001، ثبـت 491 دانـش و 100 مسـتند 

تندیـس  در سـامانه مدیریـت دانـش، دریافـت 

برنزیـن در فراینـد ارزیابـی بهـره وری ایمیـدرو و 

دریافـت تندیـس سـیمین در جایـزه مسـئولیت 

اجتماعی انجمن مدیریت ایران از دستاوردهای 

میدکو در سال 1399 بوده اند.

مدیر توسعه، تکنولوژی و برنامه ریزی میدکو 

بـا بیـان اینکـه میدکـو در سـال 1399 موفـق بـه 

کسـب جوایـز و افتخـارات بسـیار خوبـی شـده 

بیـن  در   43 رتبـه  کسـب  کـرد:  ابـراز  اسـت، 

100شرکت برتر ایران )IMI 100( و کسب رتبه برتر 

در رشـد صـادرات از جملـه افتخـارات میدکـو در 

سـال گذشـته بودند. همچنین میدکو مفتخر به 

دریافـت  بـا  کشـور  در  امتیـاز  باالتریـن  کسـب 

سـازمانی،  تعالـی  ملـی  جایـزه  تندیـس سـیمین 

دریافـت تندیـس برنزیــــن جایـــزه بهــــره وری – 

جایـزه  سـیمین  تندیـس  دریافـت  و  ایمیـدرو 

مسـئولیت اجتماعـی انجمـن مدیریـت ایـران در 

سال گذشته شده است.

سـبزواری در خصوص عملکرد مالی و سـهام 

شـرکت میدکو در سـال گذشته خاطرنشـان کرد: 

فـروش تلفیقـی مجموعـه میدکـو در سـال 1399 

حدود 14 هزار و 149 میلیارد تومان، سود تلفیقی 

دو هـزار و 194 میلیـارد تومـان، سـود تلفیقـی قابـل 

تقسـیم یـک هـزار و 738 میلیـارد تومـان و سـود بـه 

ازای هـر سـهم نیـز 384 ریـال بـوده اسـت. سـهام 

میدکو در سال گذشته بازدهی حدود 524 درصد 

بـرای سـهامداران داشـت زیـرا قیمـت سـهام ایـن 

شرکت در نخستین روز کاری سال 1399، 6 هزار و 

123 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـود امـا قیمـت آن در 

پایان سال به 31 هزار و 111 ریال رسید.

وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای میدکـو در سـال 

1400، عنـوان کـرد: در بخـش تولیـد بـرای معـادن، 

110 میلیـون تـن عملیـات معدنـکاری، اسـتخراج 

10میلیون تن ماده معدنی و باطله برداری بیش از 

100 میلیون تن برنامه ریزی شده است. در بخش 

تولیـد کارخانه هـا، مجموع تولید محصـوالت در 

میدکـو در پایـان سـال 1400 بـه 16.9 میلیـون تـن 

خواهـد رسـید کـه حـدود 2.5 میلیـون تن از سـال 

گذشته بیشتر خواهد بود.

مدیر توسعه، تکنولولژی و برنامه ریزی میدکو 

در خصـوص تکمیـل پروژه هـای در دسـت اقـدام 

فعالیت هـای  توسـعه  کـرد:  بیـان  شـرکت،  ایـن 

در  اکتشـافی  فعالیت هـای  توسـعه  و  معدنـی 

پروژه هـای  می شـود  پیش بینـی  داریـم.  برنامـه 

فوالدسازی بوتیا و کارخانه شمش منیزیم امسال 

نیـز  پروژه هـا  سـایر  و  برسـند  بهره بـرداری  بـه 

پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.

در ادامـه حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی 

بندهای مربوط به گزارش فعالیت هیئت مدیره 

میدکو را قرائت کرد و مدیران این شـرکت نیز به 

موضوعـات مطـرح شـده پاسـخ دادند. همچنین 

سهامداران که به صورت آنالین در جلسه حضور 

داشتند، سواالت خود را مطرح کردند و مدیران 

نیز در مقام پاسخ به سواالت برآمدند.

میدکـو،  عـادی  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

صورت هـای مالـی منتهـی بـه 12 اسـفند ماه سـال 

1399 به تصویب رسید. سود قابل تقسیم شرکت 

یک هزار و 739 میلیارد تومان یا 384 ریال به ازای 

هر سهم بود که تخصیص سود به میزان یک هزار 

و 482 میلیارد تومان یا 328 ریال به ازای هر سهم 

در نظر گرفته شد. سود تقسیم نشده بالفاصله در 

افزایش سرمایه شرکت از 45 هزار میلیارد ریال به 

60 هزار میلیارد ریال لحاظ خواهد شد.

میدکو توانست در سال قبل، در 
مجموع 14 میلیون و 408 هزار 
تن محصول تولید کند. همچنین 

این شرکت در بخش عرضه چهار 
میلیون و 415 هزار تن محصول 

در بازار به فروش رسانده است که 
از میزان چهار میلیون و 104 هزار 
تن فروش داخلی و 310 هزار تن 

دیگر صادر شده است
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گزارشی از معامالت مهم فوالدی در بورس کاال

عرضه 15 هزار تنی فوالد خراسان در  ■

بورس کاال

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

تـن محصـول  و 32  هـزار  مـاه، 15  هفتـم خـرداد 

فوالدی شامل شمش بلوم و میلگرد را روانه رینگ 

صنعتی بورس کاال کرد که توانست هشت هزار و 

322 تن از آن را مورد معامله قرار دهد.

سه شـنبه چهـارم خـرداد مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان موفـق شـد پنـج هـزار تـن شـمش بلـوم 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی 

معاملـه قـرار دهـد. نمـودار 1 نشـان می دهـد 

شـرکت فـوالد خراسـان، سه شـنبه چهـارم خـرداد 

ماه سـه هزار تن شـمش بلوم فوالدی را در بورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای پنج هزار و 500تنی 

مواجه شـد و این شـرکت توانسـت تمامی شمش 

عرضه شده را معامله کند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس« 

125هـزار و 979 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 62 میلیارد و 

989 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خراسان چهارشنبه پنجم خرداد 

ماه، 10 هزار و 32 تن سبد میلگرد A3 را در بورس 

کاال عرضه کرد که توانست سه هزار و 322 تن از 

در هفتـه منتهـی بـه هفتـم خرداد مـاه، به دلیـل افزایش نـرخ ارز و افزایـش قیمت های جهانـی فوالد، قیمـت فوالد در بـورس کاال 
افزایشـی بـود و همیـن امر موجب شـد برخـی خریـداران محصوالت نهایـی به ویژه میلگـرد و ورق هـای فوالدی، معامالت نسـبتا 
کمتری را نسـبت به هفته های گذشـته به ثبت برسـانند. در این هفته، عالوه بر حضور شـرکت های چادرملو، فوالد خراسـان، فوالد 

خوزستان و ارفع در رینگ معامالت، برای نخستین بار شاهد عرضه و معامله گندله شرکت گل گهر نیز بودیم.
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آن را مورد معامله قرار دهد.

نشـان می دهـد،  همان طـور کـه نمـودار 2 

شـرکت فـوالد خراسـان چهارشـنبه پنجـم خـرداد 

ماه، 10 هزار و 32 تن سبد میلگرد A3 با سایزهای 

14 تـا 28 میلی متـر را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه در مقابـل آن هفـت هـزار و 282 تـن تقاضـا 

و  هـزار  دو  توانسـت  شـرکت  ایـن  امـا  داشـت 

376تن از میلگرد خود را مورد معامله قرار داد. 

مچینـگ  در  را  خـود  میلگـرد  بقیـه  »فخـاس« 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضای 946 تنـی مواجه و به 

همین میزان معامله صورت گرفت.

قیمت پایه میلگرد فوالد خراسان 133 هزار و 

523 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه معاملـه 

نیـز بـا همیـن قیمـت انجـام شـد. فـوالد خراسـان 

توانسـت از معاملـه انجـام شـده 44 میلیـارد و 

356میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»کچاد« 10 هزار تن شمش فوالدی در  ■

بورس کاال معامله کرد

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شـنبه 

چهارم خرداد ماه توانست 10 هزار تن شمش فوالد 

خود را در بورس کاال مورد معامله قرار دهد.

نمودار 3 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه چهـارم خـرداد ماه 

10 هزار تن شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 23 هزار تنی مواجه و 

تمامـی  معاملـه  انجـام  بـه  موفـق  شـرکت  ایـن 

عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فــــوالدی  شمــــش  چادرملــــو 

125هــــزار و 978 ریــــال بــــه ازای هر کیلوگــــرم 

عرضـه کـرده بـود کـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه 

قیمـت معاملـه بـه 127 هـزار و 199 ریـال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم رسیــــد. ایـــن شـرکت از معاملـه 

صـورت گرفته 127 میلیـــارد و 199 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خراسان، سه شنبه 
چهارم خرداد ماه سه هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای پنج 
هزار و 500 تنی مواجه شد و این 

شرکت توانست تمامی شمش 
عرضه شده را معامله کند
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معامله 10 هزار تنی شمش فوالد خوزستان ■

سه شـنبه چهـارم خـرداد مـاه، شـرکت فـوالد 

بلـوم  شـمش  تـن  هـزار   10 توانسـت  خوزسـتان 

فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه فـروش 

برساند.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 
خوزستان، سه شنبه چهارم خرداد ماه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای 13 هزار تنی مواجه شد اما هشت 

ایـن  رفـت  فـروش  بـه  فـوالدی  تـن شـمش  هـزار 

شـرکت باقـی شـمش خـود را بـه مچینـگ بـرد تـا 

دوهـزار تـن دیگـر معاملـه شـود و جمـع معامالت 

شـمش فـوالد خوزسـتان بـه 10 هـزار تـن )معـادل 

عرضه( برسد.

»فخوز« شمش فوالدی را به قیمت 125 هزار 

و 978 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه بـا همین قیمت صـورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 125 میلیـارد و 

978 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چهـارم  سه شـنبه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

خـرداد مـاه موفـق شـد 18 هـزار تـن تختـال را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   5 نمـودار 
خوزسـتان، سه شـنبه چهـارم خـرداد مـاه 50 هـزار 

تـن شمــــش تختـــال فـوالدی را در بـــورس کاال 

عرضه کـــرد که با تقاضای 13 هزار تنی در تاالر 

اصلـی مواجـه شـد که به همین میـزان به فروش 

رفت اما فوالد خوزسـتان باقی تختال خود را به 

مچینـگ بـرد کـه پنـج هزار تـن دیگر در ایـن تاالر 

معاملـه شـد و جمـع معامـالت ایـن شـرکت بـه 

18هزار تن رسید.

فـوالد خوزسـتان تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

169 هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 305 میلیارد 

و 100 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چادرملو شمش فوالدی را به قیمت 
125 هزار و 978 ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که با 
رقابت صورت گرفته قیمت معامله 
به 127 هزار و 199 ریال به ازای 

هر کیلوگرم رسید
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ارفع 10 هزار تن شمش فوالدی را با  ■

باالترین قیمت فروخت

سه شـنبه چهـارم خـرداد مـاه، شـرکت آهـن و 

در  را  فـوالدی  شـمش  تـن  هـزار   10 ارفـع  فـوالد 

بــــه قیمــــت 127 هـزار و  ایــــران  بـورس کاالی 

329ریـال معاملـه کنـد کـه باالتریـن قیمـت در 

فوالدی های بزرگ بود.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، در تاریـخ سه شـنبه چهـارم خـرداد 

مـاه 10 هـزار تـن شـمش بلوم فـوالدی را در بورس 

و  هـزار   25 تقاضـای  بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال 

400تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام 

معامله تمامی عرضه خود شد.

ارفـع شـمش فـوالدی را به قیمـت 125 هزار و 

979 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه بـا توجـه بـه رقابـت صـورت گرفتـه، قیمـت 

معاملـه بـه 127 هـزار و 329 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت 

گرفتـه 127 میلیـارد و 329 میلیـون تومان درآمد 

کسب کرد.

معامله 25 هزار تنی گندله سنگ آهن گل گهر ■

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر یکشـنبه 

دوم خـرداد مـاه، 30 هـزار تـن گندله سـنگ آهن را 

در رینگ صنعتی بورس کاالی ایران عرضه کرد.

همان طور که در نمودار 7 نشـان داده شـده 

اسـت، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 

هفتـه منتهـی بـه هفتـم خـرداد مـاه، 30 هـزار تـن 

ایـران  کاالی  بـورس  در  یکشـنبه  روز  را  گندلـه 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای پنج هـزار تنـی مواجه 

شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه صـورت گرفـت. 

گل گهـر سـوم و پنجـم خـرداد مـاه هـر روز 10 هزار 

تن و در مجموع 20 هزار تن گندله را به مچینگ 

برد و به همین میزان معامله انجام داد.

قیمـت پایه عرضه گندله گل گهـر 35 هزار و 

500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه معاملـه 

نیـز بـدون تغییـر بـا همیـن قیمـت انجـام شـد. 

از  و صنعتـی گل گهـر  درآمـد شـرکت معدنـی 

معاملـه گندلـه در ایـن هفتـه بـه 88 میلیـارد و 

750 میلیون تومان رسید.
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شرط و شروط برای صادرات فوالد

شکستن سه رکورد تولید در فوالد خراسان

امید به کشف ذخایر جدید سنگ آهن، مس و طال در سنگان
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وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تاکیـد بـر نقـش بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی در توسـعه کشـور، بـه تاثیـر و توانایی 
سـرمایه های اجتماعـی در خلـق ثـروت اشـاره کـرد و گفـت: برخـی کشـورها صرفـا به واسـطه داشـتن سـرمایه اجتماعی 

قوی، در خلق ثروت موفق بودند.

جذب سرمایه به بخش تولید با ایجاد امنیت سرمایه گذاری

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

افتتـاح  آییـن  در  رزم حسـینی  علیرضـا  شـاتا، 

معـدن سـنگ آهن چـاه  پلنگ شـمالی در اسـتان 

افتخـارات  از  یکـی  را  فـوالد  اصفهـان، صنعـت 

جمهوری اسالمی ایران دانست و اظهار داشت: 

صـادرات  و  خـام  فـوالد  تـن  میلیـون  تولیـد 29 

6میلیون تن فوالد در سـال گذشـته، یک کارنامه 

موفق برای بخش تولید و صنایع معدنی اسـت. 

ما در حال حاضر در رتبه 10جهانی در این حوزه 

هسـتیم و با توجه به برنامه های وزارت صمت 

کـه در بخـش خصوصـی وجـود  پروژه هایـی  و 

دارد امیدواریـم در سـال های آینـده ایـن رتبـه 

ارتقا یابد.

واردات مواد اولیه تولید و کاالهای  ■

اساسی با ارز ناشی از صادرات

اگـر صـادرات  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  وی در 

غیرنفتی و صنایعی مانند فوالد وجود نداشـت، 

شـرایطی اقتصـادی در سـال  گذشـته بـه مراتـب 

مشـکل تر بـــود، افــــزود: ســـال گذشتـــه حـدود 

38میلیـارد دالر واردات داشـتیم کـه 13 میلیـارد 

و  دارو  و  تجهیـزات  و  اساسـی  کاالی  آن  دالر 

25میلیـارد دالر آن مـواد اولیـه تولیـد، کاالهـای 

واسـطه ای و تجهیزات کارخانه های تولیدی بود 

و بخش اعظم تامین ارز با همت صادرکنندگان و 

از طریق ارز صادرات انجام گرفت.

رشد هشت درصدی صنعت علی رغم  ■

همه محدودیت های اقتصادی

رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران عالوه 

اقتصـاد  در  کـه  کرونایـی  محدودیت هـای  بـر 

تاثیر داشت، تحت تاثیر تحریم  های اقتصادی 

نیـــز بــــود، ادامــــه داد: علی رغــــم فشارهـــا و 

محدودیت هایی که وجود داشت، توانستیم در 

بخـش تولیـد رشـد قابـل توجهی داشـته باشـیم و 

در بخش صنعت رشد هشت درصدی را تجربه 

کنیم و بدون شـک اگر قدرت های جهانی اجازه 

دهند جمهوری اسالمی به زودی جزو کشورهای 

توسعه یافته خواهد بود.

جذب سرمایه با ایجاد امنیت سرمایه گذاری ■

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر 

و ذخایـر خـوب  معـادن  بـه  صحبت هـای خـود 

معدنی در کشور اشاره کرد و تاکید کرد: کشور 

مـا سـرمایه مـادی مناسـبی دارد و در صـورت 

ایجـاد بسـتر مناسـب و امنیـت سـرمایه گذاری، 

سرمایه گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور 

وارد میدان خواهند شد.

خلق ثروت با کمک سرمایه های اجتماعی ■

بـر اهمیـت و نقـش  ادامـه  رزم حسـینی در 

انســـانی  نیـــروی  و  اجتمـــاعی  سرمایــه هــــای 

متخصـص در رشـد اقتصـاد کشـور تاکیـد کرد و 

سـرمایه های  نیـز  حـوزه  ایـن  در  داشـت:  بیـان 

مناسبی در کشور داریم؛ سرمایه های اجتماعی 

هـم  مـادی  کـه می تواننـد خلـق سـرمایه  قـوی 

داشته باشند. برخی کشورهای اروپایی علی رغم 

داشـتن سـرمایه مادی، صرفا به واسـطه سرمایه 

اجتماعـی کـه در اختیـار داشـتند، خلـق ثـروت 

کردند و موفق بودند.

بنگاه های اقتصادی محور توسعه در منطقه ■

بیـان  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

اینکه شـرکت ذوب آهن نطنز و دیگر شـرکت ها 

و بنگاه هـای اقتصـادی می توانـد محـور توسـعه 

منطقـه باشـند، تصریـح کـرد: بـا وجـود چنیـن 

بنگاه هایـی، نبایــــد در روستاهــــا و شهرهــــای 

اطــــراف مشکل اشتغــــال زایی وجــــود داشتــــه 

باشـد البته این به معنای حذف مشـاغل دیگر 

نیســـت بلکــــه بــــه معنــــای سرمایه گذاری در 

منطقـــه اســـت تا با توجه به اسـتعدادهای که 

در منطقــــه وجـــود دارد، شغل هــای متناسـب 

ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، وی در پایان با تاکید بر 

حمایت وزارت صمت از حوزه تولیداجازه صدور 

مجـوز بـرای واحد هـای تولیـدی فـوالد و صنایـع 

فـوالدی بـه شـرط تامیـن مـواد اولیـه توسـط خـود 

سرمایه گذار را یکی از این اقدامات دانست.

گفتنـی اسـت معـدن سـنگ آهن چـاه پلنـگ 

شـمالی بـا ذخیـره قطعی بالـغ بر 20 میلیـون تن و 

و  تـــن  هــــزار  سالیانــــه 500  استخــــراج  ذخیـره 

سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال، موجب ایجاد 

اشتغال مستقیم برای 150 نفر را فراهم می کند.

وزیر صمت در مراسم افتتاح واحد فراوری معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی تاکید کرد:
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد:

ــــ

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: با توجه بـه رفتار خـالف اصول حرفـه ای تجارت بین الملـل شـرکای خارجی صنایع 
ایـران بعـد از تحریم هـای غیرقانونـی آمریـکا، تولید قطعاتی کـه تا پیـش از این در صنعـت خـودرو وارداتی بود بـا توانمندی های 

بومی داخلی سازی شده است.

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

محسـن صالحی نیـا، در بازدیـد از کارخانـه کابـل 

خـودرو سـبزوار و افتتـاح و بهره بـرداری پروژه هـای 

ایـن کارخانـه اظهار داشـت: تولید قطعـات بومی 

خودروهای مونتاژی و توسـعه و اصالح سـاختار و 

نوسـازی و بـاال بـردن کیفیـت تولیـد با اسـتفاده از 

ظرفیت هـای داخلی در اولویت برنامه هـای ایدرو 

قرار دارد.

رئیـس سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 

هـزار دسـتگاه  امسـال 50  اینکـه  بیـان  بـا  ایـران، 

تولیـد  خـودرو  ایـران  شـرکت  در  تـارا  محصـول 

می شود، خاطرنشان کرد: با توسعه ای که تعریف 

بـه کارگیـری  و  تولیـد خـودرو  بـا میـزان  و  شـده 

نیروهای متخصص، گسـترش و نوسـازی صنعت 

خودرو در کشور فراهم می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در شرکت 

ایران خودرو، افزود: ظرفیت های فنی و مهندسی 

و مطالعاتـی پرسـنل شـرکت کابـل خـودرو کـه از 

اسـت،  ایران خـودرو  توانمنـد  زیرمجموعه هـای 

نیازمندی های این خودروساز را تامین می کند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، کارخانـه تولیـد کابـل 

خودرو سبزوار با وسعت 98 هزار مترمربع در پنج 

کیلومتری شرق این شهر واقع است.

کابـل  تولیـد  زمینـه  در  صنعتـی  واحـد  ایـن 

خـودرو، شیشـه باالبـر و بـرف پاک کـن فعالیـت 

می کنـد و بیـش از 300 نفـر در ایـن واحـد تولیـدی 

مشغول کار هستند.

توسعه و کیفی سازی صنایع، اولویت کلیدی برنامه های ایدرو

رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو از شناسـایی 29 محـدوده اکتشـافی امیدبخـش در منطقه معدنی سـنگان خبـر داد و گفت: امید 
است با عملیات اکتشافی جدید در این منطقه، به ذخایر جدید سنگ آهن، مس و طال دست یابیم.

امید به کشف ذخایر جدید سنگ آهن، مس و طال در سنگان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

اظهـار  جعفـری  وجیه الـه  ایمیـدرو،  عمومـی 

داشت: عملیات اکتشافی با هدف دستیابی به 

ذخایــــر جدیــــد و همچنیــــن تامیتتـن خـوراک 

کارخانه هـای کنسـانتره و گندلـه، 13 محـدوده 

اکتشــــافی امیدبخــــش حاصــــل از مطالعــــات 

ژئوفیزیک هوایی در پهنه اکتشـافی سـنگان، به 

این مجتمع واگذار شد.

پیگیری هـای صـورت گرفتـه،  بـا  افـزود:  وی 

پروانه اکتشاف چهار محدوده در شهرستان های 

دیگـر  و  شـده  صـادر  زاوه  و  جـام  تربـت  تایبـاد، 

پروانه هــــا در حــــال صــــدور اســـت که بـــه زودی 

عملیات اکتشاف مرحله شناسایی و پی جویی در 

آن ها شروع می شود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، معـاون وزیـر صنعـت، 

معدن و تجارت ادامه داد: محدوده های شناسایی 

شـده، زمینه رشـد تولید، توسـعه و اشـتغال زایی 

فراگیر در این منطقه را فراهم خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:
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شـرکت فـوالد خراسـان کـه تولید خـود را در سـال 1400 با قدرت آغاز کرده اسـت، در اردیبهشـت مـاه موفق به ثبت سـه رکورد 
تناژ و تعداد ذوب در یک شیفت، یک شبانه روز و تولید ماهانه شد.

شکستن سه رکورد تولید در فوالد خراسان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، ایـن مجتمـع در 

حالـی بـه ایـن رکوردهـا دسـت یافـت کـه بـرای 

دومیـن مـاه پیاپـی کارخانه فوالدسـازی شـماره 2 

رکورد تولید خود را جابه جا کرد.

ارتقای تولید ماهانه در هر دو ماه  ■

نخست سال

کارکنان فوالدسازی شماره 2 این مجتمع، در 

دومیـن مـاه سـال 1400 هـم ماننـد مـاه فروردیـن 

رکورد شـکنی کرده و در اتفاقی کم نظیر، در هر 

دو ماه نخست سال توانسته اند در زمینه تولید 

فوالد خام رکوردشکنی کنند.

معـاون بهره بـرداری مجتمـع فـوالد خراسـان 

از ارتقـای رکـورد 52 هـزار و 589 تنـی فروردیـن 

مـاه، بـه تنـاژ 54 هـــزار و 79 تـن خبــــر داد کـــه 

حاکـی از یک هـــزار و 490 تـــن ارتقــــای تولیــــد 

شمش فوالدی در بزرگ تریـــن مجتمع صنعتی 

شرق کشور است.

تکرار شیفت های طالیی فروردین در اردیبهشت ■

بـه فاصلـه  فوالدمـردان خراسـانی همچنیـن 

کمتـر از یـک مـاه از رکوردزنـی پیشـین خـــود در 

ناحیه فوالدسازی شماره 2 این شرکــت در زمینــه 

تنــــاژ شمــــش کنتــــرل کیفــــی شـــده، در روز 

زمـان  مـدت  در  توانسـتند  مـاه  26اردیبهشـت 

مشابه با ریخته گری 8 و 21 ذوب به ترتیب رکورد 

تعـداد ذوب در یـک شـیفت و یـک شـبانه روز را 

بـا  ناحیـه  ایـن  پیشـین  رکـورد  کننـد.  جابه جـا 

ریخته گری دو هزار و 117 تن ذوب در 28فروردین 

ماه امسال ثبت شده بود.

بـه گفتـه معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد 

خراسـان، کارکنان واحد فوالدسـازی شـماره 2 در 

حالی رکوردهای جدید تعداد ذوب در شیفت و 

شـبانه روز را خلـق کرده انـد کـه رکـورد پیشـین 

ذوب گیری درشرکت، در شیفت و شبانه روز به 

ترتیب هفت و 20 ذوب بوده است.

فرشـید فضیلتـی اعـالم کـرد کـه همـکاران 

توانسـته اند تنـاژ شـمش تولیـدی در شـبانه روز 

را بــــا همــــاهنگی، کــــار گروهــــی و حمیـــــت 

مثال زدنـی همـه همـکاران بهره بـرداری بـه ویژه 

کارکنـان واحـد فوالدسـازی بـه عـدد دو هـزار و 

117 تن ارتقا دهند.

وی افـزود: تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه، آمـاده 

بودن زیرساخت ها، آماده به کاری باالی تجهیزات 

و نیـز هماهنگـی و همکاری همـه واحدهای فنی، 

پشـتیبانی، سـتادی و پیمانکاران محترم در خلق 

این موفقیت موثر بوده است.

فضیلتـی اضافـه کـرد: حمایت هـای هیئـت 

مدیـره و مدیرعامـل مجتمع، انگیزه مضاعفی به 

کارکنـان بخشـیده و انتظـار می رود کـه با روحیه 

بـاالی همـکاران شـاهد موفقیت هـای ارزشـمند 

دیگری در حوزه تولید فوالد در مجتمع باشیم.

در همیـن راسـتا، مدیرعامـل مجتمـع فـوالد 

خراسـان، از تالش همکاران خود به ارتقای تولید 

و خلـق رکوردهـای گوناگـون از ابتـدای سـال 1400 

قدردانی کرد و اظهار داشـت: همکاران ما نشـان 

داده انــــد کــــه در زمینــــه ارتقـــای تولیـــد، هیــچ 

فعـل  و  نـدارد  وجـود  ایشـان  بـرای  غیرممکنـی 

خواستن را با دانش، تجربه، مهارت و تعهد خود 

به خوبی صرف کرده اند.

کسـری غفوری افزود: در دو سـال گذشـته 

شاهد بوده ایم که جوانان پرتالش و باانگیزه ای 

کـه در خانـواده فـوالد خراسـان گـرد آمده اند، با 

وجـود همـــه دشـواری ها و شـرایط پاندمـی، بـا 

و  ایمنـی  اصـــول  بهـــداشتی،  رعایـت ضوابـط 

تعهـد بـه ارتقـای بهـره وری، رونق تولیـد داخلی 

و سـربلندی فوالد خراسـان را سـرلوحه کار خود 

بـه طـوری کـه هـر روز منتظـر  قـرار داده انـد. 

خلـق یـک اتفـاق امیدبخـش در مجتمـع فـوالد 

خراسان هستیم.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد هرمزگان بـا اعالم ثبت رکورد ماهیانه در واحد احیا مسـتقیم، در تشـریح این رکوردها گفت: در اردیبهشـت 
مـاه یـک رکـورد ماهیانه تولید آهن اسـفنجی توسـط مدول A به میـزان 83 هزار و 82 تن به دسـت آمـد که رکورد قبلـی آن به میزان 
81 هـزار و 40 تـن در فروردیـن مـاه به دسـت آمـده بود. رکورد مهم اردیبهشـت مـاه نیز تولید ماهیانه آهن اسـفنجی توسـط هر دو 

مدول به میزان 163 هزار و 523 تن است. رکورد قبلی نیز به میزان 161 هزار و 620 تن در فروردین ماه کسب شده بود.

ثبت رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی
 در فوالد هرمزگان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عطـــا  هرمــــزگان،  فــــوالد  شرکـــــت  عمــــومی 

معــروف خــــانی بــــا اشــــاره بـــه شعـــار تولیــد، 

مانع زدایی هـا و پشـتیبانی ها اظهـار داشـت: بـا 

تشکیل کمیته های تحول، موانع تولید در فوالد 

هرمزگان شناسایی شده است. این موانـع را اگر 

بـه دو دستــــه درون سازمـــانی و برون سـازمانی 

تقسیم کنیم برای بخش درون سازمانی با ترسیم 

هدف گـــذاری هــــا،  و  استراتـــژیک  اقدامــــات 

در  موانـع  ایـن  رفـع  بـرای  دقیقـی  برنامه ریـزی 

دستور کار قرار دارد.

وی افـزود: بـه طـور مثــــال، در واحـــد احیـــا 

مسـتقیم در صدد هسـتیم با افزایش ریت تولید 

و کاهش توفقات، تولید آهن اسفنجی را در سال 

جاری به یک میلیون و 720 هزار تن برسـانیم که 

70 هـزار تـن باالتـر از ظرفیـت اسـمی ایـن واحـد 

بخـش  در  تولیـد  موانـع  رفـع  بـرای  امـا  اسـت. 

برون سازمانی نیاز به پشتیبانی های سایر نهادها 

اسـت، یکـی از ایـن مـوارد در حـوزه بـرق و گاز بـه 

عنـوان یکـی از ارکان اصلـی تولیـد بـوده کـه در 

روبـه رو  کمبـود  و  قطعـی  بـا  سـال  از  مقاطعـی 

هسـتیم. امیـد اسـت بـا هـدف کمک بـه تولید و 

فـوالد  از  پشـتیبانی ها  ایـن  مقاومتـی،  اقتصـاد 

هرمـزگان بـه عنـوان یـک صنعـت مـادر صـورت 

پذیرد و شاهد قطعی و کمبود نباشیم. 

معروف خانـی کمبـود بـرق و گاز را از دالیـل 

اصلـی کاهـــش تولیــــد و خســــارت بـه خطـوط 

تولید و تجهیزات دانست  و تاکید کرد: البته 

ایـن مانـع، بـر خـالف فرمایشـات مقـام معظـم 

رهبری است.

مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان برنامه توسـعه در 

فـوالد  اصلـی  برنامه هـای  از  را  واحدهـا  همـه 

هرمزگان در راستای افزایش تولید عنوان کرد.

در اردیبهشت ماه و برای دومین ماه متوالی رقم خورد؛
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت گفت: امسـال در برنامـه، برای دو هـزار واحد تعطیل برنامه ریـزی کرده ایم که بـه چرخه تولید 
بازگردند و از این تعداد هزار و 600 واحد داخل شهرک های و 400 واحد بیرون شهرک ها هدف گذاری شده است.

راهبری برنامه احیا واحدهای راکد به شهرک های 
صنعتی واگذار شده است

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

بـا  ویدئوکنفرانـس  جلسـه  در  زرنـدی  سـعید 

روسـای سـازمان های صنعـت، معـدن و تجارت، 

مدیران شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان ها و 

مدیـران سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های 

بـه عملکـرد  توجـه  بـا  اظهـار داشـت:  صنعتـی 

احیـا  امسـال  سـازمان،  گذشـته  سـال  مناسـب 

واحدهـای راکـد در داخـل و خـارج از شـهرک ها 

به این سازمان محول شد.

تشکیل کمیته تخصصی جهت تسریع  ■

احیای واحدهای راکد

وی از تشـکیل کمیتـه ای در همیـن زمینـه بـا 

حضور نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی و 

نظارتی به منظور تسریع و افزایش دقت در روند 

احیـا واحدهـای راکد خبـر داد و افزود: طرح های 

نیمه تمـام راکـد یکـی از موضوعاتـی کـه در سـال 

جاری برای آن برنامه ریزی و آن را دنبال می کنیم 

کـه یـا خـود سـرمایه گـذار را کمـک و ترغیـب بـه 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

اتمـام طـرح کنـد و یا سـرمایه گذار جدیـدی برای 

آن بیاوریم.

معـاون طـرح و برنامـه در توضیحـات بیشـتر 

گفت: هر سـرمایه گذار جدیدی که درخواسـت 

جواز تاسیس کند، لیست واحدهای تعطیل و یا 

طرح هـای نیمه تمـام را در اختیار می گذاریم که 

اول از این طرح ها استفاده کند.

افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی با  ■

اجرای طرح تولید بدون کارخانه

زرنـدی افزایـش ظرفیـت واحدهـای موجـود 

وزارت  اقدامــــات  و  برنامه هــــای  دیگــــر  از  را 

متبـوع خـود عنـوان کـرد و ادامـه داد: در حـال 

حاضـر از 27 صنعـت، 13 صنعـت بـا ظرفیـت 

پاییـن در حـال فعالیـت هسـتند کـه بایـد ایـن 

ظرفیت ها را افزایش داد.

وی در ادامـه صحبت هـای خـود بـه موضـوع  

تولیـد بـدون کارخانـه اشـاره کـرد و آن را ازجملـه 

طرح های استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای 

تولیدی در سال جاری دانست که در سال جاری 

در حال اجرا است.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، معـاون طـرح و برنامـه 

وزارت صمت همچنین از برنامه ریزی برای طرح 

ادغـام و اکتسـاب واحدهـای تولیـدی خبـر داد و 

در ادامه یادآور شد: بسته پشتیبانی و مانع زدایی 

از تولیـد در دبیرخانـه سـتاد اقتصـادی دولـت بـا 

نظر دسـتگاه های مختلف بررسـی و نهایی شد و 

امیدواریـم بـه زودی در ایـن سـتاد نیـز بـه تاییـد 

نهایی برسد.
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طبـق مصوبـه اخیر سـتاد تنظیـم بـازار، تولیدکننـدگان و نمایندگان قانونـی آن ها که مجـاز به صادرات فـوالد میانـی، مقاطع طویل 
فـوالدی و فلـزات رنگی هسـتند، از ابتدای خرداد ماه سـال جاری به مدت سـه ماه در صـورت تامین نیاز داخـل و رعایت کف عرضه 
ابالغـی در بـورس کاال، می تواننـد بـدون نیـاز بـه تاییـد دفتر صنایـع معدنـی وزارت صمت در سـامانه گمـرک، اقدام بـه صادرات 

محصوالت خود کنند؛ البته این مصوبه مشمول چهار تبصره نیز هست.

شرط و شروط برای صادرات فوالد

اقدام کنند.

بازرگانـان و تجـار بـا خریـد از رینـگ صادراتـی 

بــورس کاال می تواننــــد نسبــــت بــــه صــــادرات 

محصوالت مذکور اقدام کنند. این صادرکنندگان 

می بایسـت براسـاس قوانیـن و رویه هـای موجـود 

نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

گـزارش  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  گمـرک 

صـادرات و شـرکت بـورس کاالی ایـران گـزارش 

معاملـه  مقـدار  و  اولیـه(  )مـواد  خریـد  عرضـه، 

صـورت گرفتـه واحدهـای مذکـور را بـه صـورت 

ماهانـه بـه سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 

تولیدکنندگان، دبیرخانـه کارگروه تنظیم بازار و 

دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت ارسـال کنـد؛ تـا در صورت عـدم رعایت 

کـف عرضـه در بورس کاال، عدم ثبت اطالعات 

در سامانه جامع تجارت یا عدم انجام تعهدات 

ارزی، بـا اعـالم سـازمان حمایت، صـادرات آن ها 

با رعایت ضوابط مربوطه تعلیق شود  

و  مصـــرف کننـــــدگان  حمـــــایت  سازمــــان 

تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها نسبت به نظارت بر عملکرد واحدهای 

تولیدی محصوالت مذکور، اقدام کنند.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، براسـاس آخرین 

تصمیم گیری هـا و مصوبه سـتاد تنظیم بـازار، به 

منظور تنظیم اثربخش بازار فوالد میانی )بیلت، 

)شـامل  فـوالدی  محصـوالت  اسـلب(،  و  بلـوم 

مقاطـع طویـل فـوالدی( و فلـزات رنگی )همچون 

مس و آلومینیوم(، اطمینان از تامین نیاز داخل 

صـادرات  تسـهیل  و  سـاماندهی  همچنیـن  و 

واحدهـای مجـاز بـه صـادرات )تولیدکننـدگان و 

نماینـدگان قانونی آن هـا(، محصوالت فوق الذکر 

کـه در سـامانه جامع تجارا ثبـت اطالعات کرده 

باشنــــد، ضمــــن رعایــــت کـف عرضـــه ابالغـی 

محصـوالت در بـورس کاال، بـه مـدت سـه مـاه از 

فهرســــت  اعـــالم  بـا   1400 خـرداد  اول  تاریـخ  

واحدهـای مجـاز توسـط معاونـت امـور معـادن و 

صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

می تواننــــد جهـــت صـادرات محصـــوالت خـود 

اقدام کنند و نیاز به تایید دفتر صنایع معدنی 

در سـامانه فرامـرزی گمـرک جمهـوری اسـالمی 

ایران )E.P.L( ندارند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، الزم بـه ذکــــر 

اسـت کـه ایـن مصوبـه ذیـل چهـار مـورد تبصـره 

ابالغ شده است:

واحدهــــای تولیـــدی محصــــوالت مذکــــور، 

می تواننـد نسـبت به صـادرات آن مقـدار عرضه 

تکلیفـی کـه طبـق برنامـه مسـتمر )هفتگـی( در 

بورس کاال عرضه شـده اما معامله نشـده اسـت، 
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اسـتاندار یـزد رویه توسـعه صنایع فـوالدی و تکمیل چرخه فـوالد در این اسـتان را با توجه بـه ظرفیت های موجود درسـت ارزیابی 
کرد و از پیگیری استان برای تولید ورق به عنوان حلقه کمتر توجه شده در حوزه تکمیل چرخه فوالد استان خبر داد.

اولویت اجرای طرح های فوالدی با 
شرکت های بومی است

خـارج  از  عمدتـا  نیـاز  مـورد  فـوالدی  سـازه های 

اسـتان تامیـن می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه 

میـزان به کارگیـری ظرفیت هـای بومـی و موانـع 

موجـود در ایـن رابطـه بـرای تعیین سیاسـت های 

استان حائز اهمیت است.

وی بـا بیـان این که اولویت اجرای طرح های 

اسـتان بـا شـرکت های بومـی اسـت، تاکیـد کرد: 

ایـن موضـوع حتـی در شـورای تامیـن نیـز مـورد 

توجـه اسـت و در مـواردی بـر واگـذاری طرح هـا 

به شرکت های بومی تاکید شده است.

طالبـــــی خواستـــــار معــــرفی ظرفیت هــــا و 

توانمندی هـای بخش های خصوصی بـرای اجرای 

طرح های استان شد و تصریح کرد: البته اولویت 

ستاد اقتصاد مقاومتی استان در اجرای سازه های 

فوالدی با شرکت های بومی است اما کیفیت کار 

و قیمـت تمـام شـده و برخـی از شـاخص ها دیگـر 

نیز مورد اهتمام است.

اسـتاندار در خصـوص حمایـت بانک هـا نیـز 

خاطرنشان کرد: بانک های استان باید با در نظر 

گرفتـن افـق سـال های آینـده و نیازهـای موجـود 

در خصــــوص توسعـــه تکنولـــوژی، در زمینــــه 

سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام کنند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، طالبی در پایان نیز 

داد:  ادامـه  و  کـرد  اشـاره  بـودن  یـزدی  برنـد  بـه 

بـودن  یـزدی  برنـد  کـه  ایـن  وجـود  بـا  متاسـفانه 

سـایر  و  پیمانـکاری  و  سـاختمانی  شـرکت های 

شرکت های استان با تکیه بر شاخصه هایی مانند 

صداقت، کیفیت و امانت داری را شاهد هستیم، 

امـا هنـوز ایـن ظرفیـت بـه طـور قابل توجهـی مورد 

استفاده بخش خصوصی قرار نگرفته است.

استاندار یزد:

به گزارش »فلزات آنالین«، محمدعلی طالبی 

در نشسـت اقتصـاد مقاومتـی استـــان کـه در 

سالــــن کوثــــر استانــــداری یـــزد برگـزار شـد، بـه 

گالیه هـای مطـرح شــــده در خصــــوص تکمیـل 

چرخــــه فـوالد در اسـتان اشــــاره کــــرد و اظهـار 

داشـت: بعضا انتقاداتی در مورد تکمیل چرخه 

فـوالد در اسـتان بـا وجـود مشـکالت متعـدد این 

صنایـع مطـرح می شـود ولـی همان  طـور کـه بـه 

حفـظ محیـط زیسـت و منابع آب اسـتان اعتقاد 

داریـم، ایـن موضـوع را نیـز در نظر داریم که یزد 

اسـتانی سرشــــار از منــــابع معــــدنی خصوصـــا 

اولیـه  مـواد  تامین کننـده  سـال ها  و  سـنگ آهن 

فـوالد کشـور اسـت ولـی همـواره از ارزش افزوده 

ایـن بخـش کمترین بهره مندی را داشـته اسـت؛ 

چراکـه ارزش نهــــایی محصـــول در حلقــه های 

نهایی آن یعنی تولید فوالد شکل می گیرد.

وی بـا بیـان اینکـه در تولیـد کنسـانتره، آهـن 

اسـفنجی، شـمش و گندلـه اقدامـات خوبـی در 

استان یزد انجام شده است، افزود: با این حال، 

کمتـر بـه تولیـد ورق به عنوان حلقه کمتر توجه 

شـده و یکـی دیگـر از محصـوالت نهایـی در ایـن 

بخـش اهتمـام شـده کـه خوشـبختانه ایـن مهـم 

کنسرسـیوم  و  اردکان  چادرملـوی  توسـط  نیـز 

نوظهور بافق در دست پیگیری است.

استاندار یزد رویه ی توسعه فوالد در استان را 

درسـت ارزیابی و نسـبت به سـرانجام خوب این 

رویکـرد ابـراز امیـدوار کـرد و گفـت: البتـه از نظـر 

علمـی، صنعتـی و آموزشـی هنوز ضعف هایی به 

علت کم توجهی وجود دارد چرا که در استانی با 

تعداد قابل توجه طرح های صنعتی و ساختمانی، 
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مدیـر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنـی ایران )ایمیـدرو( گفـت: تهاتر ارز 
صادراتـی صنایـع معدنـی بـا واردات قطعـات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشـور، بـه تداوم حضـور شـرکت ها در بازارهای جهانی 

کمک کرد و این روش، حتی با برداشته شدن تحریم ها ادامه خواهد یافت.

تهاتر ارز صادراتی معدنی ها با واردات تجهیزات 
و منابع اولیه صنایع

صبـاغ  امیـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

درخصوص تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با 

واردات صنایـع کشـور، اظهـار داشـت: بخـش 

موضـوع  ایـن  از  معدنـی  صنایـع  از  زیـادی 

اسـتقبال کـرده و بـه ایـن حـوزه ورود کردنـد، بـا 

این شیوه بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، 

تایرسـازی، لـوازم خانگـی و غیـره مـورد حمایـت 

قرار گرفتند.

وی افـــــزود: در موضــــوع تهـــاتـــر، وزارت 

صنعت، معـــدن و تجـــارت بنگاه هـــای بزرگ را 

هدف گـذاری کـــرد و در حقیقـــت بــــه دنبــــال 

بنگاه هایـی بـود کـه اگر اختاللـی در روند تولید 

آن هـا ایجـاد می شـد، زنجیـره بزرگـی بـــه دنبـال 

آن ها آسیب می دیدند.

صباغ بیان  داشـت: به  طور نمونه هر یک از 

خودروسـازان بـزرگ کشـور بـا بیـش از یـک  هـزار 

قطعه سـاز متصـل بـوده و بـا آن هـا کار می کنـد و 

اگـر در رونـد واردات یـک قطعـه خـودرو مشـکل 

ایجـاد شـود شـاید به نوعـی همه قطعه سـازان از 

ایـن مسـئله آسـیب ببینند. بـر این اسـاس، ایده 

بـه  بـزرگ  بنگاه هـای  ایـده وصـل کـردن  تهاتـر، 

یک دیگر است.

حـوزه  در  تاکنـون  آنچـه  کـرد:  تصریـح   وی 

تهاتـر ارز صادراتـی صنایـع معدنـی بـا واردات 

صنایع کشـور اتفاق افتاده، بین 30 تا 40 درصد 

صـادرات شرکت هـــای بـزرگ حــــوزه معـــدن و 

صنایـع معدنـی را شـامل می شـود کـه عـددی 

نسبتا بزرگ است و نیاز شرکت های تولیدکننده 

را از نظر منابع ارزی برآورده می کند.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایـن شـیوه  بـه  طـور قطـع  ادامـه  داد:  ایمیـدرو 

ادامـه دار خواهـد بـود. حتـی اگـر برجـام احیـا 

شـود و مذاکـرات بـه نتیجـه برسـد، ایـن روش 

قطع نشده و آن را کنار نخواهیم گذاشت.

وی توضیـح  داد: پـس از دو سـال فعالیـت بـا 

ایـن شـیوه، شـرکت های فعـال در حـوزه صنایـع 

معدنی کشور همچون شرکت ملی مس اکنون 

بـه قطعه سـازان دیگـر کشـورها در حـوزه مـس 

وصـل شـده اند. در حالـی کـه در گذشـته ایـن 

طـور نبـود و اگـر در آینـده بـه هـر دلیـل تحریـم 

از منظـر  اعمـال شـود شـرکت ها  نیـز  جدیـدی 

بازارهای صادراتی خود ایمن خواهند بود.

صباغ خاطرنشـان  کرد: این موضوع عالوه بر 

مـس، در خصـوص آلومینیـوم و روی نیـز اتفـاق 

افتاده و فرصتی است که باید تقویت شود.

مدیـر اقتصـادی و سـرمایه گذاری ایمیـدرو 

بـه  ویـژه در  از کشـورها  بسـیاری  یـادآور شـد: 

حوزه شـرق آسـیا، از این ایده اسـتقبال کردند و 

نـه تنهـا هزینه های ما را افزایـش نداده، بلکه در 

پـاره ای اوقـات بسـته بـه مشـتری، محصـول و 

زمـان، هزینه هـای آن کمتـر از هزینه های انتقال 

پول بوده است.

صباغ همچنین در خصوص شرایط بنگاه ها 

بنگاه هـا  ایـن عرضـه، گفـت:  بـرای حضـور در 

بایـــــد بـزرگ بـوده و بـه تاییــــد وزارت صنعـت 

رسیده باشند.

وی افـزود: در ایـن حوزه تابع مقررات بانک 

مرکـزی هسـتیم؛ یعنی شـرکت های تهاترکننده 

صادراتـی و وارداتـی بـر اسـاس قانـون تجارت با 

مصوبه هــــای  و  می بندنــــد  قـرارداد  یکدیگـــر 

هئیـت مدیـره  آن هـا حاکم اسـت و در این میان 

وزارت صنعــــت فقـــط مهیاکننـــده بسـتر کار 

خـود  را  مذاکـرات  و  قـرارداد  عقــــد  و  اسـت 

بنگاه ها انجام می دهند.

بـر اســـاس گزارشــــی از ایرنـا، امــــروز اکثـر 

کامودیتی هـای معــــدنی از سـوی صنایعـی کـه 

توانایی دارند، صــادر شــده و در مقابل قطعات 

و مـواد اولیـه مـورد نیـاز همـان صنایـع و دیگـر 

صنایع بزرگ به کشور وارد می شود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: از 

40میلیـارد دالر واردات مـواد اولیـه، 35 میلیارد 

دالر آن حاصل از بخش صادرات بوده است که 

صادرکننـدگان  تـالش  و  صـادرات  بخـش  اگـر 

نبود، بسیاری از کارخانجات تولیدی در کشور 

قادر به فعالیت نبودند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد:
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رئیـس هیئـت مدیـره انجمن تخصصـی معـادن و صنایع معدنی خراسـان رضوی بـا بیان اینکـه باید در مـورد عـوارض صادراتی 
سـنگ آهن هماتیت تجدید نظر شـود، گفت: سـنگ آهن ها در گمرک تفکیک نشـده هسـتند و هر نوع سنگ آهنی مشـمول عوارض 
صادراتی شـده اسـت. اگر سـنگ آهن هماتیتی در خارج از کشـور مشـتری پیدا کرده باشـد و بخواهد صادر شـود به علت باال بودن 

قیمت عوارض صادراتی، صادرات این نوع سنگ آهن سودی ندارد.

لزوم تجدیدنظر بر عوارض صادراتی سنگ آهن

حسـین  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حسـین زاده در خصــــوص  مشـکالت عــــوارض 

صـــــادارتی سـنگ آهن هماتیـت اظهـار داشـت: 

صادراتـی  عـوارض  سـنگ آهن  صـادرات  بـرای 

گذاشـته شـده اسـت. سـنگ آهنی کـه از ایـران 

صـادر می شـود سـنگ آهنی اسـت کـه عیـار آهن 

سـنگ آهن  آن هـا  بـه  عبارتـی  بـه  و  دارد  بـاال 

مگنتیـت گفتـه می شـود. ایـن سـنگ آهن از نظر 

فرمول با هماتیت فرق می کند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـنگ آهنی کـه صـادر 

می شـوند از عیـار باالیـی برخوردار اسـت، افـزود: 

یعنـی عیار سـنگ آهن مگنتیـت بـاالی 62 درصد 

نیـز  کنسـانتره  سـنگ آهن های  عیـار  اسـت. 

68درصـد اسـت. سـنگ آهن گندلـه نیـز بـه  طـور 

عمـده  بنابرایـن  هسـتند.  شـده  فـرآوری  کامـل 

بـه مگنتیـت  کـه صـادر می شـوند  سـنگ آهنی 

معـروف هسـتند و عیارشـان بـاال اسـت و بـرای 

شرکت های فوالدی به کار می رود.

حسیــن زاده عنـــوان کـرد: عیـار سنگ آهــــن 

حـدود  در  آن   میـزان  و  اسـت  پاییـن  هماتیـت 

متفرقـه  مـوارد  بـرای  و عمدتـا  اسـت  40درصـد 

مصـــرف می شونـــد. بـــرای مثـــال کارخانجـات 

سیمان از این نوع سنگ آهن استفاده می کنند. 

بــــرای  مصـــرفی  سنگ آهــــن،  نـوع  ایـــن  چـــون 

کارخانه هـای فـوالدی ندارنـد و بسـیار کـم صـادر 

می شـوند. قیمت این نوع سـنگ آهن نسـبت به 

مگنتیت پایین است.

هر نوع سنگ آهنی مشمول عوارض صادراتی  ■

شده است

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن 

و صنایـع معدنـی خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه 

سـنگ آهن ها در گمرک تفکیک نشـده هسـتند و 

هـر نـوع سـنگ آهنی مشـمول عـوارض صادراتـی 

مصـرف  کشـور  در  کـرد:  تصریـح  اسـت،  شـده 

هماتیتـی کـم بـوده و قابـل مقایسـه بـا مگنتیـت 

نیسـت و تنهـا بـه انـدازه  مصرف داخلـی این نوع 

تولید می شود. اگر سنگ آهن هماتیتی در خارج 

از کشـور مشـتری پیـدا کـرده باشـد و بخواهـد 

صـادر شـود بـه علـت بـاال بـودن قیمـت عـوارض 

اصـال  سـنگ آهن  نـوع  ایـن  صادراتـی، صـادرات 

سودی ندارد زیرا قیمت آن پایین است.

بـرای عـوارض  بایـد  اینکـه  بـه  بـا اشـاره  وی 

صادراتـی هماتیـت تجدیـد نظـر شـود و عـوارض 

صادراتی آن مانند مگنتیت نباشـد، ادامه داد: 

بـه دلیـل پاییـن بـودن عیـار و مصـرف هماتیـت 

قیمـت آن نیـز پاییـن اسـت و اگـر هـم بـه انـدازه 

تولیـد در داخـل کشـور صـادرات صـورت گیـرد، 

بـاز هـم سـودی نخواهـد داشـت. بنابرایـن اگـر 

عـوارض صادراتـی آن را برابـر بـا مگنتیـت قـرار 

بگیریـــد،  درنظـــر  آن  بـرای  بـاال  عیـــار  و  داده 

بی عدالتی محسوب می شود.

به دلیل احتیاج کارخانه های فوالدسازی  ■

درآینده به سنگ آهن، نباید به صورت خام 

صادر شود

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن 

و صنایع معدنی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 

از آن  جایی که کارخانه های فوالدسازی  درآینده 

به سـنگ آهن احتیاج دارند نباید به صورت خام 

صادر شود. زیرا هر چه سنگ آهن تولید شود در 

داخل مصرف خواهند شد. اما هماتیت به دلیل 

خلــــوص پاییــــن مـــورد مصـــرف کارخانه هــــای 

فوالدسازی نیست. به این دلیل احتماال این نوع 

سنگ آهن در داخل کشور مازاد تولید دارد.

عـوارض  نبایـد  کــــرد:  تاکیــــد  حسیـــن زاده 

صـادرات ایـن نـوع سـنگ آهـن برابـر بـا مگنتیتـی 

باشـد. ارزش این سـنگ آهن ها به عیار آهن اسـت 

و زمانـی کـه ایـن عیار پایین باشـد، قیمـت آن نیز 

طبعـا پاییـن اسـت و تنهـا در محـل تولیـد توجیـه 

سـیمان  کارخانـه  یـک  اگـر  مثـال  بـرای  دارنـد. 

و  بخـرد صرفـه  اصفهـان سـنگ آهن  از  بخواهـد 

توجیه اقتصادی ندارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی در رابطـه بـا 

مصـارف هماتیـت بیـان کـرد: یکـی از مصـارف 

دیگـر  از  اسـت.  آن  بـودن  زنـگ  ضـد  هماتیـت 

مصـارف آن اسـتفاده بـرای حفـاری چـاه اسـت. 

بنابرایـن در مـوارد متفرقـه در صنعـت اسـتفاده 

می شــــود. ولــــی ایــــن نــــوع از سنـــگ آهــن بـه 

گسـتردگی مگنتیتـی کـه در کارخانجـات فـوالد 

استفاده می شود نیست.
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بـا حضـور وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، مدیران و شـرکت های برتـر »جهش تولیـد« و »بهـره وری« معرفی شـدند و از 
شرکت ذوب آهن اصفهان، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار تقدیر به عمل آمد.

ذوب آهن اصفهان، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ذوب آهـن، مدیـران و 

شـرکت های برتـر »جهـش تولیـد« و »بهـره وری« 

از عملکـرد  تجلیـل  طـی مراسـمی در همایـش 

محمـد  حضـور  بـا  برتـر  اقتصـادی  بنگاه هـای 

شـریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

معرفی شدند.

در ایـن مراسـم، ذوب آهـن اصفهـان بـه  عنوان 

بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگی ها و شاخص های 

کیفی جهش تولید موفق به کسـب نشـان ممتاز 

شد و از منصور یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت 

تقدیر به عمل آمد.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعـی در ایـن همایـش اظهـار داشـت: آنچـه 

امـروز گـزارش می دهیـم، بیـش از هـر اتفاقـی، 

معجـزه مدیریتـی اسـت کـه وقـوع آن را بایـد بـه 

آقای شریعتمداری، تبریک گفت.

میــــرزایی، در دوران وزارت  بــــه گفتــــه 

شـریعتمداری، سـود شسـتا از مبلـغ یـک هـزار و 

200 میلیـارد تومـان بـه 32 هـزار میلیـارد تومـان 

سـایر  و  هلدینـگ  ایـن  در  شـفافیت  و  رسـیده 

صندوق هـای وابسـته به وزارتخانـه در اوج خود 

قرار گرفته است.

وی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری 

و فـوالد نیـز به رغـم تشـدید تحریم هـای ظالمانـه، 

شیوع بیماری کرونا و قرارگرفتن در سخت ترین 

از  بسـیاری  انقـالب  از  پـس  اقتصـادی  سـال 

پروژه های نیمه تمام تکمیل شدند.

وی دربـاره نحـوه ی انتخـاب بنگاه هـای برتـر 

اقتصادی از بین حدود 400 شرکت زیرمجموعه 

توضیـح داد: در ایـن زمینـه شـاخص های مهمـی 

یعنـی رشـد فـروش، رشـد حاشـیه سـود ناخالـص، 

رشـد مقـداری تولیـد، رشـد صـادرات و درآمـد 

ارزی، رشـد سـود، سـرمایه گذاری جدید، توسعه 

محصـوالت، تغییـرات فنـی و تکنولوژیک شـامل 

بازسازی، تعمیرات و نوسازی بنیادی و پیشرفت 

فیزیکی و مالی مد نظر قرار گرفتند.

میرزایـی تاکیـد کـرد: حساسـیت محاسـبات 

چنـان بـاال بـود کـه در بعضی از مـوارد چند بنگاه 

با عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی 

به دست آوردند.

ــــ

مجتمع فوالد خراسـان، به عنوان یکی از بهترین شـرکت های حوزه سـرمایه گذاری»صندوق بیمه کشـاورزان، عشایر و روستاییان« 
کشـور به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز شـناخته و نشـان برنـز همایش تقدیر از شـرکت ها و بنگاه های اقتصـادی وزارت »تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی« باحضور محمد شریعتمداری، مقام عالی این وزارت به مدیرعامل این مجتمع برتر اقتصادی اهدا شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد خراسـان، کسـری غفوری، 

مدیرعامــــل مجتمــــع فــــوالد خــراسان، در ایــــن 

همایش نشان ممتاز و لوح تقدیر بنگاه های برتر 

تولیدی این صندوق بیمه اجتماعی وابسـته به 

وزارت رفاه را دریافت کرد.

فــــوالد خراســــان کـــه بــــا وجــــود مشـکالت 

گوناگـون حاکـم بـر فضـای کسـب و کار در یـک 

را  خـود  تولیـد  رکوردهـای  بارهـا  گذشـته  سـال 

جابه جا کرده، با رشـد اقتصادی باال و نیز تحقق 

بیـش از 6٩ درصـد رشـد درآمـد حاصـل از فروش 

محصوالت فوالدی، نام خود را به عنوان یکی از 

کـه  اسـت  کـرده  ثبـت  شـرکت هایی  بهتریـن 

عمومـی  موسسـات  بـه  وابسـته  هلدینگ هـای 

غیردولتی سهامدار آن هستند.

اعطای عنوان »بنگاه ممتاز اقتصادی درجهش تولید و 
سودآوری« به مجتمع فوالد خراسان



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

68
é 1400  خرداد ماه é 167  شماره 

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفت: در سـطح کشـور حداقل 955 هزار شـغل در شـهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد شـده 
که 14 درصد آن ها متعلق به استان تهران است.

برای تحقق توسعه صنعتی موظف هستیم زیرساخت ها 
را تامین و بروکراسی را حذف کنیم

معاون وزیر صمت در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی دماوند عنوان کرد:

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

علـی رسـولیان بـا بیـان ایـن مطلـب در نشسـت 

هم اندیشـــی بــــا فعـــاالن اقتصـــادی شهرسـتان 

دماونــــد کــــه بـــا حضـــور مدیـــران دستگاه های 

سالـــــن  در  شهرستــــانی  و  استــــانی  اجــــرایی 

اجتماعـات فرمانــــداری دماونـــد برگـزار شـد، 

اظهـــار داشـت: بـا توجـه بـه آمار رسـمی کشـور، 

در ســـال گذشتــــه تقریبـا هشـت درصـد رشـد 

صنعـت داشـتیم و بـه همیـن میزان شـاهد رشـد 

برق صنایع بودیم.

می دهـد  نشـان  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

بـرق صنعتـی و  هم سـویی در افزایـش مصـرف 

افـزود:  اسـت،  توسـعه صنعـت صـورت گرفتـه 

خوبـی  بسـیار  رشـد  سـال گذشـته  در  صنعـت 

داشته و در شهرک های صنعتی این مهم محقق 

شـده اسـت، بـه  طـوری کـه سـال گذشـته نـرخ 

واگذاری هـای مـا بـرای سـرمایه گذاری دو برابـر 

شده است.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع 

اضافـه کـرد: بیـش از 11 هـزار و 600 قرارداد جدید 

هکتـار  هـزار  پنـج  از  بیـش  قالـب  در  واگـذاری 

اراضـی منعقـد و 65 هـزار شـغل در شـهرک ها و 

نواحی صنعتی ایجاد شد.

رسـولیان با اشـاره به اینکه بخش عمده ای از 

مشـکل بیـکاری در کشـور توسـط بخـش صنعت 

حـل می شـود، بیـان کـرد: بـرای تحقـق ایـن امـر 

و  تامیـــــن  را  زیرساخت هـــــا  موظـف هستیــــم 

بروکراسی را حذف کنیم.

اقتصـادی  بنـگاه  هـر  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

بـه   بهره بـرداری در شـهرک های صنعتـی  مـورد 

طور متوسـط، 20 فرصت شـغلی ایجاد می کند و 

در ایـن راستــــا 9 هـــزار واحـــد بـاالی 60 درصـد 

پیشرفت فیزیکی در شهرک های صنعتی وجود 

دارد کـه در صـورت بهره بـرداری، 180 هزار شـغل 

ایجـاد می کنـد و نگرانی هـا را در بخـش اشـتغال، 

مرتفع می سازد.

معـاون وزیـر صنعت، معدن و تجـارت یکی از 

وظایـف سـازمان متبـوع خـود را حمایت از صنایع 

کوچک و احیا واحدهای صنعتی راکد عنوان کرد 

و گفـت: حضـور افـراد علمـی و دارای صالحیـت 

الزم و همچنیـن تعامـل بـا دانشـگاه ها به عنـوان 

مشـاوران صنعـت می توانـد در ایـن مهـم موثـر 

باشـد. بـه  طـوری کـه در سـال گذشـته، بیـش از 

یـک هـزار و 550 واحـد راکـد بـا همیـن رویکـرد 

توسط بخش خصوصی احیا شد.

رسولیان به برنامه های حمایت از شهرک ها 

و نواحـی صنعتـی نیـز اشـاره کـرد و ادامـه داد: 
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امسـال در نظـر داریـم 10 هـزار هکتـار اراضـی 

کنیـم.  فراهـم  اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  جدیـد 

البتـــــه برخــــی استان هــــا و شهرهــــا همچـــون 

شعــــــاع  حریــــم  و  زمیــــن  مشـکل  دماونــــد، 

120کیلومتـری را دارنـد کـه ایـن معضـل درحـال 

مرتفع شدن است.

و  بـرق  قطعـی  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 

خسـارت های وارد شـده بـه واحدهـای تولیـدی 

اضافـه کـرد: قطعـا سـطح تولید کاهـش می یابد 

کـه امیدواریـم ایـــن مهـــم مدیریـــت شـــود و 

حداقـــــل بــــا هماهنگی اتفـــاق افتــــد. آمادگی 

داریم با توانـــایی انرژی خورشیــدی و همکاری 

وزارت نیـــرو، راهکارهــــایی را ایجـــاد کنیــــم تا 

سطح برق در شهرک ها افزایش یابد.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران بـا 

اشـاره بـه اینکـه مشـکل احـداث شـهرک صنعتی 

شـماره یـک دماونـــد بـه زودی مرتفـع می شـود، 

شـهرک جدیـد  یـک  امیدواریـم  کــــرد:  اضافــــه 

صنعتـی بـا عنـوان نخسـتین شـهرک دانش  بنیان 

ایـران بـا سـرمایه  گذاری خارجـی در شهرسـتان 

دماوند ایجاد کنیم.

رسولیان یادآور شد: امسال در مجموع برای 

صنعتـی  شـهرک های  زیرسـاخت های  تامیـن 

تهـران، اعتبـاری بالــــغ  بــــر 50 میلیـــــارد تومــــان 

اختصاص یافته است.

وی همچنیـن بـه تقدیـم بسـته پیشـنهادی 

سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی 

بـه اعضـای کمیسـیون صنایـع و معـادن  ایـران 

مجلس شـورای اسـالمی اشـاره کرد و گفت: این 

بسـته بـرای مانع زدایـی و پشـتیبانی در 12 بنـد 

برای حمایت از تولیدکنندگان تدوین و به  زودی 

ابـالغ می شـود. افـرادی کـه واحدهـای صنعتـی 

بهره بـرداری  بـه  بیشـتری  سـرعت  بـا  را  خـود 

برسانند، تخفیفات خوبی دارند. هم فاصله بین 

اقساط را کاهش داده و هم زمان ایجاد طرح های 

صنعتـی و بروکراسـی های مربـوط بـه اخـذ مجوز 

حذف شده است.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 

خاطرنشـــان کـــرد: امســـال بـــرای شرکت هـــای 

دانش بنیـان نیـز 10 درصـد قبـل از ایجـاد واحـد 

صنعتی مشـوق داده ایم و 30 درصد نیز مشـوق 

بـرای  و  اسـت  شـده  داده  زودتـر  بهره بـرداری 

شـرکت های دانش بنیـان نیـاز به مزایده نـدارد و 

نخستین زمین خالی به شرکت های دانش بنیان 

ضـروری  نیازهـای  تـا  می شـود  داده  تحویـل 

بنگاه های اقتصادی کشور را تامین کنند.

رسـولیان همچنیـن بـا اشـاره به اینکـه درحال 

فرآینـد  تـا  هسـتیم  هوشـمند  سـازمانی  ایجـاد 

الکترونیکـی ایجـاد و افراد بتواننـد در کوتاه ترین 

زمـان و ظـرف یک روز فعالیت های خود را انجام 

دهنـد، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه این کـه در برخـی 

مواجـه  زمیـن  محدودیـت  مشـکل  بـا  مناطـق 

هستیم و از سوی دیگر تقاضا نامحدود است، با 

بـه مزایـده، چـاره ای  بـودن  وجـود عـدم موافـق 

نداریـم. چراکـه هـدف جلوگیری از پایمال شـدن 

حق دیگران است.

بـه  بـه اهـداف سفــــر خـــود  وی همچنیـن 

دماوند اشاره کرد و گفـــت: در پی سفــر هفته 

گذشـته وزیــــر صنعـت، معـــدن و تجـارت بـه 

دماونــــد و فیروزکـوه و بازدیـد از شـهرک ها و 

نواحـی صنعتـی، درخواسـت فعـاالن صنعتـی، 

نشسـت تخصصـی بـود کـه امـروز بـا پیگیـری 

نماینــده مجلـس شـورای اسـالمی، موضوعـات 

شـهرک های صنعتـی دماونـد بـه  صـورت ویـژه 

بررســـی و برخـــی از مشـکالت آن هــــا تعییــــن 

تکلیف می شود.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 

صنایـــع کوچـک و شهرک هــــای صنعتــی ایـران 

شـهرک  تـا  شـد  قـرار  نشسـت  ایـن  در  افـزود: 

صنعتـی دماونـد یـک را بـا سـرعت فعـال کنیم. 

چراکه تقاضا برای سرمایه  گذاری وجود دارد.

بـر اسـاس این گـزارش، رسـولیان اضافـه کرد: 

در خصـوص تامیـن بـرق بـرای شـهرک صنعتـی 

اینکـه  به رغـم  بـرق،  سـطح  افزایـش  و  دماونـد 

دستگاه های خدماتی باید برق را تا در شهرک ها 

و  می کنیـم  سـرمایه گذاری  خـود  مـا  بیاورنـد، 

شـهرک های صنعتـی  را  آن  سـهم  از  35درصـد 

اسـتان تقبـل و واریـز کـرده اسـت کـه امیـدوار 

هستیم با همکاری وزارت نیرو، هرچه زودتر این 

بـرق دماونـد در حـوزه  و مشـکل  ایجـاد  پسـت 

صنعت برطرف شود.

بیش از 11 هزار و 600 قرارداد 
جدید واگذاری در قالب بیش از 
پنج هزار هکتار اراضی منعقد و 
65 هزار شغل در شهرک ها و 

نواحی صنعتی ایجاد شد
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مدیر عملیات و مسـئول کمیته بومی سـازی شـرکت فوالد سفیددشـت با تاکید بر ضرورت نهادینه شـدن بومی سـازی و اسـتفاده از 
توانمندسـازی داخلـی به عنـوان یکـی از اولویت هـای مهم این شـرکت، گفت: با تشـکیل کمیته بومی سـازی فوالد سفیددشـت در 
سـال 1397، شناسـایی و سـازمان دهی قطعـات و تجهیـزات بـا قابلیـت تامین از داخـل در دسـتور کار قرار گرفت کـه حاصل این 

فرایند، بومی سازی بیش از 160 قطعه و تجهیز مورد نیاز صنعت فوالد بوده است.

بومی سازی بیش از 160 قطعه و تجهیز مورد نیاز در 
فوالد سفیددشت

مدیر عملیات و مسئول کمیته بومی سازی شرکت فوالد سفیددشت مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، ایمـان سـلیمانی 

اظهـار داشـت: بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات 

جنبه هـای  از  سفیددشـت  فـوالد  شـرکت  بـرای 

توانمندسـازی  از جملـــه خودکفایـی،  مختلفـی 

صنایـع داخلی، کاهش هزینه هـای ارزی، قابلیت 

بهینه سـازی و بازطراحـی تجهیـزات و قطعـات، 

تسـریع در فراینـد خریـد و سـهولت دسترسـی بـه 

خدمات پس از فروش، حائز اهمیت است.

مسئول کمیته بومی سازی فوالد سفیددشت 

از طراحی و ساخت الکتروموتورهای MV، گلوب 

ولوهـا، دمپرهـای الکتریکـی دمنده هـــا، عملگـر 

کالریفایــــر،  واحــــد  گیربکس هــــای  والـــوهــــا، 

کالسیفایــــر و سیستـــم حمــــل مــــواد، روتــــور 

دمنده های سـنگین، بدنه فن Stack، پمپ های 

و  خنک کـن  برج هـای  فـن  تیغه هـای  بـاال،  دور 

به عنـوان مهم تریـن  کـوره  اتوماتیـک  نمونه گیـر 

ایـن  شـده  بومی سـازی  قطعـات  و  تجهیـزات 

شرکت در سال 1399 یاد کرد.

سلیمانی در پایان ضمن تشکر از فوالد مبارکه 

در خصوص انتقال تجربیات در زمینه بومی سازی، 

اظهار امیدواری کرد با تدوین سند بومی سازی و 

توسعه همکاری واحدهای عملیات و بازرگانی در 

واحـد  قطعـات  تامیـن  سیاسـت گذاری  جهـت 

فوالدسازی، بتوان برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه 

تامیـن تجهیـزات و قطعات مورد نیاز ایـن واحد از 

تامین کنندگان داخلی بهره مند شد.

ــــ

همایـش تقدیر و تجلیل از شـرکت های برتر تحقق بخش شـعار سـال جهش تولید 
بـا حضـور وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی و معاونین آن وزارتخانـه و مدیران عامل 
هلدینـگ و صندوق هـای بازنشسـتگی در تاالر مجموعـه تالش تهران برگزار شـد و 
از شـرکت فوالد اکسـین به عنوان شـرکت برتر کشور در تحقق شـعار جهش تولید 

تقدیر به عمل آمد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقــــل از 

روابط عمــومی شرکت فوالد اکسیـــن، در ایـــن 

همایــــش کـــه بـــا هــــدف معــــرفی و تقـــدیر از 

شرکت هـــایی کـــه در ســـــال 1399 بـا افزایـش 

تولید و بهره وری به رشد و شکوفایی رسیدند، 

برگزار شـد، شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان به 

تولیـد  جهـش  تحقـق  در  برتـر  شـرکت  عنـوان 

بـه سرپرسـت  ایـن همایـش  معرفـی و تندیـس 

مدیریت عامل این شرکت اهدا شد.

الزم به ذکر اسـت، فوالد اکسـین خوزسـتان 

در سـال 1399 بـا شکسـتن رکـورد 11 سـاله خود، 

بیـش 736 هـزار تـن انـواع ورق هـای فـوالدی را 

از  بیـش  تولیـد  بـا  شـرکت  ایـن  کـرد.  تولیـد 

400هـزار تـن انواع ورق های فوالدی در سـاخت 

خـط لولـه و مخـازن طـرح عظیـم انتقـال نفـت 

گوره به جاسک نقش به سزایی ایفا کرد.

فوالد اکسین به عنوان شرکت برتر کشور در تحقق شعار جهش تولید معرفی شد
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معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد:

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت تدوین دورنمای توسـعه صنعت لـوازم خانگی متناسـب با ظرفیت هـای ایجاد شـده، بازار 
مصـرف و توسـعه صـادرات را یکـی از برنامه هـای آتی شـورای سیاسـت گذاری توسـعه صنعـت لـوازم خانگی اعـالم کرد و 
گفـت: در ایـن شـورا، بـا حضور تشـکل های تخصصـی، راهبردهـا و چالش هـای این صنعـت با هـدف پشـتیبانی و مانع زدایی 

به صورت هفتگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تشکیل شورای سیاست گذاری توسعه صنعت لوازم خانگی

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

مهدی صادقی نیارکی سیاست گذاری مشترک 

مبتنـی بـر حفـظ مصالح ملـی، ایجـاد وفاق ملی 

هم افزایـی،  داخلـی،  صنایـع  از  صیانـت  بـرای 

حفـظ حقـوق مصرف کننـده و رسـوخ فنـاوری را 

و  برشـمرد  شـورا  ایـن  محورهـای  مهم تریـن  از 

اظهار داشت: در این نشست های هم اندیشی، 

صنعتـی،  توانمندی هـای  و  نیازهـا  بهم رسـانی 

برنامه ریـزی بـرای توسـعه عمـق سـاخت داخـل، 

ارتقـای جایـگاه صنعـت قطعه سـازی و تحلیـل 

محوریـت  بـا  صنعـــت  ایـن  فعلـــی  وضعیـــت 

پیش بینـی توسـعه صنعـت لـوازم خانگـی مـورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

وی نشسـت بـا نهادهـای تصمیم گیـر بـرای 

رفـع موانـع پیـش روی ایـن صنعـت را از دیگـر 

برنامه های این شـورا برشـمرد و افزود: در جلسه 

آتـــی مشـکالت و چالش هــــای گمـــرکی مــــورد 

بررسـی قـرار خواهـد  گرفـت و تصمیمـات الزم 

برای تسـریع در ترخیص مواد اولیه این صنعت 

با هماهنگی گمرک اتخاذ خواهد شد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت در ادامه 

ایـن  در  آینده پژوهـی  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا 

بـر  مبتنـی  عملیاتـی  برنامـه  تدویـن  صنعـت، 

نیازهـا و پتانسـیل های موجـود را مـورد تاکیـد 

قرارداد و گفت: مقرر شد تشکل های تخصصی 

بـا بررسـی وضعیت فعلی صنعت لـوازم خانگی 

و ظرفیت هـای ایجـاد شـده، برنامـه ای عملیاتـی 

بـرای دورنمـای ایـن صنعـت راهبـردی تدویـن و 

میــزان سرمایه گذارهـــای جدیـــد متناسـب بـه 

نیازهــــای آتـی در بــــازار مصـــرف را بـا تحلیـل 

کارشناسی ارائه کنند.

اسـت در شـورای سیاسـت گذاری  گفتنـی 

توسـعه صنعـت لـــوازم خانگـی کـه بـــا حضــــور 

راهبـردی  صنعـت  ایـن  تخصصـی  تشـکل های 

بـر بررســـی ضرورت هـای  عـــالوه  برگـــزار شـد، 

چشـم انداز  ترسـیم  و  عملیاتـی  برنامـه  تدویـن 

بـرای توسـعه این صنعت راهبـردی، محدودیت 

راهبردهــای  تدویـــن  خانگـــی،  لـــوازم  واردات 

ورود  از  نگرانـی  قطعه سـازی،  صنعـت  توسـعه 

برندهـای خارجی بدون اعمـال محدودیت های 

منطقـی و صیانتـی از صنعـت داخلـی نیـز مورد 

واکاوی قرار گرفت.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد تاراز چهارمحـال و بختیاری با بیان اینکه شـرکت فوالد تـاراز به عنوان یکـی از زیرمجموعه های گـروه فوالد 
مبارکه در اردیبهشـت امسـال موفق به رکوردشـکنی در تولید ورق گالوانیزه شـد، گفت: افزایش میزان تولیـد و رکوردزنی در فـوالد تاراز، 

نقش مثبتی در بازار خواهد داشت؛ چرا که هر اندازه تولید و عرضه در بازار افزایش یابد، قیمت محصوالت متعادل تر خواهد شد.

نقش مثبت رکوردشکنی فوالد تاراز در متعادل سازی 
قیمت ها در بازار

مدیرعامل فوالد تاراز مطرح کرد:

در نظر گرفته نشده بود تامین مواد اولیه شرکت 

فـوالد تـاراز کـه بـه عنـوان حلقـه آخـر زنجیره فـوالد 

می توانـد ارزش افـزوده زیادی برای کشـور داشـته 

باشد را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. 

رشـیدی افزود: بزرگ ترین چالـش فوالد تاراز 

تامین مواد اولیه بوده و این در حالی اسـت که 

کالف سـرد بـا محدودیـت زیـاد عرضـه بـه دلیل 

تقاضـای بـاال از سـوی سـایر مصرف کننـدگان بـه 

ویژه شـرکت های خودرو سـازی و لوازم خانگی، 

در عمـل امـکان خریـد کالف سـرد بـرای فـوالد 

و  نداشـته  وجـود  مـاه گذشـته  در چهـار  تـاراز 

آن  بـه صـورت محـدود جایگزیـن  گـرم  کالف 

شـده اسـت؛ البتـه در سـامانه بهین یـاب بـرای 

فـوالد تـاراز 20 هـزار تـن سـهمیه ماهانـه در نظـر 

گرفتـه شـده، امـا در عمـل در بـورس کاال امـکان 

تامیـــن بسیـــار محــــدود بــــوده و تنهـا حــدود 

25درصد تقاضای ما محقق شده است.

خطر توقف تولید 20روزه در ماه وجود دارد ■

بـه گفتـه رشـیدی، اگر تمهیدی بـرای تامین 

مـواد اولیـه از خـرداد مـاه امسـال بـرای شـرکت 

حـدود  توقفـات  نشـود، خطـر  اندیشـیده  تـاراز 

20روز ماهانـه در خـط تولیـد وجـود دارد و ایـن 

موضـوع مشـکالت فراوانـی بـه همـراه خواهـد 

داشـت. بنابرایـن وزارت صمـت و متولیـان امـر 

بایـد بـرای تامیـن مـواد اولیـه شـرکت فوالد تـاراز 

کـه یکـی از تولیدکننـدگان موفـق ورق گالوانیزه 

کشور است، تمهیدی بیاندیشند؛ زیرا تعطیلی 

ایـن واحـد تهدیـدات زیـادی را به همـراه خواهد 

داشـت؛ زیرا راه اندازی واحد فوالد تاراز امید را 

در دل جوانـان منطقـه چهارمحـال و بختیـاری 

ایجاد و اشـتغال پایدار مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

در استان فراهم کرده است.

وی خاطرنشـان کـرد: امسـال نیـز سـال تولیـد، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست و باید مانع بزرگ 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـعید رشـیدی 

اظهـار داشـت: در ادامـه رونـد خـوب و عملکـرد 

درخشان شرکت فوالد تاراز در سال 99 که با رشد 

تولیـد 15.4 درصـدی نسـبت بـه سـال 98 همـراه 

شده بود، خوشبختانه با تالش و همدلی کارکنان 

پـر تـالش شـرکت فـوالد تـاراز در اردیبهشـت 1400 

موفق شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار 18هزار 

و 937 تـن محصـول بـا کیفیـت و ابعـاد متنـوع بـه 

خصوص ضخامت پایین به ثبت برسانیم.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال گذشته 

18 هـزار و یـک تـن تولیـد داشـتیم، البتـه آخریـن 

رکورد تولید فوالد تاراز در دی  ماه 99 بود که تولید 

18 هزار و 549 تن به ثبت رسیده بود؛ در واقع در 

اردیبهشـت مـاه نسـبت بـه رکـورد قبلـی 2 درصـد 

رشـد تولید داشتیم.

بزرگ ترین مشکل فوالد تاراز، تامین مواد  ■

اولیه است

بـــه گفتــــه مدیرعامــــل شرکـــت فـــوالد تـاراز، 

محدودیت هـا و موانـع تولیـد در فوالد تاراز بسـیار 

زیاد اسـت و بزرگ ترین مشـکل این شرکت، تامین 

مواداولیه و کالف سرد است؛ این در حالی است 

که با توجه به رکورد ثبت شده انتظارات از ما در 

ماه های آتی بیشتر از قبل خواهد شد؛ البته تالش 

و برنامه ریـزی بـرای اینکه بتوانیم تولید خـود را به 

بـاالی 20 هـزار تـن در مـاه برسـانیم وجـود دارد، امـا 

نگرانی اصلی در خصوص شیوه نامه ابالغیه فوالد 

اسـت کـه از آبـان سـال قبـل اجـرا شـد و بـا توجـه به 

اینکه تامین نیاز شرکت های تولیدی ورق گالوانیزه 

ــــ
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تولیـد از پیـش روی مـا برداشـته شـود تـا بتوانیـم 

روزبـه روز تولیـد بـا کیفیت تـر و بیشـتری داشـته 

نیــــز  باشیــــم؛ همچنیــــن در زمینــــه صـادرات 

حمایت های الزم صورت گیرد.

طرح توسعه ای فوالد تاراز با کمک  ■

صادرات اجرا می شود

ارزش  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  رشـیدی 

افزوده باالی ورق گالوانیزه و اینکه میزان تولید 

بیش از مصرف داخلی است، باید بتوانیم برای 

صادرات نیز برنامه ریزی ثابتی داشـته باشـیم و 

بـا ارزآوری بـرای طرح هـای توسـعه ای مجموعـه 

فـوالد تـاراز بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعه هـای 

را  تـن در سـال  تولیـد 450 هـزار  فـوالد مبارکـه 

محقـق کـرده و بـه زودی بـه تولیدکننـده کالف 

سـرد بـرای مصـرف شـرکت و سـایر کارخانجـات 

تبدیل شویم.

 به گفته وی، رکورد تولید افزایش تولید باعث 

می شـود تا تقاضای بیشـتری از مشـتریان را پاسـخ 

افزایـش تولیـد در بحـث  ایـن  دهیـم، همچنیـن 

صـادرات نیـز موثر خواهد بود؛ زیرا می تـوان مازاد 

تولید را صادر کرد.

مدیرعامـل فـوالد تـاراز بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 

اهمیـت بخـش تولیـد کـه هـر سـاله از سـوی رهبـر 

معظم انقالب نیز به آن تاکید می شود، حمایت از 

تولیـد بایـد از سـوی همـه بخش هـا و سـازمان ها 

صورت گیرد.

به گفته رشـیدی، رکوردزنی در میان کارکنان 

شـرکت نیـز انگیـزه ایجـاد کـرده و همچـون یـک 

محـرک بـرای تـالش بیشـتر بـوده و ایـن بزرگتریـن 

دستاورد است.

مدیرعامـــل فـوالد تـاراز عنــــوان کـــرد: ورق 

گالوانیـزه فـوالد تـاراز بـه مصـرف صنایـع وابسـته 

همچون لوازم خانگی، صنایع فلزی، سـاختمانی 

و... می رسـد و زمانـی کـه تولیـد افزایـش پیـدا 

بـورس را  می کنـد و می تـوان میـزان عرضـه در 

افزایـش داد، طبیعتـا تقاضـا بهتـر پاسـخ خواهـد 

داد. ایـن اتفـاق نقـش مثبتـی در بـازار خواهـد 

داشت؛ در واقع هر اندازه تولید و عرضه در بازار 

بیشتر شود قیمت محصوالت متعادل تر خواهد 

شـد و بـا توجـه بـه قیمت مواد اولیه سـود معقول 

تولیدکنندگان نیز در نظر گرفته شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایراسـین، گفتنی اسـت 

بـا  گالوانیـزه  تولیـد کالف  تـاراز،  فـوالد  شـرکت 

پوشـش های خـاص را برعهـده دارد کـه قابلیـت 

بـاال،  فرم پذیـری  خوردگـی،  برابـر  در  مقاومـت 

رنگ پذیـری مناسـب، بازرسـی آسـان و عملیـات 

ایـن  و عمـده مصـارف  بـوده  را دارا  جوشـکاری 

محصول در قطعات لوازم خانگی مانند یخچال، 

بخـاری، ماشـین لباس شـویی، کولـر، مایکروویـو، 

ناودان هـا و لوله هـا، سـازه های فضایـی و انبارهـا، 

سـقف های فلـزی، نیروگاه هـا، قطعـات خـودرو، 

اگـزوز، مخـازن ذخیـره آب و کابینـت آشـپزخانه 

و... است.

ــــ

افزایش 20 درصدی تولید »شمش« و »محصوالت فوالدی« 
افزایش صادرات شمش، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی ◄

میـزان تولیـد شـمش و محصوالت فوالدی طی نخسـتین ماه امسـال دو میلیـون و 805 هزار تن شـمش فوالدی بود که نسـبت به 
مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش یافت.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمــــومی سازمـــان توسعــــه و نوســـازی 

معـادن و صنایـع معـــدنی ایــــران، بــــر اســــاس 

ایـران،  گـــزارش انجمـــن تولیدکننـدگان فـوالد 

طـی مـاه فروردیـن مـاه، دو میلیـون و 805 هـزار 

تن شـمش فوالدی )بیلت، بلوم و اسـلب( تولید 

شـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

دومیلیون و 342 هزار تن بود.

همچنیـن میـزان تولیـد محصـوالت فـوالدی 

)تیرآهـن، میلگـرد، ناودانـی، نبشـی، انـواع ورق و 

غیـره( در کشـور طـی نخسـتین مـاه  1400، حـدود 

یـک میلیـون و 749 هـزار تن بـود. میزان تولید این 

محصـوالت در کشـور طـی مـدت مشـابه سـال 

گذشته، یک میلیون و 461 هزار تن بود.

افزایش 15 درصدی تولید آهن اسفنجی ■

رشـد  بـا  نیـز  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  میـزان 

15درصـدی طـی مـاه فروردیـن 1400 نسـبت بـه 

مدت مشابه سال گذشته )دو میلیون و 626هزار 

تن(، به سـه میلیون و 26 هزار تن رسـید.

افزایـش صادرات شـمش، محصوالت و  ■

آهن اسـفنجی

بنـا بـه ایـن گـزارش، طـی مـاه فروردیـن امسـال 

میـزان صـادرات شـمش 566 هـزار تـن، محصـوالت 

فـوالدی 265 هـزار تـن و آهـن اسـفنجی 70 هـزار تن 

بود که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال 

گذشـته )241 هـزار تـن شـمش، 84 هـزار تـن انـواع 

محصوالت فوالدی و 20هزار تن آهن اسفنجی(، به 

ترتیب 135، 215 و 250درصد افزایش داشت.

همچنین، در ماه فروردین ماه امسال همچون 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، واردات »شـمش« و 

»آهن اسفنجی« نداشتیم و تنها 53 هزار تن »انواع 

محصوالت فوالدی« وارد شد که در مقایسه با رقم 

واردات مـدت مشـابه سـال گذشـته )48 هـزار تـن 

انواع محصوالت فوالدی(، 10 درصد افزایش یافت.
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تفاهم نامه همکاری با هدف اسـتفاده بهینه از ظرفیت های متقابل در راسـتای تربیت نیروی متخصص و کاردان میان دانشـگاه آزاد اسالمی 
هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس امضا شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی 
و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس، با 

حضـور مسـئوالن دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 

هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

بـا  تفاهم نامـه همـکاری  فـارس،  فلـزی خلیـج  و 

هدف استفاده بهینه از ظرفیت های متقابل در 

راستای تربیت نیروی متخصص و کاردان میان 

دانشـگاه آزاد اسـالمی هرمـزگان و منطقـه ویـژه 

اقتصادی خلیج فارس امضا شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان، 

در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر وجود صنایـع بزرگ 

در هرمزگان و کمبــــود نیــــروی ماهر در اسـتان 

اظهــــار داشـت: تربیـت نیــــروی کارآزمــــوده و 

متخصـص و سـوق دادن آن هـا جهـت اشـتغال 

می توانـد کمـک قابــــل توجهــــی بــــه وضعیــــت 

اشتغال در استان کند.

احسـان کامرانـی راه انـدازی کارگروه هایی در 

جهت نزدیک کردن دانشگاه با صنعت را نیازی 

و  امکانـات  وجـود  افـزود:  و  دانسـت  ضـروری 

تجهیـزات کارگاهـی و آزمایشـگاهی مطلـوب در 

دانشگاه های آزاد اسالمی استان این توان را دارد 

تـا بـا کمـک صنــــایع مطالعــــات و تحقیقــــات 

گسـترده ای در حـــوزه آمـــوزش نیروهـای ماهـر 

انجام دهد.

دانشکده مهارت و کارآفرینی بندرعباس  ■

مجری برگزاری دوره های مهارت محور 

معـاون آموزش هـــــای عمــــومی و مهــــارتی 

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد بندرعبـاس نیـز در 

ایـن جلســــه بـا بیــــان اینکـه برگـزاری دوره هـای 

مهارت آموزی در دانشگاه آزاد اسالمی به حوزه 

معـــاونت آموزش هـای عمــــومی و مهــــارتی آن 

دانشـگاه سـپرده شـده اسـت، اظهـار داشـت: بـا 

توجـه تغییـر رویکـرد دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه 

وجــــود  همچنیــــن  و  مهــــارت آموزی  سمــــت 

و  سـخت افزاری  از  اعـم  بالقـوه  پتانسـیل های 

نرم افـزاری، تربیـت نیـروی ماهر و متخصص در 

جهـت تولیـد شـغل و همچنیـن اشـتغال زایی بـه 

این دانشکده محول شده است.

باوقـار افـزود: سـعی مـا طراحـی دوره هایـی 

پویـــا و کاربـــردی اسـت کـه بالفاصلـه منجـر بـه 

اشتغـــال شـــده و بتوانـــد تاثیــــرات مثبتـــی بـــر 

اکوسیستـــــم اشتغــــال در سطــــوح مختلــــف 

علی الخصـوص تربیـت کارگـر و تکنسـین ماهـر 

داشته باشد.

در ادامـه نشسـت مدیرعامـل منطقـه ویـژه 

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز 

آزاد  دانشـگاه  مجموعـه  دغدغـه  از  تقدیـر  بـا 

اسـالمی، از کمبـود مهـارت بـه عنـوان یکـی از 

دالیـل عمـده بیـکاری در اسـتان نـام بـرد و اظهار 

امیـدواری کـرد مـدارس عالـی مهارتی دانشـگاه 

آزاد اسالمی بتواند در سطوح مختلف نیازهای 

متفاضیان کار از یک سو و بنگاه های صنعتی و 

اقتصادی را از سوی دیگر برآورده سازد.

خلج طهرانی از هر گونه همکاری با دانشگاه 

برای به ثمر رسـیدن طرح مدارس عالی مهارتی 

در هرمزگان استقبال و خاطرنشان کرد: منطقه 

ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فـارس در چارچـوب ماموریت های خود از بسـط 

مهارت آمـوزی و ارتقـا سـطح توانمنـدی نیـروی 

انسانی حمایت می کند.

وی همچنیـن حرکـت بـه سـمت حـل مسـائل 

جامعـه را یـک رویکـرد مبـارک در دانشـگاه آزاد 

اسـالمی دانسـت و اذعـان کـرد: تمـام بخش هایی 

که با بحث اشتغال و مهارت آموزی سرو کار دارند 

بایـد در هماهنگـی بـا هـم و منطبـق بـر نیازهـای 

و  بـه هدف گـذاری  واقعـی هـر منطقـه نسـبت 

اجرای برنامه های خود اقدام کنند.

در پایـان، تفاهم نامـه همـکاری سـه جانبـه بـه 

منظور ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر در زمینه های 

تحقیقاتـی ، مشــــاوره ای و آموزشــــی بـا امضـــای 

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان هرمـزگان و 

معـاون آموزش هـای عمومـی و مهارتـی دانشـگاه 

آزاد اسـالمی واحــــد بنـــدرعبـــــاس و همچنیـــن 

اقتصـادی  و  ویـژه صنعتـی  منطقـه  مدیرعامـل 

خلیج فارس منعقد شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

روابـط عمومی شـرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری، وحید میرزایی، مدیرعامل شرکت 

ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: میـزان 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  تولیـد 

بختیاری در فروردین و اردیبهشـت سـال 1399 

رقمـی در حـدود 21 هـزار و 830 تـن بـوده کـه بـا 

همـت همـکاران تالشـگر در ایـن مجموعـه رقم 

تولیــــد 48 هــــزار و 318  تــــن در فروردیــــن و 

اردیبهشـت مـاه سـال جـاری ثبـت شـده و ایـن 

امـر نمایانگـر رشـد 121 درصـدی تولیـد در ایـن 

شرکت است.

وی افـزود: شـرکت ورق خـودرو چهارمحال 

و بختیـاری بـا ظرفیـت نامـی 400 هزار تـن انواع 

ورق هـای خودرویـی در سـال بـا برخـورداری از 

تکنولوژی روز دنیا، باالترین ظرفیت تولید این 

محصـول در کشـور را داراسـت، بنابرایـن ایـن 

حجم از رشـد تولید نشـانگر عزم و اراده جدی 

دسـتیابی  راسـتای  در  ایـن مجموعـه  پرسـنل 

هرچه سریع تر به ظرفیت نامی شرکت است.

عوامـل  مهم تریـن  خصـوص  در  میرزایـی 

دسـت یافتـن به موفقیت هـا و رکوردهای اخیر 

ایـن مجموعـه در زمینـه افزایـش میـزان تولیـد 

راهبـرد  و  اسـتراتژی  بـه  کیفـی  محصـوالت 

توسعه، رشد و استفاده از تمامی ظرفیت های 

موجود در این شـرکت در راسـتای مبدل شـدن 

به سازمانی سرآمد، اشاره کرد و گفت: دغدغه 

مهـم و تمرکـز اصلـی  ایـن مجموعه رسـیدن هر 

چه سریع تر به ظرفیت نامی، با رعایت تمامی 

و  ملـی  اسـتانداردهای  و  الزامـات  اصـول، 

بین المللی است.

تصریـح  خـودرو  ورق  شـرکت  مدیرعامـل   

کـرد: جـا دارد فرصـت را مغتنـم شـمرده و از 

تـالش صادقانـه و مجدانـه پرسـنل ایـن شـرکت 

بـا وجـود فضـای  قدردانـی کـرده و امیـدوارم 

همدلـی و همـکاری صمیمانـه موجـود، شـاهد 

تکرار موفقیت های این شـرکت و درخشـش در 

عرصه صنعت فوالد کشور باشیم.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصـر تقـی زاده، مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره 

چادرملـو بـا بیـان اینکـه یکـی از اولویت هـای مهم 

شـرکت چادرملو موضوع اکتشـاف اسـت، اظهار 

بـه  اقـدام  اسـتراتژی،  ایـن  تحقـق  بـرای  داشـت: 

خریـداری 10 دسـتگاه حفـاری عمیـق کرده ایـم که 

امروز دو دستگاه از آن ها به محدوده معدنی این 

شرکت وارد شدند و استقرار یافتند.

آمـاده  چادرملـو  هم اکنـون  کـرد:  تاکیـد  وی 

انجام هرگونه عملیات اکتشاف عمیق در سراسر 

ایران است.

گفتنی اسـت، این ماشـین آالت حفاری که از 

فنـاوری روز دنیـا و تـوان حفـاری و مغزه گیـری تـا 

عمـق دو هـزار و 500 متـر و تـوان موتـور 380 اسـب 

راهبـری  و  نظـارت  بـا  هسـتند،  برخـوردار  بخـار 

شـرکت  اکتشـاف  حـوزه  کارشناسـان  مسـتقیم 

چادرملو در فرآیند تولید شـرکت سـازنده سـاخته 

شده اند تا سازگاری کامل با شرایط دشوار حفاری 

در کشور را داشته باشند.

همچنیـن ادوات درون چاهـی نیـز بـه گونـه ای 

حفـاری  عملیـات  ریسـک  تـا  شـده اند  انتخـاب 

مغزه گیری عمیق را تا حداکثر ممکن کاهش دهند.

درخشش چشمگیر شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در شاخص تولید

دو دستگاه 
ماشین آالت حفاری 

عمیق به کشور
 وارد شد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و بختیاری در دو ماهه ابتدای سـال 1400 رشـد 
121 درصدی تولید را نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته ثبت کرد و درخشش 

دیگری در عرصه تولید از خود برجای گذاشت.

با ورود دو دسـتگاه ماشـین آالت حفاری 
عمیق خریداری شـده از سـوی شرکت 
معدنـی و صنعتـی چادرملـو به مجتمع 
معدنـی این شـرکت، چادرملـو وارد فاز 
جدیدی از اکتشـافات گسترده در فالت 

مرکزی و ایران شد.

آغاز فصل نوین اکتشافات معدنی 
توسط چادرملو؛
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معاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکه در خصوص بحران کم آبی در اسـتان اصفهان گفت: یکـی از مهم ترین اقداماتی که باید در اسـتان 
اصفهـان انجـام شـود، تامیـن آب مورد نیاز صنایع و همچنین کم شـدن میزان برداشـت آب از زاینده رود اسـت. در این زمینـه انتقال آب 
خلیج فـارس با مشـارکت شـرکت های بزرگ و صنعتی اسـتان اصفهان همچون شـرکت فوالد مبارکه آغاز شـده و امید مـی رود با اجرای 

این پروژه، برداشت آب از زاینده رود به صفر برسد.

با انتقال آب خلیج  فارس به اصفهان، برداشت صنایع از 
زاینده رود به صفر می رسد

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، احمد سعیدبخش 

اظهار داشـت: یکی از الزامات مهم برای اسـتان 

اصفهـان به عنـوان یـک اسـتان صنعتـی و دارای 

پتانسـیل بـاال در ایـن حـوزه، تامیـن آب اسـت؛ 

طـی  جـوی  نـزوالت  کاهـش  متاسـفانه  چراکـه 

سـال های اخیر، همچنین توسـعه برداشـت های 

بی رویـه از منابـع آبـی و کاهـش سـطح آب هـای 

زیرزمینـی، سـبب شـده تـا در تامیـن آب دچـار 

مشکل شویم که باید تدبیری برای آن اندیشید.

نمی تـوان  شـرایط  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 

دسـت روی دسـت گذاشـت و منتظـر مانـد کـه 

در  وضعیـت  زیـرا  افتـاد،  خواهـد  اتفاقـی  چـه 

خصوص تامین آب، هر روز وخیم تر و بحرانی تر 

خواهد شد.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: با 

در نظـر گرفتـن صنایـع مختلـف در اصفهـان و 

پتانسـیل موجـود و از سـوی دیگـر عـدم امـکان 

نگاهـی  اسـتان اصفهـان،  تامیـن آب در داخـل 

فرااسـتانی بـه ایـن امـر نیـاز بـود و بایـد اقـدام 

اساسی انجام می گرفت که این مهم چیزی جز 

انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان نبود.

بـه گفتـه وی معـاون توسـعه شـرکت فـوالد 

مبارکه، متاسفانه با عملکردهایی که استان های 

و  بختیـاری  و  )چهارمحـال  اصفهـان  هم جـوار 

رویـه  داشـتند،  اخیـر  سـال های  در  خوزسـتان( 

قبلـی ورود آب بـه زاینـده رود بـه هـم خـورد و 

جلوی ورود آب به اسـتان اصفهان گرفته شـد تا 

بـه  اصفهـان  در  کم آبـی  بحـران  ایـن  درنهایـت 

وجـود آمـد. البتـه همان گونـه کـه اشـاره کـردم، 

کـم شـدن میـزان بارش هـا نیـز مزیـد بـر علـت و 

بحران کم آبی استان شد.

پنج گزینه برای انتقال آب از خلیج  فارس ■

سعیدبخش بیان کرد: پروژه ای که در سطح 

ملی برای استان ها و صنایع شرق کشور در نظر 

گرفتـه شـد، پـروژه انتقـال آب از خلیـج  فـارس و 

شـیرین کـردن آب توسـط آب شـیرین کن ها و در 

نهایت بازگشـت شـورابه به دریا بود که فاز اول 

آن اجرایـی شـد و آب خلیج فـارس بـه اسـتان یـزد 

)چادرملـو( و اسـتان کرمـان )گل گهـر سـیرجان و 

مس سرچشمه( رسید.

معاون توسـعه شـرکت فوالد مبارکه در ادامه 

از  انتقـــال آب  بــــرای  پنــــج گزینــــه  از وجـــود 

خلیج فـارس بـه اسـتان اصفهان خبـر داد و اظهار 

کـرد: در نهایـت یکـی از ایـن پنج گزینه به عنوان 

گزینه برتر انتخاب شـد؛ به این شـکل که ما نیز 

اسـتان های  بـه  را  آب  کـه  کریـدوری  همـان  از 

جنــــوب شـرقی و شــــرق کشـــور )یـزد و کرمـان( 

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه:
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می رساند استفاده کنیم و البته در یک جایی از 

مسیر، راه جدا شود و آب به اصفهان برسد.

تامیـن  همـان  یـا  آب  برداشـت  میـزان  وی 

میلیـون   200 را  اصفهــــان  استـــــان  بـــرای  آب 

متــرمکعـــب در سال اعالم کـــرد و گفت: این 

مطالعـات  و  انجام شـده  بـرآورد  طبـق  عـدد 

صورت گرفتـه بـرای صنایـع اسـتان اصفهـان به 

دست آمده است.

تشکیل شرکت تامین آب اصفهان با  ■

مشارکت باالی فوالد مبارکه

سـعیدبخش اذعـان کـرد: بـه همیـن منظـور 

شرکتی به نام تامین آب استان اصفهان تشکیل 

شـد. شـرکت فـوالد مبارکـه، شـرکت ذوب آهـن 

بازرگانـی  اتـاق  اصفهـان،  پاالیشـگاه  اصفهـان، 

اصفهـان، شـهرداری اصفهـان و برخـی دیگـر از 

شرکت های فعال در اصفهان ازجمله نیروگاه در 

ایجاد این شرکت مشارکت کردند. البته در این 

مشـارکت، شـرکت فوالد مبارکه دو برابر سـایرین 

شـرکت  درواقـع  اسـت؛  کـرده  سـرمایه گذاری 

فـوالد مبارکـه 29 درصـد سـهام ایـن شـرکت را در 

اختیار دارد.

بـه گفته وی، هزینـه اجرایی این پروژه حدود 

36 هزار میلیارد تومان خواهد بود که امیدواریم 

ایـن پـروژه ظـرف مـدت پنج سـال به بهره بـرداری 

برسـد. میـزان اشـتغال زایی ایـن پـروژه بـرای زمان 

سـال حـدود  پنـج  در  بهره بـرداری  طـول  و  اجـرا 

14هزار نفر تخمین زده شده است.

معـاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان 

کـرد: بـا اجرایـی شـدن ایـن پـروژه و در کنـار آن 

انتقــال آب از تونــــل ســـوم کوهـــرنگ )ایـــن دو 

پــــروژه مکمــــل یکدیگــــر هستنـــــد( مشـکالت 

رفـع خواهـد  زیـادی  تـا حـدود  اسـتان  کم آبـی 

شـد، زیـرا آب خلیج فـارس بـه مصـرف صنایـع 

خواهـد رسـید. همچنیـن با انجام پـروژه انتقال 

آب از تونل سوم کوهرنگ به زاینده رود به صورت 

دائمـی نیـاز صنایـع کشـاورزی و اسـتان بـه آب 

تامین خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: بـا اجـرای پـروژه انتقـال آب 

از  صنایـع  برداشـت  اصفهـان،  بـه  خلیج فـارس 

زاینده رود تقریبا صفر خواهد شد.

هزینه 500 میلیارد تومانی برای انتقال  ■

آب از تونل سوم کوهرنگ

معـاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه عنـوان 

کرد: پروژه انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ در 

حـال انجــــام اســــت و دائمـــا رصـــد می شـــود. 

حـــــدود  در  هزینــــه ای  تـــاکنــــون  همچنیــــن 

270میلیـارد تومـان از 500 میلیـارد تومـان بـرای 

تونل سـوم کوهرنگ پرداخت شـده و امیدواریم 

بـه  ایـن پـروژه هرچـه زودتـر وارد مـدار شـود و 

بهره برداری برسد.

سـعیدبخش ادامـه داد: از سـوی دیگـر پـروژه 

انتقـال آب از خلیج فـارس بـه اسـتان اصفهان نیز 

شـروع شـده و بـا پیگیـری و حمایتـی که از سـوی 

مقامات استانی می شود، امیدواریم زودتر وارد 

برنامـه  طبـق  بتوانیـم  تـا  شـود  عملیاتـی  فـاز 

زمان بنـدی کـه بـرای آن پیش بینی شـده، انتقـال 

آب انجام شود.

بـه گفتــــه وی، شرکــــت فــــوالد مبارکــــه از 

سـال های گذشـته در این اندیشـه بود که میزان 

برداشـت های آب از زاینـده رود را کاهـش دهـد. 

بـر ایـن اسـاس نیـز پروسـه اسـتفاده آب در داخل 

کارخانـــــه و بهینــــه سازی را در پیـــش گرفـــت. 

همچنیـن تصمیـم گرفتـه شـد تـا بازچرخانـی آب 

افزایـش یابـد و در کنـار آن از پسـاب های شـهری 

استفاده کنــد.  بنابراین سرمایه گذاری هایی در 

طـــــی  و  داد  انجــــام  اطــــراف  شهرستان هــــای 

قراردادهــایی کـه بـا شـرکت آبفـای اصفهـان بـه 

امضا رساند، هزینه هایی برای تشکیل شبکه های 

فاضـالب شـهری و احـداث شـبکه های فاضالب 

شـهری شهرسـتان های اطـراف پرداخـت کـرد؛ از 

طـرف دیگـر ایجاد خطوط لولـه تصفیه خانه برای 

انتقـال ایـن پسـاب ها بـه شـرکت فـوالد مبارکـه 

انجام شد.

وی بیان کرد: لوله کشـی برای انتقال پسـاب 

به فوالد مبارکه انجام گرفت و از یک سال پیش 

ایـن پـروژه به بهره برداری رسـیده اسـت. در واقع 

بسـیاری از پسـاب های شـهری بـه فـوالد مبارکـه 

انتقال پیدا کرده است.

استفاده از پساب های شهری ■

سعیدبخش با اشاره به اینکه سه تصفیه خانه 

پروژه انتقال آب از خلیج  فارس 
و شیرین کردن آب توسط 

آب شیرین کن ها و در نهایت 
بازگشت شورابه به دریا بود که 

فاز اول آن اجرایی شد و آب 
خلیج فارس به استان یزد )چادرملو( 
و استان کرمان )گل گهر سیرجان و 

مس سرچشمه( رسید
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در داخـل فـوالد مبارکـه احـداث شـده اسـت در 

ادامـه افـزود: بـا اسـتفاده از ایـن تصفیه خانه هـا، 

صنعـت  بـرای  قابل اسـتفاده  آب  بـه  پسـاب ها 

تبدیـل خواهنـد شـد؛ ایـن پـروژه در حـال تکمیـل 

اسـت و بـه زودی تصفیه خانـه شـماره 3 نیـز کـه 

بسـیار پیشـرفته اسـت و از سیسـتم UF استفاده 

می کند، وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

ابـراز  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  توسـعه  معـاون 

امیدواری کرد که با به ثمر رسیدن مجموع این 

پروژه هـا، شـرکت فـوالد مبارکـه از نظـر تأمیـن آب 

دغدغه نداشته باشد.

وی خاطرنشـان کـرد: اکنـون فـوالد مبارکـه از 

لحاظ مصرف بهینه آب در صنایع فوالدی جهان 

یـک بنچ مـارک اسـت و مقـام اول را دارد، زیـرا 

حداقـل مصـرف آب مـورد نیـاز بـرای تولیـد در 

فـوالد مبارکـه اسـتفاده می شـود. ایـن امـر تـداوم 

تـا  اسـت  ایـن  بـر  مـا  سـعی  و  داشـت  خواهـد 

مطالعـات و کوشـش ها بـرای اسـتفاده کمتـر آب 

بـرای چرخه تولید فوالد را جلو ببریـم و روزبه روز 

نتایج بهتری حاصل کنیم.

مجموعـه  هـدف  سـعیدبخش،  گفتـه  بـه 

اقدامات یادشده جلوگیری از آسیب رسیدن به 

میـزان  رسـاندن  حداقـل  بـه  و  محیط زیسـت 

برداشـت آب شـرکت فـوالد مبارکـه از زاینـده رود 

اسـت. امید می رود با به ثمر رسـیدن پروژه های 

یادشده برداشت از زاینده رود به صفر برسد که 

البتـه دور از ذهـن نیسـت و اتفـاق خواهد افتاد. 

درواقع پروژه انتقال آب از خلیج فارس این امر را 

محقق خواهد کرد.

طرح توسعه ای جدید برای فوالد مبارکه  ■

تعریف نشده است

معـاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح 

کـرد: در شـرکت فـوالد مبارکـه و فـوالد سـبا طرح 

توسـعه ای جدیـدی در دسـت اقـدام نیسـت و 

دلیل آن دغدغه ای اسـت که برای کمبود آب و 

جـزو  و  دارد  وجـود  زیسـت محیطی  مسـائل 

استراتژی هــــای شرکــــت فـوالد مبارکـــه اسـت؛ 

درواقـع تمـام تـالش شـرکت فـوالد مبارکه بـر این 

است که از رسیدن آسیب به محیط زیست و یا 

منابـع آبـی کشـور خـودداری کنـد تا مـردم دچار 

بحران نشوند.

وی ادامـه داد: اگـر واحـدی جدیـد در حـال 

پروژه هـای  تکمیـل  جهـت  در  اسـت،  احـداث 

قبلـی اسـت. بـرای مثـال ماشـین ریخته گـری 5 

راه اندازی شـد تا با راه اندازی واحد نورد گرم 2 

و در ادامـه پـروژه واحـد شـهید خـرازی بتوانیـم 

محصوالت جدید تولید کنیم. به این شـکل که 

اسـلب تولیـدی ماشـین 5 ریخته گـری بـه واحـد 

نـورد گـرم 2 رفتـه و ورق هایـی تولیـد شـود کـه 

مـورد اسـتفاده صنایـع نفـت، کشتی سـازی و... 

اسـت. چراکـه در شـرایط فعلـی ورق موردنیـاز 

ایـن صنایـع از خـارج کشـور وارد شـده و ارزبـری 

بـه همـراه دارد. بنابرایـن بـا احـداث نـورد گرم 2 

هـم شـاهد جلوگیری از خـروج ارز خواهیم بود و 

را  داخلـی  صنایـع  نیـاز  می توانیـم  اینکـه  هـم 

فروشـی  خـام  از  اینکـه  ضمـن  کنیـم،  برطـرف 

جلوگیـری  نیـز  ریخته گـری   5 ماشـین  تختـال 

خواهد شد.

با اجرایی شدن پروژه انتقال آب 
خلیج فارس و در کنار آن انتقال 
آب از تونل سوم کوهرنگ )این 

دو پروژه مکمل یکدیگر هستند( 
مشکالت کم آبی استان تا حدود 
زیادی رفع خواهد شد، زیرا آب 

خلیج فارس به مصرف صنایع 
خواهد رسید
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مدیرعامل شـرکت فوالد نطنز با اشـاره به تکمیل زنجیره تولید در این مجتمع گفت: معدن سـنگ آهن چاه پلنگ شـمالی در انارک نایین 
بـا ذخیـره قطعـی 20 میلیون تن، ظرفیت اسـتخراج سـالیانه 500 هـزار تن و سـرمایه گذاری هزار میلیـارد ریال، موجب ایجاد اشـتغال 

مستقیم برای 150 نفر شده است.

بهره برداری از معدن سنگ آهن چاه پلنگ

تـا  تولیـد کنسـتانتره، گندلـه و آهـن اسـفنجی 

فـوالدی، میلگرد هـای شـاخه در  تولیـد شـمش 

سـایز های هشـت الـی 32 میلیمتـر، کالف هـای 

صنعتی و ساختمانی ساده و آج دار در سایز های 

نیـاز صنایـع  تامیـن  بـرای  تـا 16 میلی متـر   5.5

پایین دستی فوالد تامین کند.

مدیرعامل مجتمع صنعتی ذوب آهن و فوالد 

نطنـز افـزود: سـرمایه گـذاری اجـرا شـده کنونـی 

بیش از صد هزار میلیارد ریال بوده و برای هزار و 

500 نفر اشتغالزایی مستقیم داشته است.

توکلی طرقی همچنین درباره طرح های توسعه 

آتـی ایـن مجموعـه نیـز بیان کـرد: این مجتمـع در 

راسـتای تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد بـا توجـه بـه 

برخـورداری از امتیـاز معـدن چـاه پلنـگ شـمالی و 

دخایر بسیار غنی این معدن با توجه به مطالعات 

اولیه بیش از 20 میلیون تن ماده معدنی بوده و در 

حال حاضر بنا بر مطالعات اکتشافی و ژئوفیزیکی 

هوایـی در گسـتره ایـن معـدن تـا 100میلیـون تـن 

قابلیت افزایش خواهد داشت.

وی عنوان کرد: طرح های توسـعه آتی شـامل 

واحد فوالدسازی به ظرفیت 2 میلیون تن، واحد 

تولید کنسانتره و گندله آهن و آهن اسفنجی با 

ظرفیـت سـه میلیـون تـن، واحـد تولیـد مقاطـع 

فوالدی با ظرفیت 850 هزار تن است.

نصرتـی، فرمانـدار ناییـن هـم اظهـار داشـت: 

بهره برداری از این معدن و اشـتغال زایی بیش از 

150 نفـر بـا نبـود امکانـات مـورد نیـاز از جملـه 

اتصـال نداشـتن بـه شـبکه بـرق سراسـری در ایـن 

منطقه کویری اقدامی جهادگونه بوده است.

بـر اسـاس گزارشـی از صـدا و سـیما، معـدن 

چـاه پلنـگ در بخـش انـارک و در 160 کیلومتـری 

شرق شهرستان نایین واقع شده است.

توکلـی  جـواد  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

طرقـی اظهار داشـت: سـاخت واحـد ذوب آهن و 

بـرق 230 کیلـو ولـت و  نـورد و احـداث پسـت 

بهره بـرداری طـرح معـدن سـنگ آهن چـاه پلنـگ 

طرح هـای  دیگـر  و  کنسـتانتره  واحـد  شـمالی، 

مربـوط بـه تکمیـل زنجیـره تولیـد از سـنگ آهن تـا 

مقاطـع فـوالدی در نطنـز بـه عنـوان نمـاد خـود 

باوری صنعت است.

وی بـا اشـاره بـه حجـم سـرمایه گذاری بخـش 

خصوصـی در ایـن منطقـه و در بخـش توسـعه 

چرخـه  تکمیـل  بـرکات  از  افـزود:  کشـور  فـوالد 

تولید، می توان به سرمایه گذاری بیش از 10هزار 

میلیـارد ریـال بـرای سـاخت پسـت اختصاصـی 

230کیلوولـت، 55 کیلومتـر خـط انتقـال بـرق بـا 

از  عمـده ای  بخـش  تامیـن  و  شـرکت  آورده 

ماشین آالت فوالدسازی و خط تولید کنسانتره و 

همچنین سـرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی 

تصفیـه  تاسیسـات  انـدازی  راه  و  تکمیـل  بـرای 

فاضالب شهر نطنز اشاره کرد.

مدیرعامـل فـوالد نطنـز خاطرنشـان کـرد: بـا 

اجـرای کامـل طـرح عالوه بر اشـتغال پایـدار هزار 

نفـر، ظرفیـت تولیـد در ایـن مجتمـع نـوردی و 

فوالدی افزایش می یابد.

توکلـی طرقـی بـا بیـان اینکـه ایـن مجتمـع بـه 

عنـوان یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان مطـرح 

بخـش خصوصـی در صنعـت فوالد کشـور اسـت 

تصریـح کـرد: ایـن مجتمـع بـا هـدف ایجـاد یـک 

زنجیره کامل تولید از مرحله استخراج از معدن، 
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نشسـت هم  اندیشـی روسـا و سرپرسـتان شـرکت فوالد خوزسـتان با حضـور رضا طاهـری رئیس هیئـت مدیره، امیـن ابراهیمی 
مدیرعامل، سـعید قاسـم زاده معاون منابع انسـانی و امور اجتماعی و جمعی از مدیران، روسـا و سرپرستان شـرکت فوالد خوزستان، 

در تاالر طوبی مجتمع دویست دستگاه برگزار شد.

نشست هم اندیشی مدیران و سرپرستان  شرکت 
فوالد خوزستان برگزار شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، رضـا طاهـری 

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا 

اعـالم ایـن مطلـب کـه اولویـت مجموعـه در گام 

نخست رفاه حال کارکنان، توسعه و پایداری تولید 

اسـت، اظهـار داشـت: وجـود کارکنـان دلسـوز و 

فـداکار در شـرکت فـوالد خوزسـتان مایـه  افتخـار 

است.  امیدوارم با کمک کارکنان پرتالش شرکت 

بـه چشـم انداز هدف  گـذاری شـده در افـق 1404 

یعنـی کسـب سـهم 25 درصـدی تولید در کشـور 

دست پیدا کنیم.

وی افزود: گام  های  موثری که در راستای رفاه 

حـال کارکنـان شـاغل و بازنشسـته برداشـته شـده، 

جای تقدیر و تشکر دارد. فوالد خوزستان با وجود 

مشـکالت محدودیـت بـرق و شـرایط کرونـا، در 

خصوص تولید با قدرت عمل کرد. 

طاهـری عنـوان کـرد: هیئـت مدیـره بـا تمـام 

قـدرت از کارکنـان در مسـیر پیشـرفت مجموعـه 

حمایـت خواهـد کـرد. مبحـث جانشـین پروری بـا 

جدیت در شرکت فوالد خوزستان اجرا خواهد شد 

و با کمک خداوند متعال مدیران الیقی به صنعت 

فوالد کشور معرفی خواهیم کرد.

در ادامـه مدیرعامـل شـرکت فوالد خوزسـتان 

بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال 1400 بـه نـام تولیـد، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از سوی مقام معظم 

رهبـری اظهـار داشـت: بهتریـن سـبک مدیریتـی 

علــــوم  در  مشارکــــت  اســـت.  مشـارکتی  نـوع 

مدیریتی از دو بخش هم فکری و همدلی تشکیل 

شـده اسـت که در علم نوین مدیریتی همدردی 

هـم بـه دو بخـش یـاده شـده اضافـه شـده اسـت. 

الزم اســـت کــــه از نیـــروی انسـانی متخصص و 

متعهد پشتیبانی کرده و برای پیشرفت سازمان 

مانع زدایی کنیم.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم سطح مشارکت 

و تعلق سازمانی را در میان کارکنان افزایش دهیم، 

جلسـاتی را بـه صـورت منظـم بـا حضـور رده هـای 

مدیریتی، روسا و سرپرستان برگزار می کنیم. 

ابراهیمــــی خاطــرنشـــان کـــرد: عامــــل ثبـــت 

در  سـازمان  موفقیت هـای  تولیـد،  رکوردهـای 

رده های مختلف و دسـتیابی به اهداف سـازمان، 

کارکنـان هسـتند. بـدون شـک افـرادی کـه در ایـن 

جلسـه با سـمت رئیس و سرپرسـت حضور دارند، 

باعـث ایجـــاد انگیـزه در میـــان کارکنـان و کسـب 

موفقیت مجموعه هستند. 

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان با بیان این 

جمله که تفکر کارشناسی منجر به تصمیم  سازی 

می شـود عنـــوان کــــرد: تکیـه سـازمان موفـق بـر 

تخصــــص و تفکــــر کارشناســـان اســـت. وجـــود 

کارشناسـان مجـرب بـه شناسـایی نقـاط ضعـف و 

قوت سازمان منجر می شود. با تحلیل شرایط، به 

سـمت تصمیم  سـازی و پیشـبرد اهـداف سـازمان 

گام برمی داریـــم. همکارانی کــه در ایــن جلســـه 

حضـور دارنـد، الیه میانی سـازمان هسـتند، یعنی 

ارتباط دهنده کارکنان با مدیران ارشد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

81
 é شماره  é 167 خرداد ماه 1400

وی ادامـه داد: فـوالد خوزسـتان بـا تولیـد سـه 

میلیـون 800 هـزار تـن در سـال، رتبـه   دوم تولیـد 

شـمش کشـور را در اختیـار دارد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان بـا تولید 

14میلیـون تـن رتبـه  اول را از آن خـود کـرده، کـه 

فاصله  معنــــا داری اســـت. افـق 1404 تولیـد فوالد 

کشـور 55میلیـون تـن اسـت، کـه از ایـن میـزان 

13میلیون و 600هزار تن مربوط به فوالد خوزستان 

بــــه  اســــت. تولیــــد فــــوالد خوزستــــان نزدیـک 

چهارمیلیون تن است، اگر طرح های توسعه را هم 

در نظر بگیریم این عدد به 6 میلیون تن می رسد. 

در گذشته  نه چندان دور سهم خوزستان از فوالد 

کشـور 30 درصـد بـود. در گـذر زمـان ایـن رقـم بـه 

17درصـد کاهـش پیـدا کرده اسـت. اگر طرح  های 

توسعه ای فوالد کشور را که استان خوزستان از آن 

جا مانده است در نظر بگیریم، سهم این استان در 

آینده به 8 درصد کاهش می یابد.

ابراهیمـی افـزود: اگـر همیـن شـرایط ادامـه 

پیدا کند، جایگاه فوالد خوزسـتان به رتبه پنجم 

تولیدکننـده فـوالد کشـور کاهش پیـدا می کند. 

این شرایــــط در حالــی اســـت کــه با اسـتناد بــه 

مطالعـات سـازمان ایمیدرو اسـتان خوزسـتان به 

لحـاظ موقعیـت جغرافیایی، بهتریـن مکان برای 

اجرای طرح های توسعه فوالدی است. دسترسی 

صـادرات،  انجـام  منظـور  بـه  آزاد  آب  هـای  بـه 

انــــرژی و رودخانه  هــــای پـرآب از ویژگی هــــای 

منحصـر بـه فـرد اسـتان بـه شـمار می آینـد. در 

اسـتان هایی ماننـد کرمـان و یـزد کـه بـه لحـاظ 

دسترسـی، در تامیـن آب شـرب و بـرق در تنگنـا 

هسـتند، طرح  هـای فـوالدی تعریـف شـده و در 

حال اجرا هستند. 

وی تاکید کرد: سهامدار عمده فوالد خوزستان 

با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک مجموعه و 

نقـش کلیـدی در صنعـت فـوالد کشـور بـا نـگاه 

سرمایــه گــــذاری بلنـــدمـــدت بـه دنبـال اجـرای 

طرح های توسعه  ای است. 

مدیرعامل اظهار کرد: تثبیت تولید و تکمیل 

زنجیـره فـوالد دو گام اساسـی سـهامدار عمـده در 

توسعه شرکت فوالد خوزستان است. تملک سهام 

شرکت فوالد اکسین و الحاق آن به فوالد خوزستان 

از برنامـه تکمیـل زنجیـره ارزش اسـت.  بخشـی 

راه انــــدازی فوالدســــازی فــــوالد شـــادگان، فــــوالد 

اندیمشـک از دیگـر برنامه  هـا هسـتند. بـا توجه به 

کاهش میزان تولید ناشی از محدودیت های برق، 

بایـد بـه سـمت تامیـن بـرق پایـدار حرکـت کنیـم. 

احـداث نیـروگاه اختصاصـی می تواند به پایـداری 

انرژی برق مجموعه کمک کند. تا پیش از افزایش 

قیمـت بـرق در سـال 1400، تاثیـر انـرژی بـرق بـر 

قیمت تمام شده  محصول نهایی 10 درصد بود که 

این رقم به 15 درصــد افزایش پیـــدا کرد. 

ابراهیمـی بیـان کـرد: اولویـت مدیریـت ایـن 

شـرکت رسـیدگی بـه معیشـت کارکنـان اسـت. 

جانشیـــــن پروری یکـی دیگــــر از اولویــت هــــای 

مجموعـه بـه شـمار مـی رود. جـا دارد در اینجـا در 

خصـوص صـدور مجـوز از سـوی هیئـت مدیـره 

محترم در راستای طرح طبقه بندی مشاغل برای 

کارکنان تقدیر و تشکر کنم.

سـعید قاسـم  زاده معاون منابع انسـانی و امور 

اجتماعـی، پیگیـری مطالبـات کارکنـان را نقـش 

اصلـی ایـن معاونـت دانسـت و اظهـار داشـت: از 

اعتمـاد مدیرعامـل و هیئت مدیره در سـپردن این 

مسئولیت خطیر تشکر می کنم. به دنبال تدوین 

سند جامع نیروی انسانی شرکت فوالد خوزستان 

هستیم. این سند چشم انداز سازمان در سال های 

آینده را ترسیم می کند.

وی افـزود: جانشـین  پروری، جـذب و تربیـت 

نیـروی انسـانی متخصـص از اولویت هـای منابـع 

انسـانی بـه شمــــار می آیـد. روســــا و سرپرستــــان 

واحدهـا پـل ارتباطـی میـان کارکنـان مجموعـه بـا 

مدیـران هسـتند. دسـت یـاری بـه سـمت تک تـک 

دلسوزان دراز می کنیم. 

مهم تریـن  جملـه  از  داد:  ادامـه  قاسـم  زاده 

اقدامات پیش رو، کمک گرفتن از اطالعات ذخیره 

شـده سـال های گذشـته اسـت. بایـد بـه سـمت 

تحلیـل و اسـتفاده از تجربیـات گذشـته حرکـت 

کنیم. برای دسترسی و تحلیل این داده ها نیاز به 

ایده هـای  از  داریـم.  سرپرسـتان  و  روسـا  کمـک 

کاربـردی در زمینه هـای مختلـف بـا آغـوش بـاز 

اسـتقبال می کنیـم و بـه دنبـال احیـا ارتباطـات 

سـازمانی موثـر و چهـره  بـه چهـره هسـتیم. بـرای 

پیشبرد اهداف سازمان به خرد جمعی نیاز داریم. 

معــــاون منـــابع انســــانی و امـــور اجتمــاعی 

گریـزی هـم بـه راه انـدازی کانـال روابـط کار زد و 

بیـان کـرد: در ماه هـای اخیر کانالـی با نام کانال 

مطالبه  گـری راه اندازی شـده اسـت کـه کارکنان 

مطالبـات خـود را در آن مطـرح می کننـد، قطعـا 

مسـائل مطرح شـده در این کانال به حق اسـت، 

لیکـن انتظـار داریـم کارکنـان مـوارد و مشـکالت 

خـود را در چارچـوب قانـــون در کانـــال رسمـــی 

روابط کار مطرح کنند. معاونت منــابع انســانی 

و امــــور اجتمــــاعی، امانــــت دار خواستــــه  های 

کارکنان است. 

ادامـه غالمرضـا فروغی نیـا، مدیـر روابـط  در 

عمومی کارکنان تالشگر گروه فوالد خوزستان در 

همـه  رده هـای سـازمانی را جهادگـران خـط تولیـد 

صنعت دانست و اظهار داشت: اجرای طرح های 

توسـعه و پیشرفت شـرکت فوالد خوزستان ضامن 

بقای تولید پایدار و حافظ جایگاه این مجموعه در 

کشور است. 

وی افـزود: بـا تملـک فـوالد اکسـین، زنجیـره ی 

می شـود.  تکمیـل  خوزسـتان  فـوالد  گـروه  ارزش 

توسـعه اقتصـادی تولیـد نیـز از نیازهـای مبـرم در 

شرکت فوالد خوزستان به شمار می رود. 

فروغی نیا در پایان سخنان خود عنوان کرد: 

با وجود یک هـــزار و 800 کیلومتــــر مرز دریایی، 

توسعه فوالد به جای جنوب کشـــور، در کویـــر 

انجـام شـده اسـت و ایـن انتظـار وجـود دارد کـه 

طرح هـای توسعـــه در زمینــــه صنعـت فـوالد بـا 

توجـه بـه امکانـات موجـــود، در جنــــوب کشـور 

احیا شود.

پایان جلسه هم اندیشی با پرسش و پاسخ روسا 

و سرپرستان شرکت فوالد خوزستان همراه شد.

سهامدار عمده فوالد خوزستان با 
در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک 

این شرکت و نقش کلیدی 
در صنعت فوالد کشور با نگاه 

سرمایه گذاری بلندمدت به دنبال 
اجرای طرح های توسعه ای است
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