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صنعـت فـوالد یکـی از بزرگ تریـن تولیدکنندگان گازهای گلخانـه ای در 

بین صنایع است. به طوری که این صنعت در دنیا سهمی 7 درصدی در 

تولید گازهای گلخانه ای داشـته و از این رو مقرر شـده تا سـال 2050 میزان 

تولید کربن خود را نسبت به سال 2019 به میزان 50 درصد کاهش دهد.

بـه منظـور اطمینـان از دسـتیابی بـه هـدف فـوق، دولت هـا بـه دنبـال 

اعمـال مالیـات کربـن و ممنوعیـت واردات کاالهـا بـا آالیندگـی کربـن بـاال 

هسـتند کـه بـه زودی از آن رونمایـی می شـود و ایـن موضـوع شـامل چیـن، 

اروپـا و آمریـکا نیـز می شـود و کار بـرای فوالدسـازان بـدون اسـتاندارد فـوق، 

بسیار دشوار خواهد بود!

از سوی دیگر، آمار نشان می دهد که فوالدسازان دنیا در حال احداث 

50 میلیـون تـن ظرفیـت جدیـد بـه روش کـوره بلنـد هسـتند که ایـن دارایی 

جدید، احتماال طی سـال های پیش رو مجددا تعطیل خواهد شـد! بنابراین 

مقرر شـده در احداث واحدهای جدید، الزاما از کوره قوس و فناوری های 

هیدروژنی استفاده شود. به همین جهت بر طبق قوانین و هدف گذاری ها، 

بسـیاری از فوالدسـازان بـه سـمت سـازگاری بـا طبیعـت و در اصطـالح سـبز 

بودن رفتند و طرح هایی برای کاهش آالیندگی ارائه شد که به دو صورت 

تغیـر خـط تولیـد یـا بهبـود و بهینه سـازی خطـوط تولیـد در جهـت کاهـش 

گازهای کربنی مطرح شده اند.

بـه طـور مثـال، در ژاپـن بـه دلیل محدودیت های منابع، به بهینه سـازی 

فراینـد و تجهیـزات کوره هـای بلنـد پرداختنـد و توانسـته اند درصـدی از 

امـا در کشـورهایی کـه  تولیـدی گازهـای کربنـی خـود را کاهـش دهنـد 

دسترسـی خوبـی بـه گاز طبیعـی دارنـد و از روش احیـا مسـتقیم بـه جـای 

کوره بلند استفاده می کنند، میزان تولید گازهای گلخانه ای به طور قابل 

توجهـی کاهـش یافتـه اسـت؛ البته ایـن روش نیز آالیندگی هـای خاص خود 

را نیز دارد و ایران یکی از کشورهایی است که از روش احیا مستقیم برای 

تولید فوالد استفاده می کند.

طبـق اسـتاندارها، تولیـد فـوالد سـبز از دو روش اسـتفاده خواهـد شـد؛ 

نخسـت با ریفورمینگ گاز ورودی برای برج احیا با بخار آب و تولید کربن 

منوکسید و هیدروژن مقدار بسیار زیادی از آلودگی )به علت از استفاده از 

گاز هیدروژن به جای گاز متان و قدرت احیاسـازی بیشـتر آن و عدم وجود 

کربـن (کاهـش خواهـد یافـت. دوم اینکـه در طرحـی بهتـر بـا اسـتفاده از 

انرژی هـای تجدیدپذیـر و الکترولیـز آب از بـرق آن، هیدروژن به دسـت آمده 

سـپس از ایـن هیـدروژن بـه همـراه میـزان ناچیزی از گاز متـان، فرایند احیای 

مسـتقیم را انجـام داده کـه در نهایـت گاز خروجـی ایـن واحـد تنها بخـار آب 

خواهـد بـود. بـا توجـه بـه آن کـه در هـر دو روش از گاز هیـدروژن اسـتفاده 

می شود، این فوالد سبز به فوالد هیدروژنی معروف است.

در مسیر تولید فوالد سبز مسائل پیچیده تر از آن چیزی است که مطرح 

می شـوند. نخسـتین مشـکل، فنـاوری مـورد اسـتفاده در این زمینه بـوده که 

نیازمنـد سـرمایه گذاری و زمـان اسـت. دومیـن مشـکل این اسـت کـه میزان 

ذخایـر و تولیـد گاز هیـدروژن بـه انـدازه کافی نیسـت و شـرکت ها بایـد برای 

تولیـد آن یـا بـه واردات آن از کشـورهای تولیدکننـده بپردازنـد کـه بـه علـت 

گران قیمت بودن حمل این گاز بسـیار هزینه بر اسـت؛ یا با الکترولیز کردن 

آب توسـط برق سراسـری یا برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر این گاز را 

تامین کنند که به هزینه برق بیشتر و یا زیرساخت نیاز دارد.

دیگر مشکل مقاومت صنعت و تولیدکنندگان مواد اولیه و محصوالت 

فوالدی در مقابل تغیر است. به طور مثال، یکی از این کشور استرالیا بوده 

محسـوب  دنیـا  در  سـنگ آهن  و  زغال سـنگ  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  کـه 

می شـود. حال اگر فوالدسـازان به سـمت فوالد سـبز بروند، اسـترالیا به جای 

زغال سـنگ بایـد گاز هیـدروژن را بـه عنـوان مـاده موثـر احیـا در اختیـار ایـن 

کشـورها قـرار دهـد امـا ایـن امـر هزینـه بسـیار باالیـی دارد زیـرا حمـل گاز 

هیدروژن بسـیار پرهزینه اسـت. بنابراین بر اسـاس پیشنهادات کارشناسان 

اگـر ایـن کشـور بخواهـد در بـازار آینـده فـوالد سـبز دوام آورد بایـد بـه سـمت 

ساخت نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر و به دنبال آن فوالدسازی سبز برود.

مشکل دیگر، میزان مواد اولیه و هزینه تامین فوالد سبز است زیرا اگر 

چین یا ژاپن بخواهند از گاز هیدروژن استفاده کنند، به علت نبود ذخایر 

این گاز به مشکل برخواهند خورد. به همین دلیل برای فرار از جریمه های 

مصوب در این زمینه، این صنایع به سمت بهینه سازی روش های موجود 

و کاهش تولید گازهای کربنی رفته اند.

 در حالـی کـه دنیـا بـه سـمت تولیـد فوالدهـای پیشـرفته و اسـتفاده از 

روش هـای نویـن بـرای تولیـد فـوالد رفتـه اسـت، صنعـت فـوالد کشـور مـا 

درگیـر روزمرگـی بـوده و صنایـع مختلـف در ایـن زنجیـره بـرای بقـای خـود 

تالش می کنند. بهتر است به جای درگیری های متعدد در صنعت فوالد 

بـر سـر مـواردی نظیـر قیمت گـذاری، تامیـن مـواد اولیـه و... صاحبـان ایـن 

صنعت یک استراتژی دقیق برای آن تدوین و به تدریج آن را اجرا کنند تا 

صنعت فوالد کشور از دنیا عقب نماند.

چشم انداز سبز فوالد
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برخـاف روندهـای اقتصـادی در دنیا 
کـه با کاهـش تقاضا، قیمت هـای نیز 
کاهـش می یابـد، در ایـران بـه طـور 
افزایـش قیمت هـا  فزاینـده شـاهد 
هستیم و این موضوع مصرف کنندگان 
داده  قـرار  تحت الشـعاع  را  نهایـی 
اسـت. بـه طـوری کـه بـا افزایـش 
چشـمگیر قیمت هـا، مصرف کنندگان 
نهایـی به تدریـج از دور مصرف خارج 
شـده اند. در ایـن شـرایط کـه بایـد 
وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای 
تنظیم بـازار دخالت و سـاز و کارهایی 
را برای تنظیم بـازار ازجمله جلوگیری 
از افزایـش قیمت و تامین مـواد اولیه 
واحدهای مصرف کننده تـدارک ببیند، 
ایـن اتفاق نیفتـاده و به نوعـی دولت 
بـازار را رها کرده اسـت. در این رابطه 
با سـید علـی محمد ابویـی مهریزی، 
رئیـس هیئت مدیره شـرکت نـورد و 
لولـه یـاران و عضـو هیئـت مدیـره 
بـه  فـوالدی  نـوردکاران  انجمـن 
گپ وگفت نشسـته ایم کـه متن کامل 

آن را در ادامه خواهید خواند:

سید علی محمد ابوئی مهریزی، رئیس 

هیئت مدیره شرکت نورد و لوله یاران 

در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

عدم اجرای 
مصوبات ستاد 
تنظیم بازار 
توسط دولت

بازار فوالد طی یک سال گذشته  ◄
رها شده است
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صنایع پایین دستی با 
مصرف کنندگان نهایی یعنی جامعه 

و مردم سر و کار دارند، با توجه 
به گرانی ها، قادر به پاسخگویی 

به آن ها بابت این موضوع نیستند. 
نکته جالب تر این است که با 

وجود نبود خریدار و رکود فزاینده، 
قیمت  ها صعودی است

بسـیاری از صنایـع پایین دسـت بـا توجـه بـه ◄◄

ایـن  شـده  اند.  ناامیـد  تقریبـا  بـازار  وضعیـت 

ناامیدی را ناشی از چه موضوعاتی می دانید؟

 ناامیـدی ایـن صنایـع ناشـی از آن اسـت کـه 

عنـوان  بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 

متولـی صنعـت، میـان داری و حکمیـت عادالنـه 

برای صنایع را کنار گذاشته است. از زمانی که 

آقـای اسـماعیلی به عنـوان معاون امور معـادن و 

صنایـع معدنـی اسـتعفا داد، وزارت صمـت تـا 

حدود زیادی محتاط شـده اسـت. این وزارتخانه 

هم سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده 

و هـم سـتاد تنظیـم بـازار را بـرای تنظیـم روابـط 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مکانیزم های 

بـازار در اختیـار دارد امـا نقـش اصلـی خـود را 

مصوبـات  آخریـن  حتـی  و  کـرده  فرامـوش 

قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار پس از استعفای 

وزارت  معدنـی  معاونـت  از  اسـماعیلی  دکتـر 

صمت، رها شده است.

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه دلیـل 

فشـارهایی کـه بـه ایـن وزارتخانـه وارد شـده از 

موضوع قیمت گذاری عقب کشـیده و بنابراین 

بـازار تنهـا توسـط عرضه کننـدگان بـزرگ بورسـی 

اداره می شوند. در این بازار، متاسفانه نه منافع 

مصرف کننـدگان، نـه سـفره مـردم و نـه صنایـع 

پایین دستی دیده نمی شود. در حالی که عمده 

اشتغال در صنایع دنیا توسط صنایع پایین دستی 

بـه وجـود می آیـد. در همـه کشـورها بـرای حفـظ 

اشـتغال و تامیـن مـواد اولیه صنایع پایین دسـتی 

صادراتـی  عـوارض  خـام  مـواد  صـادرات  روی 

از  وزارت صمـت  متاسـفانه  تعییـن می کننـد. 

ایفـای وظایـف اصلـی خـود بـاز مانـده اسـت؛ در 

حالی که بازار، انتظار تامین مواد اولیه و کاهش 

اتفـاق  ایـن موضـوع  امـا عکـس  قیمـت را دارد 

می افتـد و از تمـام صنایـع باالدسـتی فشـار وارد 

می آیـد کـه قیمت ها تنها توسـط مراجـع خارجی 

و ارز تعیین شود و نه توانمندی داخلی و قدرت 

خریـد مـردم؛ از این رو به نظر می رسـد تـوازن در 

صنعت فوالد کشور از بین رفته است. 

ایـن مسـائل چـه اثـری بـر صنعـت فـوالد بـه ◄◄

ویژه در حوزه صنایع پایین دست گذاشته اند؟

شـرکت نورد و لوله یاران و سـایر شـرکت های 

سـال  در  یـاران،  صنعتـی  گـروه  زیرمجموعـه 

یعنـی  خـود  اسـمی  از ظرفیـت  کمتـر  گذشـته 

حدود 40 تا 45 درصد آن فعالیت می کردند اما 

باید توجه داشـت که در سـال گذشـته قیمت ها 

بـه صـورت فزاینـده تورمـی بـود و متاسـفانه در 

و  لولـه  اولیـه  مـواد  قیمـت  مواقـع،  از  بسـیاری 

پروفیـل بیـش از نرخ هـای جهانی قیمت گـذاری 

می شـد. این امر در حالی اتفاق افتاد که عرضه 

عـدم  و  شـفافیت  عنـوان  تحـت  بـورس  در 

در  گرفـت.  صـورت  دسـتوری  قیمت گـذاری 

فـوالد  صنعـت  فعـاالن  از  بسـیاری  کـه  حالـی 

نمی دانند که قیمت گذاری صورت گرفته تابع 

چـه عواملـی بوده و از کجا نشـات گرفته اسـت. 

به نظر می رسـد این شـیوه قیمت گذاری تنها به 
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سود عده ای خاص است.

صنایـع  کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابـل  نکتـه 

یعنـی  نهایـی  مصرف کننـدگان  بـا  پایین دسـتی 

جامعه و مردم سر و کار دارند، با توجه به گرانی ها، 

قـادر بـه پاسـخگویی بـه آن هـا بابـت ایـن موضـوع 

نیستند. نکته جالب تر این است که با وجود نبود 

خریدار و رکود فزاینده، قیمت  ها صعودی اسـت. 

بازارهـای  ایـن رونـد دقیقـا عکـس واقعیت هـای 

جهانی بوده و در حالی که هنگام کاهش تقاضا و 

رکود باید قیمت ها کاهشـی باشـند، اما همچنان 

افزایـش می  یابند. تاسـف بارتر آنکه هـر کاالیی که 

در بـورس کاال عرضـه می شـود، در بـازار ارزان تـر 

اسـت. مصرف کننـده نهایـی بـا توجـه بـه کمبـود 

تقاضا به انتظار کاهش قیمت نشسـته اسـت، در 

حالی که قیمت ها افزایش می یابند. ضمن اینکه 

همـه نهاده هـای تولیـد صنایع باالدسـتی همچون 

انـرژی، نیـروی انسـانی و مـواد اولیـه بـه صـورت 

ریالـی مـورد محاسـبه قـرار می گیـرد امـا فـروش 

محصـول بـه صـورت آزاد بـا نرخ جهانی و نـرخ روز 

ارز انجام می شـود. این امر موجب شـده اسـت با 

افزایش نرخ ارز در سال های اخیر، به تدرج قدرت 

خریـد مصرف کننـدگان نهایـی کاهـش یابـد. بـه 

جای آنکه از شفافیت حمایت شود، اما عکس آن 

صورت می گیرد و در بازار روابط اقتصادی ناشـی 

از عرضـه و تقاضـا حاکـم نیسـت. بـه نظر می رسـد 

مهندسـی  کامـل  صـورت  بـه  بـازار  در  امـر  ایـن 

می شـود. بـه ایـن موارد باید رها شـدن بازار توسـط 

دولت را نیز اضافه کرد. 

افزایـش ◄◄ همچـون  تدابیـری  بـا  می تـوان  آیـا 

صـورت  بـه  اولیـه  مـواد  واردات  یـا  صـادرات 

موقت، ظرفیت های خالی را فعال کرد؟

کشور ما تحت تحریم است و تولیدکنندگان 

دنیـا مـواد اولیـه را بـه سـادگی در اختیـار صنایع 

مـا قـرار نمی دهنـد. ضمـن اینکـه مـواد اولیـه از 

کشـور مـا ارزان تـر از قیمت هـای جهانـی صـادر 

می شـود اما همین مواد اولیه به تولیدکنندگان 

داخلـی گران تر عرضه می شـود. بـرای واردات تا 

زمانـی کـه تولیدکننـده داخلـی محصـول را از 

خـارج دریافـت نکنـد، هزینـه آن را نمی پـردازد. 

در حالی که برای دریافت تولید داخلی باید از 

چهـار مـاه قبـل در نوبـت انتظـار بـود. همان طور 

تولیـد  کـه در جامعـه مشـخص اسـت، شـرایط 

مناسب نیست.

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در بخـش 

و  می کنـد  برخـورد  محتاطانـه  بسـیار  فـوالد 

متاسـفانه بـه هیـچ یـک از تعهداتـی کـه دولـت 

الـزام کـرده عمـل نمی شـود. به طوری کـه بورس 

کاال به سهمیه هایی که سایت بهین یاب تعیین 

کـرده پایبنـد نیسـت و وزارتخانـه نسـبت بـه ایـن 

موضوع در سـکوت کامل قرار دارد و سـهمیه ها 

بـه دسـت تولیدکننـده واقعی نمی رسـد. این در 

ایـن  بـه  قائـل  حتـی  دولـت  کـه  اسـت  حالـی 

سـهمیه بندی ها نیسـت و بـر عـدم تامیـن مـواد 

اولیه واحدهای تولیدی نظارت نمی کند و آن را 

مـورد پیگیـری قـرار نمی دهـد؛ بـه عبـارت دیگر، 

صنعت فوالد متولی ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
دلیل فشارهایی که به این وزارتخانه 

وارد شده از موضوع قیمت گذاری 
عقب کشیده و بنابراین بازار تنها 

توسط عرضه کنندگان بزرگ 
بورسی اداره می شوند. در این بازار، 
متاسفانه نه منافع مصرف کنندگان، 

نه سفره مردم و نه صنایع 
پایین دستی دیده نمی شود
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فرهـاد الهقلـی یـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: وضعیت حوزه نورد صنعت فوالد کشـور 

از منظر قیمت تمام شده بسیار اسفبار است زیرا 

صنایـع باالدسـتی حـوزه نـورد یعنـی تولید شـمش 

عمدتـا در اختیـار دولـت بـوده و آن  قیمـت مـواد 

اولیـه را تعییـن می کنـد. در حـال حاضـر، قیمـت 

شمش بر مبنای فوب دریای سیاه محاسبه و در 

کشور قیمت گذاری می شود. 

وی افزود: با وضعیت قیمت گذاری کنونی، 

تولیـد  شـمش  کـه  واحدهایـی  بـرای  صـادرات 

اغلـب در اختیـار دولـت هسـتند،  می کننـد و 

داشـت.  خواهـد  بیشـتری  اقتصـادی  صرفـه 

متاسـفانه شـمش فوالدی بدون تدبیر به صورت 

خـام و بـدون تبدیـل بـه مقاطـع فـوالدی دارای 

ارزش افزوده بیشـتر صادر می شـود. ضمن اینکه 

عرضـه  گونـه ای  بـه  بـازار  در  فـوالدی  شـمش 

می شود که امکان تولید مقاطع فوالدی از آن در 

کشور وجود نداشته باشد. 

بنـاب  جاویـد  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: هنگامـی کـه شـمش فـوالدی در 

بـازار داخلـی بـه دلیـل نـوع قیمت گـذاری و نحـوه 

عرضـه بـه فـروش نـرود و در بـورس کاال خریـدار 

نداشـته باشـد، طبیعتـا مجـوز صـادرات آن داده 

می شـود. در حالـی کـه صـادرات مقاطـع فـوالدی 

ارزش افزوده بیشـتری خواهد داشـت و هم اینکه 

صادرکننـدگان ایـن مقاطـع، تمـام ارز صادراتـی را 

تاکنون به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند. 

یـاری اذعـان کـرد: تولیدکننـدگان محصـوالت 

نوردی که شـمش نیز تولید می کنند و همچنین 

تولیدکننـدگان بـزرگ مقاطـع فـوالدی کـه دارای 

بـاال هسـتند،  قـدرت خریـد و نقدینگـی نسـبتا 

مشکلی بابت تامین مواد اولیه و فروش محصوالت 

خـود ندارنـد. در مقابـل، تولیدکنندگان کوچک تر 

حوزه نورد با مشـکالت زیادی دسـت و پنجه نرم 

می کننـد. نتیجـه مسـائل یـاد شـده این اسـت که 

صنایع پایین دستی با رکود مواجه هستند.

عدم حمایت از تولیدکنندگان در  ■

هدفمندی یارانه ها

مدیرعامل شـرکت فوالد جاوید بناب یادآور 

شـد: زمانـی شـرکت مـا در خصوص صـادرات به 

کشـورهای همسـایه مانند ترکیه، عراق و سوریه 

فعال تـر بـود و بـا عرضـه محصـوالت خـود بـه این 

کشـورها، بـا محصـوالت چینـی مقابلـه می کرد، 

امـا اکنـون شـرایط بـه گونـه ای پیـش رفتـه اسـت 

کـه نمی توانیـم بـا محصـوالت چینی که هـزاران 

کیلومتـر بـا عراق فاصلـه دارد، رقابت کنیم زیرا 

قیمت محصوالت فوالدی چینی در مقایسـه با 

محصوالت فوالدی ایران ارزان تر خواهد بود. 

وی بـا گالیـه نسـبت بـه ایجـاد شـرایط جدیـد 

بـرای تولیدکننـدگان، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 

بـرای  انـرژی  حامل هـای  برابـری  سـه  افزایـش 

تولیدکنندگان که قرار بود از زمان هدفمندسازی 

یارانه هـا اتفـاق بیفتـد، همـان زمـان اعـالم شـد کـه 

هدفمندسـازی  از  حاصـل  عوایـد  از  30درصـد 

یارانه ها به بخش تولید بازگردانده می شود. از آن 

زمـان تـا کنـون حتی یک ریال از سـوی دولت برای 

عایـدی طـرح هدفمندسـازی یارانه هـای انـرژی به 

تولیدکننـدگان اختصـاص نیافتـه اسـت. همـواره 

منظور دولت ها از هدفمندسازی یارانه های انرژی 

تنها گران شدن آن بوده است.

یـاری ادامـه داد: ممکن اسـت فوالدسـازان این 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد جاویـد بناب گفـت: با ادامـه روند کنونـی در صنعت فوالد کشـور و عـدم حمایت از صنایع پایین دسـتی 
صنعـت فـوالد، ممکن اسـت ایـن صنایع در ادامـه فعالیت خود با مشـکل مواجه شـوند و برای تامیـن نیاز مصرف کنندگان، کشـور 

مجبور به واردات مقاطع فوالدی باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد جاوید بناب هشدار داد:

احتمال واردات مقاطع فوالدی به کشور
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مـوج گرانـی انـرژی را نیـز پشـت سـر بگذارنـد امـا 

بـرای آینـده بایـد دولـت حتمـا بـا برنامه تـر از وضـع 

کنونـی عمـل کنـد زیـرا بـا ادامـه وضـع موجـود و 

تعطیـل شـدن واحدهـای تولیـد مقاطـع فـوالدی، 

احتمال دارد مانند سال های اواخر دهه 70 و اوایل 

دهـه 80 کـه از کشـورهای آسـیای میانـه میلگـرد و 

مقاطـع فـوالدی بـه کشـور وارد می شـد، مجـددا 

واردات مقاطـع فـوالدی بـا وجـود توانمندی هـای 

داخلی از سر گرفته شود. 

کاهش تولید به دلیل قیمت گذاری دستوری ■

مدیرعامل شـرکت فوالد جاوید بناب با اشـاره 

به توانمندی این شرکت در تولید مقاطع فوالدی، 

بیـان کـرد: شـرکت مـا در زمینـه تولیـد نبشـی، 

می کنـد.  فعالیـت  فـوالدی  میلگـرد  و  ناودانـی 

ظرفیـت تولیـد نیـز 69 هـزار تـن در سـال اسـت. تـا 

پایان سال گذشته، وضعیت فعالیت شرکت نسبتا 

مناسـب بـود و می توانسـتیم بـا 60 تـا 70 درصـد 

ظرفیت فعالیت کنیم؛ به طوری که تا پایان سال 

قبـل حـدودا 40 هـزار تن محصول تولید کردیـم. از 

ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون، متاسـفانه حـدود 

60درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

افـت تولیـد داشـتیم. اگـر تـا پایـان سـال جـاری بـه 

همین منوال پیش برویم، احتماال میزان تولید به 

20 هـزار تـن نیـز نخواهد رسـید. حتـی اگر توانایی 

تولیـد مقاطـع فـوالدی وجـود داشـته باشـد، دیگـر 

بازار فروش در دسترس نیست و رقبا این بازار را از 

تولیدکنندگان ایرانی گرفته اند. 

وی اضافـه کـرد: میـزان ظرفیت تولید نبشـی 

تـن،  هـزار   40 بنـاب  جاویـد  فـوالد  شـرکت  در 

ناودانـی 20 هـزار تـن و 9 هـزار تن نیز سـایر مقاطع 

فوالدی مانند سـپری، تسـمه، میلگرد و... است. 

بـا ایـن حـال، شـرکت فـوالد جاویـد بنـاب عمـده 

تمرکـز و فعالیـت خـود را روی تولیـد نبشـی قـرار 

داده اسـت. بـه طــــوری کـه شـرکت مـا یکـی از 

برندهــــای مطــــرح تولیــــد نبشـــی در منطقـــه 

آذربایجـــان و کشورهـــای همسایــــه محســـوب 

می شـــود و در ســـال گذشتــــه توانستیــــم بـــه 

کشـورهای عـراق، آذربایجـان، ترکیـه، ارمنسـتان 

و... محصـول صـادر کنیـم و حتـی از طریـق ایـن 

کشـورها، بـه کشـورهای آفریقایـی نیـز صـادرات 

داشـته باشـیم. هنگامی که نبشی شـرکت ما در 

بـازار برخـی کشـورها عرضـه می شـد، بـه دلیـل 

مصرف کننـده  مناسـب،  قیمـت  و  کیفیـت 

محصول شرکت ما را ترجیح می داد. ضمن اینکه 

شـرکت مـا بـه کیفیت، قیمـت، نوع بسـته بندی 

و... بـرای جلب نظر مشـتریان اهمیت مـی داد و 

بـه همیـن دلیـل در بـازار کشـورهای هـدف، اول 

نبشی شرکت ما به فروش می رفت.

دشواری فعالیت نوردکاران ■

یاری اذعان کرد: متاسفانه با این تورم قیمتی 

نـوع  از  ناشـی  عمدتـا  کـه  اولیـه  مـواد  بـرای 

قیمت گـذاری اسـت، بخـش پایین دسـتی فـوالد 

دیگر نمی تواند مانند گذشته به فعالیت بپردازد و 

عمـده  تمایـل  کنـد.  ایجـاد  افـزوده  ارزش 

تولیدکننـدگان شـمش بـه صـادرات و خام فروشـی 

اسـت و ایـن امـر می توانـد ادامـه فعالیـت صنایـع 

پایین دسـتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه 

تولیدکننـدگان شـمش  بـا  نوعـی  بـه  نیـز  دولـت 

همراهـی می کنـد. بنابرایـن صنایـع پایین دسـتی 

چاره ای جز نظاره وضعیت کنونی ندارند. 

انـواع  تولیـد  اولیـه  مـواد  کـرد:  مطـرح  وی 

محصـوالت فـوالدی در کشـور ما وجـود دارد و به 

بهایـی ارزان تـر از قیمت هـای جهانـی بـه دسـت 

کـه  حالـی  در  می رسـد.  فـوالد  تولیدکننـدگان 

قیمت آهن اسفنجی حدود هفت هزار تومان به 

فـوالدی داده  بـه واحدهـای  ازای هـر کیلوگـرم 

می شـود، شـمش بـا بهایـی حـدود 15 هـزار تومان 

بـه همـراه مالیـات و هزینه هـای مالـی بـه دسـت 

واحدهـای نـوردی می رسـد. ایـن یعنـی تفـاوت 

قیمت آهن اسفنجی و شمش بیش از 100 درصد 

اسـت. در حالـی کـه تفـاوت قیمـت محصـوالت 

نـوردی همچـون میلگـرد بـا شـمش بـه کمتـر از 

5درصـد رسـیده این صنایع نمی توانند محصول 

زیـرا  کننـد  صـادر  کشـورها  دیگـر  بـه  را  خـود 

کشـورهای تولیدکننـده فـوالد همچـون چیـن از 

صنایـع فـوالدی پایین دسـتی خـود بـا تامیـن مواد 

اولیـه حمایـت می کنـد و صادرات محصـوالت را 

در اولویـت قـرار داده اسـت. متاسـفانه وضعیـت 

کنونـی ممکـن اسـت ایـن صنایـع را از فعالیـت 

تولیدی باز دارد. 

تولیدکنندگان محصوالت نوردی که 
شمش نیز تولید می کنند و همچنین 
تولیدکنندگان بزرگ مقاطع فوالدی 

که دارای قدرت خرید و نقدینگی 
نسبتا باال هستند، مشکلی بابت 

تامین مواد اولیه و فروش محصوالت 
خود ندارند. در مقابل، تولیدکنندگان 

کوچک تر حوزه نورد با مشکات 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند
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ذهیـب سـرفرازیان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: سـال گذشته به دلیل اتفاقاتی بازارهای 

کاهـش  از  ناشـی  آهـن آالت  و  فلـزات  جهانـی 

همه گیـری شـیوع کرونـا رخ داد، موجـب ایجـاد 

یک سوپرسایکل در بازارهای جهانی فلزات شد. 

اسـتفاده  موقعیـت  ایـن  از  کشـور  فوالدسـازان 

کردنـد و بـه نوعـی صـادرات فـوالد از کشـور مـا، 

رکـود در بـازار داخلـی را جبـران کـرد و موجـب 

رونق در این صنعت شد.

وی افـزود: بیـش از همه، فوالدسـازانی که در 

بـازار حضـور داشـتند از صـادرات منتفـع شـدند؛ 

چراکه این فوالدسازان به دلیل اینکه در بازارهای 

بـه  توانسـتند  بودنـد،  شـده  شـناخته  صادراتـی 

صادرات ادامه دهند و به نوعی صادرات تقریبا 

رو  ایـن  از  کـرد.  منتفـع  را  فوالدسـازان  همـه 

فوالدسـازان کشـور بـا توجـه بـه وضعیـت پیـش 

آمده، برای صادرات و بقا در بازار تالش کردند و 

توانسـتند حـدود 12 میلیـون تـن فـوالد بـه دیگـر 

کشـورها صـادر کننـد؛ ایـن صـادرات بیشـتر بـه 

کشورهای همسایه انجام شد.

مدیرعامــــل شرکــــت پـــــارت نـــــورد الهــــــور 

خاطرنشــــان کـــــرد: در ســــال جــــاری با توجه به 

اتفاقات داخلی به ویژه حوزه سیاست و اقتصاد، 

همه استراتژی صبر و انتظار را در پیش گرفته اند. 

در بـازار داخلـی طبعـا رونـق و تقاضـای چندانـی 

وجـود نـدارد و ایـن رویـه ای اسـت کـه طـی چنـد 

بـه چشـم  فـوالد کشـور  بـازار  در  سـال گذشـته 

وجـود  بـازار  در  کـه  هـم  تقاضایـی  می خـورد. 

داشـت، عمدتـا از جانـب تجار بـود و به این دلیل 

صـورت گرفـت تـا تجـار بتواننـد بـه نوعـی ارزش 

دارایـی خـود را بـا خریـد کاال در مقابـل کاهـش 

ارزش پـول ملـی حفـظ کننـد. بنابرایـن در بـازار 

داخلی مصرف واقعی وجود نداشـت. در همین 

حـال، دخالت هـای دولت در بازار همواره معضل 

اساسی اقتصاد به ویژه برای تولیدکنندگان بوده 

اسـت؛ بـه ویـژه آنکـه خصوصی سـازی صنایـع بـه 

طور شایسته انجام نشده است.

سـرفرازیان اذعـان کـرد: متاسـفانه حـوزه نورد 

مدیرعامـل شـرکت پـارت نـورد الهـور گفت: صنعـت فوالد کشـور بـه دلیل عـدم سیاسـت گذاری های صحیـح از جانـب دولت، 
نتوانسـته مطابـق بـا پتانسـیل ها پیشـرفت کند و نظـارت ضعیف بر بازار موجب شـده اسـت بخشـی از صنایع پایین دسـت بدون 

مواد اولیه باقی بمانند.

مدیرعامل شرکت پارت نورد الهور:

سیاست گذاری ضعیف، صنعت فوالد را تحت فشار 
گذاشته است
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فوالدی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد زیرا از 

دو سـمت تحـت فشـار قـرار گرفتـه و بـا چالـش 

مواجه است. از یک سو این حوزه در تامین مواد 

اولیه و ماشین آالت و تجهیزات مشکل دارد و از 

سوی دیگر رکود در بازارهای داخلی و نیز اعمال 

تعرفـه بـر صـادرات محصـوالت نـوردی از سـوی 

کشورهای همسایه مزید بر علت شده که همین 

امـر نـوردکاران را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت. 

نـوردکاران  اساسـی  مشـکالت  از  یکـی  البتـه 

صادرات شمش فوالدی یعنی مواد اولیه آن ها از 

سوی کارخانه های بزرگ به کشورهای همسایه با 

قیمت ارزان باعث شده این کشورها از این ارزان 

بودن شمش استفاده کنند و با نوردکاری آن ها یا 

حتـی صـادرات مجـدد، بـه اقتصـاد خـود کمـک 

خواهنـد کـرد. بنابرایـن ایـن کشـورها بـه نوعـی با 

تعرفه گذاشـتن روی میلگرد وارداتی، به اقتصاد 

خود سامان می بخشند.

 2020 سـال  انتهـای  در  کـرد:  تصریـح  وی 

میالدی، تغییراتی در بازارهای جهانی ایجاد شد 

و چیـن بخشـی از سیاسـت های خـود در حـوزه 

صنعـت فـوالد را تغییـر داد. ضمـن اینکـه روسـیه 

سیاسـت های  در  را  تغییراتـی  دارد  قصـد  نیـز 

صنایـع فـوالدی و فلـزی خـود ایجـاد کنـد. ایـن 

مسـائل باعـث می شـوند تـا بـازار صـادرات فـوالد 

خـام کشـور همچنـان رونق خـود را حفظ کند که 

ایـن امـر روی بخـش نـورد و محصـوالت نهایـی 

فوالد کشور فشار نسبتا زیادی وارد می کند.

مدیرعامـل شـرکت پـارت نـورد الهـور تاکیـد 

کرد: الزم اسـت این چالش ها از سـوی مسـئوالن 

مدیریـت شـوند. ایـن یعنـی سیاسـت گذاران و 

بـه  کـه  بـه گونـه ای عمـل کننـد  قانون گـذاران 

جای دخالت در بازار، نظارت و سیاست نویسی 

انجـام دهنـد. متاسـفانه ایـن اتفـاق نیفتـاده و 

وضعیت حوزه نورد صنعت فوالد کشـور به یک 

کالف سـر در گم تبدیل شـده اسـت که تناقض 

تولیـد  واحدهـای  آن،  تبـع  بـه  ایجـاد می کنـد. 

مقاطـع کـه زنجیـره و مـواد اولیـه را در اختیـار 

ندارنـد، بـا بیشـترین مشـکالت مواجـه خواهنـد 

شـد و ایـن امـر بـر کوچک تـر شـدن سـهم مقاطـع 

تاثیرگـذار  جهانـی  بازارهـای  از  ایـران  فـوالدی 

خواهد بود.

یـا  شـدن  کمتـر  بـا  کـرد:  عنـوان  سـرفرازیان 

جهانـی  بازارهـای  از  نـوردی  واحدهـای  حـذف 

بـه  واحدهـا  ایـن  سـهم  فـوالدی،  مقاطـع 

تولیدکنندگانی خواهد رسید که حاشیه امنیت 

حداقلـی را بـا دارا بـودن زنجیـره کامـل دارنـد و 

می تواننـد هزینه  هـای تولیـد و قیمت تمام شـده 

محصوالت نوردی خود را مدیریت و به نوعی از 

بـه  توجـه  بـا  کننـد.  عبـور  شـده  ایجـاد  بحـران 

سیاسـت ها و تجربیـات اقتصـادی تکرار شـده در 

کشـور طی سـال گذشـته، بازار همچنان در رکود 

خواهد بود که این رکود با تورم همراه است و به 

همین منوال پیش خواهد رفت.

با 20 درصد ظرفیت تولید می کنیم ■

در  الهـور  نـورد  پـارت  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص وضعیـت ایـن شـرکت بیـان کـرد: سـال 

بازارهـای  در  فـروش  توسـعه  دلیـل  بـه  گذشـته 

صادراتـی و شـناخته شـدن برنـد میـان مشـتریان، 

توانسـتیم میـزان فـروش را افزایـش دهیـم. ضمـن 

اینکه در بازارهای جهانی قیمت های محصوالت 

نوردی با افزایش همراه بود که این امر به افزایش 

درآمـد و بهبـود شـرایط کمـک کـرد. البتـه در ایـن 

مدت دولت یک سیاست خوب در ابتدای سال 

گذشـته اتخـاذ کـرد و ایـن بود کـه تولیدکنندگان 

فقط بتوانند محصوالت فوالدی را صادر کنند و 

ارز را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. این امر 

باعـث شـد دسـت بسـیاری از دالالن بـازار فـوالد 

کـه بـه صورت پنهـان فعالیـت می کردند از بـازار 

خارج شد و به این ترتیب تولیدکنندگان راحت تر 

از قبل به فعالیت تولیدی و بازرگانی پرداختند و 

برنـد خـود را بـه مصرف کننـدگان معرفـی کننـد. 

ایـن اتفاقـات باعـث افزایـش تولیـد محصـوالت 

فـوالدی در شـرکت پـارت نـورد الهـور شـد امـا بـه 

تدریـج بـا گذشـت زمـان، کاهـش پشـتیبانی ها از 

صنایع فوالدی و توقف رشد قیمت های جهانی، 

تاثیـر منفـی روی عملکـرد تولیدکننـدگان حـوزه 

نورد فوالدی گذاشته است.

بـر  تاثیرگـذار دیگـر  ابـراز کـرد: موضـوع  وی 

صنعـت فـوالد داخلی، اتخاذ سیاسـت های ضد و 

نقیـض بـود کـه حتـی روی بازارهـای صادراتـی نیز 

تاثیر منفی گذاشت. ایجاد انجمن های متفاوت 

در سال جاری با توجه به اتفاقات 
داخلی به ویژه حوزه سیاست و 

اقتصاد، همه استراتژی صبر و انتظار را 
در پیش گرفته اند. در بازار داخلی طبعا 
رونق و تقاضای چندانی وجود ندارد و 
این رویه ای است که طی چند سال 

گذشته در بازار فوالد کشور به چشم 
می خورد. تقاضایی هم که در بازار 

وجود داشت، عمدتا از جانب تجار بود
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بـا اهـداف یکسـان و در یـک راسـتا، اقـدام غیـر 

سـازنده و اشـتباهی بود که در سـال گذشـته رقم 

خـورد و ایـن قبیـل اقدامـات، نتیجـه ای جـز هـدر 

رفتن انرژی و منابع تولیدکنندگان در پی نخواهد 

داشـت. متاسـفانه ایجـاد ایـن انجمن هـا بـه دلیـل 

عـدم  از  امـر  ایـن  شـد  انجـام  دلخوری هایـی 

سیاسـت گذاری و نظـارت صحیـح دولـت بر بـازار 

فوالد کشور ناشی شد. از این رو مجموعه صنعت 

فـوالد کشـور متشـکل از بخش خصوصـی و بخش 

خصولتی به نوعی از هم جدا شدند و یک ضربه بر 

صنعـت فـوالد کشـور وارد شـد. همـه ایـن مسـائل 

دست به دست هم دادند تا شرایط فعالیت برای 

بخش خصوصی نورد فوالد سخت تر شود. به این 

مسـائل بایـد افـت نـرخ ارز را نیـز اضافـه کـرد که با 

وجود افزایش ارزش پول ملی، تراز تجاری صادرات 

را تحت فشار قرار داده است. بنابراین با توجه به 

موضوعـات و چالش هایـی کـه عنوان شـد، به نظر 

و  تولیدکننـدگان  بـرای  امسـال  می  رسـد 

صادرکنندگان سال سخت تری در پیش باشد.

سـرفرازیان مطرح کرد: ظرفیت تولید شـرکت 

حـدود  فـوالد  نـورد  حـوزه  در  الهـور  نـورد  پـارت 

بـا  امـا نتوانسـته ایم  تـن در سـال اسـت  100هـزار 

20درصـد ظرفیـت اسـمی فعالیت کنیم. یکـی از 

عوامـل اصلـی میـزان تولید پایین به کمبـود مواد 

اولیه بازمی گردد و در سال جاری نیز قطعی برق 

مزیـد بـر علـت کاهش میـزان تولید شـده اسـت. 

متاسفانه مدیریت ضعیف تنها در صنعت فوالد 

تولیدکنندگان را دچار چالش نمی کند و در همه 

عمـده  حاضـر  حـال  در  دارد.  وجـود  زمینه هـا 

محصـوالت تولیـدی شـرکت مـا بـه نبشـی تعلـق 

دارد اما در برنامه داریم که ناوانی را نیز به سبد 

اینکـه میـزان  محصـوالت اضافـه کنیـم. ضمـن 

نسبتا کمی از نیز تسمه فوالدی تولید می کنیم 

که البته تولید تسمه را به تازگی آغاز کردیم زیرا 

در سـال گذشـته به دلیل نابه سـامانی بازار تولید 

بـه طـور کامـل متوقـف کـرده  ایـن محصـول را 

بودیم. ضمن اینکه در گذشته 90 درصد از تولید 

تسـمه  بـه  تنهـا 10 درصـد  و  نبشـی  بـه  شـرکت 

اختصاص داشت. با این حال در تالش هستیم با 

تولید ناودانی و تسـمه، سـهم محصوالت فوالدی 

در سبد شرکت تا حدودی متوازن شود.

الهـور  نـورد  پـارت  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: قصـد داریـم بـا اضافـه کـردن 

ماشـین آالت جدیـد تولیـد ناودانـی را نیـز انجـام 

دهیـم کـه مقدمـات نصـب خـط تولیـد جدیـد و 

نوسـازی ماشـین آالت صـورت گرفتـه و در ایـن 

رابطـه نقشـه های فنـی پیاده سـازی شـده اند. بـا 

ایـن حـال بـه دلیـل سـرمایه در گـردش و تامیـن 

نقدینگـی ایـن مهـم مطابـق بـا برنامه ریـزی پیـش 

نرفتـه اسـت و منتظـر هسـتیم بـا بهبـود شـرایط، 

طرح توسعه را تکمیل کنیم.

استراتژی های تولیدکنندگان ■

سـرفرازیان اذعـان کـرد: سـرانه مصـرف فوالد 

در ایـران بـه حـدود 100 کیلوگـرم بـه ازای هر نفر 

در سـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان از سـرانه 

مصـرف دنیـا پایین تـر اسـت. بـه همیـن دلیـل از 

حدود 30 میلیون تن تولید فوالد کشور بیش از 

نیمـی از آن بـدون متقاضـی باقـی می مانـد. این 

بـر  و  تاثیـر می گـذارد  موضـوع روی قیمت هـا 

تولیدکننـدگان نیـز فشـار وارد می کنـد. سـرانه 

مصـرف پاییـن که بـه دلیل عدم سـرمایه گذاری 

در صنعـت و صنایع مصرف کننده فـوالد، تورم، 

کوتاه مـدت  رفتارهـای  پولـی،  پایـه  افزایـش 

صاحبان سرمایه و گردش نقدینگی اشتباه اتفاق 

افتـاده، باعـث شـده اسـت کـه بـه صنعـت فشـار 

وارد شـود و بـه خام فروشـی روی آورد. صـادرات 

نیز با مشـکالت زیادی مواجه اسـت زیرا از یک 

سو بازارهای صادراتی چندانی وجود ندارد و از 

سـوی دیگـر، تولیدکننـدگان مقاطـع نهایـی بـه 

بـه قیمـت  دنبـال صـادرات کاالی خـود حتـی 

گـردش  بتوانـد  تـا  اسـت  شـده  تمـام  بهـای 

نقدینگـی را بـه تولید بازگردانـد و تولید را بدون 

دغدغه انجام دهد.

وی تصریـح کـرد: شـرکت پـارت نـورد الهـور بـه 

دلیـل حجـم تولید، تنها بخـش کمـی از بـازار را در 

اختیار گرفته و آن را حفظ کرده و با تولیدکنندگان 

بـزرگ ایـن عرصـه برای تصاحـب بازار رقابـت کرده 

است. بنابراین قصد داریم روی کاالی خود ارزش 

افـزوده ایجـاد کنیم کـه این امر هم در ایجاد تنوع 

در سبد محصوالت رقم خواهد خورد.
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مدیرعامـل شـرکت عتیق سـنگ آبیـدر گفت: قوانین سـخت گیرانه و کارشناسـی نشـده گمرک، یکـی از بزرگ تریـن معضاتی 
است که با آن مواجه هستیم و دپوی برخی از کاالی وارداتی را به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت عتیق سنگ آبیدر:

حامـد رنجبـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شرکت عتیق سنگ آبیدر از مهر ماه سال 1399، 

در زمینـه ریخته گـری آلومینیـوم و شـمش های 

آلیاژی این فلز در حال فعالیت اسـت. تولید این 

شـمش های  زمینـه  در  حاضـر  حـال  در  شـرکت 

آلیاژی کاربردی در قطعات خودرویی است.

وی افـزود: نحـوه فعالیـت مـا بـه ایـن صـورت 

اسـت کـه ضایعـات آلومینیومـی را وارد خطـوط 

مشـتری  سـفارش  بـه  بنـا  و  کـرده  خـود  تولیـد 

آلیاژسـازی می کنیـم. ظرفیـت تولیـد ماهانـه این 

شرکت به طور میانگین بین 600 تا 700 تن است. 

البتـه در نظـر داریـم بخشـی از ضایعـات را بـه 

پروفیل آلومینیومی تبدیل کرده و بخش دیگر را 

بـه عنـوان مـواد اولیـه برخـی صنایـع، وارد بـازار 

کنیـم. عمـده ضایعـات آلومینیومـی مـورد نیـاز 

خود را از کشور عراق تامین می کنیم.

برنامه توسعه ■

ایـن تولیدکننـده در ادامـه گفـت: در نظـر 

داریـم تـا 6 مـاه آینـده، شـمش های تولیـد شـده 

پروفیـل  بـه  اکسـتروژن  پـرس  در دسـتگاه های 

تبدیل و بخش دیگر این شمش را به واحدهای 

در  بفروشـیم.  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیـدی 

حال حاضر، نزدیک به 95 درصد سـفارش ها از 

نظیـر  خـودرو  قطعـات  تولیدکننـدگان  سـوی 

رینگ الستیک خودرو، گرفته می شود. 

موانع گمرکی ■

مدیرعامـل شـرکت عتیـق سـنگ آبیـدر در 

خصـوص تاثیرگذارتریـن معضـالت سـال 1399، 

اذعـان کـرد: بزرگ تریـن چالشـی کـه در زمینـه 

تولیـد بـرای مـا بـه وجـود آمـده بـود، دشـواری 

جهـت  ارز  تامیـن  بـر  عـالوه   بـود.  ارز  تامیـن 

واردات مـواد اولیـه، فراینـد بروکراسـی اداری 

جهـت ترخیـص کاال از سـوی گمـرک کشـور نیز 

معضلـی بـود که بـا آن مواجه بودیم؛ بخشـی از 

و  بودیـم  کـرده  کشـور  وارد  قبـل  از  را  کاالهـا 

سـال های  ماننـد  کـه  بـود  ایـن  بـر  مـا  تصـور 

کـد  بارهـا  هفتـه  دو  طـی  نهایـت  در  گذشـته 

ترخیـص دریافـت می کننـد و فراینـد بارگیـری 

کاال از گمرک را به سهولت انجام خواهیم داد 

اما با موانع متعددی روبه رو شدیم.

وی ادامه داد: بر طبق روال سال های گذشته، 

و  شـدند  وارد گمـرک  شـده  کاالهـای خریـداری 

متاسـفانه فراینـد ترخیـص کاالی کـه 10 تـا 15 روز 

بیشـتر زمـان نمی بـرد، نزدیـک بـه چهـار مـاه بـه 

ایـن کاالهـا دپـو شـدند. دپـو  انجامیـد و  طـول 

شـدن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به مدت 

طوالنـی، نـه تنهـا تولیـد را متوقف می کند بلکه 

سـبب خسـارت دیـدن مجموعه هـای تولیـدی و 

کاهـش سـفارش از سـوی مشـتریان و در نهایـت 

بروکراسی اداری، توسعه را محدود کرده است
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بـه منابـــع مالـی و  ضربـــــه سنگیــــن خــــوردن 

سرمایه درگردش نیز خواهد شد.

حرکت به سمت ارزش افزوده بیشتر ■

رنجبـر در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا میـزان 

تولیـد شـما بـه حجـم سـفارش از سـوی مشـتریان 

بسـتگی دارد یـا خیـر، بیـان کـرد: می تـوان گفـت 

بخشـی از تولیـد بـه سـفارش مشـتری و بخشـی 

دیگـر بسـتگی بـه ایـن امـر دارد کـه از نظـر تامیـن 

مواد اولیه دچار کمبود و چالش نباشیم. مشتری 

همیشـه بـرای محصـوالت این شـرکت کـه عمده 

آن، آلیاژهـای آلومینیومـی اسـت، وجـود دارد و 

تقاضا برای آن به میزان مطلوب است.

پروفیـل  تولیـد  حـوزه  در  کـرد:  عنـوان  وی 

آلومینیومـی در حـال حاضـر از طریـق همـکاری 

واحدهــــای تولیـــــدی دیگـــر فعالیــــت داریــم. 

شمش آلومینیومی را بـــه واحدهــــای دیگــــری 

می دهیــــم و آن هــــا بـا روش اکستــــروژن و بـا 

استفــــاده از دستگاه هــــای اکستـرودر، پروفیل 

آلومینیومـی تولید می کننـد و ما آن را را صادر 

می کنیـم. از ایـن طریـق تـالش کرده ایـم تـا هـم 

به ارزش افزوده باال دسـت یابیم و هم ارزآوری 

داشتـــــه باشیـــــم. البتــــه در برنامه هـــای خود، 

راه اندازی خط تولید پروفیل آلومینیومی را در 

دستور کار قرار داده ایم.

آبیـدر در  مدیرعامـل شـرکت عتیـق سـنگ 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« کـه از 

چـه فراینـد تولیدی بـرای تولید محصوالت خود 

اسـتفاده می کنیـد، تصریـح کـرد: از کوره هـای 

ایسـتاده و چنـد کـوره دوار اسـتفاده می کنیـم؛ 

ضایعـات آلومینیومـی ذوب می شـوند و بعـد از 

این مرحله، نسبت به آنالیــزی که مورد سفارش 

مشتری است، افزودنی الزم را به مواد مــــذاب 

قالــــب  را داخـل  مــــذاب  اضافــــه می کنیـــــم، 

می ریزیـــــم و در نهایــــت تبدیــــل بـه شمـــــش 

آلومینیومی می  کنیم.

تبعات جبران ناپذیر قطعی برق ■

آبیـدر در  مدیرعامـل شـرکت عتیـق سـنگ 

خصوص معضل قطعی جریان برق، عنوان کرد: 

متاسـفانه ایـن معضـل گریبـان مـا را نیـز ماننـد 

تولیدکنندگان دیگر گرفت. در طول روز نزدیک 

بـه یـک سـاعت جریـان بـرق قطـع می شـود و هـر 

روز در ساعتــــی دلخــــواه، ایــــن امــــر صـورت 

می پذیـرد. ایـن اتفـاق باعـث شـده تا دسـتگاه ها 

آسیب ببینند و به عنوان مثال اگر مواد مذاب 

درون کـوره آمـاده مرحلـه شـمش ریزی باشـد و 

جریـان بـرق قطـع شـود، کـوره بـه تدریـج سـرد و 

مـواد داخـل آن، بـه اصطـالح می ماسـد. بـه طول 

کلـی قطـع جریـان بـرق، جـز دردسـر چیـزی برای 

تولیدکننده نداشته است.

این تولیدکننده الومینیوم در پایان اظهار کرد: 

بیشـتر دسـتگاه ها و ماشـین آالت بـه کار رفتـه در 

و  ذوب  کـوره   هسـتند؛  داخلـی  تولیـد،  خطـوط 

پیگ ماشین ها کامال داخلی هستند و خود ما نیز 

بـرای  بوده ایـم.  تجهیـزات  ایـن  سـازندگان  جـزو 

ماشین آالت خط تولید پروفیل آلومینیومی هم، از 

استان اراک سفارش خرید خود را انجام داده ایم.

دپو شدن مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید به مدت طوالنی، نه 

تنها تولید را متوقف می کند بلکه 
سبب خسارت دیدن مجموعه های 

تولیدی و کاهش سفارش از 
سوی مشتریان و در نهایت ضربه 

سنگین خوردن به منابع مالی و 
سرمایه درگردش نیز خواهد شد
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تحریم های داخلی، فرصت توسعه را از صنعت مس گرفته است



مـــس

هفتهنامه

24
é 1400  تیر ماه é 172  شماره 

مدیرعامل شـرکت سـرآمد الکتریک صنعت سـدید گفت: بررسـی رونـد فعالیت  صنایع مختلـف در جهان، نشـان دهنده آن بوده 
کـه اکثـر محصوالت به سـمت الکتریکی شـدن رفتـه و تقاضا برای مـس در ایـران و جهان رو بـه افزایش بوده امـا بزرگ ترین 

مانع پیش روی توسعه صنعت مس، وضع قوانین متعدد است که به نوعی تحریم داخلی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت سرآمد الکتریک صنعت سدید:

سـعید زعفرانچـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: در شـرایط کنونـی اقتصـاد کشـور، ایـن 

امری طبیعی است که برای اکثر تولیدکنندگان 

چه در صنعت مس و چه در صنایع دیگر، دچار 

معضالتـی شـوند و سـال 1399 نیـز بـا رخ نمایـی 

هرچـه بیشـتر، بیـش از پیـش روی رونـد فعالیـت 

شرکت ها اثرگذاری منفی داشته است.

وی افـزود: نظـارت بـر بـازار کافـی نیسـت؛ از 

سوی نهادهایی که باید به صورت منظم و دقیق 

در بازار بازرسی صورت بگیرد، متاسفانه عملکرد 

بی کیفیـت  کاالهـای  و  نشـده  دیـده  مثبتـی 

جایگزیـن کاالهـای مرغـوب شـده اسـت. در ایـن 

میان، تفاوتی بین شرکت هایی که در شهرک های 

صنعتی مستقر هستند و برای افزایش بهره وری 

تولیـد و کیفیـت محصول خـود، زیرسـاخت های 

الزم را ایجـاد کرده انـد و بـا واحدهایـی کـه چنیـن 

سرمایه گذاری نکرده اند، وجود ندارد.

نوسان نرخ ارز، بزرگ ترین چالش برای  ■

تولیدکننده است

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل بـرق در ادامـه 

گفـت: مسـئله مهـم بعـدی، نوسـان نـرخ ارز در 

کشـور هسـت که روند تولید و فروش ما را کامال 

درگیـر و وابسـته بـه خـود کـرده اسـت و انـرژی 

مجموعه هـا و سـازمان های خصوصـی را گرفتـه 

اسـت. هـر روز درگیـر ایـن موضوع هسـتیم و این 

بـاال و پاییـن رفتن بی منطق قیمـت دالر در داخل 

کشـور، باعـث می شـود مصرف کننـده از خریـد 

دسـت نگـه دارد تـا ثبـات قیمتی ایجاد شـود و از 

سوی دیگر، روند فعالیت شرکت ها دچار مشکل 

بــــه  قـــادر  تولیدکننــــده ای  هیــــچ  و  می شــــود 

برنامه ریـزی نخواهند بود.

مدیرعامـل شـرکت سـرآمد الکتریـک صنعـت 

کـرد:  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  همچنیـن  سـدید 

بـا چنـد خـط تولیـد،  عالوه برایـن، یـک کارخانـه 

ماشـین آالت، دسـتگاه ها و تجهیزات بسیاری در 

خـود جـای داده کـه همـه دارای قطعـات ریـز و 

کار،  حیـن  اسـت  ممکـن  و  هسـتند  درشـتی 

قطعـه ای از ماشـین صنعتـی در یـک خـط تولیـد، 

آسـیب ببینـد کـه بایـد بـه سـرعت آن را تعویـض 

کنیـم تـا رونـد تولیـد عقـب نیفتـد. ایـن در حالی 

است که قیمت قطعات هم به طور سرسام آوری 

باال رفته است و ناچار هستیم تا قطعه مورد نظر 

تامیـن شـود و حتـی توجهـی نداریم کـه آیا قطعه 

مورد نظر اصل یا تقلبی است.

وی تاکیـد کـرد: هزینـه تولیـد نیـز بالطبـع، 

افزایش پیدا کرده است؛ ماشین آالت و تجهیزات 

تحریم های داخلی، فرصت توسعه را از صنعت مس 
گرفته است
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از آن مبـادی اصلـی کـه بایـد در دسـترس قـرار 

بگیرنـد، وارد نمی شـوند و بـه هـر نحوی که شـده 

بایـد آن هـا را وارد خطـوط تولیـد کنیـم. هنـوز این 

امر روشن نشده است که تجهیزات مورد نیاز با 

کـدام ارز وارد کشـور شـده و بـر پایـه چـه ارزی 

ایـن موضـوع  قیمت گـذاری صـورت می گیـرد. 

روی قیمـت مـواد اولیـه نیـز بـه طـور مسـتقیم 

دخیـل اسـت و زمانـی کـه دالر جهـش قیمـت 

یافت، فروش توسـط تامین کنندگان یا محدود یا 

به صورت کامل بسـته می شـود و طبیعی اسـت 

کـه بـا ایـن روند، هم تولید ما کاهش پیدا خواهد 

کـرد و هـم از تعـداد مشـتریان بـه واسـطه کنتـرل 

منبـع مالـی کـه بـرای خریـد محصـول در نظـر 

دارند، کاسته می شود.

با قطع برق، از برنامه تولید عقب افتادیم ■

زعفرانچـی در توضیحـی در خصوص معضل 

جدیـد قطعـی جریـان بـرق، اذعـان کـرد: قطعـی 

جریان برق دارای برنامه معینی نیست و طی هر 

هفته، روزهای قطعی برق نسبت به هفته پیش 

از خـود، تغییـر می کنـد. ایـن عـدم هماهنگـی 

بخـش  هفتـه،  هـر  در  بـرق  قطعـی  روزهـای 

برنامه ریزی تولید شرکت را تحت تاثیر قرار داده 

و باعث شده تا طبق زمان بندی که برای تحویل 

اسـت،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  مشـتری  بـه  کاال 

محصـول تولیـد نشـود و دیرتـر از موعـد مقـرر بـه 

دسـت مشتری برسـد. وقتی برنامه مدون باشد، 

می تـوان ادامـه تولیـد عقـب افتـاده را بـه روزهای 

آخـر هفتـه منتقـل و این عقب افتـادن از برنامه را 

جبران کرد.

سبد متنوع محصوالت ■

این تولیدکننده سیم و کابل برقی در پاسخ به 

این سوال که چه محصوالتی در این شرکت تولید 

می شود، عنوان کرد: انواع سیم و کابل برقی برای 

خودروسـازی،  الکترونیکـی،  صنایـع  در  مصـرف 

ساختمان سـازی، مخابـرات و سـاخت سنسـور در 

ایـن شـرکت  در  کاربـردی مختلـف،  شـاخه های 

تولیـد می شـود و عالوه برایـن، محصوالتـی ماننـد 

کابل های شـارژر USB، که بهایی به آن ها تاکنون 

داده نشده بود و از کشورهایی مانند چین و ترکیه 

وارد می شـد را بومی سـازی و به سـبد محصوالت 

خود اضافه کردیم.

مدیرعامـل شـرکت سـرآمد الکتریـک صنعـت 

سـدید در مـورد ظرفیـت تولیـد محصـوالت بیـان 

تولیـد  تـا کنـون در زمینـه  از سـال 1393  کـرد: 

بـه  می کنیـم.  فعالیـت  شـده  یـاد  محصـوالت 

صـورت کلـی ظرفیـت تولیـد این شـرکت، ماهانه 

بـا در نظـر گرفتـن مجمـوع  تـن اسـت کـه   160

شـیفت های کاری، بـا 40 تـا 45 درصـد ظرفیـت 

تولید در حال فعالیت هستیم.

تحریم داخلی، معضل بزرگ توسعه ■

اثرگـذاری  میـزان  خصـوص  در  زعفرانچـی 

قیمـت جهانی مـس روی فعالیت تولیدکنندگان 

محصوالت مسـی، تصریـح کرد: این تاثیرگـذاری 

در تمام واحدهای تولیدی داخل و خارج کشـور 

حـال  در  چیـن  کشـور  هم اکنـون  دارد.  وجـود 

استفاده از منابع مس خود است و همچنین در 

بررسـی رونـد فعالیت  صنایع مختلـف در جهان، 

درخواهیـم یافـت کـه همه چیز رو به برقی شـدن 

رفتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال، در داخـل کشـور، 

شـرکت مپنـا و عقاب افشـان طـی یـک همـکاری 

مشترک، اقدام به ساخت اتوبوس برقی کرده اند 

که البته ما با شرکت اتوبوس سازی عقاب افشان 

هسـتند،  اسـکانیا  اتوبوس هـای  سـازنده  کـه 

همـکاری داریـم. بـه طـور کلـی، تقاضا بـرای مس 

در ایران و جهان رو به افزایش بوده اما بزرگ ترین 

وضـع  مـس،  صنعـت  توسـعه  روی  پیـش  مانـع 

قوانین متعدد اسـت که به نوعی تحریم داخلی 

محسوب می شود.

نـام  بـه  روشـی  دنیـا  در  کـرد:  اظهـار  وی 

پیش خریـد مـس وجـود دارد کـه طبـق آن، تا یک 

سـال آینـده پیش بینـی قیمـت مشـخص خواهـد 

آن  اسـاس  بـر  تولیدکننـدگان می تواننـد  و  بـود 

بـرای تولیـد و فـروش خـود برنامه ریـزی داشـته 

باشـند امـا ایـن روش در ایـران وجـود نـدارد و بـا 

توجـه بـه زیرسـاخت ها و شـرایط موجـود شـاید 

جوابگو نیست.

صادرات از طریق واسطه ■

این تولیدکننده سیم و کابل برق در پاسخ به 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا 

در زمینـه صـادرات تاکنون فعال بوده اید یا خیر، 

یادآور شد: به دلیل مشکالت و قوانین متعددی 

ناقـض هـم هسـتند،  بلکـه  تنهـا مکمـل  نـه  کـه 

نتوانسـتیم کارت بازرگانـی دریافـت کنیـم امـا 

انجام این کار را در دستور کار خود قرار داده ایم. 

البتـه مـواردی هـم بـوده کـه محصـوالت توسـط 

بازرگانان کشـورهای همسـایه، به خارج از کشـور 

صـادر شـده و بـه مشـتریان این بازرگانـان فروخته 

صـورت  بـه  تاکنـون  گفـت  بایـد  اسـت.  شـده 

مستقیم صادرات انجام نداده ایم.

از برنامه های خود به عقب رانده شدیم ■

زعفرانچـی در مـورد برنامـه توسـعه ای بـرای 

بـه وضعیـت  بـا توجـه  سـال 1400، عنـوان کـرد: 

نامشـخص بـازار، متاسـفانه از تمـام برنامه هـای 

توسـعه ای جامانده ایـم؛ چراکـه مشـکالت باعـث 

شـد در سـال گذشـته به شـدت با کاهش فروش 

محصـوالت خـود روبـه رو شـویم و بـه بـرآوردی که 

در بازگشـت سـرمایه حاصل از فروش محصول و 

گـردش کار در نظـر داشـتیم، دسـت نیافتیـم و 

پروژه هـای نیمه تمامـی در دسـت داریـم. البتـه 

طرح هـای تعریـف شـده آماده بـه کاری در زمینـه 

توسـعه سـبد محصـوالت و افزایـش فضـای کار و 

تجهیـزات در دسـت داریـم و کمـاکان در تـالش 

برای رسیدن به اهداف خود هستیم.

هر روز درگیر این موضوع هستیم 
و این باال و پایین رفتن بی منطق 
قیمت دالر در داخل کشور، باعث 

می شود مصرف کننده از خرید 
دست نگه دارد تا ثبات قیمتی 

ایجاد شود و از سوی دیگر، روند 
فعالیت شرکت ها دچار مشکل 

می شود و هیچ تولیدکننده ای قادر 
به برنامه ریزی نخواهند بود
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راه های تامین مواد اولیه سد شده است
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مدیرعامـل شـرکت فـراوران ذوب سـلفچگان گفـت: باتری فرسـوده در داخل کشـور زیاد نیسـت کـه بخش عمده آن توسـط 
واحدهـای باتری سـازی مصـرف می شـود؛ بنابرایـن واردات باتری فرسـوده برای تولیدکنندگان شـمش سـرب از اهمیت باالیی 

برخوردار است اما موانع متعددی در این مسیر وجود دارد.

مدیرعامل شرکت فراوران ذوب سلفچگان:

مهدی دوستی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

چالشی که بیشترین تاثیر را در روند فعالیت ما 

دارد، بحـث مجوزهایـی اسـت کـه بایـد از سـوی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـه واحدهـای 

کـه  ضایعـات  از  سـرب  شـمش  تولیدکننـده 

بیشترین درصد رعایت نکات ایمنی، بهداشتی 

و محیـط زیسـتی را دارنـد، اعطـا شـود امـا ایـن 

روند به شدت کند انجام می شود.

وی افزود: در استان قم که هم واحد ما و هم 

واحدهای بازیافت باتری فرسوده فراوانی مستقر 

هسـتند، در صـدور مجوزهـای مختلف تولیدی، 

بـه شـدت سـختگیرانه رفتـار می کننـد. ضمـن 

باتـری  واردات  زمینـه  در  کـه  صنایعـی  اینکـه 

فرسـوده در اسـتان قـم فعالیـت دارنـد، بـا وجـود 

اینکـه از لحـاظ الزامـات زیسـت محیطی دارای 

امتیازات بسـیار خوبی هسـتند، نسبت به دیگر 

اسـتان ها دچار تبعیض شـده اند. به عنوان مثال، 

یـک شـرکت بعـد از 6 مـاه تـالش، مجـوز واردات 

یک هزار تن باتری فرسـوده را دریافت می کند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه در اسـتان مرکـزی یـک 

و  امکانـات  همیـن  بـودن  دارا  بـا  دیگـر  شـرکت 

تجهیـزات و شـاید هـم کمتـر و قدیمی تـر، مجـوز 

واردات هشت هزار تنی را اخذ می کند.

سخت گیری های سازمان  ها موجب کمبود  ■

مواد اولیه می شود

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب اذعـان کـرد: 

وجـود بروکراسـی اداری و قوانیـن سـخت گیرانه 

باعـث می شـود در تامیـن مـواد اولیه خـود برای 

تولیـد شـمش سـرب، دچـار کمبـود شـویم و در 

سـال بیشـتر از سـه یـا چهـار ماه قـادر به فعالیت 

نباشیم. در کنار این موضوع، نوسانات نرخ ارز 

و در  را درگیـر کـرده  تولیدکننـدگان  نیـز همـه 

فـروش محصـوالت و تامیـن دوبـاره مـواد اولیـه 

ضررهـای متعـددی را متوجـه آن ها کرده اسـت. 

ظرفیت تولید اسـمی این شـرکت سـاالنه 6 هزار 

راه های تامین مواد اولیه سد شده است
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و 800 تـن اسـت کـه البتـه در شـرایط فعلی، هیچ 

همـان  بـه  دقیقـا  نمی توانـد  تولیدکننـده ای 

انـدازه ای کـه در پروانـه بهره بـرداری درج شـده 

اسـت، تولیـد داشـته باشـد. در بهتریـن شـرایط 

هـم اگـر بـا 50 درصـد ظرفیـت تولیـد خـود کار 

می کردیم از سـال گذشـته این میزان به 10 تا 20 

درصد کاهش یافته است.

دوسـتی مطرح کـرد: برای تامین مـواد اولیه، 

از راه ورود موقـت کاال بـه تولیـد ادامـه داده ایم و 

هیـچ ارزی از دولـت دریافـت نکرده ایـم امـا در 

تمـام بخشنامـــه هایی کــــه توسـط بانـک مرکـزی 

صادر شده، تمام تولیدکنندگانی که محصوالت 

خـود را صـادرات کرده انـد، بایـد ارز حاصـل را بـه 

داخـل کشـور بازگردانند. بـا این وجود که گمرک 

و چنـد سـازمان دیگـر طـی ارسـال بخشـنامه های 

متعـدد مبنی بر اینکه فرایند ورود موقـت، ارزی 

در برندارد و شامل رفع تعهد ارزی نیز نمی شود، 

بـه ایـن امـر اذعان کردند کـه در ورود موقت کاال 

ارزی وجود ندارد اما متاسـفانه بانک مرکزی این 

ایـن  همـه  نمی پذیـرد.  را  قوانیـن  بیـن  تناقـض 

اتفاقـات دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا هـم از 

تولیـد جـا بمانیـم و هـم از رقابـت در بازارهـای 

جهانی غافل شویم.

باید برای تامین باتری فرسوده، واردات  ■

انجام شود

مدیرعامـل شـرکت فـراوران ذوب سـلفچگان 

کـرد:  اذعـان  اولیـه،  مـواد  تامیـن  خصـوص  در 

باتری فرسوده ای که در واحدهای بازیافت این 

محصـول در حـال مصـرف اسـت، بـه دو روش 

تامیـن می شـود کـه یکـی اسـتفاده از باتری هـای 

فرسوده داخلی بوده که مقدار بسیار محدودی 

در دسـترس اسـت و بخش دیگر آن هم از طریق 

واردات بایـد تامیـن شـود. کارخانه هـای بزرگـی 

دارای  کـه  باتـری  سـپاهان   و  ماننـد صباباتـری 

بـا  فرسـوده هسـتند،  باتـری  بازیافـت  کارخانـه 

را  قدیمـی   جدیـد،  باتری هـای  باتـری  تولیـد 

بـا کمبـود  بـازار  مـا در  و  جمـع آوری می کننـد 

بـه  می شـویم.  روبـه رو  اولیـه  مـواد  چشـمگیر 

همیـن علـت هـم از روش ورود موقـت کاال برای 

رفع نیاز خود استفاده می کنیم.

تشـریح  تولیدکننـده شـمش سـرب در  ایـن 

وضعیت فعلی حاکم بر بازار تاکید کرد: از االن 

اوایـل مهـر مـاه کـه فصـل گـرم سـال تلقـی  تـا 

بـه  بـازار  در  نـو  باتری هـای  بـه  نیـاز  می شـود، 

شـدت افزایـش پیـدا می کنـد و بالطبـع، تقاضـا 

بـرای باتـری فرسـوده هـم افزایـش قابـل توجهـی 

پیـدا خواهـد کـرد. فـارغ از مـوارد ذکـر شـده، 

مـواردی ماننـد نوسـانات نرخ ارز نیـز به صورت 

مستقیم بر بازار داخلی تاثیرگذار است. شرایط 

بـه گونه ای شـده که یـک تولیدکننده نمی تواند 

روی سوددهی شرکت، حسابی باز کند.

مرجع، بورس فلزات لندن است ■

مدیرعامـل شـرکت فـراوران ذوب سـلفچگان 

آنالیـن«  »فلـزات  سـوال خبرنـگار  بـه  پاسـخ  در 

مبنـی بـر اینکـه نحـوه قیمت گـذاری ضایعـات 

باتـری فرسـوده چگونـه اسـت، خاطرنشـان کـرد: 

بـه  قیمت گـذاری  بـرای  کـه  پارامتـری  اولیـن 

عنــــوان مرجــــع قرار می گیــــرد، قیمــت جهانی 

و  عرضـه  میـزان  و  اسـت  لنـدن  فلـزات  بـورس 

تقاضـا در رده بعـدی مـالک قیمت گـذاری قـرار 

می گیرنــــد. بنابرایــــن در دســــت گرفتــــن بازار 

توسـط افــــرادی خــــاص و کنتــــرل قیمت هــــا، 

نمی توانـــد آنچنان تغییر محسوسـی در قیمت 

نهایی ایجاد کند.

مشتریان فراوران ذوب سلفچگان ■

وی در ارتباط با مشـتریان این شـرکت اظهار 

کــــرد: بزرگ تریـــــن مشتریــــان ایـن محصــــول، 

باتری سـازی ها و شـرکت های تولیدکننـده کابـل 

کـه بـه عنـوان الیـه رویـی کابـل از ایـن محصـول 

استفاده می کنند هستند اما 80 درصد مصرف 

اسـت.  باتری سـازی  صنایـع  در  سـرب  شـمش 

البتـه ایـن فلـز مصـارف دیگـری ماننـد اتاق هـای 

از  جلوگیـری  جهـت  بیمارسـتان ها  رادیولـوژی 

تشعشع اشعه ایکس را دارد.

مطابق با اصول محیط زیستی، فعالیت می کنیم ■

دوسـتی در توضیـح رعایـت همـه مـوارد بـه 

منظـور حفـظ محیـط زیسـت از هرگونـه خطرات 

احتمالی ناشـی از نشسـت سـرب، تصریح کرد: 

یک شرکت بعد از 6 ماه تاش، 
مجوز واردات یک هزار تن باتری 

فرسوده را دریافت می کند و این در 
حالی است که در استان مرکزی 

یک شرکت دیگر با دارا بودن همین 
امکانات و تجهیزات و شاید هم کمتر 

و قدیمی تر، مجوز واردات هشت 
هزار تنی را اخذ می کند
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هیـچ تولیدکننـده ای نمی توانـد بـه طـور یقیـن 

و  ایمنـی  نـکات  درصـد   100 کـه  کنـد  اذعـان 

کـه  جایـی  تـا  می کنـد.  رعایـت  را  بهداشـتی 

سیسـتم های  به کارگیـری  بـا  توانسـته ایم 

فیلتراسـیون بـه روز و جدیـد سـعی کرده ایـم تا از 

نشـت آلودگـی بـه محیـط جلوگیـری کنیـم امـا 

سیسـتم  در  اشـکاالتی  اسـت  ممکـن  گاهـی 

فیلتراسـیون پیـش بیایـد کـه تـا رفـع مشـکل آن، 

مقداری آالینده وارد محیط شود.

گفـت:  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

پسـاب ها،  مدیریـت  سیسـتم  عالوه برایـن، 

دسـتگاه های پایـش آنالیـن، مسقف سـازی تمـام 

انبارهـا، خوداظهاری هـای فصلـی و بازدیدهـای 

دوره ای که توسط خود پرسنل اداره حفاظت از 

شـبانه روز  از  سـاعت  هـر  در  زیسـت  محیـط 

صـورت می گیـرد، ازجملـه دسـتوراتی اسـت که 

بازیافـت  واحدهـای  تولیدکننـدگان  تمـام  بـه 

سـرب ابـالغ شـده اسـت و همـه ملـزم بـه انجـام 

بـا مسـئولین  آن هـا هسـتند. همـه همکاری هـا 

و در صـورت گرقتـن  انجـام می شـود  مربوطـه 

از  بعضـی  در  اصالحـات  انجـام  بـرای  تذکـر 

را  مشـکل  حتمـا  تولیـد  خطـوط  قسـمت های 

برطرف خواهیم کرد.

مدیرعامـل شـرکت فـراوران ذوب سـلفچگان 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه پایـش آنالیـن، شـامل 

چـه مـواردی اسـت، توضیـح داد: محیـط زیسـت 

تمام تولیدکنندگان را ملزم به نصب Detectorها 

بـه  تـا  اسـت  کـرده  کارخانـه   دودکش هـای  در 

صـورت آنالیـن مقـدار آالینده هـای موجـود در 

گازهـای خروجـی از دودکـش بـه محیـط زیسـت 

استان های تهران و قم گزارش شود.

به شرکت های فاقد پایش آنالین، به  ■

راحتی مجور واردات داده شده است

دوسـتی در تکمیل صحبت های خود به این 

نکتـه اشـاره کـرد: در اسـتان قـم، تمام فعـاالن این 

حـوزه، از سیسـتم پایـش آنالیـن در کارخانه هـای 

خود اسـتفاده می کنند اما در اسـتان های دیگر، 

بـه نـدرت از ایـن امـر پیـروی کرده انـد و ایـن در 

حالـی اسـت کـه متاسـفانه بـه همیـن واحدهایی 

که مجهز به پایش آنالین نیستند، مجوز واردات 

به سهولت اعطا شده است. طبق قانون، باید به 

پروانـه  درصـد   35 میـزان  بـه  تولیدکننـده  هـر 

بهره بـرداری، مجـوز واردات داده شـود امـا بـه مـا 

در نهایـت 5 تـا 10 درصـد ظرفیـت اجـازه واردات 

می دهنـد. ایـن تبعیـض غیـر قابـل چشم پوشـی 

است؛ چراکه 6 ماه باید دوندگی کنیم تا بتوانیم 

بـه میـزان واردات درج شـده در مجـوز را افزایـش 

دهیم اما واحدهای مستقر در استان های دیگر، 

فقط با انجام چند روز کار اداری به راحتی مجوز 

درصـد   35 میـزان  بـه  فرسـوده  باتـری  واردات 

ظرفیت را اخذ می کنند.

بـا  ارتبـاط  در  سـرب  صنعـت  فعـال  ایـن 

ایـن  باتـری فرسـوده در  از  اسـتفاده  تکنولـوژی 

شـرکت، بیان کرد: در سـال های دور، باتری های 

فرسـوده بـرای ورود بـه چرخـه تولیـد بـه صـورت 

دسـتی خـرد می شـد امـا هم اکنـون، بـه وسـیله 

خردایـش  عملیـات  ماشـین آالت،  و  دسـتگاه 

مکانیزه و سولفورزدایی نیز صورت می گیرد.

تهیـه  بـرای  کـرد:  عنـوان  پایـان  در  وی 

ماشـین آالت خـط خردایـش مکانیـزه، نزدیـک بـه 

پنج میلیارد تومان هزینه کردیم. طبیعی است 

کـه بـرای تامیـن هزینـه صـرف شـده، تولیـد باید 

رونـد رو بـه رشـدی داشـته باشـد تـا اگـر در جای 

دیگـری مشـکلی به وجود آمـد، بتوانیم با تامین 

مالـی بـه موقـع، آن را برطـرف کنیـم. تکنولـوژی 

اسـتفاده  آن  از  حاضـر  حـال  در  کـه  تولیـدی 

می کنیـم، بومـی بوده و توسـط تکنسـین داخلی 

سـاخته و ثبـت اختـراع نیـز شـده اسـت. بهتـر 

کـه  بیندیشـند  تدابیـری  مسـئولین  اسـت 

هزینـه ای کـه بـرای تولیـد یـک دسـتگاه صـرف 

شـده بـه هـدر نـرود و دسـتگاه هـم در گوشـه ای 

خـاک نخـورد؛ در دادن مجوز واردات، همکاری 

الزم را داشته باشند و راه های تامین مواد اولیه 

مورد نیاز را سد نکنند.
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بررسی عملکرد ایرالکو در سومین ماه 1400

رشـد 214 درصدی درآمد فوالد خراسان
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شـرکت ایرالکـو در خـرداد ماه 1400، 15 هـزار و 452 تن محصول آلومینیومی تولید کرده اسـت که این میزان نسـبت به ماه پیش 
از آن 3.8 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2.7 درصد افت را نشان می دهد.

بررسی عملکرد ایرالکو در سومین ماه 1400

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو 

در خرداد ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به 

مـاه قبـل از آن را نشـان می دهـد. بـر اسـاس ایـن 

محصـوالت  فـروش  و  تولیـد  میـزان  نمـودار،  

آلومینیومـی ایـن شـرکت نسـبت به ماه گذشـته 

دارای افـت بـوده امـا در مقایسـه بـا مـدت زمـان 

مشابه در سال 1399، این شرکت در زمینه تولید 

و فروش رشد مطلوبی داشته است.

افت تولید و فروش بیلت آلومینیومی  ■

در خـرداد مـاه 1400، شـرکت آلومینیـوم ایران 

307 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که 

این میزان در مقایسـه با ماه قبل از آن که تولید 

اسـت،  بـوده  تـن  میـزان 684  بـه  ایـن محصـول 

55.1درصـد افـت را نشـان می دهـد. همچنیـن 

این شـرکت در مقایسـه با مدت زمان مشـابه در 

سال 1399 که دو هزار و 490 تن بیلت آلومینیومی 

تولید کرده بود، افت چشمگیر 87.7 درصدی را 

به ثبت رسانده است.

»فایرا« در سومین ماه 1400، به میزان 281تن 

بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه بیانگـر 

افت 55.5 درصدی فروش این محصول نسبت 

ایـن  فـروش  کـه  امسـال  مـاه  اردیبهشـت  بـه 

محصول 632 تن ثبت شده بود، است. مقایسه 

این میزان فروش با مدت مشـابه در سـال 1399، 

افـت 73.3 درصـدی را نشـان می دهـد. ایرالکـو 

بیلـت  تـن  هـزار 51  یـک  مـاه 1399،  خـرداد  در 

خالص آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 55 هـزار و 384 تومـان به ازای هر 

کیلوگرم ثبت شـد که این میزان نسـبت به ماه 

قبـل از آن، 2 درصـد کاهـش داشـته اسـت. نـرخ 

فـروش ایـن محصـول در اردیبهشـت مـاه 1400، 

56هـزار و 496 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بود. 

در حالـی کـه نـرخ فروش این محصـول در خرداد 

کـه  سـال 1399  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  مـاه 

25هـزار و 667 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

حاکی از رشد قابل توجه 115.8 درصدی است.

رشد تولید شمش آلومینیومی ■

شـرکت آلومینیـوم ایـران در خرداد مـاه 1400، 

15 هزار و 145 تن شمش آلومینیومی تولید کرد 

که این میزان تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 

6.6 درصد رشـد داشـته اسـت. میزان تولید این 

و  مـاه 1400، 14 هـزار  اردیبهشـت  محصـول در 

شـمش  تولیـد  میـزان  مقایسـه  بـود.  201تـن 

آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی بـا مـاه مشـابه 

در سـال 1399، حکایت از افزایش 24.8 درصدی 

تولید این محصول دارد.

»فایـرا« در مـاه سـوم سـال 1400، 17 هـزار و 
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857 تن شمش آلومینیومی را در بازار داخلی و 

صادراتی به فروش رسـاند که این میزان نسـبت 

بـه اردیبهشـت مـاه سـال 1400، 3 درصـد افـت را 

نشـان می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در 

اردیبهشـت مـاه 1400، 18 هـزار و 405 تـن بـود. 

در  ایرالکـو  آلومینیومـی  شـمش  فـروش  میـزان 

اردیبهشت ماه امسال، در مقایسه با ماه مشابه 

در 1399، 11.3 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

میـزان صـادرات شـمش آلومینیومی این شـرکت 

در سـومین مـاه سـال جـاری نیـز هشـت هـزار و 

486 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 51 هـزار و 501 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

اردیبهشـت مـاه 1400 بـه 51 هـزار و 314 تومـان به 

ازای هر کیلوگرم در خرداد ماه سـال 1400 رسـید 

ایـن ترتیـب، افـت 0.4 درصـدی نمایـان  بـه  کـه 

اسـت. همچنین نرخ فروش شـمش آلومینیومی 

نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 1399، 

106.9 درصد رشـد داشـته اسـت. نرخ فروش این 

محصـول در خـرداد ماه سـال گذشـته، 24 هـزار و 

807 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

ادامه روند توقف تولید شمش آلیاژی ■

تولیـد  »فایـرا«   ،1400 سـال  مـاه  خـرداد  در 

شـمش آلیـاژی نداشـت. ایـن شـرکت در خـرداد 

ماه 1400، توانست 605 تن شمش آلیاژی خود را 

به فروش برساند که این میزان در ماه قبل از آن 

469 تـن بـود و ایـن عدد بیانگر رشـد 29 درصدی 

فروش این محصول است.

نـرخ فـروش شـمش آلیـاژی »فایـرا« در خرداد 

مـاه 57 هـزار و 257 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.2 درصد افت 

در  محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ  اسـت.  داشـته 

دومیـن مـاه 1400، 61 هـزار و 16 تومـان بـه ازای هر 

در  آلیـاژی  شـمش  فـروش  نـرخ  بـود.  کیلوگـرم 

خـرداد مـاه 1399، 25 هـزار و 758 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم بود که بیانگر افزایش 122.3درصدی 

نرخ این محصول در خرداد ماه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته است.

عملکرد ایرالکو در سومین ماه 1400 ■

اسـت،  آمـده   2 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

شـرکت ایرالکـو در خـرداد مـاه 1400، در مجمـوع 

15 هـزار و 452 تـن محصـول آلومینیومـی تولیـد 

کرده اسـت که این میزان نسـبت به ماه پیش از 

آن 3.8 درصد افزایش و نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته، 2.7 درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در خـرداد مـاه سـال 

محصـول  تـن   743 و  هـزار   18 حـدود  جـاری، 

آلومینیومـی فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه 

پیش از آن، 3.9 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 4.2 درصد کاهش داشته است.

ایرالکو در سـومین ماه 1400، با کسـب درآمد 

9 هزار و 665 میلیارد و 204 میلیون ریال از محل 

افـت  آلومینیومـی،  محصـوالت  فـروش 

4.5درصـدی درآمـد را نسـبت بـه ماه قبـل از آن، 

به ثبت رسـانده اسـت اما این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 97.9 درصـد رشـد را 

نمایان می کند.

شرکت آلومینیوم ایران در خرداد ماه 
1400، 15 هزار و 145 تن شمش 
آلومینیومی تولید کرد که این میزان 

تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 6.6 
درصد رشد داشته است
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شـرکت فوالد خراسـان با فروش 274 هزار تن محصول طی سـه ماه نخسـت سـال جاری، توانسـت 31 هزار و 572 میلیارد ریال 
درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 214 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 214 درصدی درآمد فوالد خراسان
طی سه ماه نخست امسال اتفاق افتاد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت فوالد خراسـان طی سـه 

مـاه نخسـت امسـال بـا توجـه بـه عملکـرد مثبت 

خـود توانسـت صـادرات خوبـی را انجـام دهـد و 

در همیـن حـال، تولیـد این شـرکت در مقایسـه با 

بـا  فعالیـت  مانـع  کرونـا  شـیوع  کـه  قبـل  سـال 

حداکثـر ظرفیـت ایـن شـرکت شـده بـود، با رشـد 

مواجه شود.

رشد 72 درصد تولید »فخاس« ■

شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت 

سـال 1400 توانسـت 581 هـزار و 914 تـن گندلـه 

تولید کند که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل 40 درصد رشـد را نشـان می دهد. »فخاس« 

در سـه ماه نخسـت سـال 1399 حدودا 413 هزار 

و 951 تن گندله تولید کرده بود.

سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  خراسـان  فـوالد 

جـاری موفـق بـه تولیـد 407 هـزار و 204 تن آهن 

اسـفنجی شـد کـه هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال پیـش 47 درصـد افزایـش یافته اسـت. این 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال پیش توانسته 

بـود تنهـا 275 هـزار و 141 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

»فخـاس« در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

135 هزار و 448 تن شمش فوالدی تولید کرد که 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 

39 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

سـه ماه نخسـت سـال 1399 در حدود 96 هزار و 

884 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت 

تـن   829 و  هـزار   155 توانسـت   1400 سـال 

محصوالت سـبک سـاختمانی تولید کند که در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 39 درصـد 

ایـن شـرکت در سـه مـاه  یافتـه اسـت.  افزایـش 

نخسـت سـال قبل 111 هزار و 391 تن محصوالت 

سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجموع تولید شـرکت فوالد خراسـان در سـه 

ماه نخسـت امسـال به یک میلیون و 280 هزار و 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه  رسـید  تـن   395
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شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت سـال 

جاری به 88 هزار و 532 تن رسید.

در سـه ماه نخسـت سـال جاری شرکت فوالد 

خراسـان 116 هـزار و 202 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که 

رشـد  پیـش 78 درصـد  سـال  بـا  در هم سـنجی 

داشـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 65 هـزار و 238 تـن شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

فـوالد  شـرکت  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت 

خراسان در سه ماه نخست سال جاری 132 هزار 

و 290 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته 

10درصد افزایش یافته است. این شرکت در سه 

مشـابه سـال گذشـته 41 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

پیش توانسـته بود 903 هزار و 367 تن محصول 

تولید کند.

رشد 64 درصد فروش فوالد خراسان ■

شرکت فوالد خراسان در سه ماه نخست سال 

1400 توانست 26 هزار و 226 تن آهن اسفنجی در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش 34 هـزار و 407 درصـد 

مـاه  ایـن شـرکت در سـه  رشـد نشـان می دهـد. 

آهـن  تـن  بـود 76  توانسـته  سـال 1399  نخسـت 

اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

فوالد خراسان در سه ماه نخست سال جاری 

موفق به فروش 61 هزار و 222 تن شمش فوالدی 

در بازارهای داخلی شـد. این شـرکت در سـه ماه 

نخسـت سـال گذشـته 65 هزار و 238 تن شـمش 

فوالدی در بازار داخلی فروخته بود.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »فخـاس« 

توانسـت 98 هـزار و 738 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی در بازارهای داخلی به فروش رساند. 

ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال گذشـته 

توانسته بود 119 هزار و 436 تن محصوالت سبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالد خراسان 

در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 186 هـزار و 

186تن رسـید که در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال قبل 0.7 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال پیش 184 هزار 

و 750 تـن محصـول در بـازار داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 54 هـزار و 980 تـن شـمش 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  را  فـوالدی 

برسـاند. در حالـی کـه ایـن شـرکت در سـه مـاه 

فـوالدی  شـمش  صـادرات  پیـش  سـال  نخسـت 

نداشـت. همچنیـن فـوالد خراسـان در سـه مـاه 

نخسـت امسـال موفـق بـه صـادرات 33 هـزار و 

552 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی شـد. در 

حالـی کـه در سـه مـاه نخسـت سـال گذشـته این 

محصـول را نیـز صادر نکرده بود. جمـع صادرات 
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ماه نخست سال 1399 حدود 119 هزار و 436 تن 

محصوالت سبک ساختمانی در بازارها داخلی و 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت 

تـن   718 و  هـزار  مجمـوع، 274  در   1400 سـال 

بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  محصـول 

فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  رشـد  درصـد   48 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

قبل 184 هزار و 750 تن محصول فروخته بود.

رشد 309 درصد درآمد حاصل از فروش  ■

شمش فوالدی در بازار داخلی

شـرکت فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت 

و  میلیـارد  و 53  هـزار  دو  توانسـت  سـال 1400 

526میلیـون ریـال از فـروش آهـن اسـفنجی در 

بـازار داخلـی کسـب کنـد کـه این میزان نسـبت 

به مدت مشابه سال پیش 92 هزار و 526درصد 

افزایش را نشان می دهد. این شرکت در سه ماه 

نخسـت سـال گذشـته دو میلیارد و 217میلیون 

اسـفنجی کسـب  آهـن  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

کرده بود.

فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت امسـال 

6هـزار و 996 میلیـارد و 846 میلیـون ریال درآمد 

بـازار داخلـی  فـوالدی در  فـروش شـمش  بابـت 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   117 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود سـه هـزار و 223 میلیـارد و 

729میلیـون ریـال از محل فروش شـمش فوالدی 

در بازار داخلی درآمد داشته باشد.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »فخـاس« 

و  میلیـارد   834 و  هـزار   11 کسـب  بـه  موفـق 

980میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سـبک سـاختمانی در بازارهـای داخلـی شـد کـه 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

73 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

سه ماه نخست سال 1399، 6 هزار و 802 میلیارد 

و 828 میلیـون ریـال درآمـد از فروش محصوالت 

سبک ساختمانی در بازار داخلی داشت.

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فـروش در بـازار داخلـی طـی سـه مـاه نخسـت 

امسال به 20 هزار و 885 میلیارد و 352 میلیون 

ریـال رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سال قبل حاکی از رشد 108 درصدی است. این 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال پیش 10 هزار و 

28 میلیـارد و 774 میلیـون ریـال درآمد از فروش 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در سـه مـاه نخسـت امسـال 

6هـزار و 625 میلیـارد و 430 میلیـون ریـال درآمد 

از فــــروش شمـــش فــــوالدی در بـازار صادراتـی 

بـه  ایـن شـرکت موفـق  کسـب کـرد. همچنیـن 

کسـب چهـار هـزار و 61 میلیـارد و 770 میلیـون 

ریــــال درآمــــد از صـــادرات محصـــوالت سبــک 

سـاختمانی شـده اسـت. مجمـوع درآمـد فـروش 

مـاه  سـه  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  صادراتـی 

نخســــت امســــال 10 هــــزار و 687 میلیـــــارد و 

200میلیون ریال بود.

میزان درآمد حاصل از فروش شمش فوالدی 

شرکت فوالد خراسان در سه ماه نخست امسال 

13 هـزار و 622 میلیـارد و 276 میلیـون ریـال بـود 

کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

322 درصد رشـد نشـان می دهد. این شـرکت در 

و  هـزار  سـه  پیـش،  سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

223میلیارد و 729 میلیون ریال درآمد از فروش 

شمش کسب کرده بود.

در سه ماه نخست سال جاری، شرکت فوالد 

و  میلیـارد   896 و  هـزار   15 توانسـت  خراسـان 

750میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی در بازارهای داخلی و صادراتی 

داشـته باشـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش 133 درصد رشـد دارد. این شـرکت در سـه 

ماه نخست سال گذشته 6 هزار و 802 میلیارد و 

828 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت فوالد خراسـان در سـه 

ماه نخست سال 1400 حدود 31 هزار و 572میلیارد 

و 552 میلیون ریال بود که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش 214درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 10 هـزار و 28 میلیـارد و 774 میلیـون ریال 

درآمد کسب کرده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت سبک ساختمانی شرکت 

فوالد خراسان در سه ماه نخست 
سال جاری 132 هزار و 290 تن 

رسید که در مقایسه با سال گذشته 
10درصد افزایش یافته است. این 

شرکت در سه ماه نخست سال 
1399 حدود 119 هزار و 436 تن 

محصوالت سبک ساختمانی در 
بازارها داخلی و صادراتی فروخته بود
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت فوالد خوزسـتان با حضور 70 درصدی سـهامداران برگزار و در آن 800 ریال 
سود به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی شـرکت 

فوالد خوزسـتان با موضوع اسـتماع گزارش هیئت  

مدیـره و بـازرس قانونی، تصویب صورت های مالی 

اسـفند 1399،  بـه 30  مالـی منتهـی  )دوره(  سـال 

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه 

کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر 

موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره 

با حضور 70 درصدی سهامداران برگزار شد.

این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسه در 

جایـگاه قانونـی، قرائـت دسـتور جلسـه از سـوی 

ریاسـت مجمـع عمومـی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

تکمیل زنجیره به جهت پایداری تولید ■

فـوالد  شـرکت  سـالیانه  عمومـی  مجمـع  در 

خوزستان، امین ابراهیمی، دبیر مجمع و مدیرعامل 

شـرکت فـوالد خوزسـتان اظهـار داشـت: عوامـل 

کلیـدی موفقیـت یـک سـازمان فـوالدی در بـازار 

شامل  پارامترهای مختلفی می شود که عبارتند از 

تامیـن مـواد اولیـه همچـون سـنگ آهن، الکتـرود 

گرافیتـی و قراضـه، فناوری هـای جدیـد و افزایـش 

رقابت پذیـری جهـت کاهـش قیمـت تمـام شـده، 

ظرفیت اقتصادی و یکپارچگی در طول زنجیره.

وی در خصـوص وضعیـت تـوازن در زنجیـره 

تولیـد فـوالد کشـور افـزود: در سـال 1399 حـدود 

39میلیون و 400 هزار تن ظرفیت تولید فوالد خام 

آهـن  تولیـد  ظرفیـت  تـن  میلیـون  و 37  کشـور 

اسـفنجی اسـت. بنابرایـن 10 میلیـون تـن کسـری 

ظرفیت در تولید آهن اسفنجی داریم. همچنین 

ظرفیـت گندله سـازی در کشـور 66.7 میلیـون تن 

بـوده کـه در ایـن حوزه کسـری وجـود ندارد. ضمن 

اینکـه ظرفیـت نصب شـده بـرای کنسانتره سـازی 

64.1 اسـت کـه حـدود 4.7 میلیـون تـن کمبـود در 

ایـن زمینـه بـه چشـم می خـورد. در نهایـت بـرای 

تولیـد 40 میلیـون تـن فـوالد حـدود 97 میلیـون تن 

فـوالد نیـاز اسـت کـه حدود 30 میلیون تن کسـری 

در این زمینه احساس می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان خاطرنشان 

کـرد: بـر مبنـای افـق 1404 کـه تولیـد 55 میلیـون 

تقسیم سود 800 ریالی در مجمع »فخوز«
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گرفته انـد. بنابرایـن چالـش آتـی فـوالد خوزسـتان 

تامیـن مـواد اولیـه خواهد بـود. در این راسـتا نیاز 

اسـت که نگاه ویژه به در اختیار گرفتن معدن و 

و  باالدسـت  حوزه هـای  در  سـرمایه گذاری 

پایین دست داشته باشیم.

وی تاکیـد کـرد: مهم تریـن فرصت هـای فوالد 

خوزسـتان دسترسـی بـه منابـع انـرژی ماننـد آب، 

بـرق و گاز، سـهولت دسترسـی بـه آب هـای آزاد، 

اسـکله اختصاصـی شـرکت و وجـود بنـدر تجـاری 

امـام خمینـی در اسـتان خوزسـتان و هم جـواری 

اسـتان خوزسـتان بـا بازارهـای صادراتـی اسـت. 

همچنیـن مهم تریـن چالش هـای فـوالد خوزسـتان 

زیرسـاخت حمـل و نقـل ریلی، کیفیـت گاز برای 

احیـا مسـتقیم، توسـعه فوالدسـازی ها در مرکـز 

بـه  سـنگ آهن  تولیدکننـدگان  حرکـت  و  کشـور 

طـرف فوالدسـازی بـه عنـوان چالش هـای اصلـی 

این شرکت محسوب می شوند.

تولید 3.8 میلیون تن فوالد ■

ابراهیمی یادآور شـد: شـرکت فوالد خوزسـتان 

به عنوان نخستین تولیدکننده فوالد خام به روش 

قوس الکتریکی در کشور مطرح است و بزرگ ترین 

عرضه کننده بیلت و بلوم فوالدی در کشور است 

کـه فعالیـت خـود را در سـال 1368 آغـاز کـرد. در 

حـال حاضـر سـرمایه فـوالد خوزسـتان پنـج هـزار 

میلیارد تومان است و ظرفیت تولید سه میلیون و 

800 هـزار تـن بیلـت، بلـوم و اسـلب فـوالدی دارد. 

البته ظرفیت اولیه شرکت 1.5 میلیون تن بود که 

طـی سـه مرحلـه توسـعه ظرفیـت فوالدسـازی، این 

ظرفیت به 3.8 میلیون تن رسید.

وی تصریـح کـرد: فـوالد خوزسـتان بـا ظرفیـت 

3.8 میلیون تن فوالد خام دومین تولیدکننده این 

محصول در کشور و بزرگ ترین تولیدکننده بیلت 

و بلـوم فـوالدی اسـت. این شـرکت در حال حاضر، 

15 تـا 17 درصـد سـهم در تولیـد فـوالد کشـور دارد 

که البته سهم تولید آن در سال های قبل 25درصد 

بـود. ازجملـه مزیت هـای رقابتـی فوالد خوزسـتان 

نیروی متخصص، دسترسی آسان به منابع انرژی و 

تولیـد دو محصـول فـوالدی یعنـی اسـلب بـرای 

مقاطـع تخـت و بیلـت و بلـوم بـرای مقاطـع طویل 

همـراه  بـه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  هسـتند. 

شرکت های زیرمجموعه، تقریبا زنجیره تولید خود 

تـن فـوالد در نظـر گرفتـه شـده اسـت، قـرار اسـت 

50میلیون تن فوالد به روش احیا مستقیم تولید 

شود که برای این میزان تولید 60 میلیون تن آهن 

اسـفنجی نیـاز اسـت کـه ظرفیت هـای در حـال 

بهره بـرداری تـا آن زمـان بـه 48 میلیـون تن خواهد 

رسـید. بنابرایـن بـا کمبـود 12 میلیـون تنـی آهـن 

اسفنجی مواجه خواهیم بود. همچنین ظرفیت 

تولیـد گندلـه بـه 77 میلیـون تـن خواهـد رسـید و 

هفـت میلیون کمبـود وجـود خواهد داشـت. در 

همیـن حـال نیـاز بـه 88 میلیـون تـن کنسـانتره 

داریـم کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت 84 میلیـون تنـی 

احتمالـی در آن زمـان، چهـار میلیـون تـن کمبـود 

خواهیـم داشـت. در حـوزه معـدن بـرای تحقیـق 

چشـم انداز 1404 بـه 176 میلیـون تـن سـنگ آهن 

نیـاز داریـم کـه بـه توجـه بـه ظرفیـت 140 میلیـون 

تنـی در آن زمـان، حـدود 36 میلیـون تـن کسـری 

وجود خواهد داشت.

ابراهیمی تاکید کرد: اعداد و ارقام نشان دهنده 

آن هسـتند کـه کسـری ظرفیـت در باالدسـت و 

کمبـود کنسـانتره و سـنگ آهن در زنجیـره تولیـد 

تولیـد  و  باالدسـت  در  سـرمایه گذاری  فـوالد، 

سنگ آهن و کنسانتره اولویت حیاتی برای تداوم 

کسب و کار خواهد بود.

وی اضافه کرد: سرانه مصرف فوالد در کشور 

مطابق به افق 1404 با توجه به جمعیت 90 میلیون 

نفری، به 400 کیلوگرم به ازای هر نفر در هر سال 

خواهد رسـید. بنابراین پیش بینی می شـود در آن 

زمـان 36 میلیـون تـن در هـر سـال فـوالد در کشـور 

مصـرف شـود. بنابرایـن بایـد میـزان صـادرات بـه 

19میلیـون تـن در هـر سـال برسـد. ایـن امـر نشـان 

می دهد میزان ارزش صادرات فوالد کشـور در آن 

کـه  رسـید  خواهـد  دالر  میلیـارد   10 بـه  زمـان 

نشان دهنده تاثیر فوالد بر اقتصاد کشور است.

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان بیان کرد: 

بـا توجـه بـه مطالعاتـی کـه در طـرح جامـع فـوالد 

کشور صورت گرفته، مزیت های تولید و به ویژه 

صـادرات، تمرکز طرح های توسـعه صنعـت فوالد 

کشـور عمدتـا در کنـار آب هـای آزاد خواهـد بود. 

ضمن اینکه تقریبا اکثر تولیدکنندگان سنگ آهن 

مقابـل  در  و  رفته انـد  فوالدسـازی  سـمت  بـه 

اختیـار  در  معـدن  نیـز  فـوالد  تولیدکننـدگان 
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را کامل کرده است.

ابراهیمی با اشـاره به زیرمجموعه های فوالد 

معدنـی  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  خوزسـتان، 

صنعتـی ایسـاتیس در پهنـه آبـاده جازموریـان در 

حـال انجـام عملیـات اکتشـافی بـرای سـنگ آهن 

اسـت. در حـوزه تولیـد کنسـانتره و گندلـه نیـز 

شـرکت معدنی و صنعتی توسـعه فراگیر سـناباد 

در معـدن سـنگ آهن سـنگان و منطقـه خـواف 

می کنـد.  فعالیـت  رضـوی  خراسـان  اسـتان 

همچنیـن در مجموعـه فـوالد خوزسـتان تولیـد 

انجـام  فوالدسـازی  و  اسـفنجی  آهـن  گندلـه، 

می شـود. در همیـن حـال فـوالد شـادگان نیـز بـه 

عنـوان دیگـر شـرکت زیرمجموعـه، تولیـد آهـن 

اسـفنجی را انجام می دهد و در طرح توسـعه آن 

نیز تولید شمش فوالدی در دستور کار است. در 

زمینـه نـورد گـرم نیـز بـه صـورت جـدی تملـک 

فوالد اکسین را در دستور کار قرار خواهیم داد تا 

زنجیره تولید تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان تصریح کرد: 

در حـوزه حمـل و نقـل شـرکت چنـد وجهـی فـوالد 

لجسـتیک، در حـوزه بازرگانـی شـرکت بازرگانـی 

بین المللـی توسـعه اقتصـادی پایـدار فراگیـر، در 

حوزه ورزش باشگاه فوالد خوزستان، در حوزه فنی 

و مهندسـی شـرکت پیشـگامان فـوالد جنـوب، در 

حوزه خدمات غیر مهندسـی شـرکت ایده پردازان 

صنعت فوالد و در حوزه خدمات بیمه ای شرکت 

دیگـر  عنـوان  بـه  فراگیـر  آتیـه  تامیـن  بیمـه 

فعالیـت  خوزسـتان  فـوالد  زیرمجموعه هـای 

می کنند. به این ترتیب، گروه فوالد خوزستان در 

اقصـی نقـاط کشـور فعالیـت می کنـد. البتـه در 

حوزه هایی مانند تامین انرژی، تامین مالی و تامین 

مواد اولیه هنوز برای شرکت جای کار وجود دارد 

و به ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش کار شود.

صادرات 1.5 میلیون تن فوالد در سال 1399 ■

ابراهیمی بیان کرد: در سـال 1399 توانسـتیم 

سـه میلیـون و 783 هـزار تـن فـوالد یعنـی یـک 

میلیـون و 477 هـزار تـن اسـلب و دو میلیـون و 

306هـزار تـن بلـوم و بیلـت تولیـد کنیـم کـه کل 

تولید 2.5 درصد نسـبت به سـال قبل از آن رشـد 

دارد. ضمن اینکه نسبت تولید اسلب به بلوم و 

بیلت 39 درصد اسـلب و 61 درصد بلوم و بیلت 

بوده اسـت. در سـال 1398 میزان تولید در فوالد 

خوزسـتان به سـه میلیون 689 هزار تن رسـید. در 

حوزه تولید اسلب در سال 1399 حدود 24درصد 

افزایـش و 7 درصـد در حـوزه تولیـد بلـوم و بیلـت 

کاهـش تولیـد داشـتیم. یکـی از دالیـل افزایـش 

تولید اسلب و کاهش تولید بلوم و بیلت، شرایط 

بـازار و مطـرح شـدن اسـلب بـه عنـوان یـک کاالی 

دارای ارزش افزوده بیشتر، بوده است و صنعت 

در سـال های آتی به اسـلب نیاز بیشـتری خواهد 

داشـت. بنابرایـن می توانـد سـودآوری بیشـتری 

برای فوالد خوزستان داشته باشد.

فـوالد  صـادرات  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 

خوزستان در سال های اخیر، گفت: در سال 1394 

حـدود یـک میلیون و 364 هـزار تن صادرات انجام 

دادیـم کـه در سـال های بعـد ایـن میـزان افزایـش 

یافـت و حتـی در سـال 1396 رکـورد صـادرات را 

شکسـتیم و دو میلیـون و 769 هـزار تـن صـادرات 

داشتیم. این میزان در سال 1399 به یک میلیون و 

فوالد خوزستان با ظرفیت 3.8 
میلیون تن فوالد خام دومین 

تولیدکننده این محصول در کشور 
و بزرگ ترین تولیدکننده بیلت و 

بلوم فوالدی است. این شرکت در 
حال حاضر، 15 تا 17 درصد سهم 
در تولید فوالد کشور دارد که البته 

سهم تولید آن در سال های قبل 
25 درصد بود
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501 هـزار تـن رسـید کـه 40 درصد سـبد تولیـدی را 

فـوالد  پتانسـیل  بـه  توجـه  بـا  می شـود.  شـامل 

خوزسـتان بـه ویـژه دسترسـی آن بـه آب هـای آزاد، 

هزینه صادرات نسبتا پایینی دارد و می توانیم در 

سـال های آینده در صادرات تداوم داشـته باشیم. 

یادآور می شـود از سـال 1396 تا سـال 1399 شـرکت 

فـوالد خوزسـتان حـدود هشـت میلیـون تـن فـوالد 

صادر کرده است.

تاکیـد  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: در سـال قبـل 58 درصـد درآمـد شـرکت از 

فـروش داخلـی و 42 درصـد از فـروش صادراتـی 

و  میلیـون  یـک  اسـت. همچنیـن  شـده  حاصـل 

177هـزار تـن بلـوم و بیلـت در بـازار داخلـی و و 

یک میلیـون و 38هـزار تـن در بازارهـای صادراتـی 

مجموعا دو میلیون و 215 هزار تن، 935 هزار تن 

اسلب در بازار داخلی و 463 هزار تن در بازارهای 

صادراتی در مجموع یک میلیون و 388 هزار تن 

به فروش رفته است.

ابراهیمـی در خصـوص درآمـد و سـود فـوالد 

خوزسـتان عنوان کرد: در سـال گذشـته 30 هزار و 

646 میلیـارد تومـان درآمـد کسـب کردیـم. فروش 

داخلـی 16 هـزار و 783 میلیـارد تومـان و صـادرات 

حدود 13 هزار 864 میلیارد میلیارد تومان معادل 

647 میلیون دالر بوده اسـت. سـود خالص درآمد 

فـوالد خوزسـتان در سـال گذشـته بـه 111 هـزار و 

657میلیارد ریال رسید. همچنین سود شرکت به 

ازای هـر سـهم دو هـزار و 233 ریـال بـود. گفتنـی 

اسـت که در سـال 1398 با کسـب درآمد 158 هزار 

و 408 میلیـارد ریـال، 33 هـزار و 396 میلیـارد ریال 

سود کسب کردیم که معادل 21 درصد درآمد بود 

بـه  درآمـد  بـه  سـود  میـزان  جـاری  سـال  در  امـا 

36درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: سـهم فروش ریالی اسـلب فوالد 

خوزسـتان در بازار داخلی 9 درصد و سـهم بلوم و 

بیلـت 8 درصـد در سـال 1399 بـوده اسـت. ضمـن 

اینکـه از نظـر درآمـدی در رتبـه دوم شـرکت های 

فوالدی قرار گرفتیم.

رشد 234 درصدی سود فوالد خوزستان  ■

در سال 1399

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به 

عملکرد این شرکت در سال گذشته، عنوان کرد: 

از مهم تریـن دسـتاوردهای فـوالد خوزسـتان در 

تـن  سـال قبـل تولیـد سـه میلیـون و 783 هـزار 

شمش فوالدی، تولید پنج میلیون و 761 هزار تن 

گندلـه سـنگ آهن، تولیـد سـه میلیـون و 900 هزار 

و  روزانـه  رکوردهـای  ثبـت  اسـفنجی،  آهـن  تـن 

ماهانـه تولیـد، فروش سـه میلیـون و 604 هـزار تن 

محصـول اصلـی در بازارهـای داخلـی و صادراتی، 

صـادرات یـک میلیـون و 500 هـزار تن محصوالت 

اصلـی، تحقـق همـکاری فـوالد اکسـین بـا فـوالد 

خوزسـتان بـرای فـروش محصـول نهایـی و دارای 

ارزش افزوده باال، رشد 234 درصدی سود خالص 

و  هـزار   111 تحقـق  بـا  مالیـات  کسـر  از  پـس 

658میلیارد ریال و بهینه سازی سبد محصوالت 

بـا هـدف حداکثرسـازی سـود، متناسـب بـا نیـاز 

بـازار بـوده اسـت. تـا سـال 1410 قصـد داریـم بـه 

تولیـد 13.7 میلیـون تـن فـوالد دسـت یابیم که به 

ایـن ترتیـب سـهم 25 درصـدی در تولیـد فـوالد 

کشور خواهیم داشت.

ابراهیمـی در خصـوص برنامه هـای عملیاتی و 

اهـداف فـوالد خوزسـتان بـرای سـال جـاری مطـرح 

کرد: مهم ترین برنامه های فوالد خوزستان در سال 

جـاری تولیـد سـه میلیـون و 800 هـزار تـن فـوالد، 

اجـرای طرح هـای توسـعه و متوازن سـازی ظرفیت 

خطوط تولیدی، به ظرفیت کامل رساندن کارخانه 

پـروژه  تکمیـل  و  شـادگان  فـوالد  مسـتقیم  احیـا 

بـرای  الزم  زیرسـاخت های  تکمیـل  فوالدسـازی، 

تولید پنج میلیون تن کنسانتره در شرکت صنعتی 

معدنـی توسـعه فراگیـر سـناباد و تکمیـل پـروژه 

گندله سـازی، پیشـرفت پـروژه احـداث مگامـدول 

احیا مستقیم )زمزم3 ( به میزان 31 درصد، اتمام 

عملیـات اجرایـی و بهره بـرداری از پـروژه احـداث 

خـط و پسـت 400 کیلـو ولـت بـه طـور مشـترک بـا 

فوالد اکسین هستند.

وی ادامـه داد: همچنیـن برنامه هـای شـروع 

عملیـات اجرایـی پـروژه احـداث پکیـج ریخته گری 

اسلب عریض، شروع عملیات اجرایی پروژه احداث 

کارخانه اکسیژن 4، افزایش سهم داخلی تدارکات و 

نیـروی  بهـره وری  ارتقـای  ارزی،  کاهـش مصـارف 

انسـانی، کاهـش حـوادث و بهبـود شـاخص های 

زیست محیطی و بهداشت حرفه ای و کاهش نرخ 

مصـارف مـواد و انـرژی و بهینه سـازی قیمـت تمـام 

شده محصوالت در دستور کار قرار دارند.
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کاهش تولید به دلیل کمبود برق ■

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اظهار کرد: 

در سه ماه نخست امسال توانستیم 927 هزار تن 

فـوالد خـام تولیـد کنیـم. همچنیـن برنامـه فـروش 

کار  در دسـتور  را  تومـان  میلیـارد  و 900  10هـزار 

داشتیم که تقریبا محقق شد. با این حال با توجه 

به کمبود برق در کشور و قطعی های پیاپی، فوالد 

خوزستان در صورت عدم قطعی برق می توانست 

71 هـزار تـن فـوالد دیگـر بـه تولیـدات خـود اضافـه 

کنـد. بنابرایـن کمبـود بـرق بـه میـزان تولیـد ایـن 

شـرکت صدمـه زد. بنابرایـن کاهـش تولیـد نشـان 

می دهـد کـه فـوالد خوزسـتان بایـد بـه موضـوع 

سرمایه گذاری در تامین برق و احداث نیروگاه به 

طور جدی وارد شود.

تامین مواد اولیه مهم ترین چالش ■

ابراهیمـی ابراز کرد: مدیرعامل شـرکت فوالد 

خوزستان اظهار کرد: مهم ترین چالش پیش روی 

فوالد خوزستان تامین کنسانتره سنگ آهن، تولید 

محصـوالت  تولیـد  عـدم  و  میانـی  محصـوالت 

نهایـی، تامیـن مالـی و تضامیـن اجـرای طرح های 

صـادرات،  از  حمایـت  عـدم  توسـعه ای، 

محدودیت های بین المللی و انتقال ارز حاصل از 

صادرات هستند.

وی بیـان کـرد: بـرای رفع چالش ها قصـد داریم 

معـدن و نیـز شـرکت فـوالد اکسـین را در اختیـار 

بگیریم، همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملـی و صـدور ضمانتنامـه بـرای اجـرای طرح هـا و 

دور زدن تحریم ها با استفاده از تجارب گذشته در 

دستور کار قرار دارد.

مهم ترین برنامه ها در سال 1400 ■

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان با اشـاره به 

برنامه های سال 1400 این شرکت، گفت: پروژه های 

عمـده در سـال 1400 در دسـت اقـدام و پیگیـری 

احـداث مـگا مـدول اسـفنجی زمـزم 3، احـداث 

پکیج ماشین ریخته گری اسلب جایگزین، احداث 

کارخانـه اکسـیژن 4، احـداث کولینـگ تـاور 278، 

تفکیـک و نوسـازی کمپرسـور خانـه 613، اجـرای 

توری اطراف سـایت انباشـت و برداشـت، احداث 

تیپلـر 3، افزایـش ظرفیـت آسـیاب های گندلـه بـه 

تیکنـر جدیـد جهـت  پـرس، احـداث  روش رولـر 

غبارگیرهای فوالدسازی و جمع آوری تیکنر احیا 3، 

آبرسـانی  سیسـتم  ظرفیـت  افزایـش  و  اصـالح 

مدول های احیاء 2، اجرای سیستم اتوماتیک برش 

خرسـک، توسـعه انبـار بیلـت، سـاماندهی سـایت 

7هکتاری صادرات، توسعه پست 9 و 10 و احداث 

پست 801 و اجرای مسیرهای خروجی و برق رسانی 

به پست های 9 و 11 هستند.

چشم انداز فوالد خوزستان ■

ابراهیمی در پایان، چشم انداز فوالد خوزستان 

را این گونه تشریح کرد: ارتقای بهره وری کل منابع، 

شـرکت،  تولیـدی  ظرفیت هـای  متـوازن  توسـعه 

تکمیل زنجیره تولید و حضور در صنایع باالدستی 

)تولید کنسانتره سنگ آهن( و پایین دستی )تولید 

محصـوالت نـوردی(، توسـعه بومی سـازی فنـاوری 

در جهت قطع وابستگی به خارج، اصالح ساختار 

مالی جهت تامین منابع مالی طرح های توسـعه، 

طـرح تامیـن انـرژی پایـدار، ایفـای نقـش بـه عنـوان 

محصـوالت  تولیـد  مادرتخصصـی،  شـرکت  یـک 

جدید و ایجاد تنوع در سبد محصوالت و استفاده 

از فناوری هـای نویـن در جهـت پایـداری تولیـد و 

ارتقای رقابت پذیری محصوالت مهم ترین اهداف 

و برنامه های فوالد خوزستان را تشکیل می دهند.

پایان مجمع با تقسیم سود ■

خوزسـتان،  فـوالد  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

موسسه وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و 

حسابرس مستقل انتخاب شد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  گـروه  شـرکت های 

اقتصادی پایندگان، شرکت سرمایه گذاری سامان 

شـرکت  ایـوا،  سـالمت  توسـعه  شـرکت  مجـد، 

شـرکت  و  خوزسـتان  اسـتان  سـرمایه گذاری 

سـرمایه گذاری اسـتان گیـالن بـه عنـوان اعضـای 

حقوقی هیئت مدیره تعیین شدند.

و  صمـت  اقتصـاد،  دنیـای  روزنامه هـای 

اقتصاد ملی به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار 

انتخاب شدند.

همچنیـن میـزان سـود بـه ازای هـر سـهم 800 

ریال معادل یک سوم سود خالص یعنی سه هزار و 

996 میلیارد تومان تعیین شد.

با توجه به پتانسیل فوالد خوزستان 
به ویژه دسترسی آن به آب های 
آزاد، هزینه صادرات نسبتا پایینی 

دارد و می توانیم در سال های آینده 
در صادرات تداوم داشته باشیم. 

یادآور می شود از سال 1396 
تا سال 1399 شرکت فوالد 

خوزستان حدود هشت میلیون تن 
فوالد صادر کرده است
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رشد قابل توجه تقاضا و معامالت فوالد

معاملـه 12 هـزار و 700 تنـی محصوالت  ■

ورق خودرو

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

در هفتـه منتهـی بـه 11 تیـر مـاه، 12 هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خودرویـی و یـک هـزار تـن ورق 

گالوانیـزه G را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

توانسـت 12 هـزار تـن ورق گالوانیزه خودرویی 

و 700 تن ورق گالوانیزه G را معامله کند.

معامله 12 هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی ■

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

شـنبه پنجـم تیـر مـاه موفـق شـد 12 هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خودرویـی را در بـورس کاالی 

ایران معامله کند.

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری، 

همان طـور کـه نمودار 1 نشـان می دهد، شـنبه 

گالوانیـزه  ورق  تـن  هـزار   12 مـاه  تیـر  پنجـم 

خودرویـی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 6 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن 

میزان معامله صورت گرفت. ورق خودرو باقی 

محصـول خـود را بـه مچینـگ بـرد و 6 هـزار تـن 

دیگـر را در ایـن تـاالر معاملـه کـرد. به این ترتیب 

همه عرضه این شرکت به فروش رفت.

گالوانیـزه  ورق  خـودرو،  ورق  شـرکت 

خودرویی را را به قیمت 268 هزار ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت معامله 

بـدون تغییـر باقـی مانـد. ایـن شـرکت از معاملـه 

صـورت گرفتـه 321 میلیارد و 600 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

معامله 700 تنی ورق گالوانیزه شرکت  ■

ورق خودرو

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شـنبه هشـتم تیـر مـاه موفـق شـد 700 تـن ورق 

گالوانیزه خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

مشـاهده   2 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  می شـود، 

در هفتـه منتهـی بـه 11 تیر مـاه، تاالر صنعتـی بورس کاال شـاهد عرضه ها متنـوع محصوالت فوالدی از سـوی تولیدکننـدگان این 
حوزه بود که این عرضه ها نسـبت به هفته گذشـته با اسـتقبال بهتری از سـوی خریداران مواجه شـدند. در این هفته ورق گالوانیزه 
و میلگـرد فـوالدی اقبال بیشـتری نسـبت بـه دیگر محصوالت داشـتند و شـمش فوالدی نیـز به میـزان قابل توجهی معامله شـد. 
شـرکت های فـوالد خوزسـتان، ورق خـودرو چهارمحال و بختیـاری، فوالد خراسـان، آهن و فـوالد ارفع و معدنـی و صنعتی چادرملو 

عرضه کنندگان مهم محصوالت فوالدی در هفته منتهی به 11 تیر ماه بودند.



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

51
 é شماره  é 172 تیر ماه 1400

بختیـاری، سه شـنبه هشـتم تیـر مـاه یـک هـزار 

تـن ورق گالوانیـزه را در بورس کاال عرضه کرد 

بـه  و  شـد  مواجـه  تنـی   650 تقاضـای  بـا  کـه 

ورق  گرفـت.  صـورت  معاملـه  میـزان  همیـن 

خـودرو باقـی محصـول خود را به تاالر مچینگ 

بـرد و 50 تـن دیگـر را در ایـن تـاالر معاملـه کرد 

تـا بـه ایـن ترتیـب حجـم معامـالت ایـن شـرکت 

به 700 تن برسد.

گالوانیـزه  ورق  خـودرو،  ورق  شـرکت 

خودرویی را را به قیمت 260 هزار و 200 ریال 

کـه  بـود  کـرده  عرضـه  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر باقـی مانـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 18 میلیارد و 

214 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 10 هزار تن شمش فوالدی در بورس  ■

کاال فروخت

سه شنبه هشتم تیر ماه، شرکت آهن و فوالد 

ارفـع توانسـت 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه هشـتم تیـر ماه 10 هـزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 20 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 132 هزار و 

16 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

امـا قیمـت معاملـه به دلیـل رقابت بـه 132 هزار 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازار  بـه  ریـال  و 128 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفته 132 میلیـارد و 

127 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت ورق خودرو، ورق گالوانیزه 
خودرویی را را به قیمت 260 هزار 

و 200 ریال به ازای هر کیلوگرم 
عرضه کرده بود که قیمت معامله 

بدون تغییر باقی ماند. این شرکت 
از معامله صورت گرفته 18 میلیارد و 
214 میلیون تومان درآمد کسب کرد
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معامله 10 هزار تنی شمش فوالدی چادرملو ■

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

هشـتم تیر ماه توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالد 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
مـاه  تیـر  هشـتم  سه شـنبه  چادرملـو،  صنعتـی 

10هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 21 هزار تنـی مواجه و 

این شرکت موفق به انجام معامله تمامی عرضه 

خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  چادرملـو، 

132هـزار و 16 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

عرضه 75 هزار تنی فوالد خوزستان ■

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی بـه 

11تیـر مـاه، 75 هـزار تـن محصـول فـوالدی اعـم از 

شـمش فـوالدی بـا گریدهـای 5SP و RST34-2 و 

نیز تختال را در بورس کاال عرضه کرد اما توانست 

تنهـا شـمش فـوالدی بـا گریـد 5SP را مورد معامله 

قرار دهد.

17 هزار و 500 تن شمش فوالدی »فخوز«  ■

معامله شد

فـوالد  شـرکت  مـاه،  تیـر  هشـتم  سه شـنبه 

خوزسـتان توانسـت 17 هـزار و 500 تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

فـوالد  نشـان می دهـد شـرکت  نمـودار 5   
خوزسـتان، سه شـنبه هشـتم تیـر مـاه 25 هـزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای 13 هزار تنی مواجه شد اما 12هزار 

تـن شـمش فـوالدی بـه فـروش رفـت. ایـن شـرکت 

باقـی شـمش خـود را در تـاالر مچینگ عرضه کرد 

کـه توانسـت پنـج هـزار 500 تـن دیگـر را بـه فروش 

برسـاند و جمـع فـروش شـمش آن بـه 17 هـزار و 

500تن برسد

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 132 هزار 

و 16 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

ایـن  قیمـت صـورت گرفـت.  بـا همیـن  معاملـه 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 231 میلیـارد و 

28میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

خوزسـتان شـنبه پنجـم تیـر 10 هـزار تـن شـمش 

بـورس کاال  بـا گریـد RST34-2 را در  فـوالدی 

معاملـه  و  متقاضـی  بـدون  کـه  کـرد  عرضـه 

رینـگ بـورس را تـرک کـرد. همچنیـن در روز 

خوزسـتان  فـوالد  مـاه،  تیـر  هشـتم  سه شـنبه 

40هـزار تـن تختـال را در بورس کاال عرضه کرد 

که معامله نشد.

بـه 132 هـزار و  بـود کـه قیمـت معاملـه  کـرده 

629ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت 

و  میلیـارد   132 گرفتـه  صـورت  معاملـه  از 

629میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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معامله میلگرد فوالد خراسان ■

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

11 تیـر مـاه، 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی بـا گرید 

5SP و نیـز میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه توانسـت تنهـا میلگـرد را 

معامله کند.

معامله 15 هزار و چهار تنی میلگرد فوالد  ■

خراسان

فـوالد  شـرکت  مـاه،  تیـر  نهـم  چهارشـنبه 

خراسـان موفـق شـد 15 هـزار و چهـار تـن میلگـرد 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی 

معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه نهـم تیر مـاه 15 هـزار و 4 تن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 36 هـزار و 608 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان 15 هزار و 4 تن معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

137هزار و 543 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 140  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

441ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

از معامله صورت گرفته 210 میلیارد و 717میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به 
قیمت 137 هزار و 543 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله به 140 هزار و 
441 ریال به ازای هر کیلوگرم 

رسید. این شرکت از معامله صورت 
گرفته 210 میلیارد و 717 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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www.sabanour.com

شرکت توسعه معدنى و صنعتى 

(سهامى عام)

سنگ آهن
کنسانتره

گندله

صبــانــور

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

(٠٢١)٨٨٦٨١٥٩٧(٠٢١)١٣-٨٨٦٨٢٣١٢
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احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی )زمزم ۳(

عبور تولید فصلی تختال از مرز دو میلیون تن

نقش بسیار مهم محصوالت اکسین در کشور
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، میثم شهنیانی 

آهـن  مگامـدول  پـروژه  احـداث  داشـت:  اظهـار 

بـا ظرفیـت تولیـد سـالیانه  اسـفنجی )زمـزم 3( 

1.76میلیـون تـن آهـن اسـفنجی، بـا درجـه فلـزی 

93درصـد و کربـن 2.2 درصـد بـر اسـاس کیفیـت 

مواد ورودی تعیین شده در طرح و با هدف تامین 

کمبـود آهـن اسـفنجی مـورد نیـاز، بـرای ایجـاد 

پایـداری تولیـد فعلـی و توسـعه های آتـی شـرکت 

فوالد خوزستان تعریف و در حال اجرا است.

پـروژه  ایـن  اقتصـادی  توجیـه  دربـاره ی  وی 

افـزود: ذکـر همیـن نکتـه کافی اسـت که تنهـا از 

محـل تفـاوت سـود حاصـل از تولیـد کمبـود آهـن 

اسـفنجی به جـای خریـد آن، حـدود سـه هـزار و 

500میلیـارد تومـان صرفه جویـی سـالیانه حاصـل 

خواهد شد.

شـهنیانی ادامه داد: قرارداد عملیات اجرایی 

این پروژه از نیمه دوم سال 1398 با سرمایه گذاری 

135 میلیون یورو آغاز شده و در حال حاضر بیش 

از 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در بیـان ویژگی هـای ایـن مگاپـروژه بـه 

مـواردی همچـون باالتریـن ظرفیـت تولیـد آهـن 

اسـفنجی با کیفیت مناسـب در بین طرح های 

مشـابه اجرا شـده در کشـور، دارا بودن سیسـتم 

افزایـش ظرفیـت  قابلیـت  کـه  اکسـیژن  تزریـق 

تولیـد آهـن اسـفنجی تـا 1.9 میلیـون تن در سـال 

را خواهد داشـت، به کارگیری تکنولوژی جدید 

در بخـش کـوره و افزایـش قطـر آن بـه 7.15 متـر، 

بهره گیـری از بیشـترین تعـداد Bay در طراحـی 

ریفرمر و استفاده از توان شرکت ها و سازندگان 

در  پـروژه  ارزش  درصـد   60 میـزان  بـه   داخلـی 

راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی کشـور 

اشاره کرد.

شـهنیانی در پایـان خاطرنشـان کـرد: در حـال 

حاضر به  دلیل عملیات ساخت و نصب تجهیزات 

این پروژه حدود 250 تا 300 نفر به  صورت مستقیم 

و حدود یک هزار و 500 نفر به  صورت غیرمستقیم 

مشغول به  کار هستند و پس از بهره برداری از این 

بـه   صـورت  نفـر  بـرای حـدود 200  نیـز  مگاپـروژه 

مسـتقیم و 800 نفـر بـه  صـورت غیـر مسـتقیم، 

اشتغال پایدار ایجاد می شود.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: با هـدف تامین آهن اسـفنجی مورد نیـاز جهت پایـداری خط تولید 
شرکت فوالد خوزستان، احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی )زمزم 3( در حال انجام است.

احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی )زمزم ۳(

ــــ

در راسـتای اجـرای برنامه هـای توسـعه ای ایمیـدرو و واحدهـای تابعـه در حوزه اکتشـاف، 977 میلیـون تن ذخیره سـنگ آهن طی 
6سال گذشته در کشور شناسایی شده است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، آمـار فـوق نشـان داده 

سـهم ذخیـره جدیـد از کل ذخایـر، معـادل 33 

درصد است.

فعالیـت  از  ناشـی  ذخایـر  کشـف  نتیجـه 

اکتشـافی طـی 6 سـال گذشـته نشـان داده، کل 

ذخایـر سـنگ آهن حـال حاضـر بـه دو میلیـارد و 

736 میلیون تن رسیده است.

برنامه هـای  ادامـه  بـا  شـده  پیش بینـی 

توسعه ای و راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، 

میـزان ذخایـر شناسـایی شـده سـنگ آهن تـا سـال 

1420، به میزان دو میلیارد تن دیگر افزایش یابد.

در این گزارش آمده اسـت، اکتشـاف پهنه ها 

در فازهـای شناسـایی و پی جویـی در 30 اسـتان 

شـامل 107 پهنـه بیـش از 660 هزار کیلومتر مربع 

گسـتره کشـور در راسـتای اهـداف کالن وزارت 

صنعـت معـدن و تجـارت در حـال اجـرا اسـت که 

80 درصد آن تکمیل شده است.

میزان شناسایی ذخیره سنگ آهن طی 6 سال گذشته به مرز یک میلیارد تن رسید
اکتشاف گسترده پهنه ها با راهبری ایمیدرو ادامه دارد ◄

به مناسبت روز صنعت و معدن اعالم شد؛
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محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

پورابراهیمـی در بازدیـد از کارخانه فـوالد راور با 

بیـان اینکـه اتفاقات خوبـی در این ایام برای این 

کارخانـه رقـم خـورده اسـت اظهـار داشـت: خـط 

اول تولیـد آهـن اسـفنج راور بـا ظرفیـت 35 هزار 

تن به بهره برداری رسید.

وی افزود: خوشـبختانه محصول تایید شـده 

آهن اسفنج کیفیت خوبی دارد و از استانداردهای 

باالیی برخوردار است.

مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 

پیگیری هـای  بـا  داد:  ادامـه  اسـالمی  شـورای 

انجام شده طی دو ماه آینده شاهد بهره برداری 

از خط دوم آهن اسفنجی به میزان 35 هزار تن 

خواهیـم بـود کـه ظرفیـت موجـود را بـه دو برابر 

افزایش خواهد داد.

وی تاکیـد کـرد: بـرای خـط سـوم تولیـد آهـن 

اسـفنجی برنامه ریـزی شـده کـه طـول یـک سـال 

شـده  پیش بینـی  و  راه انـدازی  و  نصـب  آینـده 

اسـت تـا سـال آینـده بتـوان بـرای بهره بـرداری از 

خط سوم برنامه ریزی کنیم. 

آهـن  مجمـوع  کـرد:  تصریـح  پورابراهیمـی 

اسـفنجی تـا سـال آینـده بـه حـدود 105 هـزار تـن 

خواهد رسـید که موازی با تولید آهن اسـفنجی 

در این مجتمع تولید آهن اسفنجی در مجتمع 

بـرای  برنامه ریـزی  راور  شهرسـتان  اقتصـادی 

ایجـاد واحـد تولیـد بیلـت در ایـن منطقـه انجام 

شده و با ظرفیت 100 هزار تن کار نهایی صورت 

گرفته است.

برنامـه  آینـده  مـاه  یـک  از  کـرد:  بیـان  وی 

اجرایـی و عملیاتـی ایجـاد تولیـد بیلـت در راور 

آغـاز خواهـد شـد و پیش بینی شـده بـرای حدود 

580 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

اشتغال زایی کرد.

حـدود  کـرد:  اضافـه  پورابراهیمـی  دکتـر 

700میلیـارد تومـان در ایـن طـرح سـرمایه گذاری 

شـده و ظـرف مـدت 16 مـاه طبـق توافـق انجـام 

شده قرار است که کار را تحویل داد و این اقدام 

به تکمیل زنجیره فعالیت های این واحد صنعتی 

در راور کمک خواهدکرد.

 وی تاکیـد کـرد: بعـد از اینکـه ظرفیـت آهـن 

از  بهره بـرداری  آغـاز  شـد،  کامـل  اسـفنجی 

مجموعه بیلت هایی که طراحی شـده عملیاتی 

خواهد شد.

پورابراهیمـی تصریـح کـرد: هم زمـان بـا این 

تولیـد  از  پـس  فراینـد  بـه  مربـوط  اقـدام  کار 

بیلـت در دسـتور کار قـرار گرفتـه و دو گزارش 

تهیـه لوله هـای بـدون درز و پـودر آلیـاژی تهیه 

شده است. 

وی ادامـه داد: ایـن مجموعـه اقدامـات در 

راور  شهرسـتان  از  محرومیـت  رفـع  راسـتای 

انجام شده است. 

بر اساس گزارشی از ایرنا، وی از مدیر و مسوالن 

شـرکت فـوالد و فرمانـدار راور تقدیـر و اضافـه کـرد: 

بیش از 90 درصد از نیروهایی که در این مجموعه 

مشغول به کار هستند، بومی هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی گفت: تجهیزات خط سـوم تولید آهن اسـفنجی در شهرسـتان راور تا یک 
سال آینده نصب خواهد شد و این خط در آن زمان به بهره برداری خواهد رسید.

خط سوم تولید آهن اسفنجی راور سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید

نماینده کرمان و راور مجلس شورای اسالمی:
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رکـورد تولید تختال در سـه ماهه اول سـال 1400 شکسـته شـد و فوالدمردان شـرکت فوالد مبارکـه در ناحیه ریخته گـری مداوم و 
فوالدسازی توانستند در بهار امسال تولید دو میلیون و 33 هزار تن تختال را به ثبت برسانند.

عبور تولید فصلی تختال از مرز دو میلیون تن
افزایش تولید در فوالد مبارکه به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد ◄

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

اکبـری  عبـاس  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 

در خصوص موفقیت ثبت  شده در تولید تختال 

طی سـه  ماهه اول امسـال به خبرنگار فوالد اظهار 

علی رغـم  گذشـته  مـاه  سـه  طـی  داشـت: 

محدودیت هـای مختلف بـه  ویژه در تامیـن مواد 

اولیه، همچنین محدودیت هایی که به  تازگی در 

بـا  آمـده،  وجـود  بـه  بـرق  و  آب  تامیـن  زمینـه 

برنامه ریزی هـای صـورت  گرفته و همت همکاران 

بیـش از دو میلیـون تـن تختـال در فـوالد مبارکـه 

تولید شد. این مقدار نسبت به مدت مشابه در 

سـال گذشـته بسـیار بیشـتر اسـت )میـزان تولیـد 

صـورت  گرفتـه در سـه  ماهـه 99 بـه میـزان یـک  

میلیون و 896 هزار تن تختال بوده است(.

تحریم ها و محدودیت انرژی هم حریف  ■

اراده فوالد مبارکه نشد

وی بیان کرد: میزان تختال تولید شده در سه  

ماهه اول امسـال نتیجه هماهنگی و برنامه ریزی 

تمامـی کارکنـان فعـال در کارخانـه فـوالد مبارکـه 

بوده و نشان داده فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه 

بـرای افزایـش تولیـد و بهـره وری بیشـتر، بـا وجـود 

همچـون  بین المللـی،  محدودیت هـای  همـه 

تحریم ها و مشکالت داخلی، کمبود منابع انرژی 

همچـون آب و بـرق و مشـکالت در تامیـن مـواد 

اولیه، توانسته اند بر تمامی مشکالت فائق آمده و 

امر تولید را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

تصریـح کـرد: این موفقیـت از میـزان قابل توجهی 

خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است. از سوی 

دیگـر، بخشـی از این تولید، محصـوالت صادراتی 

اسـت که قادر اسـت ارزآوری برای کشـور داشـته 

باشـد و در مجمـوع شـرایط اقتصـادی و افزایـش 

تولید فوالد در کشور را بهبود بخشد.

وی با اشاره به اینکه تولید بیش از دو میلیون 

قادراسـن  سـال  اول  ماهـه  سـه   در  تختـال  تـن 

نویدبخـش خبرهـای خـوش در زمینـه تولید سـال 

1400 باشد نیز اضافه کرد: با برنامه ریزی که برای 

سال 1400 انجام  شده و همچنین با توجه به شعار 

امسال، امیدوار هستیم بتوانیم افزایش تولید قابل  

توجه ای نسبت به سال 99 داشته باشیم.

افزایش تولید به اشتغال پایدار و توسعه  ■

اقتصادی منجر خواهد شد

اکبری محمدی ادامه داد: هر اندازه میزان 

صنایـع  اولیـه  مـاده  به عنـوان  فـوالد  تولیـد 

پایین دسـتی افزایـش پیـدا کنـد، ایـن بخـش بـا 

اطمینـان خاطـر و بـه سـهولت قـادر اسـت نیـاز 

خـود را تامیـن کنـد و ایـن امر به معنای اشـتغال 

زیـرا  اسـت؛  پایین دسـتی  صنایـع  در  بیشـتر 

همان گونـه کـه دانسـته ایم نزدیـک بـه 350 هـزار 

نفر در صنایع پایین دستی فوالد مشغول به کار 

هسـتند و هر اندازه این محصول که ماده اولیه 

بیشـتر  و  بهتـر  را  اسـت،  پایین دسـتی  صنایـع 

تولیـد و تامیـن کنیـم، اشـتغال در ایـن بخش هـا 

پایدارتـر خواهـد بـود و در نهایت اقتصاد کشـور 

جلـو  بـه   رو  بهتـری  بـا شـرایط  و  پایدارتـر شـده 

حرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در پایان از همت و 

مبارکـه  فـوالد  کارکنـان  همـه  بی وقفـه  تـالش 

خصوصـا کارکنان زحمت کش ناحیه فوالدسـازی 

و ریخته گری مداوم تشکر و قدردانی کرد.
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مجتمع فوالد خراسـان در راسـتای مسـئولیت اجتماعی خود برای حمایت از سـاخت داخل و ایجاد شـفافیت و امکان دسترسـی و 
شـرایط برابـر بـرای تامین کنندگان داخلی قطعـات، تجهیزات و مواد اولیه شـرایط ثبت نام در فهرسـت تامین کنندگان را تسـهیل 

کرده است.

ورود به باشگاه تامین کنندگان فوالد خراسان 
تنها با یک تلفن همراه

ارتباط تامین کنندگان با فوالد خراسان، به سهل ترین روش ممکن؛

بـه گـزارش »فلزات آنالین« وبه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، معاونـت خریـد 

شرکت با همکاری واحد فناوری اطالعات اخیرا 

بسـتری را فراهـم آورده کـه از تامین کننـدگان و 

سازندگان داخلی مواد اولیه و تجهیزات که قادر 

به تامین نیازهای بزرگ ترین قطب صنعت شرق 

کشـور هسـتند، بـا ایجـاد یک حسـاب کاربـری با 

اسـتفاده از یـک تلفـن همـراه و یـک خط اینترنت، 

به راحتی در فهرست تامین کنندگان این شرکت 

قرار بگیرند.

خریـد  معـاون  محمـدزاده،  صالـح  شـاهین 

مجتمع فوالد خراسان، با بیان این که هر کس که 

قادر به تامین نیازهای شـرکت  از یک پیچ و مهره 

ساده گرفته تا حیاتی ترین خدمات، تجهیزات و 

مـواد اولیـه. در داخـل کشـور باشـد، مـی توانـد بـا 

استفاده از نشانی SRM.Khorasansteel.ir وارد 

محیط ثبت نام شود و حساب کاربری مخصوص 

خـود را بـه راحتـی ایجـاد کنـد، اظهـار داشـت: 

کـردن  وارد  لـزوم  حـذف  دسترسـی،  سـهولت 

اطالعات غیرضروری و ایجاد محیطی کاربرپسند 

از اقداماتی است که با هدف تسهیل، شفافیت، 

تامین کننـدگان  بـه  نسـبت  بی طرفـی  و  برابـری 

داخلـی صـورت گرفتـه و در واقـع  پشـتیبانی و 

و  سـازندگان  همـکاری  مسـیر  از  مانع زدایـی 

تامین کننـدگان ایرانـی در ایـن حـوزه محقق شـده 

است.

وی افـزود: بـا حـذف لـزوم ورود اطالعات غیر 

ضروری و نیز کوچک ترین موانع برای ثبت نام در 

این سـامانه، شـرایطی را فراهم کرده ایم که افراد و 

مجموعه های توانمند از هر نقطه از کشور بتوانند 

بـا اسـتفاده از مرورگرهـای رایـج در محیـط رایانه یا 

در  و  کـرده  نـام  ثبـت  راحتـی  بـه  همـراه  تلفـن 

اعتبارسـنجی، دریافـت فهرسـت اسـتعالم هـا و 

مناقصات با خوداظهاری شرکت کنند. این اقدام 

عـالوه بـر مزایایـی کـه بـرای تامین کننـدگان دارد، 

صرفـه و صـالح شـرکت را از طریـق دسترسـی بـه 

توانمندی هـای  و  پتانسـیل ها  از  کثیـری  جمـع 

داخلی فراهم می کند. 

مدیر فناوری اطالعات مجتمع فوالد خراسان 

هـم بـا بیـان اینکه در پاسـخ به مشـکالت و نظرات 

تامین کنندگان نسـبت به سـامانه قدیم و جهت 

سـهولت کاربـری، »سـامانه مدیریـت ارتبـاط بـا 

تامین کنندگان فوالد خراسان« در محیطی »جدید 

و کاربرپسند« طراحی، پیاده سازی و استقرار یافته 

اسـت، جلوگیری از سـردرگمی تامین کنندگان در 

کاربری سـامانه، سـهولت دسترسـی به اطالعات 

استعالم و مناقصات، سهولت پاسخ به استعالم ها 

و ثبـت قیمـت، مشـاهده سـوابق اسـتعالم ها و 

سفارشـات یـک تامین کننـده، پیگیـری وضعیـت 

مهم تریـن  از  را  ارسـالی  کاالهـای  رسـید  و  ورود 

مزایای این سامانه برشمرد.

ایـن ترتیـب می تـوان گفـت اینـک فـوالد  بـه 

خراسان با حذف بروکراسی زائد، کاهش فاصله با 

ارائـه دهنـدگان کاال و تجهیـزات، توجـه بیـش از 

پیـش بـه سـهولت کار، بسـتری شـفاف، کارآمـد و 

آسان را برای تعامل با تامین کنندگان و حمایت از 

ساخت داخل برداشته است.
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سرپرسـت شـرکت فوالد اکسـین گفـت: محصوالت اکسـین نقش بسـیار مهمی در بومی سـازی بسـیاری از تجهیـزات و تکمیل 
پروژه های صنعتی کشور داشته است.

نقش بسیار مهم محصوالت اکسین در کشور
افزایش تولید در فوالد مبارکه به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد ◄

سرپرست شرکت فوالد اکسین مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد اکسـین، امین آسـیابان در 

محصـوالت  در  اکسـین  دسـتاوردهای  تشـریح 

اظهار داشت: شرکت فوالد اکسین خوزستان، با 

بازارهـای  و  صنایـع  نیازمنـدی  تامیـن  رویکـرد 

بومی سـازی  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  هـدف، 

بسیاری از تجهیزات و تکمیل پروژه های صنعتی 

در کشـور داشـته اسـت. ایـن شـرکت توانسـته 

است به میزان قابل توجهی ورق های استراتژیک 

در حوزه هـای نفـت، گاز، پتروشـیمی، معـدن و 

راه سازی را تامین کند.

وی افزود: از جمله مهم ترین پروژه ها می توان 

بـه تولیـد انبـوه )حـدود 360 هـزار تـن( ورق هـای بـا 

گریـد »API5L X60MS« پـروژه خـط لولـه انتقـال 

نفـت خـام از گـوره بـه جاسـک، تولیـد ورق هـای با 

گرید »API5L X70PSL2« برای ساخت لوله های 

56 اینـچ انتقـال گاز، تولیـد ورق هـای بـا گریـد  

سـاخت  منظـور  بـه   »A283GR.C-NACE«

گریــدهـــای  بـا  ورق  تولیـد  جاسـک،  مخـازن 

»30CRNiMo8« و »C45« برای ساخـت قطعـات 

با استحکـام تسلیم باال و همچنین بومی سازی و 

و   »OXINAR400« ورق هـای ضدسـایش  تولیـد 

»OXINAR450« اشاره کرد.

سرپرسـت شـرکت فـوالد اکسـین خاطرنشـان 

کـرد: همچنیـن با تشـکیل کارگروه مشـترک میان 

فـوالد اکسـین، ایمیـدرو، جهـاد دانشـگاهی، فوالد 

مبارکه و فوالد اسفراین، مطالعات فنی و بازرگانی 

فـوالدی  ورق هـای  تولیـد  منظـور  بـه  اولیـه 

»Cryogenic« صـورت گرفتـه اسـت. ایـن ورق هـا 

فشـار  تحـت  و  ذخیـره  مخـازن  سـاخت  بـرای 

مایع شـده  گازهـای  سـایر  و  نیتـروژن  اکسـیژن، 

)همانند »LPG« و »LNG«( کاربرد دارند.

وی در رابطه با محصوالت جدید فوالد اکسین 

بیـان کـرد: یکـی از ویژگی هـای خـاص این شـرکت 

خـواص  اسـاس  بـر  نـورد  عملیـات  نـوع  تعییـن 

بـا  مطابـق  و  مشـتریان  نظـر  مـورد  مکانیکـی 

اسـتاندارهای بین المللـی اسـت. تجهیـزات خـط 

نـورد شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان به گونـه ای 

طراحـی شـده  اسـت کـه قابلیـت انجـام عملیـات 

 ،)CR( نـورد بـه چهـار روش شـامل نـورد معمولـی

نـورد   ،)TCR( دمـا  نظـر  از  کنترل شـده  نـورد 

 )TMR( ترمومکانیکال همراه با خنک کاری در هوا

و نـورد ترمومکانیـکال همراه با خنک کاری توسـط 

آب )TMR+ACC( را دارد.

دیگـر،  طـرف  از  کـرد:  عنـوان  آسـیابان 

گونه هـای  شـرکت  جدیـد  تولیـدی  محصـوالت 

فـوالدی مختلفـی را شـامل می شـوند. ورق هـای 

 API5L« گریدهـای  بـا  فـوالدی  عریـض 

 API5L«  ،»API5L X52PSL2«  ،»X42PSL2

X60MS« و »API5L X70PSL2« جزو فوالدهای 

میکروآلیـاژی هسـتند کـه عـالوه بـر مصـرف در 

صنایـع نفـت و گاز، بـا فنـاوری خـاص و بـه روش 

نورد ترمومکانیکال تولید می شوند.

ورق هـای  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  وی 

و   »OXINAR400« گریدهـای  بـا  ضدسـایش 

»OXINAR450« جـزو فوالدهایـی هسـتند کـه 

عـالوه بـر اینکـه در سـاخت تجهیـزات راه سـازی 

فراینـد  از  آن هـا  تولیـد  بـرای  کار می رونـد،  بـه 

تمپـر،  و  کوئنـچ  به ویـژه  حرارتـی،  عملیـات 

کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  اسـت.  شـده  اسـتفاده 

ورق هـای فـوالدی ضدسـایش و بـا اسـتحکام باال 

 )High Strength Wear Resistant Plates(

جـزو ورق هـای مصرفی خـاص در صنایع داخلی 

کشـور هسـتند و بـه علـت فقـدان تکنولـوژی و 

تولیـد ایـن ورق هـا در اشـل صنعتـی، تامیـن نیاز 

صـورت  واردات  طریـق  از  داخلـی  صنایـع 

می گیـرد. درآمدزایـی تولیـد ورق ضدسـایش به 

هیـچ عنـوان قابل مقایسـه با محصـوالت معمول 

نیسـت و ایـن موضـوع بـه دلیل خاص بـودن این 

نـوع فوالدهـا و بـاال بودن تکنولـوژی و تجهیزات 

تولیدی آن هاست.

سرپرسـت شـرکت فـوالد اکسـین مطرح کـرد: 

 »A283GR.C-NACE« ورق های با گرید فوالدی

و »NACE-70,A516GR« جـزو دسـته فوالدهـای 

ایـن ورق هـا بـرای  مقـاوم در برابـر خوردگی انـد. 

ساخت مخازن ذخیره تحت فشار نفت و گاز در 

می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تـرش  محیـط 

محصـوالت فـوق بـه روش نـورد ترمومکانیـکال و 

حرارتـی  عملیـات  فراینـد  انجـام  همچنیـن 

نرماالیزینگ تولید می شوند.

آسـیابان ابـراز کـرد: ورق هـای بـا گریـد فـوالدی 

 ،»2-EN10028« مطابق با استاندارد ،»P355GH«

بـه منظـور سـاخت مخـازن بـا دمـای کاری بـاال 

نـورد  روش  بـه  محصـول  ایـن  دارنـد.  کاربـرد 

ترمومکانیکال و همچنیـن انجام فرایند عملیات 

حرارتی نرماالیزینگ تولید می شود.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: ورق هـای بـا گریـد 

 »S690Q« و »C45« ،»30CRNiMo8« فـوالدی

جـزو دسـته فوالدهـای بـا اسـتحکام تسـلیم بـاال 

هستند و درموارد صنعتی خاص به کار می روند 

کـه نیـاز به اسـتحکام های بـاال دارنـد. روش تولید 

همـراه  بـه  کنترل شـده  نـورد  انجـام  ورق هـا  ایـن 

عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر است.
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مدیرعامـل گـروه صنعتـی ایران خـودرو گفت: تمرکـز ایران خـودرو بر داخلی سـازی قطعات مـورد نیاز با هدف رشـد اقتصـادی در 
صنعت خودرو، صرفه جویی ارزی و مقاوم سازی تولید در برابر تحریم ها است.

تمرکز ایران خودرو، داخلی سازی قطعات برای مقابله با تحریم ها است
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایران خـودرو ، گروه صنعتی ایـران خودرو 

در راسـتای تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و 

تفاهم نامـه  کشـور،  صنعتـی  اسـتقالل  توسـعه 

همکاری با یکی از سازندگان مطرح در شهرستان 

محالت برای تولید شیشـه ضد آفتاب )سـوالر( با 

سـرمایه گذاری بیـش از 40 میلیـون دالر بـه امضـا 

رساند. این تفاهم نامه در سفر یک روزه مدیرعامل 

گـروه صنعتـی ایران خـودرو بـه اسـتان مرکـزی، بـا 

در  دلیجـان  و  محـالت  مـردم  نماینـده  حضـور 

مجلس شـورای اسـالمی، معاون اسـتاندار اسـتان 

مرکزی و فرماندار محالت به امضا رسید.

نماینـده مـردم محـالت و دلیجـان در مجلـس 

شـورای اسـالمی، در مراسـم عقـد ایـن تفاهم نامـه، 

در مسـیر  ایران خـودرو  گام هـای  داشـت:  اظهـار 

نهضت داخلی سازی قطعات و کاهش وابستگی ها 

و ازربری محصوالت قابل تقدیر است.

علیرضا سلیمی خاطرنشان کرد: با امضای این 

تفاهم نامـه بـا همـکاری بخش خصوصـی، در آینده 

نزدیک از واردات شیشه سوالر بی نیاز خواهیم شد.

وی اضافه کرد: دغدغه مدیرعامل ایران خودرو 

خودکفایـی و اسـتفاده از تـوان داخلـی اسـت و 

تاکنـون ثابـت کـرده اگـر کشـور بـه نیـروی جـوان 

اعتماد کند، منشا تحوالت در صنعت و اقتصاد 

خواهیم بود. 

سـلیمی عضـو هیئت رئیسـه مجلـس شـورای 

اسـالمی، با بیان اینکه تعلل باعث عقب ماندگی 

خواهـد شـد ادامـه داد: ایران خـودرو بـا مدیریـت 

جهـادی و بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی در 

محصـوالت  توانسـت  تحریمـی  سـخت  شـرایط 

جدید و مشتری پسندی را طراحی و تولید کند.

محمدرضـا ناظـری، فرمانـدار محالت نیـز در 

این مراسم تصریح کرد: با همراهی گروه صنعتی 

ایران خودرو چرخ توسعه صنعتی در این شهرستان 

روند پرشتابی خواهد یافت. 

و  تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  کـرد:  اضافـه  وی 

ایران خـودرو  سـوی  از  داخلـی  تـوان  از  اسـتفاده 

اقدامـی ارزشـمند در جهـت ایجـاد فرصت هـای 

شغلی است.

ناظـری تاکیـد کـرد: ظرفیت هـای صنعتـی و 

معدنی خوبی در استان و شهرستان وجود دارد و 

امیدواریم این همکاری ها ادامه دار باشد.

فرشـاد مقیمـی نیـز در مراسـم امضـای ایـن 

تفاهم نامـه بیـان کـرد: ایران خـودرو آمـاده هرگونـه 

همـکاری بـا شـرکت های قطعه سـاز اسـتانی بـرای 

تولید قطعات با استاندارد و کیفیت باال در جهت 

تامین نیاز خطوط تولیدی خود است.

بـر  ایران خـودرو  تمرکـز  داد:  ادامـه  وی 

داخلی سـازی قطعـات مـورد نیـاز بـا هـدف رشـد 

اقتصادی در صنعت خودرو، صرفه جویی ارزی و 

مقاوم سازی تولید در برابر تحریم ها است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید 

بر اینکه ساالنه یک میلیون و نیم متر مربع شیشه 

مورد نیاز ایران خودرو است، تصریح کرد: استفاده 

از ظرفیت هـای داخلـی، کاهـش ارزبـری و افزایش 

اشتغال از ثمرات این تفاهم خواهد بود.

مقیمی با بیان اینکه در بازدید قبلی از استان 

مرکـزی، اقدامـات خوبـی بـرای همـکاری و تولیـد 

تولیـد  کـرد:  اضافـه  گرفتـه،  صـورت  قطعـات 

المپ های ال.ای.دی در این استان یکی از ثمرات 

بـا بخش خصوصـی اسـت و  امضـای تفاهم نامـه 

امیدواریم در آینده نزدیک جشن خودکفایی تولید 

شیشه سوالر را در محالت برگزار کنیم. 

مدیرعامل گروه صنعتـی ایران خودرو با اشـاره 

به بازدید صبح امروز از نمایندگی ایران خودرو در 

بـه  توجـه  کـرد:  تصریـح  محـالت،  شهرسـتان 

خواسـته های به حق مشـتری و تحویل خودرو در 

کوتاه ترین زمان از برنامه ایران خودرو برای افزایش 

رضایت مشتری خواهد بود.

بـا  برخـط  جلسـات  برگـزاری  داد:  ادامـه  وی 

بـرای  ایران خـودرو  مدیـران  و  مجـاز  نمایندگـی 

سرعت بخشیدن به خواسته های مشتری در بازه 

زمانی مختلف صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش شایان ذکر است، مقیمی 

در سـفر یـک روزه بـه اسـتان مرکـزی، عـالوه بـر 

امضای تفاهم نامه با شرکت سنگ سازان شهرستان 

محالت، از قطعه سازان ایران خودرو در این استان 

از جملـه سـویاپ صنعـت، الیـاف ترمـه صـدف 

بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید در این 

واحدهـای تولیـدی قـرار گرفـت. بازدیـد از خطوط 

تولیـد قطعه سـازان پوالسـا و امیـد فنـر در شـهرک 

صنعتـی محمود آبـاد قـم نیـز از دیگـر برنامه هـای 

مدیرعامل ایران خودرو بود.
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همزمـان بـا تعمیرات اساسـی ایسـتگاه ریخته گری شـماره 5 ، نصب برج هـای خنک کننده هیبریدی ایسـتگاه ریخته گری شـماره 
5، تعمیرات اساسـی آگلوماشـین شـماره 4 و تعمیرات اساسـی کوره بلند شـماره 2، عملیات تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور 

شماره 2 نیز با موفقیت انجام شد.

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کنورتور شماره 2 
بخش فوالدسازی

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهن اصفهـان، محمدرضا 

بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  مدیـر  یزدان پنـاه 

نگهـداری و تعمیـرات شـرکت بـا اعـالم ایـن خبـر 

اظهـار داشـت: در تعمیـرات کنورتور شـماره 2 با 

توجـه بـه گذشـت بیـش از پنـج سـال از تعویـض 

کلـی لوله هـای اکران دیـگ، الیه داخلی لوله های 

دیـگ از ارتفـاع 14 تـا 22 متـری تعویـض و کلیـه 

عیـوب مرتبـط، کلکتورهـا و فیلترهـای اکران هـا 

اصالح شد. با این کار عالوه بر افزایش بهره وری 

انتقـال حـرارت کنورتـور، توقفـات مکرر ناشـی از 

افزایـش  نیـز  فـوالد  تولیـد  و  کاهـش  اشـکاالت 

خواهد یافت.

وی اضافه کرد: در تعمیرات اخیر با توجه به 

شـدید  آب ریـزی  و  فرسـودگی  و  دفورمگـی 

لوله هـای اکـران، برنامه ریـزی  الزم جهـت توقـف 

تعویـض  مبنـای  بـر  شـماره 2  کنورتـور  روزه   21

ردیـف داخلـی لوله ¬هـای اکـران دیـگ از 14 تـا 

جهـت  و  شـیفت  سـه  صـورت  بـه  22متـری 

راه اندازی هرچه سـریع تر کنورتور انجام گرفت. 

الزم بـه توضیـح اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز بـا 

محوریـت فعالیـت تعمیراتـی لوله  های دیـگ در 

سـال 1395 چهـار وجـه اکران  هـا از 14 تا 25 متری 

)شـامل دو ردیـف داخلـی و خارجـی دیـگ طـی 

24روز( و در سـال 1399 بـه مـدت 16 شـبانه روز 

متـری  ارتفـاع 6  تـا  لوله هـا  بیرونـی  ردیف هـای 

اکران عقب از باالی رینگی تعویض شده است.

از  ادامـه داد: کنورتـور شـماره 2  یزدان پنـاه 

سـاعت 20 مـورخ 26 اردیبهشـت مـاه متوقـف و 

پـس از تخریـب نسـوز، فعالیت  های مکانیکـی از 

بامـداد 27 اردیبهشـت مـاه آغـاز شـد. بـا اتمـام 

تعویـض  ماننـد  مکانیکـی  مهـم  فعالیت هـای 

12شاخه ریل فوالدبر، 12 شاخه دامکار، 10صفحه 

ریلـی زیـر کنورتـور و دمونتـاژ تجهیـزات مکنـده 

شـماره 2 )جهـت نقشـه برداری از تجهیـزات آن و 

مونتاژ مجدد(، عملیات نسوز چینی از 9 خرداد 

مـاه آغـاز شـده و تـا 11 خـرداد مـاه به اتمام رسـید. 

در ادامـه و پـس از تسـت و آب گیـری دیـگ، ایـن 

کنورتور، 16 خرداد ماه به مدار تولید پیوست.

محمود شفیعی، معاون برنامه ریزی و تعمیر 

تجهیزات مکانیک مهندسی نت در رابطه با این 

تعمیرات تصریح کرد: کلیه فعالیت های آمادگی 

تعمیرات مانند خم کاری، ساخت شاسی پنل ها، 

روی  لوله هـا  جـوش کاری  و  فیـت آپ  نصـب، 

از  تنش زدایـی  عملیـات  همچنیـن  و  شاسـی ها 

لوله ها پس از کنترل، اندازه برداری و بررسی دیگ 

در توقفـات مختلـف کوتـاه قبـل از آغاز تعمیرات 

اساسی انجام و مورد بررسی دقیق قرار گرفت. با 

این کار کلیه فعالیت های حین توقف کنورتور در 

کمترین زمان ممکن نسـبت به سـوابق تعمیرات 

مشابه و در 21 روز به اتمام رسید.

محمدرضـا اسـماعیل زاده، معـاون تجهیـزات 

بـر  عـالوه  کـرد:  بیـان  نیـز  فوالدسـازی  انرژتیـک 

تعویـض لوله هـای اکران دیگ 2 به علت نفـوذ آب 

افزایـش  نتیجـه  در  و  لوله هـا  زیـاد  فرسـودگی  و 

بهـره وری تولیـد، بازسـازی کلکتورهـای 18 متـری، 

بازکردن در پوش درام و تعویض اتصاالت، بازسازی 

آچارکشـی  و  گاز، سـرویس  تصفیـه  پـارت  بیلـی 

شـیرهای  تعویـض  و  سـرویس  اکـران،  فیلترهـای 

عملیـات  اجـرای  و  سیرکوالسـیون  پمپ خانـه 

از مجموعـه کیسـینگ مکنـده 2  نقشـه برداری 

قـرار  دسـتورکار  در  تعویـض،  و  سـاخت  جهـت 

گرفت. با توجه به اجرای موفق تعمیرات اساسی 

در  نیـز  مشـابه ای  عملیـات  شـماره 2،  کنورتـور 

دیگ هـای 2 و 3 بـا برنامه ریزی دقیق تر و اسـتفاده 

از تجربیات این تعمیرات انجام خواهد شد.

توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل  امیـدی،  جعفـر 

صنعـت لنجـان با اشـاره بـه ضرورت اتمـام هرچه 

سـریع تر فعالیت هـای مرتبـط بـا دیـگ 2 اضافـه 

کـرد: برنامه ریـزی الزم جهـت تامیـن نیروهـای 

پوشـش دهی 24 سـاعته  بـا  انسـانی متخصـص 

تعمیـرات  طـول  در  دیـگ  داخـل  فعالیت هـای 

توسط شرکت توسعه صنعت لنجان انجام شد.

وی با اشاره به چالش های متعدد پیش رو در 

این تعمیرات ادامه داد: با توجه به تعویض تنها 

یـک الیـه از لوله هـای اکـران، ضـروری بـود تـا در 

کلیـه مراحـل بـرش کاری، از لوله هـای الیـه دوم 

حفاظـت کامـل به عمل آیـد. لذا عالوه بـر اجرای 

سـریع فعالیت هـا، کلیـه نظارت هـای الزم جهت 

کل  در  نیـز  آن هـا  کیفیـت  بـا  و  دقیـق  اجـرای 

21شبانه روز تعمیرات لحاظ شده است.
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معـاون بهره بـرداری و عضو هیئـت مدیره ذوب آهـن اصفهان گفت: در حـال حاضر، شـرکت ذوب آهن اصفهان حـدود 500 میلیارد 
تومان برای خرید پسـاب شـهرهای اطراف سـرمایه گذاری کرده اسـت؛این شـرکت در قراردادی با شـرکت آب و فاضاب اسـتان 

اصفهان تاش دارد تا این پساب را وارد کارخانه ذوب آهن کند.

قراردادهای ذوب آهن برای خرید پساب های شهرهای اطراف

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

مهـرداد  اصفهـان،  آهـن  عمومـی شـرکت ذوب 

بـرای  شـرکت  ایـن  برنامه هـای  دربـاره  توالئیـان 

کاهش میزان مصرف آب اظهار داشـت: شـرکت 

اجـرای  و  برنامه ریـزی  بـا  اصفهـان  ذوب آهـن 

وجـود  بـا  اسـت  توانسـته  مختلـف  پروژه هـای 

افزایـش میزان تولیـدات خود، میزان مصرف آب 

را کاهـش دهـد. ایـن اتفـاق در پروژه هـای متعدد 

شـرکت بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز دنیـا و 

تغییر تجهیزات روی داده است.

وی اضافـه کـرد: تبدیل ایسـتگاه ریخته گری 

بـا  ریخته گـری  ایسـتگاه  بـه  روسـی  قدیمـی 

تجهیزات ایتالیایی یکی از این پروژه های مذکور 

است که توانست مقدار قابل توجهی از مصرف 

آب این شرکت را کاهش دهد.

مدیـره  هیئـت  عضـو  و  بهره بـرداری  معـاون 

ذوب آهـن اصفهـان بـا اشـاره بـه دیگـر پروژه هـای 

ایـن شـرکت در جهـت کاهش میزان مصـرف آب 

تصریـح کـرد: نـگاه مدیـران شـرکت ذوب آهـن به 

آب، یـک نـگاه ریالـی نیسـت زیـرا آب موضوعـی 

اسـت کـه اگر نباشـد، کارخانه قـادر نخواهد بود 

به تولید خود ادامه دهد، بنابراین زمانی که آب 

نیسـت، شـرکت مجبـور اسـت بـرای خریـد آن، 

مبالـغ هنگفتـی را پرداخـت کنـد. در نتیجـه این 

شـرکت تـالش دارد تـا بـا اجـرای پروژه هـای خـود، 

اسـاس نیـاز تولیـد خـود را به آب کاهـش دهد. با 

قادریـم  امـر،  ایـن  تحقـق  ایـن حـال در صـورت 

جلـوی توقف هـای تولیـد را گرفتـه کـه بـه نوعـی 

صرفه اقتصادی برای شرکت دارد.

توالئیـان در ایـن خصـوص بیـان کـرد: در حال 

حاضر ذوب آهن اصفهان در منطقه ای قرار دارد 

که آب بسیار مسئله حیاتی است. در این راستا 

ایـن شـرکت بـا تبدیل برج هـا و ایجاد تصفیه خانه 

تالش کرده است که در مصرف آب صرفه جویی 

کنـد. بـه عنـوان مثـال، اخیـرا ایـن شـرکت بـرای 

جدیـد  تکنولـوژی  از  خنک کننـده  برج هـای 

هیبریدی استفاده کرده است.

مدیـره  هیئـت  عضـو  و  بهره بـرداری  معـاون 

ذوب آهـن اصفهـان دربـاره دیگـر برنامه هـای این 

شـرکت بـرای کاهـش مصـرف آب ادامـه داد: در 

حـال حاضـر شـرکت ذوب آهـن اصفهـان حـدود 

500 میلیـارد تومـان بـرای خرید پسـاب شـهرهای 

اطـراف سـرمایه گذاری کـرده اسـت. این شـرکت 

توانسـته اسـت بـا شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

وارد  را  پسـاب  ایـن  تـا  ببنـدد  قـرارداد  اصفهـان 

کارخانـه ذوب آهـن کنـد. از سـوی دیگـر حـدود 

جهـت  تصفیـه  بـرای  نیـز  تومـان  میلیـارد   250

استفاده در صنایع تخصیص داده شده است.

توالئیـان ابـراز امیـدواری کـرده و اضافـه کرد: 

درصورتـی کـه پروژه هـای مذکور با موفقیت اجرا 

شـد، پیش بینی شـده اسـت که حدود 40 درصد 

از نیاز شـرکت ذوب آهن اصفهان به برداشـت از 

آب زاینـده رود کاهـش یابـد. امیدواریم با تحقق 

چنین رویدادهایی میزان برداشـت آب از زاینده 

رود را کمتر کنیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان خبر داد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

66
é 1400  تیر ماه é 172  شماره 

انجمـن جهانـی فـوالد از حضور ایـران در بین 10 کشـور تولیدکننده برتر فوالد جهان طی پنج ماهه نخسـت سـال جـاری میادی 
خبر داد.

ایران همچنان در میان 10 فوالدساز برتر جهان جای دارد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایـع معدنـی ایران)ایمیـدرو(، انجمـن جهانـی 

تازه تریـن  در   World Steel Association فـوالد 

گزارش خود، اسامی برترین کشورهای فوالدساز 

جهـان و میـزان تولیـد محصـول آن هـا طـی پنـج 

ماهه نخست سال جاری میالدی را منتشر کرد. 

ایران طی مدت مورد اشاره با تولید 12 میلیون و 

500 هـزار تـن فـوالد خـام توانسـت همچنـان در 

رتبه دهم جهان بایستد و جایگاه خود را در میان 

برتریـن فوالدسـازان جهـان حفظ کنـد. این میزان 

تولیـد حاکـی از رشـد 9.2 درصـدی تولیـد فـوالد 

خام ایران نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 

میالدی است.

ایـن در حالـی اسـت کـه مجمـوع تولیـد 64 

فوالدسـاز جهـان طـی 5 ماهه نخسـت سـال 2021 

میالدی به 837 میلیون و 500هزار تن رسـید که 

افزایـش 14.5 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال گذشته را نشان داده است.

رشد 7.7 درصدی تولید ماه می ■

همچنین میزان تولید فوالد ایران طی ماه مه 

2021 میـالدی شـاهد رشـد 7.7 درصـدی نسـبت 

به مدت مشابه سال گذشته بود و دو میلیون و 

600 هزار تن به ثبت رسید.

میـزان تولیـد جهانـی فـوالد در ایـن دوره یک 

مـاه نیـز 174 میلیـون و 400 هـزار تـن اعـالم شـد 

که حاکی از رشـد 16.5 درصدی نسـبت به ماه 

مـه 2020 میـالدی اسـت. انجمـن جهانـی فـوالد 

در ایـن گـزارش تصریـح کرد: چیـن با تولید 473 

میلیـون و 100 هـزار تـن )13.9 رشـد نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته(، هنـد بـا تولیـد 48 

میلیون و 600 هزار تن )33.6 درصد رشد(، ژاپن 

با تولید 40 میلیون تن )9.1 درصد رشد(، ایاالت 

متحـده آمریـکا بـا تولیـد 34 میلیـون و 800 هـزار 

تولیـد  بـا  روسـیه  و  رشـد(  درصـد   10.6( تـن 

31میلیـون و 900هـزار تـن )7.9 درصـد رشـد( پنج 

فوالدسـاز برتر جهان در پنج ماهه نخسـت سـال 

جاری میالدی بودند.

همچنین کره جنوبی با تولید 29 میلیون و 

بـا  آلمـان  6.9 درصـدی(،  )رشـد  تـن  هـزار   300

)رشـد 13.6 درصـدی(،  تـن  میلیـون  تولیـد 17 

ترکیـه بـا تولیـد 16 میلیـون و 300 هزار تن )رشـد 

21.2 درصـدی( و برزیـل بـا تولیـد 14 میلیـون و 

بـه  فـوالد )رشـد 20.3 درصـدی(  تـن  900 هـزار 

ترتیـب در رتبه هـای 6 تـا 9 تولیـد فـوالد جهـان 

میـالدی   2021 سـال  نخسـت  ماهـه  پنـج  طـی 

قرارگرفتند.
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مدیـر بازرگانـی شـرکت معدنی و صنعتی چادرملـو گفت: چادرملـو در عرضه محصوالت خود به بورس کاال پیشـگام بـوده و عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال سبب ایجاد شفافیت در این بازار خواهد شد.

عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال 
شفافیت ایجاد خواهد کرد

مدیر بازرگانی چادرملو:

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن«، حسـین اطمینـان بـا اشـاره بـه نامتعـادل 

بودن سود حاصل از عرضه مواد فوالدی در کشور 

اظهار داشـت: بخش اعظم سـود در زنجیره فوالد 

به سمت فوالدسازها سرازیر شده و تامین کنندگان 

مواد اولیه از این سود بی نصیب هستند.

قیمت گذاری هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دستوری طی سال های اخیر به  ویژه در صنعت 

فـوالد نتوانسـته اثـر مثبتـی در فرآینـد عرضـه و 

تقاضـا داشـته باشـد و مشـکالتی را نیـز بـه ایـن 

کـرد:  اضافـه  اسـت،  کـرده  تحمیـل  صنعـت 

چادرملـو در عرضـه محصـوالت خـود بـه بـورس 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بـوده  پیشـگام  کاال 

چادرملو از معدود شرکت هایی است که دارای 

زنجیره کامل تولید است.

مدیـر بازرگانـی شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملو ادامه داد: هدف از این اقدام که مورد 

تاکیـد مدیرعامـل شـرکت بـوده که واقعی  شـدن 

قیمت سنگ آهن است، زیرا امروز یکی از دالیل 

عدم پیشـرفت بخش خصوصی در حـوزه معدن، 

نبود جذابیت قیمتی در این بخش است.

اطمینـان، ضمـن حمایـت از عرضـه تمامـی 

محصـوالت در بـورس کاال بیـان کـرد: در صورت 

عرضـه همـه محصـوالت در بـورس  کاال زمینـه 

شـفافیت الزم ایجـاد و زنجیـره بـه ثبـات نسـبی 

خواهد رسید اما نکته مهم آن است که در سال 

99 ایـن اتفـاق رخ نـداد و یـک سـردرگمی در بیـن 

فعـاالن معدنـی و فـوالدی به  وجـود آمـد. بنابراین 

امـروز نبـود یک فرایند اسـتاندارد قیمت گـذاری 

مشکل اساسی و بزرگ این حوزه است.

اوصـاف  ایـن  تمـام  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

نسبت های قیمت مواد معدنی به شمش فوالدی 

چندان منطقی نیست، تصریح کرد: وقتی قیمت 

سنگ آهن، کنسانتره و گندله به صورت دستوری 

تعیین شده باشد، نباید قیمت محصوالت فوالدی 

به صـورت آزاد محاسـبه و آن را بـه حـال خـود رهـا 

کرد زیرا با توجه به وضعیت هزینه های اکتشاف، 

اسـتخراج، هزینه هـای حمـل و نقـل، هزینـه تمـام 

شـده سـنگ آهـن و کنسـانتره بسـیار بـاال اسـت و 

قیمت فعلی کنسانتره برای تولید مقرون به صرفه 

نسبت، به ویژه برای معادن کوچک مقیاس که از 

تـوان کمتـری بـرای فـرآوری سـنگ آهن برخـوردار 

هستند و گاهی دچار زیان شده اند.

بـه  بـه مجهـز شـدن چادرملـو  بـا اشـاره  وی 

تجهیـزات حفـاری عمیـق بیـان کـرد: چادرملـو با 

شناسایی پهنه های جدید، پیگیری های مستمر 

بـرای بهره بـرداری از آن هـا را در دسـتورکار خـود 

امـا متاسـفانه رونـد صـدور مجوزهـا  قـرار داده 

بسیار کند و زمان بر شده است.

بـه  کـرد:  تصریـح  چادرملـو  بازرگانـی  مدیـر 

معـدن  زنجیـره  کـردن  متعـادل  پیگیـر  شـدت 

تمـام  عرضـه  راه،  اصلی تریـن  کـه  هسـتیم 

هـدف  بـا  آزاد  مکانیـزم  یـک  در  محصـوالت 

قیمت گذاری بر اساس رقابت آزاد است و بدون 

مـواد  داخلـی  عرضـه  کار،  ایـن  انجـام  بـا  شـک 

معدنـی بـرای همـه فعـاالن جـذاب خواهـد شـد و 

زمینـه رشـد، توسـعه و اشـتغال و از همـه مهم تـر 

شفافیت بیشتر را فراهم خواهد کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، اطمینان با اشـاره 

بـه اینکـه امـروز بازارهـای جهانـی نـگاه مثبتی به 

مـواد معدنـی ایـران بـه  ویـژه محصـوالت فـوالدی 

ایـران دارد، اضافـه کـرد: پیش بینـی شـده بعـد از 

فروکش کردن همه گیری کرونا در جهان به  ویژه 

در حـوزه اتحادیـه اروپـا شـرایط مطلوبـی بـر بـازار 

فـوالد جهـان حاکـم و نقدینگـی را بـه ایـن سـمت 

هدایت کرد.
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بـدون شـک جایـگاه امروز فـوالد مبارکه در جهان اتفاقی نیسـت. این مهـم که قطعا حاصل در کنـار هم قرار گرفتـن تکه های پازل 
توسـعه و بقا اسـت، بدون اسـتفاده از سیسـتم های مدیریتی نوین و کارآمد امکان پذیر نبود. اسـتفاده از شـیوه مدیریت مشـارکتی 
در قالـب اسـتقرار نظـام پیشـنهادات و گروه هـای بهبـود کیفیـت یکـی از اسـتراتژی های برتر این شـرکت بـوده کـه در برترین 

شرکت های جهان نیز اجرا شده است.

نقش مدیریت مشارکتی در بقا و توسعه 40 ساله 
فوالد مبارکه

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت فـوالد 

مبارکـه، در عصـر رقابت محـور امـروز، بهـره وری با 

هدف بهبود عملیات سازمان بسیار حائز اهمیت 

اسـت. توجـه بـه ایـن مهـم در سـازمان ها بـا حذف 

فرایندهای زائد به استفاده بهینه از منابع سازمان 

بـه  ویـژه در حـوزه منابـع انسـانی کمـک کـرده و از 

میزان هدررفت منابع کاسته است. همین مسئله 

باعـث شـده تـالش بـرای بهبـود و اسـتفاده موثر و 

کار،  نیـروی  ماننـد  گوناگـون  منابـع  از  کارآمـد 

سـرمایه، مـواد، انـرژی و اطالعـات، هـدف همـه 

مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی 

صنعتی و موسسات خدماتی باشد.

وجـود سـاختار سـازمانی مناسـب، روش های 

سـالم،  کار  ابـزار  و  تجهیـزات  کارآمـد،  اجرایـی 

فضـای کاری متعـادل و از همـه مهم تـر نیـروی 

انسـانی شایسـته از ضروریاتـی اسـت کـه بـرای 

دسـت یابی بـه ایـن هـدف بایـد مـورد توجـه قـرار 

گیـرد. مشـارکت کارکنـان یک مجموعـه در امور 

مختلـف و تالش هـای آگاهانـه آن هـا بـه همـراه 

انضبـاط کاری قـار اسـت بـر میـزان بهـره وری و 

بهبود آن به  ویژه در یک محیط پرنوسان و همراه 

بـا ناامنـی اثرگـذار باشـد. بـه بیـان دیگـر فرهنـگ 

بهبـود بهـره وری را بایـد در سـازمان نهادینه کرد؛ 

سازمانی که نیروی انسانی هسته مرکزی و قلب 

آن را تشکیل داده است.

 مدیریت مشارکتی، یکی از پیشرفته ترین  ■

شیوه های مدیریت در جهان

مدیریـت مشـارکتی یکـی از پیشـرفته ترین و 

موثرتریـن روش هـای مدیریتـی اسـت و یکـی از 

اقداماتی که قادر است در دست یابی سازمان به 

این مهم اثرگذار باشد، استقرار نظام پیشنهادات و 

گروه هـای بهبـود کیفیـت اسـت. تجربـه موفـق 

شـرکت های بزرگـی چـون تویوتـا، مهـر تاییـدی بـر 

ارتقـای  کـه  روشـی  اسـت؛  روش  ایـن  کارآمـدی 

بهـره وری مجموعـه و تامین رضایت کارکنـان را به 

دنبال دارد.

شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز به عنـوان بزرگ ترین 

شـرکت ایرانـی در حـوزه فوالد و همچنین شـرکتی 

پیشـرو در توسـعه، بـا درک ایـن نیـاز از سـال های 

ابتدایـی تاسـیس خـود اقـدام بـه اسـتقرار نظـام 

پیشـنهادات و گروه هـای بهبـود کیفیـت کـرد. 

دسـتاورد ایـن مسـئله چنـان بـرای فـوالد مبارکـه 

پررنـگ بـوده کـه معـاون تکنولـوژی ایـن شـرکت 
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بخـش عمـده ای از منافـع و بهبودهـای سـازمانی 

فوالد مبارکه را ناشی از استقرار نظام پیشنهادات 

و گروه های بهبود دانسته است.

سـید مهـدی نقـوی، معـاون تکنولـوژی فـوالد 

مبارکـه در سـالروز اسـتقرار نظـام پیشـنهادات و 

گروه هـای بهبـود در شـرکت فـوالد مبارکـه اظهـار 

داشـت: نظام های بهبود مشـارکتی، روشـی برای 

حل مسـئله با هدف بهبود فرهنگ سـازی، کسب 

مزایای اقتصادی و ایجاد بانک اطالعاتی به منظور 

دسـت یابی همـه کارکنان به فرصت های بهبـود و 

ترغیـب آن هـا بـرای حرکـت مسـتمر رو بـه جلـو 

طراحی شده است.

وی اضافـه کـرد: بخـش عمـده ای از منافـع و 

بهبودهای سـازمانی که در فوالد مبارکه رخ داده 

ناشـی از همراهـی و مشـارکت کارکنـان اسـت. بـه  

نظـام  در  مسـئله  حـل  رویکـرد  سـه  کلـی  طـور 

مشـارکتی بـرای فـوالد مبارکـه تعریـف شـده کـه 

شامل نظام پیشنهادات، حلقه های کنترل کیفی 

)QCC( و پروژه هـای تحـول )TQ( اسـت. هـر سـه 

نظـام روشـی بـرای حـل مسـئله اسـت امـا نظـام 

پیشـنهادات، یـک نظام فـردی بر مبنای خالقیت 

افراد است؛ در حالی  که حلقه های کنترل کیفیت 

و پروژه های تحول، نظام هایی گروهی و مشارکتی 

مبتنی بر کار و تفکر جمعی هستند.

معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه ادامـه داد: به 

بیـان دیگر حل مسـئله بـه روش حلقه های کنترل 

کیفیـت، گروه محـور اسـت. در ایـن روش، افـراد 

مسـائل درون بخشـی خود را جسـت وجو و آن را با 

ابزارهـای موجـود حـل کرده انـد؛ در حالـی  کـه در 

پروژه های TQ که یک رویکرد مسئله محور است، 

یک تیم بین بخشی برای حل مسئله تشکیل شده 

و این تیم ممکن است برای پروژه های بعدی تغییر 

کند؛ بنابراین اعضای آن لزوما ثابت نیستند.

و  نظام هـا  مجمـوع  کـرد:  تصریـح  نقـوی 

نگرش هـای موجـود در فوالد مبارکـه از سـال 1374 

آغاز و متناسـب با نظام بهبود تعریف  شـده برای 

فـوالد مبارکـه هـر سـال بهبـود پیـدا کـرده؛ بنابراین 

زمـان شـروع دریافـت پیشـنهادات عمـال از سـال 

1374 بـوده اسـت. در نتیجـه بـا اسـتفاده از ایـن 

در  توجهـی  قابـل   تاثیـرات  نگرش هـا،  و  نظام هـا 

فرهنگ کاری پرسنل ایجاد شده است.

 توسعه فرهنگ حل مسئله به سطح واحدها ■

وی بیـان کـرد: نظام های بهبـود در گروه های 

بـرای  را  بسـتری  و  اسـت  کیفـی  مبارکـه  فـوالد 

مشـارکت همـه افـراد فراهـم کـرده اسـت. ایجـاد 

ایـن فرهنـگ کـه »همـه در بهبـود یـک سـازمان 

شـریک هسـتند«، نتایـج کیفـی قابل توجهـی بـه 

ارمغان آورده است.

معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه اضافـه کـرد: 

سـاختار  بـا  مبارکـه  فـوالد  مشـارکتی  نظام هـای 

کمیته هـای تحـول و در سـه سـطح کمیتـه عالـی 

تحـول، کمیته هـای اصلـی و کمیته هـای واحدی 

کمیتـه   124 تشـکیل  بـا  اسـت.  شـده  تعریـف 

واحـدی در فـوالد مبارکـه، فرهنگ حل مسـئله به 

سـطح واحدهـا رسـیده کـه عمـال نتایـج بهتـری را 

بـر  اسـت.  آورده  ارمغـان  بـه  ایـن شـرکت  بـرای 

اساس داده های موجود، در سال گذشته )1399( 

تقریبا 35 هزار پیشنهاد در سازمان فوالد مبارکه 

دریافت شـده و 600 گروه بهبود فعال در شـرکت 

وجود داشته که آمار قابل  توجهی است.

 نقـوی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چقـدر نظـام 

پیشـنهادات و گروه هـای بهبـود موجـود در فـوالد 

مبارکه بهینه است، تاکید کرد: ما پیوسته در حال 

تغییر و بهبود در تعریف نظام و ساختار آن هستیم. 

تالش شده تمام مفاهیم »بهبود« را در فوالد مبارکه 

ایجاد کرد، اما از آنجا که این مسئله پیوسته در حال 

 توسـعه و بهبـود اسـت، بـا رصـد مـداوم تغییـرات، 

فوالد مبارکه نیز از این منظر پیشرفت خواهد کرد.

 نظام های مشارکتی؛ ساختار تحولی  ■

مبتنی بر مشارکت کارکنان

محمــــد ناظمـــی هرنــــدی، مدیـــر تضمیــــن 

فـوالد  شـرکت  سـازمانی  تعالـی  و  کیفیـت 

مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـه لـزوم وجـود فراینـدی 

بـه  منظـور تحقـق اهـداف و اجـرای تحـول در 

سـازمان، بیـان کـرد: بـه همیـن دلیـل سـاختار 

تحـول در شـرکت فـوالد مبارکـه ایجـاد شـد کـه 

بـر اسـاس آن تمـام اجـزای فراینـد بـه  منظـور 

دسـت یابی بـه نتایـج در کنـار هـم جمـع شـده 

اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه همـه کارکنـان 

باید در این اقدامات مشـارکت داشـته باشـند 

قالـب  در  مشـارکت  ایـن  بـرای  الزم  بسـتر  و 

نظـام پیشـنهادات و گروه هـای بهبـود کیفیت 

محقق شده است.

اقدامـات  از  یکـی دیگـر  اضافـه کـرد:  وی 

توسـعه  حـوزه  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

مشـارکت، بهبـود و تحـول، تعییـن گروه هـای 

ثابتـی بـه نـام »گروه هـای بهبـود کیفیـت« در 

سـطح واحدهـای تولیـدی و پشـتیبانی اسـت 

کـه وظیفـه دارند مسـائل واحد خـود را تحلیل 

میـان  از  اصلـی  مسـئله  انتخـاب  بـا  و  کننـد 

مشـکالت موجـود و بـا اسـتفاده از روش هـای 

حـل مسـئله، راه  حـل را کشـف و موضـوع را 

حل کنند. این روش که ریشـه ژاپنی دارد، از 

سـال 75 در فـوالد مبارکـه در حـال اجرا بوده و 

پیوسته بهبود یافته است.

بـدون شـک توسـعه و پیشـرفت و در راس 

رخ  بی دلیـل  سـازمان  یـک  بقـای  آن هـا  همـه 

کـه  امـروز  رقابتـی  عصـر  در  اسـت.  نـداده 

بسـیاری از شـرکت ها بـه واسـطه عقـب مانـدن 

از مسـیر توسـعه و ناتوانی در رقابت از صحنه 

حـذف شـده اند، فـوالد مبارکـه در آسـتانه آغـاز 

در  خـود  قدرتمنـد  فعالیـت  دهـه  چهارمیـن 

عرصـه فـوالد کشـور اسـت. ایـن مهـم کـه قطعـا 

حاصـل در کنـار هـم قـرار گرفتـن تکه هـای پـازل 

توسعه و بقا است، بدون استفاده از سیستم های 

نیسـت.  مدیریتـی نویـن و کارآمـد امکان پذیـر 

موفق تریـن  اسـتراتژی  و  رویکـرد  از  اسـتفاده 

تـالش خبره تریـن  کنـار  شـرکت های جهـان در 

متخصصـان ایرانـی، یکـی از رازهـای موفقیـت 

40 سـاله فـوالد مبارکـه در عرصـه فـوالد جهـان 

اسـت. جایـگاه امـروز فـوالد مبارکـه در جهـان 

اتفاقی نیست.

به بیان دیگر فرهنگ بهبود 
بهره وری را باید در سازمان 

نهادینه کرد؛ سازمانی که نیروی 
انسانی هسته مرکزی و قلب آن را 

تشکیل داده است
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مدیر احیا مستقیم 2 فوالد مبارکه از انجام موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی در این شرکت خبر داد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول 
A واحد شهید خرازی

بهینه سـازی سـاختار نسـوز اسـتک اجکتو )دسـته 

افشانه های گاز( مگا مدول A شهید خرازی واحد 

احیا مسـتقیم شـماره 2 در شـات دان خرداد ماه با 

موفقیت انجام شد.

محسن زمانی اضافه کرد: با توجه به ناهموار 

بـودن طـرح اولیه نسـوز در اسـتک اجکتـور و عدم 

و  اجکتـور  از  نرمـال  به طـور  گـرم  هـوای  خـروج 

جلوگیـری از حـوادث احتمالـی، پـس از بازرسـی و 

تصمیم مشترک واحدهای تولید و تعمیرات احیا 

مستقیم و نسوز سایر نواحی مبنی بر رفع عیب و 

قسـمت،  ایـن  در  نسـوز  سـاختار  بهینه سـازی 

نسـوزهای آن توسـط واحـد تعمیـرات نسـوز سـایر 

نواحـی تخریـب و بازسـازی مجـدد در ارتفـاع 19 تا 

27 متـری بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن نصـب 

جرم هـای نسـوز توسـط دسـتگاه های پیشـرفته بـا 

رعایـت اصـول ایمنـی و اجـرای دسـتورالعمل های 

مربوط به این عملیات بهینه سازی انجام شد.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه نام گـذاری 

سال جدید در راستای جهش تولید و رفع موانع آن 

ایـن فعالیت بـزرگ برای اولین بـار در فوالد مبارکه 

با حمایت مسئولین مربوطه )مدیریت های ناحیه 

آهن سازی، مرکز تعمیرات نسوز، تعمیرات مرکزی، 

کنتـرل مـواد، خریـد مـواد مصرفـی، حمل ونقـل، 

خدمات عمومی، ایمنی مرکز و کلیه پیمان کاران 

مرکـز  کارکنـان  همـکاری  و  تـالش  و  تعمیراتـی( 

تعمیـرات نسـوز و شـرکت پیمـان کار بـا موفقیـت 

انجام شد.

ایـن مـدول،  آهـن اسـفنجی در  کیفـی مناسـب 

پشـتیبانی مناسـبت تری از واحـد فوالدسـازی در 

طول سال، جهت پیشبرد و دست یابی به اهداف 

تولید شرکت فراهم شده باشد.

نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات احیا مسـتقیم 

فوالد مبارکه نیز در این زمینه تصریح کرد: در طی 

ایـن تعمیـرات بـا برنامه ریـزی مناسـب و بـا حجـم 

بیش از 35 هزار نفر ساعت، فعالیت هایی همانند 

تعویض باندل های)مجموعه دسـتگاه ها( حرارتی، 

تعمیـرات داخـل کـوره، سـرویس تجهیـزات بـرق و 

ابزار دقیق، بهینه سازی و تعویض شبکه های برج 

خنک کننـده و سـرویس کلیـه خطـوط سـیاالت و 

همـکاری  بـا  غبـار(  و  ذرات  )گیرنـده  اسـکرابرها 

مناسـب واحدهـای پشـتیبانی همانند تعمیـرات 

مرکزی، مرکز نسوز، تعمیرگاه مرکزی، حمل ونقل و 

دفتر فنی تعمیرات انجام شد.

وی در ادامـه از کلیـه واحدهـای پشـتیبانی و 

نقـش  تعمیراتـی  رویـداد  ایـن  در  کـه  پرسـنلی 

داشته اند قدردانی کرد.

در ایـن خصـوص رئیـس تعمیـرات نسـوز سـایر 

نواحـی فـوالد مبارکـه نیـز بیـان کـرد: در راسـتای 

بهبـود شـرایط تولیـد بـرای اولیـن بـار پـروژه اجـرا و 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد مبارکه، یوسـف مهاجری با 

اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: تعمیرات سـالیانه 

واحدهـای احیـا مسـتقیم همـواره بـه آماده سـازی 

ارزیابـی ریسـک های  و  بسـیار دقیـق مهندسـی 

ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم های 

درگیـر نیازمنـد اسـت. بـر همیـن اسـاس، از ماه هـا 

پیـش تیـم تولید و تعمیـرات واحـد، برنامه ریـزی و 

تعمیـرات  اجـرای  پیش نیازهـای  سـاختن  فراهـم 

سالیانه را به  طور جدی در دستورکار خود قرار داد 

 A مگامـدول سـالیانه  شـات دان  خوشـبختانه  و 

شهید خرازی در خرداد ماه سال  جاری با کیفیت 

و کمیت مناسب و رعایت اصول ایمنی انجام شد 

و بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـید تـا در سـال »تولیـد، 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« بـا تولیـد کمـی و 
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حجت الـه صیـدی، مدیرعامـل و جمعی از دیگر مسـئولین بانک صـادرات ایران ضمن حضـور در ذوب آهن اصفهـان و بازدید از خط 
تولیـد ایـن شـرکت، با منصـور یـزدی زاده مدیر عامل، احمد سـلیمی معاون مالـی و اقتصادی و دیگر مسـئولین ایـن مجتمع عظیم 

صنعتی دیدار و گفت وگو کردند.

بانک صادرات ایران در باالترین سطح، آماده 
همکاری با ذوب آهن اصفهان

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

شـرکت  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

ذوب آهـن، در ایـن دیدار آخرین شـرایط و تحوالت 

تولیـدی، مسـائل مالـی، تامیـن مـواد اولیـه، تولید 

ریل ملی، فروش و صادرات و دیگر مسائل شرکت 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و بـر گسـترش 

مناسبات و تعامالت فی مابین تاکید شد.

منصور یزدی زاده در این بازدید اظهار داشت: 

در سـال گذشـته تعامـالت اقتصـادی وسـیعی بـا 

تمامی بانک های کشور و از جمله بانک صادرات 

ایـران داشـتیم کـه امسـال تـداوم دارد و توسـعه 

می یابد. در حال حاضر با توجه به سرمایه عظیم 

بـه  مربـوط  برنامه هـای  و  ذوب آهـن  گـردش  در 

توسعه کمی و کیفی شرکت نیازمند تامین مالی 

قابل توجهی برای خرید مواد اولیه و فراهم آوردن 

سایر امکانات هستیم.

مدیرعامـل ذوب آهن تسـهیالت مالـی با نرخ 

مناسب را یکی از خدمات مهم بانک ها دانست و 

عنـوان کـرد: بـا توجه به اطمینان متقابـل بین این 

دو سـازمان، بانـک صـادرات می توانـد ذوب آهـن 

اصفهان را با ارائه تسهیالت یاری کند.

مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران نیـز در ایـن 

بازدیـد بـا اشـاره بـه ارتباطـات متقابـل ایـن بانک با 

مجموعـه ذوب آهـن اصفهـان اظهـار داشـت: این 

شرکت وارد گام های بلند صادراتی شده و با تولید 

انـواع ریـل، کشـور را از واردات ایـن نـوع محصـول 

بی نیاز کرده است.

وی افـزود: شـکل گیری ذوب آهـن اصفهـان و 

تولیـد آهـن آرزوی قدیمـی مـردم ایـران بـود کـه بـا 

و  شـد  محقـق  سـرعت  بـه  شـرکت  ایـن  ایجـاد 

هم اکنون باید تولید ریل در ذوب آهن اصفهان را 

در  اسـتراتژیک  و  ملـی  پـروژه  یـک  عنـوان  بـه 

دانشگاه ها و مراکز صنعتی کشور مطرح کرد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش صیـدی در پایان یـاد آور 

شـد: بانک صادرات ایران با توجه به شـرایط موفق 

و  رغبـت  و  اصفهـان  آهـن  ذوب  در  تولیـدی 

عالقه منـدی مدیریـت و کارکنـان این شـرکت، در 

باالترین سطح آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان 

و اختصاص اعتبارات الزم به آن است.
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رئیـس بازرگانـی خارجـی سـازمان صمت چهارمحـال و بختیاری با بیـان اینکـه صادرکنندگان، حاکمـان مبارزه با جنـگ اقتصادی 
هسـتند، گفـت: اکثـر صادرکننـدگان از پرداخـت مالیـات معاف خواهند شـد، البتـه این موضوع به شـرطی اسـت کـه ارز حاصل از 

صادرات آن ها را به چرخه تولید کشور بازگردانند.

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

در  واردات  سـهم  بیشـترین  جمال پـور  مهـراب 

چهارمحال و بختیاری  را مربوط به ماشین آالت و 

قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی اعالم کرد و 

اظهـار داشـت: ایـن واردات مربـوط بـه صنایعـی 

نظیـر برفـاب، ظریـف مصـور و... بـوده اسـت، این 

خـود  بـه  را  اسـتان  واردات  درصـد   70 کاالهـا، 

اختصاص داده است.

صمـت  سـازمان  خارجـی  بازرگانـی  رئیـس 

چهارمحـال و بختیـاری اضافه کرد: اگـر واردات 

تامیـن نشـده و در  اولیـه  صـورت نگیـرد مـواد 

نتیجه در روند تولید اختالل ایجاد خواهد شد.

وی بیـان کـرد: سـازمان صمـت چهارمحال و 

بـه  پاسـخ گویی  نخسـت  رتبـه  بختیـاری، 

سفارشات و رسیدگی به پرونده های متقاضیان 

واردات و صـادرات را بـه خـود اختصـاص داده و 

در سطح کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.

جمال پور خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در 

و  محصـوالت  می تواننـد،  تشـخیص  صـورت 

کاالهای مورد نیاز خود را به  منظور جلوگیری از 

توقف خط تولید، از خارج از کشور وارد کنند.

وی در خصـوص موضـوع صـادرات تصریـح 

از  حاصـل  ارز  برگشـت  تشـویقی  بسـته  کـرد: 

صادرات در نظر گرفته شده است، رقم برگشت 

ارز حاصـل از صـادرات بـه سـامانه نیمـا و دیگـر 

سـامانه ها در سـال 97، 51 میلیـون و 857 هـزار و 

767 دالر، در سـال 98، 97 میلیـون و 469 هـزار و 

603 دالر و در هشـت ماهـه نخسـت سـال 99، 

28میلیون و 631 هزار و 439 دالر بوده است.

جمال پور تاکید کرد: به صادرکنندگان توصیه 

شده که هرچه سریع تر نسبت به رفع تعهد ارزی 

خود اقدام کنند، صادرکنندگانی که به کشورهای 

عـراق و افغانسـتان صـادرات داشـته اند تـا پایـان 

خـرداد مـاه سـال جـاری قـادر هسـتند در سـامانه 

جامـع تجـارت ثبـت  نـام کـرده و نسـبت بـه ثبـت 

کوتاژهای صادراتی و تحویل پرینت حساب خود 

به کمیته ارزی سازمان صمت، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بازپرداخت بدهی تسهیالت 

ارزی دریافتـی از طریـق شـبکه بانکی انجام شـده 

اسـت، بیـان کـرد: افـراد قـادر هسـتند از طریـق 

ارزی،  ذخیـره  حسـاب  ملـی  توسـعه  صنـدوق 

بدهی های خود را تسـویه کنند، صادرکنندگان و 

واردکننـدگان کاال در هشـت ماهـه نخسـت سـال 

99، تا پایان شـهریور ماه سـال جاری فرصت دارند 

نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

معافیت صادرکنندگان ارزآور از پرداخت مالیات
رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

در راسـتای اجـرای برنامه هـای توسـعه ای ایمیـدرو و واحدهای تابعه در حـوزه اکتشـاف، 256 میلیون تن ذخیره زغال سـنگ طی 6 
سال گذشته در کشور شناسایی شده است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی سـازمان ایمیـدرو، نتیجه کشـف ذخایر 

ناشـی از فعالیت اکتشـافی طی مدت یاد شـده 

نشـان داده، کل زغال سـنگ بـه 615 میلیـون تـن 

بوده است.

آمار فوق نشان داده سهم ذخیره جدید از کل 

ذخایر این ماده معدنی، معادل 42 درصد است.

برنامه هـای  ادامـه  بـا  شـده  بینـی  پیـش 

توسعه ای و راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، 

کشـف ذخایـر جدیـد زغال سـنگ تـا سـال 1420، 

500 میلیون تن افزایش یابد.

برنامه یک میلیون متر حفاری طی امسال

حـوزه  در  ایمیـدرو  کالن  اهـداف  طبـق 

اکتشـاف؛ امسـال یـک میلیـون متـر حفـاری در 

دستور کار است.

ایـن گـزارش اضافـه کـرده، اکتشـاف پهنه ها 

در فازهـای شناسـایی و پی جویـی در 30 اسـتان 

شامل 107 پهنه بیش از 660 هزار کیلومتر مربع 

گسـتره کشـور در حال اجرا اسـت که 80 درصد 

آن تکمیل شده است.

شناسایی 256 میلیون تن ذخیره کشف شده زغال سنگ
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شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهر طی سـه ماه نخسـت امسـال موفق به کسـب رشـد 21 درصـدی فروش محصـوالت خود 
نسبت به مدت مشابه سال 99 شد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالین« و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر؛ مصطفـی روسـتا، مدیـر 

بازاریابی و فروش شـرکت در خصوص دسـتیابی 

بـه ایـن رکـورد اظهـار داشـت: همـواره توجـه ویژه 

بـه حفـظ حاشـیه سـود ضمـن رعایـت عدالـت، 

فـروش  در  شـرکت  خوش نامـی  و  انصـاف 

محصـوالت در بازارهـای مختلـف، مدنظـر بـوده 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  اکنـون  و  اسـت 

گل گهر سـهم 40 درصدی از بازار آهن اسـفنجی 

کشور را در اختیار دارد و بزرگ ترین عرضه کننده 

این محصول است.

وی افـزود: بـه همیـن منظـور و در چارچـوب 

عرضـه  جهـت  صمـت  وزارت  ابالغـی  سـهمیه 

محصـوالت در زنجیـره فـوالد کشـور،این شـرکت 

آهـن  تـن  و 584  هـزار  فـروش 881  بـا  توانسـت 

اسـفنجی در سـه ماهـه اول سـال 1400 نسـبت بـه 

فـروش 729 هـزار و 915 تـن محصـول تولیـدی در 

مـدت مشـابه سـال 99 بـه افزایـش 21 درصـدی 

دسـت یابد و نسـبت به فروش 631 هزار و 981 تن 

آهـن اسـفنجی تولیدی در سـه ماهـه اول سـال 98 

افزایـش 39 درصـدی فـروش در مـدت مشـابه را 

تجربه کند.

روسـتا خاطرنشـان کرد: شرکت توسعه آهن 

تولیـد،  سـال  در  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  فـوالد  و 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا، یکـی از راه هـای 

رسـیدن بـه خودکفایـی در عرصه هـای ملـی و 

در  توانمنـدی  و  دانـش  افزایـش  بین المللـی، 

محصـوالت  کارآمـد  فـروش  و  بازرگانـی  حـوزه 

تولیـدی شـرکت اسـت. در همیـن راسـتا، ایـن 

سـبد  توسـعه  و  آینـده  بـه  نـگاه  بـا  شـرکت 

محصـوالت  بازاریابـی  دنبـال  بـه  محصـوالت، 

و  بین المللـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  خـود 

تخصیـص سـهم قابـل توجهـی از ایـن بازارهـا بـه 

تولیدات خود بوده است.

سیر صعودی فروش آهن اسفنجی در شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر
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از دولـت جدیـد انتظـار می رود نگاه کامـل و جامعی به زنجیره فوالد در بخش های مختلف داشـته باشـد و ضمن تعریف چشـم انداز 
بـرای حداقـل پنج سـال، سیاسـت گذاری بـرای آن را به  گونـه ای انجام دهد کـه کاالی ایرانی ضمن برخـورداری از شـرایط رقابت 

در بازار جهانی، ارزآوری برای کشور و اقتصاد داشته باشد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« بـه نقـل از روابـط 

رضـا  اصفهـان،  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

یزدخواستی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در 

خصـوص اینکـه چه انتظـاری از دولت آینـده برای 

بخش صنعت داشـته، اظهار داشـت: امیدواریم 

ثبـات بـه بازارهـا بازگردد و سیاسـت هایی را اتخاذ 

کـرده کـه بتـوان بـرای چهـار سـال براسـاس آن هـا 

برنامه ریزی کرد.

آینـده  دولـت  در  داریـم  امیـد  افـزود:  وی 

سیاسـت هایی را  اتخـاذ کننـد که منجـر به ثبات 

در صنعت و بازار باشـد. از طرفی نشـدنی اسـت 

کـه بگوییـم صرف یک دسـت شـدن همـه ارگان ها 

منجـر بـه ثبات خواهد شـد، بلکـه در اولویت قرار 

گرفتن سیاست های مسئوالن برای تنظیم و ایجاد 

ثبـات در بـازار اسـت کـه باید در اولویت نخسـت 

باشد یا اولویت ثانویه.

 کاالی ایرانی، رقابتی باشد ■

یزدخواسـتی ادامه داد: انتظارات ما از دولت 

و وزارت صمت در آینده این است که نگاه جامع 

و کاملـی بـه کل زنجیـره فـوالد، بـازار فـوالد، تولیـد 

محصـوالت زنجیره فوالد، بازار داخلـی و صادرات 

داشـته باشـند و یک چشم انداز پنج سـاله برای آن 

تعریـف کننـد؛ بـه  گونـه ای کـه صـادرات کاالی 

ایرانی کامال رقابتی و برای کشور ارزآور باشد. در 

واقـع الزم اسـت نـگاه بـه ایـن زنجیـره از حالـت 

بخشـی و جزیـره ای دور شـده و مـالک آن نـگاه 

کارشناسـی و اقتصـادی باشـد، )نـه اینکـه افزایـش 

انتقال سود از یک بخش به بخش دیگر زنجیره و 

یـا افزایـش قیمت هـا در زنجیـره رخ دهـد( تـا در 

نهایت شاهد تغییرات مثبت باشیم؛ در غیر این 

صورت شرایط تغییری نخواهد کرد.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 

در واقع الزم است متولیان وزارت صمت از ابتدا 

تـا انتهـای زنجیـره فوالد را بررسـی کنند و بـرای آن 

برنامه ریزی داشـته باشـند تا خروجی این صنایع، 

تولید محصوالتی باشـد که بازار کشـور را رقابتی 

کـرده و قابلیـت عرضـه آن در بـازار جهانـی وجـود 

دارد و برای کشور ارزآور است.

 فوالد مبارکه با فرمولی که در شرایط  ■

تحریم داشت، همچنان در همین مسیر 

حرکت کرده است

حاضـر  حـال  در  کـرد:  بیـان  یزدخواسـتی 

تحریم های بسیاری بر کشور و صنعت فوالد ایران 

تحمیل شـده و  فوالد مبارکه نیز بر اسـاس همین 

شرایط تحریمی برنامه ریزی کرده و به سمت جلو 

حرکـت کـرده اسـت. البتـه بـه گشـایش برخـی از 

تحریم ها نیز امیدواریم که اگر اتفاق بیفتد منجر 

بـه خشـنودی در صنعـت فـوالد و اقتصـاد کشـور 

خواهد شد، اما اکنون برنامه شرکت فوالد مبارکه 

برای ادامه راه، بر اسـاس شـرایط در بدترین حالت 

ممکن یعنی فشار حداکثری است.

 دولت با جسارت قدرت و توانایی خود را  ■

برای تحقق افق 1404 اعالم کند

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  خریـد  معـاون 

خصـوص اینکـه بـرای دسـت یابی بـه افـق 1404 و 

تولید 55 میلیون تن فوالد چه سـختی هایی سـد 

راه دولـت جدیـد خواهـد بـود نیـز اضافـه کـرد: 

دولـت بایـد بـا جسـارت میـزان اقدامـات و رشـد 

دولت جدید و وزارت صمت نگاه جامع و کامل به کل 
زنجیره فوالد داشته باشد

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:
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موردنیـاز بـرای تولیـد بیشـتر فـوالد و رسـیدن بـه 

عـدد 55 میلیـون تـن را اعـالم کنـد، زیـرا عـدم 

دست یابی به اعداد تعریف شده برای افق 1404 

ممکن است باعث از بین رفتن سطح اعتماد به 

دولت باشد.

وی ادامـه داد: بزرگ تریـن نیـاز امـروز دولـت، 

اعتماد صنعت، تولیدکنندگان و بازار به تصمیمات 

خود است. از سوی دیگر زمانی که هدف گذاری 

بـرای انجـام کاری صورت گرفته، برخـی از عوامل 

در کنتـرل و برخـی خـارج از کنتـرل هسـتند کـه 

گاهی نیز نقش تعیین کننده در رسیدن به هدف 

ایفـا کرده انـد. بـرای مثـال، زمانـی کـه تولیـد 55 

میلیون تن برای افق 1404 تعریف شد، تحریم های 

حداکثری مطرح نبود. شاید اگر پیش بینی تغییر 

شـرایط و ایجـاد موانـع و سـختی ها در نظـر گرفتـه 

شده بود، میزان تولید فوالد نیز در این افق تغییر 

کرده بود.

 دولت باید آنچه توان محقق کردنش را  ■

دارد اعالم کند

یزدخواسـتی بیـان کـرد: نبایـد از دولت انتظار 

کارهـای غیرممکـن داشـت؛ امـا دولـت باید آنچه 

تـوان محقـق کردنـش را دارد اعـالم کنـد. بـرای 

چشم انداز 1404 برای فوالد نیز این موضوع صادق 

اسـت زیـرا از زمانـی کـه ایـن برنامه ریـزی انجـام 

تحریم هـای  ماننـد  مختلفـی  اتفاقـات  شـده، 

حداکثـری، افزایـش چندیـن برابـری قیمـت دالر، 

افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی، افزایش هزینه 

سـرمایه گذاری، عـدم همکاری کشـورهای دیگر 

در تامین سـرمایه پروژه های ایران و... در کشـور 

رخ داده اسـت کـه همگـی باعـث سـخت شـدن 

روند کار شده است.

وی اضافــــه کـرد: در واقـــع اقتصـاد امـروز و 

سیاست در سطح بین المللی در هدف گذاری های 

صــــــورت گرفتــــــه بـــــرای چشم انــــــداز  1404 

اثرگذار بوده اند.

ــــ

در راسـتای همدلـی و مـودت تشـکل های زنجیره فـوالد و به منظور رفع موانع تولید و پشـتیبانی از آن، نشسـتی در شـهر تبریز به 
میزبانـی انجمـن فـوالد آذربایجان برگزار شـد که انجمن هـای مرتبط با زنجیره فـوالد ضمن تقدیر و تشـکر از میزبانی گرم انجمن 

فوالد آذربایجان و مجموعه فوالد ناب تبریز بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از انجمن 

نـوردکاران فـوالدی، در این بیانیه که چهار تشـکل 

آذربایجـان،  فـوالد  انجمـن  شـامل  فـوالد  زنجیـره 

انجمن نوردکاران فوالدی ایران، انجمن سنگ آهن 

ایـران و سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل 

فوالدی ایران منتشر کردند بر تحکیم بر همدلی و 

همبستگی و اتحاد بین تشکل ها و تولیدکنندگان 

مرتبـط بـر حـوزه زنجیـره فـوالد و رفـع  موانـع و 

مشکالت این صنعت تاکید شد.

ازجملـه مشـکالتی کـه تشـکل های حاضـر در 

نشست بر رفع آن تاکید کردند:

- ضـرورت عرضـه مـداوم و  منظـم مـواد اولیـه 

)شـمش و ورق( در بـورس کاال متناسـب بـا نیـاز 

واحدهای فوالدی پایین دست زنجیره،

نظیـر  اولیـه  مـواد  قیمـت  رونـد  اصـالح   -

سنگ آهن، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش و ورق 

فـوالدی در بـورس کاال متناسـب بـا هزینـه تمـام 

شـده و بـا مارجیـن قیمتـی مناسـب نسـبت بـه 

قیمت های جهانی، 

- اصالح قیمت پایه ارزش گمرکی بر اساس 80 

درصد نرخ صادراتی کشورهای سی آی اس،

- در همیـن راسـتا تشـکل های حاضـر در ایـن 

نشسـت با کلیات تشـکیل شـورای زنجیره آهن و 

مرتبـط  تشـکل های  نماینـدگان  حضـور  بـا  فـوالد 

رفـع  منظـور  بـه  شـورا  ایـن  در  فـوالد  زنجیـره 

دغدغه هـای مشـترک و رسـیدن بـه راه حل هـای 

مطلوب و مورد قبول کل زنجیره به تفاهم رسیدند 

و  اعـالم جزئیـات آن را منـوط بـه جلسـات بیشـتر 

عنوان کردند.

بیانیه مشترک چهار تشکل زنجیره فوالد در راستای رفع چالش ها
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جلسـه مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت پویا انـرژی، از زیرمجموعه های هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات با 
حضور سهامداران، مدیران و مسئوالن مربوطه برگزار شد.

کار جهادی، خودباوری و توانمندی باالی متخصصین 
ایرانی در اجرای پروژه ها ستودنی است

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

نـادری، مدیرعامـل شـرکت  فلـزات، امیرحسـین 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در ایـن 

نشسـت ضمـن تقدیـر از تالش هـای انجـام شـده 

توسـط مجموعـه مدیـران و کارکنان پویا انـرژی در 

راسـتای پیشـبرد اهـداف شـرکت، بـر عـزم راسـخ 

هلدینـگ بر توسـعه زیرسـاخت های مهـم زنجیره 

تولید به ویژه در حوزه انرژی تاکید کرد.

وی تامیـن بـرق مـورد نیـاز صنایـع را یکـی از 

دغدغه ها و چالش های اصلی صنعت برشـمرد و 

افزود: به عنوان یک مجموعه بزرگ فعال در حوزه 

معدن و صنایع معدنی و فوالدی تالش می کنیم 

با سرمایه گذاری در بخش انرژی ضمن تامین نیاز 

یـک  عنـوان  بـه  خـود  زیرمجموعـه  واحدهـای 

مسـئولیت اجتماعـی در کنـار دولـت بـوده و تـا 

حدی پاسخگوی نیاز مردم در این زمینه باشیم.  

نادری همچنین از تعمیرات اساسی و ارتقای 

توان و راندمان واحدهای نیروگاه های شـاهرود و 

سمنان به عنوان حرکتی ارزشمند و ستودنی یاد 

بـاالی  توانمنـدی  و  خودبـاوری  گفـت:  و  کـرد 

متخصصیـن ایرانـی در ایـن پروژه هـا بـه خوبـی 

مشـهود اسـت و کار جهـادی موفقـی کـه در ایـن 

و  مشـکالت  تمــــام  وجــــود  بـــــا  نیــــروگاه  دو 

محدودیت هـا و همه گیـری بیمـاری کرونا انجام 

گرفـت می توانـد الگـو و سرمشـق بسـیار خوبـی 

بـرای اسـتمرار ایـن حرکـت در سـایر نیروگاه هـای 

مشابه در کشور باشد.

یـادآور می شـود پروژه هـای تعمیـرات اساسـی و 

ارتقای توان و راندمان واحد یک نیروگاه شـاهرود و 

واحدهـای یـک و دو نیـروگاه سـمنان در سـه مرحله 

اوایل سال 99 و سال جاری توسط شرکت پویا انرژی 

با بهره گیری از جدیدترین دسـتاورد گروه مپنا که 

مبتنـی بـر بـه روزتریـن تکنولـوژی بـرای تولیـد بـرق 

اسـت، انجـام گرفـت و در نتیجـه آن بـا افزایـش 

ظرفیت تولید هریک از واحد ها از 162 مگاوات به 

183 مـگاوات و ارتقـای راندمـان تولیـد واحدهـای 

نیروگاهـی از 34 درصـد بـه 36 درصـد، عـالوه بـر 

صرفه جویـی بالـغ بـر 54 میلیـون مترمکعـب گاز 

مصرفـی مـورد نیـاز جهـت تولید بـرق در کل سـال، 

معـادل بـرق مورد نیاز شـهری با جمعیـت 240 هزار 

نفـر بـه ظرفیـت تولیـد بـرق کشـور اضافـه کـرد و به 

عبارتی از خاموش شدن برق حدود 240 هزار نفر در 

پیک مصرف جلوگیری می کند.

مکـری، مدیرعامـل شـرکت پویـا انـرژی نیـز در 

ایـن جلسـه گزارشـی از عملکـرد سـال مالـی ایـن 

شرکت )منتهی به 30 اسفند 99( ارائه کرد.

تولید نیروگاه سـمنان نسـبت به سال گذشته 

13 درصـد و درآمـد آن 18 درصـد افزایـش را نشـان 

می دهد. همچنین افزایش درآمد نیروگاه شاهرود 

19 درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت پویا انرژی در ادامه گزارشی 

را از رونـد پیشـرفت طـرح هـای در دسـت اجـرا و 

 CHP اقدام این مجموعه از جمله احداث نیروگاه

احـداث  عجب شـیر،  مگاواتـی  چهـار  و  بیسـت 

لوشـان،  ترکیبـی  سـیکل  مگاواتـی   480 نیـروگاه 

احداث نیروگاه 36 مگاواتی بازیافت حرارتی کک 

طبـس، احـداث نیـروگاه 10 مگاواتـی خورشـیدی 

شـهید حمیـد باکـری سـمنان و سـایر پروژه هـا و 

برنامه های آتی ارائه کرد.

شـرکت پویـا انـرژی نگیـن سـبز خاورمیانـه از 

سال 91 با نام اولیه دفینه ثمین پویا با ماموریت 

نیـاز  مـورد  بـرق  تامیـن  اولویـت  بـا  بـرق  تولیـد 

ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  هم گـروه  شـرکت های 

افزایـش  و  رسـانی  روز  بـه  فعلـی،  نیروگاه هـای 

ظرفیت هـای  ایجـاد  یـا  و  موجـود  ظرفیت هـای 

جدیـد مشـغول فعالیـت بـوده و در حـال حاضـر 

هلدینـگ  اختیـار  در  آن  سـهام  کل  مالکیـت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:
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نایـب رئیس کمیسـیون صنایـع اتاق بازرگانی ایران گفت: کشـور باید یک اسـتراتژی صنعتی داشـته باشـد که متاسـفانه در چند 
سال گذشته شاهد آن نبودیم؛ یک بار این کار توسط وزارت صنعت انجام شده ولی مغفول مانده است.

تک نرخی نشدن ارز به خاطر رانت است

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، نیمـا بصیـری 

تهرانـی در مـورد اولویت هـای دولـت سـیزدهم 

بـرای حـوزه صنعت اظهار داشـت:  اولویت  ها در 

اسـت.  اشـتغال زا  حوزه هـای  صنعـت،  حـوزه 

اولویت ها را نه من و هیچ شخص دیگری تعیین 

نکـرده بلکـه کشـور بایـد یـک اسـتراتژی صنعتـی 

داشته باشد که متاسفانه در چند سال گذشته 

شـاهد آن نبودیـم. یـک بـار این کار توسـط وزارت 

صنعت انجام شده ولی مغفول مانده است.

دارای  دنیـا  کشـورهای  کـرد:  اضافـه  وی 

اسـتراتژی صنعتی هسـتند؛ استراتژی صنعتی 

بـرای چیـن زمانـی حـوزه نسـاجی یـا بـرای هنـد 

تجـارت الکترونیـک بـود. اسـتراترژی صنعتـی 

در  ولـی  اسـت  مشـخص  کامـال  کشـوری  هـر 

کشور ما این گونه نیست.

اعمـال  از برخـی  انتقـاد  بـا  تهرانـی  بصیـری 

اسـتراتژی  مـا  کـرد:  بیـان  کشـور  در  سـلیقه ای 

صنعتـی مشـخص و نوشـته شـده ای نداریـم و 

صنایع با روابطی که نمایندگان مجلس یا دیگران 

شـهرهای  بـه  سـلیقه ای  به صـورت  داشـتند 

از  حتـی  جدیـد  دولـت  اسـت.  رفتـه  مختلـف 

همیـن امـروز بایـد اسـتراتژی صنعتـی کشـور را 

بنویسـد که فقط در آن راسـتا پیش برویم. البته 

ایـن کار یـک بـار در زمـان روی کار بـودن آقـای 

نعمت زاده توسـط یکی از معاونین ایشـان انجام 

شـد، اما مغفول ماند. بهترین کار این اسـت که 

اشـتباهات همان کار انجام شـده اصالح شـده تا 

صنایع اشتغال زا بیشتر مورد توجه باشند.

اشـتغال زایی  اهمیـت  بـر  تاکیـد  وی ضمـن 

بـدون  دولتـی  هیـچ  نـدارم  بـاور  کـرد:   تصریـح 

اشـتغال زایی بتواند پیشـرفتی داشته باشـد. اگر 

اشـتغال ایجـاد نشـد طبیعـی اسـت کـه اقتصـاد 

مغفـول خواهـد مانـد، ایـن یـک چرخـه اسـت کـه 

فاکتور اصلی آن اشتغال است. اگر اشتغال زایی 

نباشـد هـر نـوع فسـادی در جامعه ایجـاد خواهد 

شد، نیروی انتظامی و وزارت کشور درگیر شده 

و زندان ها پر خواهد شد. ایجاد اشتغال نیازمند 

یـک برنامـه اسـت، بنابرایـن مـا نیـاز بـه اسـتراتژی 

صنعتی داریم.

نایب رئیس کمیسـیون صنایع اتاق بازرگانی 

کـرد: در حـال حاضـر کشـور  ایـران خاطرنشـان 

نیازمند یک فرد مقتدر است که با قاطعیت یک 

از  تـــــا  کنـــــد  حـــــل  را  مشـکالت  از  ســـــری 

سـهم خواهی های چپ و راسـت جلوگیری کند. 

با توجه به حضور آقای رییسـی و عملکرد ایشـان 

در قـوه قضاییـه، آرزو دارم کـه مشـکالتی ماننـد 

تعـدد قوانیـن حـل خواهـد شـد. آرزو داریـم کـه 

مشـکالت نه تنها در سـطح صنعت بلکه در کل 

کشور برطرف شده و به پیشرفت دست بیابیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، وی در ادامـه در 

پاسـخ به سـوالی پیرامون سیاسـت های مورد نیاز 

ارز  کرد: اگـر  بیـان  صنعـت  تقویـت  بـرای  ارزی 

تک نرخی شـد، بسـیاری از مشـکالت حل خواهد 

شد. قیمت خرید ارز برای تولیدکننده یک عامل 

اسـت ولـی وقتـی ماشـهد کـرده شـرکت رقیـب از 

رانت هایـی برخـوردار اسـت، فسـاد ایجـاد خواهـد 

شـد. ادامـه چندنرخـی بـودن فقـط باعـث فسـاد 

خواهـد بـود. اگـر هـم نـرخ ارز تـک نرخـی نشـد بـه 

دلیل رانت هایی است که وجود دارد. اینکه گفته 

شده مقدور و شدنی نیست تماما دروغ است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

 نیازمند استراتژی صنعتی هستیم ◄
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رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفت: شـرکت های بزرگ معـدن و صنایع معدنی، آمـاده ارائه 158 هـزار میلیارد تومان طـرح در قالب 
»شرکت های سهامی عام پروژه« در بورس هستند.

158 هزار میلیارد تومان طرح شرکت  های بزرگ به بورس 
ارائه خواهد شد

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

وجیه الـه  ایمیـدرو،  سـازمان  عمومـی  روابـط 

جعفـری امـروز در نشسـت ویدئـو کنفرانـس بـا 

مدیـر کل سـرمایه گذاری و تامیـن مالـی وزارت 

صنعـت، معدن و تجـارت، مدیر نظارت بر بازار 

و  عامـل  مدیـران  نیـز  و  بـورس  سـازمان  اولیـه 

مدیران ارشـد شـرکت های بزرگ معدن و صنایع 

معدنی با بیان مطلب فوق، اظهار داشت کرد: 

بــــرای هــــر یک از شرکت هــــای »سهــــامی عام 

پـروژه« کارگروهـی تشـکیل کـه پـس از برطـرف 

کردن موانع موجود، حضور این شـرکت ها را در 

فرابورس تسهیل شده باشد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجــارت با اشاره 

تهیـــــه پیش نــــویس دستـــورالعمــــل ورود  بــــه 

»شرکت های سهامی عام پروژه« به بورس، بیان 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه در دسـتورالعمل فـوق 

ایـن  پذیـرش  شـروط  از  یکـی  کـه  شـده  عنـوان 

شـرکت ها، پیشـرفت 20 درصد پروژه اسـت، نیاز 

است با همکاری سازمان بورس، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و ایمیدرو، به گونه ای عمل کرد 

کـــــه شرکت هــــای دارای اعتبــــار بـاال، مسیــــر 

هموارتـری بـرای حضـور در بـورس و جذب منابع 

مالی طی کنند.

وی بـا برشـمردن دغدغه هـای سـازمان بورس 

بـه منظـور ایجـاد اطمینـان از اجـرای تعهـدات 

کـرد:  تصریـح  پروژه هـا،  اجـرای  بـرای  شـرکت ها 

هـدف اصلـی همـکاری وزارت صنعت، معـدن و 

تجـارت، ایمیـدرو و سـازمان بـورس، اسـتفاده از 

پتانسـیل بـازار بـورس و هدایت نقدینگی جامعه 

بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه ای، رشـد تولیـد و 

ایجاد اشـتغال اسـت از این رو ضروری اسـت که 

برای تسـریع در اجرای این برنامه مهم، جایگاه و 

در  پذیـرش  شـروط  در  نیـز  شـرکت ها  اعتبـار 

فرابورس، منظور کرد.

جعفری تاکید کرد: جلسات کارگروه پیگیری 

ورود شـرکت های سـهامی عـام پـروژه، بـا همکاری 

ایمیدرو، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان 

بـه  تـا  شـده  برگـزار  بـزرگ  شـرکت های  و  بـورس 

جمع بندی مشـخصی بـرای ارایه پیشـنهادات در 

دستورالعمل مربوطه برسیم.

رئیـس هیئت عامل ایمیدرو همچنیـن اضافه 

بسـته  از نخسـتین  آتـی،  یـک هفتـه  کـرد: طـی 

سرمایه گذاری به عنوان شرکت های سهامی عام 

پروژه، رونمایی خواهد شد.

تفاهم نامه با بورس در راه است ■

از سـوی دیگـر، نعمت الـه شـهبازی، مدیـرکل 

صنعـت  وزارت  مالـی  تامیـن  و  سـرمایه گذاری 

معـدن و تجـارت، بیـان کـرد: طـی روزهـای آینـده، 

بین این وزارتخانه و سازمان بورس تفاهم نامه ای با 

هـدف تسـریع در ورود شـرکت های سـهامی عـام 

پروژه به فرابورس، امضا خواهد شد.

بــــرای  انگیــــزه  ایجــــاد  بــــه  اشــــاره  بـا  وی 

سرمایه گذاری در شرکت های سهامی عام پروژه، 

تصریح کرد: طبق بند »و« تبصره 18 قانون بودجه 

شـرکت های  بـه  دارایـی  انتقـال  و  نقـل  امسـال، 

سـهامی عـام پـروژه، از پرداخـت مالیـات معـاف 

اسـت کـه ایـن مهـم بـا همـکاری ایمیـدرو و وزارت 

صنعت معدن و تجارت به نتیجه رسیده است.

شهبازی در عین حال اضافه کرد: دستورالعمل 

ورود شـرکت های سـهامی عـام پـروژه، بـه دلیـل 

اینکه برای کل کشور نوشته شده تالش کرده که 

حداکثر اطمینان را نزد سرمایه گذاران ایجاد کند 

در نشست ویدئو کنفرانسی »شرکت های سهامی عام پروژه« مطرح شد؛
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تـا خللـی در اعتمـاد مـردم نسـبت بـه کارکـرد ایـن 

شرکت ها به وجود نیاید.

وی ادامه داد: قادر هستیم بر اساس اعتبار و 

جایگاه شـرکت هایی که مورد اعتماد سـهامداران 

هستند، مواردی را به منظور اصالح دستورالعمل 

مورد اشاره، به سازمان بورس پیشنهاد بدهیم.

صدور مجوز »تجلی« ؛ به زودی ■

مدیـر  میالنـی  زاده  بیـک   علـی  همچنیـن 

نظـارت بـر بـازار اولیـه سـازمان بـورس، بیـان کرد: 

طبـق  پـروژه،  عـام  سـهامی  شـرکت های  ورود 

استراتژی های سازمان بورس و توسعه بازار انجام 

شـده و مـا بـه دنبـال اجرایـی کـردن ایـن نـوع از 

تامین مالی هستیم.

ایـن مدیـر سـازمان بـورس بـا یـادآوری اینکـه 

شـرکت  نخسـتین  عنـوان  بـه  »تجلـی«  شـرکت 

سـهامی عـام پـروژه، در حـال پذیـرش بـه بـورس 

اسـت، اضافـه کـرد: ایـن شـرکت به عنوان پیشـرو 

عمـل کـرد و از ایـن رو چالش هـا و مشـکالتی را 

بـه  ورود  آمـاده  اکنـون  و  گذاشـت  سـر  پشـت   

فرابورس است.

بیـک زاده، پیش بینـی کـرد کـه تـا 10 روز آینـده 

مجوز پذیرش»تجلی« به عنوان نخستین شرکت 

سهامی عام پروژه صادر خواهد شد.

وی در عیـن حـال تاکیـد کـرد: دغدغه هـا و 

نـکات مــــورد اشــــاره دربــــاره »دستــــورالعمل 

پذیـرش شـرکت های سـهامی عـام پـروژه« را بـا 

هـدف رفـع آن هـا، بـه مقامـات سـازمان بـورس 

منتقل خواهد شد.

در این نشست ویدئو کنفرانسی سعید باقری 

عضـو هیئـت مدیره شـرکت تجلـی ) زیرمجموعه 

توسعه معادن و فلزات( توضیحاتی ازجمله درباره 

شـدن  اضافـه  سـرمایه،  افزایـش  پذیـرش،  نحـوه 

پروژه های جدید، مسائل مربوط به دستورالعمل و 

اخذ مجوز ارائه کرد.

همچنین امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی 

مدیـر  صبـاغ  امیـر  و  ایمیـدرو  توانمندسـازی  و 

اقتصـادی و توسـعه ایـن سـازمان، ناصـر تقـی زاده 

مدیرعامل شرکت چادرملو به همراه مدیران ارشد 

شـرکت های ملـی صنایـع مـس، گل گهـر، فـوالد 

مبارکـه و فـوالد خوزسـتان، نـکات پیشـنهادی و 

دغدغه های خود درباره دستورالعمل فوق، نحوه 

سـرمایه شـرکت های سـهام عـام پـروژه، ارائه سـند 

مالکیت پروژه به بورس، بروکراسی حاکم بر شرایط 

پذیرش و... ارائه کردند.

ــــ

فوالد سفیددشت با تولید 82 هزار و 145 تن آهن اسفنجی در چهارمحال و بختیاری رکورددار تولید شد.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

شـاتا، مهـرداد قاسـمی اظهـار داشـت: بـا تولیـد 

82 هـزار و 145 تـن آهـن اسـفنجی در سـومین 

ماه از فصل بهار، رکورد تولید این محصول در 

سفیددشـت  فـوالد  مسـتقیم  احیـای  واحـد 

در  شـده  ثبـت  رکـورد  آخریـن  بـه  نسـبت 

اردیبهشـت مـاه همیـن سـال، بـه میـزان هـزار و 

45 تن ارتقا یافت.

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی اسـتان 

چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با تولید این 

میـزان محصـول در خـرداد مـاه، عـالوه بـر ثبـت 

سـومین رکـورد متوالـی در تولید ماهیانه، تولید 

تجمعـی سـه ماهـه نخسـت سـال 1400 نیـز بـه 

میزان 12 درصد مازاد بر برنامه محقق شد.

فـوالد سفیددشـت  مدیـر عملیـات شـرکت 

موفقیت آمیـز  عملکـرد  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن 

بزرگ ترین واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری 

در ارزیابی سالیانه مجمع امور شرکت های گروه 

این گونـه  کسـب  کـرد:  بیـان  مبارکـه،  فـوالد 

موفقیت هـا مرهـون تالش شـبانه  روزی کارکنان، 

پیمانکاران، تامین کنندگان و سایر شرکای کسب 

و کار شرکت است.

سلیمانی با اشاره به حمایت های سهامداران 

ایمیـدرو( در  سـازمان  و  مبارکـه  )فـوالد  شـرکت 

ایـن  پی در پـی  توفیقـات  بـه  دسـتیابی  جهـت 

شـرکت، تاکیـد کـرد: بـرای آغـاز تولیـد تختـال در 

واحد فوالدسازی و ریخته گری تا پایان سال جاری 

برنامه ریزی شده است.

فـوالد سفیددشـت جـزو هفـت طـرح اسـتانی 

فوالد و پیشتاز در پیشرفت طرح فوالد سازی در 

بین این طرح ها است.

ثبت رکورد تولید بیش از 82 هزار تن آهن اسفنجی
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معـاون توسـعه بـازار و مطالعات اقتصـادی بـورس کاالی ایران گفت: بـورس کاالی ایران در جهت متنوع سـازی ابزارهای مشـتقه 
بـرای فعـاالن بازارهـای مالـی، امکان سـنجی و ایجـاد زیرسـاخت معامـات قراردادهای آتـی واحدهـای سـرمایه گذاری صندوق 

پشتوانه طا را تکمیل کرده است.

قراردادهای آتی واحدهای صندوق طال در بورس کاال 
راه اندازی خواهد شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، معاون توسـعه 

بـازار و مطالعـات اقتصـادی بـورس کاالی ایـران 

ایـران در جهـت  بـورس کاالی  اظهـار داشـت: 

فعـاالن  بـرای  مشـتقه  ابزارهـای  متنوع سـازی 

ایجـــــاد  و  امکــــان سنجی  مالــــی،  بازارهـای 

زیرساخت معامالت قراردادهای آتی واحدهای 

سـرمایه گذاری صندوق پشـتوانه طال را تکمیل 

کرده که با توجه به نظر مسـاعد سـازمان بورس 

و اوراق بهـادار، معامـالت این ابزار از روز شـنبه 

12 تیر ماه آغاز خواهد شد.

علیرضـا ناصرپـور بـا بیـان اینکـه پیـش از این 

معامالت گواهی سـپرده کاالیی بر روی دارایی 

سـکه و صندوق هـای سـرمایه گذاری پشـتوانه 

طـال بـا موفقیـت در بـورس کاال راه اندازی شـده 

کـرد: گواهـی سـپرده سـکه  طـال،  بیـان  اسـت، 

ابزاری اسـت که طی آن اشـخاص، دارایی سـکه 

طـالی خـود را بـا اطمینـان نـزد خزانـه بانک هـا 

امانـت گذاشـته و قادرانـد آن را در بسـتر بـازار 

سرمایه در بازار پیوسته ای که در بورس کاالی 

ایران فراهم شده مورد معامله قرار دهند. 

وی اضافـه کـرد: مبادلـه و خریـد و فـروش 

ایـــــن سازوکــــار، خریــــداران و  سکـــــه طـال در 

جملــــه  از  ریسک هــــایی  از  را  فروشنــــدگان 

مخاطـرات حمـل و نگهـداری، انتقـــال وجـــوه و 

اصالت سکه حفظ خواهد کرد

اقتصـادی  مطالعـات  و  بـازار  توسـعه  معـاون 

صنــــدوق  داد:  ادامــــه  ایــــران  کــــاالی  بــــورس 

سـرمایه گذاری پشـتوانه طـال نیـز ابـزار مهـم دیگر 

سرمایه گذاری در بازار طال است که توسط بورس 

کاال بـرای فعـاالن بـازار سـرمایه معرفـی و اجرایـی 

شده است. صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه 

طـال، وجـوه سـرمایه گذاران را در گواهـی سـپرده 

سکه طال سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران از 

نوسانات بازار طال منتفع شده اند.

ناصــــرپـــــور تصریـــــح کـــــرد: صندوق هــــای 

کاال،  بـورس  در  طـال  پشـتوانه  سـرمایه گذاری 

دارای رکن بازارگردان بوده و بازارگردان صندوق 

و  نقدشـوندگی  قانونـی،  و  شـفاف  سـازوکار  بـا 

را  قیمـت صحیـح واحدهـای صنـدوق  کشـف 

موجب شده اند. 

وی اضافــــه کــــرد: دسترســـی فعـاالن بـازار 

سـرمایه بـه ابزارهای مالی و مشـتقه بـورس کاال 

به صورت الکترونیک فراهم اسـت و متقاضیان 

فعالیـت در بـازار طـال بـدون مراجعه حضـوری و 

بـا اسـتفاده از برنامه هـای موبایلـی و رایانـه ای 
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امـکان انجـام معاملـه در ابزارهـای مبتنـی بـر 

طالی بورس کاالی ایران را دارند.

جذابیت باالی قراردادهای آتی طال ■

ناصرپـور در ادامـه بـا بیـان اینکـه در تمـام 

دنیا، طال دارایی مناسبی برای تنوع بخشی در 

سـرمایه گذاری بـه شـمار آمـده و نوسـانات ایـن 

فلـز گران بهـا دارای اهمیـت اسـت، ادامـه داد: 

وجـود یـک بسـتر شـفاف و قانونـی در مجموعـه 

مزایـای  از  بهره گیـری  امـکان  سـرمایه  بـازار 

سرمایه گذاری در این دارایی را فراهم آورده که 

بـرای  مالـی  بازارهـای  فعـاالن  نیـز  هم اکنـون 

سـرمایه گذاری در طـال از ابـزار گواهـی سـپرده 

سـرمایه گذاری  صنـدوق  و  طـال  سـکه  کاالیـی 

پشتوانه طال بهره برده اند و این ابزارها به خوبی 

نوسـانات بازار نقدی طال را پوشـش داده اسـت؛ 

در ایـن میـان امـا وجود یک ابزار پوشـش ریسـک 

آتـی در کالس  قراردادهـای  ماننـد  نقدشـونده 

دارایـی طـال بـرای فعـاالن بازارهـای مالـی بسـیار 

راه انـدازی  رو  ایـن  از  کـه  بـود  خواهـد  کارآمـد 

در  طـال  صنـدوق  واحدهـای  آتـی  معامـالت 

دستورکار قرار گرفت. 

معـاون توسـعه بـازار و مطالعـات اقتصـادی 

بـورس کاالی ایـران اضافـه کـرد: قراردادهـای آتی 

یکـی از ابزارهـای مدیریـت ریسـک مرسـوم در 

جهـان اسـت کـه ازجملـه  مهم تریـن مزایـای آن 

مدیریت ریسک نوسانات قیمت دارایی، امکان 

برنامه ریـزی بلندمـدت، افزایـش تـوان معامالتـی 

افراد، استاندارد بودن قرارداد و تضمین معامالت 

و کمیت و کیفیت تحویل است. 

ناصرپـور بیـان کـرد: در حال حاضر در بورس 

روی  بـر  آتـی  قراردادهـای  ابـزار  ایـران  کاالی 

دارایی هـای پایـه مختلـف ازجمله نقـره در گروه 

هم اکنـون  و  شـده  راه انـدازی  گران بهـا  فلـزات 

معامالت قراردادهای آتی بر روی این دارایی ها 

دایـر اسـت. در ایـن میـان بـا توجـه بـه اهمیـت 

سـرمایه گذاری در طـال در بیـن فعـاالن بازارهای 

مالـی و تکمیـل ابزارهای مشـتقه در بـورس کاال، 

قراردادهـای آتـی بـر روی دارایـی پایـه واحدهای 

مـورد  طـال  پشـتوانه  سـرمایه گذاری  صنـدوق 

بررسـی قـرار گرفتـه و بـا ایجاد زیرسـاخت فنی و 

قانونی و تایید سـازمان بورس و اوراق بهادار در 

شرف راه اندازی است.

وی در خصـوص ایـن معامـالت تصریح کرد: 

واحدهـای  آتـی  قراردادهــــای  راه انـــــدازی  بــــا 

سرمایـــــه گذاری  صنـــــدوق  سرمایـــــه گذاری 

پشتوانـــــه طـال، بـــــورس کــــاال امـکان تحویــــل 

واحدهای صندوق سـرمایه گذاری پشتوانه طال 

در سررسـید را بـا قیمـت از قبـل مشـخص شـده 

بیـن خریـدار و فروشـنده فراهـم خواهـد کـرد؛ 

سـایر  ماننـد  فروشـنده  و  خریـدار  همچنیـن 

قراردادهـای آتـی بـا تودیـع وجه تضمین و نه کل 

ارزش قـرارداد بـا قیمت هـای پیشـنهادی خـود 

وارد معامله شده و مبادالت قراردادهای آتی را 

انجام خواهند داد.

معـاون توسـعه بـازار و مطالعـات اقتصـادی 

وجـه  تودیـع  کـرد:  اضافـه  ایـران  کاالی  بـورس 

تضمین که نسـبت کمی از ارزش قرارداد اسـت 

افزایـش  موجـب  قـرارداد  ارزش  کل  جـای  بـه 

نقدشـوندگی قراردادهـا و کارآمـد شـدن کارکـرد 

پوشـش ریسـک قراردادهای آتی خواهد شـد. از 

طـرف دیگـر معامـالت اهرمـی مطلـوب ذائقـه 

بسـیاری از فعـاالن بازارهـای مالـی نیـز اسـت و 

خریـدار و فروشـنده در قراردادهـای آتـی الزامی 

تـا  خـود  فـروش  یـا  خریـد  موقعیـت  حفـظ  بـه 

سررسـید قـرارداد ندارنـد و قـادر بـوده بـا اخـذ 

موقعیت معکوس از بازار خارج شد. 

وی در پایان اعالم کرد که محتوای آموزشی 

و مستندات در خصوص آشنایی با قراردادهای 

بـرای  ایـران  کاالی  بـورس  سـایت  در  آتـی 

عالقه منـدان فراهـم شـده و برنامـه کالس هـای 

معــــامالت  زمینـــــه  در  مجـــــازی  آمـــــوزشی 

قراردادهــــای آتـی واحدهــــای سرمایــــه گذاری 

از  نیـز  طـال  پشـتوانه  سـرمایه گذاری  صنـدوق 

طریق پرتال آموزشی بورس کاالی ایران در حال 

اطالع رسانی است.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، شـایان ذکـر 

اسـت عالقه منـدان قـادر هسـتند بـا کلیـک بـر 

روی پرتـال آمـوزش بورس کاالی ایـران، بازارهای 

کاالی  بـورس  معامالتـی  ابزارهـای  و  مختلـف 

واحدهـای  آتـی  قراردادهـای  ازجملـه  ایـران 

صندوق طال بشناسند.

صندوق های سرمایه گذاری 
پشتوانه طا در بورس کاال، دارای 
رکن بازارگردان بوده و بازارگردان 

صندوق با سازوکار شفاف و 
قانونی، نقدشوندگی و کشف 

قیمت صحیح واحدهای صندوق را 
موجب شده اند
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بررسـی آمارهای منتشـر شـده سـامانه کدال حاکی از تولید 203 هزار و 529 دسـتگاه خودرو توسـط سـه خودروسـاز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در بهار امسال است.

تولید خودروسازان از مرز 20۳ هزار دستگاه گذشت

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، طی بهار امسـال، 

میزان تولید خودروسازان در مقایسه با آمار مدت 

مشـابه سـال قبل )تولید 203 هزار و 334 دسـتگاه 

خودرو( رشد ناچیز 0.1 درصدی نشان داده است.

بـر پایـه ایـن گـزارش، در سـه ماهـه نخسـت 

امسـال گـروه صنعتی ایران خـودرو موفق به تولید 

97 هزار و 230 دستگاه خودرو شد و باالتر از سایپا، 

عنـوان بزرگ تریـن خودروسـاز بهـار امسـال را از آن  

خود کرد.

ایـن گـروه صنعتـی توانسـت در ایـن مـدت 

67هـزار و 537 دسـتگاه در گـروه پـژو، 9 هـزار و 

145دستگاه در گروه سمند، 11 هزار و 842 دستگاه 

و  هـزار  یـک   رانـا،  دسـتگاه  و 992  هـزار   6 دنـا، 

119دستگاه هایما و 595 دستگاه تارا تولید کند.

جمـع تولیـدات ایـن خودروسـاز در سـه ماهـه 

امسـال در هم سـنجی بـا پارسـال رشـد 57 صـدم 

درصدی داشته است.

مـاه  خـرداد  در  جـاده مخصـوص  آبی پوشـان 

تولیـد  امسـال 42 هـزار و 543 دسـتگاه خـودرو 

کردنـد کـه سـهم نوبرانـه این گـروه صنعتی یعنی 

تـارا در جـداول سـامانه کـدال فقـط یـک دسـتگاه 

ثبت شده است.

رشد 2.7 درصدی تولید سایپا ■

در ایـن مـدت گـروه سـایپا بـه  عنـوان دومیـن 

خودروسـاز بـزرگ کشـور موفق به تولید 81 هـزار و 

669 دسـتگاه خـودرو شـد کـه شـامل 71 هـزار و 

679دسـتگاه خـودرو در خانـواده تیبـا، 6 هـزار و 

120دسـتگاه سـایپا 151 )وانـت پرایـد( و سـه  هـزار و 

870دستگاه شاهین بود.

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا بهـار 99 رشـد 

2.7 درصدی نشان داده است.

نارنجی پوشـان جـاده مخصوص در خــــرداد 

مـــاه امســــال 33 هــــزار و 109 دستگاه خـــودرو 

تولید کردند.

افت 9.23 درصدی پارس خودرو ■

تــــا پایـــــان خــــرداد مــــاه امســــال همچنیـــن 

پارس خودرویی هـا موفـــق بـه تولیــــد 24 هـــزار و 

630دسـتگاه خودرو شـامل 17  هزار و 201 دستگاه 

و   هـــــزار  چهــــار  )کوئیــــک(،   Q200 گـــــروه  در 

468دستگــــاه کوئیـــک معمــــولی، دو هـــــزار و 

746دستگاه در گروه  S200 )ساینا( و  215دستگاه 

در گروه برلیانس شدند.

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سال 99 افت 9.23 درصدی نشان داده است.

جمـع تولیـدات ایـن خودروسـاز در خـرداد مـاه 

امسال هشت هزار و 925 دستگاه به ثبت رسید.

بررسـی مهم تریـن برنامه هـای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در سال 1400 حاکی از برنامه ریزی 

بـرای تولیـد یـک میلیـون و 200 هزار دسـتگاه انواع 

خودروی سواری و وانت است.

با توجه به تولید 984 هزار و 200 دستگاه انواع 

سواری و وانت در سال 99، رشد 21.9 درصدی در 

این بخش پیش بینی شده است.

پیش تـر علیرضـا رزم حسـینی، وزیـر صنعـت، 

معدن و تجارت اظهار داشت: خودروسازان برای 

تامیـن نیـاز داخـل بایـد ضمـن برنامه ریـزی بـرای 

افزایـش کمـی محصـوالت خـود، بیش از پیـش در 

مسیر ارتقای کیفی و تولید خودروی باکیفیت و 

در شان مردم گام بردارند.

همچنیـن محسـن صالحی نیـا، رئیـس هیئـت 

عامل ایدرو نیز با اشاره به برنامه ریزی های انجام 

شده برای افزایش تولید شرکت های خودروسازی، 

خاطرنشان  کرد: در سال 1400 بیش از یک میلیون 

دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ تولید و 

روانه بازار خواهد شد.
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دبیـر شـورای عالی مناطـق آزاد تجاری-صنعتی گفت:  امسـال به همه مناطق آزاد تکلیف شـده تا با توسـعه سـرمایه گذاری بتوانند 
سهم قابل توجهی در تراز تجاری کشور داشته باشند و به  طور جدی برای توسعه صادرات محصوالت اقدام کنند.

توسعه صادرات و افزایش سهم در تراز تجاری، دو 
ماموریت امسال مناطق آزاد

به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا مومنی 

در حاشیه افتتاح دو نمایشگاه بین المللی صنایع 

آشپزخانه و نیز درب و پنجره، صنایع و ماشین آالت 

وابسـته اظهـار داشـت: اهـداف اصلی که امسـال 

در مناطق آزاد دنبال شده ارتقای تولید، صادرات، 

کسـب دانـش فنـی و انتقـال فنـاوری و همچنیـن 

افزایش سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: در سـه سـال گذشـته مناطق 

آزاد و ویـژه کشـور توانسـتند تـراز تجـاری مثبتـی 

داشته باشند و در حوزه تولید و صادرات عملکرد 

درخشانی ثبت کردند.

تجـاری- آزاد  مناطـق  عالـی  شـورای  دبیـر 

صنعتـی بیـان  کـرد: حمایت هـا از تولیـد در دو 

بخش انجام شـده که بخش نخسـت مربوط به 

خـود مناطـق آزاد اسـت کـه بایـد مانع زدایـی از 

تولیـد داشـته و بـه تامیـن مالـی بـرای واحدهـا و 

فعاالن اقتصادی بپردازند.

بـه  کـه  دوم  بخـش  در  داد:  ادامـه   مومنـی 

بخش خصوصی مربوط بوده، به دنبال رفع موانع 

موجود بر سر راه این بخش هستیم که تا حدودی 

نیز در این راستا گام برداشته شده است.

وی یادآور شـد: اکنون به  جز موضوع مالیات 

بر ارزش افزوده، فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد با 

مشـکل دیگـری مواجـه نیسـتند و بـا هماهنگـی و 

تعامـل دسـتگاه های اجرایـی، مشـکالت کاهـش 

یافته است.

مشـاور رئیس جمهـوری ابراز امیـدواری کرد 

در نیمه دوم امسال با کمک نمایندگان مجلس 

شــــورای اسـالمی، مشـکل مالیــــات بـــــر ارزش 

افـزوده فعـاالن اقتصـادی در ایـن مناطق نیز رفع 

خواهد شد.

وی، عمده مشـکالت فعلی را در حوزه تامین 

مالـی برشـمرد و از انجـام مذاکراتـی بـا بازارهـای 

مدرن تامین مالی کشور در قالب بازار سرمایه و 

بازار منابع مالی خبر داد.

مومنی همچنین به انعقاد تفاهم نامه ای بین 

شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با بورس 

انـرژی در روز جـاری اشـاره کـرد و اضافـه کـرد: بـا 

از  اسـتفاده  دنبـال  بـه  تفاهم نامـه،  ایـن  امضـای 

ظرفیت بورس انرژی برای تامین منابع در مناطق 

آزاد هسـتیم تـا هـم مشـکالت فعـاالن اقتصـادی و 

صنعتی کاهش یافته و هم مشکالت مناطق آزاد را 

رفع کرد.

به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد نیستیم ■

وی در ادامه، با اشاره به وجود 15 منطقه آزاد در 

کشور، بیان کرد: اکنون همه تالش ما این است که 

مناطق یاد شده بازدهی و کارکرد قابل قبولی داشته 

باشند و پس از تحقق ماموریت ها و اهداف، مناطق 

آزاد را در سایر نقاط کشور توسعه دهیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 

بـا اشـاره بـه وجـود 15 کشـور در همسـایگی ایـران، 

بـا  تجـاری  مبـادالت  افزایـش  کـرد:  خاطرنشـان  

کشـورهای همسـایه در مرحلـه نخسـت و سـپس 

توسعه همکاری ها با سایر کشورهایی که به آن ها 

دسترسـی پیـدا خواهیـم کـرد. در مرحله بعـد، در 

دسـتورکار اسـت، بر این اسـاس مقدور نیسـت به 

صراحـت اعـالم کـرد که همین تعداد مناطـق آزاد 

کافی است یا نسبت به توسعه آن ها اقدام نکرد.

وی همچنیـن از امضـای تفاهم نامـه شـورای 

عالی مناطق آزاد با شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی ایران در روز جاری خبر داد تا دو طرف 

از ظرفیت هـا و پتانسـیل های یکدیگـر در راسـتای 

بـا  تجـاری  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  توسـعه 

همسایگان بهره مند باشند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، نمایشگاه  بین المللی 

آشـپزخانه،  نمایشـگاه صنایـع  میزبـان دو  تهـران 

حمام، سونا و استخر و نیز درب و پنجره، صنایع و 

ماشیـــــن آالت وابستــــه اســــت کــــه بــــا رعایـــت 

پروتکل هــــای بهــــداشتی و بــــا حضــــور بیــــش از 

230شرکت ایرانی و خارجی گشایش یافته اند.

مشاور رئیس جمهوری مطرح  کرد:
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امیرحسـین نادری، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات طی سفر یک روزه از سـایت همدان مجموعه صبانور 
بازدید کرد.

بازدید مدیرعامل »ومعادن« از سایت صبانور

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات، در ایـن سـفر از معادن باباعلی 

و گاللـی بـا ظرفیـت اسـتخراج سـالیانه 900 هزار 

تن، کارخانه کنسانتره با ظرفیت تولید سالیانه 

600 هـزار تـن ، کارخانـه گندله سـازی بـا ظرفیـت 

تولیـد سـالیانه 550 هـزار تـن و محـل احـداث 

کارخانه کنسانتره گاللی بازدید شد.

نادری در جلسه با مدیرعامل، رئیس هیئت 

مدیـره، معاونیـن و مدیـران شـرکت صبانـور بـر 

افزایش ظرفیت اسـتخراج معادن موجود تاکید 

کـــــرد و افــــزود: بـــــا توجـــه به چالـــش کمبــــود 

سـنگ آهن و ظرفیـت موجـود در غـرب کشـور 

الزم اسـت شـرکت صبانـور در زمینـه اکتشـاف 

معادن جدید سنگ آهن و سایر کانی های فلزی 

اقـدام کنـد. بـا توجـه بـه اسـتراتژی های کالن 

پرتفـوی  تنـوع  افزایـش  خصـوص  در  هلدینـگ 

محصـوالت، شـرکت صبانـور بسـتر اصلـی ورود 

مجموعـه بـه عرصه تولید محصـوالت جدید در 

حوزه کانی های فلزی خواهد بود.

کارخانجـــــات  تولیـــــد  ظرفیــــت  افزایـــــش 

کنسـانتره و گندله سـازی و تولید آهن اسـفنجی 

در طرح هـای توسـعه ای از دیگـر خواسـته های 

مدیرعامل »ومعادن« از مجموعه صبانور بود.

نـادری همچنین عنوان کـرد: انتظار می رود 

و  تجهیــــــزات  تامیـــــن  در  صبانـــــور  شرکــــت 

بـا بهتریـن سـطح کیفیـت تـالش  ماشـین آالت 

کرده و در جهت پیشبرد اهداف تولید، آموزش 

مدیـران در سـطح بیــــن المللی را سـرلوحه کار 

خویش قراردهد.

توسـعه  مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 

معـادن و فلـزات ابـراز امیـدواری کرد با توجه به 

مجموعـه  عملیاتـی  تـوان  و  منطقـه  ظرفیـت 

صبانور، این شـرکت در سـطح نخست منطقه و 

یکی از بهترین مجموعه های معدنی و صنعتی 

کشـور در جهت رشـد و شـکوفایی بیشتر تالش 

کنـــد. برای رسیــــدن بــــه ایــــن جایگاه، شـرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات از هیـچ 

حمایتی دریغ نخواهد کرد.

نادری در پایان از مجموعه مدیران و پرسنل 

شـرکت صبانـور کـه در شـرایط سـخت تحریـم بـا 

رونـد تولیـد و سـوددهی مناسـب در پیـش بـرد 

اهـداف کوشـیده و در جهـت فقرزدایـی و رونـق 

منطقـه گام هـای موثـری برداشـته اند تشـکر و 

قدردانی کرد.

یـادآور می شــــود شـرکت توسـعه معدنـی و 

صنعتـی صبانـور )سـهامی عـام( درحـال حاضـر 

بزرگ تریـن تولیدکننـده سـنگ آهن، کنسـانتره و 

گندلـه در غـرب و شـمال غـرب کشـور بـوده و از 

زیرمجموعه هــــای هلــــدینگ سرمایــــه گذاری 

توسعـــه معــــادن و فلــــزات بـــه شمــــار می رود. 

محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت درحـال حاضـر 

شـامل سـنگ آهن دانه بنـدی شـده، کنسـانتره و 

گندله آهن است.
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