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صـادرات بـه عنـوان یـک ابـزار توسـعه ای در رشـد اقتصـادی کشـورها 

مطرح اسـت و دولت های مختلف با اتخاذ سیاسـت های مناسـب داخلی 

و توسـعه دیپلماسـی بازرگانـی و اقتصـادی تـالش می کننـد صـادرات را 

گسـترش دهنـد. یکـی دیگـر از دالیـل ضـرورت توسـعه صـادرات ایـن اسـت 

که ظرفیت های داخلی جهت رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص به کار 

گرفتـه شـوند و نتیجـه ایـن موضـوع نیـز رشـد اشـتغال زایی و ثروت آفرینـی 

توسـط بنگاه هـای اقتصـادی خواهـد بـود. بنابرایـن بـا سیاسـت گذاری های 

مناسـب و بـا دیپلماسـی قـوی در حـوزه سیاسـت خارجـی در حـوزه وزارت 

خارجـه می تـوان زمینه مناسـبی بـرای صادرات فراهم کرد. البتـه در داخل 

نیـز می تـوان بـا دادن یارانـه و مشـوق های صادراتـی خـاص، صنایـع را بـه 

صادرات تشـویق و ترغیب کرد. در این رابطه، کشـورهای پیشـرفته و حتی 

ترکیه با اعمال مشوق های صادراتی ازجمله دادن یارانه و وام با بهره پایین 

بـه صادرکننـدگان توانسـته اسـت بـه یکـی از قدرت هـای اقتصـادی منطقـه 

تبدیل شود.

در کشور ما نیز در جهت حمایت از صادرات و صادرکنندگان همواره 

شـعارهایی داده می شـود اما به اندازه ای قوانین و مقررات دسـت و پاگیر 

در رابطـه بـا صـادرات وجـود دارد کـه بـرای توسـعه صـادرات عمـال اتفاقـی 

نمی افتـد. بـه طـوری کـه ایـن تلقـی بـه وجـود می آیـد کـه تمـام ایـن قوانیـن 

برای محدود کردن صادرکننده وضع شـده اسـت. تغییرات پیاپی قوانین، 

ناهماهنگی هـای سـازمان های مرتبـط بـا صـادرات همچـون گمـرک، بانـک 

مرکزی و سازمان توسعه تجارت باعث شده است که عمال صادرکننده در 

دور باطل گرفتار شود و تمایل چندانی به صادرات نداشته باشد. شرایطی 

کـه در کشـور بـه وجـود آمده، تمایل برای سـرمایه گذاری را کاهـش داده و 

همین امر موجب خروج ارز از کشـور شـده اسـت و از این رو، دولت برای 

جلوگیـری از خـروج ارز، دسـت بـه وضـع قوانیـن و مقـررات متناقـض علیـه 

صادرات زده است.

متولـی واحـدی بـرای سیاسـت گذاری های صادراتـی بـا راهبـرد خـاص 

وجـود نـدارد و سـازمان های تصمیم گیـر در ایـن حـوزه، بـه صـورت جزیـره ای 

قوانیـن خاصـی را وضـع می کننـد کـه هیـچ یـک بـا هـم هم راسـتا نیسـتند و 

تناقـض نیـز دارنـد. طـی دو سـه سـال اخیـر، تغییـر قوانیـن و مقـررات حـوزه 

تجـارت حتـی سـازمان ها را نیـز سـردرگم کـرد. البتـه موضوعـی کـه مطـرح 

می شود این است که دولت با وضع قوانین قصد دارد جلوی تخلفات ارزی 

و... را بگیرد اما این امر به از دست رفتن بازارهای بین المللی شده است.

نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه کشـور تحـت تحریم هـای سـختی قـرار 

دارد و امـکان برقـراری ارتباطـات بانکـی و مالی میان ایران و دیگر کشـورها 

نیسـت. قاعدتا در این شـرایط صادرکننده نمی تواند به صورت رسـمی به 

کشـورهای هـدف صـادرات انجـام دهـد و در این رابطه باید صادرکنندگان 

و حتـی واردکننـدگان راه هایـی خـارج از عـرف بـرای جابه جایـی پـول خـود 

پیـدا کننـد. بنابرایـن قانـون رفـع تعهـد ارزی به عنوان یکـی از قوانین وضع 

شده اخیر معنی ندارد؛ زمانی قانون رفع تعهد ارزی را می توان به کار برد 

که در فضایی بدون تحریم، مشـخص باشـد که کاال به کدام کشـور صادر 

شـده، ارز آن بـه کـدام بانـک منتقـل شـده اسـت و قیمـت صـادرات نیـز 

مطابق با قیمت روز انجام شده باشد. آشفتگی بازار ارز توسط صادرکننده 

یا واردکننده به وجود نیامده اسـت که با وضع قوانین و مقررات دسـت و 

پاگیـر، تـاوان آن را بدهنـد؛ لـذا بایـد بـرای تقویـت صـادرات، سیاسـت های 

جدیدی را اتخاذ کرد.

در شـرایطی که صادرات از ایران از مبادی معمول امکان پذیر نیسـت و 

نمی تـوان ارز حاصـل از صـادرات را بـه کشـور بازگردانـد، بخـش خصوصـی 

می توانـد بـا تجربـه کسـب شـده از دوره هـای قبلـی تحریـم و دوره جدیـد بـه 

دولـت راهـکار ارائـه دهد. همچنین سـازمان های درگیر با موضـوع صادرات 

همچون گمرک، سـازمان توسـعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت صمت، هر 

یـک بـه سـهم خـود بـا ارائـه راهکارهایـی صـادرات را تسـهیل کننـد. در حـال 

حاضـر، جابه جایـی پـول بـا توجـه بـه عـدم مـراودات بانکـی و نیـز بازاریابـی 

بین المللـی از مهم تریـن مشـکالت صادرکننـدگان بـوده و هـر دو مشـکل نیز 

توسط دولت قابل حل است. نخست دولت می تواند با مذاکرات اقتصادی 

با دیگر کشـورها به ویژه کشـورهای همسـایه در حوزه مسـائل پولی و بانکی 

بـه ویـژه انعقـاد پیمـان پولـی دوجانبـه، گام مهمـی را در جهـت رفـع موانـع 

صادراتی و تسهیل بازگشت ارز به کشور بردارد. دوم اینکه دولت می تواند 

بخش دیپلماسـی اقتصادی را نیز به سـفارتخانه ها اضافه و بازارهای هدف 

صادراتی را در جهت رشد صادرات شناسایی کند.

نبود فرماندهی واحد برای صادرات
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صـادرات باعـث می شـود قدرت اقتصـادی کشـورها در مواجه با تکانه هـای اقتصادی در دنیـا افزایش 
یابـد و می تـوان بـه واسـطه ارزآوری آن، ثروت آفرینـی کـرد. در کشـور مـا میـزان تولید بسـیاری از 
محصـوالت ازجملـه لولـه و پروفیـل فوالدی مـازاد بر مصـرف داخلـی بوده و دسترسـی بـه بازارهای 
جهانـی، بـرای تولیدکننـدگان ایـن حـوزه تبدیل به یک دغدغه شـده اسـت. بـا این وجـود، ضعف در 
زیرسـاخت های صادراتـی و نبـود ارتباطـات دوجانبـه مطلوب میـان ایران وکشـورهای هـدف، باعث 
شـده اسـت تـا تولیدکنندگان طی دو سـه سـال اخیـر، بازارهـای صادراتی خـود را از دسـت بدهند و 
ادامـه ایـن وضعیـت، توقف فعالیـت برخی از ایـن تولیدکننـدگان را محتمـل می کند. در این راسـتا، با 
قاسـمعلی جباری، مدیرعامل شـرکت پروفیل فـوالدی اصفهان و رئیس سـندیکای تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل ایران به گفت وگو نشسته ایم که شرح آن در ادامه آمده است: 

قاسمعلی جباری، مدیرعامل شرکت پروفیل فوالدی اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولیدکنندگان به بازارهای جهانی نیاز دارند
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شرکت پروفیل فوالدی اصفهان 
می تواند حدودا 500 هزار متر مربع 
در سال، سازه های گلخانه ای تولید 

کند که این میزان معادل تولید 
65هزار تن لوله و پروفیل گالوانیزه 

در سال است

و  ◄ لولـه  تولیـد  خصـوص  در  را  توضیحاتـی 

فـوالدی  پروفیـل  شـرکت  در  گالوانیـزه  پروفیـل 

اصفهان و اهمیت آن در صنعت بفرمایید.

با توجه به میزان بارندگی ها در سطح کشور، 

به نظر می رسد سال جاری، همراه با خشکسالی 

باشـد. شـرکت پروفیل فوالدی اصفهان در زمینه 

تولیـد سـازه های گلخانـه ای یـا کشـاورزی های بـا 

 )Green House( سـقف پوشـیده یا گرین هاوس

یـا خانـه سـبز گلخانـه ای فعالیـت می کنـد کـه 

شـامل سـاخت سـازه با اسـتفاده از لوله و پروفیل 

گالوانیزه اسـت. شـرکت پروفیل فوالدی اصفهان 

می توانـد حـدودا 500 هـزار متـر مربـع در سـال، 

سـازه های گلخانـه ای تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان 

معادل تولید 65 هزار تن لوله و پروفیل گالوانیزه 

در سـال اسـت. اسـتفاده از ایـن سـازه ها و مـواد 

اولیـه بـرای گلخانه هـا و بـه طـور کلی کشـاورزی، 

همـــــه  بــــرای  زیــــادی  بسیــــار  مزیت هــــای 

بـه  اخیـرا  سـازه ها  ایـن  دارد.  مصرف کننـدگان 

عنـوان تکنولوژی هـای جدیـد آبیـاری در سـطح 

دنیا مطرح شـده اند و شـیوه آبیاری کشاورزی به 

ویژه گلخانه ای و مسقف تغییر کرده است.

کشـور مـا بـا توجـه بـه خشـک بـودن اقلیـم و 

حکمفرما بودن خشکسـالی باید از شـیوه سـنتی 

آبیـاری کشـاورزی فاصلـه بگیـرد؛ هر چند کـه در 

این زمینه تغییراتی رخ داده است و حتی میزان 

بخـش  در  مصـرف  تنـوع  و  میـزان  و  جمعیـت 

کشـاورزی بـه طـور قابـل توجهـی افزایـش یافتـه 

اسـت. بنابراین نیازمند افزایش و ایجاد تنوع در 

از  اسـتفاده  هسـتیم.  کشـاورزی  محصـوالت 

سـازه های بـا کیفیـت در برخـی از مـوارد باعـث 

کاهـش بسـیار چشـمگیر مصـرف آب نسـبت بـه 

قبـل و سـایر روش هـا شـده اسـت. بـه طـوری کـه 

سـازه های  از  اسـتفاده  بـا  آب  هدررفـت  میـزان 

اسـت.  شـده  زده  تخمیـن  ناچیـز  گالوانیـزه 

مصرف کننـدگان ایـن سـازه ها آب را مسـتقیما به 

بـدون هدررفـت آب  و  فرسـتاده  لوله هـا  داخـل 

محصول کشاورزی تولید می کنند. تخمین زده 

می شود استفاده از سازه های باکیفیت حتی در 

برخی موارد می توانند تا 90 درصد مصرف آب را 

در مقایسـه بـا روش غرقابـی کـه در ایران مرسـوم 

است، کاهش دهند.

شرکت پروفیل فوالدی اصفهان برای تولید  ◄

اولیـه ای  مـواد  چـه  از  گلخانـه ای  سـازه های 

استفاده می کند؟

امـروزه بسـیاری از مصرف کننـدگان به نوعی 

بـه دنبـال ارزان تـر خریـدن کاالهـای مصرفی خود 

فـوالدی  پروفیـل  شـرکت  رو،  ایـن  از  هسـتند؛ 

اصفهـان از ورق هـای گالوانیـزه بـه عنـوان مـاده 

اولیـه اسـتفاده و آن هـا را فرم دهـی می کنـد. در 

همیـن حـال، قسـمت درز جـوش آن را مجـددا 

می توانیـم  البتـه  می کنیـم.  پاششـی  گالوانیـزه 

پروفیـل ورق گـرم را نیـز بـه صـورت اسیدشـویی 

شـده خریـداری و گالوانیـزه گـرم کنیـم که البته 

در ایـن روش هزینـه کمـی بیشـتر اسـت. بـا ایـن 

حـال، هـر دو شـیوه در شـرکت پروفیـل فـوالدی 

اصفهان استفاده می شود. در صورتی که از ورق 

گالوانیـزه اسـتفاده کنیـم، شـرکت های متعـددی 

در تولید این ورق ها فعالیت می کنند که شامل 

فـوالد مبارکـه، فـوالد تـاراز، ورق خودرو، امیرکبیر 

کاشـان، هفـت المـاس و... می شـوند امـا شـرکت 

گالوانیـزه  ورق  از  اصفهـان  فـوالدی  پروفیـل 

شـرکت های فـوالد تـاراز چهارمحال و بختیـاری و 

فوالد مبارکه برای تولید سازه استفاده می کند. 

بـازار مصـرف سـازه های پیشـرفته گلخانه ای  ◄

چگونه است؟

متاسـفانه بـه دلیـل گرانـی مـواد اولیه طـی دو 

و  عالقه منـدان  از  بسـیاری  اخیـر  سـال  سـه 

مصرف کنندگان سازه های با کیفیت از خرید این 

ایـن،  بـر  سـابق  کرده انـد.  عقب نشـینی  سـازه ها 

حـدود  گلخانـه ای  سـازه  مربـع  متـر  هـر  قیمـت 

200هـزار تومـان بـود امـا اکنـون ایـن میـزان 10 برابـر 

شده و به حدود دو میلیون تومان به ازای هر متر 

مربع رسـیده اسـت. در این موضوع هیچ کاری از 

تولیدکننـده و خریـدار برنمی آیـد. در حـال حاضـر 

میـزان تولیـد سـازه های بـا کیفیـت گلخانـه ای بـه 

حـدود 10 درصـد ظرفیـت تولیـد می رسـد و حتـی 

ممکـن اسـت بـه دلیـل گران تـر شـدن مجدد مـواد 

بـه  توجـه  بـا  را  کنونـی  مشـتریان  همیـن  اولیـه 

گرانی های اخیر از دست بدهیم. نکته قابل توجه 

ایـن اسـت کـه برخـی از فعـاالن عرصـه گلخانـه 

معموال از یکی دو سال قبل تصمیم به فعالیت در 
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ایـن حـوزه می گیـرد و هزینـه سـازه را بـا توجـه بـه 

قیمت ها در آن زمان برآورد می کنند اما هنگامی 

کـه قصـد خریـد دارنـد، بـا افزایـش قیمت هـای 

نجومـی مواجـه می شـوند و بـه احتمـال زیاد یـا از 

ورود بـه حـوزه گلخانـه کنار می کشـند و یا اینکه 

منتظر تثبیت قیمت ها می مانند.

توسـعه  ◄ جهـت  در  را  راهکارهایـی  چـه 

مصـرف  کاهنـده  پیشـرفته  سـازه های  مصـرف 

آب پیشنهاد می دهید؟

یـک راه حـل بـرای گسـترش مصرف سـازه های 

کیفی گلخانه ای این اسـت که فرهنگ اسـتفاده 

از آن ها در جامعه ترویج شود و از سوی نهادهای 

متولـی مـورد حمایـت بیشـتری قـرار گیـرد. در 

بـرای خریـد  بـه مصرف کننـدگان  لـزوم  صـورت 

سازه های با کیفیت تسهیالت بانکی ارزان قیمت 

بـا بهـره پاییـن داده شـود. در ایـن صـورت بـا رونق 

گرفتن سازه های گلخانه ای جدید، ضمن کاهش 

مصـرف آب و افزایـش بهـره وری، می تـوان غـذای 

کشور را به صورت مطمئن و پایدار تامین کرد. 

آیـا محصـوالت دیگـری نیـز در ایـن زمینـه  ◄

تولید می کنید؟

شـرکت پروفیـل فـوالدی اصفهـان عـالوه بـر 

و  لولـه  تولیـد  گالوانیـزه،  پروفیـل  و  لولـه  تولیـد 

پوشـش های  فـوالدی،  عرشـه  فـوالدی،  پروفیـل 

سـقف، کناف و... را نیز تولید می کند. به طور 

کلـی مجموعـه پروفیـل فـوالدی اصفهـان حـدودا 

200 هزار تن ظرفیت تولید لوله و پروفیل فوالدی 

دارد. بـا ایـن حـال، برخـی از ظرفیت هـای موجود 

فعـال نیسـتند زیـرا ایـن واحدهـا بـرای صـادرات 

سـاخته شـده بودنـد و محصـول صادراتـی تولیـد 

می کردنـد امـا سیاسـت گذاری های کالن کشـور 

بـه نحـوی پیـش رفته انـد کـه صـادرات کاهـش 

یافتـه و بـه تدریـج واحـد صادراتـی تعطیـل شـده 

است. در صورتی که این واحد صادراتی مجددا 

فعـال شـود، قابلیـت ایجاد اشـتغال بسـیار زیادی 

خواهد داشت اما این اتفاق نیفتاده است.

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل فـوالدی بـا چه  ◄

چالش هایی در حال حاضر مواجه هستند؟

طـور  بـه  اصفهـان  فـوالدی  پروفیـل  شـرکت 

سـنتی بخشـی از محصوالت خود را صادر کرده 

اسـت و به صورت کلی چالش غیر قابل تصوری 

در زمینـه صـادرات نداشـته اسـت. البتـه چالـش 

عمومی این روزهای صادرات گریبان گیر شرکت 

ارتباطـات  بـه طـور مثـال،  نیـز شـده اسـت.  مـا 

بـا  قانون منـدی  نظـر  از  مـا  کشـور  بازرگانـی 

کشـورهای دیگر ضعیف اسـت و به همین دلیل 

برخـوردار  الزم  پشـتیبانی  از  صادرکننـدگان 

نیسـتند. ضمن اینکه صادرکنندگان بانک عامل 

ندارنـد و بنابرایـن نمی تواننـد بـه خریـدار اعتبـار 

دهنـد. عالوه برایـن، در کشـورهایی که صـادرات 

تعرفه هـای  اعمـال  بـه  نیـاز  می دهیـم،  انجـام 

ترجیحی داریم که این امر صورت نگرفته است. 

اقدامات یاد شـده باید در سـطح کالن اقتصادی 

انجام شوند که هیچ سازمانی به آن توجه ندارد. 

هنگامـی کـه یـک صادرکننـده قصـد دارد در 

بازارهای هدف حضور داشته باشد، صرفا حضور 

صادرکننـده کفایـت برقـراری روابـط اقتصـادی را 

یـک مشـتری خارجـی  کـه  نمی کنـد. هنگامـی 

قصـد خریـد از صادرکننـده کشـور مـا را دارد، این 

سوال پیش می آید که باید هزینه آن را به صورت 

قانونـی چگونـه پرداخـت کنـد؟ چگونـه خریـدار 

کنـد؟  بـاز  اعتبـار  صادرکننـده  بـرای  می توانـد 

متاسـفانه هیچ سـاز و کاری از سـوی دولت برای 

بازگردانـدن ارز صادراتـی دیـده نشـده اسـت و 

صادرکننـده نیـز بـا مشـاهده وضعیـت بـه تدریج 

دلسـرد شـد و دسـت از صادرات خواهد کشـید. 

از  حاصـل  ارز  قانونـا  صادرکننـده  یـک  چگونـه 

صـادرات را از کشـورهای عـراق و افغانسـتان بـه 

عنـوان دو کشـور راهبـردی در صـادرات ایـران بـه 

اختیـار  در  مسـائل  ایـن  بازگرداننـد؟  کشـور 

تولیدکننـده و صادرکننـده نیسـت. سیسـتم ها و 

ساز و کارهایی که باید در مقابل تحریم ها لحاظ 

می شـد، بـه صـورت قانونـی دیـده نشـده اسـت و 

انجـام  را  صـادرات  اسـترس  بـا  صادرکننـدگان 

بـه  اگـر خریـدار می توانسـت  قطعـا  می دهنـد. 

صادرکننـده ایرانی اعتبـار داده و بانک عامل نیز 

هزینـه را بـه موقع به صادرکننده دهـد، صادرات 

راحت  تـر انجـام می شـد. در مقابل، کشـور ترکیه 

با برقراری روابط تجاری و بانکی، جای ایران را در 

بسیاری از کشورها گرفته است. 

به چالش های یاد شده باید مسائل حمل و نقل 

را نیـز اضافـه کـرد. بـه طـور مثـال، صادرکننـدگان 

ایرانی اجازه حمل و نقل مستقیم را به بسیاری از 

کشـورهای پیرامونـی ندارنـد. بـرای صـادرات بـه 

کشورهای عراق و افغانستان، بسیاری از کاالهای 

ایرانـی بایـد در داخـل مـرز ایـران تخلیـه و پـس از 

انتقـال بـه آن سـوی مـرز، دوبـاره بارگیـری شـوند. 

چنیـن  در  ضایعـات  ایجـاد  احتمـال  از  گذشـته 
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تحمیـل  باعـث  اتفـاق  ایـن  جابه جایی هایـی، 

هزینه های گزافی به صادرکننده می شود و قیمت 

صـادرات را افزایـش می دهـد. در ایـن مواقـع الزم 

است که یک سیستم حمل و نقل یکپارچه جهت 

صادرات ایران به کشـورهای همسـایه لحاظ شـود 

که در حال حاضر وجود ندارد. 

نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه قیمت 

از  ارزان تـر  کشـورها  همـه  در  صادراتـی  کاالی 

مصرف داخلی آن کشـورها اسـت و این سیاسـت 

در جهـت دسـتیابی بـه بازارهـای دیگـر کشـورها 

اتخاذ می شود. این در حالی است که در کشور 

مـا مـواد اولیـه صنعـت لولـه و پروفیـل گران تـر از 

تولیدکننـدگان  و  هسـتند  جهانـی  بازارهـای 

نمی تواننـد مـواد اولیـه خـود را گـران بخرنـد و 

محصـول خـود را ارزان بـه دیگـر کشـورها صـادر 

بـه طـور کلـی در کشـور، پشـتیبانی از  کننـد. 

صادراتـی  درآمـد  ایجـاد  جهـت  در  صـادرات 

ضعیف است.

پشـتیبانی هایی کـه  ◄ و  اقدامـات  مهم تریـن 

تولیدکنندگان در شرایط کنونی نیاز دارند را چه 

مواردی می دانید؟

درآمدهای دولت در شـرایط کنونی به شـدت 

کاهش یافته و نمی توان انتظار حمایت مالی از آن 

را داشت. دولت باید هزینه های زیادی را بپردازد 

بـه  ایـن رو نمی توانـد  از  نـدارد.  و درآمـد کافـی 

تولیدکنندگان از نظر مالی و اقتصادی کمک کند 

فعالیـت  تسـهیل  جهـت  در  می توانـد  ولـی 

اقتصـادی تولیدکننـدگان گام بـردارد کـه این امر 

و  بازمی گـردد  اقتصـادی  سیاسـت های  بـه 

متاسفانه تولیدکنندگان از این منظر، پشتیبان و 

به عبارت بهتر متولی ندارند. سوالی که در این 

رابطـه پیـش می آیـد، این اسـت که چرا کشـور ما 

نمی توانـد حتـی بـا همسـایگان خود یعنـی عراق 

تعرفـه ترجیحـی داشـته باشـد؟ چـرا کشـور مـا 

نمی تواند به این کشـورها حمل و نقل مسـتقیم 

بـرای صـادرات انجـام دهـد؟ اگـر ایـن مشـکالت 

قطعـا  می شـدند،  برطـرف  سیاسـی  نظـر  از 

تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان شـرایط بهتـری 

اصلـی  موانـع  شـده  یـاد  مسـائل  داشـتند. 

تولیدکنندگان محسـوب می شوند.

پشـتیبانی ها،  »تولیـد،  نیـز  جـاری  سـال 

مانع  زدایی ها« نام گرفته و هنگامی که صحبت 

از رفع موانع تولید می شود اما متاسفانه بسیاری 

از مسئوالن کشور ما توجهی به رفع موانع تولید 

ندارنـد. ضمـن اینکـه مشـوق های تولیدکنندگان 

نیز اصال مطرح نیسـت و این در حالی اسـت که 

همه قصد رفع موانع را دارند. 

تولیدکنندگان با توجه به دید فنی و اقتصادی 

خـود تنهـا می تواننـد از بعـد فنـی بـه تولیـد نـگاه 

امـا در کشـور،  کننـد و سیاسـت گذار نیسـتند 

صنایعی احداث شـده اند که برای ادامه فعالیت 

خود نیاز به صادرات و بازارهای جهانی دارند زیرا 

میـزان تولیـد آن هـا مـازاد بـر نیـاز داخـل و مصـرف 

است و باید راهکارهای صادرات یافت شوند. 

آینـده شـرکت  ◄ بـرای  را  اسـتراتژی هایی  چـه 

اتخاذ کرده اید؟

شـرکت پروفیل فوالدی اصفهان خوشبختانه 

بـه موضـوع توسـعه و نـوآوری در بخـش تحقیق و 

توسـعه توجـه کـرده و از ایـن منظـر مشـکلی را 

احسـاس نکـرده اسـت و تولیـد را حسـب وظیفـه 

خـود انجـام می دهـد. بـا ایـن وجـود، بزرگ تریـن 

بازارهـای  بـه  دسترسـی  شـرکت  ایـن  مشـکل 

صادراتـی اسـت. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه ایـن 

بازارهـای  بـه  گذشـته  سـال های  در  شـرکت 

صادراتی گسـترده ای دسترسـی داشـت اما همه 

آن هـا بـه دالیلـی کـه ایـن شـرکت در ایجـاد آن هـا 

ارتباطـات  اگـر  رفتنـد.  از دسـت  نبـود،  دخیـل 

می شـد،  حفـظ  بازارهـا  ایـن  بـا  مـا  تجـاری 

می  توانسـتیم در حـوزه بین الملـل موثرتـر از قبـل 

بـه  نیـاز  تولیدکننـدگان  باشـیم.  داشـته  حضـور 

بازارهای جهانی و مشـتریان صادراتی دارند و از 

این رو، ایجاد ارتباطات اقتصادی اهمیت زیادی 

دارد کـه در ایـن رابطـه ضـروری اسـت کـه روابـط 

بانکـی مطلوبـی میـان ایـران و دیگـر کشـورها بـه 

وجود آید. در حال حاضر، هزینه جابه جایی پول 

20 درصـد از هزینه هـا را دربـر می گیـرد کـه بایـد 

این موانع برطرف شود.

ارتباطات بازرگانی کشور ما از نظر 
قانون مندی با کشورهای دیگر 

ضعیف است و به همین دلیل 
صادرکنندگان از پشتیبانی الزم 

برخوردار نیستند. ضمن اینکه 
صادرکنندگان بانک عامل ندارند 
و بنابراین نمی توانند به خریدار 

اعتبار دهند
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ناهماهنگی میان قیمت مواد اولیه و محصول

کمبود مواد اولیه، میزان تولید را 50 درصد کاهش داد

در بهترین حالت 30 درصد ظرفیت تولید لوله و پروفیل فعال است
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اسـماعیل تما م یـار در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشت: شرکت فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان در 

سـال گذشـته تکنولوژی خط تولید خود را تغییر 

داد و یکی از بهترین تکنولوژی ها در زمینه تولید 

محصوالت لوله و پروفیل فوالدی را نصب کرد.

وی افزود: تکنولوژی نصب شده در کارخانه 

ایـن امـر  ایـن حـوزه اسـت و  تکنولـوژی روز در 

باعـث شـد تـا افزایـش تولیـد را تجربـه کنیـم. بـه 

طـوری کـه میـزان تولیـد لولـه و پروفیـل در سـال 

یافـت.  افزایـش  درصـد   70 حـدود   1399

عالوه برایـن، شـرایط تولیـد از نظـر کیفـی نیـز بـه 

گونه ای پیش رفت که سـال گذشـته صادرات را 

مجـددا آغـاز کردیـم و در آن سـال حـدود یـک 

میلیـون دالر صـادرات محصوالت لوله و پروفیل 

انجـام دادیـم. ایـن رونـد برای شـروع کار شـرکت 

با تکنولوژی جدید بسیار قابل توجه بود.

نویـن  ابتـکار  فوالدگـران  شـرکت  مدیرعامـل 

ایرانیـان در خصـوص ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت 

پـس از نصـب تکنولـوژی جدید خاطرنشـان کرد: 

ظرفیت اسمی شرکت در حدود 300 هزار تن در 

سـال محصـوالت لولـه و پروفیـل فـوالدی اسـت و 

در سـال گذشـته موفـق بـه تولیـد 70 هـزار تـن از 

این محصوالت شدیم.

تمام یـار اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه مشـکالت 

ناشـی از تامیـن مـواد اولیـه کـه از دو سـال قبـل 

تشـدید شـده اسـت، تنهـا 25 درصـد از ظرفیـت 

اسمی فعال بود و این چالش به شرکت ما اجازه 

نمی دهـد تـا تمام ظرفیت فعالیت کنیم. به این 

ترتیـب، در بهتریـن حالـت می توانیم با یک سـوم 

ظرفیت اسـمی تولید را انجام دهیم. متاسـفانه 

شرایط تامین مواد اولیه نسبت به گذشته بدتر 

شده است.

نویـن  ابتـکار  فوالدگـران  شـرکت  مدیرعامـل 

ایرانیان تاکید کرد: تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

از گذشـته چالش تامین مواد اولیه داشـتند زیرا 

ظرفیـت تولیـد ورق فـوالدی نـازک کمتـر از پنـج 

میلی متـر و بـه ویـژه سـه میلی متـر و کمتـر در 

کشـور نسـبت بـه ظرفیـت تولیـد لولـه و پروفیـل 

محـدود اسـت و بـه چهـار تـا پنـج میلیـون تـن 

می رسـد. در حالی که مصرف واقعی کشـور در 

این حوزه حدود 12 میلیون تن است. بنابراین به 

همیـن نسـبت یعنـی کمتـر از 30 درصـد مـواد 

اولیـه در اختیـار واحدهـای لولـه و پروفیـل قـرار 

می گیرد و در نتیجه نرخ بهره برداری از ظرفیت 

درصـد   30 از  بیـش  حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان 

نخواهد بود. ضمن اینکه واردات مواد اولیه نیز 

بـه دلیـل مشـکالت ناشـی از تحریـم و تامیـن ارز 

تقریبا غیر ممکن است.

وی بـا اشـاره بـه محصـوالت تولیـدی شـرکت 

فوالدگـران ابتـکار نویـن ایرانیـان، عنوان کـرد: در 

صنعـت لولـه و پروفیـل محصـوالت بـه صـورت 

سـبد و بـا تنـوع تولیـد و به بازار عرضه می شـوند 

زیـرا بـا توجـه بـه قطـر محصـول، ضخامـت مـواد 

اولیه و طول محصول، تنوع در این حوزه بسـیار 

بـاال بـوده و معمـوال مشـتریان بـه صـورت متنـوع 

سفارش می دهند.

نویـن  ابتـکار  فوالدگـران  شـرکت  مدیرعامـل 

ایرانیـان تصریـح کـرد: در سـال گذشـته بالـغ بـر 

90درصد صادرات شرکت به عراق صورت گرفت 

و پـس از آن بخشـی نیـز گرجسـتان و ترکمنسـتان 

انجام شد. با این حال تمرکز عمده بازارهای هدف 

صادراتـی نیـز در سـال جـاری کشـور عـراق خواهد 

بـود. در فرآینـد صـادرات تـالش کردیـم در اسـرع 

وقت برطرف کنیم و موفق شـدیم هر بار پس از 

صـادرات، در کمتر از دو هفته تعهـدات ارزی را 

فراینـد  کـه  نمانـد  ناگفتـه  البتـه  کنیـم.  رفـع 

صـادرات کمـی دشـوار بـوده و بایـد صادرکننـده 

هزینه های جانبی نسبتا قابل توجهی را متحمل 

شـود. بـه طـوری کـه 3 تـا 4 درصـد بایـد هزینـه 

تبدیـل ارز را بپردازیـم کـه ایـن موضـوع یکـی از 

مشکالت صادرکنندگان به شمار می رود.

مدیرعامـل شـرکت فوالدگران ابتکار نوین ایرانیـان گفت: کمبود مواد اولیه برای صنعـت لوله و پروفیل به ویژه حـوزه ورق نازک باعث 
شده است که در بهترین حالت تنها 30 درصد از ظرفیت اسمی تولیدکنندگان این حوزه فعال باشد.

مدیرعامل شرکت فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان:

در بهترین حالت 30 درصد ظرفیت تولید لوله و 
پروفیل فعال است
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محمد رضایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

رکـود  بـا  کشـور  پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  بـازار 

عمیقـی مواجـه اسـت و ایـن رکـود باعث شـده تا 

سـال  بـه  نسـبت  قیمت هـا  کاهـش  یـا  افزایـش 

گذشته ضعیف تر شود.

وی افزود: ظرفیت تولید شـرکت ما حدودا 

لولـه  و  قوطـی  پروفیـل،  انـواع  تـن  هـزار   100

فـوالدی در سـال اسـت. شـرکت پروفیل سـازان 

هیـرکان در سـال گذشـته هـر مـاه حـدود چهـار 

هـزار تـا پنـج هـزار تـن محصـول تولیـد و روانـه 

بـازار مصـرف می کـرد و به این ترتیب حدود 40 

تـا 50 درصـد ظرفیـت شـرکت فعـال بـود امـا در 

سـال جـاری ایـن میـزان بـه حـدود یـک هـزار تـا 

ایـن  بـه  اسـت.  رسـیده  تـن   500 و  هـزار  یـک 

ترتیـب در میـزان تولیـد و نـرخ بهره بـرداری از 

ظرفیت کاهش چشمگیری داشتیم.

هیـرکان  فـوالد  پروفیل سـازان  شـرکت  مدیـر 

خاطرنشـان کـرد: کمبود مـواد اولیه یا به عبارت 

بهتر، نرسیدن مواد اولیه به خط تولید مهم ترین 

چالش شرکت ما است. در ایران تنها دو شرکت 

قـادر بـه تولیـد مـواد اولیه با کیفیت بـرای تولید 

لوله و پروفیل هستند؛ برخی از این تامین کنندگان 

تـالش می کننـد بـه بهانه های مختلـف از عرضه 

مواد اولیه به تولیدکنندگان سـر باز زنند. ضمن 

اینکـه مـواد اولیـه در بـورس کاال سـهمیه بندی 

شـده اسـت و در همیـن حـال ایـن مـواد اولیـه بـه 

صـورت اعتبـاری تحویـل دو ماهه و سـه ماهه به 

مصرف کننـدگان عرضـه می شـود و ایـن مسـائل 

چالـش  بـا  تولیـد  فراینـد  کـه  می شـوند  باعـث 

مواجه شود.

رضایی تصریح کرد: ورق یکی از تامین کنندگان 

نسـبت بـه دیگـر تامین کننـده از کیفیـت بسـیار 

پایین تـری برخـوردار اسـت و متاسـفانه برخـی از 

ایـن ورق هـا نیـز در اختیار تجار قـرار می گیرد که 

تولیدکننـدگان مجبـور می شـوند ورق با کیفیت 

پایین تـر را بـه دلیل جلوگیری از تعطیلی کارخانه 

بـه  شـرایط  کننـد.  خریـداری  باالتـر  قیمـت  بـا 

گونه ای پیش رفته که گویی همه عوامل دست 

فعالیـت  جلـوی  تـا  داده انـد  هـم  دسـت  بـه 

تولیدکنندگان را بگیرند.

وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه رکـود در بـازار 

سـوی  از  تقاضـا  شـدید  کاهـش  و  داخلـی 

مصرف کننـدگان، قصـد داریـم زیرسـاخت های 

رابطـه  ایـن  در  و  آوریـم  فراهـم  را  صـادرات 

بـه  را  دیگـر  پروفیـل  و  لولـه  تولیـد  دودسـتگاه 

سهدستگاه موجود اضافه خواهیم کرد.

مدیـر شـرکت پروفیل سـازان فوالد هیـرکان در 

خصوص محصوالت تولیدی این شـرکت، عنوان 

کـرد: شـرکت مـا قوطـی و پروفیل هـای با سـایز 20 

در 20 میلی متـر تـا 100 در 100 میلی متـر را تولیـد 

می کند. همچنین قادر به تولید انواع لوله با دو 

پروفیـل و  اینـچ هسـتیم. در حـال حاضـر  تـا 11 

قوطی هـای بـا ابعـاد 20 در 20 میلی متـر و 40 در 

40میلی متر در بازار مشتریان خوبی دارند.

رویکردهـای  از  یکـی  کـرد:  تاکیـد  رضایـی 

و ماشـین آالت  مـا، سـاخت دسـتگاه ها  شـرکت 

تولیـد لولـه و پروفیـل اسـت. در این رابطـه اقدام 

به خریداری دسـتگاه جوش چینی کرده ایم تا با 

تنظیم آن با دسـتگاه ها و قالب های تولید لوله و 

پروفیـل بتوانیـم ضمـن بومی سـازی خـط تولیـد، 

حداکثـر بهـره وری را داشـته باشـیم. بـا توجـه بـه 

تجربیـات قبلـی در خصـوص دسـتگاه قدیمی تر 

کسب کردیم و ایراداتی که این دستگاه داشت، 

دسـتگاه  از  بهره بـرداری  بـا  بتوانیـم  امیدواریـم 

یـک  تـا  کنیـم  برطـرف  را  نقـاط ضعـف  جدیـد، 

دسـتگاه کامل و جامع تری را نسـبت به دسـتگاه 

قبلی بسازیم. به نظر می رسد این دستگاه تا دو 

ماه آینده آماده و راه اندازی شود.

مدیر شـرکت پروفیل سـازان فـوالد هیرکان گفت: نحوه عرضـه مواد اولیه در بورس کاال باعث شـده اسـت تا مواد اولیـه به واحدهای 
تولیدی نرسد و میزان تولید شرکت ما نسبت به سال گذشته کمتر شود.

مدیر شرکت پروفیل سازان فوالد هیرکان:

کمبود مواد اولیه، میزان تولید را 50 درصد کاهش داد
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مدیرعامـل شـرکت تعاونـی معدنـی کهـران کویر گفـت: قیمت مـواد اولیه به صـورت آزاد و قیمـت محصول نهایـی به صورت 
دستوری تعیین می شود و همین امر گریبان صنعت کنسانتره سازی سنگ آهن را گرفته است.

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی کهران کویر مطرح کرد:

علیرضا مظفری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

شـرکت تعاونـی معدنـی کهـران کویـر در زمینـه 

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن فعالیـت می کنـد و 

علی رغم مشـکالت فراوان فعال هسـتیم و به کار 

ادامـه داده ایـم. مشـکالت گریبان گیـر شـرکت مـا 

بسـیار اسـت و در ایـن رابطـه می تـوان بـه کسـری 

بـرق اشـاره کـرد زیـرا نیـاز شـرکت ما به بـرق حدود 

یـک مـگاوات اسـت اما برقی که در اختیـار ما قرار 

ایـن  بـه  بـه 300 کیلـووات می رسـد.  داده شـده 

مشکل باید قطعی برق را نیز در یکی دو ماه اخیر 

اضافه کرد. ضمن اینکه به وعده هایی که از سوی 

مسئوالن داده شد، عمل نشده است.

بـرق منطقـه ای سـاعات  افـزود: شـرکت  وی 

خاموشی واحدهای صنعتی و خانگی را اعالم کرد 

و در اختیـار عمـوم گذاشـت امـا در سـاعاتی کـه 

اعـالم کـرده اسـت، بـرق را قطـع نکرد. در سـاعاتی 

که طبق برنامه قرار بود برق قطع شود، دستگاه ها 

را خامـوش و فراینـد تولیـد را متوقـف کردیـم امـا 

برخالف تصور، خاموشی در زمانی غیر از ساعات 

اعـالم شـده اتفـاق افتـاد. ایـن موضـوع عـالوه بـر 

اینکه به خط تولید صدمه می زند، باعث می شود 

ساعات بیشتری از تولید باز بمانیم.

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی کهران کویر 

و  اسـت  آب  تامیـن  دیگـر  مشـکل  کـرد:  اضافـه 

متاسفانه آب به میزان مورد نیاز واگذار نمی شود. 

حتی با اینکه چاه برای تامین آب در اختیار داریم 

امـا بـرای برداشـت آب از چـاه، حـدود یـک سـال 

اسـت کـه مراحـل بروکراسـی اداری طـی می کنیم 

امـا هنـوز مجـوز واگـذاری و برداشـت آب از چـاه 

داده نشده است. در حال حاضر از سایر چاه های 

اطراف آب خریداری می کنیم.

قیمت محصول به صورت دسـتوری  ■

تعیین می شود

مظفـری بیـان کـرد: از طرفی دیگر مشـکل در 

مواد اولیه ورودی صنعت کنسانتره مانند ثابت 

نبـودن نـرخ قیمـت هـای مـواد اولیـه نیـز وجـود 

دارد بـه صورتـی کـه بایـد هـر روز سـاعت 11 صبح 

بـر اسـاس بـازار و قیمـت شـمش فـوالد در بـورس 

کاال قیمت گذاری ها انجام شود و بنابراین ثبات 

در قیمت ها وجود ندارد.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا وجـود شـناور بـودن 

قیمـت مـواد اولیـه بـر اسـاس قیمت هـای جهانی، 

قیمت محصوالت خروجی به صورت دستوری و 

از پیش تعیین شده بوده که دولت تکلیف کرده 

اسـت و بـا قیمت هـای مـواد اولیـه که بـه نـرخ آزاد 

حساب شده  اند، هماهنگی ندارد.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی معدنـی کهـران 

کویـر در مـورد علـت ایـن موضـوع تصریـح کرد: 

علـت عمـده پدیـده بی ثباتـی در اقتصاد کشـور 

ارز  اسـاس  بـر  قیمت  هـا  هـروز  کـه  اسـت 

قیمت گـذاری شـده  و ثبات قیمتـی را در داخل 

کشور از بین برده است.

مظفـری در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه 

عنـوان کـرد: در زمینـه میـزان عیـار و شـرایط مـواد 

اولیه مشـکلی در مواد ورودی نداشـته ایم؛ چراکه 

بـه  کنسانتره سـازی و معـدن سـنگ آهن متعلـق 

شـرکت هسـتند. البته در عیار محصول خروجی 

قسـمت  بـه  مربـوط  آن  کـه  داریـم  مشـکل 

کنسانتره سازی شرکت است.

وی بـا اشـاره بـه نبـود مـواد اولیـه خـاص برخـی 

تحریم هـا  و  واردات  علـت مشـکل  بـه  فرایندهـا 

مطرح کرد: برای تعیین کیفیت و عیارسنجی نیاز 

بـه یـک مـاده خـاص داریـم که در کشـور نیسـت و 

جزو مواد تحریمی است. این موضوع باعث شده 

و  غیردقیـق  روش هـای  از  عیارسـنجی  بـرای  تـا 

غیراسـتاندارد اسـتفاده شـود که منجر به کاهش 

کیفیـت محصـول خروجـی و عـدم بهینـه شـدن 

فرایند شده و شاهد ایجاد اندکی مشکل در عیار 

خروجی هستیم.

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی کهران کویر 

در مـورد تمایـل بـه توسـعه تاکیـد کـرد: قطعـا بـه 

دنبال توسعه هستیم، در حال حاضر احداث یک 

واحـد کنسانتره سـازی را در دسـت اقـدام داریم و 

اگـر شـرایط مهیـا شـود بـه سـمت تولیـد گندلـه و 

ادامه زنجیره خواهیم رفت.

مظفـری بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه در زمینه 

ناهماهنگی میان قیمت مواد اولیه و محصول
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فروش وجود دارد، بیان کرد: شرکت ما باید مواد 

اولیه، تجهیزات و سایر نیازهای خود را بر اساس 

آزاد  قیمت گذاری هـای  و  کاال  بـورس  روز  نـرخ 

اسـاس  بـر  فـروش  کـه  حالـی  در  کنـد؛  تامیـن 

نرخ هـای مصـوب دولـت اسـت کـه ناهماهنگـی 

ایجـاد کـرده اسـت. ایـن شـیوه شـرکت مـا را بـا 

مشکل مواجه می کند.

وی ابـراز کـرد: قیمـت فـروش کنسـانتره بـه 

صورت دستوری و حدود 15 درصد قیمت شمش 

فوالد خوزستان است اما باید مواد اولیه را به نرخ 

روز و باالتر از این ضریب تامین کنیم.

کاهش سـودآوری به دلیل قیمت گذاری  ■

دستوری

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی کهران کویر 

تاکید کرد: در حال حاضر به صورت نیمه صنعتی 

و آزمایشـی بـه ظرفیـت ماهانـه 10 هزار تـن در حال 

سـنگ آهن  کنسـانتره  هسـتیم.  فـروش  و  تولیـد 

مگنتیتـی بـا عیـار خروجـی 60 درصـدی را تولیـد 

شـده امـا بهـای تمـام شـده اسـتخراج و فـراوری در 

مقابـل درآمـد از فـروش فاصلـه کمـی دارد. امـا در 

آینـده بـا توجه به افزایش تولید و فعالیت رسـمی، 

قطعـا این گونـه قیمت گذاری هـا شـرکت مـا را بـا 

مشکل مواجه خواهد کرد.

مظفـری اذعـان کـرد: مشـکالتی نظیـر نبـود 

و  تجهیـزات  آب،  بـرق،  کمبـود  زیرسـاخت ها، 

بـه تعطیـــل شــــدن  قیمـــت گذاری می تواننـــد 

واحدهـای تولیـد حتـی در مقیـاس بـزرگ منجـر 

شوند. با این حال شرکت تعاونی معدنی کهران 

کویـر بـه علـت آنکـه بـه بخـش خصوصـی تعلـق 

دارد باید برای باقی ماندن در بازار دست به هر 

فعالیتـی بزنـد و خـود را بـا شـرایط وفـق دهـد زیرا 

شـرایط بـه گونـه ای اسـت کـه فرد یا سـازمانی که 

با ما سازگاری و کمک نخواهد کرد بلکه باید در 

این شرایط دوام بیاوریم.

دولتـی  و  بانکـی  مسـاعدت  مـورد  در  وی 

خاطرنشان کرد: مساعدت دولتی با عنوان وام 

از بانـک داشـته ایم کـه ایـن وام بـرای سـرمایه 

درگردش اخذ شده بود و باید ماهانه 80میلیون 

تومان را با سود 18 درصد باز پرداخت کنیم که 

در حـال حاضـر بـه موعـد سـر رسـیدش رسـیده 

اسـت زیـرا محصـول شـرکت مـا هنـوز آن طور که 

بایـد و شـاید در بـازار عرضـه نشـده و بنابرایـن 

سـطح  بـه  و  بـوده  پاییـن  همچنـان  سـودآوری 

مطلوب نرسیده ایم.

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی کهران کویر 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه قیمت هـا و سـودآوری کـم 

واحـد تولیـدی و ممنوع بودن صادرات کنسـانتره 

بـه عنـوان جبـران هزینه هـا بـا فـروش بـه قیمـت 

جهانی، در مورد وامی که گرفته شده تا حدودی 

بـه مشـکل برخورده ایـم. دولـت هزینه هـای مانند 

بـرق، آب، حقـوق دولتـی و... بهـای تمـام شـده را 

افزایـش و سـودآوری صنعـت کنسانتره سـازی را 

کاهش داده است.

در زمینه میزان عیار و شرایط 
مواد اولیه مشکلی در مواد ورودی 

نداشته ایم؛ چراکه کنسانتره سازی و 
معدن سنگ آهن متعلق به شرکت 

هستند. البته در عیار محصول خروجی 
مشکل داریم که آن مربوط به قسمت 

کنسانتره سازی شرکت است
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مدیرعامل شـرکت فوالد خرمدشـت تاکسـتان گفت: دولت بایـد به جای دخالت در بـازار فوالد به ویـژه در بخش قیمت گذاری 
و صادرات مواد اولیه، تنها به مدیریت و تنظیم بازار بپردازد.

مدیرعامل شرکت فوالد خرمدشت تاکستان:

مجیـد سـعیدیان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

افزایـش  بـا  توانسـتیم   1398 سـال  در  داشـت: 

تولید، میزان تولید را به 60 تا 70 درصد ظرفیت 

اسـمی برسـانیم که روند افزایش تولید در سـال 

1399 نیـز ادامـه یافـت و اکنـون 85 درصـد از 

فـوالد  شـرکت  تنـی  هـزار   270 تولیـد  ظرفیـت 

خرمدشت تاکستان فعال است.

وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری بـا توجـه بـه 

دسـتورالعمل های جدیـد مبنـی برای تسـهیل در 

امـر صـادرات واحدهـای فوالدی، بـه این موضوع 

توجه بیشتری داشتیم و توانستیم صادرات خود 

را افزایش دهیم. به طوری که مشتریان بیشتری 

از کشورهایی که قبال به آن ها صادر نکرده بودیم 

مانند ازبکستان، ترکمنستان و... خواهان میلگرد 

شـرکت فوالد خرمدشـت تاکستان شدند. ضمن 

اینکه عراق نیز یکی از بازارهای سـنتی صادرات 

میلگرد به شمار می رود. به طوری کلی صادرات 

در سـال 1400 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت فوالد خرمدشت تاکستان 

خاطرنشـان کـرد: شـرکت مـا تنهـا میلگردهـای 

سـاختمانی آج دار تولیـد می کنـد کـه گریدهای 

آن A2 و A3 بوده و سایز آن از 10 تا 28 میلی متر 

تغییـر می کنـد. در حـال حاضر، گرید اصلی که 

هـم بـازار داخلـی و هـم صادراتـی از آن اسـتقبال 

می کنند، A3 است. الزم به ذکر بوده که گرید 

سـایزهای  تولیـد  بـرای  عمومـا  میلگـرد  در   A2

نـازک از سـایزهای 8، 10 و نهایتـا 12 میلی متـر 

اسـت کـه تولیـد ایـن گریـد و سـایزها نیـز بنـا بـه 

درخواسـت مشـتریان بـه ویـژه سـاخت و سـاز به 

جهـت اسـتحکام انجـام می شـود. بـا ایـن حـال، 

عمده تولیدات شـرکت ما و تقاضای بازار گرید 

A3 میلگرد است.

طرح تولید ورق، پروفیل و قوطی فوالدی ■

سـعیدیان در خصـوص طرح هـای توسـعه ای 

شـرکت فوالد خرمدشـت تاکسـتان عنـوان کرد: 

قـرار  کار  دسـتور  در  کـه  توسـعه ای  طرح هـای 

داده ایـم، چنـدان بـه میلگرد کـه محصول اصلی 

شـرکت اسـت، ارتباط ندارند. باید توجه داشت 

کـه در مقطـع کنونـی، اختـالف قیمـت شـمش 

فـوالدی بـا میلگـرد ناچیز اسـت و قیمت میلگرد 

پوشـش  نیـز  را  آن  تولیـد  هزینه هـای  حتـی 

قیمـت  مواقـع،  از  برخـی  در  حتـی  نمی دهـد. 

میلگـرد کمتـر از قیمـت شـمش بـه همـراه کرایـه 

حمل آن تا واحد نوردی است.

مجموعـه  در  مـا  شـرکت  داد:  ادامـه  وی 

صنعت فوالد به مدیریت صحیح نیاز دارد
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کارخانه یکی دو طرح توسـعه را در دسـتور کار 

قرار داده است که با ورق فوالدی و محصوالت 

آن همچون قوطی و پروفیل ارتباط دارد. در این 

احـداث  همچـون  اولیـه  زیرسـاخت های  طـرح 

سوله ها اجرایی شده است.

جای خالی مدیریت در بازار فوالد ■

مدیرعامل شرکت فوالد خرمدشت تاکستان 

تامین مواد اولیه را یکی از مهم  ترین چالش های 

کـرد:  بیـان  و  دانسـت  میلگـرد  تولیدکننـدگان 

تولیدکننـدگان حـوزه نـورد مـواد اولیه خـود را به 

سختی تامین می کنند. این در حالی است که 

دو برابـر نیـاز حـوزه نـورد فوالد، شـمش در داخل 

کشـور تولید می شود. متاسـفانه دلیل دشواری 

تامین مواد اولیه، انحصاری است که دولت بر 

بــــه  تصــــدی گری  ایــــن  و  دارد  فــــوالد  تولیـــد 

تولیدکنندگان پایین دستی صنعت فوالد صدمه 

صـادرات  اجـازه  دولـت  اینکـه  ضمـن  می زنـد. 

مواد اولیه را به واحدهای تولیدی داده است و 

اولیـه  مـواد  بـدون  نـوردی  واحدهـای  بعضـا 

می ماننـد. بنابرایـن تهیـه مـواد اولیـه اکنـون بـه 

بزرگ تریـن معضـل تولیدکننـدگان پایین دسـتی 

صنعت فوالد تبدیل شده است.

سعیدیان اذعان کرد: از یک سو، تولیدکنندگان 

میلگرد با مشتریان صادراتی مواجه هستند که 

بـا توجـه بـه شـرایط بازارهـای بین المللـی و نیـز 

تحریم هـا بـه راحتـی به دسـت نمی آینـد. چراکه 

بایـد توجـه داشـت حتی حفظ مشـتریان داخلی 

در شـرایط کنونی بسـیار دشـوار اسـت چه برسد 

دیگـر،  سـوی  از  خارجـی!  مشـتریان  حفـظ  بـه 

مشـتریان خارجـی بـا توجـه بـه شـرایط تحریمـی 

تقاضـا می کننـد محصول خـود را با قیمت هایی 

کمتـر از قیمــــت جهــــانی بـه آن هـا بـه فـــروش 

بـه  صـادرات  از  حاصـل  ارز  بنابرایـن  برسـانیم. 

زحمـت بسـیار بـه دسـت می آیـد. در حالـی کـه 

را  بخشـنامه، صادرکننـدگان  بـا صـدور  دولـت 

اجبار کرده ارز حاصل از صادرات خود را حدود 

چهـار هـزار تومـان کمتـر از قیمـت بـازار آزاد در 

سـامانه نیما عرضه کنند. این شـیوه صادرات و 

اجبـار صادرکننـدگان بـه فـروش ارز با قیمت کم 

در هیچ کشوری انجام نشده است.

باید توجه داشت که در مقطع کنونی، 
اختالف قیمت شمش فوالدی با 

میلگرد ناچیز است و قیمت میلگرد 
حتی هزینه های تولید آن را نیز 

پوشش نمی دهد

وی بـا گالیه نسـبت به صـادرات مواد اولیه، 

ابـراز کـرد: فـوالد سـومین صنعـت ارزآور بـرای 

کشـور بوده و اشـتغال نسـبتا خوبی ایجاد کرده 

اسـت. متاسـفانه دولـت نـگاه صحیحـی بـه ایـن 

صنعـت نـدارد و اجازه صـادرات مواد اولیه آن را 

صنایـع  ظرفیت هـای  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 

قیمـت  کـه  حالـی  در  می دهـد.  پایین دسـتی 

جهانـی بنزیـن حـدودا یـک دالر بـه ازای هر لیتر 

است که حدودا 23 هزار تومان به ازای هر لیتر 

می شـود امـا در کشـور مـا ایـن محصـول حـدودا 

سـه هزار تومان به رانندگان عرضه می شـود. اما 

در مـورد صنعـت فـوالد این نگاه حاکم نیسـت و 

بعضـا قیمـت فـروش شـمش در بـازار داخلـی از 

قیمـت جهانـی آن نیـز فراتـر مـی رود. اگـر ایـن 

رویـه ادامـه داشـته باشـد، کارخانه هـای نـوردی 

باید همه تعطیل کنند.

مدیرعامل شرکت فوالد خرمدشت تاکستان 

درخواسـت کـرد کـه دولـت همان طـور کـه بـه 

اولیـه  مـواد  تامیـن  بـه  اسـت،  حسـاس  بنزیـن 

کارخانه هـای فـوالدی نیـز حسـاس باشـد و بـازار 

فـوالد و بـه ویـژه تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای 

فوالدی را مدیریت کند.

لزوم وضع عوارض بر مواد اولیه فوالدی ■

سـعیدیان تاکید کـرد: تولیدکننـدگان نیازی 

بـه پرداخـت یارانه از سـوی دولـت ندارند زیرا از 

و  داخلـی  بازارهـای  در  خـود  هزینه هـای  پـس 

بین المللـی برمی آینـد امـــــا حداقـل انتظـار ایـن 

اسـت کــــه دولــــت بـرای صـادرات مـواد اولیـه 

مشـابه کشـورهای پیشرفتــــه، عـوارض تعییـــن 

کنـد. در ایـن صـورت بـازار خـود بـه خـود تنظیم 

خواهــــد شــــد. متاسفانـــــه کشورهــــای طـرف 

صادرات نیز با دانسـتن شـرایط تحریمی کشـور 

مــــا، روی محصــــوالت فـوالدی ایرانـی عـوارض 

تعییـن کرده انـد و در مقابـل، واردات مواد اولیه 

از ایـران را آزاد گذاشـته اند. در کشـور مـا نیـز به 

داده  اولیــــه  مــــواد  صــــادرات  اجــــازه  راحتـی 

می شود. در حالــــی کــــه برخی صادرکننـــدگان 

مـواد اولیــــه بـه راحتـی قـادر بـه بازگردانـدن ارز 

نیسـتند و بایـد بـه جـای ارز، کاال دریافـت و بـه 

کشور وارد کنند.
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توسعه، نیازمند منابع مالی مطمئن است
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مدیرعامـل شـرکت ژرفـا باخیش آریان گفت: تمـام تولیدکنندگان این هدف را دنبـال می کنند که بتوانند به کار و تولید خود توسـعه 
ببخشند و از این طریق، سود افزون تری نسبت به قبل به دست آورند اما کمبود نقدینگی، مانع بزرگی در این زمینه است.

مدیرعامل شرکت ژرفا باخیش آریان:

بــا  گفـت وگــو  در  بخشعــلی زاده  علیرضــا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: مهم تریـن چالشـی کـه در رونـد 

فـروش ورق هـای آلومینیومـی تولیـد شـده در ایـن 

شرکت طی سال 1399 به وجود آمده و تاکنون نیز 

ادامه  دارد، عدم سهولت در دریافتی های حاصل 

از فروش است.

وی افـزود: وقتی محصوالت خـود را به فروش 

می رسانیم، اکثر خریداران به جای وجه نقد، یک 

اوقــــات  اکثــــر  در  ارائـه می کننـــد؛  فقـره چـک 

حسـاب های بانکی این خریداران موجودی کافی 

امـر  ایـن  نمی شـوند.  وصـول  چک هـا  و  نـدارد 

بیشـترین لطمـه را بـرای خرید مواد اولیـه و فرایند 

تولید شرکت وارد کرده است.

ثبات قیمتی، مهم ترین دغدغه ■

ایـن تولیدکننـده ورق آلومینیومـی در تشـریح 

سـایر چالش های تولید مطرح کرد: شـیوع کرونا، 

ارز و در نتیجـه جهـش  نـرخ  افزایـش بی منطـق 

قیمت مواد اولیه آلومینیومی، مشکالت دیگری 

هسـتند کـه بـا آن هـا مواجه هسـتیم. هنگامی که 

قیمت آلومینیوم خیز برمی دارد، تقاضا از سـوی 

مشتریان برای خرید افزایش پیدا می کند و در این 

شرایط، نمی توانیم به راحتی مواد اولیه مورد نیاز 

خود را از بازار داخلی تهیه کنیم و با افت قیمت، 

اگرچـه تامیـن مواد اولیه تسـهیل می یابد اما بـازار 

رکـود  بـا  ورق  ازجملـه  آلومینیومـی  محصـوالت 

مواجـه می شـود. ایـن عـدم تـوازن در بـازار و ایجاد 

وقفـه در رونـد تولیـد و فـروش محصـول، بـه همـه 

تولیدکننـدگان خسـارت وارد می کنـد. در حـال 

حاضر، اکثر تولیدکنندگان دست نگه داشته اند تا 

مجـددا هـم بـازار جهانـی و هـم بـازار داخلی ثبات 

پیدا کند تا فعالیت های تولیدی به حالت عادی 

خود برگردد.

مطابق با نیاز مشتری، تولید می کنیم ■

در  آریـان  باخیـش  ژرفـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص محصوالت این شرکت گفت: ضخامت 

ورق آلومینومی تولید شده در شرکت ژرفا باخیش 

آریـان کامـال بـه نیاز و سـفارش  مشـتریان بسـتگی 

دارد؛ قطـر ایـن ورق هـا از یـک تـا چهـار میلی متـر 

اسـت. ظرفیت سـاالنه تولید این شـرکت، 950 تن 

بـرآورد می شـود کـه در حـال حاضـر بـا توجـه بـه 

شـرایط بـه وجـود آمـده، به طور متوسـط 50 درصد 

این ظرفیت فعال است.

بخشـعلی زاده دربـاره تکنولـوژی بـه کار رفته 

کـرد:  اذعـان  شـرکت،  ایـن  تولیـد  خطـوط  در 

تکنولوژی تولید برای ورق آلومینیومی متعلق به 

50 سـال گذشـته بوده و سـنتی اسـت. در نهایت 

یـا سـه برنـد در سراسـر کشـور هسـتند کـه  دو 

واحـد  در  آلومینیومـی  ورق  تولیـد  تکنولـوژی 

تولیدی خود را از سنتی به مدرن تغییر داده اند 

و ماشین آالت و دستگاه های به روز و پیشرفته را 

وارد خط تولید کرده اند. بقیه شرکت ها به روش 

سنتی، تولید ورق آلومینیومی را دنبال می کنند.

تولیدکنندگان ظروف، عمده مشتریان  ■

ورق آلومینیومی هستند

این تولیدکننده ورق آلومینیومی در خصوص 

مشـتریان شـرکت ژرفا باخیـش آریان، عنـوان کرد: 

اکثـر مشـتریان محصـوالت ما، سـازندگان ظـروف 

خانگی تفلون، قابلمه و... هستند که برای تولید 

ایـن کاالهـا، ورق  آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را با 

خرید از ما تامین می کنند.

وی بـا اشـاره بـه سـال پر چالـش 1399، اضافه 

کـرد: بـا شـیوع کرونـا در اواخـر سـال 1398، هـم 

پیـدا کـرد و هـم  میـزان تولیـد شـرکت کاهـش 

توسعه، نیازمند منابع مالی مطمئن است
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تقاضـا از سـوی مشـتریان کـم شـد؛ چراکـه هیـچ 

فردی از آینده بازار و صنعت در سال 1399 خبر 

نداشـت و نمی توانسـت تصمیم درستی بگیرد. 

هـم  آلومینیومـی  ظـروف  تولیدکننـدگان  اکثـر 

صبر کرده بودند تا شرایط کمی به حالت ثبات 

و پایـداری نزدیـک شـود تـا بتواننـد بـه فعالیـت 

خود ادامه دهند. 

صادرات جزو اهداف ما نیست ■

مدیرعامل شرکت ژرفا باخیش آریان در پاسخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

آیـا در حـوزه صـادرات فعالیـت داریـد یـا خیـر، 

تصریح کرد: خیر؛ تاکنون صادراتی به کشورهای 

دیگر نداشتیم؛ چراکه کیفیت محصوالت تولید 

شـده قابـل رقابـت بـا نمونه هـای خارجـی خـود 

نیست و به همین دلیل به روند عادی فروش در 

بـازار داخلـی و تامیـن  نیـاز تولیدکننـدگان ظروف 

آلومینیومی در کشور بسنده کرده ایم.

هدف تولیدکننده توسعه است اما قدرت  ■

مالی وجود ندارد

بخشعلی زاده اجرای طرح های توسعه ای برای 

هر واحد تولیدی را ضرروی دانسـت و خاطرنشـان 

کـرد: انجـام هرگونـه طـرح توسـعه ای در هـر واحد 

تولیدی کوچک و بزرگ، نیازمند منابع مالی بسیار 

قوی است تا تولیدکنندگان در میانه راه با مشکل 

کمبـود بودجـه مواجـه نشـوند و طـرح نیمه تمـام 

بماند. به همین علت هنوز نتوانستیم به آن میزان 

کـه بایـد، از نظـر مالـی خـود را قـوی سـازیم. تمـام 

تولیدکننـدگان در ایـن فکـر و هـدف هسـتند کـه 

بتوانند به کار و تولید خود توسـعه ببخشـند و از 

ایـن طریـق، سـود افزون تـری نسـبت بـه قبـل بـه 

دست آورند اما کمبود نقدینگی، مانع بزرگی در 

این زمینه است.

رواج فروش اعتباری ■

این تولیدکننده ورق آلومینیومی در ادامه به 

روش هـای فـروش محصوالت اشـاره کـرد و گفت: 

در ایـن صنـف، فـروش بیشـتر بـه روش اعتبـاری 

انجام می شود و مصرف کنندگان کمتر به سمت 

خریـد نقدی می رونـد. در فروش اعتباری معموال 

سررسـید و زمان تسـویه دو ماه پس از تحویل کاال 

به خریدار است.

وی خاطرنشان کرد: قبل از تحریم ها و جهش 

نرخ دالر، از قدرت خرید باالتری برخوردار بودیم 

و بـه عنـوان مثـال، اگـر قصـد نوسـازی یکـی از 

دستگاه های معمولی خود را داشتیم، به سهولت 

می توانستیم تهیه کنیم اما دقیقا از سال 1397، 

عمـده  و  بوده ایـم  زدن  درجـا  حـال  در  مـدام 

هزینـه ای که تاکنـون از فروش محصول دریافت 

ماشـین آالت  تعمیـر  و  نگهـداری  صـرف  شـده، 

موجود در خط تولید کرده ایم.

مدیرعامـل شـرکت ژرفـا باخیـش آریـان تاکیـد 

کرد: میزان فروش بسـتگی به کشـش بازار دارد و 

نمی تـوان پیش بینی کـرد که آیا قیمت هـا افزایش 

پیـدا می کنـد یـا کاهـش و بـه همیـن جهـت نیـز 

نمی تـوان مولفـه  خاصـی را بـرای سـنجش میـزان 

فروش محصول و درآمد در نظر گرفت.

سهولت در تامین مواد اولیه به میزان  ■

نقدینگی بستگی دارد

بخشعلی زاده در پاسخ به این سوال که از چه 

خـود  محصـوالت  تولیـد  بـرای  اولیـه ای  مـواد 

اولیـه  مـواد  اسـتفاده می کنیـد، گفـت: عمـده 

مصرفی در این شـرکت، شـمش های آلومینیومی 

اسـت کـه آن هـا را هـم از بـازار آزاد و هم از شـرکت 

ایرالکـو کـه شـمش تولیدی خـود را در بـورس کاال 

عرضه می کند، تهیه می کنیم.

در  آریـان  باخیـش  ژرفـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص چالـش تامیـــن مـواد اولیــه اظهـار کـرد: 

طبیعـــی اســـت کـــه در زمـــان افزایـــش قیمـت 

آلومینیـوم، نتوانیـم بـه راحتـی مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز خـود را تامیـن کنیم اما تالش همـواره بر این 

اصـل بـوده اسـت کـه بـه هر میزان ممکن شـمش 

آلومینیومی تهیه کنیم تا اجازه ندهیم خط تولید 

معطل ماده اولیه باشد.

وی در پاسـخ به این سـوال که سهمیه  مندی بر 

تامیـن مـواد اولیـه از بـورس کاال چـه تاثیـری دارد، 

اذعـان کـرد: هـر تولیدکننـده بـه هـر میزانی کـه در 

توان منبع مالی آن قرار داشته باشد، می تواند خرید 

شمش آلومینیومی انجام دهد و این امر ربطی به 

داشتن یا نداشتن سهمیه از بورس کاال ندارد.

تکنولوژی تولید برای ورق آلومینیومی 
متعلق به 50 سال گذشته بوده و 
سنتی است. در نهایت دو یا سه 
برند در سراسر کشور هستند که 

تکنولوژی تولید ورق آلومینیومی در 
واحد تولیدی خود را از سنتی به 

مدرن تغییر داده اند و ماشین آالت و 
دستگاه های به روز و پیشرفته را وارد 

خط تولید کرده اند
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تورم ریشه تولید را خشکاند

صنعت ظروف مسی در حال نابودی است
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رئیـس هیئـت مدیره شـرکت زنجـان آریا گفت: متاسـفانه باید ایـن حقیقـت را پذیرفت که صنعت ظروف مسـی رو بـه نابودی 
است؛ تقریبا 80 تولیدکنندگان این صنعت، کارخانه های خود را تعطیل کرده و خانه نشین شده اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت زنجان آریا:

جبـار نورسـینا در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت زنجان آریا در زمینه تولید ظروف مسـی 

فعالیـت دارد. در حـال حاضـر تنهـا بـا 20 درصـد 

ظرفیت تولید خود در حال فعالیت هستیم. اگر 

بخواهیـم فعالیـت بـا ظرفیـت تکمیـل را در نظـر 

بگیریـم، روزانـه 400 تـا 500کیلوگـرم انـواع ظروف 

مسی را تولید می کردیم اما هم اکنون این میزان 

یافتـه اسـت و شـاید روزانـه  بـه شـدت کاهـش 

بتوانیـم در نهایـت 60 کیلوگـرم محصـول تولیـد 

داشته باشیم.

وی بـا اشـاره بـه پرچالـش بـودن سـال 1399، 

مطـرح کـرد: در تشـریح میـزان تاثیـر چالش های 

رخ داده در سـال گذشـته بایـد بـه افزایـش نـرخ 

ارز و در نتیجـه افزایـش قیمـت مـواد اولیه مورد 

نیـاز، باالتریـن درصـد را اختصـاص داد؛ افزایـش 

نرخ ارز بعد از شـیوع کرونا به قدری چشـمگیر 

بـود کـه باعـث شـد تقاضـا از سـوی مشـتریان 

پیـدا کنـد؛ چراکـه قیمـت تمـام شـده  کاهـش 

محصوالت نیز در پی افزایش نرخ دالر و قیمت 

مـواد اولیـه، ثبـات نداشـت و مشـتری حاضـر به 

پذیـرش ریسـک بـرای خریـد محصـول نبـود کـه 

این عمل منطقی است.

ناکارآمدی دولت در کنترل قیمت ها ■

همچنیـن  ادامـه  در  مـس  حـوزه  فعـال  ایـن 

گفت: عدم توانایی دولت در تصمیم گیری برای 

کنتـرل قیمت هـا و نبـود مدیریـت صحیـح بـرای 

قیمــت گـــذاری، در بــــه وجــــود آمــــدن چنیــــن 

وضعیتـی، سـهم به سـزایی دارد کـه هیچـگاه هـم 

بـرای رفـع آن اقدامـی صـورت نمی گیـرد. اکثـر 

مراکـز فـروش ظـروف مسـی مسـتقر در اسـتان 

زنجان، دست نگه داشته اند تا ببینند چه زمانی 

دارنـد  اختیـار  در  کـه  بودجـه ای  بـا  می تواننـد 

مجـددا محصـوالت مـورد نظر خود را تهیه کنند 

و به فروش برسانند.

حمایت نکردن از تولید ■

نورسینا در خصوص دیگر چالش های مهم به 

وجـود آمـده عنـــوان کـــرد: بـه عنـــوان یـک واحـد 

تولیـدی کـه بایـد بـرای تامیـن نیازهـای خـود از 

دریافـت تسـهیالت ویـژه برخـوردار شـود، هیـچ 

مشـکالت  رفـع  بـرای  دولـت  جانـب  از  کمکـی 

اقتصادی دریافت نکرده ایم و عالوه براین، از سوی 

 ... و  مالیــــاتی  امــــور  بیمــــه،  سازمان هــــای 

مانع ترشـی های مداومـی صـورت می گیـرد و بـه 

جـای تسـهیل در رونـد فعالیـت تولیـدی، فقـط 

تولیدکننده را با معضل مواجه می کنند. حمایت 

صنعت ظروف مسی در حال نابودی است
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از تولیـد وجـود خارجـی ندارد و فقط در حد شـعار 

باقـی   مانـده اسـت. در صورتـی کـه اگـر از بخـش 

تولیـد حمایت نشـود، افـراد زیـادی بیکار خواهند 

شـد که این امر معضالت جدی را برای کشـور به 

همراه خواهد داشت.

وی اضافـه کـرد: می توانیـم وام بـا بهـره بسـیار 

پایینی از بانک دریافت کنیم که آن هم مضاربه ای 

اسـت و فقط به ارزش سـرمایه شـخصی، وام اعطا 

می کننـد و نـه بـرای تولیـد و کارآفرینـی. این خود 

یـک ایـراد بسـیار مهـم اسـت کـه کامـال بـا شـعار 

سال 1400 در تناقض است. چندین سال می شود 

کـه تمامـی مـدارک و اسـناد الزم و معتبـر را بـرای 

دریافـت وام ارائـه کرده ایـم امـا مدام وعـده روزها، 

ماه هـا و سـال های آتـی را از سـوی مسـئوالن بانکی 

می شـنویم. مـا حتـی فکر می  کردیم ممکن اسـت 

اخذ این وام و تزریق آن به منبع مالی شـرکت، به 

علت چالش های اقتصادی سنگین، در سال 1399 

اتفـاق بیفتـد امـا بانـک کمـاکان از انجـام ایـن کار 

دریغ می کند.

تولید ظروف مسی با استفاده از ضایعات ■

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت زنجـان آریـا در 

خصوص مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت و 

منابع تامین آن، بیان کرد: برای تولید محصوالت 

سـیم پیچ های  و  کابـل  سـیم،  ضایعـات  از  خـود 

مسـی اسـتفاده کـرده کـه آن هـا را از بنگاه هـای 

ضایعاتـی اسـتان زنجـان تامیـن می کنیـم. تولیـد 

ظـروف مسـی بـه ایـن نحـو اسـت کـه ضایعـات را 

انجـام  نـورد  و  قالب گیـری  می کنیـم،  ذوب 

می شود. از صفر تا 100 فرایند تولید ظروف مسی 

در این شرکت داخلی است و به دو روش سنتی و 

دستگاهی فعالیت صورت می گیرد.

قطع برق، باعث شکستن بوته کوره ذوب شد ■

ایـن فعـال حـوزه مـس در خصـوص آسـیب 

جـدی کـه بـه دلیـل قطعی هـای پیاپـی بـرق طـی 

یـک مـاه اخیـر بـه ماشـین آالت و دسـتگاه های 

شـد،  وارد  کارخانه هـا  تولیـد  خطـوط  در  فعـال 

اذعـان کـرد: متاسـفانه در حـال حاضـر، بوتـه ای 

بـود،  کـوره  داخـل  ضایعـات  ذوب  بـرای  کـه 

شکسـته اسـت و برای تهیه هر بوته برای ذوب، 

بایـد 16 میلیـون تومـان هزینـه بپردازیـم و وقتـی 

منبع مالی قوی نداشته باشیم، تامین بوته برای 

ما چالش برانگیز خواهد بود زیرا تولید بدون این 

قطعــــه ممکــــن نیســــت. علــــت ایـــن حادثـــه، 

قطعی هـای پـی در پـی بـرق بود و متاسـفانه هیچ 

مسئولی در این رابطه پاسخگو نیست.

آغاز 1400، پایان صنعت ظروف مسی  ■

خواهد بود

نورسـینا در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالین« مبنی بر اینکه چه برنامه توسعه ای برای 

سـال 1400 در دسـتور کار شـرکت قـرار دارد و تـا 

کنون چه میزان از آن تحقق یافته است، تصریح 

کـرد: از سـال ها پیـش در فکـر افزایـش تولیـد و 

توسعه سبد محصوالت بودیم اما متاسفانه هنوز 

نتوانسـته ایم بـه هـدف نهایـی خـود دسـت پیـدا 

کنیم. متاسفانه باید این حقیقت را پذیرفت که 

صنعت ظروف مسی رو به نابودی است؛ تقریبا 

80 همـکاران مـا در این صنف، کارخانه های خود 

را تعطیـل کـرده و خانه نشـین شـده اند. مـا نیـز به 

دلیـل اینکـه تعـداد افـراد مشـغول بـه کار در ایـن 

واحـد قابـل توجه اسـت، سـعی در ادامه فعالیت 

تولیدی خود داریم.

دردها زیاد است و درمان کم ■

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت زنجـان آریـا در 

انتهـا یـادآور شـد: همـه تولیدکننـدگان در سـال 

1399، بیـش از پیـش از دولـت و مسـئولین توقـع 

رفع معضالت را داشـتند اما آنقدر سـازمان ها و 

هـم  بیـن  را  تولیدکننـدگان  مختلـف،  ادارات 

بهبـود  قیـد  کلـی  بـه  کـه  کردنـد  پـاس کاری 

وضعیـت نامطلـوب صنعـت از طریـق دولـت را 

زدنـد و خـود بـه فکـر چاره اندیشـی بـرای حفـظ 

رونـد تولیـد و فـروش محصـوالت خـود و راضـی 

نگه داشتن مشتریان کردند. به طور کلی، باید 

گفـت از دسـت دولـت کاری سـاخته نیسـت و 

ایـن خـود تولیدکننـدگان هسـتند کـه می توانند 

خود را از این شرایط نامناسب نجات دهند و با 

پیـدا کـردن راه هـای منطقـی بـرای تامیـن مـواد 

اولیـه و تقویـت منابـع مالی شـرکت، به فعالیت 

خود ادامه دهند.

 به عنــوان یک واحد تولیدی که 
باید برای تامین نیازهای خود از 

دریافت تسهیالت ویژه برخوردار 
شود، هیچ کمکی از جانب دولت 

برای رفع مشکالت اقتصادی 
دریافت نکرده ایم و عالوه براین، از 

سوی سازمان های بیمه، امور مالیاتی 
و ... مانع ترشی های مداومی صورت 

می گیرد و به جای تسهیل در روند 
فعالیت تولیدی، فقط تولیدکننده را با 

معضل مواجه می کنند
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع آذریـن کار گفت: قیمت ها با شـیب تنـدی در حال افزایش بـوده و این امـر موجب افزایـش هزینه و 
کاهش میزان تولید شده است و برخی از واحدهای صنعتی فعالیت خود را متوقف کرده اند.

مدیرعامل شرکت صنایع آذرین کار:

علی محمودیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

در ایـن شـرکت قطعـات مربـوط بـه تولیـد مـس، 

سـاخته می شـود. یـک نـوع آنـد از جنس اسـتیل و 

مـورد  مـس  اسـتحصال  بـرای  سـربی  کاتـد  یـک 

اسـتفاده قـرار می گیرند که شـرکت صنایـع آذرین 

کار این قطعات مورد نیاز را تولید می کند.

وی افزود: میزان تولید محصوالت ما کامال به 

سفارشـات  میـزان  همچنیـن  و  بـازار  وضعیـت 

بسـتگی دارد. در 90 درصـد شـرایط، شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در زمـره مشـتریان ایـن شـرکت 

است و قطعات مورد نیاز برای استحصال و تولید 

مـس را، از ایـن واحد تامین می کنند. عالوه براین، 

شـرکت های کوچـک و بزرگ مقیـاس دیگـری نیـز 

هسـتند کـه تامیـن نیـاز آن هـا بـر عهـده مـا اسـت. 

مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده این شـرکت بـرای تولید 

قطعات از مس، استیل، سرب و قلع است.

ایـن فعـال صنعتـی در ادامـه گفـت: مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز در بازار داخلی موجود اسـت و 

فروشـندگان  و  واحدهـا  از  تامیـن  بـه  احتیـاج 

خارجـی نیسـت. هرچنـد کـه قیمت هـا بیـش از 

حـد انتظـار نوسـان داشـته و افزایـش پیـدا کـرده 

اسـت، امـا سـعی کرده ایـم نیـاز خـود را تـا جایـی 

که می توانیم تامین کنیم.

در  آذریـن کار  صنایـــع  شرکــت  مدیرعامــــل 

ایـن روزهـــای تولیـد،  خصــــوص معضـــل مهــــم 

خاطرنشان کرد: باید این نکته ذکر شود که مشکل 

در زمینـه فـروش محصـول و کسـب درآمد و سـود 

نیسـت و حقیقـت امـر، عـدم وجـود ثبـات در 

قیمت گذاری هـا اسـت؛ بـه فاصلـه یـک شـب تـا 

صبـح روز بعـد، قیمت هایـی کـه برای معامله بین 

شرکت تامین کننده قطعه و خریدار تثبیت شده، 

بـه شـدت افزایـش می یابـد و گویا این معضل تنها 

در کشـور ایـران، وجـود دارد. اگـر ثبـات اقتصـادی 

قطعـا  نکننـد،  نوسـان  قیمت هـا  و  شـود  برقـرار 

تولیدکننـده هـم می توانـد به فعالیـت خـود ادامه 

داده و حتی بیشـتر از قبل، محصوالت خود را به 

بازار داخلی عرضه کند.

وی ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال، با یک شـرکت 

متقاضی قطعات مورد استفاده در استحصال فلز، 

قرارداد بسـته می شـود و با جهش قیمت ها که به 

صورت مستقیم روی قیمت نهایی محصول نیز 

تعیین شـده تاثیرگذار اسـت، شـرکت عالوه بر این 

کـه دچـار ضـرر می شـود، سـود بـه دسـت آمـده از 

فـروش محصـول، کفـاف تامین دوبـاره مـواد اولیه 

مورد نیاز برای تولید مجدد محصول رانمی دهد. 

باید مسئولین در جایگاه های مرتبط بتوانند روی 

و  باشنــــد  داشتــــه  مدیریــــت  نوسانـــات  ایـــن 

افسارگسیختگی آن  را کنترل کنند.

خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  محمودیـان 

»فلـزات آنالیـن« کـه شـرکت صنایـع آذریـن کار 

کـرده  فعالیـت  صـادرات  حـوزه  در  انـدازه  چـه 

اسـت، تصریـح کـرد: هنـوز نتوانسـتیم بـرای این 

امـر، اقدامـی انجـام دهیـم؛ چراکـه بایـد بتوانیم 

مشـتریان مـورد نظـر را در کشـورهای دیگـر پیدا 

کـرده و اعتمـاد آن هـا را نسـبت بـه تامیـن نیـاز 

خـود از ایـن شـرکت و اطمینان به کیفیت باالی 

ایـن محصـوالت جلـب کنیـم. بـه صـورت کلـی 

تمایل به انجام صادرات محصول خود را داریم 

اما هنوز اقدام جدی در این رابطه نکرده ایم.

ایـن فعـال صنعتـی در ادامه گفت: برای رشـد 

تولید و عقد قراردادهای جدید و در نهایت کسب 

درآمـد مطلـوب، دائمـا در حـال برنامه ریزی بودیم 

اما متاسفانه هم اکنون شرایط تولید به نحوی که 

راضی کننده باشد، نیست. تنها در صورت وجود 

سـفارش، می توانیـم دسـتگاه ها را روشـن کـرده و 

تولید داشـته باشـیم وگرنه باید کارخانه را تعطیل 

کـرده و خانه نشـین شـویم. در حـال حاضـر، میـزان 

سفارشـات و میـزان تولیـد ایـن شـرکت افـت پیـدا 

کرده است.

 مدیرعامـل شـرکت صنایـع آذریـن کار در پایان 

یـادآور شـد: بـه عنـوان یک تولیدکننـده از دولت و 

مسئولین هیچ انتظاری نداریم مگر اینکه بیش از 

این به جای رفع مانع، ایجاد مانع نکنند و بتوانند 

افسـار قیمت هـا را در دسـت بگیرنـد و آن را مهـار 

کنند. به خاطر عدم مدیریت صحیح اقتصادی، 

ضرردهـی  فقـط  تولیـدی  واحدهـای  از  بسـیاری 

داشتند و در نهایت به تعطیلی تن دادند.

تورم ریشه تولید را خشکاند
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رئیـس هیئـت مدیره شـرکت تولیـدی بازرگانی طوطیای سـپید امیر گفـت: تامین خاک معدنـی روی از داخل کشـور با معضالتی 
نظیر قیمت گذاری سلیقه ای مواجه است و واردات آن از کشوری نظیر ترکیه، صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی بازرگانی طوطیای سپید امیر:

مهدی کریم زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شـرکت تولیدی بازرگانی طوطیای سـپید امیر در 

زمینه تولید اکسید روی فعالیت دارد و عالوه  بر 

فروش در داخل کشور، به کشورهای دیگر نیز در 

شرایط مساعد، صادرات انجام می دهد.

وی افزود: ظرفیت تولید این شرکت بر اساس 

سنجش شرایط حاکم بر بازار و قیمت های تعیین 

شده، روزانه نزدیک به 10 تن هست اما با توجه به 

اینکـه در حـال حاضـر اوضـاع اقتصـادی نامطلوبی 

حاکـم شـده و قیمت هـای مـواد اولیـه بـه شـدت 

افزایـش پیـدا کـرده، روزانـه در نهایـت چهـار تـن 

اکسید روی تولید می کنیم.

تقاضای مطلوب برای محصول ■

این تولیدکننده اکسید روی گفت: با توجه به 

اینکـه ایـن شـرکت در اسـتان یـزد مسـتقر بـوده و 

تقاضـا بـرای این محصول از صنایع مختلـف، زیاد 

اسـت، از بابـت انجـام سـفارش مشـتریان و میـزان 

تقاضا، تاکنون چالشـی برای این شـرکت به وجود 

نیامده است.

تکنولوژی تولید اکسید روی ■

رئیس هیئت مدیره شـرکت تولیدی بازرگانی 

طوطیای سـپید امیـر در توضیح تکنولـوژی تولید 

مـورد اسـتفاده در ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: بـرای 

تولید اکسید روی، تکنولوژی های مختلفی به کار 

می رود که البته آنچنان تفاوت و تغییر محسوسی 

در کیفیت و کمیت محصول، نخواهند داشت؛ از 

فرانسـوی،  پیشـرفته  و  مـدرن  تکنولوژی هـای 

آمریکایـی و... بـه طور معمول اسـتفاده می شـود 

که در این واحد تولیدی، تکنولوژی فرانسوی که 

و...  بگ فیلتـر  مکنده هـا،  دوار،  کـوره  شـامل 

هستند، به کار رفته است.

وی تشـریح کـرد: تکنولـوژی تولیـد فرانسـوی 

اینگونه است که مواد اولیه  را در داخل انواع بوته 

یـا کوره هـای دوار کوچـک یـک هـزار و 200 درجـه 

حـرارت مـی دهیـم. پـس از ذوب، روی شـروع بـه 

بخار شدن می کند که این بخار توسط هواکش ها 

و مکنده هـای مخصـوص بـه کانـال اکسیداسـیون 

کانال هـــــای  در  سپــــس  و  می شــــود  هدایــــت 

خنک کننـده حـرارت خـود را از دسـت می دهـد و 

سـپس به سـیکلون ها و بگ فیلترها وارد شـده و به 

پودر اکسید روی تبدیل می شود.

به دلیل تحریم، از صادرات صرف نظر کردیم ■

کریـــم زاده در خصــــوص فــــروش صـــادراتی 

توضیـــح داد: در ایـن زمینـــه، خیلـی فعالیـــت 

چشـمگیری نداشـته ایم؛ چراکـه بـه علـت وضـع 

تحریم هـای سـنگین علیـه کشـور، بـا مشـکالت 

فراوانی مواجه شـدیم و بیشـترین معضل مربوط 

بـــه بخـــش بازگشـــــت ارز بـه کشـــور بـود. بـــه 

کشـورهای چیـن و ترکیـه بـه ترتیـب 100 و 50 تـن 

بـرای  کـه  کردیـم  صـادر  روی  اکسـید  محمولـه 

دریافـت ارز حاصـل از فـروش محصول، با معضل 

مواجـه شـدیم و نتوانسـتیم بـه صـادرات ادامـه 

دهیـم. تصمیـم بـر ایـن شـد تـا دسـت نگـه داریـم 

بلکـه شـرایط و قوانیـن صـادرات و بازگشـت ارز 

حاصل از فروش، کمی بهبود پیدا کند.

مشتریان پودر اکسید روی ■

ایـن تولیدکننـده اکسـید روی در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

صنایعـی  چـه  از  شـرکت  ایـن  مشـتریان  عمـوم 

هسـتند، تصریـح کـرد: اکسـید روی عمدتـا در 

واحدهای لعاب سـازی صنایع کاشـی و سـرامیک 

و الستیک سـازی ها کاربـرد دارد. 80 تـا 90 درصـد 

یـزد،  ایـن محصـول در اسـتان  مصرف کننـدگان 

تولیدکنندگان کاشی و سرامیک هستند.

سال گذشته، دوزخ تولیدکنندگان در  ■

همه صنایع بود

وی در خصـوص چالش هـای پدیـد آمـده در 

سـال 1399، تصریـح کـرد: تمـام صنایـع کشـور در 

بودنـد؛  فراوانـی  چالش هـای  دچـار   ،1399 سـال 

مهم تریـن چالشـی کـه بیشـتر تولیدکننـدگان را 

درگیـر کـرد، افزایـش نرخ ارز بود. عموم شـرکت ها 

بـه دلیـل ایجـاد آشـفتگی در بـازار و عـدم تناسـب 

قیمـت از پیـش تعییـن شـده بـا قیمـت روز، در 

فـروش محصـول و خریـد مجـدد مـواد اولیـه دچار 

خسارت شدند.

عمده معضالت به تامین مواد اولیه و صادرات برمی گردد
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عدم نظارت بر قیمت مواد اولیه ■

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت تولیـدی بازرگانی 

طوطیای سپید امیر در پاسخ به این سوال که آیا در 

تامیـن مـواد اولیـه دچـار معضـل هسـتید یـا خیـر؛ 

گفـت: بلـه، از دیگـر عوامل کاهش تولید و فـروش، 

مشـکل تامیـن مـواد اولیـه اسـت کـه بسـیاری از 

کارخانجات را به تعطیلی و خانه نشین شدن تمام 

کارکنان و مدیران آن ها کشاند. متاسفانه چون مواد 

اولیه مورد نیاز ما خاک معدنی بوده و در انحصار 

معدن کاران استان زنجان است، قیمت آن با توجه 

به شـرایط بازار و خارج از اسـتاندارد خاصی، تعیین 

می شـود و نظارتـی بـر آن وجـود نـدارد. مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را بـا واسـطه از اسـتان زنجـان تهیـه 

کرده و وارد خطوط تولید خود می کنیم.

بازپرداخت سخت اقساط تسهیالت ■

کریم زاده در مورد دریافت تسهیالت ویژه ای 

کـه توسـط بانک هـا به تولیدکننـدگان بـرای جبران 

خسـارات ناشـی از شـیوع کرونا و نوسـان نرخ ارز، 

وعـده داده شـد، اذعـان کـرد: بـرای دریافـت ایـن 

تسهیالت ویژه، توانستیم اقدام کنیم و به ما نیز 

تعلـق گرفـت اما بـرای بازپرداخت اقسـاط، شـرایط 

بسـیار بـدی را بـه مـدت یـک سـال، پشـت سـر 

گذاشـتیم. اگـر بـرای بازپرداخـت، ماننـد شـرایط 

بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیالت پنج ساله، 

بـرای چنـد مـاه تنفـس در نظـر گرفتـه می شـد تـا 

بتوانیم از جهت تامین مالی، خود را قوی تر کنیم، 

قطعـا شـرایط بهتـری رقـم می خـورد. حمایـت از 

تولیدکننـده در شـرایط نامطلـوب اقتصـادی بـه 

این نحو نباید باشد.

نظـر کیفیـت  از  کـرد:  اذعـان  ادامـه  در  وی 

محصول، توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی 

را داریـم. دولـت بایـد کمـک کنـد تـا شـرکت های 

تامین کننـده خـاک معدنی که دولتی هسـتند، 

بـا انجـام برنامه ریزی هـا و تصمیم هـای درسـت، 

اختیـار  آسـان تری در  بـا شرایــط  را  اولیـــه  مــواد 

مصرف کننـدگان قـرار دهنـد تـا مـا نیـز بتوانیـم به 

کیفیت و کمیت باالتری از محصول دست پیدا 

کنیـم. متاسـفانه عرضـه خـاک معدنـی معـادن 

زنجـان انحصـاری اسـت و بـا افزایـش نـرخ دالر، 

قیمت خاک روی را افزایش می دهند اما در زمان 

کاهـش نـرخ دالر، اقدامـی بـرای کاهـش قیمـت 

خـاک معدنـی نخواهند کـرد که ایـن امر، موجب 

ضرر شرکت ما می شود.

واردات خاک، صرفه اقتصادی ندارد ■

این تولیدکننده اکسید روی با بیان اینکه خود 

توانایـی واردات خـاک مـورد نیاز را داشـتیم اما در 

این زمینه اقدامی انجام ندادیم، مطرح کرد: این 

کار توجیـه اقتصـادی بـرای تولیـد نـدارد. وقتـی 

خـاک معدنـی از کشـوری ماننـد ترکیـه، توسـط 

می شـود،  وارد  تامین کننـده  بـزرگ  شـرکت های 

دلیلی وجود ندارد که بخواهیم هزینه هنگفتی را 

صـرف واردات کنیـم؛ چراکـه همـان مـاده اولیـه بـا 

کیفیت خارجی را به اسـم خاک معدن داخلی، 

دریافـت می کنیم!

رئیس هیئت مدیره شـرکت تولیدی بازرگانی 

طوطیـای سـپید امیـر در پایـان در ارتبـاط بـا اینکـه 

جایگزینی معدن سرب و روی مهدی آباد به جای 

معدن انگوران، تا چه حد می تواند در رفع معضل 

کمبـود مـواد اولیه موثر باشـد، اذعـان کرد: معدن 

جـای  بـه  جایگزیـن خوبـی  مهدی آبـاد می توانـد 

معـدن انگـوران باشـد امـا بایـد در نظـر داشـت این 

معـدن دارای خـاک معدنـی بسـیار کم عیارتـری 

نسـبت بـه معـدن انگـوران اسـت. طـی سـال های 

گذشته، دو شرکت بزرگ فرآوری ماده معدنی که 

در کنـار معـدن انگوران مسـتقر هسـتند، هنوز به 

ظرفیت اسمی خود نرسیده اند؛ حال، نمی توان از 

معـدن سـرب و روی مهدی آبـاد کـه نوپـا اسـت و 

ذخیـره آن عیـار کمتری نسـبت به معدن انگـوران 

دارد، توقـع تامیـن کامـل نیاز صنایـع سـرب و روی 

کشور به مواد اولیه را داشت.
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رشد 177 درصدی درآمد فوالد مبارکه

افزایش قیمت سنگ آهن به بیش از 200 دالر بر تن خشک

چگونگی تاثیر شهر تانگشان چین بر بازار جهانی فوالد
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بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد مبارکـه در دو 

مـاه نخسـت سـال جـاری افزایـش تولیـد قابـل 

توجهی داشت و حتی رکوردهای تولید تختال 

و ورق سـرد را نیـز جابه جـا کـرد. همچنیـن ایـن 

شـرکت بـه تازگـی دیجیتالـی کـردن فرایندها را 

افزایـش  بـه  می توانـد  کـه  اسـت  کـرده  آغـاز 

در  شـرکت  ایـن  تولیـد  افزایـش  و  بهـره وری 

ماه  های آتی منجر شود.

رشد 12 درصدی تولید مبارکه ■

شـرکت فـوالد مبارکـه در دو ماه نخسـت سـال 

1400 توانست 863 هزار تن محصوالت گرم تولید 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشـته تنهـا یـک درصـد کاهش یافته اسـت. این 

شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1399 موفق شـده 

بود 880 هزار تن محصوالت گرم تولید کند.

فـوالد مبارکـه در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

249 هـزار تـن محصـوالت سـرد تولیـد کـرد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 8 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه 

تـن  بـود 229 هـزار  توانسـته  نخسـت سـال قبـل 

محصوالت سرد تولید کند.

شـرکت فوالد مبارکه در دو ماه نخسـت سـال 

محصـوالت  تـن  هـزار   54 بـود  توانسـته   1400

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  تولیـد  پوشـش دار 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 10 درصد 

مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

محصـوالت  تـن  هـزار   49  ،1399 سـال  نخسـت 

پوشش دار تولید کرده بود.

فـوالد مبارکـه در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 411 هـزار تـن سـایر محصـوالت 

فـوالدی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 63 درصـد رشـد داشـت. 

سـال گذشـته  نخسـت  مـاه  دو  در  ایـن شـرکت 

توانسته بود 251 هزار تن سایر محصوالت فوالدی 

تولید کند.

مجموع تولید شرکت فوالد مبارکه در دو ماه 

نخست سال جاری به یک میلیون و 577 هزار تن 

شـرکت فـوالد مبارکه در دو ماه نخسـت سـال جـاری از فروش یک میلیـون و 266 هزار تن محصـول، 215 هـزار و 854 میلیارد ریال 
درآمد کسب کرد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 177 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 177 درصدی درآمد فوالد مبارکه
طی دو ماه نخست سال 1400 رخ داد؛
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بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته 173 رشـد را نشـان می  دهد. 

این شرکت در دو ماه نخست سال 1399 از فروش 

و  میلیـارد   864 و  هـزار   44 گـرم  محصـوالت 

547میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

فـوالد مبارکـه در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

موفـق بـه کسـب درآمد 47 هـزار و 315 میلیارد و 

845 میلیـون ریالـی از فـروش محصـوالت سـرد 

شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

180درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

دوماه نخست سال گذشته 16 هزار و 859میلیارد 

و 632 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصوالت 

سرد کسب کرده بود.

در فوالد مبارکه طی دو ماه نخست سال 1400، 

11 هزار و 789 میلیارد و 119 میلیون ریال درآمد از 

فـروش محصـوالت پوشـش دار حاصل شـد که این 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

126درصـد رشـد داشـت. ایـن شـرکت در دو مـاه 

نخست سال 1399 توانسته بود درآمد پنج هزار و 

فـروش  از  ریالـی  میلیـون   773 و  193میلیـارد 

محصوالت پوشش دار کسب کند.

امسـال  نخسـت  مـاه  دو  در  مبارکـه  فـوالد 

توانسـت 33 هـزار و 334 میلیـارد و 752 میلیـون 

ریـال از فـروش سـایر محصـوالت فـوالدی کسـب 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد  214درصـد 

و  میلیـارد  و 598  هـزار  سـال 1399، 10  نخسـت 

76میلیون ریال درآمد از فروش سـایر محصوالت 

فوالدی داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فوالد مبارکه در دو ماه 

نخسـت امسـال بـه 215 هـزار و 355 میلیـارد و 

46میلیون ریال رسـید که در هم سـنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  پیـش 177  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

1399 حـدود 77 هـزار و 516 میلیـارد و 28 میلیـون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

رسید که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیـش حاکـی از رشـد 12 درصـدی اسـت. این 

بـود  توانسـته   1399 سـال  فروردیـن  در  شـرکت 

یک میلیون و 409 هزار تن محصول تولید کند.

فروش محصوالت پوشش دار 8 درصد  ■

رشد یافت

شـرکت فـوالد مبارکـه در دو ماه نخسـت سـال 

جاری توانست 729 هزار تن محصوالت گرم را در 

بازارهای داخلی به فروش برساند. این شرکت در 

دو مـاه نخسـت سـال قبـل توانسـته بـود 810 تـن 

محصوالت گرم در بازار داخلی بفروشد.

فـوالد مبارکـه در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

در  را  سـرد  تـن محصـوالت  هـزار  توانسـت 239 

بازارهای داخلی بفروشد که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 5 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1399 

موفـق بـه فـروش 226 هزار تن محصوالت سـرد در 

بازارهای داخلی شـده بود.

فوالد مبارکه در دو ماه نخست امسال 51 هزار 

بـه  بـازار داخلـی  پوشـش دار در  تـن محصـوالت 

فروش رساند که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال گذشته 8 رشد داشت. این شرکت در 

دو مـاه نخسـت سـال 1399 حـدود 47 هـزار تـن 

محصوالت پوشش دار در بازار داخلی فروخت.

شـرکت فـوالد مبارکـه در دو ماه نخسـت سـال 

جاری توانست 247 هزار تن سایر محصوالت را در 

بازارهای داخلی به فروش برساند که در مقایسه با 

سال گذشته 30 درصد رشد را نشان می دهد. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1399 موفـق بـه 

فروش 189 هزار تن سایر محصوالت شده بود.

مجموع فروش شرکت فوالد مبارکه در دو ماه 

نخسـت سـال 1400 حدود یک میلیون و 266 هزار 

ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال  بـود.  تـن 

گذشـته توانسـته بـود یـک میلیـون و 272 هـزار تن 

محصول در بازارهای جهانی به فروش برساند.

رشد 173 درصدی درآمد محصوالت گرم ■

شـرکت فـوالد مبارکـه در دو ماه نخسـت سـال 

جاری 122 هزار و 915 میلیارد و 330 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت گـرم در بـازار داخلی 
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

افزایـش  باعـث  ایـن موضـوع  آنالیـن«،  »فلـزات 

حاشیه سود کامودیتی ها شده است که در حال 

حاضـر قیمـت فعلـی باالتـر از هزینه هـای مـورد 

اسـت.  نیـاز  مـورد  تولیدکننـده  آخریـن  نیـاز 

موضوعی که باعث می شود رالی اخیر 88درصدی 

قابـل توجـه  مـاه اخیـر  قیمـت سـنگ آهن در 6 

باشد، این است که قیمت از سطح باالی نوامبر 

2020 نیز عبور کرده است. اگرچه عرضه نسبت 

دوره  در  امـا  اسـت  ضعیف تـر  تقاضـا  بـه 

طوالنی مدت حمایت چندانی وجود ندارد.

تولید استرالیا نزدیک به ظرفیت کامل ■

بـه  برزیـل،  در  سـنگ آهن  قیمـت  افزایـش 

دنبـال ریـزش سـد باطلـه در سـال 2019 شـروع 

تولیـد  افـت  اتفـاق موجـب  ایـن  بـود کـه  شـده 

بـه  تـن  میلیـون   400 از   Vale شـرکت  سـاالنه 

300میلیـون تـن در سـال های 2019 و 2020 شـد. 

عنـوان  بـه  را  خـود  موقعیـت   Vale شـرکت 

بزرگ تریـن تولیدکننـده سـنگ  آهن در جهـان از 

 Rio دسـت داد و طی دو سـال گذشـته شـرکت

حـدود  سـاالنه  صـادرات  و  تولیـد  بـا   Tinto

در  کـرد.  خـود  آن  از  را  جایـگاه  ایـن  330تنـی 

 Roy وFMG  و BHP همیـن حیـن، سـه شـرکت

Hill عملکـرد مناسـبی از خـود نشـان دادنـد و 

به تولیدی فراتر از ظرفیت اسـمی خود دسـت 

یافتند. در نتیجه، اسـترالیا توانسـت با افزایش 

سـهمی  سـنگ آهن،  عرضـه  در  خـود  سـلطه 

نزدیـک بـه 60 درصـد از بـازار عرضـه دریایـی را 

به دست بیاورد.

در طی 6 ماه گذشـته، انتشـار اخبار واکسـن و بسـته های حمایتی در جهان، موجب افزایش چشـمگیر قیمت کامودیتی ها شـد؛ فوالد 
و سنگ آهن به سبب بازیابی سریع تقاضا و واکنش کند بخش عرضه، بهترین عملکرد را نشان داده  اند.

افزایش قیمت سنگ آهن
 به بیش از 200 دالر بر تن خشک
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امـا در سـال های آینـده به دلیـل عـدم وجـود 

ظرفیـت کافـی، عرضـه سـنگ آهن ایـن شـرکت ها 

برخـی  همچنیـن  داشـت.  خواهـد  کمـی  رشـد 

 South Flank )BHP(، معـادن جدیـد از جملـه

 Eliwana و    )Gudai-Darri )Rio Tinto

FMG(( به تازگی تولید خود را شروع کرده اند و 

یـا در طـول سـال جدیـد اولیـن کانسـنگ خـود را 

عنـوان  بـه  پروژه هـا،  ایـن  می کننـد.  اسـتخراج 

پروژه هـای جایگزیـن، تولیـد شـرکت های بـزرگ را 

پـی  در  را  تولیـد  افزایـش  و  می کننـد  حفـظ 

نخواهنـد داشـت. تنهـا پـروژه برنامه ریـزی شـده 

بـرای افزایـش تولید، پروژه Iron Bridge شـرکت 

FMG است که انتظار می رود با ظرفیت ساالنه 

22 میلیـون تـن در سـال 2023 بـه بـازار راه پیـدا 

افزایـش قیمـت  اسـت کـه  بـه ذکـر  کنـد. الزم 

سـنگ آهن موجـب ورود معـادن کوچـک با تولید 

بـرای  بـازار  بـه  تـن،  از 2 میلیـون  سـاالنه کمتـر 

رسیدن به سود از افزایش قیمت شده است.

افزایش 14 درصدی صادرات سنگ آهن  ■

برزیل نسبت به سال گذشته

برزیل از دیگر تولیدکنندگان اصلی سنگ آهن 

اسـت که 22 درصد از سـهم بازار دریایی در سـال 

گذشته را در دست داشته است. کشور برزیل با 

درصـد(   14 )معـادل  تنـی  میلیـون   13 افزایـش 

صـادرات در چهـار مـاه نخسـت سـال 2021 شـروع 

پرقدرتـی داشـته اسـت کـه ایـن امـر ناشـی از سـه 

عامل عمده است:

 Minas Gerais سطح کم بارندگی در استان

ایالـت معدنـی اصلـی برزیـل. در طـول سـال های 

پدیده هـای آب وهوایـی در  از  )یکـی   La Niña

مشـاهده  کمتـری  بارندگـی  اسـتوایی(  مناطـق 

می شـود که در فصل بارندگی سـال جاری یعنی 

از ژانویه تا آوریل همین اتفاق افتاده است.

سـه  تمامـی  در   Vale شـرکت  واحدهـای 

مجتمـع تولیـدی بازگشـایی شـدند و همـه ایـن 

اقدامات بخشی از برنامه های بازگشایی شرکت 

است. شرکت Vale تولید بین 315 تا 335میلیون 

تنی در سال 2021 را برنامه ریزی کرده است و بر 

حسـب عملکرد قوی در سـه ماه نخسـت سـال و 

تولیـد  حداقـل  کـه  مـی رود  انتظـار  آوریـل  مـاه 

320میلیون تنی در طول سال 2021 داشته باشد. 

بـا ایـن حـال، محدودیـت در دفـع باطلـه موجـب 

تولیـد  کیفیـت  در  نامتناسـب  تاثیـرات  ایجـاد 

در  مخصوصـا  گندلـه   خـوراک  و  گندلـه 

Southeastern System شده است.

شـرکت Samarco بازگشت موفقیت آمیزی 

تنـی  میلیـون  و صـادرات 1,6  بـازار داشـت  بـه 

آوریـل ثبـت کـرده  تـا  از مـاه ژانویـه  سـنگ آهن 

اسـت. همچنیـن، ایـن شـرکت مشـغول فـروش 

انتظـار  کـه  اسـت  داخلـی  بـازار  در  سـنگ آهن 

می رود تولیدی نزدیک به هشـت میلیون تن در 

تولیـد،  از  حجـم  ایـن  کـه  داشته باشـد  را  سـال 

ظرفیت شرکت در پنج سال آینده است.

در سـایر نقـاط جهـان، جانـب عرضـه فرصـت 

افزایش قیمت سنگ آهن در 
برزیل، به دنبال ریزش سد باطله 

در سال 2019 شروع شده بود 
که این اتفاق موجب افت تولید 
ساالنه شرکت Vale از 400 

میلیون تن به 300میلیون تن در 
سال های 2019 و 2020 شد
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را  قیمـت  افزایـش  بـه  واکنـش  بـرای  چندانـی 

ندارد. برخی از کشـورها مانند روسـیه، اکراین و 

سـال های  طـی  در  را  خـود  صـادرات  کـه  هنـد 

گذشـته افزایـش داده بودنـد، صـادرات خـود را 

کاهـش خواهنـد  داد تا اولویت با فوالدسـازان در 

بازارهـای داخلـی باشـد. دز سـایر نقـاط جهـان 

همانند اسـترالیا، تولیدکنندگان کوچک تـری در 

غـرب آفریقـا، آمریکا و برزیـل وارد بازار شـده اند. 

حجـم تولیـد ایـن شـرکت های کوچـک محـدود 

اسـت و از سـال 2021 بـه بعـد بخـش بزرگـی از 

افزایـش عرضـه حاصـل تـالش شـرکت Vale  برای 

افزایش تولید از 300 میلیون تن به ظرفیت تولید 

پیشـین شـرکت یعنی 400 میلیون تن اسـت. اما 

راه انـدازی موفقیت آمیـز معـادن، الزمـه ایـن امر 

اسـت کـه بایـد مراحـل پیچیـده اخـذ مجـوز را 

پشـت سـر بگذارنـد. بنابرایـن بازگشـت بـه تولید 

سـاالنه 400 میلیـون تـن زمان بـر اسـت و انتظـار 

مـی رود از سـرگیری تولیـد خوراک گندله بسـیار 

کند باشد.

افزایش قیمت عمدتا تحت تاثیر تقاضا است ■

تولیدکننـدگان  قـوی  عملکـرد  دلیـل  بـه 

برزیـل، عرضـه  افزایـش صـادرات  و  اسـترالیایی 

دریایـی در سـال 2021 بهبـود پیـدا کـرده اسـت. 

پـس چگونـه بـا وجـود افزایـش عرضـه، قیمـت در 

طول یک سال دو برابر شده است؟

شـیوع  از  پـس  تقاضـا،  میـزان  خصـوص  در 

کووید-19 در اوایل سال 2020 تقاضای سنگ آهن 

بـه  دلیـل  فـوالد  تولیـد  بـود.  قـوی  چیـن بسـیار 

اقدامات حمایتی باعث افزایش سرمایه گذاری 

زیرسـاخت ها و افزایـش تقاضـای کاال هـای حاوی 

فـوالد در چیـن و بـازار صادرات شـد. تقریبا تمام 

افزایـش تولیـد فـوالد از کوره هـای بلنـد اسـت و 

دسترسی کمتر به قراضه، تولید کوره های قوس 

الکتریکی را محدود کرده است.

فـوالد چیـن در فصـل نخسـت سـال  تولیـد 

جـاری، نسـبت بـه فصـل اول سـال 2020 کـه بـه 

دلیل شـیوع کووید-19 مختل شـده بود، قوی تر 

شـهر  در  بعـد  بـه  زمـان  آن  از  اسـت.  شـده 

Tangshan بزرگ تریـن قطـب تولیـد فـوالد در 

جهـان، کاهـش تولیـد اعـالم شـد. اقـدام مشـابه 

در  فـوالد  تولیـد  مراکـز  دیگـر  از   Handan در

جنوب استان Hebei اجرا شد. با وجود شواهد 

مبنی بر تعطیلی کوره های بلند کوچک در این 

مناطـق، افزایـش تولیـد فـوالد چیـن ادامـه پیـدا 

کرد و تولیدکنندگان بزرگ تر در حد توان، تولید 

بهبـود بخشـیدند در حالـی کـه نشـانه های  را 

قـوس  کـوره  تولیـد  و  قراضـه  عرضـه  افزایـش 

قابـل  اخیـر  مـاه  چنـد  طـی  در  نیـز  الکتریکـی 

مشـاهده بود. شـنیده ها حاکی از این اسـت که 

بسیاری از تولیدکنندگان کوره بلند در بازار، در 

انتظار کاهش تولید در سایر مناطق تولید فوالد 

مانند Jiangsu و Shandong، اقدام به افزایش 

شـامل  اقدامـات  ایـن  کرده انـد.  تولیـد  میـزان 

از  اسـتفاده  و  نگهـداری  و  تعمیـر  در  تاخیـر 

سـنگ آهن بـا عیـار بـاال جهـت بهبـود بهـره وری 

افزایـش  دالیـل  از  یکـی  موضـوع  ایـن  اسـت. 

واحدهای شرکت Vale در 
تمامی سه مجتمع تولیدی 

بازگشایی شدند و همه این 
اقدامات بخشی از برنامه های 

بازگشایی شرکت است. شرکت 
Vale تولید بین 315 تا 

335میلیون تنی در سال 2021 
را برنامه ریزی کرده است
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پریمیـوم سـنگ آهن با عیار باال )عیـار 65 درصد 

به باال( در ماه های گذشته است.

عـالوه بـر بهبـود سـطح تولیـد فـوالد، نیـاز بـه 

تامیـن  زنجیـزه  در  سـنگ آهن  موجـودی  شـارژ 

وجـود دارد. افزایـش مصـرف سـنگ آهن در چین 

و افـت تولیـد سـنگ آهن از سـال 2019 در برزیـل، 

در  سـنگ آهن  موجـودی  افـت  تـداوم  باعـث 

تحقیقـات،  طبـق  شـد.  چیـن  تامیـن  زنجیـره 

موجودی تعدیل شده با نرخ مصرف سنگ آهن، 

بنابرایـن  اسـت،  تاریخـی  سـطوح  از  پایین تـر 

تقاضای بیشـتری برای سـنگ آهن از محل شـارژ 

موجودی سنگ آهن ایجاد می شود.

تقاضا در دیگر مناطق واردکننده سنگ آهن به 

 دلیـل افزایـش سـطح تولیـد و نیـاز بـه شـارژ مجـدد 

موجـودی در زنجیـره تامیـن بـا الگـوی مشـابه بـه 

چین، در حال افزایش است. در حال حاضر اروپا و 

شمال شرقی آسیا )به جز چین( سهمی کمتر از 20 

درصد از تقاضای دریایی را دارند، در حالی که در 

سـال 2020 سـهم بـازار چیـن بـه بیـش از 75 درصـد 

افزایش یافت. این امر نشـان دهنده این اسـت که 

سلطه چین در تقاضای سنگ آهن به بیشترین حد 

خـود رسـیده اسـت و عواملـی ماننـد نیـاز به شـارژ 

موجـودی و انتظـارات تغییـر تقاضـا، بـر صنعـت 

سـنگ آهن و جـو بـازار تاثیـرات چشـم گیری دارد. 

ایـن امـر در طـی چنـد ماه گذشـته نقش مهمـی را 

ایفـا کـرده اسـت؛ چراکـه سـرمایه گذاران در بـازار 

آتی بر اساس انتظارات از اقدامات حمایتی و افت 

تولیـد فـوالد چیـن در مناطق مختلف این کشـور، 

تصمیـم بـه انجـام معامـالت می گیرنـد. افزایـش 

قیمـت آتـی، باعـث ایجـاد حس کمبود عرضـه در 

بـازار فیزیکـی می شـود و ایـن امـر قـدرت تاجـران 

سـنگ آهن را بـرای درخواسـت قیمـت باالتـر در 

مذاکره با فوالدسازان بیشتر می کند.

چشم انداز آینده بازار ■

بررسی ها نشان داده است که افزایش قیمت 

اخیـر بـر اسـاس شـرایط عرضـه و تقاضـا در بـازار 

فیزیکـی قابـل توضیـح نیسـت. عرضـه دریایـی 

نسـبت به سـال گذشـته افزایش یافته اسـت و به 

ایـن ترتیـب بـا پشـت سـر گذاشـتن فصـل طوفـان 

اسـترالیا و از سـوی دیگـر پایـان فصـل بـاران در 

برزیـل، وارد دوره عرضـه قـوی می شـویم. بهبـود 

افزایـش  و همین طـور  چیـن  در  انبـار  موجـودی 

اندک تقاضا در دیگر نقاط جهان، نشان می دهد 

که عرضه همانند سـال گذشـته که سـنگ  آهن با 

قیمـت 100 دالر بـر تـن خشـک تجـارت می شـد، 

صنعـت  هزینه هـای  وضعیـت  اسـت.  محـدود 

سـنگ آهن پـس از ورود آخریـن شـرکت های مـورد 

نیاز برای تامین تقاضا، افزایش یافت و همچنین 

سـایر هزینه هـا ماننـد نفـت و حمل ونقـل بیشـتر 

شد. قیمت بیشتر از 200 دالر بر تن خشک حتی 

پرهزینـه  تولیدکننـدگان  هزینـه  از سـطح  باالتـر 

است و تولیدکنندگان کم هزینه نیز حاشیه سود 

نزدیک به 90 درصدی را به دست می آورند.

از آنجـا کـه محدودیـت  شـدیدی در عرضـه 

سنگ آهن در بازار پیش بینی نمی شود، بنابراین 

حمایت چندانی برای افزایش قیمت سـنگ آهن 

بـه بیـش از هزینه هـای آخرین تولیدکننـده مورد 

اگرچـه  نـدارد.  وجـود  تقاضـا  تامیـن  بـرای  نیـاز 

انتظـار مـی رود کـه بـا غلبـه عوامـل بنیـادی در 

امـا  باشـد،  افـت داشـته  قیمـت  فیزیکـی  بـازار 

پیش بینـی زمـان و مقـدار افت، دشـوار اسـت. با 

کـه  دارد  وجـود  ریسـک  دو  مـوارد،  ایـن  وجـود 

و  قیمتـی  اصـالح  در  تاخیـر  موجـب  می توانـد 

تداوم افزایش قیمت در نیمه دوم سال شود.

تولید فوالد چین - اگر چین به تشویق تقاضا 

تحقـق  عـدم  بـا  فـوالد  تولیـد  و  دهـد  ادامـه 

محدودیت تولید در Tangshan و دیگر مناطق 

در سـطح باال باقی بماند، تقاضای سـنگ آهن در 

سـطوح بسـیار باالیـی باقـی خواهد مانـد. در کل 

قـدرت تقاضـا و تولیـد فـوالد چیـن بارهـا باعـث 

شگفتی بازار جهانی شده است.

افزایش ضعیف عرضه - در حال حاضر جهان به 

شـرکت Vale و تولیدکنندگان برزیلی برای افزایش 

تولیـد در سـال 2021 وابسـته هسـتند. افزایـش 

تولیـد مشـکالتی ماننـد تاخیـر در اخـذ مجـوز و 

بهره برداری از معادن برای پوشش شکاف عرضه را 

در پـی دارد. از دیگـر ریسـک های موجـود، افزایـش 

 Vale شرکت Northern System عرضه فصلی در

اسـت که ممکن اسـت به دلیل دسترسـی محدود 

به تجهیزات بارگیری کشتی پس از  سانحه در سال 

گذشته، کاهش داشته باشد.

تولید فوالد چین در فصل نخست 
سال جاری، نسبت به فصل اول 

سال 2020 که به دلیل شیوع 
کووید-19 مختل شده بود، 

قوی تر شده است. از آن زمان 
 Tangshan به بعد در شهر

بزرگ ترین قطب تولید فوالد در 
جهان، کاهش تولید اعالم شد
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به گزارش »فلزات آنالین«، در سـال های اخیر 

اغلب با هدف کاهش آلودگی در سـطح محلی و 

شهرهای همسایه، اقدامات فراوانی در جهت منع 

تولید فوالد خام شهر تانگشان شکل گرفته است.

این اقدامات تاثیرات چشم گیری بر بازار فوالد 

و مـواد اولیـه در چیـن و سـایر نقـاط جهـان خواهـد 

چگونگـی  از  بهتـر  درک  منظـور  بـه  داشـت. 

تاثیرپذیری بازار، الزم است که نگاهی عمیق تر به 

ساختاز صنعت فوالد در شهر تانگشان بیندازیم.

تاریخچه طوالنی فوالدسازی شهر تانگشان ■

شـهر تانگشـان در بخش شـرقی اسـتان هبی و 

150 کیلومتری شـرق پکن واقع شـده اسـت. شـهر 

تانگشان یکی از اولین شهرهای صنعتی شده در 

کشور چین است و موقعیت جغرافیایی این شهر 

مزایای اسـتراتژیک فراوانی را فراهم کرده اسـت و 

شـهر تانگشـان چین، در فاصله دو سـاعتی از شـرق شـهر پکن، نقش مهمی را در 
بـازار جهانـی فـوالد ایفـا می کند؛ ایـن شـهر بزرگ ترین قطـب فوالدسـازی جهان 
اسـت و سـهم 14 درصدی از تولید فـوالد خام چین، معادل 8 درصـد از تولید جهانی 

را در دست دارد.

چگونگی تاثیر شهر تانگشان چین بر 
بازار جهانی فوالد

توانسته صنایع سنگین این شهر را بنا کند. شهر 

تانگشـان نزدیـک بـه مراکـز پرجمعیـت واقـع شـده 

است و از لحاظ لجستیکی دسترسی مناسبی به 

خطـوط راه آهـن و بنـادر بـزرگ از جملـه تیانجیـن 

دارد. عـالوه بـر ایـن در نزدیکـی ایـن شـهر معـادن 

سـنگ آهن و زغال سـنگ زیـادی وجـود دارد امـا 

همچنـان وابسـتگی ایـن ناحیـه بـه دیگـر مکان هـا 

برای تامین مواد اولیه رو به افزایش است. واردات 

سـنگ آهن معمـوال از دو بندر بـزرگ کائوفیدیان و 

جینگتانـگ انجـام می شـود، درحالـی کـه کک و 

زغال سنگ متالورژیکی غالبا به وسیله کامیون از 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  شانکسـی،  اسـتان 

زغال سنگ چین، حمل ونقل می شود. هر چند که 

عرضه سـنگ آهن و زغال سـنگ از اسـتان هبی که 

و  سـنگ آهن  توجهـی  قابـل  مقـدار  همچنـان 

زغال سنگ تولید می کند، افزایش یافته اما عرضه 

هنوز نتوانسته همگام با رشد تقاضا پیش برود.

طبـق اطالعـات سـازمان ملـی آمار چین، شـهر 

تانگشان در سال 2020 تولید 144 میلیون تن فوالد 

خـام را ثبـت کـرد. این تولید سـهم 57 درصـدی از 

تولیـد اسـتان را دارد و شـهر تانگشـان بـه تنهایـی 

توانسـت بیشـتر از هنـد و ژاپـن و حتـی بیـش از 

مجموع تولید ایاالت متحده، آلمان و برزیل فوالد 

تولید کند.

نکته برجسـته درباره شهر تانگشـان این است 

که تولید محصوالت تخت سهم باالیی از مجموع 

تولیـد فـوالد را در بـر می گیـرد. بـا اینکـه تخمیـن 

دقیـق مقـدار ایـن سـهم دشـوار اسـت امـا منابـع 

خبـری اظهـار کردنـد کـه تولید محصـوالت تخت 

نزدیک به 70 درصد از مجموع تولید فوالد شهر را 

پوشـش می دهـد کـه از میانگیـن 40 درصـدی کل 

تولید چین خیلی بیشتر است. یعنی در حالی که 

شهر تانگشان سهم 14 درصدی از کل تولید فوالد 

تولیـد  در  شـهر  ایـن  سـهم  دارد،  را  چیـن  خـام 

بـه  اسـت.  درصـد  چیـن 25  تخـت  محصـوالت 

عبـارت دیگـر بـازار محصـوالت تخـت بـه شـکل 

نامتناسـبی تحـت تاثیـر اقداماتـی کـه شـهر بـرای 

کاهش تولید فوالد انجام می دهد، قرار می گیرد. 

این امر تا حدودی نشـان می دهد که چرا حاشـیه 

سـود تولیـد ورق گـرم فـوالدی از دیگر محصوالت 

در چین بیشتر است.
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کاهش تقاضا برای محصوالت فوالدی
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کاهش تقاضا برای محصوالت فوالدی

معامله 25 هزار تنی کنسانتره سنگ آهن  ■

چادرملو

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو، یکشـنبه 

23 خـرداد مـاه، توانسـت 25 هـزار تـن کنسـانتره 

سنگ آهن را مورد معامله قرار دهد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

نشـان می دهـد  نمـودار 1  آنالیـن«،  »فلـزات 

و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  خـرداد   23 یکشـنبه 

کنسـانتره  تـن  هـزار   25 چادرملـو  صنعتـی 

سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه کـرد 

کـه همیـن میـزان تقاضـا ثبـت شـد و در نهایـت 

تمامـی عرضـه چادرملو به فـروش مورد معامله 

قرار گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در این عرضه 

25 هـزار و 930 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بدون رقابت با همین قیمت معامله شد. چادرملو 

توانسـت از معاملـه کنسـانتره خـود 64 میلیـارد و 

825 میلیون تومان درآمد کسب کند.

معامله 20 هزار تنی شمش فوالدی چادرملو ■

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

25 خرداد ماه توانسـت 20 هزار تن شـمش فوالد 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 2 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی 

در هفتـه منتهـی بـه 28 خرداد مـاه، رینگ صنعتی تاالر بـورس کاالی ایران شـاهد عرضه های محصوالت سـنگ آهنی و فوالدی بود 
و شـرکت های بـزرگ ایـن حـوزه همچـون چادرملو، گل گهـر، فوالد خوزسـتان، فوالد خراسـان، آهـن و فـوالد ارفـع و ورق خودرو 
چهارمحـال و بختیـاری ماننـد هفته هـای گذشـته محصوالت خـود را در بـورس کاال عرضـه کردند که بـرای این عرضه هـا به طور 

مشخص در هفته جاری کاهش تقاضا مشهود بود و حتی برخی محصوالت سنگ آهنی و تختال نیز مشتری نداشتند.
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و صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 25 خـرداد مـاه 

20 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 30 هـزار تنـی 

مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه 

تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  چادرملـو، 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   797 و  131هـزار 

عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه حتـی بـا 

وجـود برتـری تقاضـا نسـبت بـه عرضـه افزایـش 

نداشـت. این شـرکت از معامله صورت گرفته 

درآمـد  تومـان  میلیـون   594 و  میلیـارد   263

کسب کرد.

عرضه 65 هزار تنی شرکت فوالد  ■

خوزستان در بورس کاال

شرکــــت فـــوالد خوزسـتان روزهـــای شـنبه 

22 خــــرداد مــــاه و سه شنبــــه 25 خرداد ماه، 

65 هـزار تـن محصـــول اعــــم از 40 هــــزار تـن 

تختــــال و 25 هـزار تـن شـمش بلـوم فوالدی با 

بـــورس  در  را   5SP و   RST34-2 گریدهـــای 

کاالی ایـــــران عرضــــه کــــرد که توانســــت در 

عرضـه روز سه شنبــــه، هفـت هـزار تـن شـمش 

بلــــوم خــــود با گریــــد 5SP را مـــورد معامله 

قرار دهد.

معامله هفت هزار تن شمش فوالدی »فخوز« ■

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
خوزستان، سه شنبه یازدهم خرداد ماه 15 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه بـا تقاضـای هشـت هـزار تنـی مواجـه شـد امـا 

هفت هزار تن شمش فوالدی به فروش رفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 131 هزار 

و 797 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

کـه معاملـه بـا همیـن قیمـت صـورت گرفـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 92 میلیـارد و 

257میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 
131هزار و 797 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله حتی با وجود برتری تقاضا 
نسبت به عرضه افزایش نداشت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 
263 میلیارد و 594 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
131 هزار و 797 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود معامله 
نیز با همین قیمت انجام شد. این 

شرکت از معامله صورت گرفته 
105 میلیارد و 437 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد

ارفع هشت هزار تن شمش فوالدی در  ■

بورس کاال فروخت

سه شـنبه 25 خـرداد ماه، شـرکت آهـن و فوالد 

ارفـع توانسـت هشـت هـزار تـن شـمش فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمودار 5 نشان می دهد شرکت آهن و فوالد 
ارفـع، سه شـنبه 25 خـرداد مـاه 10 هـزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 19 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 

هفت هزار تن معامله صورت گرفت. ارفع باقی 

شمش خود را به تاالر مچینگ برد و توانست یک 

هـزار تـن دیگـر نیـز بـه فـروش برسـاند تـا حجـم 

معامالت این شرکت به هشت هزار تن برسد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمت 131 هـزار و 

797 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

معاملـه نیـز بـا همیـن قیمـت انجـام شـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 105 میلیـارد و 

437 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

750 تن ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو  ■

در بورس کاال معامله شد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شنبه 25 خرداد ماه، 750 تن ورق گالوانیزه را 

در بورس کاالی ایران معامله کرد.

نمودار 4 نشـان می دهد شـرکت ورق خودرو 
چهارمحـال و بختیـاری، سه شـنبه 25 خـرداد ماه 

یک هزار و 500 تن ورق گالوانیزه را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای یـک هـزار و 750 تنـی 

مواجه شد اما توانست 750 تن از آن را به فروش 

برساند.

قیمـت  بـه  را  گالوانیـزه  ورق  ورق خـودرو، 

268هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضـه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر باقـی ماند. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 20 میلیارد و 

100 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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خراسـان، سه شـنبه 25 خـرداد مـاه 10 هـزار تـن 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای دو هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

131هـزار و 797 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

ایـن شـرکت از معامله صـورت گرفته 26 میلیارد 

و 359 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 484 تنی میلگرد فوالد خراسان در  ■

بورس کاال

فـوالد  شـرکت  مـاه،  خـرداد   26 چهارشـنبه 

خراسـان موفق شـد 484 تن میلگرد فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه 26 خـرداد مـاه 10 هـزار و 

32تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای یک هـزار و 320 تنـی مواجه 

صـورت  معاملـه  تـن   330 میـزان  بـه  امـا  شـد 

گرفـت. فـوالد خراسـان باقـی میلگـرد خـود را بـه 

مچینـگ بـرد و توانسـت 154 تـن دیگر را معامله 

ایـن شـرکت در عرضـه  تـا حجـم معاملـه  کنـد 

چهارشنبه به 484 تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

142هـزار و 146 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 6 میلیارد و 

879 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

عرضه 20 هزار و 32 تنی شرکت فوالد  ■

خراسان در بورس کاال

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه جـاری 10 هزار 

تـن شـمش فـوالدی و 10 هـزار و 32 تن میلگـرد را در 

بورس کاالی ایران عرضه کرد که توانست دو هزار 

تن شمش و 484 تن میلگرد را به فروش برساند.

»فخاس« دو هزار تن شمش فوالدی  ■

معامله کرد

سه شنبه 25 خرداد ماه، شرکت فوالد خراسان 

موفق شـد دو هزار تن شـمش بلوم فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 
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فرصت 3 ماهه صادرات فوالد و محصوالت فوالدی

تعداد کل معادن احیا و فعال شده از 500 معدن عبور کرد

امضای تفاهم نامه سازمان های زمین شناسی و نقشه برداری
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صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد 
افزایش یافت

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت گفت: از ابتدای امسـال 
تـا پایان اردیبهشـت مـاه بیـش از 608 هزار دسـتگاه انواع 
لـوازم خانگـی بـا 31 درصد رشـد، 127 هزار دسـتگاه انواع 
خـودرو سـواری با 8 درصد رشـد، پنج میلیون تـن فوالد خام 
بـا 14 درصـد و مـس با 51 هـزار تن بـا 14 درصد رشـد از 

مهم ترین اقالم تولیدی بخش صنعت و معدن بوده اند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـعید زرنـدی بـا بیـان اینکـه از بیـن 

28 محصـول اصلـی و منتخـب بخـش صنعـت کشـور 23 محصـول دارای 

رشد تولید بودند، اظهار داشت: از 11 محصول منتخب معدنی و صنایع 

معدنـی در دو ماهـه ابتدایـی سـال 1400، 9 محصـول بـا رشـد تولیـد و دو 

محصول کاهش تولید داشته اند.

وی رشـد صـادرات غیـر نفتـی در ایـن مـدت را 48 درصد عنوان کرد و 

افـزود: در ایـن مـدت، صـادرات غیـر نفتـی، 6 میلیـارد و 300 میلیـون دالر 

بـوده اسـت و میـزان واردات بـا رشـد 30 درصـدی بـه رقـم 6 میلیـارد و 

500میلیون دالر رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت در پایـان 

خاطرنشان کرد: 919 پروانه بهره برداری صنعتی با رشد 20 درصدی، 138پروانه 

اکتشاف با رشد 8 درصدی حدود دو هزار نماد الکترونیک با 19درصد رشد، 

24 جواز خدمات فنی و مهندسـی با رشـد 21 درصدی و 36پروانه تحقیق و 

توسعه با رشد 100 درصدی در این مدت صادر شده است.

وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت گفـت: اجـرای قـرارداد 
سـاخت کارخانـه تولیـد آلومینـا از نفلین سـینیت، سـبب 
تحـول در صنعت آلومینیـوم و همچنین اسـتان آذربایجان 

شرقی می شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی ایمیـدرو، 

علیرضـا رزم حسـینی در مراسـم امضـای قـرارداد تولیـد آلومینـا از مـاده 

معدنـی نفلیـن سـینیت، بـا حضـور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو، رئیـس 

کمیسـیون صنایـع و معـادن و همچنین نماینـده مردم سـراب در مجلس 

شـورای اسـالمی، اظهار داشـت: روز خوبی برای مردم اسـتان آذربایجان 

شرقی و آغازی بر تحول صنعت آلومینیوم در کشور است.

وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا تسـریع در اجـرای ایـن پـروژه، گامـی 

اساسی در کاهش وابستگی کشور به واردات آلومینا برداشته شود.

در ایـن مراسـم، یوسـف داوودی نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس و 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن و همچنین عزت اله اکبری تاالرپشتی 

با برشمردن پتانسیل های معدنی سراب در ماده معدنی نفلین، افزایش 

تولیـد آلومینـا در کشـور را در اسـیر اقتصـاد مقاومتـی، رشـد اشـتغال و 

کاهش وابستگی به واردات آلومینا اعالم کردند.

نمایندگان مجلس همچنین از اقدامات ایمیدرو در زمینه آماده سازی 

بـرای امضـای ایـن قـرارداد تشـکر کردنـد. در پایـان مراسـم، قـراردادی بیـن 

ایمیدرو و قرارگاه خاتم با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت امضا شد.

پـودر آلومینـا مـاده اصلـی تولیـد شـمش آلومینیـوم اسـت و طبـق 

قراردادی که به امضا رسید ساالنه 70 هزار تن آلومینا با استفاده از ماده 

معدنی نفلین در شهرستان سراب، تولید خواهد شد.

اجرای پروژه تولید آلومینا از 
نفلین سینیت، صنعت آلومینیوم 

را متحول می کند

از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه؛

وزیر صنعت معدن و تجارت در مراسم امضای قرارداد 

ساخت کارخانه آلومینا از نفلین:
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تفاهم نامـه همـکاری مشـترک در زمینـه ایجـاد هماهنگی و تبـادل نظر در راسـتای ارتقـای کیفی به امضای روسـای سـازمان های 
زمین شناسی و نقشه برداری کشور رسید.

امضای تفاهم نامه سازمان های زمین شناسی و نقشه برداری

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اکتشـافات معدنی  و  زمین شناسـی  سـازمان 

امضـای  مراسـم  در  شـهیدی  علیرضـا  کشـور، 

تفاهم نامه مشـترک سـازمان های زمین شناسی و 

نقشـه برداری، با اشـاره به تبعات فرونشسـت در 

ایجـاد مهاجـرت و بـه خطـر افتـادن امنیـت ملـی 

جنـگ  در  کـه  حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار 

اقتصادی هستیم باید همکاری های بین این دو 

سـازمان توسـعه بیشـتری یابـد و از اطالعـات دو 

از  تـا  شـود  اسـتفاده  پروژه هـا  در  سـازمان 

در  سـازمان  دو  و  مـوازی کاری جلوگیـری شـود 

امتداد یکدیگر حرکت کنند.

بزرگترین مشـکل کشـور کار کردن  ■

جزیره ای است

جعفـرزاده  غالمعلـی  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 

ایمن آبادی، بزرگ ترین مشـکل کشـور را کار کردن 

جزیـره ای عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: سـازمان 

زمین شناسـی و سـازمان نقشـه برداری بـه  دلیـل 

و  ژئوماتیکـس  زمینـه  در  مشـترک  موضوعـات 

مخاطرات زمین شناختی اشتراکات زیادی دارند.

به گفته رئیس سـازمان نقشـه برداری کشور، 

اشـتراکات در زمینـه علمـی و تحقیقاتـی باعـث 

سـازمان  و  زمین شناسـی  سـازمان  شـده 

کنـار  در  مکانـی  لحـاظ  از  حتـی  نقشـه برداری 

یکدیگر قرار گیرند.

از  اسـتفاده  نیازمنـد  این کـه  بیـان  بـا  وی 

اطالعات و دستاوردهای سازمان زمین شناسی 

و اکتشـافات  معدنـی کشـور هسـتیم، تصریـح 

کـرد: معتقدیـم بایسـتی یـک هسـته مرکـزی از 

کارشناسـان دو سـازمان تشـکیل شـود تا به این 

ترتیـب در بازه هـای زمانـی دو ماهـه دوطـرف 

در زمینـه تولیـد و تبـادل اطالعـات همـکاری 

داشته باشند.

گفتنـی اسـت، در ایـن نشسـت پیشـنهادی 

مبنی بر امضای تفاهم نامه  دو جانبه در حوزه 

تبـادل  و  زمیـن  علـوم  داده هـای  ملـی  پایـگاه 

اطالعـات جدیـد دو طـرف بـا حفـظ سـالمت و 

سـوی  از  پایـگاه  ایـن  بسـتر  در  محرمانگـی 

معدنـی  اکتشـافات   و  زمین شناسـی  سـازمان 

کشور ارائه شد.

تفاهم نامـه در  ایـن  ایـن گـزارش،  اسـاس  بـر 

راسـتای اهداف سند چشـم انداز و سیاست های 

کلـی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران و 

در  شـکوفایی  و  نـوآوری  زمینه هـای  ایجـاد 

بـه  بـه منظـور دسـت یابی  پژوهش هـای علمـی 

خودکفایی علمی و با توجه به اهمیت مشارکت 

و همکاری علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی و 

دانشـگاهی میان سـازمان نقشـه برداری کشـور و 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور 

امضا شد.

موضوعـات ایـن تفاهم نامـه، نظـر بـه ارتبـاط 

و  ماموریت هـا  فعالیت هـا،  از  بعضـی  ماهـوی 

وظایـف دو سـازمان و ضـرورت ایجاد هماهنگی 

و تبـادل نظـر در راسـتای ارتقـای کیفی خدمات 

یافته هـای  و  داده هـا  نظیـر  اطالعـات  تبـادل 

ماهـواره ای  سـری  تصاویـر  پـردازش  از  حاصـل 

ایسـتگاه های دائمـی  تغییـر مختصـات  زمانـی 

و  نقشـه ها  گسـل ها،  نقشـه  ژئودینامیـک، 

اطالعـات فرونشسـت )پهنـه  بندی نـرخ، خطر و 

ریسـک(، نقشـه های دانسـیته و مـوارد مرتبـط، 

همکاری در طراحی و تعیین محل ایستگاه های 

مطالعـات  بـا  سراسـری  ژئودینامیـک  شـبکه 

زمین ساخت، ارائه مشاوره های فنی و همکاری 

مشـترک  پژوهش هـای  و  پروژه هـا  انجـام  بـرای 

ژئودینامیـک  و  زمین سـاخت  مطالعـات  مثـل 

 SDI سراسـری کشـور، همکاری برای راه انـدازی

بخشـی و ملـی و تسـهیل تبـادل اطالعـات در 

قالب SDI ملی، همکاری در تهیه، به روزرسـانی 

و چاپ نقشه ها و اطلس های ملی ایران، همکاری 

در حوزه های مطالعاتی و اجرایی سنجش از دور 

و داده بـرداری هوایـی، تدویـن و اجرای پروژه های 

مشـترک زیسـت محیطی ومدیریـت مخاطـرات 

مشـترک  پروژه هـای  در  همـکاری  طبیعـی، 

برقـراری  وبهره بـرداری،  اکتشـافی  نقشـه برداری 

نشست های تخصصی و خبری مشترک و التزام 

به حقوق عرفی و قانونی طرف مقابل در هرگونه 

و  دوره  برگـزاری  و  خبـری  و  رسـانه ای  فعالیـت  

مشـترک  سـمینارهای  و  آموزشـی  کارگاه هـای 

عنوان شده است.
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الـه جعفـری در شـورای 

معـادن  فعال سـازی  و  احیـا  طـرح  هماهنگـی 

کوچـک کـه بـه صـورت ویدئوکنفرانـس با حضور 

جمشید مالرحمان مشاور هیئت عامل، محمد 

آقاجانلو معاون طرح های توسعه معدن و صنایع 

معدنـی، امیرعلـی طاهـرزاده مدیر عامل شـرکت 

سـیدرضا  ایـران،  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه 

عظیمـی مدیـر اجرایـی طـرح احیـا و فعال سـازی 

معادن کوچک، سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی 

و نظارت استراتژیک ایمیدرو، سجاد غرقی عضو 

هیئت مدیره انجمن سنگ آهن و جانشین رئیس 

داریـوش  بازرگانـی،  اتـاق  در  معـدن  کمیتـه 

دیودیـده مجـری طـرح ایجاد زیربناهـای الزم در 

همچنیـن  و  معدنـی  مناطـق  و  بـزرگ  معـادن 

شاهسـوارانی نماینـده سـازمان نظـام مهندسـی 

معدن ایران برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای 

امسـال تـا 23 خـرداد مـاه سـال جـاری، 101 معـدن 

ابتـدای  از  اسـت.  شـده  فعـال  و  احیـا  کوچـک 

تـا خـرداد مـاه امسـال،  اجـرای طـرح )سـال 98( 

500معدن احیا و فعال شده اند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح همچنان 

کلینیکـی  اقدامـات  انجـام  افـزود:  دارد،  ادامـه 

مناسـب، زمینـه مطلوب تـری بـرای احیـا ایـن نوع 

معـادن ایجـاد می کنـد کـه در نهایـت بـه افزایـش 

اشتغال و تولید در معادن خواهد انجامید.

رئیـس شـورای هماهنگـی طـرح در ادامـه بـا 

اشـاره بـه اینکـه کارگـروه، هماهنگـی بیشـتری بـا 

سـاختار وزارت صنعـت معـدن و تجـارت داشـته 

باشـد، بیـان کـرد: ایـن امـر موجـب خواهـد شـد تـا 

معـادن غیـر فعـال نیـز وارد مـدار تولیـد و اشـتغال 

شده و طرح نیز تقویت شود.

جعفـری گفـت: با توجه به تحلیل هـای آماری 

جدید در صورت نیاز، سـاختار دسـتورالعمل های 

ابالغـی وزارت صمـت قابل بازبینی خواهد بود و 

چنانچه مواردی برای سرعت بخشیدن به اجرای 

طـرح، نیـاز بـه اصـالح اداری دارد، تصمیم سـازی 

برای اقدام الزم میسر خواهد شد.

استفاده از قالب شرکت های سهامی عام ■

رئیـس هیئت عامل ایمیدرو همچنیـن درباره 

تهیه بسته های سرمایه گذاری در معادن کوچک 

تاکیـد کـرد: بسـته ها بایـد بـه گونـه ای باشـند کـه 

بتـوان اقـدام یکپارچه بـر روی آن ها انجـام داد و 

در ایـن مسـیر، اسـتفاده از قالـب شـرکت های 

پـروژه، خروجـی مطلوب تـری در  سـهامی عـام 

برخواهد داشت.

در ایـن جلسـه، امیرعلی طاهـرزاده مدیر عامل 

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گزارشـی 

از نحـوه اجـرای طـرح احیـا و فعال سـازی معـادن 

کوچـک، توسـعه زیرسـاخت ها، تهیـه بسـته های 

مزایده معادن در استان ها و تهیه پرسشنامه برای 

سازمان نظام مهندسی معدن ارائه داد.

همچنیـن سـیدرضا عظیمـی، مدیـر اجرایـی 

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو خبر از تحقـق احیا و فعال سـازی 500 معـدن کوچـک داد و تصریح کـرد: این تعداد به میـزان هدف 
اولیه پایه پیشنهادی برای ایجاد طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک بوده است.

تعداد کل معادن احیا و فعال شده از 500 معدن عبور کرد
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در کارگروه احیای معادن کوچک:
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طرح احیا و فعال سـازی معادن کوچک با اشـاره 

به تاثیر ورود سـازمان نظام مهندسـی معدن در 

سرعت گرفتن اجرای طرح فوق، اظهار داشت: 

حضـور  بـا  مشـترک  اسـتانی  کارگروه هـای 

نمایندگان سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران 

و سـازمان های  ایـران  اسـتان ها، خانـه معـدن  و 

کـه  اسـت  شـده  تشـکیل  اسـتان ها  صمـت 

اجـرای  در  توجهـی  قابـل  هم افزایـی  می توانـد 

فرایندهـای طـرح و مـوارد تشـخیصی کلینیکـی 

معادن غیر فعال و قابل توسـعه داشـته باشـند و 

فرایندهای اداری در سازمان صمت استان ها را 

نیز تسریع کند.

وی بـا برشـمردن برخـی چالش هـا و مشـکالت 

اسـاس  بـر  کـرد:  اشـاره  معـادن  فعال سـازی  بـرای 

پرسشـنامه های تکمیـل شـده تـا کنـون و بـر مبنای 

تکمیل کننـده  نماینـدگان  و  معدنـداران  اظهـار 

فرم هـای فـوق، 23 درصـد از ایـن معـادن مشـکل 

نقدینگـی، 8 درصـد نیـاز بـه اکتشـاف تکمیلـی، 

14درصد مشکل بازار، 3 درصد مشکل زیرساخت، 

15 درصـد موانـع اداری، 21 درصد تامین تجهیزات 

معدنـی و 11 درصـد تامیـن نیـروی انسـانی ماهـر بر 

دارنـد. وی در ادامـه گفـت: چنانچـه بررسـی های 

تکمیلی و کلینیکی نیز پس از تکمیل پرسشنامه ها 

بـرای  جامع تـری  اطالعـات  قطعـا  شـود  انجـام 

تصمیم سازی و موارد عدم تطابق تهیه خواهد شد.

بر اسـاس این گزارش، شاهسـوارانی نماینده 

سـازمان نظام مهندسـی نیز اعالم کرد: تاکنون 

اطالعـات سـه هـزار و 27 معـدن غیـر فعـال از 

طـرف شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران 

نظـام  سـازمان  بـه  پرسشـنامه  تکمیـل  بـرای 

مهندسـی معـدن ایـران ارائـه کـرده کـه از ایـن 

میـزان، تعـداد دو هـزار و 417 معـدن نیـز وارد 

سامانه سطام شده است.

وی گزارشی نیز از ارائه و توسعه زیرساخت ها 

معـادن  از جملـه  و شهرستان هــــا  استان هــــا  در 

کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز و مالیر ارائه کرد.

در این نشسـت حاضرین در جلسـه، گزارش و 

توضیحاتی درباره عملکرد و نیز راهکارهای تسهیل 

در اجرای طرح ارائه کردند.

ــــ

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان گفت: شـرکت های صنعتی و معدنی این اسـتان باید به سـمت 
ایجاد صنایع تجدیدپذیر بروند تا با اتمام منابع، اشتغال و تولید را در استان حفظ کنند.

سـیدمهدی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

طبیــــب زاده در نشســــت اقتصــــاد مقاومتـی 

اسـتاندار  و  صمـت  وزیـر  حضـور  بـا  اسـتان 

کرمـان اظهـار داشـت: اسـتان کرمـان اقتصـاد 

مبتنـی بـر منابـع دارد و روزی این معادن تمام 

خواهنـد شـد بنابرایـن وزارت صمـت بـا ابـالغ 

سـمت  بـه  را  سـرمایه گذاری ها  دسـتور العمل 

دانش بنیـان شـدن هدایـت کنـد کـه ایـن حـوزه 

نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: منابع حاصل از فعالیت صنعتی 

و معدنـی اسـتان کرمان بایـد در بخش های دیگر 

سرمایه گذاری شود که این فرایند، آینده استان را 

تضمین کند.

رئیـــس اتـــاق بازرگانـی، صنایـــع، معـــادن و 

کــــرد:  تصریــــح  کرمــــان  استــــان  کشــــاورزی 

وزارت خانه ها با تبعیت از وزیر صنعت، معدن 

و تجـارت 80 درصـد مشـکالت بخش خصوصی 

که در اسـتعالمات از تهران اسـت، را به اسـتان 

تفویض کنند.

وی بیان کرد: تمامی پهنه های بزرگ معدنی 

و  اســـــت  دولتــــی  شرکت هــــای  انحصــــار  در 

سـرمایه گذاری بخش خصوصی به علت نداشتن 

معـدن بـزرگ ناقـص مانـده کـه سـهمیه ای از مواد 

اولیـه معدنـی نیز در اختیار بخش خصوصـی قرار 

گرفته است.

طبیـــب زاده اضافــــه کـــرد: رسانــــدن سـطح 

آموزشی استان کرمان به استاندارد نیازمند توجه 

جدی اسـت و شـرکت ها در آن مشـارکتی جدی و 

جهادی داشته باشند.

وی تصریح کرد: سرانه آموزشی استان کرمان 

از متوسـط کشـور پایین تـر اسـت کـه ایـن چالش با 

همکاری بنگاه های اقتصادی رفع خواهد شد.

بازرگـــانی، صنایـــع، معـادن و  اتــــاق  رئیـــس 

کشـاورزی اسـتان کرمـان تاکید کرد: تفـاوت نرخ 

سنگ آهن منابع بسیاری را از استان خارج کرده و 

این در حالی است که باید درصدی قابل قبول از 

این منابع استان را در زیرساخت ها هزینه کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی اضافـه کـرد: 

شـاخص های توسـعه پایدار در اسـتان کرمان  از 

متوسـط کشـوری پایین تـر اسـت، درحالـی کـه 

ایـــن استـــان در برخـورداری از منابــــع فرصـــت 

مناسبی دارد.

شرکت های معدنی کرمان به سمت صنایع تجدیدپذیر بروند
رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
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همزمان با تعمیرات اساسـی ایسـتگاه ریخته گری شـماره 5، نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایسـتگاه ریخته گری شـماره 5، 
تعمیـرات اساسـی آگلوماشـین شـماره 4 و تعمیرات اساسـی تعویض لوله های اکـران دیگ کنورتور شـماره 2، تعمیرات اساسـی 

درجه سه کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با موفقیت انجام شد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 
ذوب آهن اصفهان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب  آهـن اصفهـان، محمدرضـا 

یزدان پناه، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری 

و تعمیرات شرکت با اعالم این خبر اظهار داشت: 

بـر اسـاس سیاسـت های کالن کارخانـه مبنـی بـر 

اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای فنـی داخل و 

همزمانـی پنـج تعمیـرات اساسـی، بـا برنامه ریزی 

منظم و برگزاری جلسات متعدد در رابطه با انجام 

کیفـی تعمیـرات اساسـی به صـورت همزمـان در 

پنج ناحیه از خط تولید، شامل ایستگاه ریخته گری 

شـماره 5، سـاخت و اجـرای لوله هـای اکـران دیـگ 

برج هـای  کامـل  تعویـض   ،5 شـماره  کنورتـور 

 ،5 شـماره  ریخته گـری  ایسـتگاه  خنک کننـده 

 ،4 شـماره  آگلوماشـین  اساسـی  تعمیـرات 

تعمیرات اساسی درجه سه کوره بلند شماره 4 

کـه هرکـدام مسـتلزم بـه کارگیـری تـوان فنـی و 

زمـان باالیـی در هنـگام اجـرا بودنـد، با موفقیت 

اجرایی شده است.

یـزدان پنـاه اضافـه کرد: در تعمیرات اساسـی 

کوره بلند شـماره 2 با توجه به دسـتورالعمل های 

وینـچ  تجهیـزات  جایگزینـی  لـزوم  و  موجـود 

اسـکیپ جدیـد بـا تجهیـزات موجـود و نیـز لـزوم 

رفـع عیـوب ایجـاد شـده در اسـکلت فلـزی پـل 

شـیبدار کـوره بلنـد و اجـرای طـرح تقویتـی مورد 

نیـاز، خطـوط بحرانی فعالیت ها براسـاس ایـن دو 

ردیـف فعالیـت تعریـف و کـوره بلند شـماره 4در 

ساعت چهار صبح یکم خردادماه سال جاری و با 

تمهیدات الزم از طرف بخش کوره بلند، جهت 

تعمیرات اساسـی درجه سـه و به مدت 6 شـبانه 

روز متوقـف شـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه کـوره 

بلنـد شـماره 2 از ابتـدای راه انـدازی در آذرمـاه 

1362 تاکنون، تعداد 13 تعمیرات اساسـی درجه 

یک و درجه دو و درجه سه داشته است .

وی ادامه داد: یکی از جنبه های کاری بحرانی 

در طـی ایـن تعمیـرات، اجرای عملیات تعمیری و 

بازسازی بر روی پل شیب دار و در ارتفاع 60 متری 

بـود کـه طبیعتـا عـالوه بـر مهـارت و تخصـص بـاال 

برای کار در ارتفاع، نیاز به جسـارت بسـیار باالیی 

جهت کار در شرایط پرتگاهی و ارتفاع زیاد داشت 

که خوشـبختانه با رعایت کامل مسـائل ایمنی و 

در حداقل زمان ممکن و با بهترین کیفیت و بدون 

هیچ گونه حادثه ای، توسـط غیور مردان کارگاه 51 

صورت پذیرفت.

تغییـر  زمـان  از  کـرد:  اضافـه  ادامـه  در  وی 

سیسـتم بارگیری کوره بلند شـماره 2 از نوع جام 

و زنگ به نوع )سـامانه بارگیری کمانی( BLS در 

بـار تعمیـرات اساسـی  اولیـن  بـرای  سـال 1392، 

و  مصـوب  روز  شـبانه  مـدت 6  بـه  سـه  درجـه 

اجرایـی شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در سـوابق 

قبلـی و همزمـان بـا تعمیـرات درجـه سـه تعریف 

کامـل  تعویـض  امـکان  وینچ خانـه،  بـرای  شـده 

تجهیـزات میسـر نبـود و در طرح اولیه پیشـنهاد 

شـده توسـط کارشناسـان روسـی و اوکراینـی ایـن 

زمان به مدت 11 شبانه روز پیش بینی شده بود و 

این خود گواه بر تالش شـبانه روزی و بدون وقفه 

نفرات اجرایی و تیم های مرتبط است.

شفیعی، معاون تعمیرات مدیریت مهندسی 

نت به تشـریح خدمات ارائه شـده در طی مدت 

زمـان  در  کـرد:  بیـان  و  پرداخـت  شـبانه روز   6

تعمیرات اساسی درجه سه کوره بلند شماره 2 با 

توجـه بـه لـزوم اسـتفاده از زمـان در نظـر گرفتـه 

شـده جهت وینچ خانه، در سـایر نقاط کوره بلند 

بـرای اولیـن بـار و دریچه هـای متعـدد در منطقـه 

کائوپرها در دستور کار و برنامه ریزی جهت اجرا 

قـرار گرفـت. لـزوم برنامه ریـزی و اجـرای دقیـق 

صـــورت  بــــه  فعالیــــت  ردیـف   115 از  بیــــش 

شـبانه روزی، بخشـی از خدمـات ارائـه  شـده در 

تعمیرات درجه سه کوره بلند شماره 2 بود که با 

و  تعمیـرات  گـراف  تهیـه  و  دقیـق  برنامه ریـزی 

دستورالعمل های اجرایی متعدد در موعد مقرر 

با موفقیت به پایان رسید.
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براسـاس تصمیـم سـتاد تنظیـم بـازار واحدهای مجاز تولیـد فوالد میانـی و محصوالت فـوالدی به مدت سـه ماه بـدون تایید دفتر 
صنایع معدنی مجاز به صادرات شدند.

اقدام نمایند. 

بر اساس گزارشی از فارس، تبصره )3( گمرک 

جمهـوری اسـالمی گـزارش صـادرات و شـرکت 

بـورس کاالی ایـران گـزارش عرضـه، خریـد، )مـواد 

اولیـه( و مقـدار معامله صورت گرفتـه واحدهای 

مذکـور بـه صـورت ماهانـه بـه سـازمان حمایـت 

دبیرخانـه  تولیدکننـدگان،  و  مصرف کننـدگان 

کارگروه تنظیم بازار و دفتر صنایع معدنی وزارت 

صمـت ارسـال نمایند تـا در صورت عـدم رعایت 

کـف عرضـه در بـورس کاال، عـدم ثبـت اطالعات 

در سـامانه جامـع تجارت و عـدم انجام تعهدات 

ارزی با اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکننـدگان صـادرات آن هـا بـا رعایـت ضوابـط 

مربوطه تعلیق گردد. 

تبصره )4( سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها نسبت به نظارت بر عملکرد واحدهای 

تولیدی محصوالت مذکور اقدام نمایند.

فرصت 3 ماهه صادرات فوالد و محصوالت فوالدی

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، براسـاس مصوبه 

ستاد تنظیم بازار به منظور تنظیم اثربخش بازار 

فـوالد میانـی و محصـوالت فـوالدی واحدهـای 

تولیدکننـده مجـاز می تواننـد جهـت صـادرات 

بـدون اخـذ تاییـد دفتـر صنایع معدنی بـه مدت 

سه ماه اقدام به صادرات کنند. 

در مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار آمـده اسـت به 

منظور تنظیم اثربخش بازار فوالد میانی )بیلت، 

بلـوم و اسـلب( و محصـوالت فـوالدی )مقاطـع 

طویل و فلزات رنگی مس و آلومینیوم( و اطمینان 

از تامیـن نیـاز داخـل و همچنیـن سـاماندهی و 

تسـهیل صـادرات واحدهـای مجـاز بـه صـادرات 

آن هـا(  قانونـی  نماینـدگان  و  )تولیدکننـدگان 

تجـارت  جامـع  سـامانه  در  مذکـور  محصـوالت 

ثبـت اطالعـات نمـوده و بـا رعایـت کـف عرضـه 

ابالغـی محصـوالت در بـورس کاال، به مدت سـه 

ماه از تاریخ 1400.3.1 با اعالم فهرست واحدهای 

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  توسـط  مجـاز 

معدنـی مـی توانند جهـت صـادرات محصوالت 

خـود اقـدام نماینـد و نیـازی به تاییـد دفتر صنایع 

معدنی در سامانه جامع فرامرزی گمرک جمهوری 

اسالمی ایران )E.P.L( ندارند. 

محصـوالت  تولیـدی  واحدهـای   )1( تبصـره 

مذکور می توانند نسبت به صادرات آن مقدار از 

عرضه تکلیفی که طبق برنامه مستمر )هفتگی( 

در بورس کاال عرضه ولی معامله نگردیده اسـت 

اقدام نمایند. 

تبصـره )2( بازرگانـان و تجـار بـا خرید از رینگ 

بـه  نسـبت  می تواننـد  کاال  بـورس  صادراتـی 

صادرات محصوالت مذکور اقدام نمایند. 

بایـد براسـاس قوانیـن و  ایـن صادرکننـدگان 

رویه های موجود نسبت به رفع تعهد ارزی خود 
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مدیـر ارشـد خدمـات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکـه با بیان اینکه شـرکت توانیر بـا اعمال برنامـه مدیریت بار، حـدود 40 
درصـد نیـاز بـرق فوالد مبارکـه را محدود خواهد کـرد، گفت: تولید محصـول و تامین نیاز بازار حتی با کاهش سـهمیه بـرق در فوالد 

مبارکه انجام خواهد شد.

شرکت فوالد مبارکه حتی با کاهش سهمیه بـرق در تولید و 
تامین نیاز بازار فعال است

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

نیلـی  جـواد  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

اجـرای طـرح  و  تاثیـر  احمدآبـادی در خصـوص 

مدیریـت بـار در مجموعـه بـزرگ فـوالد مبارکـه، 

اظهـار داشـت: در واقـع از اواخر اردیبهشـت  ماه 

فـوالد مبارکه مشـمول محدودیت های مدیریت 

بار شده است.

برنامـه  کـرد: سـال های گذشـته  اضافـه  وی 

مدیریت بار از نیمه خرداد ماه و بعضا از ابتدای 

ایـن  امسـال  امـا  شـد  خواهـد  آغـاز  مـاه  تیـر 

محدودیت ها بسیار زودتر اعمال شده و سهمیه 

برق فوالد مبارکه کاهش یافت.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فـوالد مبارکـه تاکیـد کـرد: بـه  طور قطـع هرچه به 

روزهـای گرم تـر و تیرمـاه نزدیـک  شـده، شـدت 

محدودیت های مدیریت بار بیشـتر خواهد شـد 

و ایـن امـر محدودیت هایـی را برای خطوط تولید 

فوالد مبارکه به همراه دارد.

بـرق هماننـد  اینکـه در زمینـه  بیـان  بـا  وی 

سـال های گذشـته، برنامـه مدیریـت بـار بـه فوالد 

مبارکـه اعـالم شـد، تصریـح کـرد: به طـور معمول 

برخـی توقفـات و تعمیرات اساسـی خـط تولید را 

برای فصل گرم تابستان پیش بینی کرده ایم، اما 

امســـال بـا توجــــه به شـدت قطعی هـا، جـــدا از 

توقفـات  برخـی  شـده،  برنامه ریـزی   توقفـات 

اضطـراری بـرق هـم خواهیـم داشـت کـه موجـب 

کاهش تولید خواهد شد.

نیلـی احمدآبـادی خاطرنشـان کـرد: البتـه بـا 

فـوالد  بـودن مجموعـه  انعطاف پذیـر  بـه  توجـه 

مبارکـه در خصـوص محصـوالت میانـی، امـروز 

بـه  را  محدودیت هـا  ایـن  اثـرات  توانسـته ایم 

حداقل برسانیم.

مدیــــر ارشــــد خدمـــات فنـی و پشـتیبانی 

شـرکت فـوالد مبارکــــه بـا ذکــر مثــالی اضافـــه 

آهـن  مبارکـه،  فـوالد  نیازهـای  از  یکـی  کـرد: 

اسـفنجی اسـت کـه تولیـد آن نیـــاز بـه تامیـــن 

را  ایــــن محصـــــول  اگــــر  و  بـــــرق دارد  و  آب 

خودمــان تولیــد کنیم، هزینه هـــای مـــا کمتـــر 

خواهــــد شـد، امـا زمانـی کـه محدودیت هـای 

اعمـال  مبارکـه  فـوالد  بـرای  بـرق  یـا  گاز  آب، 

تولیـد  خـط  نتوانیـم  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  شـد، 

فـوالد مبارکـه را بـرای تامین نیـاز بازار متوقف 

کنیـم، ناچـار خواهیـم شـد آهـن اسـفنجی را با 

کیفیت کمتر و قیمت بیشتر خریداری کنیم.

وی تصریح کرد: شـاید میزان تولید محصول 

نهایـی فـوالد مبارکـه از محدودیـت بـرق آن چنان 

افزایـش  بـا  قطـع  به طـور  امـا  نیابـد،  کاهـش 

هزینه هـای تولیـد مواجـه خواهیـم بـود، بـا وجـود 

ایـن، تاثیـر قطعـی بـرق در حدی نخواهـد بود که 

خللی در تامین نیازهای مشتریان ایجاد کند.

مبارکـه  فـوالد  احمدآبـادی،  نیلـی  بـه گفتـه 

در  را  خـود  اساسـی  تعمیـرات  برنامـه  همـواره 

تابسـتان بـرای کاهش مصـرف برق و در زمسـتان 

برای کاهش مصرف گاز پیش بینی کرده، بنابراین 

ایـن توانایـی را داریـم کـه محصـوالت نهایـی را 

تولید و نیاز بازار را تامین کنیم.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال 

برنامـه مدیریـت بـار، حـدود 40 درصـد نیـاز بـرق 

گفـت:  اسـت،  کـرده  محـدود  را  مبارکـه  فـوالد 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:
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مصـرف بـرق فـوالد مبارکـه در سـاعت یـک هـزار 

مـگاوات اسـت، امـا بـا اجـرای محدودیت هـای 

طـرح مدیریـت بـار، مصـرف بـرق بـه سـاعتی 600 

مگاوات کاهش خواهد یافت.

همـواره  مبارکـه  فـوالد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

همـکاری خوبـی بـا توزیـع بـرق ملـی دارد و بعضـا 

برای پایداری شبکه برق کمک های بیشتری هم 

خواهـد داشـت، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه سراسـری 

بـودن شـبکه بـرق، اگـر ایـن شـبکه دچـار اخـالل 

و  رفـت  خواهـد  دسـت  از  شـبکه  کل  باشـد، 

برگرداندن آن ممکن است حتی بیش از یک روز 

به طول انجامد.

نیلـی احمدآبادی ادامـه داد: توزیع برق ملی 

ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با فوالد مبارکه دارد، 

بنابرایـن اکنـون محدودیت هـای کاهـش مصرف 

برق در فوالد مبارکه حدود 40 درصد است.

پشـتیبانی  و  فنـی  خدمـات  ارشـد  مدیـر 

بسـته های  تاثیـر  مبارکـه دربـاره  فـوالد  شـرکت 

تشویقی که توانیر بعد از اجرای طرح مدیریت 

بـار بـه صنایـع تخصیـص داده، تصریح کـرد: این 

بسـته ها اصال جوابگوی خسـارات توقف تولید، 

آسـیب  و  میانـی  محصـوالت  خریـدن  گران تـر 

در  و  نیسـت  مبارکـه  فـوالد  تجهیـزات  دیـدن 

بـا  قابل قیـاس  اصـال  میـزان خسـارات  مجمـوع 

بسته های تشویقی نیست.

وی بـا اشـاره به تاثیر کم آبـی در فوالد مبارکه، 

بیـان کـرد: موضـوع آب یکـی از مباحـث قدیمـی 

در فـوالد مبارکـه اسـت کـه از اواخر دهه 70 پیش 

آمـد؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه افـق فعالیت هـا، فـوالد 

مبارکـه سـرمایه گذاری زیـادی به  منظـور کاهش 

مصـرف آب انجـام داده تـا بتوانـد بـا آب کمتـر، 

خط تولید خود را سرپا نگه دارد.

به گفته نیلی احمدآبادی، سرمایه گذاری ها 

بـرای خریـد پسـاب های شـهری و تصفیـه آن و 

بازچرخانـی حداکثـری آب انجـام شـده و با توجه 

حـدود  دریافـت  و  آب  شـدید  محدودیـت  بـه 

15درصـد آب نرمـال، اکنـون خطـوط تولیـد را بـا 

محدودیت های بیشتری نگه داشته ایم.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فوالد مبارکه  تاکید کرد: اگر شرایط آبی ادامه دار 

باشـد، به طور قطع منجر به محدودیت و توقف 

جدی در مجموعه فوالد مبارکه خواهد شد.

ــــ

پـروژه برق رسـانی بـه معادن مس عباس آباد اسـتان سـمنان به طول 36 کیلومتـر و 20 کیلوولـت )دو مداره(، از طریق پسـت برق 
داورزن به بهره برداری رسید.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، پروژه فوق برای بهره برداری از 

تولیـدی  واحـد  ایجـاد  و  مـس  معـدن  هفـت 

کنسانتره مس نظر گرفته شده است.

مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن 

بـزرگ و مناطـق معدنـی در آییـن بهره بـرداری از 

این پروژه اظهار داشت: این شبکه برق عالوه بر 

صنایـع  و  معـادن  از  بهره بـرداری  مشـکل  رفـع 

معدنـی، باعـث توسـعه منطقـه عبـاس آبـاد کـه 

یکـی از محروم تریـن نقاط اسـتان سـمنان اسـت، 

خواهد شد.

پـروژه  اجـرای  بـا  افـزود:  دیودیـده  داریـوش 

برق رسـانی بـه معـادن مـس عبـاس آبـاد، زمینـه 

اشتغال برای 200 نفر ایجاد می شود.

پروژه برق رسانی به معادن مس عباس آباد سمنان به 
بهره برداری رسید

سرمایه گذاری 75 میلیارد ریالی ایمیدرو ■

وی بـا بیـان اینکه مدت زمان اجـرای پروژه یک 

سال خواهد بود، عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری 

ایمیدرو در پروژه، 75 میلیارد ریال است.
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اجـرای عملیـات دمونتاژ برج هـای خنک کننده طـرح قدیم و نصب تجهیـزات برج های خنک کننـده هیبریدی ایسـتگاه ریخته گری 
شماره 5 بخش فوالدسازی درخرداد ماه سال جاری با موفقیت اجرا شد.

نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی در 
ذوب آهن در راستای صرفه جویی در مصرف آب

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب  آهن اصفهـان، محمدرضا 

بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  مدیـر  یزدان پنـاه، 

نگهداری و تعمیرات کارخانه ذوب آهن اصفهان 

بـا اشـاره بـه ایـن کـه اجـرای پروژه هـای متعـدد 

مربـوط بـه اصـالح و بهینه سـازی الگـوی مصـرف 

آب سـابقه طوالنی مدت در کارخانه ذوب آهن 

دارد، اظهـار داشـت: در سیسـتم قبلـی برج های 

خنک کننـده ایسـتگاه ریخته گـری شـماره 5 بـا 

توجـه بـه اتـالف قابـل توجـه آب و عـدم تامیـن 

از  استفــــاده  بـه  تصمیـــم  موردنیـــاز،  دمـــای 

تکنولوژی های روز دنیا و جایگزینی با طرح های 

جدیـد در بـرج مذکـور شـد. در برج هـای جدیـد 

نصـب  شـده کـه از نسـل جدیـد برج هـای موجود 

در سطح کشور است، با قابلیت داشتن مکانیزم 

الیمینــــاتور  و  معیــــان گیر  یـــا  تقطیــــر کننده 

)رطوبت گیـر( و وجـود آب بندهـا، تلفـات آب و 

بخـارات حاصـل از فرآینـد را کاهش داده و سـطح 

اتالف انرژی را به حداقل ممکن خواهد رساند.

ذوب آهن به جمع چند کارخانه محدود  ■

دارنده برج های خنک کننده هیبریدی در 

کشور پیوست

 وی اضافـه کـرد: کلیـه عملیـات فـوق ظـرف 

کلیـه  دمونتــــاژ  شامــــل  شبانــــه روز   21 مـدت 

تجهیزات برج های قبلی و پیش مونتاژ قطعات 

و درنهایت نصب، تست و را ه اندازی با موفقیت 

به انجام رسید و با اتمام عملیات فوق کارخانه 

ذوب آهــــن اصفهــــان بـــه جمــــع چند کارخانــه 

محدود دارنده برج های خنک کننده هیبریدی 

در کشور پیوست.

یزدان پناه تاکید کرد: با توجه به عدم حضور 

محدودیت هـای  دلیـل  بـه  کـره ای  سـوپروایزر 

کرونایـی عنـوان شـده از طـرف ایشـان بـا نصـب 

نقـاط  در  بسـته  مـدار  آنالیـن  دوربین هـای 

مختلـف پروژه، کلیه مراحل پـروژه بدون حضور 

کارشناسـان خارجی به صورت شـبانه روزی و به 

کیفیـت  بهتریـن  بـا  و  کنتـرل  آنالیـن  صـورت 

ممکن به اتمام رسید.

 مهرداد اسماعیلی، مدیر مهندسی آب رسانی 

در ایـن ارتبـاط بیـان کـرد: برج هـای خنک کننـده 

مربوط به ایستگاه 5 به دلیل پایین بودن راندمان 

و پـرت شـدید آب و لـرزش زیـاد برج هـا کـه قابـل 

اصالح نیز نبود همواره با مشکل باال بودن درجه 

حـرارت آب خروجـی ارسـال شـده بـه فوالد سـازی 

مواجـه بـود. بنابرایـن جهـت رفـع ایـن مشـکل، بـا 

بررسی های به عمل آمده و با نظر مدیریت امور 

فنی و برنامه ریزی تولید مقرر شد برج های فوق 

تعویض شده. بنابراین با توجه به کوچک تر بودن 

این برج ها نسبت به سایر برج های خنک کننده 

در سطح کارخانه تصمیم به استفاده از برج های 

خنک کننـده نـوع هیبریـدی گرفتـه شـد تـا در 

صـورت امـکان بتوانیـم بـر روی سـایر برج هـا نیـز 

مورد فوق به اجرا گذاشته شود.

وی در ادامـه اضافـه کـرد: تمامـی برج هـای 

تـر  نـوع  از  کارخانـه  در  موجـود  خنک کننـده 

اسـت کـه کار برج هـای خنک کننـده نـوع تـر بـر 

اسـاس تبخیـر آب اسـت؛ یعنـی تبخیـر آب در 
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ایـن نـوع از برج هـا باعـث کاهـش گرمـای نهـان 

آب شـده و مقـدار تبخیـر در برج هـا بسـتگی بـه 

درجـه حـرارت آب ورودی و درجـه حـرارت آب 

بـرج  بـه  خروجـی و شـدت جریـان آب ورودی 

دارد کـه امـکان کاهـش تبخیـر آب در برج هـا 

نیست، مگر اینکه از برج های خنک کننده نوع 

هیبرید استفاده شده باشد.

کـرد:  تصریـح  آب رسـانی  مهندسـی  مدیـر 

و  نصـب  و  سـاخت  و  طراحـی  مناقصـه  اسـناد 

راه انـدازی ایـن نـوع از برج هـا کـه بـرای اولیـن بـار 

در کارخانه نصب شـده، تهیه و مناقصه برگزار و 

نمایندگـی  بـا  جنوبـی  کـره  دونگ هـی  شـرکت 

شرکت نیک انرژی در این مناقصه برنده و پس از 

عقـد قـرارداد و نقشـه برداری از محـل موجـود، 

تجهیـزات سـاخته و در آبـان مـاه سـال 99 وارد 

کارخانه شد. شرکت مذکور گراف اجرایی نصب 

و راه انـدازی را حـدود 35 روزه ارائـه کرده بود، که 

طی جلسـاتی با این میزان زمان موافقت نشـد و 

بـا بررسـی  بـا مذاکـره بـا شـرکت نیـک انـرژی و 

پیـش  جهـت  هماهنگـی  و  اجرایـی  نقشـه های 

مونتاژ بخشی از قطعات قبل از توقف ایستگاه، 

اعـالم شـد کـه کار  ارائـه شـده 15 روزه  گـراف 

دمونتاژ برج های قدیمی از 25 اردیبهشت ماه با 

اسـتقرار دو دسـتگاه جرثقیـل 90 تـن و30 تـن آغـاز 

شد و با توجه به محدود بودن فضای عملیاتی و 

نظـارت مسـتمر،  بـا  و  بـه صـورت سـه شـیفت 

9خـرداد مـاه عملیـات نصـب بـه اتمـام رسـید و 

تجهیز راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه صنعت لنجان نیز 

در ایـن رابطـه بیـان کـرد: اجـرای پـروژه برج هـای 

خنک کننده A و B ایستگاه ریخته گری شماره 5 

بـا توجـه بـه اعتمـاد مدیریت هـای آب رسـانی و 

مهندسـی نـت بـه تـوان داخلـی و قـدرت اجرایـی 

شـرکت های زیر مجموعـه در دو مقطـع زمانـی 

شامل پیش مونتاژ قطعات که امکان آماده سازی 

آن قبل از شروع فعالیت دمونتاژ و اجرای پروژه 

صـورت گرفـت، در فـاز نهایی با توقف ایسـتگاه 

ریخته گری شماره 5، عملیات دمونتاژ و نصب 

آغاز شد.

ــــ

برنامه ریـزی صرفه جویـی ارزی مـواد اولیه فلزی و غیرفلزی در سـال 1400 برای شـرکت سـاپکو و زنجیره تامیـن، 26میلیون یورو 
برآورد شده که این برنامه در قالب 20 پروژه کالن دنبال خواهد شد.

صرفه جویی ارزی 20 میلیون یورویی زنجیره تامین 
ایران خودرو در مواد اولیه فلزی و غیرفلزی

بــــه گــــزارش »فلــــزات آنالیـن«، بـا تحقــــق 

صرفه جویـی ارزی 20 میلیـون یورویـی در حـوزه 

خودکفایی مواد اولیه فلزی و غیرفلزی در سـال 

گذشته توسط مهندسان ساپکو و زنجیره تامین 

ایران خـودرو، اهـم برنامه های سـاپکو در راسـتای 

از  ناشـی  ارزی  صرفه جویـی  و  هزینـه  کاهـش 

خودکفایی مواد اولیه در سال تولید، پشتیبانی ها 

و مانع زدایی ها اعالم شد.

بر اساس گزارشی از خبرگزاری فارس، با توجه 

به اهمیت استراتژیک مواد اولیه در تولید قطعات 

خـودرو، شـرکت سـاپکو برنامه هـای مدونـی را در 

راسـتای خودکفایـی مـواد اولیه مصرفـی در تولید 

قطعـات خـودرو، اعـم از فلـزی و غیرفلـزی بـرای 

سال 1400 برنامه ریزی کرده است.

خودکفایـی مـواد کاور ایربـگ، داخلی سـازی 

مـواد اولیـه پلی کربنـات تولیـدی لنـز چراغ هـای 

جلـوی خودروهـای سـمند و پارس ، پارچه کیسـه 

ایمنـی ایربـگ، خودکفایـی ورق هـای اسـتحکام 

بـاال، پودرهـای فلـزی مـورد مصـرف در قطعـات 

متالـورژی پـودر، مـواد اولیه سـیت های پـودری، 

خودکفایـی مـواد اولیـه مقاطـع فـوالدی از جملـه 

اهـم پروژه هـای خودکفایی اسـت که در راسـتای 

حمایـت از تولیـد داخـل و در اوج تحریم هـای 

ظالمانـه بـه منظـور پیشـگیری از خـروج ارز بـا 

شـرکت های  و  باالدستــــی  صنــــایع  همکــــاری 

تولیدکننده داخلی در سال 99 محقق شد.

بـر اســـاس برنامه ریــــزی صرفه جویــــی ارزی 

مواد اولیــه فلزی و غیرفلزی 26 میلیون یورویی 

امســـال و اجــــرای آن در قالـب 20 پـــروژه کالن، 

پروژه های خودکفایی ایزوسـیانات فوم صندلی، 

خودکفـــایی مـــواد داشـبورد خودروی تارا و دنا، 

نظیــــر  شیمیـــایی  مــــواد  انـــواع  خودکفــــایی 

چسب هــــای شیشــــه و چسب هــای الکتایــت، 

گریس و روغن های مختلف خودرو، خودکفایی 

مـورد  پیشرفتــــه  بـاالی  استحکـــام  ورق هــــای 

لـول  فنـر  گـرم  کالف  تـارا،  بدنـه  در  مصـرف 

اکسـل جلـو، خودکفایـی مواداولیـه یاتاقان های 

پایـه مـس، خودکفایـی شـمش منیزیـم و مـواد 

اولیه قالب های تزریق پالسـتیک در دسـتورکار 

امـور مهندسـی و خودکفایـی مواد سـاپکو برای 

سال 1400 قرار گرفته است.
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امکان مشاهده آنالین میزان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران، از امکان مشاهده 
اطالعـات میـزان بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات توسـط 

صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از سـازمان توسـعه تجـارت ایران، 

حمیـد زادبـوم از امـکان مشـاهده اطالعـات میـزان بازگشـت ارز حاصل از 

صادرات توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد و 

اظهار داشـت: با پیگیری های انجام شـده توسـط سـازمان توسـعه تجارت 

ایـران و اقـدام ارزشـمند مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی، از ایـن پـس 

صادرکننـدگان قادر انـد بـا مراجعـه بـه سـامانه جامـع تجـارت و از طریـق 

مسـیر عملیـات ارزی -مشـاهده اطالعـات ارزی -بازگشـت ارز حاصـل از 

صادرات، میزان ایفای تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.

وی افزود: همچنین صادرکنندگان قادر هستند اطالعات بازگشت ارز 

حاصـل از صـادرات خـود را بـه تفکیـک روش هـای مختلـف بازگشـت ارز 

حاصـل از صـادرات شـامل فـروش ارز در سـامانه نیمـا، واردات در مقابـل 

صادرات خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، پرداخت بدهی ارزی، 

سـپرده گذاری ارزی و فـروش ارز بـه بانک هـای عامـل و صرافی هـای مجاز را 

در فاصله زمانی حداکثر 24 ساعت بعد از رفع تعهد مشاهده کنند.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ادامـه داد: فـروش ریالـی ثبـت و 

تاییـد شـده در بـازه زمانـی 22 فروردیـن 97 تـا 16 مـرداد 97 نیـز در ایـن 

سامانه قابل مشاهده است.

زادبـوم بیـان کرد: با دسترسـی ایجاد شـده امـکان گزارش گیری میزان 

تحلیـل  بـا هـدف  اسـاس روش هـای مختلـف  بـر  ارزی  تعهـدات  ایفـای 

کارشناسـی و ارزیابـی ایفـای تعهدات ارزی و همچنین تهیـه گزارش های 

تحلیلی و مقایسه ای فراهم شده است.

وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه در صـورت ارسـال اطالعـات مربـوط بـه 

کوتاژهـای صادراتـی بـه تفکیـک زمـان صـادرات و ایجـاد تناظـر میـان ایفـای 

تعهـدات ارزی ایفـا شـده و کوتاژهـای صادراتـی، امـکان مشـاهده وضعیـت 

ایفـای تعهـدات ارزی صادرکننـدگان بـر اسـاس تفکیـک سـال های مختلـف 

فراهم خواهد شـد و در این صورت امکان اسـتفاده از ابزارهای تشـویقی از 

پرداخـت  افـزوده،  ارزش  بـر  مالیـات  اسـترداد  مالیاتـی،  معافیـت  جملـه 

مشـوق های صادراتی و همچنین ایجاد محدودیت ها به صورت متمرکز و 

بر اساس صادرات و ایفای تعهدات ارزی سالیانه فراهم خواهد شد.

پیش بینی می شـود میـزان مصرف مس تصفیه شـده جهان 
به دلیل بهبود رشـد اقتصـادی و نقش حیاتی این فلز سـرخ 
در برق رسـانی رونـد رو بـه افزایش داشـته باشـد بنابراین 
میـزان تقاضـای جهانـی مس تصفیه شـده تا سـال 2030 

میالدی 31 درصد افزایش می یابد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط عمومی سـازمان توسـعه 

و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، دفتـر صنعت، علم، 

انـرژی و منابـع دولـت اسـترالیا اظهار داشـت: میزان مصرف مس تصفیه 

شـده جهان در سـال 2020 میالدی شـاهد رشـد 2 درصدی بود که انتظار 

مـی رود در سـال جـاری میـالدی بـا رشـد 5 درصـدی بـه 25 میلیـون تـن 

افزایـش یابـد. ایـن رشـد مصـرف ناشـی از رشـد فعالیت هـای اقتصـادی و 

سـاخت و سـاز در چین و نیز افزایش فعالیت اقتصادی در هند، ایتالیا و 

آمریکا خواهد بود.

چین نیمی از مس دنیا را مصرف می کند و نقش تعیین کننده ای در 

بـازار ایـن فلـز سـرخ دارد. پیش بینـی می شـود مصـرف مـس تصفیه شـده 

چین با میانگین رشد 3 درصدی در سال 2022 میالدی به 15 میلیون تن 

خواهد رسید.

این سازمان در گزارش خود تصریح کرد: پیش    بینی می شود مصرف 

جهانـی مـس با میانگین سـاالنه رشـد 2.5 درصـدی تا سـال 2026 میالدی 

به 28 میلیون تن افزایش یابد. عالوه براین، تقاضای مس تصفیه شده بین 

سال های 2020 تا 2030 میالدی 31 درصد رشد کرده و مصرف جهانی این 

فلز سرخ در سال 2030 میالدی به 31 میلیون و 100 هزار تن خواهد رسید.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، رشـد درآمدهـا، افزایـش دسترسـی بـه بـرق و 

پیشرفت سریع تکنولوژی نقش مهمی در رشد تقاضای جهانی مس طی 

100 سـال اخیـر را ایفـا کرده انـد. در واقـع، میـزان مصـرف ایـن فلـز سـرخ بـه 

طور میانگین هر 25 تا 30 سال دو برابر شده است. 

رشد 31 درصدی تقاضای جهانی 
مس تصفیه شده تا سال 2030
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفت: حجم دولت به وسـیله سـهام عدالت بزرگ شـده و با اضافه شـدن یک نهـاد جدید، 
بوروکراسـی دولتـی بیشـتر می شـود و بنابراین تبدیل شـرکت های سـرمایه گذاری سـهام عدالت، بـه صندوق های سـهام عدالت 

امری ضروری است.

با خصوصی سازی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، 
حجم دولت کوچک خواهد شد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت ذوب آهن، منصور یزدی زاده در 

خصوص سهام عدالت و راهکارهای مدیریت آن 

عدالـت  سـهامدار  ذوب آهـن  داشـت:  اظهـار 

نیسـت، ولی با این مسـئله درگیر اسـت. بخشی 

صندوق هـای  ذوب آهـن  سـرمایه  بـازار  از 

سـرمایه گذاری اسـت و چندیـن سـال اسـت کـه 

فعالیت های مشخصی دارد، آزادی عمل دارد و 

می توانـد بـا شـرکت های بورسـی، خریـد و فروش 

سـهام انجـام دهـد و بـه صـورت غیـر مسـتقیم، 

واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کند.

وی بر آموزش سـهامداران تاکید کرد و افزود: 

بـرای کسـانی کـه  آیـا  بـه مجمـع  از ورود  پیـش 

سـهامدار عدالت هسـتند آموزشـی گذاشته ایم؟ 

کسانی که دارای سهام عدالت هستند نیازمند 

آمـوزش بیشـتری در ایـن خصـوص هسـتند. بایـد 

دعـوت شـوند، آمـوزش ببیننـد و کـد سـهامداری 

بگیرنـد کـه ایـن خـود یـک جنبـه اسـت؛ همچنین 

کسـانی که قرار اسـت امانتدار این سهام با ارزش 

باشند. بنابراین کار را باید به دست افرادی سپرد 

که دارای ویژگی هایی باشند که بتوانند مشابه آن 

چهارچـوب  بـا  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 

مشـخص، زیر نظر سـازمان بورس باشـند؛ با توجه 

بـه ایـن کـه اعضـای آن هـا چـه کسـانی هسـتند و 

رتبه هـای حرفه ای گـری داشـته باشـند. ایـن جـزو 

ویژگی هایـی اسـت کـه عضـو هیئـت مدیـره ای را، 

کـه انتخـاب می کنیـد، بایـد داشـته باشـند تـا از 

سمت و سوی آن خارج نشود.

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان تاکیـد کـرد: در 

زمینه حفظ دارایی سهامداران عدالت، بهتر است 

سازمان بورس، یک دستورالعملی را تعریف کند که 

چنیـن  چراکـه  نـرود.  بیراهـه  بـه  و  نکنـد  تغییـر 

مجموعـه ای می توانـد خـط و ربط هـای سیاسـی 

بگیـرد. )بـر اسـاس تجـارب ایـن چنـد سـال و دیـدن 

افـراد مختلـف( بسـیاری تـالش دارنـد کـه در ایـن 

زمینـه بهره بـرداری سیاسـی کننـد و ایـن جنبـه 

برایشان بیشتر مد نظر است تا بحث اقتصادی آن.

یـزدی زاده ادامـه داد: سـهام عدالتـی کـه بـه 

امانت گذاشته شده است باید درست استفاده 

شـود و بـه سـر منـزل مقصـود رسـد و سـهامدار از 

منافع آن بهره مند شود. همچنین پیش از آن که 

انتخــــابی صــــورت گیــــرد، یـک چهـــارچــــوب 

دسـتورالعملی تعیین شـود و اگر قرار است چند 

نفـر اعضـای هیئـت مدیره باشـند، باید دو یا سـه 

نفر از صندوق های سـرمایه گذاری باشـند. اینها 

معرفی شوند، رزومه دهند و چون فعالیت دارند 

می توانند با تعهد صحبت کنند.

ایـن کـه جمعیتـی 30 میلیـون  بیـان  بـا  وی 

ایـن شـرکت های سـرمایه گذاری  توسـط  نفـری، 

استانی باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: اگر 

این صندوق ها درسـت مدیریت نشـود منجر به 

یک بحران در کشور می شود و هر روز در هیئت 

دولت و مجلس پیرامون آن صحبت خواهد شد. 

بنابراین جای بحث و کار بسیاری دارد تا به این 

جمع بندی برسیم که چه کاری باید انجام شود. 

ایـن  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  خصوصیـت 

اسـت که، نقدشـوندگی باالیی دارند و حتی اگر 

نتوانند بفروشند، می توانند خریدار شوند و این 

اجازه را دارند. ولی در رابطه با اینها چنین بحثی 

نیسـت و اگـر ایـن بـازار بـه همیـن صـورت ادامـه 

بــــر روی شرکت هـــــای  پیــــدا کنــــد سایــــه آن 

سـرمایه گذاری بسـیار سنگین اسـت. می توانند 

معامـالت انجـام دهنـد و اگر تعهد کاری نباشـد 

مسئله سـاز اسـت. بنابرایـن یـک آیین نامـه کامـال 

کار شـده می خواهـد و بایـد طـوری طراحـی شـود 

که دچار این مشکالت نباشد.

تبدیـــــل  مدیـــرعامــــل شرکــــت ذوب آهـــــن 

شـرکت های سرمایـــه گذاری سـهام عدالـت، بـه 

صندوق هــــای سهــــام عدالـت میـــرا را ضـروری 

دانســــت و عنــــوان کــــرد: ایــــن از راهکارهــــای 

کوچک ســـازی دولـــت اسـت. حجـــم دولـت بـه 

وسـیله سـهام عدالت بزرگ شـده و با اضافه شدن 

یک نهاد جدید، بروکراسی دولتی بیشتر می شود. 

باید یک جایی پرونده سـهام عدالت بسـته شـود. 

این حواشی و ابهامات راه به جایی نخواهد برد و 

به نفع مردم نیست.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
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مدیـر دفتـر فنی و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: تعویـض الین گاز بخش احیا بـا هدف پایداری 
تولید و ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از خسارت های تجهیزاتی و انسانی و با استفاده بهینه از شرایط موجود، انجام شد.

تعویض الین گاز بخش احیا در فوالد خوزستان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

مسـعود  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

واحـد   فعالیـت  داشـت:  اظهـار  شـعبانی نیا 

نگهداری و تعمیرات تجهیزات در شرکت فوالد 

خوزسـتان، بـر دو نـوع »نـت اصالحـی« و »نـت 

پیشـگیرانه« اسـت کـه بـر پایـه »نـت زمان بنـدی 

شـده« و »نـت بـر پایـه وضعیـت«، بازرسـی  های 

چشـمی و پاکسـازی  ها انجام می  شود. همچنین 

و  احـکام  کار  شـامل  نـت  سیسـتم  از  خروجـی 

درخواسـت  کارهایـی اسـت که به  صـورت روزانه 

از سـوی مجریان انجام و در سیسـتم MIS ثبت 

شده و بازخوردهای الزم اخذ می  شود.

وی دربـاره توقفـی کـه در سـال گذشـته برای 

الیـن گاز اتفـاق افتـاد افزود: این خط لوله که خط 

ورودی گاز بـه بخـش احیـا اسـت، بـا اسـتفاده از 

بـه روش   ، CYGNUS4 دسـتگاه ضخامت سـنج

آلتراسـونیک، ضخامت سـنجی شـد که محدوده 

معیوب الین گاز مشخص و مقدار ضخامت خط 

انتقال گاز از حد اسـتاندارد کاهش یافته بود. با 

الیـن  ایـن  از  بخشـی  تعویـض  اینکـه  بـه  توجـه 

آهـن  واحدهـای گندله  سـازی،  توقـف  مسـتلزم 

اسـفنجی و بـه تبـع آن، تولیـد کوره هـا را دچـار 

بازرسـی  و  نشـتی  لـذا کنتـرل  چالـش می کـرد، 

روزانه واحدها از الین گاز صورت می  گرفت.

مدیـر دفتـر فنـی و برنامه ریـزی نگهـداری و 

تعمیرات شرکت فوالد خوزستان خاطرنشان کرد: 

یـک  لولـه،  از خـط  انجـام شـده  بازرسـی  های  بـا 

نشتی جزئی مشاهده شد. با توجه به حساسیت 

نشـتی گاز و امـکان انفجـار آن، شـرکت را درگیـر 

خطـر بزرگـی می کـرد. شـرایط تولیـد هـم متاثـر از 

محدودیت  هـای ناشـی از کمبـود بـرق بـود، کـه 

بـرای چگونگـی اجـرای بهینـه تعمیـرات بـه یـک 

تصمیم گیری مناسب و ضروری نیاز بود.

شـعبانی نیا ادامه داد: در جلسـات مجازی با 

)ایمنـی،  جملـه  از  شـرکت  مختلـف  گروه هـای 

انـرژی و سـیاالت، احیـا، مـواد اولیه، فوالدسـازی، 

ماشـین  آالت، نگهـداری و تعمیـرات و خریـد( بـا 

محوریت واحد برنامه  ریزی، راهکارهای چگونگی 

انجام کار استخراج و دو روش مطرح شد. گزینه 

اول تعویض لوله و در گزینه دوم ترمیم لوله گاز 
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پیشـنهاد شـد. بـرای انجـام این تعمیـرات تمامی 

مدول های احیا 3 و زمزم 1 به دلیل قطع گاز باید 

متوقـف می شـد. بنابراین با بررسـی زمـان اجرای 

دو طـرح و نیـز کیفیـت و دوام دو طـرح از لحـاظ 

مـورد  فرسـوده  قسـمت  تعویـض  گزینـه  فنـی، 

تصویب قرار گرفت.

وی با اشاره به رعایت کامل نکات ایمنی بیان 

شـروع  و  احیـا  بـه  ورودی  شـیر  بسـتن  بـا  کـرد: 

عملیـات اسـپیدالین  های گاز توسـط واحـد احیـا، 

تعمیـرات از 16 بهمن  مـاه، آغـاز و هـر چهـار مدول 

احیـا بـا ظرفیـت کامـل شـامگاه 18 بهمـن مـاه در 

مدار تولید قرار گرفتند. تعمیرات با همکاری 48 

هـزارو  یـک  کار  بـا حجـم  کاری مختلـف  گـروه 

600نفرسـاعت در گسـتره تمامـی شـرکت فـوالد 

خوزستان انجام شد.

انجـام  شـعبانی نیا در تشـریح فعالیت  هـای 

شـده عنـوان کـرد: در واحـد شـبکه و تجهیـزات، 

تخریب بتن اطراف الین 16 اینچ با دستگاه پیکور 

و بـه دلیـل حساسـیت بـاالی ایـن الیـن و حفـظ 

شـرایط ایمـن تخریـب بتـن بـا چکـش بـادی انجام 

شـد. همزمان با کار تخریب واحد بازرسـی فنی 

چندیـن مرحلـه ضخامت سـنجی الیـن را انجام تا 

محـل دقیـق بـرش را مشـخص نماینـد و بعـد از 

برشـکاری و جوشـکاری الین با جوش تیگ توسـط 

گـروه تعمیـرگاه مرکـزی و بـا نظارت بازرسـی فنی 

بـه پایان رسـید. با تخلیه محل، گـروه رادیوگرافی 

فعالیت رادیوگرافی از الین در محل ترمیم شده 

را انجام دادند.

مدیـر دفتـر فنـی و برنامه ریـزی نگهـداری و 

تعمیرات شرکت فوالد خوزستان تصریح کرد: در 

واحد تعمیرات توزیع برق، پس از 8 سال تعمیرات 

باس 51 ، پست های 9، 11 و 900، با گرفتن مجوزهای 

الزم سازمان برق و داخل شرکت، رفع عیب از سه 

رشـته کابـل اصلـی ایـن پسـت ها، همـراه بـا مفصل 

 A2 زنی و کابل  کشی، همچنین فعالیت  فیدرهای

و  A3، آماده سـازی پسـت TTKD، رفـع اشـکال از 

فیدر 5222 و مقره های خط 900 انجام شد. تست 

ترانـــس و رله هـــای پسـت  ها بـه همـــراه سیسـتم 

ارتینـگ بررسـی شــــد. در بخـــش احیـــا، روتیــــن 

سویــــچ گیر 6.6، جمــــع آوری کابل هــــای مــــازاد 

 MCC ،زیرزمیـن احیـا بـرای پیشـگیری از اتصالـی

کوپلینگ  هـای  اندازه گیـری   ،2 احیـا  پاورسـنتر 

سویچ گیر مدول احیا دو، رفع نشتی خط مشترک 

تمـام مدول هـا، ترمیـم خط برگشـت آب صنعتی، 

اسپید مخازن سولفورزدای سه مدول انجام شد. 

در بخش مواد اولیه، بازسـازی اساسـی سـه شـوت 

اصلی 35 ، 36 و 37 به 55، گیربکس کانوایرهای 

بلت 55، گیربکس و روغن اسکرین های 3، 4 و 5 

اجـرا شـد. در بخـش فوالدسـازی، تـدارک و بسـیج 

تمامـی ماشـین  آالت بـرای تامیـن آهـن اسـفنجی 

انجام شد.

شـعبانی  نیا دربـاره اهمیـت تعمیـرات عنوان 

کرد: قبل از شـروع تعمیرات و با توجه به توقف 

واحـد گندله  سـازی و چهـار مـدول احیـا بـا حضور 

الزم  بررسـی  های  شـرکت،  بهره  بـرداری  معـاون 

برای متوقف نشدن انتقال آهن اسفنجی از احیا 

قـرار  کار  دسـتور  در  فوالدسـازی  کوره  هـای  بـه 

شـرکت  در  خـود  نوبـه  بـه  فرآینـد  ایـن  گرفـت. 

بی  سابقه بوده که با توقف تولید آهن اسفنجی، 

هیچ  گونـه توقفـی در کوره هـای فوالدسـازی بـه 

جهت کمبود اسفنجی رخ نداد.

مدیـر دفتـر فنـی و برنامه ریـزی نگهـداری و 

تعمیـرات ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه وجـود شـرایط 

کرونـا، کار در ارتفـاع، فعالیـت گاز، بـرق، حضـور 

تمامـی کارکنـان HSE بـه  همراه مسـئوالن در این 

تعمیرات و هدایت افراد با رعایت شیوه نامه های 

اسـاس  بـر  ایمنـی،  رئیـس  بـا حضـور  بهداشـتی 

برنامه  ریـزی انجام شـده و توقـف بدون حادثه به 

اتمام رسید.

مدیر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت 

فـوالد خوزسـتان در پایـان از معـاون بهره  بـرداری 

شـرکت جهـت توجـه بـه حساسـیت کار و انجـام 

ایـن فعالیـت بـرای اولیـن بـار در شـرکت فـوالد 

خوزستان و نیز مجوز اجرا و حمایت اجرای طرح 

تا پایان کار، تشـکر ویژه و همچنین از تالش های 

بی  وقفـه کارکنـان واحـد نگهـداری و تعمیـرات و 

شـرکت  مختلـف  بخش هـای  تمامـی  همـکاری 

تجهیـزات،  و  شـبکه  ایمنـی،  واحـد  همچـون 

برق رسانی، بخش احیا، فوالدسازی و مواد اولیه، 

آزمایشـگاه، ایسـتگاه اصلـی و دیسـپاچری بـرق، 

ماشـین  آالت، نت برق ساختمانی، بازرسی فنی، 

کارگاه مرکزی، گروه برنامه  ریزی قدردانی کرد.

در جلسات مجازی با گروه های 
مختلف شرکت از جمله )ایمنی، 

انرژی و سیاالت، احیا، مواد اولیه، 
فوالدسازی، ماشین  آالت، نگهداری 

و تعمیرات و خرید( با محوریت 
واحد برنامه  ریزی، راهکارهای 

چگونگی انجام کار استخراج و دو 
روش مطرح شد
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امیـن صفـری گفـت: پـروژه سـرب و روی مهدی آباد، نمونـه بارز مشـارکت دولت و بخـش خصوصی واقعی اسـت. سـرب و روی 
مهدی آبـاد چنـد سـالی بـه دالیـل مختلف، پـروژه بر زمیـن مانده معـدن و صنایع معدنی کشـور محسـوب می شـد امـا هم اکنون 

شاهد شتاب در اجرای برنامه ها هستیم و به نوعی هم گرایی ملی برای راه اندازی آن رخ داده است.

شمارش معکوس برای افتتاح بزرگ ترین پروژه 
فرآوری روی در خاورمیانه

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، فاز نخست بزرگ ترین کارخانه 

فـراوری سـرب و روی خاورمیانـه تـا انتهـای سـال 

تکمیل می شود. مجتمع سرب و روی مهدی آباد 

و  جـوان  و  متخصـص  مدیریتـی  تیـم  بـا  کـه 

حمایت هـای ایمیـدرو، اقدامـات توسـعه ای را از 

سال 96 با شتاب چشمگیری به پیش برد، امسال 

از بزرگ تریـن پـروژه فـراوری سـرب و روی کشـور 

رونمایی می کند.

پـروژه ای کـه بـه گفتـه مدیـر مجتمـع در سـه 

حــــوزه معــــدن، کارخانــــه و زیـــرساخــــت بـــــه 

دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است و به 

رغم شرایط تحریم، تمام تجهیزات آن تامین، و از 

همـه مهم تر تامین مالـی پـروژه در بازه های زمانی 

مختلف، به بهترین شـکل انجام شـده اسـت. در 

ایـن رابطـه گفت وگویـی بـا امیـن صفـری، مدیـر 

مجتمع سرب و روی مهدی آباد انجام شده است 

که در ادامه می خوانید:

توسعه در مهدی آباد از چه زمانی آغاز شد؟ ◄

ایمیـدرو مطابق مقـررات و قوانین در سـال 95 

سـرمایه گذاری در معـدن مهدی آبـاد را بـه عنـوان 

بزرگ تریـن ذخیـره سـرب و روی کشـور بـه منظـور 

سـرمایه گذاری، تامیـن مالـی و اجـرای عملیـات 

تامیــــن  و  کارخانه هــــا  احــــداث  معــــدنکاری، 

فراخـوان  یـک  طـی  نیـاز،  مـورد  زیرسـاخت های 

عمومـی و بین المللـی بـه مزایـده گذاشـت کـه بـا 

اسـتقبال چشـمگیر متقاضیان روبه رو شـد و طی 

یک فرآیند رقابتی، کنسرسـیومی متشـکل از پنج 

شرکت برنده این مزایده شدند.

پـس از آن مطابـق قـرارداد و بـا موافقـت رسـمی 

کلیه اعضای کنسرسیوم، شرکت پروژه هایی به نام 

شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد 

بـرای اجـرای قـرارداد تاسـیس و طـی یـک الحاقیـه 

قرارداد مربوط به شرکت مذکور منتقل شد. از سال 

96 مطالعات دوره پیشبرد و سپس عملیات اجرایی 

آغاز شد و در این زمینه ایمیدرو وظیفه قانونی خود 

را به نحو مطلوبی انجام داده است.

در حال حاضر پروژه در چه وضعیتی است و  ◄

چـه عملکـردی در حوزه هـای اسـتخراج، تولیـد و 

تامین تجهیزات داشته اید؟

بـزرگ  طـرح  پیشرفـــت  وضعیـــت  آخریـن 

مهدی آبـاد در سـه بخش معدن، کارخانه هـا و زیر 

سـاخت قابل بررسـی اسـت. ایـن پـروژه روی زمین 

مانـده کـه اجـرای آن سـال ها بـه دالیـل مختلـف از 

جملـه نیـــاز بـه سرمایــــه گذاری بسیــــار کالن، 

مشـکالت فنـی از جملـه تامیـن آب، دانـش فنـی، 

عیـار کـم مـاده معدنـی و... بـه تعویق افتـاده بود، 

طـی چهـار سـال اخیـر اقدامات جـدی در راسـتای 

مـدل  حاصـل  کـه  گرفتـه  صـورت  بهره بـرداری 

واگذاری و رفع موانع و مشکالت بخش خصوصی 

از سوی ایمیدرو بوده است.

مـاده معدنـی سـولفیدی  ◄ بـه  آیـا دسترسـی 

محقق شد؟

در بخـش معـدن هم اکنـون 77 میلیـون تـن 

اسـتخراج و باطله بـرداری صـورت گرفتـه اسـت و 

180 متـر پیشـروی در عمـق داشـته کـه حـدود 

اکسـیدی  معدنـی  مـواد  تـن  میلیـون  هفـت 

اسـتخراج شـده و دسترسـی به مواد معدنی قابل 

اسـتفاده در کارخانه سـولفیدی نیز محقق شـده 

اسـت. بدیـن ترتیـب یکـی از مشـکالت معـدن 

مهدی آبـاد کـه قرارگیـری مـاده معدنـی در عمـق 

بود، حل شده است.

برنامـه تولیـد 800 هـزار تـن کنسـانتره روی بـا  ◄

راه اندازی کامل پروژه چیست؟

در بخش کارخانه ها، عملیات احداث در سه 

فـاز برنامه ریـزی شـده اسـت کـه دو فـاز نخسـت، 

برای تولید 400 هزار تن کنسانتره سولفیدی و فاز 

سـوم مربـوط بـه اسـتحصال از خـاک اکسـیدی 

بـا راه انـدازی  اسـت. ظرفیـت تولیـد کارخانه هـا 

تـن  پـروژه، سـاالنه 800 هـزار  ایـن  فازهـای  کامـل 

کنسانتره روی با عیار حداقل 35 درصد یا معادل 

آن به عنوان محصول اصلی و نیز تولید 80 هزار تن 

متریـک کنسـانتره سـرب- نقـره بـا عیـار 60 درصـد 

سرب به عنوان محصول جانبی خواهد بود.

پیشرفــــت فیــــزیکی در بزرگ تریــــن پلنـــت  ◄

کنسانتره روی کشور به چه میزان است؟

در حـال حاضـر برنامـه فـاز نخسـت پـروژه بـه 

منظور احداث کارخانه هایی با خوراک دو میلیون 

تن ورودی و معادل 200 هزار تن محصول کنسانتره 

روی با 55 درصد پیشرفت فیزیکی به سرعت در 

حال اجرا اسـت. این فاز نخسـت بزرگ ترین پلنت 

کنسانتره سرب و روی کشور است.
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تامیــــن کلیــــه تجهیـــزات پـــروژه چگونـــه  ◄

انجام شد؟

در ایـــن بخـــش کلیــــه تجهیـــزات همچـون 

سنگ شکن ها، آسیا، خط فلوتاسیون و... از بهترین 

برندهـای جهـان تامیـن و پـس از بتن ریـزی و ایجاد 

استراکچر، نصب شده است. حجم باالی ورودی 

موجـب شـده کلیـه تجهیـزات بـا اسـکیل بسـیار 

بـزرگ و حجـم کار بسـیار سـنگین روبه رو شـود؛ به 

طـوری که 25 هزار مترمکعب بتن ریـزی برای فاز 

اول نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت. همچنیـن 

تجهیـزات مربوطـه از جمله آسـیا گلولـه ای نصب 

شده از جمله بزرگ ترین تجهیزات صنایع معدنی 

کشور است.

بـا توجـه بـه بحـران کم آبی در کشـور و اسـتان  ◄

یـزد، بـه طـور حتـم یکی از مشـکالت اصلی پـروژه، 

چـه  خصـوص  ایـن  در  بـود.  خواهـد  آب  تامیـن 

اقداماتی صورت گرفته است؟

در بخـش زیرسـاخت نیـز، خـط انتقـال آب بـه 

طول 100 کیلومتر با دبی 100 لیتر بر ثانیه از محل 

تصفیه خانه پساب یزد وارد سایت خواهد شد که 

در حـال حاضـر بیـش از 95 کیلومتـر آن اجـرا شـده 

اسـت و بـرای ایـن کار سـه ایسـتگاه پمپـاژ در حـال 

سـاخت اسـت. ایـن خـط بهمـن مـاه سـال جـاری، 

پیش از راه اندازی کارخانه به بهره برداری می رسد 

و مهم تریـن مشـکل مهدی آبـاد را کـه تامیـن آب 

مورد نیاز بوده است را حل می کند.

از جملـه  اولیـــه  اقدامــــات  بـرق  در بخــــش 

انشعــــاب و مجوزهـــای الزم و  پرداخـــت حـــق 

مطالعـات مربوطـه بـه طـور کامـل انجـام شـده و 

پیمانکار احداث پست و خط انتقال برق انتخاب 

شـده اسـت. در حـال حاضـر پسـت بـرق در حـال 

احـداث اسـت و ترانسـفورماتور مربوطـه سـفارش 

سـاخت شـده و بـه زودی بـرای نصـب بـه محـل 

مربوطه منتقل می شود.

چـه میـزان سـرمایه گذاری در ایـن طـرح ملی  ◄

صـورت گرفته اسـت و بـا راه انـدازی آن، برای چند 

نفر اشتغال ایجاد خواهد شد؟

یـک  حـدود  نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری  کل 

فـاز اول  ارزیابـی می شـود کـه در  میلیـارد دالر 

تومـان  میلیـارد  هـزار  چهـار  از  بیـش  تاکنـون 

مطابـق  اسـت.  گرفتـه  صـورت  سـرمایه گذاری 

بـه   1400 سـال  انتهـای  در  نخسـت  فـاز  برنامـه 

ایـن طـرح،  بـا راه انـدازی  بهره بـرداری می رسـد. 

در  دنیـا  روی  محتـوی  فلـز  درصـد   2 از  بیـش 

مهدی آباد تولید خواهد شد.

انجـام  ◄ پـروژه  ایـن  در  اشـتغال  میـزان  چـه 

خواهد شد؟

تاکنـون بیـش از 500 نفـر در این پروژه مشـغول 

بـه کار شـده اند کـه عمدتـا بومی هسـتند. پـس از 

بهره بـرداری پـروژه، ایـن رقـم به یک هـزار و 500 نفر 

مستقیم می رسد.

تامیـن مالـی پـروژه در شـرایط سـخت تحریـم  ◄

چگونه صورت گرفت؟

تاکنـون کلیـه مـوارد سـهامداران مطابـق قانـون 

تجارت صورت گرفته است و قطعا تامین مالی در 

زمان مورد نیاز مهم ترین ویژگی سرمایه گذار بوده 

که در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی کنونی به 

بهترین نحو انجام شده است. لذا هرگونه افزایش 

سرمایه و یا ترکیب سهامداران متناسب با مشارکت 

در تامیـن مالـی و مطابـق قانـون تجـارت بـوده و از 

موضوعـات داخلـی شـرکت پروژه اسـت که توسـط 

بخش خصوصی به خوبی دنبال شده است.

میـزان  ◄ و  سـرمایه گذار  سـهامداران  ترکیـب 

مشارکت آن ها در افزایش سرمایه و تامین مالی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

مجتمـع سـرب و روی مهدی آبـاد و ایمیـدرو 

پیشرفت پروژه مطابق قرارداد را دنبال می کنند و 

ترکیــب سهامــداران و نحـــوه مشارکـــت در افزایش 

سرمایــــه از مسائــــل داخلـــی شرکـــت سرمایــه گذار 

بوده که تاکنون مطابق قانون تجارت پیــش رفتـــه 

اسـت. مهــم حجـم تامین مالـی در زمان مناسـب 

است کــــه در شرایــــط سخت کنونـــی به خوبـــی 

صـورت گرفتـه و طـی چنـــد ســـال اخیـر بـا وجـود 

ریسک هـــای باالی سـرمایه گذاری در مهدی آباد، 

بـه موقـع تامیـن مالی صورت گرفتـــه اســـت کـــه 

نتایـج آن در پیشـرفت فیزیکـی و تامیـــن زیــــر 

ساخت هــای پروژه کامال مشهود است.

سخن پایانی... ◄

مجتمع مهــدی آباد و سرمایه گذار با تمام توان 

و سرعــت در حـال رفـع موانـع و پیشـرفت پـروژه 

هستنـــد. بسـیار خرسـندیم که اعالم کنیم پروژه 

ســـرب و روی مهدی آبــــاد نمونــــه بارز مشارکــت 

دولــــت و بخش خصــــوصی است. انتظار از همه 

دلسـوزان کشـور و صاحبـان صنایـع و رسـانه ها در 

سـال تولیـد و رفـع موانـع تسـهیل و مانع زدایـی از 

پـروژه  بـاال اســــت. امیدواریـــــم ثمـرات ایـن پـروژه 

نصیب کشور، صنعت و اشتغال شود.
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مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه در نشسـت چند سـاعته مشـترک شـرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسـب و کار )پیمانکاران 
توسـعه( گفـت: شـرکت فـوالد مبارکه بـا تزریق پروژه هـای پیمانـکاری و اجرای ویـژه طرح تحول دیجیتـال در بخـش پروژه های 

توسعه ای حامی بخش  خصوصی است.

تعامل با  بخش  خصوصی در راس شرکت فوالد مبارکه 
هدف گذاری شده است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد مبارکه، نشسـت مشـترک 

شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار 

)پیمانـکاران توسـعه(، در سـالن اجتماعـات دفتر 

حمیدرضـا  حضـور  بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

عظیمیان، مدیرعامل و برخی دیگر از معاونان و 

مدیران این شـرکت برگزار شـد و در این نشسـت 

چندسـاعته پیمانـکاران توسـعه ایـن شـرکت بـه 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.

تقویت بازوهای پیمانکاری برای توسعه  ■

توانمندی فوالد مبارکه

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد 

مبارکه، با اسـتقبال از برگزاری نشسـت مشـترک 

شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار 

)پیمانـکاران توسـعه( اظهـار داشـت: دولت هایی 

تقویــــت  راستــــای  در  کــــه  هستنــــد  موفــــق 

بخش خصوصـی برآینـد و بـه واسـطه توانمنـدی 

بخش خصوصـی بتوانند تحول بزرگـی در صنایع 

حاصـل کننـد. بـر همین اسـاس نیز فـوالد مبارکه 

بر آن است تا با تقویت بازوهای پیمانکاری خود 

در شاخه توسعه بتواند از توانمندی شرکت های 

برتر در این حوزه استفاده نماید.

تعامل برد-برد فوالد مبارکه با بخش خصوصی 

شـرکای  بیـن  شـفاف  گفت وگـوی  از  وی 

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بـا  کسـب وکار  تجـاری 

استقبال و اضافه کرد: نگاه به بخش  خصوصی 

تاکنـون در کشـور بـه خوبـی نبـوده اسـت؛ چـرا 

کـه دولـت بایـد در رفـاه عمومی جامعه از قبیل 

آمـوزش و درمـان و حمـل  و نقـل ورود کنـد و 

بخـش  خصوصـی  اختیـار  بخش هـای دیگـر در 

باشـد؛ ایـن نـگاه در راس شـرکت فـوالد مبارکـه 

بـا  تعامـل  چراکـه  اسـت  شـده  هدف گـذاری 

بخش خصوصـی بایـد به صورت برد-برد باشـد و 

هر دو طرف به منافع مشترک پایبند بوده تا در 

ایـن راه ، ضمـن اعتمـاد کامـل بـه همدیگـر، بـه 

تقویت هر دو مجموعه بیانجامد.

تشکیل کمیته مشترک مدیران فوالد  ■

مبارکه و نمایندگان پیمانکاران

عظیمیـان سیسـتماتیک بـودن شـرکت فـوالد 

مبارکـه را بـا مزیت به نتیجه رسـیدن اقدامات و 

نقص افزایش ایستگاه های تصمیم گیری تبیین و 

دو طرفـه  تعامـل  در  داریـم  وظیفـه  کـرد:  بیـان 

مشکالت سیستم های موجود را نیز مرتفع کرده 

و بهبـود مسـتمر را در تمامـی مراحـل کاری خود 

در نظـر بگیریـم؛ نیـاز اسـت کمیتـه مشـترکی از 

مدیـران فـوالد مبارکـه و نماینـدگان پیمانـکاران 

تشکیل و به طور فصلی جلساتی را برگزار کرد تا 

آنچـه کـه موجب شـده اجـرای پروژه های توسـعه 

شـرکت را با کندی همراه سـازد شناسـایی شده و 

راهکار رفع موانع پیش بینی و به اجرا درآید.

استقبال از نقد سازنده و کارشناسانه متخصصان ■

مدیرعامـل شـرکت فوالدمبارکـه بـه تشـکیل 

کمیته رفع اشـکال در خصـــوص بررسـی گزارش 

ضـرر و زیـان مالـی و زمانـی پیمانـکاران اشـاره و 

تصریـح کـرد: در راسـتای تحقـق شعــــار ســـال و 

مانــــع زدایی، از نقــــد سازنــــده و کارشناسانــــه 

متخصصان استقبال کرده و از تمامی پیمانکاران 

پروژه ها تقاضا داریم همکاران و تیم فوالد مبارکه 

را در دست یابی به این هدف یاری نمایند.

چابکی و چاالکی در اجرای پروژه ها ■

وی شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه 

کشـورهای خارجـی را درخواسـت کـرد و گفـت: 

نیاز است که در شرکت های پیمانکاری شرایطی 
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ایجـاد کـرد کـه مجریـان پـروژه بـه صـورت سـه 

شـیفت زمانـی کار کننـد تا هـم پروژه هـا زودتر به 

اتمـام برسـد و هـم چابکـی و چاالکـی را شـاهد 

باشیم. حتما با این نگاه ویژه از سوی پیمانکاران 

شـرایط تحویـل پروژه هـا بـه کارفرمـا نیـز آسـان تر 

خواهد شد.

اجرای پروژه ملی انتقال نفت گوره-جاسک  ■

با اتکا به توان بخش خصوصی

عظیمیان از بهره برداری ابرپروژه انتقال نفت 

تامیـن  بـا  نزدیـک  آینـده  در  گوره-جاسـک 

تختال هـای API مـورد نیـاز ایـن خـط توسـط ایـن 

شـرکت خبـر داد و عنـوان کـرد: همان گونـه کـه 

رفـع  در  حرکـت  ایـن  داریـد  اطـالع  همـگان 

مانع زدایی تولید با تامین تختال در فوالد مبارکه 

آغـاز شـد و در کنـار آن دیگـر صنایـع بـه حرکـت 

درآمدند و در حقیقت از یک پروژه ملی توانستیم 

بهره هـای متعـدد و وافـی ببریم و این میسـر نبود 

مگـر بـا اتـکا بـه تـوان بخش خصوصـی و در ادامـه 

پروژه هـای  زودی  بـه  امیدواریـم  راه  همیـن 

پیمانـکاری 200 هـزار میلیـارد تومانـی را کـه بـرای  

گروه فوالد مبارکه برنامه ریزی کرده ایم به نتیجه 

برسـد و بـا رفـع موانع پیش پای پروژه نـورد گرم 2 

بعـد از ماه هـا انتظـار شـاهد بـه سـرانجام رسـیدن 

این ابرپروژه نیز باشیم.

حل مسائل با عملیاتی شدن طرح تحول  ■

دیجیتال

وی به طرح تحول دیجیتال در شـرکت فوالد 

مبارکـه هـم اشـاره و بیـان کـرد: ایـن طـرح کـه از 

مـرداد مـاه سـال گذشـته در شـرکت فـوالد مبارکه 

اجرایی شده است، درصدد است تا این شرکت را 

به جمع شـرکت های عضو باشـگاه فانوس  دریایی 

راهـی کنـد و بسـیاری از مسـائل مطـرح شـده بـا 

عملیاتی شدن این طرح برطرف خواهد شد.

هم افزایی و همگرایی پیمانکاران با تشکیل  ■

یک کانال ارتباطی

هم افــــزایی  بـر  هــــم  بــــاز  پایــــان  در  وی 

بخــش خصوصی تاکیـــد و اضافه کرد: پیشنهاد 

کـه  و شـرح موضوعاتـی  کـرده صـورت جلسـه 

درایـن جلسـه طرح شـد را برای همـه پیمانکاران 

ارسـال کنیـم و کانـال ارتباطـی مشـخصی را در 

راسـتای همگرایـی ایـن بخـش بـا شـرکت فـوالد 

مبارکه ایجاد کرد.

ــــ

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سفیددشـت گفـت: با تـالش و پشـتکار کارکنـان واحد احیـای مسـتقیم این شـرکت تاکنـون بالغ بر 
2.8میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است.

تولید 2.۸ میلیون تن آهن اسفنجی در شرکت فوالد سفیددشت

بـــــه گـــــزارش »فلـــــزات آنالیــــن«، محمــــود 

اربـاب زاده اظهـار داشـت: بـا تـالش و پشـتکار 

شـرکت  ایـن  مسـتقیم  احیـا  واحـد  کارکنـان 

تاکنـون بالـغ بـر 2.8 میلیـون تـن آهن اسـفنجی 

تولید شده است.

طـرح  پیشـرفت  میـزان  خصـوص  در  وی 

فوالدسـازی ایـن شـرکت نیـز تصریـح کـرد: واحد 

فوالدسـازی شـرکت فـوالد سفیددشـت در حـال 

حاضـــر بـه بیـــش از 87.26 درصـــد پیشـرفت 

مطابـق  شـده  پیش بینـی  و  رسـیده  فیزیکـی 

برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه تـا پایان امسـال 

به بهره برداری برسد.

اربـاب زاده اضافـه کـرد: در سـال 99 بیـش از 

830 هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت 

به سال 98 رشد 14.5 درصدی را نشان داد.

او ادامه داد: همچنین درآمد حاصل از فروش 

ایـن مقـدار آهن اسـفنجی 38 هـزار و 566 میلیارد 

ریال بود که با رشد 167 درصدی همراه بود.

بر اساس گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان، 

تـن  میلیـون  یـک  از  بیـش  تامیـن  زاده،  اربـاب 

گندله، بومی سـازی 35 قلم تجهیزات و قطعات 

ماشین آالت، تسویه و قطعی شدن مالیات سال 97، 

پیشـرفت پـروژه تصفیه خانـه فاضـالب و انتقـال 

پسـاب، طراحـی و تامیـن مرکـز داده، سـاختمان 

باسـکول و پسـت بـرق 400 کیلـووات و احـداث 

دسـتاورد های  اهـم  از  را   DA دسترسـی  جـاده 

شرکت در سال 99 برشمرد.
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معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منطقه ای وزارت کشـور گفت: بندر چابهار بـا توجه به موقعیت و جایـگاه ویژه و اتصال 
به آب های آزاد و اقیانوس هند یکی از بهترین بنادر ایران برای ورود انواع کاالهای اساسی است.

بندر چابهار بهترین گزینه برای ورود کاالهای اساسی 
ایران است

معاون وزیر کشور:

به گزارش »فلزات آنالین«، بابک دین پرست 

شـامگاه دوشـنبه در جلسه ستاد توسعه سواحل 

مکـران بـا موضـوع واردات کاال از طریـق بنـدر 

چابهار و بررسی موضوعات رسوب کاال در بندر 

شهیـــد بهشـتی اظهـــــار داشـــــت: تجهیزات و 

بـرای  بندرچابهـار  در  خوبـی  زیرسـاخت های 

جذب کاال و پهلوگیری کشـتی های بزرگ وجود 

دارد که می تواند موجب توسعه شود.

وی بیان کرد: هم اکنون بیش از چهار میلیون 

و 700 هزار تن کاالی اساسی در انبارهای کشور 

سـریع تر  چـه  هـر  اسـت  نیـاز  کـه  دارد  وجـود 

ترخیص شوند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت در بحـث ورود 

کاالی اساسی و توزیع آن در شرایط بد اقتصادی 

و کرونـا کمتـر مشـکل داشـته و در ایـن زمینـه 

برنامه هـای الزم انجـام شـده اسـت، خاطرنشـان 

انـدرکاران  دسـت  و  مسـئوالن  تمامـی  از  کـرد: 

درخواست دارم موانع و مشکالت ترخیص کاال 

را برطرف کنند.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه 

منطقه ای وزارت کشـور ادامه داد: در سـال های 

اخیـر انحصـار ورود کاالی اساسـی از یـک بنـدر 

خـاص شکسـته شـده اسـت و امیدواریـم سـهم 

ویژه ای برای ورود کاالی اساسی در بندر چابهار 

در نظر گرفته شـود تا شـاهد رونق بهتر این بندر 

اقیانوسی باشیم. 

پرونده هـای  همـه  کـرد:  عنـوان  دین پرسـت 

نیمه تمـام در حوزه هـای مختلـف ورود کاال هـر 

چـه سـریع تر تعییـن تکلیـف و تصمیمـات الزم 

گرفتـه شـود و چنانچـه مشـکالتی پیـش رو بـود 

مدیـران بـا نامه نـگاری و تماس های تلفنـی اطالع 

دهند تا شخصا پیگیر امورات باشم.

وی بیـان کـرد: یکـی از برنامه هـای سـفر بـه 

منطقه بلوچسـتان، آزادسـازی حریم نوار ساحلی 

مُکران اسـت که توسـط ادارات دولتی و یا سـایر 

نهادها تصرف شده است.

و  تخلیـه  ظرفیـت  دین پرسـت،  گفتـه  بـه 

بارگیـری کاال در بندرچابهـار بـه هشـت و نیـم 

میلیـون تـن رسـیده و بـا ایـن ظرفیـت می تـوان 

کشـتی های بـزرگ را جـذب و مشـکالت پیـش 

روی کمبود کاالی اساسی در هر نقطه از کشور 

را مرتفع کرد.

معـاون اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان نیـز 

در ایـن نشسـت خواسـتار رفـع موانع بـرای ورود 

کاال در بندرشهیدبهشـتی شـد و تصریـح کـرد: 

جای تعجب اسـت که کاالی اساسـی سـهم این 

بنـادر  سـایر  در  همجـوار  اسـتان های  و  اسـتان 

ایـران تخلیـه و بـا هزینه های زیـاد به این منطقه 

ارسال می شود.

ماندانـا زنگنـه افـزود: برای رونق حمل و نقل 

بـرای  کامیـون  دسـتگاه  هـزار  یـک  اسـت  نیـاز 

جابه جایی کاال از طریق منطقه آزادچابهار وارد 

زابـل  میلـک  چابهـار-  ترانزیتـی  مسـیر  در  و 

فعالیت کنند.

وی بر اختصاص سـهمیه السـتیک و سـوخت 

یارانـه ای بـه راننـدگان فعـال در جابه جایـی کاال 

تاکید کرد و افزود: متاسفانه بارها شاهد هستیم 

که کامیون های سایر استان ها برای حمل کاال به 

این اسـتان نمی آیند و بعضا مشـکالتی را ایجاد و 

این موضوع هزینه حمل و نقل را بیش از حد باال 

برده است. 

معـاون اسـتاندار و فرمانـدار شهرسـتان ویـژه 

چابهـار نیـز اظهار داشـت: بندرچابهار بـه عنوان 

بزرگ ترین بندر اقیانوسی ایران با سرمایه گذاری 

بیـش از یـک میلیـارد و 300 میلیـون دالری نظـام 

جمهوری اسـالمی، آماده شـده اسـت و هم اینک 

با انواع تجهیزات پیشرفته و وجود زیرساخت های 

مناسب و با موقعیت راهبردی ، نقش مهمی در 

توسعه سواحل مکران دارد.

رحـم دل بامری افـزود: از انتظارات مهم ورود 

کاالی اساسـی سـهم اسـتان های شرقی کشـور از 

طریـق بنـدر چابهـار و رفـع موانـع و مشـکالت و 

افزایـش حجـم انبارهـا اسـت و بایـد در ایـن زمینه 

اقدامات و پیگیری الزم انجام شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، معاون هماهنگی 

امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور 

در سفر به منطقه جنوب سیستان و بلوچستان 

از سـد کهیـر کنـارک، مجتمـع کشـت و صنعـت 

گوردیم کنارک، بخش های مختلف منطقه آزاد 

چابهار، زیرسـاخت ها و تجهیزات ورود و خروج 

کاال در بندر شهید بهشتی بازدید کرد.
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رئیـس کنفدارسـیون صـادرات ایـران گفت: با وجـود آنکه بنا بود در سـال جاری بـا اجرای ابالغیه 177 سـتاد هماهنگـی اقتصادی 
مشکالت ارزی صادرکنندگان کاهش یابد اما در روزهای گذشته معضلی جدید در این عرصه ایجاد شده است.

مشکلی جدید
 در مسیر بازگشت ارز به کشور

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد الهوتـی 

بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان  هیئـت  نشسـت  در 

تهران، اظهار داشت: هرچند بخش خصوصی از 

زمینـه  در  خـود  پیشـنهادات  قبـل  سـال  سـه 

بازگشـت ارز بـه کشـور و ایفای تعهـدات ارزی را 

ارائـه کـرده بـود امـا متاسـفانه تـا چندی قبـل این 

پیشنهادات راه به جایی نبرده بودند و سرانجام 

با ابالغیه 177 سـتاد هماهنگی اقتصادی دولت 

بنا شد، پنج روش برای بازگشت ارز به کشور در 

اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

وی بـا بیـن اینکـه واردات در برابـر صـادرات 

یکی از راهکارهای پیش بینی شده در این زمینه 

بـود، توضیـح داد:  متاسـفانه از حـدود دو هفتـه 

قبـل محدودیتـی جدیـد در مسـیر اجـرای ایـن 

ابالغیـه بـه وجـود آمـده اسـت. در حـال حاضـر 

صادرکننـدگان موظفنـد بـرای اجـرای واردات در 

برابر صادرات، کاالی تخصصی در حوزه فعالیت 

آن هـا  بـرای  امـر  همیـن  کـه  کننـد  وارد  خـود 

مشکالتی جدید ایجاد کرده است.

ادامـه  ایـران  رئیـس کنفدراسـیون صـادرات 

داد: صادرکنندگانـی کـه قصـد واردات در برابـر 

بـا مشـکل  نیمـا  سـامانه  در  دارنـد  را  صـادرات 

قبـل  شـرایط  بـه  عمـال  مـا  و  شـده اند  مواجـه 

بازگشته ایم و تداوم این شرایط روند بازگشت ارز 

به کشور را با مشکل مواجه می کند.

الهوتـی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه های دولتـی 

باید الاقل از چند هفته قبل تغییر در شیوه های 

شـرایط  وقتـی  گفـت:  کننـد،  اعـالم  را  اجرایـی 

ناگهان تغییر می کند هم برای صادرکننده و هم 

واردکننده دشوار می شود. از این رو دستگاه های 

مسئول مانند سازمان توسعه تجارت باید به این 

حـوزه ورود کـرده تـا در کنـار مشـکالت موجـود 

الاقل در عرصه اجرا محدودیت ها کاهش یابند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، وی خاطرنشان کرد: 

صادرکنندگان با مشکالتی که در عرصه تعهد ارزی 

بـه وجـود می آیـد عمـال بخشـی از تـوان خـود را از 

دست می دهند و همین موضوع ظرفیت تولید با 

محوریت صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد. از 

میـان  اختـالف  آمـدن  وجـود  بـه  دیگـر  سـوی 

صادرکننـده و وارکننـده نیـز چالـش دیگری اسـت 

که می تواند برای ما مشکل آفرین شود.
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امیـن ابراهیمـی، مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان بـا حضور امیرحسـین نظری، رئیس سـازمان صمـت خوزسـتان و جمعی از 
مسئوالن شرکت فوالد خوزستان با اعضای صنایع کوچک استان دیدار کرد.

دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان با اعضای صنایع 
کوچک استان

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، نظـری 

رئیـس سـازمان صمـت خوزسـتان در ایـن دیـدار 

اظهار داشت: مجموعه فوالد خوزستان همواره 

حامـی صنایـع کوچک اسـت. انتظـار داریم به 

فـوالد  ماننـد گذشـته حمایت هـای مجموعـه 

داریـم  اعتقـاد  باشـد.  ادامـه دار  خوزسـتان 

فعالیـت صنایـع کوچـک ضمـن ایجـاد اشـتغال 

تامیـن  موجـب  سـرمایه گذاری،  توسـعه  و 

امنیت استان می شود.

 وی ادامـه داد: بـه منظـور آشـنایی بیشـتر 

صنایع کوچک با نیازمندی های مجموعه فوالد و 

ایجـاد فرصـت برابـر بـرای صنایع فعال، پیشـنهاد 

می شـود، جلسـاتی بـه صورت ماهانـه و یا فصلی 

صنعتـی،   شـرکت های  مدیران عامـل  حضـور  بـا 

بـا  تولید کننـدگان تجهیـزات  و  تامین کننـدگان 

فوالد خوزستان برگزار شود. 

نظری افزود: شـرکت فوالد خوزسـتان یکی از 

واحدهـای بـزرگ اسـتان اسـت. وظیفه داریـم در 

جهـت موفقیـت ایـن شـرکت گام برداریـم. ایـن 

گام  افـزوده  ارزش  مسـیر  در  همـواره  شـرکت 
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برداشته است.

در ادامـه سـید علـی رضـا طباطبایـی، رئیـس 

بـا  اهـواز  صنعتـی  شـهرک های  مدیـره  هیئـت 

اشـاره بـه ظرفیـت پنـج شـهرک صنعتـی بـا یـک 

هزار واحد فعالتاکید کرد: فوالد خوزستان یکی 

از مشـتریان خوش نـام در میـان صنایـع کوچـک 

شـناخته شـده اسـت. اولویـت تامیـن از داخـل 

اسـتان، پرداخت هـای بـه موقـع، سـرمایه گذاری 

مسـتقیم از جملـه مـواردی هسـتند کـه باعـث 

دلگرمی صنایع کوچک شده است. 

انتطـار  خوزسـتان  فـوالد  از  داد:  ادامـه  وی 

داریـم،  آن دسـته از تجهیزاتـی کـه ایـن مجموعه 

نیاز دارد و تا به امروز از خارج استان تهیه شده  

را مشـخص کند. صنایع کوچک اسـتان آمادگی 

و  سـاخت  در جهـت  سـرمایه گذاری مسـتقیم 

تولیـد انبـوه را دارد. از طرفـی از سـازمان صمـت 

و  تاسـیس  جوازهـای  داریـم  انتظـار  اسـتان 

بهره بـرداری را بـر اسـاس نیازهـای صنایـع بـزرگ  

ماننـد فـوالد خوزسـتان صـادر کنـد. نتیجـه ایـن 

حفـظ  باعـث  اشـتغال زایی،  بـر  عـالوه  حرکـت، 

سرمایه استان می شود. 

طباطبایـی عنـوان کرد: به منظـور حمایت از 

تامین کننـدگان  شناسـایی  و  کوچـک  صنایـع 

واقعی،  از مدیران فوالد خوزسـتان انتظار داریم،  

بـا صنایـع کوچـک اسـتان  در قراردادهایـی کـه 

کـه  کننـد  پیـدا  اطمینـان  می کننـد،  منعقـد 

فعالیت در اسـتان انجام شـود. از طرفی با توجه 

بـه تامیـن ورق شـهرک های صنعتـی بـا قیمـت 

کـه  شـود  فراهـم  شـرایطی  تهـران،   از  گـزاف 

سـهمیه ای از نوردکاران داخلی اسـتان به صنایع 

داخلی اختصاص پیدا کند.

در ادامـه علـی چنگیزی، عضو هیئت مدیره 

انجمـن فلـزی خوزسـتان اظهـار داشـت: بـا توجه 

به ظرفیت استان انتظار می رود ساخت و خرید 

قطعـات بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه از منابـع 

اسـتان بهره بیشـتری برده شـود. فوالد خوزستان 

در مستندسـازی فـوالد همیشـه پیش قـدم بـوده 

است. از طرفی با توجه به شرایط تورم و افزایش 

صنایـع  انجمن هـای  درخواسـت  نقدینگـی 

کوچک، افزایش سقف معامالت از 600 میلیون 

تومان به سه میلیارد تومان است.

در ادامـه امیـن ابراهیمـی، مدیرعامـل فـوالد 

خوزسـتان اظهـار داشـت: در صنعـت فـوالد بـه 

ازای هـر یـک شـغل، 23 شـغل در زنجیـره فـوالد 

ایجـاد می شـود. فـوالد خوزسـتان بـا تولیـد سـه 

میلیـون  و 800 هـزار تـن رتبـه دوم فـوالد کشـور را 

در اختیار دارد. برای حفظ جایگاه خوزستان در 

افـق 1404 ایـن مجموعـه نیـاز بـه سـرمایه گذاری 

ایـن  از  بخشـی  دارد.  جانبـه  همـه   و  مسـتقیم 

سرمایه گذاری در جهت توسعه فوالد خوزستان، 

از سوی صنایع کوچک انجام می شود.

بـه  بایـد  خوزسـتان  اسـتان  داد:  ادامـه  وی 

سـمت نـگاه توسـعه ای حرکـت کنـد. در صـورت 

تحقـق ایـن امـر در کنـار رشـد صنایـع بـزرگ و 

تاثیرگـذاری در اقتصـاد کشـور، صنایـع کوچـک 

نیز منتفع می شوند. در سال های گذشته اولین 

نمایشـگاه بومی سـازی را بـا حضـور 65 شـرکت 

تامین کننـده و سـازنده قطعـات درون  اسـتانی 

برگزار کردیم. دسـتاورد نمایشگاه انعقاد قرارداد 

همـکاری و حمایـت  مجموعه فوالد خوزسـتان از 

شرکت های دانش بنیان بود. بنا داشتیم دومین 

نمایشـگاه را در سـال گذشـته برپـا کنیـم کـه بـا 

توجه به شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.

مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان در پایـان عنـوان 

کرد: بیشتر فوالدهای کشور را فرزندان خوزستان 

راه انـدازی کرده  انـد، ایـن مهـم حکایـت از دانـش 

فنـی سرشـار متخصصـان دارد. مجموعـه فـوالد 

و  اولیـه  مـواد  تجهیزاتـی،  نیازهـای  خوزسـتان 

قطعـات خـود را از طریـق چـاپ کتابـی رونمایـی 

درون  تامین کننـدگان  بنابرایـن  اسـت.  کـرده 

استانی می توانند با شناسایی نیازهای مجموعه،  

نسبت  به سرمایه  گذاری اقدام کنند .

پیـش از سـخنان مدیرعامـل، تفضلـی معـاون 

خریـد فـوالد خوزسـتان،  اولویـت تامیـن نیازهـای 

فوالد خوزستان را درون  استانی دانست و اظهار 

داشـت: شـهرک های صنعتی خوزستان ظرفیت 

مناسبی در جهت تامین نیازهای صنایع استان 

در اختیار دارند. باید با کمک گرفتن از قوانین، 

تولیـد   کـه  کنیـم  فراهـم  گونـه ای  بـه  را  شـرایط 

بـا تامیـن مـواد و تجهیـزات  کننـدگان اسـتانی 

مـورد نیـاز فـوالد خوزسـتان بـه رشـد و بالندگـی 

دست پیدا کنند.

اعتقاد داریم فعالیت صنایع کوچک 
ضمن ایجاد اشتغال و توسعه 

سرمایه گذاری، موجب تامین امنیت 
استان می شود
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