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بیـش از دو دهـه اسـت کـه گفتـه می شـود کشـور مـا 57 میلیـارد تـن 

ذخایـر معدنـی و بیـش از 70 نـوع مـاده معدنـی دارد و بخـش معـدن در 

صورت توجه حتی می تواند بیش از صادرات نفت، درآمدزایی کند اما از 

دو دهه پیش تا کنون گویا آمارها منجمد شده اند؛ زیرا ظاهرا نه برداشتی 

صـورت می گیـرد کـه ایـن آمـار کاهـش یابـد و نـه اکتشـافی انجـام می شـود 

که به حجم ذخایر معدنی کشور بیافزاید. 

عدم وجود اطالعات جامع و مناسـب از میزان ذخایر اکتشـاف شـده و 

در حال برداشـت باعث شـده اسـت که طی سـال های اخیر همواره شـاهد 

اعـالم یـک عـدد خـاص مثـال بـرای میزان ذخایر سـنگ آهن باشـیم. فـارغ از 

این که ذخایر شناسـایی شـده چقدر در قالب اسـتانداردهای جهان شـمول، 

اندازه گیـری می شـوند و بـه چـه میـزان بـر اسـاس ادبیـات جهانـی گـزارش 

می شـوند، بـه نظـر می رسـد هیـچ مقـام مسـئولی جـرات ارزیابـی دقیـق 

کارشناسـی از وضعیـت موجـود را نداشـته و صاحـب منصبـان ایـن حـوزه، 

صرفـا بـه پیشـتازی از اسـالف خـود و اعـالم آمـار و اطالعـات عجیب تـر و 

بزرگ تر، دلخوش هستند.

تمامـی  در  از وضعیـت ذخایـر معدنـی،  بـه روز  و  آمـار منسـجم  نبـود 

و  کشـف  گواهی هـای  اکتشـافات،  مجوزهـای  نظیـر  زنجیـره  حلقه هـای 

پروانه های بهره برداری نیز مشـاهده می شـود و هیچ کس به دقت نمی داند 

حوزه معدنی کشور واقعا با چه شرایطی روبه رو هست. از طرف دیگر، چند 

دهـه سـرمایه گذاری های کالن و بعضـا افسارگسـیخته در حلقه هـای صنایع 

معدنی و بخش پایین دست زنجیره، به انبوهی از واحدهای تولیدی با مازاد 

ظرفیـت تولیـد منجـر شـده اند کـه به دلیل بهـره وری پایین و نداشـتن مزیت 

رقابتی، نه توان واردات مواد اولیه به قیمت های جهانی را دارند و نه امکان 

حضـور فعـال و هم تـراز در بازارهـای جهانـی؛ پاییـن بـودن بهـره وری تولیـد در 

بخـش تولیـد فـوالد خـام و محصـوالت فـوالدی، خالـی مانـدن ظرفیـت تولید 

ارزان فروشـی  و  اولیـه  مـواد  کافـی  تامیـن  عـدم  دلیـل  بـه  واحدهـا  برخـی 

محصوالت فوالدی کشور در بازارهای جهانی، نتیجه رویکردهای اشتباه و 

فضای نامساعدی است که زنجیره فوالد به عنوان مهم ترین زنجیره معدنی 

کشور با آن دست به گریبان است.

از بخـش معـدن در شـرایطی بـه عنـوان لوکوموتیـو اقتصـاد کشـور و 

جایگزیـن صنعـت نفـت یـاد می شـود کـه بـه دالیل مختلف، ایـن صنعت با 

انبوهی از چالش ها و عدم شـفافیت ها مواجه اسـت؛ عدم شـفافیت هایی 

کـه امـکان رصـد جایـگاه واقعـی ایـن بخـش را غیرممکـن کـرده و در کنـار 

ضعف هـای مدیریتـی، عـدم ثبـات و بی تدبیری هایـی که به تکرار از سـوی 

و  فرصت هـا  هدررفـت  باعـث  می دهـد،  رخ  مجریـان  و  تصمیم گیـران 

سـرمایه های کشـور شـده اسـت. بخش معدن کشـور را به جای لوکوموتیو 

اقتصـاد کشـور، بیشـتر بـه خانـه ای روی آب می تـوان تشـبیه کـرد کـه هـر 

لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد.

با در نظر گرفتن رشـد پرشـتاب رقبا و دیگر کشـورهای در حال توسـعه 

در جهان و جایگاه برتر کشورهای توسعه یافته، دیگر مجالی برای پیشبرد 

مدیریت مبتنی بر سـعی و خطا نیسـت و هر کوتاهی در این مسـیر و هر 

عقب ماندگی ناشی از آن، دیگر قابل جبران نخواهد بود؛ وقت آن رسیده 

اسـت کـه مدیـران و مسـئولین ایـن حـوزه بـه برخـی از مهم تریـن ابهامات و 

قابـل  و  اقتصـادی  بـه روز  ذخایـر  دهنـد؛  پاسـخ  حـوزه  ایـن  پرسـش های 

معدنکاری سـنگ آهن در کشـور به چه میزان اسـت و تا چند سـال توانایی 

تامیـن خـوراک برنامـه در حـال رشـد تولیـد فـوالد در کشـور را دارد؛ چـه 

رویکـرد کوتـاه مـدت و عملیاتـی بـرای اسـتاندارد کـردن ثبـت اطالعـات 

ذخایـر موجـود و جدیـد اکتشـافی در پیـش گرفته شـده و ایـن اطالعات در 

کدام بستر جامع، ثبت و ضبط خواهد شد که مبنای برنامه های عملیاتی 

و توسـعه ای صنایـع معدنـی کشـور باشـد؛ چـه مبنـای عملی و کارشناسـی 

بـرای تولیـد محصوالتـی نظیـر فـوالد وجـود دارد و چـرا در بهره بـرداری از 

ذخایر معدنی، یا بسـیار بیشـتر از ُنرم های جهانی و یا بسـیار کمتر از این 

ُنرم ها عمل می کنیم؛ طبق کدام الگو و برگرفته از چه مبانی کارشناسی، 

اقـدام  معدنـی  مزایده هـای  و  امتیـازات  سـلب  واگذاری هـا،  بـه  نسـبت 

می شـود و چـه برنامـه ای بـرای بهره بـرداری بهینـه از ذخایـر معدنـی دارند؛ 

چـرا رویکردهـای اتخـاذ شـده در خصـوص صنایـع معدنـی، بـه تفاوت هـای 

آشـکار موجـود در بـازار محصـوالت، وضعیـت کسـری و یـا مـازاد صنایـع 

کشـور و دیگـر عوامـل مهـم تاثیرگـذار نپرداختـه و همـه را بـه یـه چـوب 

می راننـد؛ چـرا ذخایـر معدنـی کشـور بـر اسـاس ادبیـات و اسـتانداردهای 

مـورد تاییـد دیگر کشـورهای پیشـرو، ارائه نمی شـود و چـرا در این خصوص 

بزرگ نمایی می شود.

امیـد اسـت سیاسـت گذاران و مجریـان حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی 

کشـور، بـر خـالف رونـد گذشـته و بـا جسـارت و دانـش، بـه سـواالت فـوق 

پاسخ داده و این صنعِت پرفرصت را با جایگاه واقعی خود برسانند.
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شـاید تصـور عمـوم بر این باشـد که واحدهای تولیـدی که در شـهرک های صنعتی قـرار دارند، از زیرسـاخت های الزم بـرای تولید 
برخـوردار هسـتند اما طـی هفته های اخیر با قطعی پیاپی برق، خسـارت ها و مشـکالت متعـددی، گریبان گیر ایـن تولیدکنندگان نیز 
شـد. این در حالی اسـت که سـال گذشـته اثرات ناشـی از شـدت گیری ویروس کرونا، جهش ناگهانی نرخ ارز و تشـدید تحریم ها، 
صنایع را با خسـارت و افت تولید مواجه کرده بود و آن ها برای جبران وضعیت سـال قبل و رسـیدن به سـود مطلوب به سـال 1400 
امیـدوار بودنـد. در ایـن راسـتا، گفت وگویـی با آریـا صادق نیت حقیقی، مدیرعامل شـرکت قم آلیاژ داشـتیم کـه در ادامه شـرح آن را 

خواهید خواند:

آریا صادق نیت حقیقی، مدیرعامل شرکت قم آلیاژ 

در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛

ضعف های 
زیرساختی صنعت، 

غیر قابل چشم پوشی 
است



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

7
 é شماره  é 174 تیر ماه 1400

ابتـدا، توضیحاتـی در خصـوص زمینـه  ◄ در 

فعالیت شرکت قم آلیاژ بفرمایید.

شـرکت قـم آلیـاژ تولیدکننـده آلیاژهـای پایـه 

سـرب  شـمش های  روی،  و  سـرب  آلومینیـوم، 

آلومینیومـی  هـادی  و  سـیم  و  مفتـول  خالـص، 

اسـت. ظرفیـت روزانـه تولیـد شـرکت در زمینـه 

تولیـد سـرب 80 تـن، زامـاک 10 تـن، آلومینیـوم 

آلیـاژی 30 تـن و مفتـول آلومینیومـی نیـز 40 تـن 

اسـت. برای تولید سـیم و مفتول آلومینیومی و 

اسـتفاده  خالـص  آلومینیـوم  از  آلیاژسـازی 

می کنیم،  برای تولید زاماک از روی خالص و از 

سـرب کارگاهـی بـرای خط تولید سـرب اسـتفاده 

می کنیـم. منابـع تامیـن مـواد اولیـه در بخـش 

ماننـد  بـزرگ  اسـملتر  شـرکت های  آلومینیـوم، 

چهـار شـرکت ایرالکـو، سـالکو، آلومینـای ایـران و 

المهدی اسـت و سـرب مورد نیاز را از بنگاه های 

جمـع آوری باتـری فرسـوده کـه سـرب را از ایـن 

ضایعات استحصال می کنند تهیه و شمش روی 

را نیز از شـرکت های مطرح تولیدکننده روی در 

ایران خریداری می کنیم. 

چـه چالش هایی بر فعالیت تولیدی شـرکت  ◄

تاثیر گذاشته است؟

مشـکالت متعـددی دامن گیـر تولیـد شـده 

است؛ در زمینه تامین قراضه و سرب کارگاهی، 

بایـد گفـت که مالیات بر ارزش افـزوده این مواد 

مرتبـه  یـک  و مصـرف،  تولیـد  فراینـد  در  اولیـه 

بـه  ایـن ضایعـات  چـون  امـا  می شـود  پرداخـت 

می شـوند،  جمـع آوری  سـنتی  کامـال  صـورت 

دوبـاره در مراحـل خریـد و فـروش آن هـا از سـوی 

اداره امـور مالیـات، درخواسـت پرداخـت مجدد 

مالیـات بـر ارزش افـزوده داده می شـود کـه بـر 

حسـب قانون، تولیدکننده می بایسـت پرداخت 

را انجـام دهـد. بـه دلیـل جمـع آوری ضایعـات و 

فـروش آن هـا بـه روش سـنتی توسـط بنگاه هـا و 

عـدم وجـود آمـار دقیـق ثبـت و ضبـط خریـد و 

فـروش، ایـن بنگاه هـا تصمیـم می گیرنـد تا تحت 

انجـام  را  خـود  فـروش  شـرکت های  پوشـش 

نیـز  فـروش  فاکتـور  ارائـه  از  البتـه  و  می دهنـد 

دارایـی  و  مالیـات  اداره  می کننـد.  خـودداری 

انجـام ایـن کار را غیـر قابـل قبـول می دانـد و ایـن 

تمـام  و  نمی شناسـد  رسـمیت  بـه  را  شـرکت ها 

اعتبـارات مالیاتـی ایـن شـرکت ها را رد می کنـد 

که باعث تحمیل شدن هزینه گزافی برای ما به 

عنـوان تولیدکننـده می  شـود. البتـه می تـوان بـه 

ضایعـات  فـروش  بنگاه هـای  از  خریـد  صـورت 

زیرپله ای اقدام به تامین این مواد اولیه کرد اما 

چـون یـک شـرکت بـا اعتبـار و همـراه با شـفافیت 

در عملکرد هستیم ، این کار را انجام نمی دهیم.

در تامین آلومینیوم خالص در سـال گذشـته 

نیز، بعضا با مشکل عدم عرضه مکفی و مستمر 

در بورس  کاال مواجه بودیم و اینکه متاسفانه در 

و  می آمـد  وجـود  بـه  کاذب  رقابـت  قیمت هـا، 

قیمت عرضه شمش آلومینیومی در بازار داخلی 

بیشـتر از قیمـت صادراتـی بـود کـه ایـن باعـث 

می شـد امـکان رقابـت مـا در بازارهـای جهانـی 

برای فروش محصوالت آلومینیومی گرفته شود.

در سـال جدیـد، فاصلـه قیمتـی بیـن قیمـت 

بـازار داخلـی و قیمـت صـادرات کمتـر شـده و از 

10درصد به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. با 

ورود شـرکت مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنوب 

به عرصه تامین کنندگان ماده اولیه آلومینیومی، 

کمبود آلومینیوم جبران شـده اسـت و عرضه ها 

همچنیـن  یافته انـد.  دسـت  خـود  اسـتمرار  بـه 

قیمت گـذاری  از  ناشـی  کاذب  رقابت هـای 

حـذف شـده که ازجملـه اتفاقات خوب و مثبت 

سال 1400 هستند. 

قـم  ◄ شـرکت  محصـوالت  تولیـد  تکنولـوژی 

آلیاژ، از چیست؟

در تولید مفتول آلومینیومی، ریخته گری به 

روش مـداوم یـا Continuous Casting انجـام 

می شـود و در ادامـه آن، خـط نـورد اسـت کـه بـه 

صورت ریخته گری پیوسته و دائمی، ماموریت 

تولید مفتول را با سیستم ها و ماشین آالت به روز 

دنیـا بـه عهــــده دارد. در خـط کشـش نیـز، راد 

آلومینیومی تبدیل به سیم آلومینیومی می شود 

که این امر نیز توسط ماشین آالت به روز اروپایی 

بـرای  می پذیـرد.  صـورت  مناسـب  ظرفیـت  بـا 

دستگاه هـــــا  ســـــرب،  تولیـــــد  و  خالص ســــازی 

بومی سـازی شـده اند و از تجهیـزات داخلـی در 

ایـن خـط تولیـد اسـتفاده می شـود که بـا راندمان 

بخـش  در  اسـت.  تولیـد  بـه  مشـغول  مناسـب 

تمــــام  خط هــــا  نیـــز،  آلومینیــــوم  ریخته گـری 

اتوماتیک هستند.

تفاوت بین ریخته گری پیوسته و ریخته گری 

ریخته گـری  در  کـه  اسـت  ایـن  در  ناپیوسـته 

پیوسـته، مذاب به صورت مسـتمر در یک چرخ 

ریخته گـری وارد می شـود و در نهایـت انجمـاد 

صـورت می گیـرد. بـه طـوری کـه از یـک طـرف، 

ماده مذاب وارد شـده و از طرف دیگر شـمش به 

طول آزاد از دسـتگاه خارج می شـود و این شـمش 

وارد دسـتگاه نـورد شـده و عملیـات نـورد روی آن 
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انجام می شود و مفتول به هم پیوسته به عنوان 

مثـال یـک مفتـول 9.5 میلی متـر در طـول بسـیار 

زیاد که در مجموع وزن آن به چهار تن می رسد 

را می توانید در یک بسکت داشته باشید. در این 

قطعه قطعـه  جمـع آوری  بـرای  مفتـول  حالـت، 

نمی شـود امـا در ریخته گـری ناپیوسـته، مـذاب 

یـک  طـی  در  و  می شـود  ریختـه  قالـب  داخـل 

مسـافت در مجـاورت هـوا و پاشـش آب خنـک 

شده و از سمت دیگر تخلیه می شود و محصول 

نهایی، شمش های است که به روش ریخته گری 

ناپیوسته به دست آمده است. به صورت کلی، 

در ریخته گـری پیوسـته محصولـی بـا طـول آزاد 

ناپیوسـته،  ریخته گـری  در  امـا  می شـود  تولیـد 

شمش و قطعه تولید می شود.

بـه اختصـار بفرماییــــد از چـه دسـتگاه ها  ◄

محصـــوالت  تولیـــد  بـــــرای  ماشیــــن آالتی  و 

استفاده می کنید؟

از کوره هـای ذوب،  تولیـدی  واحـد  ایـن  در 

ماشـین آالت ریخته   گـری، شـمش ریزی، خطـوط 

نورد، کویلر، کشـش، کوره آنیلینگ و تجهیزات 

آزمایشگاهی که شرکت قم آلیاژ از این لحاظ که 

بـه کیفیـت اتـکا کرده اسـت. ایـن شـرکت دارای 

آزمایشـگاه بسـیار مجهـز بـوده و توانسـته اسـت 

برای استان یک آزمایشگاه مرجع باشد.

مشـتریان محصـوالت این شـرکت عمومـا از  ◄

چه صنایعی هستند؟

مشـتریان شـمش سـربی کـه در ایـن شـرکت 

تولیـد می شـود، عموما از کابل سـازان بـرای برای 

و  سـربی  غالف هـای  تولیـد  در  اسـتفاده 

باتری  سـازان بـرای تولیـد باتـری خـودرو هسـتند. 

در بخـش زامـاک )آلیاژهـای پایـه روی(، قطعـات 

شـیرآالت  بـرق،  صنعـت  یـراق آالت  و  خـودرو 

بهداشتی و یراق آالت قطعات ساختمانی مانند 

ایـن  مصـرف  مـوارد  از  و...  در  دسـتگیره های 

آلیاژهـای  مشـتریان  عمـده  هسـتند.  محصـول 

آلومینیومـی نیـز صنایـع قطعه سـازی خـودرو و 

همچنین تولیدکنندگان یراق آالت صنعت برق و 

لـوازم خانگـی هسـتند. مفتول هـای تولیـد شـده 

در ایـن شـرکت مـورد اسـتفاده صنایـع الکتریکی 

بـرای تولیـد انـواع هادی هـا و کابل هـای هوایـی 

انتقال نیرو قرار می گیرد.

عالوه برایـن در شـرکت قـم آلیـاژ محصولی به 

نام آلومینیوم دی اکسیدانت تولید می شود که 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  فوالدسـازی  صنایـع  در 

شـکل  بـه  آلومینیـوم  واقـع  در  می گیـرد؛ 

نیم کره هایـی بـه فـوالد مـذاب اضافـه می شـود و 

یک فرایند شیمیایی تشکیل می شود که در این 

در  موجـود  اکسـیژن  تمـام  آلومینیـوم  زمـان، 

 AL2O3 مـذاب رو جـذب خـود کـرده و تبدیل بـه

و سـپس سـرباره شـده و فلـز فـوالد خالـص بـرای 

ریخته گـری آماده می شـود. بـه صورت کلی کار 

از  اکسـیژن زدایی  آلومینیـوم،  نـوع  ایـن  اصلـی 

فوالد است.

چه میـــــزان در حــــوزه صـــادرات فعالیـــت  ◄

داشته ایـــد؟

طـی سـال های متمـادی، شـرکت قـم آلیـاژ بـه 

عنـوان یکـی از واحدهـای صادرکننـده نمونـه در 

اسـتان قم شـناخته شـده و به عبارت دیگر از 20 

بـه  پیاپـی  سـال  ایـن شـرکت، 10  فعالیـت  سـال 

شـده ایم.  معرفـی  نمونـه  صادرکننـده  عنـوان 

آخریـن مرتبـه ای کـه صـادرات داشـتیم بـه سـال 

1399 باز می گردد. محصوالتی که صادر کردیم 

بوده انـد؛  متفـاوت  مختلـف،  سـال های  در 

محصوالتـی همچـون شـمش های سـرب، مفتول 

آلومینیـوم و در مواقعـی هـم صـادرات کابل ها و 

هادی های هوایی آلومینیومی را در دسـتور کار 

خود قرار داده بودیم. 

صنعـت  ◄ در  تولیـد  معضـالت  مهم تریـن 

آلومینیوم چه مواردی است؟

طی دو سال اخیر قیمت آلومینیوم چند برابر 

افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه حاصل ضرب 

نـرخ ارز نیمایـی بـا جمـع قیمـت LME و 200 دالر 

پریمیوم، قیمت آلومینیوم را تشـکیل می دهند، 

آلومینیوم از کانال قیمتی 10 تا یک هزار و 200تومان 

بـه بیـش از 60 هـزار تومـان افزایـش قیمـت یافتـه 

اسـت و خریـد آلومینیـوم بـرای تولیـد، نقدینگـی 

باالیـی را می طلبـد کـه بـا نظـام بانکـداری کنونی، 

تامین نیاز مالی به همین سادگی و سهولت انجام 

نمی شود. بنابراین، مدیریت همین ظرفیت ایجاد 

شده در صنعت آلومینیوم کار بسیار سختی بوده 

تامیـــــن  ایــــن  گفــــت  نوعــــی می تــــوان  بــــه  و 

از  اسـتفاده  بـرای  نیـاز  مـورد  سـرمایه درگردش 

حداکثـر ظرفیـت ایجـاد شـده، یـک دغدغه بـزرگ 

بـرای تولیدکننـدگان بـه حسـاب می آیـد. اگـر یـک 

ارتباطـات  رکـود،  وضعیـت  ایـن  بـا  تولیدکننـده 

محدود با کشـورهای همسـایه، مشکالت موجود 

در صـادرات و تامیـن سـرمایه درگردش مـورد نیـاز 

بتوانـد از ظرفیـت تولیـد موجـود در واحـد خـود 

استفاده کند، هنر کرده است!

قطعی  پیاپی برق چه مشـکالتی را به وجود  ◄

آورده است؟

بایـد سـرمایه گذاری های جدیـدی در حـوزه 

تامیـن بـرق مـورد نیـاز شـرکت انجـام شـود تـا در 

مواقعـی کـه خاموشـی ها بـه مـا بـه عنـوان یـک 

تولیدکننده تحمیل می شود، از تولید باز نمانیم، 

کار متوقـف نشـود و دسـتگاه ها صدمـه نبیننـد. 

ایـن قطعی هـا در همـه فصـول سـال اغلـب اتفـاق 

می افتـد امـا در ابتـدای تابسـتان 1400، بیشـتر 

تولیـد،  عنـوان  بـه   1400 سـال  اسـت.  شـده 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا نام گـذاری شـد امـا 

مسـئولین بـه راحتـی بـرای تولیـد کشـور موانـع 

مختلف ایجاد کرده اند و در تریبون هایی که در 

اختیار آن ها قرار داده می شـود، به دروغ از رشـد 

در سال جدید، فاصله قیمتی بین 
قیمت بازار داخلی و قیمت صادرات 

کمتر شده و از 10 درصد به 5 درصد 
کاهش پیدا کرده است. با ورود 

شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب به عرصه تامین کنندگان ماده 

اولیه آلومینیومی، کمبود آلومینیوم 
جبران شده است و عرضه ها به 

استمرار خود دست یافته اند
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تولید، صادرات، حذف موانع تولید و... صحبت 

می کننـد و اظهـار دارنـد اگـر میـزان بـرق کافـی 

نیسـت، بـرق صنایـع قطـع شـود تـا بـرق منـازل 

مسـکونی تامیـن شـود. بـد نیسـت بدانیـد طـی 

برنامه پنج ساله توسعه، باید ساالنه به میزان پنج 

هـزار مـگاوات بـرق تولیـد می کردنـد امـا قصـور و 

کوتاهـی در انجـام ایـن کار صـورت گرفـت و تـا 

کنـون نیـز هیچ اقدامی بـرای رفع این بی توجهی 

از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته است. 

بـه علـت قطعی هـای فـراوان بـرق، برد متعلق 

کارخانـه  در  مسـتقر  دسـتگاه های  از  یکـی  بـه 

سـوخت و از مدار خارج شـد و ضمن توقف خط 

تولیـد مربوطـه، چندیـن میلیـون تومان خسـارت 

از هزینـه تعویـض قطعـات،  بـه غیـر  وارد شـد. 

معضالت دیگری مانند توقف کار پرسنل حاضر 

در کارخانـه، باعـث می شـود روزانـه هزینه هـای 

بـی مـوردی بـه وجـود بیایـد و امـکان تولیـد بـا 

بیـن می بـرد. هدررفـت  از  را  ظرفیـت مناسـب 

مواد، توقف خطوط تولید و خطراتی که در زمان  

قطعی برق، برای کارگران هنگام کار دستگاه هایی 

مانند چرخنده، کشنده، ذوب ریزی احتمال رخ 

قـرار  هـم  مجـاورت  در  همچنیـن  و  دارد  دادن 

داشتن مذاب آلومینیوم و آب که اگر هرکدام با 

هـم مخلـوط شـوند، انفجار مهیبی اتفـاق خواهد 

داد، احتمال به بار آمدن خسارات متعدد و غیر 

قابل شمارش را افزایش می دهد.  

تحریم هـا چـه میـزان بـر فعالیـت شـما تاثیـر  ◄

داشته اند؟

سـهولت  جلـوی  جـدی،  طـور  بـه  تحریم هـا 

صادرات را گرفت؛ در واقع به راحتی نمی توانیم 

کاالهـای تولیـدی شـده خـود را صـادر کنیـم، در 

راحتـی  بـه  نمی توانیـم  بین المللـی  مناقصـات 

بـرای  ضمانتنامـه   نمی توانیـم  کنیـم،  شـرکت 

شـرکت در مناقصـات دریافـت کنیـم، قـادر بـه 

دریافت ال سـی نیسـتیم و مهم تر از همه، تبادل 

وجـه هـم صـورت نمی گیـرد. بـه عبـارت دیگـر، 

حـوزه  در  بانکـی  تعامـالت  محدودیت هـای 

بین المللـی داریم و همچنین خارجی هـا از تبادل 

کاال با ما خودداری می کنند. چراکه از این ترس 

دارنـد کـه آن ها نیز شـامل تحریم های بین المللی 

شـوند و امـکان معامـالت و صـادرات را از دسـت 

بدهنـد. بـرای انتقـال وجوه خـود باید هزینه های 

بسیاری را پرداخت کنیم که همه این عوامل در 

مجمـوع باعـث می شـوند در رقابـت بـا رقبـای 

عقـب  نوعـی  بـه  و  بخوریـم  شکسـت  خارجـی 

بیفتیم. تامین قطعات ماشین آالت و دستگاه ها 

بسـیار مشـکل اسـت و بسـیار گـران بـوده و بـرای 

تامیـن و وارد کـردن بـه کشـور، بایـد بـه نوعـی 

قوانین حاکم بر بین الملل را دور بزنیم تا بتوانیم 

بـه مقصـود خـود برسـیم. تمـام ایـن مـواردی کـه 

گفته شـد، ناشـی از فشـارهایی اسـت که تحریم 

بـه بـار آورده و از طرفـی، بـا وضـع قوانین برگشـت 

ارز صادراتـی تـو سـط دولـت، تولیدکننده مجبور 

اسـت تمـام نیـاز خـود را بـا ارز آزاد تامیـن کنـد و 

بعـد ارز حاصـل از فـروش صادراتـی را بـا قیمـت 

بسیار پایین تر به دولت تحویل دهد. 

قبـل از تشـدید تحریم هـا و جهـش ناگهانـی  ◄

نرخ ارز، شرایط به چه صورتی بود؟

قیمت مواد اولیه در گذشته بسیار پایین تر از 

االن بـود و بالطبـع، بـه نقدینگـی کمتری هـم برای 

تامین مواد اولیه، نیاز داشـتیم. بار مالی ناشـی از 

تسـهیالت بانکـی و وثیقه گـذاری بانکـی بسـیار 

کمتـر بـود و همچنیـن بـه راحتـی مـواد اولیـه و 

قطعات مورد نیاز خود را با قیمت ها و شرایط بهتر 

از خـارج از کشـور تامیـن می کردیـم، بـه سـهولت 

توانایی جابه جایی ارز حاصل از صادرات با هزینه 

بسـیار کمی وجود داشـت و همچنین قادر بودیم 

ال سی و ضمانتنامه بین المللی دریافت کنیم. 

در بـازار ایـن صنعـت، بیـن فـروش نقـدی و  ◄

فروش اعتباری، کدام رواج بیشتری دارد؟

 بـا توجـه بـه شـرایط حاکـم بـر کشـور، چـون 

خرید ماده اولیه به صورت نقدی است بالطبع، 

نقـدی صـورت  بـه شـکل  هـم  فـروش محصـول 

مشـتریان،  اعتبـار  حسـب  بـر  البتـه  می گیـرد. 

نقـدی  جـای  بـه  اعتبـاری  فـروش  از  می تـوان 

اسـتفاده کـرد و بـه صـورت کلـی هـر دو روش، به 

اقتضای شرایط خریدار و فروشنده، رواج دارند. 

تسـویه  زمـان  و  سررسـید  اعتبـاری  فـروش  در 

معمـوال از 10 روز تـا دو مـاه اسـت کـه البتـه ایـن 

مـدت زمـان ذکر شـده، برای شـرکت های دولتی  

از سه تا 6 ماه است.

متاسفانه بدحساب ترین مشتری ها در صنعت، 

دولتی هـا هسـتند؛ اگـر حتـی یـک روز از پرداخـت 

مالیـات توسـط تولیدکننـده تاخیر بـه وجـود بیاید، 

اقسـاط پرداخت نشـود، بیمه از سـوی تولیدکننده 

دیر پرداخت شود و یا در پرداخت قبوض خدماتی 

واحد تولیدی تاخیر اتفاق بیفتد، بالاستثنا جریمه 

در انتظـار تولیدکننـده خواهد بود امـا دولت بدون 

و  پیمانـکاران  مطالبـات  جریمـه ای،  هیـچ 

تامین کنندگان خود را به تعویق می اندازد. 
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بـا خبرنـگار  فریـدون مظاهـری در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: در صورتـی کـه بـه تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیـل اجـازه فعالیـت مناسـب داده شـود، ایـن 

صنعت از رونق برخوردار خواهد شد اما این اتفاق 

نمی افتـد و صنعـت لولـه و پروفیـل همـواره تحت 

فشار قرار می گیرد.

پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان  افـزود:  وی 

توقـع دارنـد مـواد اولیـه بـه قیمـت متعـادل در 

اختیـار آن هـا قـرار بگیرد و اساسـا بـورس کاال نیز 

بـه منظـور ایجـاد تعـادل در بـازار تشـکیل شـده 

است اما به دلیل رقابت برای تامین مواد اولیه 

و عـدم عرضـه کافـی در بـورس، این مهم محقق 

نشـده اسـت و رقابـت ناسـالم همـواره موجـب 

افزایش قیمت در بازار شده است.

صنعـت  آریـا  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

دلیجان خاطرنشـان کرد: دوشـنبه  ها هر دو هفته 

یـک بـار، ورق گـرم با نماد HR به میـزان دو هزار و 

500 تـن قابـل افزایـش تـا 117 هـزار و 500 تـن، در 

مجموع 120 هزار تن عرضه می شود. هنگامی که 

ورق گـرم فـوالدی در بـورس کاال عرضـه می شـود، 

ابتـدا ایـن کاال در اختیـار مصرف کننـدگان بـزرگ 

مانند تولیدکنندگان ورق گالوانیزه، خودرو، لوازم 

خانگی، ورق سرد و مراکز خدماتی قرار می گیرد.

برخی به التهابات بازار دامن می زنند ■

عرضـه،  ایـن  در  گفـت:  ادامـه  در  مظاهـری 

تولیدکنندگان لوله و پروفیل در اولویت آخر تامین 

ورق حتی با وجود داشتن سهمیه ای که بهین یاب 

بـرای آن هـا مشـخص کـرده، قـرار دارنـد. بنابرایـن 

رقابـت تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل برای کسـب 

سـهمیه ورق در شـرایط نابرابـر انجـام می شـود. 

ضمـن اینکـه برخـی متقاضیـان بـه جـای اینکـه بـه 

اندازه سهمیه خود تقاضا داشته باشند، حتی دو 

بـورس  برابـر سـهمیه، متقاضـی ورق در  تـا سـه 

می شـوند کـه ایـن مسـئله موجـب شـده اسـت بـه 

جـای ورود 120 هـزار تـن تقاضـا بـه انـدازه عرضـه، 

شـاهد ورود 170 هزار تن تقاضا در مقابل 120 هزار 

تـن عرضـه باشـیم کـه باعـث ایجـاد رقابـت کاذب 

میان متقاضیان ورق در بورس خواهد شد. ضمن 

اینکه از کارگزاری ها به متقاضیان گفته می شـود 

در صورتی که خواهان دریافت ورق هستند، باید 

قیمـت پیشـنهادی خـود را 10 تـا 15 درصد بیش از 

قیمـت پایـه ارائـه دهنـد. تولیدکننـدگان نیز بـرای 

اینکه از قافله دریافت ورق عقب نمانند، ناچار به 

افزایـش قیمـت خواهنـد بـود. ایـن موضـوع نیز به 

افزایـش قیمـت معامـالت دامـن می زنـد و باعـث 

شـده از ابتـدای امسـال قیمـت ورق از 18 هـزار 

تومـان بـه ازای هر کیلوگرم حتی تـا 21 هزار تومان 

به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد.

وی تصریـح کـرد: در مـاه گذشـته، ورق را بـه 

قیمـت تمـام شـده 23 هـزار و 900 تومان بـه ازای 

هـر کیلوگـرم یعنـی قیمـت معاملـه بـه همـراه 

مالیـات بـر ارزش افـزوده و قیمت حمل، تحویل 

در مـرداد مـاه خریـداری کردیـم. اکنـون قیمـت 

ورق کاهـش یافتـه اسـت و مشـخص نیسـت در 

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت آریا صنعت دلیجـان گفت: تولیدکنندگان لولـه و پروفیل انتظـار دارند مواد اولیه با توجه به سـهمیه ای 
که بهین یاب مشخص کرده، به قیمت متعادل و در شرایط عادالنه در اختیار آن ها قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آریا صنعت دلیجان مطرح کرد:

لزوم تخصیص مواد اولیه به تولیدکنندگان در شرایط عادالنه
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آن زمان با توجه به قیمت روز ورق، پروفیل را با 

چـه قیمتـی بـه مشـتریان تحویـل خواهیـم داد. 

اگـر طبـق مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار، قرار باشـد 

15 تـا 17 درصـد بـه همـراه مالیات و کرایه حمل، 

پروفیـل  قیمت گـذاری  بـرای  ورق  قیمـت  بـه 

اضافـه شـود، قطعـا ایـن محصـول حـدود 26 تـا 

قیمـت  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  27هـزار 

خواهـد داشـت. در حالـی کـه پروفیـل حتـی بـا 

قیمت هـای بسـیار پایین تـر از ایـن هـم مشـتری 

عمومـا  کـه  پروفیـل  خریـداران  زیـرا  نـدارد 

مصرف کننـدگان نهایـی هسـتند، به دلیـل تورم 

دو سـه سـال گذشـته قـدرت خریـد خـود را از 

دسـت داده انـد؛ ایـن امـر باعـث شـده اسـت در 

کشور رکود به وجود بیاید.

صنعـت  آریـا  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

دلیجـان اذعـان کـرد: در ایـن شـرایط ممکـن اسـت 

برخی کارخانه ها حتی تا چندین ماه زیان دهند و 

بـه ناچـار برخـی کـه قـدرت مالـی و سـرمایه در 

گـردش پایینـی دارنـد، فعالیـت خـود را متوقـف 

کننـد و از بـازار خـارج می شـوند. همچنین برخی 

کـه تـوان دارنـد، ممکـن اسـت تنهـا تولیـد را بـرای 

مدتـی متوقـف کننـد و در موقعیـت مناسـب، 

دوباره به بازار بازگردند.

تنها تولیدکننده مواد اولیه را دریافت کند ■

مظاهــــری تاکیــــد کــــرد: درخواســــت همــه 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل از متولیـان تامیـن 

مـواد اولیـه ایـن اسـت کـه مـواد اولیـه تنهـا بـه 

تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان واقعـی داده 

شـود امـا متاسـفانه ایـن امـر در مـورد بخشـی از 

عرضه هـا اتفـاق نمی افتـد. چراکه به طور معمول 

بخشـی از مـواد اولیـه در اختیـار واسـطه ها قـرار 

می گیرد و آن ها نیز ورق را به قیمت بازار آزاد به 

مصرف کنندگان عرضه می کنند که این مسئله 

هـم باعـث ایجـاد دوگانگی در بازار شـده و هم به 

التهـاب بـازار دامـن مـی زد. نکتـه قابـل توجـه این 

اسـت کـه بـا توجـه به کاهـش نـرخ ارز در یکی دو 

مـاه اخیـر و بـا توجـه بـه اینکـه ورق بـه صـورت دو 

ماهـه و سـه ماهـه بـه خریـداران داده می شـود، 

قیمـت ورق در بـازار آزاد کمـی ارزان تـر از قیمـت 

بورس شده است.

60 درصد ظرفیت تولید فعال است ■

صنعـت  آریـا  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

دلیجان یادآور شد: در بازار لوله و پروفیل به دلیل 

نوسـان قیمت هـا، هیـچ سـالی بدتـر از سـال های 

در  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  نبـوده   1395 و   1394

سـال های یـاد شـده، شـرکت آریـا صنعـت دلیجـان 

حتـی یـک روز هـم دچـار تعطیلـی نشـد. در حـال 

حاضـر، عمـده تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بـا 

حداکثر 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. 

شرکت آریا صنعت دلیجان اکنون به دلیل کمبود 

مواد اولیه و نوسانات بازار به صورت یک شیفت 

تـا 70 درصـد  و 60  تولیـد می پـردازد  بـه  روز  در 

ظرفیت اصلی فعال است. در صورتی که قیمت 

مـواد اولیـه عادالنـه بود و بازار نیز کشـش داشـت، 

می توانستیم با 100 درصد ظرفیت فعالیت کنیم. 

ظرفیـت تولیـد شـرکت روزانـه 500 تن با احتسـاب 

تولید در یک شیفت است که در صورت رسیدن 

مواد اولیه، تولید می تواند به 600 تا 700 تن در روز 

نیز ارتقا یابد.

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  خصـوص  در  وی 

انـواع  مـا می توانـد  کـرد: شـرکت  بیـان  شـرکت، 

پروفیل ها با قطر 20 در 20 میلی متر تا پروفیل های 

بسیار بزرگ ستونی را تولید کند و در همین حال 

تولید سازه های ساختمانی را متناسب با سفارش 

انجـام می دهیـم. البتـه در آسـتانه راه انـدازی خط 

تولید لوله گاز نیز هستیم. عمده مشتریان شرکت 

ما ساختمان سازی ها هستند. البته کاربرد لوله و 

پروفیـل در صنعـت طـی سـال های اخیـر بسـیار 

گسـترده شـده و عالوه بر ساختمان سـازی، شـاهد 

صنایـع  از  بسـیاری  در  محصـول  ایـن  اسـتفاده 

هستیم. البته همچنان بزرگ ترین مشتری لوله و 

پروفیـل، ساختمان سـازی اسـت زیـرا این محصول 

در تولید در و پنجره، سقف و ستون ساختمان به 

کار مـی رود. ناگفتـه نمانـد کـه در سـال های اخیر 

شـاهد اسـتفاده لولـه و پروفیـل فـوالدی در توسـعه 

زیرساخت ها بودیم. به طور مثال، در ساخت پل، 

بـه ویـژه کنـار جـاده، از پروفیـل و لولـه فـوالدی 

استفاده می شود. عالوه براین، ساخت همه عالئم 

راهنمایـی و رانندگـی بـا اسـتفاده از لولـه و پروفیل 

فوالدی صورت می گیرد.

ورق گرم نازک، ماده اولیه اصلی ■

مظاهـری عنـوان کـرد: شـرکت آریـا صنعـت 

دلیجـان هـم از ورق گـرم و هـم از ورق سـرد بـه 

عنوان ماده اولیه استفاده می کند. عمده مصرف 

ما ورق گرم است اما برای تولید قوطی های نازک 

از ورق سـرد نیـز اسـتفاده می کنیـم. ورق گـرم 

دریافتـی از دو تـا 15 میلی متـر تغییـر می کند که 

برای تولید قوطی و پروفیل سبک باید از ورق های 

سـنگین،  سـازه های  تولیـد  بـرای  و  نـازک  گـرم 

ورق های ضخیم تر را به کار ببریم. گفتنی اسـت 

کـه گریـد ورق گـرم ST37 بـوده و گرید ورق سـرد 

نیز ST22 و ST12 است.

آریـا صنعـت  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

دلیجـان اضافـه کـرد: نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه 

فـوالد مبارکـه بـا توجـه بـه برنامـه خـود نمی توانـد 

زیـرا  کنـد  تولیـد  نـازک  را  گـرم  ورق  همـه 

غلطک های نورد به ویژه در تناژ باال کشـش نورد 

کـردن را ندارنـد. بنابرایـن بخشـی از ورق گـرم 

تولیـدی این شـرکت ضخیم خواهد بـود. پیش از 

کاال  بـورس  در  ضخیـم  ورق  و  نـازک  ورق  ایـن 

همـه  اخیـرا  امـا  داشـتند  مشـخصی  نمادهـای 

ورق هـا را بـا یـک نمـاد در بورس عرضه می کنند. 

ورق نـازک ضخامـت دو تـا 4.8 میلی متـر و ورق 

ضخیـم ضخامـت پنـج تـا 15 میلی متـر دارد. هـر 

شرکت می تواند سهمیه خود را هم با ورق نازک 

مخلـوط  صـورت  بـه  یعنـی  ضخیـم  ورق  هـم  و 

دریافـت کنـد. بـه طـور مثـال، بـه تولیدکننـدگان 

 از کارگزاری ها به متقاضیان گفته 
می شود در صورتی که خواهان 

دریافت ورق هستند، باید قیمت 
پیشنهادی خود را 10 تا 15 درصد 

بیش از قیمت پایه ارائه دهند. 
تولیدکنندگان نیز برای اینکه از قافله 

دریافت ورق عقب نمانند، ناچار به 
افزایش قیمت خواهند بود
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لولـه و پروفیـل گفتـه می شـود 60 درصـد مـواد 

اولیـه را بـه صـورت ورق نـازک و 40 درصـد نیـز به 

گوناگـون  ضخامت هـای  بـا  ضخیـم  صـورت 

دریافت کنند.

وی تاکید کرد: قطعا یک تولیدکننده لوله و 

پروفیـل نمی توانـد همه ورق ضخیـم دریافتی را 

بـه محصـول تبدیـل کنـد. بنابرایـن شـرکت آریـا 

صنعـت دلیجـان بخشـی از ورق گـرم ضخیـم 

خود را به شـرکت فوالد غرب آسـیا، تولیدکننده 

ورق سـرد می دهـد تـا با نازک کـردن ورق گرم و 

از  کاسـتن  ضمـن  سـرد،  ورق  بـه  آن  تبدیـل 

ضخامـت محصـول، ارزش افـزوده در تولیـدات 

ایجـاد کنـد. فـوالد غـرب آسـیا ورق گـرم ضخیم 

را بـه ورق سـرد 0.7 میلی متـر تـا 1.5 میلی متـر 

ورق  از  می توانـد  مـا  شـرکت  تبدیـل می کنـد. 

بـا ضخامـت یـک، 1.25 و 1.5 میلی متـر،  سـرد 

کنـد.  تولیـد  صـادرات  بـرای  نـازک  پروفیـل 

بـا  بـازار  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  را  نازک تـر  ورق هـای 

ورق هـای گـرم نـازک یـا ورق سـرد 1.5 میلی متـر 

معاوضه می کنیم.

قصد داریم صادرات را احیا کنیم ■

صنعـت  آریـا  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

دلیجان اذعان کرد: در سـال های گذشـته با توجه 

بـه مسـاعد بـودن شـرایط، بـه کشـورهای عـراق و 

در  امـا  می دادیـم  انجـام  صـادرات  افغانسـتان 

سال های اخیر به دلیل مسائلی همچون بازگشت 

ارز و  منطقـی نبـودن نـرخ ارز نیمـا، نتوانسـتیم 

یـک  بـه  کـه  باشـیم. هنگامـی  صـادرات داشـته 

مشتری خارجی کاالی صادراتی فروخته می شود، 

بایـد یـک صرافـی یـا بانـک مطمئنـی در آن سـوی 

مرزها وجود داشته باشد تا صادرکننده بتواند ارز 

را در یـک حسـاب مشـخص حوالـه کـرده و در ایـن 

سوی مرزها آن را دریافت کند. قطعا صادرکننده 

بـا توجـه بـه تحریم هـا و نبود صرافی مطمئـن برای 

حوالـه، نمی توانـد ارز را بـه صـورت چمدانـی و بـا 

مبالغ سنگین به کشور وارد کنند؛ بنابراین ناچار 

شدیم صادرات را متوقف کنیم.

وی تصریح کرد: زیرساخت مناسب صادراتی 

بـرای تولیدکننده وجود نـدارد و از صادرکننده در 

دیگر کشـورها پشـتیبانی نمی شـود. تولیدکننده 

نیـاز دارد بـه محـض اینکه کاالی خـود را از مـرز رد 

کـرد و تحویـل مشـتری داد، هزینـه آن را دریافـت 

کـرده و بـه کشـور بازگردانـد. البتـه قصـد داریـم 

دوبـاره صـادرات را از سـر بگیریـم. چـرا کـه میـزان 

بـه  تقاضـای داخلـی  و  بـوده  بـاال  تولیـد شـرکت 

انـدازه ای نیسـت کـه بتوانـد حجـم تولیـد را پاسـخ 

دهد. بنابراین باید به سمت صادرات برویم.

طرح توسعه لوله گازی به ظرفیت 150 هزار تن ■

توسـعه ای  طرح هـای  بـه  اشـاره  بـا  مظاهـری 

شـرکت آریـا صنعـت دلیجـان، ابـراز کـرد: قصـد 

داریم یک واحد جدید تولید لوله گاز را راه اندازی 

کنیـم که در آسـتانه بهره بـرداری از آن قـرار داریم. 

هر چند که اخذ استانداردهای تولیدی با توجه به 

را  طوالنـی  نسـبتا  زمـان  محصـول،  حساسـیت 

می طلبیـد اما خوشـبختانه در مراحـل پایانی اخذ 

ایـن اسـتانداردها هسـتیم. لولـه گاز تولیـدی قـرار 

است از قطر یک دوم اینچ تا 2.5 اینچ قطر داشته 

باشـد. بـرای احـداث خـط تولیـد، ماشـین آالت و 

تجهیـزات را وارد خواهیـم کـرد و به دنبال مذاکره 

بـرای خریـد و نیز گرفتن مجوزهـا بـرای واردات آن 

هسـتیم. ظرفیت تولید کـه برای لولـه گاز در نظر 

گرفتیم، حدود 150 هزار تن در سال خواهد بود.

تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی نیستند ■

رئیس هیئت مدیره شرکت آریا صنعت دلیجان 

در خصـوص برنامه هـای آینـده شـرکت آریا صنعت 

دلیجـان، اذعان کرد: متاسـفانه تصمیم گیری های 

لحظـه ای و دسـتورالعمل های خلق السـاعه امـکان 

برنامه ریزی را حتی به صورت روزانه از تولیدکنندگان 

گرفته و ممکن است یک تولیدکننده با یک تصمیم 

لحظه ای تولید خود را کنار بگذارد یا ناچار به توقف 

تولید شود. به نظر می رسد با ادامه روند کنونی به 

ویـژه در حـوزه صنعـت لولـه و پروفیـل، دورنمـای 

روشنی از این صنعت دیده نمی شود. برخی توقع 

دارند برخالف روند افزایش قیمت مواد اولیه، لوله 

و پروفیل در بازار گران نشوند. در حالی که اگر این 

صنعـت سـودده نباشـد، تولیدکننـدگان ناچـار بـه 

تعطیلـی خواهـد بود و موج بیکاری صنعـت لوله و 

پروفیل را تهدید خواهد کرد. گفتنی است که در 

کشـور مـا سـال ها اسـت کـه رکـود بـه ویـژه در حـوزه 

سـاخت و سـاز حاکم شـده و وضعیت اقتصادی در 

شرایط مطلوب قرار ندارد.
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بـا  گفت وگـو  در  نیـک  رضـوی  احمـد  سـید 

خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 

اظهـار داشـت: تقریبـا اکثـر تولیدکننـدگان حوزه 

نـورد فـوالدی بـه دلیـل عـدم تامیـن مـواد اولیـه 

نیـک  شـرکت  شـده اند.  تولیـد  کاهـش  دچـار 

صـدرای تـوس نیـز بـا توجـه بـه نـوع عرضه هـای 

ابتـدای سـال جـاری حـدود  از  شـمش فـوالدی، 

دوسـوم تولیـد سـال قبـل خـود را از دسـت داده 

است و اگر در سال گذشته با 30 درصد ظرفیت 

خـود فعالیـت می کـرد، اکنـون ایـن میـزان بـه 10 

درصد رسیده است.

وی افـزود: آمـار خریـد و فـروش شـرکت نیک 

صدرای توس کامال مشـخص اسـت و متاسـفانه 

دچـار کاهـش تولیـد بـه میـزان یـک  سـوم سـال 

عرضه هـای  کـه  زمانـی  از  شـده ایم.  گذشـته 

شـمش فـوالدی در بـورس کاال مهندسـی شـد، 

نیـک  شـرکت  ازجملـه  و  نـوردی  شـرکت های 

تـوس دچـار ضـرر شـده اند. حتـی در  صـدرای 

برخـی از مواقـع بـه دلیـل نرسـیدن مـواد اولیـه 

ناچـار بـه تعطیلی شـدیم که در ایـن مواقع بنای 

فعالیت را بر تعمیرات گذاشتیم.

تـوس  صـدرای  نیـک  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشان کرد: شرکت ما با ظرفیت 200 هزار تن 

در سـال، به تولید مقاطع طویل و عمدتا میلگرد 

بهره بـرداری  پروانـه  در  البتـه  آج دار می پـردازد. 

شرکت میلگرد و نبشی قید شده است که البته 

میلگـرد تنـوع نسـبتا باالیـی دارد. شـرکت نیـک 

صـدرای تـوس قـادر بـه تولیـد میلگـرد آج دار بـا 

گریـد A3 از سـایز 10 تـا 32 میلی متـر و آج 400 

دوکـی اسـت. ضمـن اینکـه قـادر بـه تولید نبشـی 

ریز با سـایز سـه و چهار هسـتیم. در حال حاضر، 

بـا وجـود توانایی تولید، کمبود مـواد اولیه باعث 

شـده اسـت عـالوه بـر اینکـه در یـک شـیفت بـه 

صـورت ناقـص فعالیـت کنیـم، نبشـی را از سـبد 

تولیـدات خـود حـذف کردیـم و تنهـا بـه تولیـد 

میلگـرد می پردازیـم. بنابرایـن یـک خـط بـه طـور 

کامل غیر فعال شده است.

رضوی نیک تاکید کرد: شرکت نیک صدرای 

توس دارای استاندارد ملی بوده و توانسته است 

صادرات نیز انجام دهد. به طوری که در برخی 

مواقـع موفـق شـد 70 درصـد میـزان تولید خـود را 

صـادر کنـد. متاسـفانه در حـال حاضـر با توجه به 

مشکالت ناشی از تامین مواد اولیه و نیز قوانین 

توجیـه  دیگـر  صـادرات  گمرکـی،  مقـررات  و 

اقتصادی ندارد.

صادراتـی  ارزش  گمـرک  در  داد:  ادامـه  وی 

میلگـرد 780 دالر قیمت گـذاری شـده اسـت؛ در 

حالی که گفته می شـود برخی شـرکت های بزرگ 

دارای زنجیره کامل، میلگرد را به قیمت 690 دالر 

هم صادر کرده اند. بنابراین تولیدکنندگان میلگرد 

فاقد زنجیره که باید شمش را به عنوان ماده اولیه 

از بـورس کاال بـا بهایـی نسـبتا گـران تامیـن کننـد، 

نمی توانند با این شرکت ها رقابت کنند.

مدیرعامـل شـرکت نیـک صـدرای تـوس اذعان 

کـرد: بـا شـرایط موجـود تولیدکننـدگان میلگـرد و 

فعاالن حوزه نورد تنها باید به افزایش تولید خود و 

رسـیدن بـه وضعیـت پایـدار بیندیشـند و دیگـر 

نمی تواننـد طرح هـای توسـعه ای را اجـرا کننـد. 

حـدود 70 درصـد واحدهـای تولیـدی حـوزه نـورد 

کمتر از ظرفیت اقتصادی خود فعالیت می کنند.

رضـوی نیـک تصریح کرد: هم اکنون به دنبال 

جذب سـرمایه گذاری داخلی و خارجی هسـتیم 

تا واحدهای نوردی بتوانند با واحدهای ذوب در 

کشـور ادغـام شـوند تـا بـا کمـک بـه یکدیگـر و 

پوشـش فعالیت هـا، تولید هر دو حلقـه از زنجیره 

فـوالد افزایـش یابـد. اگر بتوانیـم واحدهـای حوزه 

تولید شمش و میلگرد که زیر ظرفیت اقتصادی 

فعالیـت می کننـد را بـا هـم ادغـام کنیـم، تحـول 

بزرگـی در صنعـت فـوالد رخ می دهـد. در ایـن 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  از  راسـتا 

درخواسـت کردیـم بـه جـای صـدور مجـوز جدیـد 

بـه سـرمایه گذاران، واحدهـای شـمش و نـورد کـه 

زیر ظرفیت فعالیت می کنند را به آن ها معرفی 

کننـد تـا ایـن واحدهـا را از زیـان نجـات دهنـد و 

بتوانند اشتغال موجود در آن ها را حفظ کنند.

وی بیـان کـرد: اکنـون چندیـن واحـد نـوردی 

اسـتان های  در  ظرفیـت  تـن  هـزار   200 بـاالی 

مختلـف وجـود دارنـد کـه بنـا بـه دالیـل مختلـف 

تعطیل شده اند. در این رابطه به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و قوه قضائیه پیشنهاد دادیم به 

جـای صـدور ظرفیـت جدیـد، سـرمایه گذاران را 

جهـت سـرمایه گذاری جدیـد، بـرای احیـای ایـن 

واحدها معرفی کنند. این یعنی سرمایه گذار به 

جـای اینکـه هزینـه بسـیار گـزاف بـرای خریـد یـا 

بـا  بدهـد،  را  تجهیـزات  و  ماشـین آالت  واردات 

توجه به موجود بودن تجهیزات در واحدها، تنها 

باید سرمایه در گردش را تامین کنند و با تامین 

مـواد اولیـه، تولیـد را انجـام دهنـد. به این ترتیب 

سود خوبی نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس عنوان 

کرد: اکثر واحدهای نوردی که تعطیل شده اند 

یـا بـا ظرفیـت پاییـن فعالیـت می کننـد، حاضـر 

هسـتند بـا سـود بسـیار انـدک کار کننـد. تنهـا 

بایـد حقـوق کارکنـان را جهـت تـداوم اشـتغال 

پرداخـت کننـد و بـه این ترتیب مشـارکت اتفاق 

خواهد افتاد.

مدیرعامـل شـرکت نیک صدرای توس گفت: پیشـنهاد دادیـم دولت به جای صـدور پروانه های جدیـد نورد فوالد، سـرمایه  ها را به 
سـمت واحدهـای موجـود هدایت کند و بـا تامین نقدینگی آن ها ضمـن جلوگیری از تعطیلی ایـن واحدها، حتی زمینه را بـرای ادغام 

با واحدهای تولیدکننده شمش فوالدی فراهم سازد و زنجیره ارزش را تکمیل کند.

مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس مطرح کرد:

لزوم هدایت سرمایه ها به سمت نوردکاران فوالدی زیان ده
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محسن رحیمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

بیشترین چالشی که در مسیر تولید با آن مواجه 

هستیم، مربوط به تامین مواد اولیه است. ضمن 

اینکـه بـه علـت وجـود نوسـانات قیمتـی، خریـد 

نقـدی مـواد اولیـه و فـروش محصوالت بـه صورت 

قراردادی، با زیان مواجه شده ایم. 

وی افزود: زمانی که قرارداد با مشـتری بسـته 

شود، باید طبق همان قیمت قید شده در قرارداد، 

محصـول را بـه فـروش برسـانیم و اگـر هـم کـه بـا 

افزایـش قیمـت مـواد اولیـه روبـه رو شـویم، بـه هـر 

نحـوی بایـد نیـاز بـه مـواد اولیـه را تامیـن کـرده تـا 

بتوانیم سفارش مشتری را تولید کنیم. برای تامین 

نیـز  بانـک  سـوی  از  اولیـه  مـواد  خریـد  هزینـه 

حـال  هـر  بـه  امـا  کرده ایـم  دریافـت  تسـهیالت 

بروکراسـی های اداری در دریافـت ایـن تسـهیالت 

هـم بـه نوبـه خـود اذیت کننـده بـوده اسـت. بـرای 

دریافت تسـهیالت، حتما تولیدکننده باید سـند 

ملکـی را بـه عنـوان وثیقه به بانـک ارائه دهد که با 

توجـه بـه شـرایط اقتصـادی، یـک تولیدکننـده توان 

ارائه چند سـند ملکی به ارزشـی که بانک دسـتور 

داده را خواهد داشت؟!

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: به طور کلی، 

اعطـا  تولیـد  بـرای  ویـژه ای  تسـهیالت  بانک هـا 

را  اهـداف سـودآوری خـود  بیشـتر  و  نمی کننـد 

دنبال می کنند.

محصوالت پگاه آلومینیوم اراک ■

مدیرعامـل شـرکت پـگاه آلومینیـوم اراک در 

خصـوص تولیـد محصـوالت شـرکت عنـوان کـرد: 

بیشـترین فعالیت پگاه آلومینیوم اراک در زمینه 

مخزن هـای  ماننـد  پزشـکی  تجهیـزات  تولیـد 

اکسیژن ساز که مورد مصرف بیماران تنفسی و در 

حال حاضر کرونایی است، قطعات مورد استفاده 

در صنایـع دفـاع، برخـی تجهیـزات پاالیشـگاه های 

پتروشیمی و به صورت کلی بیشتر در حوزه تولید 

مقاطع صنعتی فعالیت داریم.

تولید به میزان کمتر از ظرفیت ■

رحیمی در ادامه گفت: ظرفیت تولید شرکت 

در شرایط عادی که چالش خاصی وجود نداشت، 

ماهانـه 300 تـن بـود کـه در حـال حاضـر در نهایت، 

توانایـی تولیـد 70 تـا 80 تـن محصـول وجـود دارد. 

تهیـه مـواد اولیـه بیشـتر از شـرکت های ایرالکـو و 

المهـدی صـورت گرفتـه اسـت کـه در سـال جدید 

دلیـل  بـه  مـا  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  نیـز 

ال سی  هایی که گشایش یافته اند، از شرایط بهتر و 

مناسـب تری برخـوردار اسـت؛ وقتـی یـک شـرکت 

ال سـی مـدت دار بـاز کنـد، بـه تولیدکننـده کمک 

کـرده تـا مـدت زمـان بیشـتری بتوانـد مـاده اولیـه 

دریافت کند.

وی اضافـه کـرد: بـه طـور مثـال، یـک شـرکت 

تامین کننده آلومینیوم در زمان گشـایش ال سـی 

برای تولیدکننده، 1.5 درصد سود ماهانه دریافت 

می کنـد و عالوه برایـن، 20 درصـد مبلـغ معامله به 

صـورت ضمانـت و غیـر قابـل برداشـت در بانـک 

بمانـد کـه در مقابـل دریافـت تسـهیالت بـا سـود 

18درصد مزیت کمتری دارد.

صادرات بدون مشکل ■

مدیرعامـل شـرکت پـگاه آلومینیـوم اراک در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تاکنـون محصـوالت ایـن 

واحد تولیدی صادر شده است یا خیر، گفت: در 

زمینـه  در  صـادرات  مرحلـه  یـک  گذشـته  سـال 

بـه  قطعـات مختـص پاالیشـگاه های پتروشـیمی 

مدیرعامـل شـرکت پگاه آلومینیوم اراک گفت: یک شـرکت تامین کننده آلومینیوم در زمان گشـایش ال سـی بـرای تولیدکننده، 1.5 
درصـد سـود ماهانـه دریافـت می کنـد و عالوه براین، 20 درصـد مبلغ معامله بایـد به صورت ضمانـت و غیر قابل برداشـت در بانک 

بماند که در مقابل وام بانکی با سود 18 درصد مزیت کمتری دارد!

مدیرعامل شرکت پگاه آلومینیوم اراک عنوان کرد:

کاهش توان خرید مواد اولیه آلومینیومی
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کشـور عـراق داشـتیم و بقیـه کاالهـای خـود را از 

طریـق واسـطه بـه فـروش می رسـانیم. الزم به ذکر 

اسـت در زمینه صادرات تاکنون با هیچ مشـکلی 

برخورد نداشته ایم.

استفاده از تجهیزات ایرانی اولویت دارد ■

ایـن تولیدکننـده مقاطـع آلومینیومـی عنـوان 

کـرد: از دسـتگاه های سـاخت کشـور آمریـکا بـرای 

تولیـد مقاطـع خـاص اسـتفاده می کنیـم کـه البته 

بیشـتر تجهیزات مسـتقر در خطوط تولید مانند 

دسـتگاه کوانتومتر ایرانی هسـتند. به طور کلی، 

در این شرکت تالش بر این بوده تا در درجه اول از 

ماشـین آالت ایرانـی اسـتفاده شـود. در تعویـض 

قطعات ماشین آالت خارجی خودکفا هستیم و از 

بازار داخلی آن را تامین می کنیم؛ به همین دلیل، 

تحریـم در ایـن زمینـه بـرای مـا چالشـی بـه وجـود 

نیاورده است.

تحریم، فروش شرکت را تقویت کرد ■

رحیمـی در خصـوص تاثیـر تحریم هـا بـر رونـد 

فعالیت شرکت عنوان کرد: قبال اکثر تولیدکنندگان 

آلیـاژی کـه مقاطـع خـاص صنایـع دفـاع را تولیـد 

می کردنـد بـرای تامیـن نیـاز داخـل، ایـن مقاطـع را 

وارد و در بـازار داخلـی بـه فـروش می رسـاندند امـا 

اکنـون چنـد شـرکت هسـتند کـه به سـهولت نیاز 

داخل را به خوبی پوشـش می دهند و حتی سـهم 

خود را از بازار صادراتی گسـترش داده اند. تحریم 

به طور کلی روی روند فعالیت ما تاثیر مثبتی بر 

جای گذاشته است و از وضعیت بازار محصوالت 

خود راضی هستیم.

با مشتری کنار می آییم ■

مدیرعامـل شـرکت پـگاه آلومینیـوم اراک در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بـر اینکـه در صنـف شـما فـروش نقـدی بیشـتر 

مرسـوم اسـت یـا فـروش اعتبـاری، تصریـح کـرد: 

ایـن امـر بسـتگی بـه قیمـت محصـول دارد؛ بـه 

عنـوان تولیدکننـده هر دو روش فروش محصول 

را انجـام می دهیـم. قیمت هـا کـه افزایـش پیـدا 

می کند نقدینگی در دسـت تولیدکنندگان نیز 

کاهـش می یابـد و کفـاف خریـد مـواد اولیـه را 

نمی دهـد. قبـل از این نوسـانات قیمتـی، 100 تن 

 200 تـا   100 پرداخـت  بـه  نیـاز  مجمـوع  در  بـار 

میلیـون تومـان داشـت امـا هم اکنـون ایـن میزان 

بـار خریـداری شـده از سـوی مشـتری، نیازمنـد 

پرداخت چیزی در حدود 6 میلیارد تومان بوده 

و طبیعـی اسـت کـه تولیدکننـده نتوانـد همـه 

محصـول را بـه صـورت نقـدی بخـرد. بـه همیـن 

علت با مشتریان هم سو هستیم.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیومـی در خصـوص 

مشتریان این شرکت اعالم کرد: تقریبا 50 درصد 

مشـتریان محصـوالت مـا، از صنایـع پتروشـیمی و 

پاالیشـگاه ها و 40 درصد نیز صنایع دفاع هسـتند 

کـه البتـه به صورت مسـتقیم بـا صنایع دفـاع کار 

نمی کنیم و خرید و فروش از طریق واسطه است. 

معموال سررسید و زمان تسویه در فروش اعتباری 

را دو تـا چهـار ماهـه در نظـر گرفته ایـم. البته بـا در 

بـودن  بدحسـاب  و  خوش حسـاب  گرفتـن  نظـر 

مشتریان، این بازه زمانی کمتر و یا بیشتر می شود.

وی افزود: قبال شـرکت هایی بودند که از ما 

صـورت  بـه  را  قطعـات  و  می کردنـد  خریـد 

محصول نهایی ماشین آالت صنعتی و تجهیزات 

به مشـتریان خود مانند مجتمع خلیج فارس به 

فـروش می رسـاندند و بایـد بـرای تبدیـل یـورو به 

ریـال، دو مـاه و بیشـتر زمـان صـرف می شـد کـه 

آن  هـم  و  بـود  دردسـر  مـا  بـرای  هـم  ایـن 

تولیدکننـدگان دیرتـر بـه درآمد حاصـل از فروش 

خود دست پیدا می کردند.

رحیمی در انتها در پاسخ به این سوال که قبل 

از تشدید تحریم و جهش نرخ ارز، شرایط فروش به 

چه شکلی بوده است، اذعان کرد: به عنوان مثال، 

سه سال پیش، میزان کارمزدی که از بابت فروش 

محصوالت کسب می کردیم، مکفی بود اما حاال 

با افزایش مبلغ قبوض خدماتی، قیمت مواد اولیه 

و در نتیجـه قیمـت تمـام شـده محصـول، میـزان 

کارمزد کار افزایشی پیدا نکرده و این امر موجب 

ضرردهـی تولیدکننده هـا شـده اسـت. از لحـاظ 

ریالـی موجـودی انبارها افزایش داشـته امـا از نظر 

حجـم بـار، خیـر؛ بـه عنـوان مثـال، اگـر در ابتـدای 

سـال موجودی انبار 300 تن بوده، هم اینک 200 تن 

است. از لحاظ ریالی سودآوری داشتیم اما از نظر 

میزان تامین مواد اولیه وضعیت مطلوبی نداریم.

به طور کلی، بانک ها تسهیالت 
ویژه ای برای تولید اعطا نمی کنند 
و بیشتر اهداف سودآوری خود را 

دنبال می کنند
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رشد قیمت مس، افزایش رقابت در بازار را به همراه دارد
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مدیرعامـل شـرکت صنایع کابل پارسـیان گفت: در شـرایطی که قیمـت جهانی مس رونـد صعودی را طی می کند، شـرکت هایی 
کـه فعالیـت مسـتمرتر و مطلوبـی دارنـد، می توانند سـهم بیشـتری از بـازار را به خـود اختصاص دهند و به سـود قابـل توجهی 

دست یابند.

مدیرعامل شرکت صنایع کابل پارسیان:

سـعید سـالم در گفت گـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

داشـت: بـه عنـوان یـک تولیدکننـده، بایـد ایـن 

نکتـه را خاطرنشـان کنـم کـه مهم تریـن چالشـی 

کـه بـرای ما بـه وجود آمده، عدم توانایی رقابت 

بـا رقبـای خارجـی از طریـق صـادرات شـمش و 

مفتول مسی است.

وی افزود: چون قیمت تمام شده محصول از 

قیمت جهانی این فلز بیشتر است، نمی توانیم با 

شـرایط  در  چراکـه  کنیـم؛  رقابـت  جهانـی  بـازار 

اسـت  بهتـر  مشـتری  جـذب  بـرای  تحریمـی 

محصـول بـه زیر قیمـت جهانی به فروش برسـد. 

کاتد و ضایعات مسی را که به عنوان مواد اولیه 

مورد استفاده قرار می دهیم، باید با قیمتی برابر 

بـا نـرخ جهانـی ایـن فلـز خریـداری کنیـم کـه اگـر 

سـایر هزینه هـای تولیـد و سـود شـرکت نیـز بـه آن 

اضافـه شـود، قیمـت نهایـی محصـول بیشـتر از 

قیمت های رایج در بازارهای بین المللی است.

افزایش قیمت انرژی ■

ادامـه  در  مسـی  مفتـول  تولیدکننـده  ایـن 

گفـت: چالش هـای دیگـری نیـز نظیـر بـاال رفتـن 

قیمـت انـرژی در کشـور وجـود دارد؛ کوره هایـی 

که در این شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند از 

گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند که باید 

به موقع سـوخت آن ها تامین شـود ولی باال رفتن 

شـده  شـدت مشکل سـاز  بـه  آن،  تامیـن  هزینـه 

است. عالوه براین، در تامین برق مورد نیاز هم با 

مشکالتی دست وپنجه نرم می کنیم که طبیعتا 

نباید برای صنایع کشور، دغدغه تامین آب، برق 

و گاز وجـود داشـته باشـد. همـه ایـن مـوارد در 

مجموع باعث شدند تا نتوانیم آن طور که باید و 

شاید، در عرصه تولید و فروش محصوالت مسی 

در بازارهای داخلی و جهانی رقابت کنیم.

عرضه انحصاری کاتد مس ■

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  خصـوص  در  سـالم 

مشـکالت پیرامون آن، ابراز کرد: متاسـفانه چون 

مواد اولیه مسی در ایران در انحصار چند شرکت 

خاص بیشتر نیست، برای تامین آن دچار چالش 

هسـتیم؛ چراکـه هـر زمان که این شـرکت ها، مس 

را به واحدهای بزرگ  عرضه می کنند، توجهی به 

واحدهـای تولیـدی کوچـک و متوسـط ندارنـد و 

مـواد اولیـه ای در اختیـار آن هـا قـرار نمی دهنـد. 

کاهـش تامیـن مواد اولیه نتایجی جز افت میزان 

تولیـد و در نهایـت بـه بن بسـت رسـیدن  فعالیت 

یک کارخانه در بر نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که مواد اولیه مورد 

نیاز خود را از چه منابعی تامین می کنید، اذعان 

کـرد: کاتـد مـس مورد نیاز خود را از شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران از طریـق بـورس کاال تامیـن و 

ضایعـات را هـم از بـازار آزاد خریـداری می کنیـم. 

ایـن شـرکت،  تولیـد مفتـول مسـی در  ظرفیـت 

روزانـه 80 تـن بـوده کـه در حـال حاضـر با توجه به 

شـرایط بـه وجـود آمـده، حـدود 240 تـن در مـاه 

تولید داریم.

مشتریان شرکت صنایع کابل پارسیان ■

ایـن تولیدکننـده مفتـول مسـی در خصـوص 

عمـده مشـتریانی کـه از ایـن شـرکت مفتـول و 

رشد قیمت مس، افزایش رقابت در بازار را به همراه دارد
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شـمش مسـی خریـداری می کننـد، عنـوان کـرد: 

بیشـتر مشـتریان مـا از شـرکت های تولیدکننـده 

سـیم و کابـل ماننـد شـرکت سـیم و کابـل البـرز 

هسـتند. بـرای فـروش محصـوالت خـود نیـز یـا از 

طریـق عرضـه محصول در تاالر بـورس کاال و یا در 

عمـده  کـه  می رسـانیم  فـروش  بـه  آزاد  بـازار 

محصوالت ما در بازار آزاد به فروش می رسد.

در صادرات فعال هستیم ■

مدیرعامـل شـرکت صنایـع کابل پارسـیان در 

تولیـد  مسـی  مفتول هـای  صـادرات  بـا  ارتبـاط 

شـده در ایـن شـرکت، تصریـح کـرد: محصـوالت 

کشـور  بـه  دوغـارون  مـرز  طریـق  از  را  خـود 

در  چـون  البتـه  می کنیـم.  صـادر  افغانسـتان، 

زمینـه صـادرات هـر محصولـی در هـر صنعتـی، 

معضـالت متعـددی بـه وجـود آمـده اسـت، بـا 

دریافت وجه حاصل از صادرات در محل، از به 

از  حاصـل  ارز  ورود  در  مشـکل  آمـدن  وجـود 

صادرات به کشور جلوگیری کرده ایم.

سـالم بـا اشـاره به بـه روز بودن تکنولوژی تولید 

مفتول مسـی شـرکت صنایع کابل پارسـیان، بیان 

کرد: در خط تولید این محصول، فرایند ریخته گری 

مـذاب انجـام می شـود که بـرای انجام ایـن کار، از 

دسـتگاه ها و ماشـین االت بـه روز متعلـق بـه کـره 

جنوبـی اسـتفاده می کنیـم و تـا کنـون در تعویـض 

قطعات به مشکلی برخورد نکرده ایم.

برای توسعه، به دنبال سرمایه گذار هستیم ■

ایـن تولیدکننـده مفتـول مسـی در ادامـه در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکـه آیـا طـرح توسـعه ای در دسـتور کار خـود 

داریـد یـا خیـر، اظهار کرد: فعال برنامه توسـعه ای 

در برنامـه خـود قـرار نداده ایـم؛ بـه ایـن دلیـل کـه 

هنـوز تامیـن مالـی الزم بـرای تولیـد بـا ظرفیـت 

بیشـتر، صورت نگرفته و در انتظار سـرمایه گذار 

بـرای راه انـدازی خـط تولیـد مفتـول مسـی جدیـد 

هسـتیم امـا تـا پیـدا شـدن منبـع مالی مناسـب و 

قوی، دست نگه  داشتیم.

در ساعات افول مصرف برق، تولید می کنیم

مدیرعامـل شـرکت صنایـع کابـل پارسـیان بـا 

اشـاره بـه معضـل قطعـی مـداوم جریـان بـرق و 

صدمه رسیدن به روند تولید صنایع،در خصوص 

سیاسـت کاری خـود بـرای ادامـه مسـیر تولیـد، 

اذعان کرد: با توجه به اینکه این قطعی ها باعث 

خسـارت دیـدن قطعـات ماشـین آالت می شـود و 

اینکـه در حـال حاضـر، کل میـزان تولید محصول 

240 تن در ماه اسـت، درسـت در سـاعات کم بار 

بـودن مصـرف بـرق، عملیـات ریخته گری مفتول 

و شـیفت های  زمـان  انجـام می دهیـم.  را  مـس 

کاری را تغییر داده ایم تا بتوانیم راحت تر فرایند 

تولید را ادامه دهیم.

وی در خصوص تاثیر افزایش نرخ جهانی مس 

بر بازار داخلی و هچنین رویه فعالیت شرکت های 

فعال در صنعت مس کشور، توضیح داد: افزایش 

قیمـت جهانـی مـس، باعث ایجـاد رقابـت در بین 

تولیدکنندگان می شود؛ چون در بازار آزاد فعالیت 

مسـتمرتر و بهتـری داریـم، بـا ایـن افزایـش قیمـت 

نهایـت  در  و  درآمـد  کسـب  فـروش،  می توانیـم 

کسـب سـود بیشـتری نسـبت بـه سـایر رقبـا کـه 

فعالیت کمتری در بازار آزاد دارند داشته باشیم.

چون مواد اولیه مسی در ایران در 
انحصار چند شرکت خاص بیشتر 

نیست، برای تامین آن دچار چالش 
هستیم؛ چراکه هر زمان که این 
شرکت ها، مس را به واحدهای 

بزرگ  عرضه می کنند، توجهی به 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 

ندارند و مواد اولیه ای در اختیار 
آن ها قرار نمی دهند
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مدیرعامـل شـرکت روی گـداز زنجان گفت: مـدام در خبرگزاری ها و جراید اعالم می شـود که برق واحدهای تولید و شـهرک های 
صنعتـی قطـع نمی شـود و از سـوی دیگـر، تولیدکننده را تهدیـد می کنند به ایـن که در صورت عـدم کاهش میـزان مصرف برق، 
قطعـا بـرق واحـد قطـع خواهـد شـد. امسـال سـال تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها اسـت اما مسـئولین تـا به حـال، کامال 

برخالف این شعار، حرکت کرده اند.

مدیرعامل شرکت روی گداز زنجان:

مسعود اجاقلو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

چالش هـای  سـال ها،  طـی  کشـور  روی  صنعـت 

متفاوتی را پشت سر گذاشته است اما در سال 

1399، مشکالت بیش از پیش، جان این صنعت 

را نشانه گرفت.

وی افـزود: از مهم تریـن معضـالت روبـه روی 

سـوخت  بی حـد  قیمـت  افزایـش  ایـن صنعـت، 

مورد مصرف برای دستگاه ها و همچنین قیمت 

برق مورد نیاز برای فعالیت خطوط تولید است. 

از سـوی دیگـر، بحـث ورود موقـت کاال پیـش رو 

بایـد توضیـح داد  ایـن خصـوص،  اسـت کـه در 

دولـت بـرای ارز حاصـل از صـادرات قوانینـی را 

عـادی همـه  کـه در شـرایط  اسـت  کـرده  وضـع 

تولیدکننـدگان ملـزم بـه اجـرای آن هسـتند امـا 

زمانـی کـه ارز حاصـل از خریـد خـاک معدنـی 

دریافتی از یک شرکت خارجی را با تولید شمش 

تامین کننـده  شـرکت  بـه  آن  صـادرات  و  روی 

وجـود  اسکناسـی  می کنیـم،  پرداخـت  خـاک، 

ندارد که بخواهیم وارد کشور کنیم و در سامانه 

نیما به دولت بفروشـیم؛ متاسـفانه بانک مرکزی 

هرگز حاضر نشده تا این موضوع را قبول کند.

مثـل  کـرد:  خاطرنشـان  تولیدکننـده  ایـن 

سـابق قـادر بـه صـادرات شـمش روی نیسـتیم و 

فقـط از طریـق روش ورود موقـت کاال، به نوعی 

فقـط  ایـن مشـکل  انجـام می دهیـم.  صـادرات 

 65 همـه  و  نیسـت  شـرکت  ایـن  مختـص 

تولیـد شـمش روی  کـه در حـوزه  مدیرعاملـی 

فعالیـت دارنـد، وجـود ایـن معضـل را تاییـد و با 

آن دست وپنجه نرم می کنند.

تعلل در صدور مجوزهای معدنی ■

اجاقلـو در ادامـه گفـت: از دیگـر مشـکالتی 

کـه در ایـن صنعـت وجـود دارد و کمتـر بـه آن 

پرداخت شـده اسـت، معضل عدم صدور مجور 

بـرای فعالیت هـای معدنی اسـت؛ نزدیک به یک 

سـال اسـت کـه معطـل صـدور مجـور کارگـزاری 

دینامیـت بـرای معـدن هسـتیم و ایـن امـر، ذهن 

مـا بـه عنوان تولیدکننده از حیطه کار به شـدت 

دور می کنـد و ایـن درگیری هـا باعـث شـده تـا 

نتوانیم به درسـتی به روند تولید خود رسـیدگی 

از  بـرق  مصـرف  در  صرفه جویـی  بـرای  کنیـم. 

ساعت 10 صبح برق مصرفی را به میزان 60 رصد 

تعدیـل دادیـم تـا بـرق کمتـری بـه نسـبت قبـل، 

مورد استفاده قرار بگیرد.

شرایط سخت برای شهرک صنعتی ■

اجاقلـو اضافـه کـرد: مـدام در خبرگزاری هـا و 

چالش های متعددی تولید را در محاصره قرار داده است
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جراید اعالم می شـود که برق واحدهای تولید و 

شـهرک های صنعتـی قطـع نمی شـود و از سـوی 

دیگـر، تولیدکننـده را تهدید می کنند به این که 

بـرق،  در صـورت عـدم کاهـش میـزان مصـرف 

قطعـا بـرق واحـد قطـع خواهد شـد. امسـال سـال 

تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا اسـت امـا 

مسـئولین تـا بـه حـال، کامال برخـالف این شـعار، 

حرکـت کرده انـد؛ بـه طور مثـال، این قطعی برق، 

تومـان  میلیـون  تـا 300  بـه 200  نزدیـک  حداقـل 

خسارت برای شرکت به بار می آید.

وی تاکیـد کرد: شـهرک صنعتـی روی زنجان 

در خاورمیانه به عنوان قطب صنعتی روی دنیا 

شناخته می شود و سهم بسیار عظیمی در بازار 

کشـورهای ترکیه، امارات، پاکستان، افغانستان، 

ترکمنستان و قزاقستان را در مقوله تولید شمش 

روی با کیفیت از آن خود کرده ایم و این درست 

نیست که واحدهای تولیدی در مضیقه و فشار 

قرار بگیرند.

باید به زیرساخت های تولید توجه بیشتری شود ■

در  زنجـان  گـداز  روی  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص ظرفیـت تولید این شـرکت عنـوان کرد: 

پروانـه  در  زنجـان  گـداز  روی  تولیـد  ظرفیـت 

بهره بـرداری، 6 هـزار تـن در سـال بـوده کـه معادل 

اسـت بـا تولیـد 15 تـا 16 تـن در هـر روز کـه همـه 

امـور الزم را انجـام دادیـم تـا تولیـد را در یـک تنـاژ 

خاص ثابت نگه داریم اما متاسفانه بنا به دالیلی 

درون سیستمی، کارخانه برای مدتی تعطیل شد 

تـا وضعیـت تولیـد و تنـاژ تولیدی مشـخص شـود 

کـه آیـا قـرار بر تغییر هسـت یا خیـر. به هر انـدازه 

که در فروردین ماه هر سال تولید در یک شرکت 

انجـام شـود، مبنـای اصلـی تـوان تولیدی شـرکت 

در طـی سـال، همـان رقـم ثبـت خواهـد شـد کـه 

معمـوال همـه شـرکت ها بـا ظرفیـت کامـل در ایـن 

مـاه کار می کننـد. مـا در فروردین 1400 تنها با 60 

درصـد ظرفیـت تولیـد خـود فعالیـت کردیـم تـا 

بتوانیـم فراینـد تولیـد شـمش روی را سـرپا نگـه 

داریم. باید به تولید کشور و نیازهای زیرساختی 

آن توجـه بیشـتری شـود تـا همـه تولیدگننـدگان 

بتواننـد بـا کمترین مشـکل مـواد اولیه مـورد نیاز 

خود را تامین کنند و به تولید بپردازند.

محصول با کیفیت، نتیجه داشتن  ■

ماشین آالت مدرن

تامیـن  منابـع  خصـوص  در  همچنیـن  وی 

مـواد اولیـه، اذعـان کـرد: خـاک معدنـی مـورد 

نیاز خود را به میزان محدود از معدن انگوران 

تامیـن می کردیـم کـه نزدیک به یک سـال اسـت 

کـه دیگـر خـاک معدنـی را بـه دلیـل بـاال بـودن 

قیمـت عرضـه ایـن معـدن، خریـداری نکردیـم. 

در حـال حاضـر، مـاده معدنی مورد نیاز خود را 

از کشـورهای ترکیـه و آفریقـا تهیـه می کنیـم و 

روی  هیدرومتالـوژی  روش  بـه  تغلیـظ  بـرای 

اسـتحصال شـده، از مـوادی ماننـد پرمنگنـات 

آهـن  سـولفات  آلومینیـوم،  سـولفات  پتاسـیم، 

شـرکت های  از  کـه  می کنیـم  اسـتفاده  و... 

تامیـن  کشـور  داخـل  شـیمیایی  مـواد  تولیـد 

می شـوند. شـمش های روی تولید شـده در این 

تـا   99.97 خلـوص  درجـه  دارای  شـرکت 

99.99درصد هستند.

ذخایر انگوران رو به اتمام است ■

این تولیدکننده شمش روی در خصوص این 

ادعـا کـه بـه هـر تولیدکننـده بـه میـزان سـهمیه  

تعییـن شـده، خـاک معدنـی عرضـه نمی شـود، 

تشـریح کـرد: شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی 

ایـران اعـالم کـرده اسـت کـه بیشـتر از 40 درصـد 

تولیدکننـده  هـر  بـه  معدنـی  خـاک  سـهمیه، 

تخصیـص نمی دهـد؛ چراکـه هـم تـوان معدنـی 

انگـوران پاییـن آمـده و هم میزان تولید و وسـعت 

معـدن  و  کـرده  پیـدا  افزایـش  کارخانه هـا  کار 

انگـوران نمی توانـد پاسـخگوی همـه حجـم مـورد 

نیاز تولیدکنندگان باشد.

در  زنجـان  گـداز  روی  شـرکت  مدیرعامـل 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بر اینکه دستگاه ها و ماشین آالتی که در خطوط 

تولیـد خـود اسـتفاده می کنیـد سـاخت داخـل 

است یا خیر، گفت: ترانس رکتیفایر موجود در 

ایـن کارخانـه متعلـق به کشـور آلمـان، دیگ های 

اروپایـی  نیـز  از مخـازن  ایرانـی و بعضـی  بخـار 

هسـتند. بـه عبـارت دیگر، می تـوان عنـوان کرد 

تجهیـزات  و  تکنولـوژی  به روزتریـن  از  کـه 

برخوردار هستیم.

نزدیک به یک سال است که معطل 
صدور مجور کارگزاری دینامیت برای 

معدن هستیم و این امر، ذهن ما به 
عنوان تولیدکننده از حیطه کار به 

شدت دور می کند و این درگیری ها 
باعث شده تا نتوانیم به درستی به 

روند تولید خود رسیدگی کنیم
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رشد 178 درصدی درآمد صبانور

صادرات 523 هزار تنی فوالد خورسـتان

درآمد چادرملو با 313 درصد رشد همراه شد
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور طی سـه ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت هشـت هزار و 172 میلیارد ریال درآمد کسب 
کرد که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 178 درصدی را نشان می دهد.

رشد 178 درصدی درآمد صبانور
در بهار سال 1400 به ثبت رسید؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، با توجه به تعمیرات اساسـی در 

شرکت معدنی و صنعتی صبانور، آهنگ تولید این 

شرکت در سه ماه نخست سال جاری کمی کند 

ابتـدای  در  تعمیـرات  یافتـن  پایـان  بـا  ولـی  شـد 

تابستان، مجددا این شرکت با تمام ظرفیت تولید 

خود را آغاز خواهد کرد.

رشد 183 درصدی تولید کنسانتره صبانور ■

نمودار 1 نشـان می دهد صبانور طی سـه ماه 
نخسـت سـال 1400، 60 هزار و 291 تن گندله تولید 

کرده اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 

1399 حـدود 129 هـزار و 68 تـن گندلـه تولیـد کرده 

بـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه صبانـور از ابتـدای 

امسـال تعمیـرات اساسـی را بـرای خطـوط گندلـه 

آغاز کرده است و بنابراین بخشی از تولید به دلیل 

تعمیـرات کاهـش می یابـد امـا از ابتـدای تیـر مـاه 

تعمیـرات پایـان یافتـه و صبانـور خواهـد توانسـت 

تولید گندله را با تمام ظرفیت مجددا از سر گیرد.

»کنـور« توانسـته اسـت طـی سـه مـاه نخسـت 

سال 1400، 362 هزار و 121 تن کنسانتره خشک تولید 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت به سـال قبـل حاکـی از 

رشـد 21 درصدی اسـت. با این حال، صبانور در سـه 

و  298هـزار  حـدود   1399 سـال  نخسـت  مـاه 

648 تن کنسـانتره خشـک تولید کرده بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانـور در 

سه ماه نخست سال 1400، در مجموع 422 هزار و 

412 تن محصول تولید کرد. این شرکت در سه ماه 

نخسـت سـال 1399 حـدود 427 هـزار و 716تـن 

محصول تولید کرده بود.

افزایش 23 درصدی فروش کنسانتره »کنور« ■

نمودار 2 حاکـی از آن اسـت که »کنور« طی 
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شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، دو هـزار و 

بـه  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 864  میلیـارد   934

دست آورده بود.

گندلـه  نـرخ  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 
شـرکت صبانور در سـه ماه نخسـت سـال جاری، 

30 میلیـون و 874 هـزار و 916 ریـال بـه ازای هـر 

تن و نرخ کنسانتره نیز 21 میلیون و 538 هزار و 

659 ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. در حالی 

که در سه ماه نخست سال 1399 نرخ کنسانتره 

6 میلیـون و 995 هـزار و 567 ریـال بـه ازای هـر 

تـن و نـرخ گندلـه نیـز 11میلیـون و 234 هـزار و 

350ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. بنابرایـن 

بـا  توجهـی  قابـل  طـور  بـه  شـده  یـاد  نرخ هـای 

افزایش همراه بوده اند. 

سـه مـاه نخسـت سـال 1400، حـدود 79 هـزار و 

187تـن گندلـه فروختـه اسـت. صبانـور در مـدت 

مشابه سه ماه نخست سال 1399، حدود 127 هزار 

و 506 تن گندله فروخته بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »کنـور« 

265هـزار و 916 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش 

رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

حـدود 23 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در سـه ماه نخست سـال 1399، 214 هزار و 

767 تن کنسانتره خشک فروخته بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانـور در 

حـدود   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  مجمـوع 

345هـزار و 103 تـن محصـوالت سـنگ آهنی بـه 

فـروش رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش از آن یـک درصـد رشـد دارد. صبانـور در سـه 

مـاه نخسـت سـال گذشـته، 342 هـزار و 273 تـن 

محصول فروخته بود.

رشد 401 درصد درآمد فروش کنسانتره صبانور ■

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شود، صبانور در سه ماه نخست سال 1400، 

دو هـزار و 874 میلیـارد و 916 میلیـون ریـال از 

محـل فـروش گندلـه درآمـد کسـب کـرد کـه این 

مبلـغ در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

100درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در مـدت مشـابه سـال 1399 توانسـته بـود یـک 

هـزار و 432 میلیـارد و 447 میلیـون ریـال از راه 

فروش گندله درآمد به دست آورد.

»کنـور« موفـق شـد در سـه مـاه نخسـت سـال 

1400، حدود پنج هزار و 727 میلیارد و 659میلیون 

فـروش کنسـانتره خشـک درآمـد  از محـل  ریـال 

کسـب کـرد کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

گذشته حاکی از رشد 281درصدی است. در سه 

ماه نخسـت سـال 1399، این شـرکت توانسـته بود 

یک هزار و 502میلیارد و 417 میلیون ریال از فروش 

کنسانتره خشک درآمد داشته باشد.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 

طـی سـه مـاه نخسـت سـال 1400، در مجمـوع 

هشـت هـزار و 172 میلیـارد و 366 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیش، 178 درصد رشـد داشـته اسـت. این 
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شـرکت فوالد خوزسـتان در سـه ماه نخست سـال جاری توانسـته اسـت بیش از 523 هزار و 186 تن بلوم و بیلت و اسلب فوالدی 
را روانه بازارهای صادراتی کند که نسبت به مدت مشابه سال پیش 91 درصد رشد را نشان می دهد.

صادرات 523 هزار تنی فوالد خورستان
 صادرات »فخوز« 91 درصد افزایش یافت  

طی سه ماه نخست امسال رخ داد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خوزستان با توجه 

صادراتـی  محدودیت هـای  شـدن  برداشـته  بـه 

برخالف سـال گذشـته، روند بسـیار درخشانی را 

بـا  ایـن شـرکت  پیـش گرفـت.  در صـادرات در 

صـادرات 523 هـزار تنـی در سـه ماهـه نخسـت 

بـه بیـش از  امسـال، احتمـاال صـادرات خـود را 

دومیلیـون تـن تـا پایـان امسـال خواهـد رسـاند تـا 

همچنان فوالد خوزسـتان رتبه نخسـت صادرات 

محصوالت فوالدی در کشور را همانند سال های 

اخیر داشته باشد.

تولید 635 هزار تن محصول فوالدی در  ■

فوالد خوزستان

نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توانسـته اسـت در سـه مـاه نخسـت 

سـال 1400، 457 هـزار و 814 بیلـت و بلـوم تولیـد 

کنـد. فـوالد خوزسـتان در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود 636 هـزار و 962 تـن بیلـت و 

بلوم تولید کرد.

»فخـوز«، در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری 

469هـزار و 718 تـن اسـلب تولیـد کرد که نسـبت 

به ماه مشابه سال قبل با رشد 21 درصدی همراه 
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صادراتی به فروش برساند.

»فخـوز« در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

بازارهـای  روانـه  را  اسـلب  تـن  و 548  213هـزار 

صادراتی کرد که این میزان در مقایسه با مدت 

نشـان  رشـد  درصـد   257 پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399، 60 هزار و 577 تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در سـه مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 

523هـزار و 320 تـن رسـید که نسـبت به مدت 

ایـن  دارد.  رشـد  درصـد   91 قبـل  سـال  مشـابه 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت 

توانسـته بـود 273 هـزار و 298 تـن محصـول را 

در بازارهـای صادراتـی بـه فروش برسـاند. البته 

در بهـار سـال گذشـته، »فخـوز« توانسـته بـود 

939 تـن ورق فـوالدی در بازارهـای صادراتـی به 

فروش برساند.

فوالد خوزسـتان توانسـت در سه ماه نخست 

سـال جاری 516 هزار و 584 تن بلوم و بیلت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود در مجمـوع، 585 هـزار و 286 تـن 

بلوم و بیلت بفروشد.

»فخوز« موفق شـده بود در سـه ماه نخسـت 

سـال جــــاری 340 هــــزار و 516 تـن اسلــــب در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند 

کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل 10 درصد 

رشـد دارد. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود 309 هزار و 330 تن اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

صــــادراتی  و  داخلــــی  فــــروش  مجمــــوع 

محصـوالت فـوالدی فـوالد خوزسـتان در سـه ماه 

نخست سال 1400، به 857 هزار و 100 تن رسید. 

ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال گذشـته 

محصـول  تـن   616 و  هـزار   894 بـود  توانسـته 

فوالدی بفروشد.

است. این شرکت در سه ماه نخست سال 1399، 

387 هزار و 232 تن اسلب تولید کرده بود.

مـاه  سـه  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  در 

نخسـت سـال 1400، یـک میلیـون و 568 هـزار و 

471 تـن گندلـه تولیـد شـد. فـوالد خوزسـتان در 

سه ماه نخست سال قبل یک میلیون و 613هزار 

و 876 تن گندله تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 

به 927 هزار و 532 تن رسید. این شرکت در سه 

ماه نخست سال 1399 توانسته بود یک میلیون 

و 24 هزار و 194 تن محصول تولید کند.

رشد 338 درصدی صادرات اسلب ■

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

1400، 206 هزار و 812 تن بیلت و بلوم را در بازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند. فـوالد خوزسـتان در 

بـود  سـه مـاه نخسـت سـال 1399 موفـق شـده 

373هـزار و 504 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار 

داخلی بفروشد.

»فخـوز«، در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

126 هزار و 968 تن اسـلب را در بازارهای داخلی 

فروخـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

پیش، 248 هزار و 753 تن اسـلب را در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالی 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  طـی  فخـوز 

333هـزار و 780 تـن رسـید. ایـن شـرکت طی سـه 

ماه نخسـت سـال 1399، توانسته بود 622 هزار و 

257 تن محصول فوالدی در بازارهای داخلی به 

فروش برساند. الزم به ذکر است که در سه ماه 

ابتدایـی سـال پیـش، فوالد خوزسـتان 206 هـزار و 

19 تن گندله در بازارهای داخلی فروخته بود.

مـاه  سـه  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 موفـق به فـروش 309 هزار و 

772 تـن بیلـت و بلـوم در بازارهـای صادراتـی 

شـده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

46درصد افزایش یافته اسـت. فوالد خوزسـتان 

بـود  توانسـته  قبـل  مـاه نخسـت سـال  در سـه 

211هـزار و 782تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای 
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رشد 969 درصدی درآمد فروش اسلب در  ■

بازار صادراتی

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 

سـه ماه نخسـت سـال 1400 از محل فروش بیلت 

و بلـوم در بـازار داخلـی 23 هـزار و 919 میلیـارد و 

258 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت 

به مدت مشـابه سـال قبل 35 درصد رشـد دارد. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود بـا فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلـی 17 هـزار و 692 میلیـارد و 320 میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

19هـزار و 915 میلیـارد و 830 میلیـون ریـال از 

فـروش اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد به دسـت 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  آورد 

58درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخسـت سـال گذشـته، 12 هزار و 578 میلیارد و 

داخلـی  بـازار  در  اسـلب  ریـال  میلیـون   942

فروخته بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصوالت طی سـه ماه نخسـت 

و  میلیــــارد  و 835  هـــــزار  بـه 43   ،1400 ســـال 

88میلیـون ریـال رسـید که این میزان نسـبت به 

سـال پیش 32 درصد رشـد دارد. این شـرکت در 

سه ماه نخست سال 1399 توانسته بود 33 هزار 

و 17 میلیارد و 413 میلیون ریال درآمد از فروش 

داخلـی محصـوالت خـود داشـته باشـد. الزم بـه 

گذشـته  سـال  در  خوزسـتان  فـوالد  بـوده  ذکـر 

توانسته بود دو هزار و 746 میلیارد و 151میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش گندلـه در بـازار داخلـی 

کسب کند.

شـرکت فوالد خوزسـتان طی سـه ماه نخست 

سـال 1400 موفـق بـه کسـب درآمـد 37 هـزار و 

391میلیارد و 399 میلیون ریال از محل صادرات 

بیلـت و بلـوم شـده بـود کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 222 درصد افزایش یافته است. 

ایـن شـرکت طـی سـه مـاه نخسـت سـال 1399، 

درآمد 11 هزار و 591 میلیارد و 749 میلیون ریالی 

از صادرات بیلت و بلوم به دست آورده بود.

سـال  سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »فخـوز« 

و  میلیـارد   841 و  هـزار   27 شـد  موفـق  جـاری 

337میلیـون ریـال درآمـد از فـروش اسـلب در 

بازارهای صادراتی داشـته باشـد که در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 712 درصـد رشـد 

دارد. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال قبل 

و  میلیــــارد  و 427  هــــزار  ســــه  بـود  توانستــــه 

بازارهـــــای  را در  اسلــــب  ریـــال  543میلیــــون 

صـــادراتی به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در سـه ماه 

نخسـت سـال 1400، 65 هـزار و 232 میلیـارد و 

736 میلیون ریال درآمد از صادرات محصوالت 

فوالدی داشته باشد که در مقایسه با سال پیش 

حاکی از رشـد 332 درصدی اسـت. این شـرکت 

و  هـزار   15  ،1399 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در 

75میلیارد و 629 میلیون ریال درآمد از صادرات 

کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فروش بیلت و بلوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتی 

طـی سـه مـاه نخسـت سـال جـاری بـه 61 هـزار و 

310 میلیـارد و 567 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 109 درصـد 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت توانسته بود در 

سه ماه نخست سال قبل 29 هزار و 284 میلیارد 

و 69 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش بیلت و بلوم 

داشته باشد.

جـای  سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »فخـوز« 

توانسـت 47 هـزار و 757 میلیـارد و 167 میلیـون 

ریـال اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش برسـاند که در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سال پیش 198 درصد رشد دارد. فوالد خوزستان 

و  هـزار  سـال گذشـته 16  نخسـت  مـاه  سـه  در 

6میلیـارد و 485 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتی 

سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  خوزسـتان  فـوالد 

1400، به 109 هزار و 67 میلیارد و 824 میلیون 

ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل 126 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت 

در سـه مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 

48 هــــزار و 93 میلیــــارد و 42 میلیـــون ریـال 

درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالدی فوالد خوزستان 
در سه ماه نخست سال 1400، به 

857 هزار و 100 تن رسید. این 
شرکت در سه ماه نخست سال 
گذشته توانسته بود 894 هزار و 

616 تن محصول فوالدی بفروشد
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شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سـه ماه نخسـت سـال جاری با فروش دو میلیون و 690 هزار تن محصول در بازارهای داخلی 
و صادراتـی، 88 هـزار و 183 میلیارد ریال درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل 313 درصد 

رشد داشته است.

درآمد چادرملو با 313 درصد رشد همراه شد
در سه ماه نخست امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملو سـال 1400 را بسـیار درخشـان آغاز کرد؛ 

این شرکت هم در تولید و هم در فروش عملکرد 

بسیار بهتری را در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذاشـت.»کچاد«  جـای  بـر  خـود  از  گذشـته 

طرح هـای متعـددی را در دسـت اقـدام دارد کـه 

بـا بهره بـرداری از آن هـا، ایـن شـرکت و در ادامـه 

صنعـت فـوالد کشـور از نظـر تامیـن مـواد اولیه و 

تولیـد محصوالت میانی توسـعه قابـل توجهی را 

تجربه خواهد کرد.

رشد 18 درصدی تولید کنسانتره »کچاد« ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتـی چادرملـو توانسـته اسـت در سـه مـاه 

نخسـت سـال 1400، دو میلیـون و 834 هـزار و 

بـه  تولیـد کنـد کـه نسـبت  336تـن کنسـانتره 

مـدت مشـابه سـال قبـل از آن 18 درصـد رشـد 

همیـن  طـی  سـال 1399  در  شـرکت  ایـن  دارد. 

مـدت توانسـته بـود دو میلیـون و 383 هـزار و 

91تن کنسانتره تولید کند.

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سـه 

ماه نخست سال 1400، موفق به تولید 16 هزار و 

439 تـن آپاتیـت شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   128 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت طی همین مدت در سـال 

1399، توانسـته بـود هفـت هـزار و 180 تن آپاتیت 

تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 690 هـزار و 920 تـن 

مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  شـد.  تولیـد  گندلـه 

ابتدایـی سـال 1399، 525 هـزار و 870 تـن گندلـه 

تولید کرده بود.

»کچاد« در سه ماه اول سال 1400، 445 هزار 

در  کـه  کـرد  تولیـد  اسـفنجی  آهـن  تـن  و 565 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد رشد 

مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  را 

حـدود  بـود  شـده  موفـق   ،1399 سـال  نخسـت 

421هزار و 381 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی 

بـه  سـال 1400  نخسـت  مـاه  سـه  طـی  چادرملـو 

306هـزار و 213 تـن رسـید کـه در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیـش 20 درصـد افزایش یافته اسـت. 

چادرملو طی سه ماه نخست سال 1399، 254هزار 

و 165 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.
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توانسـت 56 هـزار 15 تـن نرمـه گندلـه را در بازار 

ایـن  اینکـه  ضمـن  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی 

شرکت موفق به فروش 80 هزار و 978 تن شمش 

فـوالدی در بازارهـای صادراتـی شـد و در نتیجـه 

در  شـرکت  ایـن  فـوالدی  شـمش  فـروش  میـزان 

بازارهای داخلی و صادراتی طی سه ماه نخست 

امسال به 241 هزار و 810 تن رسید.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی چادرملو 

در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 بـه دو میلیـون و 

690 هـزار و 300 تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مدت مشـابه سـال قبل 55 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود یـک میلیـون و 733 هـزار و 

574 تن محصول بفروشد.

رشد 380 درصدی درآمد حاصل از فروش  ■

کنسانتره چادرملو

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

مجمـوع میـزان تولیـد چادرملـو در سـه مـاه 

نخست سال 1400 به چهار میلیون و 294 هزار و 

340 تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال قبل 6 درصد رشد دارد. این شرکت در سه 

ماه نخست سال 1400 توانسته بود چهار میلیون 

و 14 هزار و 888 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 55 درصد افزایش یافت ■

نمـودار 2 حاکی از آن اسـت که دو میلیون 
و 126 هـزار و 112 کنسـانتره شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو در سـه ماه نخسـت سـال 1400 

بـه فـروش رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 63 درصد رشد دارد. چادرملو 

در مـدت مشـابه سـال 1399، توانسـته بـود یـک 

بـه  کنسـانتره  تـن  و 935  هـزار  و 299  میلیـون 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی سـه 

مـاه نخسـت سـال 1400، موفـق به فـروش 23 هزار 

و 649 تن آپاتیت شد که نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل دو هـزار و 112 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1399، یک هزار و 69 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 204 هـزار و 197 تـن 

گندلـه فروختـه شـد. ایـن شـرکت، در سـه مـاه 

نخسـت سـال 1399، 245 هـزار و 601 تـن گندلـه 

فروخته بود.

»کچـاد« در سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 38 

هـزار و 697 تـن آهن اسـفنجی به فروش رسـاند. 

سـال 1399،  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 

موفـق شـده بـود حـدود 51 هـزار و 589 تـن آهـن 

اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  و صنعتـی  معدنـی  شـرکت 

سـه ماه نخسـت سـال 1400 موفق به فروش 160 

هـزار و 832 تـن شـمش فـوالدی در بازار داخلی 

و بین المللـی شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش 18 درصـد رشـد دارد. ایـن شـرکت 

طـی سـه مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 

135 هـزار و 380 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی بفروشد.

چادرملـو در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری 

مجموع میزان تولید چادرملو در سه 
ماه نخست سال 1400 به چهار 

میلیون و 294 هزار و 340 تن رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 6 درصد رشد دارد. این شرکت 
در سه ماه نخست سال 1400 

توانسته بود چهار میلیون و 14 هزار و 
888 تن محصول تولید کند
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می شـود، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

توانسـته اسـت در سـه ماه نخسـت سـال 1400، 

از محل فروش کنسانتره 49 هزار و 599میلیارد 

کـه  ریـال درآمـد کسـب کنـد  و 686 میلیـون 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 380درصـد 

مـاه نخسـت  ایـن شـرکت در سـه  رشـد دارد. 

سـال 1399 موفق شـده بود از فروش کنسـانتره 

ریـال  میلیـون   990 و  329میلیـارد  و  هـزار   10

درآمد داشته باشد.

سـال 1400  نخسـت  مـاه  سـه  چادرملـو طـی 

موفق به کسب درآمد 353 میلیارد و 895میلیون 

ریالی از آپاتیت شـده اسـت که نسـبت به مدت 

مشابه سال پیش هشت هزار و 893 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

ریـال  میلیـون  و 935  میلیـارد  سـه  سـال 1399، 

درآمد از آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

از فـروش گندلـه  سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 

6هـزار و 811 میلیـارد و 918 میلیـون ریـال درآمـد 

حاصـل شـد کـه نسـبت به همیـن مدت در سـال 

مشـاهده  رشـد  درصـد   127 حـدود   ،1399

می شـود. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 از فـروش گندلـه دو هـزار و 991 میلیـارد و 

104 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  »کچـاد« 

دوهـزار و 675 میلیـارد و 885 میلیـون ریال آهن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 95 درصـد افزایـش را 

نشـان می دهد. این شـرکت در سـه ماه نخسـت 

سـال 1399، حـدود یـک هـزار و 365 میلیـارد و 

794میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

سه ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 

18هزار و 104 میلیارد و 976 میلیون ریال از محل 

فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 180درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت توانسـته بود طی سـه 

و  6هـزار  درآمـد   1399 سـال  نخسـت  مـاه 

637میلیارد و 71 میلیون ریالی از فروش شـمش 

فوالدی در بازار داخلی کسب کند.

مـاه  سـه  در  »کچـاد«  کـه  اسـت  گفتنـی 

نخسـت سـال 1400 توانسـته اسـت 700 میلیارد و 

189 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش نرمـه گندلـه 

در بازارهای داخلی داشت.

چادرملو در سه ماه نخست امسال توانست 

بـه درآمـد 9 هـزار و 937 میلیـارد و 399 میلیـون 

در  فـوالدی  شـمش  فـروش  دلیـل  بـه  ریالـی 

بازارهـای صادراتـی دسـت یابـد. بـه ایـن ترتیـب، 

جمـع درآمـد ایـن شـرکت بابت فروش شـمش در 

و  هـزار   29 بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای 

775میلیارد و 949 میلیون ریال رسید.

مجموع درآمد چادرملو در سـه ماه نخسـت 

سال 1400 به 88 هزار و 183 میلیارد و 948میلیون 

ریال رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

در  شـرکت  ایـن  دارد.  رشـد  درصـد   313 قبـل 

سـه ماه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 21 هزار 

و 327 میلیـارد و 884 میلیـون ریـال درآمـد بـه 

دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در سه ماه نخست سال 
1400 به دو میلیون و 690 هزار 

و 300 تن رسید که در هم سنجی 
با مدت مشابه سال قبل 55 درصد 
رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در سه ماه نخست سال 1399 
توانسته بود یک میلیون و 733 

هزار و 574 تن محصول بفروشد
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بـه دنبـال اعـالم لغو تخفیـف مالیاتی چیـن در اواخر مـاه آوریل، واردکننـدگان ورق فـوالدی اروپایی با کمبـود عرضه از سـوی بازار 
گسـترده آسـیا و همچنین افزایش قیمت توسط برخی تولیدکنندگان مواجه شدند که بخشـی از آن ناشی از تعرفه های آنتی دامپینگ 
بـر ورق سـرد فـوالدی هنـد و اندونزی اسـت. عالوه برایـن، در صـورت اعمال مالیات بـر صادرات فـوالد چین که هنوز تایید نشـده 

است، ریسک افزایش محدودیت عرضه وجود دارد.

حذف تخفیف مالیات بر ارزش افزوده در چین منجر به 
محدودیت بیشتر عرضه فوالد زنگ   نزن در اروپا شد

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

اروپـا  CRU، در  از موسسـه  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

برخی خریداران فوالد زنگ  نزن آسیایی خواستار 

مذاکـره مجـدد بر سـر قراردادهای فعلی شـدند. 

در حالـی کـه بـرای سـفارش های جدیـد قیمـت 

پیشـنهادی باالتـری دریافت کردنـد. همین طور 

نـورد سـرد  یـا شـیت  اروپایـی کالف  خریـداران 

فوالدی از واحدهای نورد مجدد آسـیایی، شـاهد 

محصـوالت  ایـن  پیشـنهادی  قیمـت  افزایـش 

بودند. در واقع، اندونزی بالفاصله پس از اعالم 

لغـو تخفیـف مالیاتی در چین، قیمـت ورق گرم 

فـوالدی خـود را افزایـش داد و واحدهـای نـورد 

سـرد آسـیایی کـه از چیـن و اندونـزی ورق گـرم 

بیشـتری  هزینـه   می کننـد،  خریـداری  فـوالدی 

بـرای مـواد اولیـه متحمـل شـدند. قیمـت سـایر 

محصـوالت زنگ نـزن وارداتی از چین مانند لوله 

نیز افزایش یافت.

کـره جنوبـی طـی چنـد مـاه گذشـته بـه  دلیـل 

اولویت بیشتر مشتریان داخلی، حجم محدودی 

از محصـوالت خـود را بـه اروپـا عرضه کرده اسـت 

اسـت.  گـرم  ورق  واردات  بررسـی  حـال  در  و 

صـادرات از تایـوان محـدود اسـت و فروشـندگان 

انتظـار تصمیم گیـری در  کـه در  اعـالم کردنـد 

خصوص قوانین حفاظت از تولید داخلی اتحادیه 

اروپا هستند که دوره فعلی این قوانین، در پایان 

مـاه ژوئـن منقضی خواهد شـد. در واقـع، این امر 

باعـث ایجاد عدم قطعیـت بـرای واردات از تمام 

مناطق شده است.

سال 2022 بیشتر شبیه به یک سال عادی  ■

خواهد بود، اما عدم قطعیت باقی می ماند

و  عرضـه  محدودیـت  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 

قیمـت بیـش از انتظـار مـواد اولیـه، پیش بینـی 
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قیمـت فـوالد زنگ نـزن در نیمـه دوم سـال 2021 

نسـبت بـه آغـاز سـال جـاری بـا اصـالح افزایشـی 

همـراه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، ریسـک های 

افزایشی می تواند منجر به رشد قیمت در طول 

سال شود.

بـا وجـود اینکـه قیمـت فـوالد زنگ نـزن بـرای 

مـدت طوالنی تـری در سـطوح بـاال قـرار داشـت، 

افزایـش  ایـن  کـه  اسـت  CRU معتقـد  موسسـه 

قیمـت اخیـر، نشـانه ای از ابرچرخه بـودن ندارد. 

کاهـش  عالیـم  برخـی  کـه  می شـود  پیش بینـی 

قیمـت در نیمـه دوم سـال 2021 وجـود داشـته 

باشـد و پـس از آن، بـازار در سـال 2022 بـه چرخـه 

طبیعی بازگردد.

در ماه هـای آینـده، عوامـل زیـر محرک اصلی 

قیمت فوالد زنگ نزن خواهند بود:

• اعمـال مالیـات بـر صـادرات در چیـن. در 
صـورت اعمـال مالیـات توسـط دولـت چیـن کـه 

قیمـت  افزایـش  اسـت،  اقـدام  محتمل تریـن 

قیمـت  کـف  افزایـش  باعـث  چیـن  صـادرات 

جهانی خواهد شد.

• محدودیت های تجاری در بازارهای کلیدی. 
بـا توجـه بـه سیاسـت های عمـده تجـاری، از جمله 

متحـده،  ایـاالت  در   )232  Section( بخـش 232 

همچنیـن اقدامـات حفاظـت از تولیـد داخلـی و 

اروپـا،  اتحادیـه  در  آنتی دامپینـگ  تعرفه هـای 

محدودیـت عرضـه از آسـیا ادامـه خواهد داشـت. 

بنابرایـن، ایـن سیاسـت ها از قیمـت منطقـه ای در 

دیگر نقاط جهان حمایت خواهد کرد.

لغـو  بـا  اساسـی.  تقاضـای  قـدرت   •
تغییـر  و  ممنوعیت هـای همه گیـری کوویـد-19 

و  خدمـات  بـه  مصرفـی  کاالهـای  از  هزینه هـا 

همچنین افزایش سرمایه گذاری در کسب وکارها، 

فـوالد  تقاضـای  بهبـود  کـه  می شـود  پیش بینـی 

زنگ نزن ادامه داشته باشد.

• نگرانی مصرف کنندگان در مورد اطمینان 
موضوعـات  از  یکـی  موضـوع،  ایـن  عرضـه.  از 

اصلـی در سـال جـاری اسـت و حداقـل تـا سـال 

از  پـس  می مانـد.  باقـی  مهـم  همچنـان   2022

گذشت یک دوره طوالنی از محدودیت عرضه، 

از  مصرف کننـدگان  بـرای  عرضـه  از  اطمینـان 

اولویـت بیشـتری نسـبت بـه قیمـت برخـوردار 

خواهد بود.

در  کـه  حالـی  در  اولیـه.  مـواد  قیمـت   •
سـناریوی پایه، قیمت نیکل از فصل چهارم سـال 

2021 افـت خواهـد کـرد اما تمایل سـرمایه گذاران 

به کامودیتی ها می تواند برای مدت طوالنی تری 

قیمت را در سطوح باال حفظ کند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، با افزایش قیمـت فوالد 

زنگ نزن به باالترین سطوح چند ساله، میزان عدم 

قطعیت نیز افزایش می یابد. در حالی که عوامل 

بنیادیـن در زنجیـره ارزش فـوالد زنگ نزن حاکی از 

کاهش تدریجی قیمت در دو فصل آینده اسـت، 

اما چندین عامل با ایجاد عدم قطعیت می توانند 

رونـد صعـودی قیمـت را تا سـال 2022 ادامه دهند 

و یـا منجـر بـه اصالح شـدیدتر از انتظار قیمـت در 

نیمه دوم سال 2021 شود.

کره جنوبی طی چند ماه گذشته 
به  دلیل اولویت بیشتر مشتریان 

داخلی، حجم محدودی از 
محصوالت خود را به اروپا عرضه 

کرده است و در حال بررسی 
واردات ورق گرم است. صادرات از 
تایوان محدود است و فروشندگان 

اعالم کردند که در انتظار 
تصمیم گیری در خصوص قوانین 
حفاظت از تولید داخلی اتحادیه 

اروپا هستند
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قیمت جهانی فوالد زنگ نزن، به ویژه در اروپا روند صعودی داشـته است.

قیمت فوالد زنگ نزن

 چه زمانی از قله چند ساله افت خواهد کرد؟

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

بهبـود  بـر  عـالوه   ،CRU از نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

تقاضای نهایی در بازارهای اصلی از اواخر سـال 

2020، بـا لغـو تخفیـف مالیاتـی صـادرات چیـن و 

بازارهـای  در  عرضـه  محدودیـت  تـداوم 

بین المللی، قیمت فوالد زنگ نزن افزایش یافت.

بـه  موسسـه CRU پیش بینـی می کنـد کـه 

دلیل عدم تطابق بین عرضه و تقاضا و همچنین 

شـایعات مربـوط بـه مالیـات صـادرات در چیـن، 

حرکـت صعـودی قیمـت طـی هفته هـای آینـده 

ادامـه داشـته باشـد. بـا بازگشـت بـازار بـه یـک 

چرخـه عـادی، انتظار می رود که قیمت در سـال 

عوامـل  گـزارش،  ایـن  در  یابـد.  کاهـش   2022

نقـش  قیمـت  کنونـی  رشـد  در  کـه  کلیـدی 

داشـته اند، بررسـی می شـوند و پیش بینی آینده 

ارایه داده می شود.

تقاضای فوالد زنگ نزن همچنان قوی است ■

نهایـی  مصرف کننـدگان  سـوی  از  تقاضـا 

قـوی اسـت. در  تـا سـر جهـان  کلیـدی در سـر 

ماننـد  بخش هایـی  حتـی  متحـده  ایـاالت 

هتـل داری، رسـتوران ها  و انـرژی کـه تحـت تاثیر 

کوویـد-19 قـرار گرفتـه بودنـد، در حـال حاضـر بـا 

لغـو محدودیت هـا در بسـیاری از کشـورها، بـه 

سـطوح باالتر از دوره پیش از همه گیری افزایش 

یافته اسـت. مسـافرت های بیشـتر، رشد قیمت 

نفـت و تقویـت جـو مثبـت بـازار نفـت موجـب 

افزایش تقاضا در بخش انرژی شد. قیمت نفت 

WTI به باالترین سطح خود از اکتبر 2018 یعنی 

70 دالر بـر بشـکه رسـید. در ایـن میـان در حالـی 

کـه تولیـد خـودرو به دلیل کمبود نیمه هـادی در 

حـال تضعیـف اسـت، هنـوز تاثیر چشـم گیری بر 

تقاضای فوالد زنگ نزن نداشته است.

در اروپـا نیـز تقاضـای فـوالد زنگ نـزن افزایش 
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کاهـش فصلـی در مـاه مـارس در طـول سـال نـو 

چینـی )CNY(، بهبـود قدرتمنـدی داشـت، امـا 

پـس از آن شـروع بـه کاهـش کـرد. ایـن امـر تـا 

حـدودی بـه تقاضـای داخلی ضعیف چین و لغو 

اخیر تخفیف مالیات صادرات مربوط می شود. 

عالوه بر این، رشد بی وقفه تولید فوالد زنگ نزن 

در اندونـزی، جایگزیـن بخشـی از تولیـد چیـن بـا 

صرفه اقتصادی کمتر شده است.

بخـش  خریـد  مدیـران  شـاخص  اسـت.  یافتـه 

مـاه  سـومین  بـرای  یـورو  حـوزه  سـاخت وتولید 

متوالـی در مـاه ِمـی رکورد جدیـدی را ثبت کرد. 

بخـش لـوازم خانگـی همچنـان یکـی از قوی ترین 

بخش ها است و تقاضا از بخش های صنعتی نیز 

در حـال بهبـود اسـت کـه آلمـان در راس آن قـرار 

کاهـش  شـامل  مثبـت  پیشـرفت های  دارد. 

محدودیت هـای کوویـد-19 و سـرعت مناسـب 

بخـش  واکسیناسـیون، شـاخص مدیـران خریـد 

خدمـات را بـه محـدوده مثبـت و باالترین سـطح 

در سـه سـال اخیر رسـانده اسـت. در سـایر نقاط 

جهـان، بـا وجـود برخـی عالیـم کاهـش فعالیـت 

نسـبت بـه اوایـل فصـل دوم، تقاضـای چیـن از 

ابتـدای سـال قدرتمنـد بـوده اسـت که  دلیـل آن، 

از  پـس  تقاضـا  معمـول  حـد  از  سـریع تر  بهبـود 

تعطیـالت سـال نـوی چینـی )CNY( و عملکـرد 

قوی طی فصل اول بود.

تالش عرضه فوالد زنگ نزن برای رسیدن  ■

به سطح تقاضا

ایـاالت  در  تولیـد  قـوی،  تقاضـای  وجـود  بـا 

متحده آمریکا به ظرفیت کامل نرسـیده اسـت. 

دلیـل  بـه  بـازار  در   ATI شـرکت  حضـور  عـدم 

اعتصـاب کارگـری و همچنیـن ناتوانـی یـا عـدم 

تمایل یک واحد فوالدی در افزایش تولید، عرضه 

را برای خریداران به شـدت محدود کرده اسـت. 

در همیـن حـال دسترسـی بـه واردات همچنـان 

محدود است که تا حدودی به دلیل محدودیت 

خصـوص  بـه  اسـت.  جهانـی  بـازار  در  عرضـه 

دسترسـی به واردات از هند به دلیل شـرایط حاد 

همه گیری محدود شده است.

طبـق گزارش هـا، خریـداران آمریکایـی تمـام 

حجم سـفارش های خود را دریافت نمی کنند و 

باقی مانـده سـفارش های آن هـا توسـط واحدهـای 

فوالدسازی لغو می شود. مراکز خدماتی کوچک 

مـاده  تقریبـا هیـچ  مـوارد  برخـی  و متوسـط در 

اولیه ای دریافت نمی کنند. در نتیجه بسـیاری 

از خریداران بیش از هزینه پرداختی، نگران تهیه 

مـواد اولیـه هسـتند و بـه همیـن دلیـل، افزایـش 

قیمت اخیر با مقاومت کمتری همراه بود.

در چیـن تولیـد فـوالد خـام زنگ نـزن پـس از 
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در روز 22 اکتبـر سـال 2020، دولـت آفریقـای جنوبـی اعالم کرد که بـرای حفاظت از صنعـت داخلی فروکـروم و کل زنجیره ارزش 
سـنگ کروم، در حال بررسـی وضع مالیات بر سـنگ کروم اسـت. با اینکه موضوع مالیات سـنگ کروم سـال ها پیش مطرح شـده 
بـود امـا چشـم انداز چالش برانگیز و طوالنی مـدت صنعت فروکروم آفریقـای جنوبی، در سـال های اخیر به دلیـل افزایش هزینه های 

برق نمایان شده است.

مالیات بر کانسنگ کروم آفریقای جنوبی می تواند 
شمشیری دولبه  باشد

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

مجـدد  افزایـش   ،CRU از  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

شـرکت  توسـط  بـرق  تعرفه هـای  15درصـدی 

ارایه دهنـده خدمـات بـرق در آفریقـای جنوبـی، 

Eskom، در سـال 2021 و همچنیـن تعدیـل نیـرو 

توسـط واحدهای ذوب فروکروم بر اسـاس بخش 

Section( 189 189( طی سـال 2020 باعث شـد تا 

این مشـکل به وزارت انرژی و منابع معدنی این 

کشـور )DMRE( ارجـاع داده شـد. در حالـی کـه 

تدویـن مالیـات سـنگ کـروم از منافـع صنعـت 

فروکـروم آفریقـای جنوبی محافظت می کند اما 

ایـن اقـدام ممکـن اسـت بـا اقـدام انتقام جویانـه 

چیـن یـا بـا افزایـش هزینه هـا در معـادن کوچـک 

سنگ  کروم، خنثی شود.

حمایت از تولید داخلی؛ به چه قیمتی؟ ■

مالیات صادرات پیشنهادی سنگ کروم در 

آفریقـای جنوبـی بـرای حمایـت از تولیـد داخلـی 

فروکـروم و کل زنجیـره ارزش کـروم ارایـه شـده 

فروکـروم  صنعـت  نابه سـامان  شـرایط  اسـت. 

داخلـی آفریقـای جنوبـی، دولـت را بـه بازنگـری 

مالیـات بـر صـادرات سـنگ کـروم ترغیـب کـرده 

اسـت تـا قـدرت رقابت تولیدکننـدگان داخلی را 

در مقابـل همتایـان چینـی خـود تقویـت کنـد. 

مصـرف روبه رشـد محصـول جانبـی سـنگ کروم 

سـریع  افزایـش  و  چیـن  توسـط   UG2 منطقـه 

موجـب  جنوبـی  آفریقـای  در  بـرق  تعرفه هـای 

توسـعه ظرفیـت تولیـد فروکـروم در چیـن شـد. 

تاثیر این طرح مالیات پیشـنهادی، هزینه  ذوب 

چیـن را افزایـش خواهـد داد و ایـن امـر بـه نفـع 

ایـن  بـود.  خواهـد  آفریقایـی  ذوب  واحدهـای 

مالیـات می توانـد بـه تدریـج سـهم بـازار جهانـی 

معادن سنگ کرومیت در آفریقای جنوبی را در 

بـه  منجـر  زیـرا  ببـرد  بیـن  از  بلندمـدت  آینـده 

کاهش قدرت رقابت این معادن در سطح جهان 

خواهد شد.

کـروم،  سـنگ  صـادرات  بـر  مالیـات  ایـن 

می توانـد هزینـه برخـی معـادن کوچـک سـنگ 

کـروم در آفریقـای جنوبـی را بـه قسـمت باالیـی 

منحنی هزینه ها و به سـمت متوسـط هزینه  در 

ترکیه و زیمبابوه سـوق دهد. الزم به ذکر اسـت 

کـه آفریقـای جنوبـی حتـی بـا وجـود مالیـات، بـا 

توجه به منابع سنگ کرومیت آن، در آینده قابل 

پیش بینی، همچنان پیشرو در بازار سنگ کروم 

باقی می ماند.

حتـی اگـر طـرح مالیـات اجـرا شـود، آفریقـای 

جنوبی در بازار سـنگ کروم پیشـرو خواهد بود؛ 

بـه ایـن معنـی که تولیـد کرومیت در این کشـور 

همچنـان سـهم زیـادی از عرضـه جهانـی خواهـد 

داشـت. ایـن مالیـات منبـع جدیـدی از درآمـد را 

بـرای آفریقـای جنوبـی فراهـم می سـازد کـه بـه 

انبـوه  بدهـی  کاهـش  بـه  می توانـد  خـود  نوبـه 

آفریقای جنوبی به شرکت Eskom کمک کند.

تاثیر شدید مالیات بر چین ■

تاثیـر مالیـات کانسـنگ کرومیـت بـه دلیل 

وابسـتگی کشـورها بـه واردات آن از آفریقـای 
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جنوبـی، به طـور حتـم هزینه هـای ذوب را در 

افزایـش  چیـن  در  ویـژه  بـه   جهـان  سـطح 

درصـد   82 حـدود   ،2020 سـال  در  می دهـد. 

)معـادل 11.7 میلیـون تـن( از مجمـوع واردات 

بـود.  جنوبـی  آفریقـای  از  چیـن  کـروم  سـنگ 

هزینه هـای ذوب چیـن بـه شـدت تحـت تاثیـر 

قیمـت سـنگ کـروم اسـت، در حالـی کـه برای 

آفریقـای جنوبـی، انـرژی محـرک اصلـی در این 

صنعـت اسـت. افزایـش هزینـه در واحدهـای 

ذوب چینـی به خصـوص در جنـوب چیـن کـه 

کاهـش  موجـب  دارد،  باالتـری  هزینه هـای 

تولیـد می شـود. در نتیجـه، ایـن امـر منجـر بـه 

افزایـش واردات فروکـروم از آفریقـای جنوبـی 

ایـن  ذوب  واحدهـای  نفـع  بـه  کـه  می شـود 

کشور آفریقایی است.

بـا  چیـن  کـه  دارد  وجـود  ریسـک  ایـن 

اتفـاق  ایـن  مانـع  انتقام جویانـه،  اقدامـات 

شـود. اگرچـه ایـن مثـال جنبـه سیاسـی دارد، 

امـا ممنوعیـت واردات زغال سـنگ حرارتـی و 

متالوژیکـی از اسـترالیا در اواخـر سـال 2020، 

از  اسـتفاده  در  چیـن  کـه  می دهـد  نشـان 

بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  کامودیتـی  تجـارت 

حفـظ منافـع خـود واهمه ای نـدارد. چین برای 

محصـوالت  ارزش  زنجیـره  در  خودکفایـی 

زنگ نـزن، سـرمایه گذاری فراوانـی انجام داده 

تامیـن  بـرای  دسـت کم  می توانـد  و  اسـت 

نیازهـای داخلـی خـود، از ایـن موقعیـت دفـاع 

بـر  کـه  انـرژی  اخیـر  محدودیت هـای  کنـد. 

و  می گـذارد  تاثیـر  چینـی  ذوب  واحدهـای 

تعطیلـی کوره هـای کوچـک بـا آلودگی بیشـتر، 

احتمـال  کاهـش  از  نشـانه ای  اسـت  ممکـن 

اقدامات انتقام جویانه از سوی چین باشد.

مالیات صادرات پیشنهادی سنگ 
کروم در آفریقای جنوبی برای 

حمایت از تولید داخلی فروکروم و 
کل زنجیره ارزش کروم ارایه شده 

است. شرایط نابه سامان صنعت 
فروکروم داخلی آفریقای جنوبی، 

دولت را به بازنگری مالیات بر 
صادرات سنگ کروم ترغیب کرده 

است تا قدرت رقابت تولیدکنندگان 
داخلی را در مقابل همتایان چینی 

خود تقویت کند
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مجمع »ذوب« 56 ریال سود تقسیم کرد

قطعی برق باعث کاهش معامالت فوالدی شد
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت ذوب آهـن اصفهان بـا حضور سـهامداران این شـرکت تشـکیل و برای 
نخستین بار 56 ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شد.

مجمع »ذوب« 56 ریال سود تقسیم کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عادی شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان بـا موضـوع اسـتماع گـزارش 

تصویـب  قانونـی،  بـازرس  و  مدیـره  هیئـت  

صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 

30 اسـفند مـاه سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و 

بـازرس قانونـی، انتخـاب روزنامـه کثیر االنتشـار، 

تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر موظـف هیئـت 

مدیـره و تعییـن پـاداش هیئـت مدیـره بـا حضـور 

73درصد سهامداران برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئت رئیسـه 

در جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه از سوی 

ریاست مجمع عمومی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

در این مجمع، منصور یزدی زاده، مدیرعامل 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان اظهار داشـت: سـال 

1399 به دلیل شـیوع ویروس کرونا سـال خاصی 

بود و محدودیت های ناشی از صادرات و تامین 

مواد اولیه به تولیدکنندگان آسـیب زد. بنابراین 

ذوب آهن از نظر تولید و فروش نسـبت به سـال 

قبـل از آن افـت داشـت. بـه طـور مثـال در سـال 

قبل دو ماه توقف تامین انرژی داشتیم.

وی افزود: سـال قبل یک میلیون و 247 هزار 

تـن کک، دو میلیـون و 53 هـزار تن چدن مذاب، 

برای نخستین بار؛
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دو میلیون و 355 هزار تن شـمش و یک میلیون 

و 455 هزار تن محصوالت نوردی تولید کردیم.

یـزدی زاده خاطرنشـان کـرد: سـال قبـل از نظـر 

تولید و فروش ریل دستاوردهای زیادی داشتیم 

و ریل معدن، ریل مترو و ریل بین جاده ای تولید 

کردیـم. ضمـن اینکـه ریـل ذوب آهـن در 6محـور 

اصلی کشـور به کار گرفته شـد. تولید ریل زبانه 

سـوزن در سـال گذشـته صورت گرفت که تماما 

از فرانسـه وارد می شـد. سـال قبـل 58هـزار تـن 

تولید و 52 هزار تن فروش ریل داشتیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن تصریـح کـرد: 

ذوب آهـن 10 درصـد تولیـد فـوالد کشـور را بـر 

عهده دارد و تولید آن مانند 75 درصد تولیدات 

دنیـا بـه روش کـوره بلند اسـت. در حالـی که در 

ایران برعکس است و بیشتر تولید به روش احیا 

مسـتقیم فـوالد تولید می شـود. اسـتراتژی ذوب 

آهـن در شـرایط کنونـی، حفـظ تولیـد در همیـن 

سطح خواهد بود.

وی عنـوان کـرد: تولیـد ریـل بـه عنـوان تولیـد 

محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر آغـازی بـرای 

تولیـد  ادامـه  در  و  بـود  ایـن محصـوالت  تولیـد 

کالف هـای صنعتـی و تیرآهـن نیمـه سـبک را در 

دسـتور کار خواهیـم داد. در همیـن حـال زمانـی 

کـه خـط ریـل را وارد کردیـم، توانسـتیم در کنـار 

و  کنیـم  تولیـد  نیـز  دیگـری  محصـوالت  ریـل 

محصـوالت متنـوع شـد. تولیـد ریـل بیشـترین 

ارزش افزوده را دارد و پس از آن کالف صنعتی و 

در نهایت میلگرد ارزش افزوده ایجاد می کنند.

یـزدی زاده اذعـان کـرد: یکـی از چالش هـای 

بـزرگ مـا تامیـن مـواد اولیـه اسـت و بـر همیـن 

افـزوده  ارزش  بـا  محصـوالت  تولیـد  بـر  اسـاس 

متمرکز خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن ابـراز کـرد: در 

سـال قبل سـرانه تولید شـمش به ازای هر نفر در 

ذوب آهـن بـه 180 تـن رسـید امـا هدف گذاری ما 

194 تن بود که به تولید نرسیدن کوره بلند یک، 

عامل اصلی آن بود.

وی مطرح کرد: در سـال قبل برای نخسـتین 

بـار در چنـد سـال اخیـر بـه سـوددهی رسـیدیم. 

پیش بینـی مـا سـوددهی بـه میـزان 800 میلیـارد 

و  هـزار  یـک  خوشـبختانه  کـه  بـود  تومـان 

580میلیارد تومان سـوددهی داشـتیم. در سـال 

قبـل از زیـان انباشـته خـارج شـدیم و ایـن آرزوی 

بـا تـالش  سـهامداران بـوده اسـت کـه ایـن امـر 

قبـل  سـال  در  شـد.  میسـر  جمعـی  دسـته 

میـان  توزیـع  قابـل  سـود  تومـان  970میلیـارد 

سهامداران کسب کردیم.

تمرکزهـای  از  یکـی  کـرد:  تاکیـد  یـزدی زاده 

ذوب آهـن صـادرات شـمش بـود زیـرا ذوب آهـن 

بـه  توجـه  بـا  دارد.  قـرار  تحریم هـا  فهرسـت  در 

تعرفه هایـی کـه کشـورهای همسـایه بـر میلگـرد 

افـزوده  ارزش  شـمش  صـادرات  گذاشـتند، 

بیشـتری خواهـد داشـت. ضمـن اینکـه رقابـت 

منفـی میـان تولیدکنندگان حوزه نورد در کشـور 

وجود دارد.

خاطرنشـان  آهـن  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: دسـتاورد مهـم ذوب آهـن در سـال قبـل 

تملـک معـادن زغال سـنگ، برون سـپاری کارگاه 

آهن اسفنجی، تکمیل فاز نخست انتقال پساب 

فوالدشـهر، انتخـاب بـه عنـوان بنـگاه ممتـاز و 

صادرکننده نمونه و... بوده است.

وی ادامـه داد: یکـی از پروژه هـای مهم ذوب 

آهـن، جایگزینـی تزریـق پـودر زغال سـنگ بـا کک 

هزینه هـای  کاهـش  می توانـد  امـر  ایـن  اسـت. 

واردات و کاهش هزینه های تامین مواد اولیه را 

در پـی دارد. زیـرا در کشـور ذخایـر زغال سـنگ 

آنتراسـیت وجـود دارد و می تـوان ایـن ذخایـر را 

برای تزریق پودر زغال به کار برد.

یزدی زاده بیان کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار 

بـر تولیـد ذوب آهـن عـدم تامیـن یـک میلیـون و 

750 هزار تن سنگ آهن کیفی بوده که تغییرات 

پیاپـی در وزارت صمـت در سـال قبـل یکـی از 

عوامل اصلی آن بوده است.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اضافـه کـرد: 

خشکسـالی و کمبـود آب، عـدم پایداری تامین 

مـواد اولیـه، شـیوع ویـروس کرونـا، سـرمایه در 

گـردش پاییـن، قـرار گرفتن در لیسـت تحریم ها 

تامیـن  عـدم  طبیعـی،  گاز  قیمـت  افزایـش  و 

پایین تـر  بـه دلیـل کیفیـت  زغال سـنگ کیفـی 

چالش هـای  بزرگ تریـن  و...  داخلـی  زغـال 

شرکت هستند.

را  آهـن  ذوب  جـاری  سـال  برنامه هـای  وی 

فـروش  تولیـد،  افزایـش  کـرد:  اعـالم  این گونـه 

بـا ارزش  دارایی هـای مـازاد، تولیـد محصـوالت 

افـزوده باالتـر، تملـک معـادن سـنگ آهن، کاهـش 

آب،  تامیـن  پروژه هـای  تکمیـل  کک،  مصـرف 

بـرای  تـالش  اولیـه،  مـواد  موجـودی  افزایـش 

دریافـت یـک میلیـون و 750 هـزار تـن سـنگ آهن 

کیفی، در اختیار گرفتن پهنه های معدنی برای 

اکتشـاف سـنگ آهن، تغییـر رژیـم کـوره بلنـد بـه 

سـمت سـایر مـواد آهـن دار بـه ویـژه گندلـه بـه 

دلیـل کمبـود سـنگ آهن، خریـد بـرق از بـورس 

کک سـازی  باتـری  دوباره سـازی  آغـاز  انـرژی، 

شماره 2، تداوم صادرات به 22 کشور.

پـس از گـزارش مدیرعامل شـرکت ذوب آهن 

قبـل،  سـال  در  مدیـره  هیئـت  فعالیت هـای  از 

حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی گزارش خود 

و  مدیرعامـل  و  کـرد  بیـان  خصـوص  ایـن  در  را 

هیئت مدیره شـرکت به آن پاسـخ دادند. پس از 

آن سـهامدارن سـواالت خـود را از مدیرعامـل و 

هیئت مدیره شـرکت پرسـیدند و مدیران نیز در 

مقام پاسخگویی برآمدند.

سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، صورت هـای مالـی 

منتهی به 30 اسـفند ماه سـال 1399 به تصویب 

رسید. موسسه هشیار ممیز به عنوان حسابرس 

مسـتقل و بـازرس قانونـی اصلـی انتخـاب شـد. 

روزنامه هـای دنیـای اقتصـاد و صمـت بـه عنـوان 

شـدند.  انتخـاب  کثیراالنتشـار  روزنامه هـای 

همچنیـن میزان سـود بـه ازای هر سـهم 56 ریال 

معادل 300 میلیارد تومان تعیین شد.

سال قبل یک میلیون و 247 
هزار تن کک، دو میلیون و 

53 هزار تن چدن مذاب، دو 
میلیون و 355هزار تن شمش 
و یک میلیون و 455 هزار تن 

محصوالت نوردی تولید کردیم
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قطعی برق باعث کاهش معامالت فوالدی شد

چادرملو 25 هزار تن کنسانتره در بورس  ■

کاال به فروش رساند

و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  تیـر   20 یکشـنبه 

کنسـانتره  تـن  هـزار   25 چادرملـو  صنعتـی 

سـنگ آهن را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی 

ایران به فروش رساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد یکشـنبه 20 تیـر 
ماه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 25 هزار 

تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران 

عرضـه کـرد کـه همیـن میـزان تقاضـا ثبت شـد و 

بـه فـروش  در نهایـت تمامـی عرضـه چادرملـو 

مورد معامله قرار گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در این عرضه 

26 هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بدون رقابت با همین قیمت معامله شد. چادرملو 

توانسـت از معاملـه کنسـانتره خـود 66میلیـارد و 

250میلیون تومان درآمد کسب کند.

در هفتـه منتهـی بـه 25 تیـر مـاه، بـه دلیـل افزایـش دمای هـوا و بـه تبع آن، رشـد مصـرف بـرق در کشـور، شـرکت توانیر به 
شـرکت های فـوالدی اعـالم کرد کـه باید مصرف بـرق خود را تـا 90 درصد کاهـش دهند. از آنجـا که بخـش ذوب و ریخته گری 
بیشـترین مصـرف بـرق را بـه خـود اختصـاص می دهد، شـرکت های فـوالدی تولیدکننـده اسـلب، بلـوم و بیلت همچـون فوالد 
هرمـزگان، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو، شـرکت فوالد خوزسـتان و آهن و فـوالد ارفع، بـا توجه به قطعی برق نتوانسـتند 
تولیـد مطلوبـی را انجـام دهنـد و بعضـا به تعمیـرات تجهیـزات و ماشـین آالت روی آوردنـد؛ در نتیجـه عرضه ای در بـورس کاال 
نداشـتند. ضمن اینکه شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و بختیـاری نیز به دلیل عدم تولید تختـال و ورق فـوالدی در فوالد مبارکه، 
مـواد اولیـه ای دریافـت نکـرد. با ایـن حال، شـرکت هایی همچـون فوالد خوزسـتان، چادرملـو و فوالد خراسـان، آهن اسـفنجی، 

کنسانتره و میلگرد در بورس کاال عرضه و معامله کردند. 

معامله 14 هزار تنی آهن اسفنجی فوالد  ■

خوزستان

شـرکت فوالد خوزسـتان در هفته منتهی به 

اسـفنجی  آهـن  عرضـه  نوبـت  دو  مـاه،  25تیـر 

مـورد  را  تـن  هـزار   14 توانسـت  و  داد  انجـام 

معامله قرار دهد. 
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فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 
خوزسـتان یکشـنبه 20 تیر ماه، برای نخسـتین با 

توانسـت هفـت هـزار تـن آهـن اسـفنجی خـود را 

در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمودار 2 نشان می دهد یکشنبه 20 تیر ماه، 

بـار  نخسـتین  بـرای  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

50هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن سـه هـزار و 

شـرکت  ایـن  و  داشـت  وجـود  تقاضـا  500تـن 

دوهزار تن را معامله کرد. فوالد خوزسـتان باقی 

محصـول خـود را بـه مچینـگ بـرد و موفـق شـد 

پنـج هـزار تـن دیگـر را در ایـن تـاالر مـورد معاملـه 

قـرار دهـد و بـه ایـن ترتیـب جمـع معامـالت ایـن 

شرکت در بورس کاال به هفت هزار تن رسید.

فـوالد خوزسـتان، آهـن اسـفنجی را بـه قیمـت 

هشـت هـزار و 300 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضـه کـرد کـه معاملـه بـدون رقابـت و افزایـش 

قیمت انجام شد. این شرکت توانست از معامله 

انجـام شـده پنـج میلیـارد و 810 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کند.

همچنیـن فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 22 تیـر 

ماه، موفق شد هفت هزار تن آهن اسفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 3 حاکـی از آن اسـت کـه سه شـنبه 
22تیـر مـاه، شـرکت فوالد خوزسـتان بـرای دومین 

بـار طـی یـک هفتـه، 50 هـزار تـن آهن اسـفنجی را 

در بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل 

آن، هفـت هـزار تـن تقاضـا وجـود داشـت و ایـن 

شرکت به همین میزان معامله را انجام داد.

فـوالد خوزسـتان، آهـن اسـفنجی را بـه قیمـت 

هشـت هـزار و 300 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضـه کـرد کـه معاملـه بـدون رقابـت و افزایـش 

قیمت انجام شد. این شرکت توانست از معامله 

انجـام شـده پنـج میلیـارد و 810 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کند.

فوالد خراسان 10 هزار و 32 تن میلگرد در  ■

بورس کاال فروخت

چهارشنبه 23 تیر ماه، شرکت فوالد خراسان 

موفق شـد 10 هزار و 32 تن میلگرد فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه 23 تیر ماه 10 هزار و 32 تن 

میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کرد که 

بـا تقاضـای 47 هـزار و 674 تنـی مواجه شـد و به 

میزان 10 هزار و 32 تن معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

145هزار و 997 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـه 154 هـزار و 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  279ریـال 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 154 میلیارد و 

772 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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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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سایـر رسانـه ها
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تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقالب

برنامه راهبردی پنج ساله برای توسعه اکتشاف تدوین می شود

صنایع تولیدی کشور با وجود تحریم و کرونا خوش درخشیدند
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عبدالوهـاب  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

بـا  اصفهـان  اسـتان  اظهـار داشـت:  سـهل آبادی 

داشـتن بیـش از هشـت هـزار واحـد صنعتـی، بـه 

عنـوان قطـب صنعتـی در کشـور مـی درخشـد. 

متعـدد  تولیـدات  زمینـه  در  اصفهـان  اسـتان 

صنعتی و فوالدی، صنایع مصالح ساختمانی اعم 

از سـیمان، کاشـی، سـرامیک و لوله و اتصاالت و 

همچنیـن در بخـش پتروشـیمی جایـگاه ویـژه و 

ممتازی در کشور دارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به 

اسـتان  در  صنعتـی  شـهرک های  تعـداد  رکـورد 

اسـتان  افـزود:  و  کـرد  اشـاره ای  هـم  اصفهـان 

اصفهـان هـم از نظـر تشـکل های صنعتـی ماننـد 

خانـه صنعـت و معـدن ایـران در کشـور پیشـتاز 

اسـت و وجـود 43 انجمـن عضـو ایـن خانـه در 

شهرستان های اصفهان تایید این مطلب است.

سربلندی صنایع در سال شیوع کرونا و  ■

افزایش فشار حداکثری

وی به همزمانی شـیوع کرونا و افزایش فشـار 

حداکثری دشمن، در سال جهش تولید گریزی زد 

و گفت: علی رغم تاثیر سوء شیوع این بیماری بر 

خـوش  تولیـد  زمینـه  در  کشـور  صنایـع  جهـان، 

درخشـیدند و توانسـتند بسـیاری از مشـکالت 

اقتصادی ناشی از این بیماری را مرتفع کنند.

در  اصفهـان  صنایـع  کارنامـه  سـهل آبادی، 

حمایـت از حقـوق کارگـران را مثبـت ارزیابـی و 

عنـوان کـرد: ارتباط کارگران و کارفرمایـان در این 

اسـتان مثبت اسـت و در تعامل سـازنده از تولید 

کشـور، پشـتیبانی می کند؛ سال گذشته با تمام 

شـیوع  و  ظالمانـه  تحریم هـای  نظیـر  مسـائلی 

بیمـاری کرونـا، صنایـع توانسـتند از ایـن آزمـون 

سربلند بیرون بیایند.

تحرک واحدهای صنعتی راکد در اصفهان ■

این مقام مسئول به اقدامات موثر در زمینه 

تحـرک واحدهـای صنعتـی راکـد در اصفهـان هم 

اشـاره ای کـرد و توضیـح داد: با همیاری دسـتگاه 

قضا، بسیاری از واحدهای اقتصادی به رکودرفته 

در کشور احیا شد و به چرخه تولید بازگشتند و 

نرخ بیکاری هم کاهش یافت.

تشکیل شورای داوری و میانجی گری در  ■

خانه های صنعت و معدن

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با 

اشـاره به تشـکیل شـورای داوری و میانجی گیری 

توسط خانه های صنعت و معدن، تصریح کرد: با 

افتتـاح ایـن شـورا از دو روز گذشـته، شـاهد رفـع 

مشـکالت از طریق این شـورا هسـتیم و همکاری 

سـازمان صمـت، شـرکت شـهرک های صنعتـی و 

فعـاالن  مسـائل  رفـع  در  اصفهـان  اسـتانداری 

اقتصادی موثر بوده است.

هـم  اصفهـان  معـادن  بـودن  غنـی  بـه  وی 

گریـزی زد و گفـت: صـادرات صنایـع فلـزی و 

تزئینـی از اسـتان اصفهـان صـورت می گیـرد که 

امیدواریـم در سـال های آتـی اوضـاع ایـن بخـش 

هم بهبود یابد.

رئیـس خانـه صنعـت، معدن و تجـارت ایران با اشـاره به اینکه شـرکت فوالد مبارکـه یکی از عوامل رونق اقتصادی کشـور اسـت، 
گفت: علی رغم وجود تحریم و بیماری کرونا، صنایع با تولید کمی و کیفی خوش درخشیدند.

صنایع تولیدی کشور با وجود تحریم و کرونا خوش درخشیدند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

 فوالد مبارکه یکی از عوامل رونق اقتصادی کشور است  
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مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی  ■

سـهل آبادی مسـائل ارزی و تحریم هـا را از 

آسـیب های وارده بـه بخـش صنعـت و معـدن 

ایـن مشـکالت  اظهـار کـرد:  و  برشـمرد  کشـور 

چراکـه  می کنـد  سـردرگم  را  تولید کننـده 

نمی دانـد بـر چـه اسـاس مسـائل مالـی خـود را 

تنظیم کند.

وی بهره سنگین بانکی را هم از موانع عرصه 

تولید در بخش صنعت و معدن کشور دانست و 

عنوان کرد: کمبود رفاه داشت و درمان کارگران 

پیـش روی کارفرمایـان صنعتـی  از چالش هـای 

اسـت؛ چراکـه ضلـع اصلـی واحدهـای صنعتـی را 

جامعـه کارگـری تشـکیل می دهـد کـه از کمبـود 

حمایـت در بخش تامین اجتماعـی رنج می برند؛ 

امیدواریم در دولت آینده با بهره گیری از دانش 

و تجربه صنعت گران، کارفرمایان و اقتصاددانان 

و برنامه ریـزی دقیـق موانـع تولید برچیده شـود و 

در راسـتای حمایت از تولیدات صنایع اقدامات 

ارزنده ای شکل گیرد.

نقش مهم شرکت فوالد مبارکه در تامین  ■

نیاز صنایع زیردستی

وی نقـش شـرکت فـوالد مبارکـه درصنعـت 

داد:  توضیـح  و  کـرد  ارزیابـی  مهـم  را  کشـور 

واحدهای بزرگ صنعتی باالدسـتی به نیازهای 

ایـن  در  می دهنـد.  پاسـخ  زیردسـتی  صنایـع 

از  یکـی  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  هـم  زمینـه 

بزرگ تریـن واحدهـای صنعتـی کشـور و جهـان 

بـا  صنعتـی  واحـد  ایـن  و  مـی رود  شـمار  بـه 

بسیاری از واحدهای تولیدی در تعامل است. 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، سـهل آبـادی گفـت: 

متاسـفانه در کشـور همه به شرکت فوالد مبارکه 

بـا  کارخانـه  ایـن  امیـدوارم  و  دوخته انـد  چشـم 

ایفای مسئولیت های اجتماعی بتواند از تبعات 

زیسـت محیطی که متوجه مردم اصفهان شـده، 

بکاهـد؛ چراکـه ایـن واحـد صنعتـی از نظـر تولیـد 

کمی و کیفی و صادرات در کشور پیشتاز است 

و یکـی از رونق هـای اقتصـادی کشـور محسـوب 

می شـود. خوشـبختانه شـرکت فـوالد مبارکـه در 

اسـتان اصفهـان قـرار دارد و ایـن شـرکت بـا حفـظ 

مسائل زیست محیطی از برکات استان اصفهان 

به حساب می آید.

ــــ

کارشـناس بـورس کاال گفـت: حـدود 237 میلیون دالر، زیانی اسـت که قطعـی برق به دلیل کاهـش تولید شـرکت های فوالدی  بر 
این صنعت تحمیل کرده است.

به گزارش »فلزات آنالین«، مهدی بیات منش 

در رابطـه بـا توقف فعالیت صنعت فـوالد با توجه 

بـه شـرایط برقـی کشـور، اظهـار داشـت: بحـث 

کاهـش زمـان فعالیـت صنایـع فـوالدی بـه دالیـل 

محدویت های ایجاد شده به مراتب تاثیر خود را 

بر جنبه های مختلف خواهد گذاشت.

وی در ادامه افزود: در هفته منتهی به 25 تیر 

بـورس کاال  را در  کـه معامـالت فوالدی هـا  مـاه 

داشـتیم، تنهـا چنـد عرضه محـدود بیشـتر وجود 

نداشـت کـه متعلـق بـه ورق هـای گالوانیـزه جـی 

بـود. در هفتـه منتهـی بـه 25 تیـر مـاه، در بخـش 

وجـود  عرضـه ای  کل  طـور  بـه  فـوالدی  شـمش 

نداشت و این نکته قابل بیان است که در صنعت 

فوالد، شمش فوالدی برای تولید، بیشترین برق را 

نیاز دارد.

ایـن کارشـناس بـورس کاال گفـت: بـر اسـاس 

آماری از گروه محققان، تقریبا حدود 237 میلیون 

دالر، زیانی اسـت که قطعی برق به دلیل کاهش 

تولید شـرکت های فوالدی  بر این صنعت تحمیل 

کرده است.

بیات منـش بیـان کـرد: یکـی از دالیـل عـدم 

عرضـه شـمش فوالدی هـا در بـورس کاال، همیـن 

محدودیت های برقی موجود بوده است. شمش 

فـوالدی شـرکت کاوه جنـوب بـا 90 درصـد افـت 

تولیـد هفتگـی، فـوالد چادرملـو کـه عرضه کننده 

بیلت است با 100 درصد و شمش فوالد سیرجان با 

100 درصد افت تولید هفتگی مواجه شده اند. این 

آمـار و ارقـام در مجمـوع نشـان دهنـد تاثیـر ایـن 

محدودیت ها بر این صنعت بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از باشگاه خبرنگاران جوان، 

ایـن کارشـناس بـازار بـورس کاال اظهـار کـرد: فـوالد 

جزو صنایع مادر محسوب می شود بنابراین بسیار 

واضـح اسـت کـه اگـر صنایـع مـادر دچـار مشـکل 

شود صنایع دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، 

اما شـاید با یک تاخیر زمانی و با توجه به عواملی 

تاثیـر  ایـن  ماننـد ذخیـره کاالیـی، ممکـن اسـت 

درجات مختلفی داشته باشد اما باالخره اثر خود 

را می گذارد.

قطعی برق صنایع، مانع عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال شد 
کارشناس بورس کاال:

۲۳۷ میلیون دالر زیان تحمیل شده به صنعت فوالد  
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و نقـل از شـاتا، 

وزارت  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  نجـف زاده  عـادل 

از  یکـی  را  آن  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

استراتژیک ترین وزارتخانه های کشور در حوزه های 

تولیـد، تجـارت، بازرگانـی و معـدن دانسـت کـه 

داشـت:  اظهـار  و  اسـت  باالیـی  ظرفیـت  دارای 

انتصاب رزم حسینی برای وزارت صمت، با توجه 

به سابقه و مسئولیت هایی که داشته اند یکی از 

برترین انتخابات در اواخر دولت بود و از نگاه من 

در این مدت، تمام تالش وزیر صمت در راستای 

رونق و رفع موانع تولید بوده است.

وی در ادامه با یادآوری تخصص خود در حوزه 

زمین شناسی به اجرای سیاست وزارت صمت در 

خصوص آزادسازی و واگذاری معادن حبس شده 

افـزود: موضـوع  و  کـرد  اشـاره  مزایـده  از طریـق 

آزادسـازی معـادن حبـس شـده مدت هـا پیـش در 

این وزارتخانه مطرح شد و هیچ ارتباطی به مسائل 

سیاسی کشور ندارد.

افزایش GDP با آزادسازی و فعال کردن  ■

معادن حبس شده

عضـو کمیسـیون عمـران در مجلـس شـورای 

اسالمی، آزادسازی معادن حبس شده از انحصار و 

سرپرسـتی چندیـن سـاله برخـی افـراد را موجـب 

حرکت و پویایی در حوزه معدنی کشور دانست و 

تصریح کرد: بسیاری از پهنه های معدنی در طول 

سـالیان متمـادی در اختیـار عـده ای محـدود قـرار 

گرفتنـد کـه بسـیاری از آن هـا در خـارج از کشـور 

هستند و آزادسازی و بهره برداری از آن ها می تواند 

افزایـش GDP ) تولیـد ناخالـص داخلـی( را بـرای 

کشور به ارمغان آورد؛ واگذاری این محدوده ها به 

افـراد شایسـته و متخصـص فرصـت بزرگـی بـرای 

اشتغال زایی و کسب و کار ایجاد می کند و قاعدتا 

مورد توجه دولت آینده نیز خواهد بود.

آمادگی مجلس برای رفع قوانین مزاحم تولید ■

نجف زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در 

مجلـس شـورای اسـالمی بـه موضوع ارئه بسـته 

رفـع  خصـوص  در  صمـت  وزارت  پیشـنهادی 

قوانیـن مزاحـم تولیـد در سـطوح مختلـف درون 

سـازمانی و بـرون سـازمانی پرداخـت و بـا بیـان 

اینکـه وزیـر صمـت آنالیـز کاملـی از وزارتخانه و 

قوانیـن مزاحـم  تقنینـی و شناسـایی  در حـوزه 

داشـته اسـت، خاطـر نشـان کـرد: ایـن موضوعی 

اسـت کـه در مجلـس نیـز مـورد پیگیـری قـرار 

دارد؛ الزم است به جای طرح ها و لوایح جدید، 

تحریـم  موجـب  کـه  قوانینـی  پاکسـازی  بـرای 

درون سیسـتمی شـده اسـت اقـدام کنیـم و این 

کار نیازمنـد تشـکیل یـک کارگـروه مشـترک بیـن 

دولت و مجلس است.

اجـرای سیاسـت های مختلـف وزارت صمـت 

در راستای جذب و هدایت سرمایه های کشور در 

بـا  مقاومتـی  )اقتصـاد  کالن  و  خـرد  سـطح  دو 

شرکت های برتر و نیز تامین مالی جمعی( از دیگر 

مباحـث مطـرح شـده بـود؛ نماینـده مردم خـوی و 

مدیریـت  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  چایپـاره 

راهبـردی سـرمایه های سـرگردان کشـور را یکـی از 

موضوعات ضروری اقتصاد کشور توصیف کرد و 

با اشـاره به حجم باالی نقدینگی در جامعه، نبود 

بـرای  کشـور  در  اساسـی  راهبـرد  و  رهیافـت 

ارزش دهـی بـه ایـن سـرمایه ها را موجـب جـذب 

سـرمایه بـه بازارهـای مـوازی همچـون ارز، طـال و 

سـاختاری  اگـر  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  مسـکن 

سـرگردان  سـرمایه های  هدایـت  بـرای  نظام منـد 

موجود در کشور به بخش تولید ایجاد شود عالوه 

از  بسـیاری  تولیـد،  بخـش  در  رونـق  ایجـاد  بـر 

مشکالت اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد.

ضرورت توجه به بخش خصوصی ■

وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه حمایـت از 

تولیـد نـه در کالم کـه بایـد در قوانیـن و رویکـرد 

دیـده شـود بـر توجـه بـه تولیـد صـادرات محـور 

تاکیـد کـرد و خواسـتار توجـه و مشـارکت بیشـتر 

بخـش خصوصـی شـد و تاکیـد کـرد: الزم اسـت 

قوانیـن را بـه سـمتی پیـش ببریـم کـه بـه بخـش 

خصوصـی حرمـت دهیـم و نقـش دولـت بیشـتر 

نظارتـی شـود؛ تـا بـه مزیـت قدرتمنـد و تولیـدات 

صادرات محور دست پیدا کنیم.

نجـف زاده در پایــان مسئولیت هـــای وزارت 

صمت را بسیار حساس و استراتژیک توصیف کرد 

و بـا یــــادآوری ظرفیت هــــای بـــاالی کشـــور در 

بخش های مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی، 

در  انحصـاری  وزارتخانه هـای  تشـکیل  خواسـتار 

حوزه های مذکور شد.

عضـو کمیسـیون عمران در مجلس شـورای اسـالمی با بیان اینکه آزادسـازی معـادن حبس شـده مدت ها پیـش در وزارت صمت 
مطـرح شـده بود آن را مجزا از مسـائل سیاسـی کشـور عنـوان کرد و گفت: آزادسـازی معـادن حبس شـده و بهره بـرداری از آن ها 

می تواند افزایش تولید ناخالص داخلی )GDP( را برای کشور به ارمغان آورد.

افزایش تولید ناخالص داخلی با آزادسازی و فعال کردن 
معادن حبس شده

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی:

مزایده محدوده های معدنی حبس شده ارتباطی به موضوعات سیاسی ندارد  
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الـه جعفـری در نشسـت 

کمیته راهبری اکتشاف اظهار داشت: اکتشاف 

یکی از مباحث پایه ای در توسعه معدن و صنایع 

معدنی کشـور، ایجاد اشـتغال و تامین مواد اولیه 

برای صنایع معدنی اسـت. به گفته وی، در حال 

و  معـادن  قانـون  )وجـود  قانونـی  بسـتر  حاضـر، 

آیین نامه ها( برای توسـعه این بخش فراهم بوده و 

مهم، اجرا کردن آن است.

وی مطـرح کـرد: در ایـن میـان، سـازمان زمیـن 

محوریـت  بـا  معدنـی  اکتشـافات  و  شناسـی 

تخصصـی، مسـئولیت نظـارت بـر اجـرا را دارد و 

ایمیـدرو و شـرکت های بـزرگ نیز در تامین منابع، 

وزارت صنعـت،  عالوه بر ایـن  کننـد.  ایفـا  نقـش 

معدن و تجارت نیز جایگاه حاکمیتی است. با این 

نهادهـای  بهـره وری  افزایـش  بـر  عـالوه  اقـدام، 

ذی ربط، شرکت های بزرگ از نتایج حاصله، منتفع 

خواهند شد.

ضرورت تجمیع اطالعات اکتشاف ■

جعفری با بیان اینکه ازجمله مسـائل اساسـی 

در بخـش معـدن، مشـخص شـدن میـزان ذخایـر 

مطمئن و قطعی، محل ذخایر و چگونگی قابلیت 

دسترسی مواد معدنی است، تصریح کرد: اکنون 

اطالعـات اکتشـافی وجـود دارد اما بخشـی از آن، 

وارد سایت کاداستر نشده است.

وی ادامه داد: اگر اطالعات اکتشاف تجمیع 

و طبقه بندی شـود، تکلیف نیز مشـخص اسـت و 

تاثیـر  تصمیم گیری هـای کالن،  در  فراینـد،  ایـن 

زیادی خواهد داشت.

اعطای 500 میلیارد ریال برای نوسازی  ■

دستگاه های حفاری

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه در برنامه 

راهبـری اکتشـاف، تقویـت بخـش خصوصـی باید 

جزو سیاسـت های توسعه اکتشـاف باشد، گفت: 

بخـش خصوصـی بـا توانمنــدی هــــایی از جملــــه 

تجهیـزات،  تامیـن  و  انسـانی  نیـروی  تخصـص 

می توانـد نقـش قابـل توجهـی در برنامه اکتشـاف 

داشته باشد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پایان، بیان کرد: 

طبق مصوبه اردیبهشت جاری، 500 میلیارد ریال از 

محل وجوه اداره شده به عنوان تسهیالت کم بهره 

بـه پیمانـکاران حفـاری برای نوسـازی دسـتگاه های 

حفـاری از طریـق صنـدوق بیمـه سـرمایه گذاری 

فعالیت های معدنی اعطا می شود.

انجام برنامه ریزی برای تولید اطالعات پایه ■

علـی اصغـر زاده، مدیـر اکتشـاف ایمیـدرو در 

ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفته 

برای توسعه اکتشاف، گفت: برای تسریع در روند 

اکتشـافی،  اطالعـات  ارائـه  و  تجمیـع  تولیـد، 

همکاری های بین بخشـی افزایش یافته و تاکنون 

جلسـات مشـترکی بین ایمیـدرو بـا معاونـت امور 

معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

زمین شناسی انجام شده است.

وی تصریح کرد: نتیجه این جلسات مشترک، 

پایـه  اطالعـات  تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی  انجـام 

توسـعه  و  تکمیـل  هوایـی،  ژئوفیزیـک  همچـون 

فعالیت های اکتشافی با استفاده از ظرفیت های 

هـزار  مسـاحت 400  در  شناسـی  زمیـن  سـازمان 

کیلومتر مربع در قالب اولویت های اکتشافی در 

زون های ساختاری- متالوژنیکی بود.

اقدامـات  دیگـر  از  کـرد:  تصریـح  اصغـرزاده 

صورت گرفته، برگزاری جلسه توجیهی با سازمان 

برنامه و بودجه برای تامین اعتبار پروژه مشترک و 

نیز تهیه پیش نویس توافقنامه سه جانبه معاونت 

معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان 

ایمیـدرو  و  اکتشـافات معدنـی  و  زمین شناسـی 

همراه با برنامه یک  ساله و پنج ساله بود.

ویدیـو  نشســـت  ایـن  گـزارش،  ایـن  بـه  بنـا 

کنفرانسی با حضور مسئوالن سازمان زمین شناسی 

و اکتشـافات معدنـی، صنایـع ملـی مـس، شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی، دفتر اکتشاف وزارت 

صنعــــت، معــــدن و تجــــارت، صنــــدوق بیمـه 

سـرمایه گذاری و فعالیت هـای معدنـی، شـرکت 

گل گهر و محمد آقاجانلو، معاون طرح های توسعه 

معدن و صنایع معدنی ایمیدرو برگزار شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: برای تمرکز بیشتر روی بخش اکتشاف، برنامه راهبردی پنج ساله تدوین می شود.

برنامه راهبردی پنج ساله برای توسعه اکتشاف تدوین می شود
رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، علـی جـدی بـه 

مناسـب روز صنعت و معدن اظهار داشـت: در 

هـر کشـوری کـه بـا تحریـم رو بـه رو باشـد، اگـر 

تولید داخلی رشد یافته و در داخل کشور ثروت 

تولید شود، خود به خود یعنی دور زدن تحریم ها. 

تولیـد  کـه  اسـت  ایـن  تحریم هـا  اصلـی  هـدف 

تولیـد  ثـروت  تـا  یابـد  را کاهـش  ناخالـص ملـی 

نشـود. بنابرایـن تمـام هـم و غم ما در کشـور باید 

بر تولید متمرکز شود.

وی افـزود: در حـال حاضـر، در چنـد حـوزه در 

کشـور مزیـت نسـبی داریـم. یکـی از ایـن حوزه هـا 

معـدن اسـت. بایـد توجه داشـت اگـر زنجیره های 

تولیـد در کشـور خـود را کامل تـر کـرده و ارزش 

ایـن  افـزوده در کشـور ایجـاد کنیـم بسـیاری از 

مسائل حل خواهد شد.

در کمیسیون صنایع معدن به دنبال  ■

تقویت معادن هستیم

معـادن مجلـس  و  عضـو کمیسـیون صنایـع 

شورای اسالمی تصریح کرد: در کمیسیون صنایع 

معـدن بـه دنبال تقویـت معادن به وسـیله اصالح 

قانـون معـادن هسـتیم. مزیـت دیگری که کشـور 

بـا  وجـود دارد، در حـوزه پتروشـیمی اسـت کـه 

افزایـش تولیـدی کـه در طـی دو سـال گذشـته بـه 

وجـود آمـده این حوزه نوعی جایگزین نفت شـد و 

عمال ارزآوری برای کشور داشت. البته این حوزه 

هنوز باید تقویت شود. در حوزه صنعت نساجی 

و پوشاک نیز ظرفیت های خوبی در کشور وجود 

دارد که باید تقویت شود.

وزارت نفت در افزایش مینی  پاالیشگاه  ■

همکاری الزم را نکرده است

جدی در ادامه گفت: مسئله بعدی مربوط به 

حــــوزه نفــــت اســــت؛ البتــــه مــــواردی ماننـــد 

مینی پاالیشـگاه ها نـه فـروش نفـت خـام. در ایـن 

حـوزه بایـد بـه فضـا بدهیـم و نفت یا سـوخت های 

فسیلی مورد نیاز آن ها را تامین کنیم. بسیاری از 

این هـا می تواننـد در کشـور ارزش افـزوده ایجـاد 

کننـد. البتـه باید توجه داشـت که یکی از شـروط 

ایجاد این ارزش افزوده، همکاری وزارت نفت که 

متاسـفانه در ایـن حـوزه مشـکل داشـته و وزارت 

نفـت همـکاری الزم را نکـرده اسـت. اگر بخواهیم 

تحریـم فـروش نفـت خـام را دور بزنیـم، تنهـا راه 

ایجاد پاالیشگاه های کوچک است.

تالش برای تکمیل زنجیره فوالد در کشور ■

وی با اشاره به صنعت فوالد به عنوان یکی از 

حوزه های مهم در ایران، اظهار کرد: در حوزه فوالد 

بیشـتر در شـمش فوالد که یک ماده میانی اسـت 

موفـق عمـل کردیـم امـا در تکمیـل زنجیـره فـوالد 

هنـوز مشـکل داریـم و ایـن زنجیـره کامـل نشـده 

است. در همین خصوص در کمیسیون صنایع و 

معـادن طرحـی را تصویـب کردیـم کـه در تـالش 

اسـت تـا بـه نوعـی از خام فروشـی فوالد در کشـور 

صـادرات  سـمت  بـه  کشـور  و  کنـد  جلوگیـری 

محصوالت نهایی این زنجیره پیش رود.

عضـو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به اهمیـت صنعت و تولید در کشـور گفت: نقش شـرکت های 
بـزرگ در ارزآوری بـه ویـژه در صنعت فوالد و پتروشـیمی مشـخص اسـت و در حال حاضر ظرفیت هـای خوبی در این حـوزه وجود 

دارد اما شرایط برای فعالیت این صنایع باید تسهیل شود.

نقش پر رنگ شر کت های بزرگ فوالد و پتروشیمی در 
ارزآوری برای کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:
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و معـادن مجلـس  عضـو کمیسـیون صنایـع 

شـورای اسـالمی گفـت: پیشـتر مشـکل صنعـت 

همـه  در  مالیاتـی  بخشـودگی  وجـود  فـوالد 

بخش هـای زنجیـره فـوالد بـود؛ حتی در صـادرات 

سـنگ آهـن. در طرحـی کـه تصویـب شـده قـرار 

اسـت معافیـت مالیاتـی از محصـوالت ابتدایـی 

زنجیره برداشـته شـود و به محصوالت انتهایی 

زنجیره انتقال یابد.

هـم  فعلـی  ادامـه داد: در وضعیـت  جـدی 

خام فروشـی داریـم و هـم بـه دلیـل کامـل نبـودن 

زنجیـره اشـتغال مـا دچـار مشـکل اسـت و ارزش 

افـزوده کمتـری بـه کشـور می رسـد. در همیـن 

خصـوص توسـعه زنجیـره فـوالد، سـاماندهی این 

زنجیـره و اصـالح قانـون معـادن در دسـتور کار 

مجلس است.

وی خاطرنشـان کرد: نقش شـرکت های بزرگ 

در ارزآوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروشیمی 

ظرفیت هـای  حاضـر  حـال  در  اسـت.  مشـخص 

خوبـی در ایـن حـوزه وجـود دارد امـا شـرایط بـرای 

فعالیت این صنایع باید تسهیل شود.

مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو 

بـه عـالوه در  پایـان گفـت:  شـورای اسـالمی در 

تالشیم تا در حوزه معدن اختیارات بیشتری را به 

بـه اسـتان ها واگـذار کنیـم تـا هر اسـتان بتوانـد در 

جهت رشد خود گام بردارد.

شایان ذکر است 10 تیرماه هرسال با عنوان روز 

صنعـت و معـدن نامگـذاری شـده و در ایـن روز 

بخش هـای  در  موجـود  شـرایط  بررسـی  ضمـن 

مختلف صنعتی و معدنی کشور، از تعدادی از 

فعاالن در این عرصه تقدیر می شود. در واقع این 

روز کـه بـر پایـه ی مصوبـه  شـورای عالـی انقـالب 

نامیـده شـده ،  فرهنگـی، روز صنعـت و معـدن 

فرصت مناسبی است تا به مهمترین بخش موثر 

بـر اقتصـاد کشـور کـه بـه نوعـی از آن بـه عنـوان 

موتور محرکه یاد می کنند مورد توجه قرار گرفته 

و بـا رفـع چالش هـا و مشـکالت موجـود در ایـن 

بخش زمینه برای فعالیت هرچه بیشتر در حوزه 

صنعـت و معـدن فراهـم شـود تا در نهایت شـاهد 

رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور باشیم.

ــــ

رئیـس اتاق بازرگانی اسـتان اصفهـان گفت: اصفهان به عنوان قطب صنعت کشـور و جزو معدود اسـتان های برتـر در حوزه معدن 
بایسـتی دوران جدیـد را در گام دوم انقـالب بـردارد تا با اتخاذ سیاسـت های حمایتـی از کارآفرینان و صنعتگران نمونـه و واحدهای 

عظیمی چون شرکت فوالد مبارکه شاهد تحولی در این حوزه ها باشیم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، مسعود گلشیرازی 

اظهـار داشـت: قطعـا رفـع موانـع تولیـد از حـوزه 

صنعـت و معـدن کشـور، موتـور محرکـه برنامـه 

توسـعه ای کشـور محسـوب می شـود. بـه همیـن 

علـت معتقـد هسـتیم نـگاه ویـژه بـه فعـاالن ایـن 

حوزه هـا منجـر بـه تسـهیل شـرایط تولیـد و رونـق 

صادرات و سرمایه گذاری می شود.

کـه  می شــود  سـالی  دو  کــرد:  تصریـح  وی 

کـه  شـده  سـرمایه گذاری  تلـه  دچـار  کشـور 

نشـان دهنده پایین بـــودن سرمایه گذاری نسبـــت 

بـه نـرخ اسـتهالک اســـت کــــه بایـد به طـور جـد 

شرایط سرمایه گذاری را فراهم و توسعه داد.

تحول در قطب صنعت کشور در گام  ■

دوم انقالب

رئیـس اتـاق بازرگانـی اسـتان اصفهـان اضافـه 

کـرد: اسـتان اصفهـان بـه عنـوان قطـب صنعـت 

کشـور و جـزو معـدود اسـتان های برتـر در حـوزه 

معدن بایستی دوران جدید را در گام دوم انقالب 

از  حمایتـی  سیاسـت های  اتخـاذ  بـا  تـا  بـردارد 

واحدهـای  و  نمونـه  صنعتگـران  و  کارآفرینـان 

شـاهد  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  چـون  عظیمـی 

تحولی در این حوزه ها باشیم.

شرکت فوالد مبارکه پیشران صنعت  ■

کشور است

فـوالد  شـرکت  کـرد:  تصریـح  گلشـیرازی 

مبارکـه بـه عنـوان یکـی از پیشـران های صنعتـی 

فرهنـگ،  حوزه هـای  در  متقابلـی  تاثیـر  کشـور 

جامعه و اقتصاد هم دارد. در سـه دهه گذشـته 

نیروهـای  تربیـت  در  توانسـته  شـرکت  ایـن 

متخصـص در زمینه های ماشین سـازی، فـوالد و 

زیرشـاخه های صنعتـی مرتبـط بکوشـد و تاثیـر 

پروانه ای شـرکت فوالد مبارکه در بخش اقتصاد 

و صنعت حائز اهمیت است.

نقش کلیدی فوالد مبارکه در توسعه  ■

پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی استان

بر اساس این گزارش، وی گفت: نگاه عمیق 

و راهبردی مدیریت شرکت فوالد مبارکه نه تنها 

در  بلکـه  اسـت  مشـهود  صنعـت  حـوزه  در 

اجتماعـی،  مسـئولیت های  نظیـر  بخش هایـی 

توسـعه پایدار و سـرمایه گذاری زیربنایی اسـتان 

اصفهان نقش ممتاز و کلیدی دارد.

تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقالب
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

نقش کلیدی فوالد مبارکه در توسعه پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی  
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مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات به اتفاق تنـی چند از مسـئولین و مقامات محلی و مدیران شـرکت های 
گروه صبانور از معادن و پروژه های زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ در استان کردستان بازدید کرد.

گام های بلند »ومعادن« در توسعه و تکمیل زنجیره 
فوالد کردستان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

روابط عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معادن و فلزات، امیرحسـین نادری در بازدید 

از پـــروژه کارخانــــه گندله سازی یک میلیـــون 

تنـی بیجـار، ضمـن تقدیـر از سخت کوشـی و 

تـالش پرسنـــــل و مدیــــران ایــــن مجموعـــــه و 

و  راهکارهـــــــا  ارائـــــه  و  چالش هــــا  بررســــی 

و  پـروژه  تسـریع  لـزوم  بـر  الزم،  توصیه هـــای 

ماشـین آالت  تجهیـز  و  موجـود  موانـع  رفـع 

مجموعه تاکید کرد.

آهـن  کارخانـه  پـروژه  سـایت  از  بازدیـد  در 

اسفنجی بیجار نیز بازدیدکنندگان از نزدیک در 

در  و  گرفتـه  قـرار  طـرح  اجـرای  رونـد  جریـان 

نشسـت بـا مدیـران اجرایـی، گـزارش عملیـات 

اجرایی به آنان ارائه شد.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات در ادامـه ایـن سـفر، از پـروژه 

فوالد کردسـتان واقع در شهرسـتان قروه بازدید 

نـادری دانـش فنـی و پشـتکار  بـه عمـل آورد. 

ایرانـی را در  متخصصیـن و کارگـران توانمنـد 

اجـرای طـرح فـوالد کردسـتان تحسـین برانگیـز 

برشـمرد و اظهـار داشـت: کار بزرگـی در ایـن 

بـه  و  اسـت  انجـام  حـال  در  محـروم  منطقـه 

زودی شـاهد آثـار و بـرکات اجـرای ایـن طرح هـا 

در راسـتای ایجـاد اشـتغال و محرومیت زدایـی 

خواهیـم بـود. برآوردهـا نشـان می دهـد تکمیـل 

زنجیــــره فــــوالد درشهرستــــان بیجــارموجـــب 

اشـتغال زایی دو هـزار و 500 تـا سـه هـزار نفـر به 

صـورت مسـتقیم خواهـد شـد و مـا بـه عنـوان 

کشــــور  در  سرمایــــه گذاری  مجموعـــــه  یـک 

خرسـندیم که با همکاری و همراهی مسـئولین 

در سـطح کشـوری و منطقه توفیق یافته ایم در 

انجام این امر مهم سهیم باشیم.

مدیرعامـل »ومعادن« اظهار امیـدواری کرد 

قدم هـای  پـروژه  مجریـان  و  مدیـران  همـت  بـا 

بلندتـری در توسـعه و افزایـش ظرفیـت تولیـد 

برداشته شود.

کارخانـــــه  پـــــروژه  خصـــــوص  در  نـــــادری 

یک میلیـون تنـی کنسـانتره تاکیـد کـرد: انتظـار 

مـی رود بـه گونـه ای کار را دنبـال کنیـد تـا در 

آینـده نزدیـک بتوانیم ظرفیت ایـن کارخانه را به 

دوبرابر افزایش دهیم.

وی همچنین از مدیران خواسـت نسـبت به 

ارتقـــــای سطــــح دانــــش و مهــــارت پرسنــــل و 

کارشناسـان از طریق اعزام به دوره های آموزش 

تخصصـی و موضـوع بومی سـازی تکنولـوژی بـه 

صورت جدی اهتمام ورزند.

نـادری خاطرنشـان کـرد: مجموعـه هلدینـگ 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات نهایـت 

و خریـد  مالـی  تامیـن  بـرای  را  پشـتیبانی الزم 

تجهیزات و ماشـین آالت مورد نیاز اجرای طرح 

و تامین سنگ آهن مورد نیاز آن از طریق توسعه 

معادن منطقه اعمال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در این بازدیدها جمعی 

از مدیران هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه و 

شـماری از مسـئولین اسـتانی و محلـی از جملـه 

صنعـت،  سـازمان  رئیـس  وزمـی  دره  مهنـدس 

معدن و تجارت استان کردستان و نیز فرمانداران 

و  قـروه  و  بیجـار  شهرسـتان های  نماینـدگان  و 

اعضای شوراهای اسالمی حضور داشتند.
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معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت آذربایجان شـرقی با اشـاره به صـدور 17 فقـره پروانه 
اکتشـاف معدن در سـه ماهه نخسـت سـال 1400، از رشـد 31 درصدی در این حوزه نسبت به مدت مشابه سـال گذشته در استان 

خبر داد.

رشد 31 درصدی صدور پروانه اکتشاف معادن در 
آذربایجان شرقی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی مطرح کرد:

بـه گـــــزارش »فلــــزات آنالیــــن«، مهرانگیـــز 

رحمانـی بـا بیـان اینکـه توسـعه معـادن و صنایـع 

معدنی یکی از محوری ترین برنامه های وزارت و 

تولیـد،  سـال  در  اسـتان ها  سـازمان های صمـت 

اظهـار  اسـت،  مانع زدایی هـا  و  پشـتیبانی ها 

فقـره  پنـج  امسـال  اول  ماهـه  سـه  در  داشـت: 

حـدود  مسـاحت  بـا  معـدن  کشـف  گواهـی 

2.8کیلومتر مربع صادرشده است

وی افـزود: تـا پایـان خـرداد مـاه سـال جـاری 

48فقره مجوز برداشـت شـن و ماسـه و خاک رس 

و  صـادر  شهرسـتان ها  صمـت  ادارات  سـوی  از 

بـه  مربـوط  صـادره  برداشـت  مجـوز  بیشـترین 

شهرستان های تبریز و مرند است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 

اینکـه مزیت هـای  بـر  بـا تاکیـد  صمـت اسـتان 

معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت 

فراهـم  را  اسـتان  معـادن  در  سـرمایه گذاری 

سـاخته و نیازمنـد توجـه بیـش از پیـش بـه ایـن 

بخـش مهـم و تاثیرگـذار اقتصـادی اسـت، ادامه 

فـراوری،  واحدهـای  راه انـدازی  و  ایجـاد  داد: 

توسـعه و تکمیـل چرخـه و زنجیره هـای بعـدی 

ایجـاد  زمینـه  پایین دسـتی،  صنایـع  و  معـادن 

اشتغال پایدار را تحقق می بخشد.

وی از وجـود بیـش از 800 معـدن و فعالیـت 

نزدیـک بـه 400 واحـد معدنـی بـدون احتسـاب 

معادن شـن و ماسـه در اسـتان خبر داد و تصریح 

کرد: ظرفیت اسـمی اسـتخراج در معادن اسـتان 

و  مشـکالت  حـل  بـا  و  بـوده  تـن  میلیـون   48

می توانیـم  موانـع  رفـع  و  رو  پیـش  چالش هـای 

ظرفیت های اشتغال و استخراج را ارتقا دهیم.

رحمانـی پیش بینـی تمهیـدات الزم براسـاس 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی 

را یکی از مهمترین اولویت های امسال دانست 

معدنـی  تنـوع محصـوالت  کـرد:  خاطرنشـان  و 

تحقـق  و  بـوده  اسـتان  معـادن  عمـده  ویژگـی 

»نهضــــت کاهــــش خــــام فــــروشی « بــــر اساس 

منویـــات مقـــام معظــــم رهبــــری در سـرلوحه 

برنامه های ما قرار دارد.

در  مـس  تخصصـی  شـهرک  راه انـدازی  وی 

شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت 

ایجـاد واحدهـای فـرآوری و توسـعه صنایـع پاییـن 

دسـتی در بخـش معـدن برشـمرد و گفـت: ایجاد 

ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال و همچنین 

پرهیز از خام فروشـی از دیگر موارد مهمی اسـت 

که با جدیت دنبال می شود.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنی سـازمان 

صمت آذربایجان شرقی، افزود: تامین نیاز داخل 

اولویـت اول اسـتان بـوده و در بحـث صـادرات نیز 

از  کـه  پوکـه  نظیـر  معدنـی  مـواد  از  بخشـی 

اسـتانداردهای جهانی برخوردار اسـت، به منظور 

حضور در بازارهای جهانی صادر می شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا 

وجـود  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  زرنـدی  سـعید 

اقتصـادی  سـاختار  بـر  مبتنـی  سیاسـت گذاری 

سیاسـی و صنعتـی کشـور، اظهـار داشـت: بخش 

صنعت در کشور ما به دلیل عدم جذب سرمایه، 

بـه سـومین محرکـه رشـد اقتصـادی کشـور تبدیل 

شده است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش 

پیـدا کـرده اسـت و بـه نظـر می رسـد راه حـل بـرون 

رفـت از ایـن وضعیـت گـرد هم آمـدن توان جمعی 

صنعتـی،  سیاسـت گذاری  حـوزه  متخصصـان 

معدنی و تجاری کشـور و همچنین ایجاد اجماع 

برای پیاده سازی سیاست های مورد نظر باشد.

وی در ادامه به سـند »سیاسـت های صنعتی 

ایـران در افـق 1404« اشـاره کـرد و افـزود: بـه طـور 

کلی یکی از چالش های مهم در مباحث سیاسی، 

تشـریح یـک چارچـوب مفهومـی بـرای تجزیـه و 

تحلیـل سیاسـت های صنعتـی در یـک پس زمینه 

سـند  منظـور  همیـن  بـه  و  اسـت  پویـا  توسـعه 

سیاسـت های صنعتی کـه در واقع سیاسـت های 

دولت ها برای ایجاد تغییر در رفتار بنگاه ها است، 

تدویـن شـده اسـت و مـا در ایـن سـند بـا مبنـا قرار 

سـمت  بـه  صنعتـی  سیاسـت های  سـطح  دادن 

یکپارچه سازی سیاست ها در سطوح پایین دست 

و باالدست حرکت خواهیم کرد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت طراحی و 

تصویـب شـاکله محتوایـی سـند را بـر اسـاس یـک 

نـگاه جامـع و نظام منـد بـه تبییـن سیاسـت های 

صنعتـی معدنـی و تجـاری اعـالم کـرد و گفـت: 

محتوای سـند به گونه ای طراحی شـده اسـت که 

بیشـینه مسـائل ایـن حوزه هـا در سـطوح مختلف 

فرابخشی، بین بخشی و درون بخشی، به صورت 

همزمان مد نظر سیاست گذار قرار گیرد بر همین 

اسـاس دسـته سیاسـتی مشـتمل بر سیاست های 

کالن )مانند ارزی و مالی( سیاست های کارکردی 

) یـا افقـی ماننـد رونق تولید توسـعه بـازار و ارتقای 

فناوری( و سیاست های عمودی ) یا اولویت بندی 

رشـته فعالیت هـای صنعتـی و معدنـی( در سـند 

مذکور در نظر گرفته شده است.

وی در بخـش دیگـر صحبت  هـای خـود، قابـل 

پیش بینی  بودن شرایط و همچنین اولویت بندی 

اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی فرهنگی 

از جملـه دسـتاوردهای  اجتماعـی و سیاسـی را 

اجرای سند دانست و بیان کرد: این سند با توجه 

بـه نقـش دولـت و حاکمیـت در ایجـاد محیـط 

مناسب کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی 

در راسـتای ایجـاد رونـق در بخـش تولیـد، تدویـن 

شـده اسـت و بـا توجـه بـه دارا بـودن چنـد ویژگـی 

اهـداف  تحقـق  در  کلیـدی  اقدامـی  مهـم، 

جهـش تولیـد خواهـد بود.

وی مهم ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین 

را مربـوط بـه پیشـنهاد سیاسـت ها در سـه سـطح 

کالن، بیـن بخشـی و بخشـی اعـالم کـرد و گفت: 

تدویـن سـند سیاسـت های صنعتـی ایـران در افق 

1404، بـا مشـارکت بیـش از هـزار نفـر از خبـرگان 

حوزه هـای مختلـف سیاسـت صنعتی، معدنـی و 

تجاری کشور در بخش های حاکمیتی و خصوصی 

و در سـطوح فرابخشـی، بیـن بخشـی و بخشـی 

تدویـن شـده اسـت و یکـی از ویژگی هـای مهـم آن 

قابلیـت بازبینـی و بـه روز رسـانی ایـن سـند بـر 

اساس شرایط و تحوالت آینده است.

کنـار  در  داد:  ادامـه  برنامـه  و  طـرح  معـاون 

قابلیت به روزشدن، موضوع رسوب دانش نیز در 

تدویـن ایـن سـند مـورد توجـه قـرار گرفـت؛ بـه ایـن 

معنـا کـه بـا توجـه بـه ماهیـت سـند و مانـدگاری 

دانش در آن، این سند دستخوش تغییرات ناشی 

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت با اشـاره به اهمیت سیاسـت های صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی کشـور، 
قابلیت به روز شـدن و بازبینی سـند سیاسـت های صنعتی ایـران در افق 1404 با توجه به شـرایط و تحوالت آینـده را از ویژگی های 

مهم این سند خواند.

سند سیاست های صنعتی افق آینده صنعت کشور را 
مشخص کرد

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:
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به گزارش »فلزات آنالین«، امیر تردال اظهار 

داشـت: ایـن میـزان تسـهیالت مصـوب شـده بـه 

منظـور افزایـش تولید آلومینا و اجـرای پروژه های 

مربوط همانند طرح های شمش و بیلت است.

وی بـا اشـاره بـا بیـان ایـن کـه میـزان تولیدات 

افزایشـی  نخسـت  ماهـه  سـه  در  مجتمـع  ایـن 

نداشـته اسـت، افزود: در سه ماهه نخست سال 

جـاری 38 هـزار تـن پـودر آلومینـا تولیـد شـد کـه 

افزایـش  قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

چشمگیری نداشت.

در  تولیـد  افزایـش  عـدم  اصلـی  دلیـل  وی 

و  دانسـت  بـرق  و  گاز  قطعـی  را  جـاری  سـال 

افزود: کاهش فشار و قطعی گاز به مدت 105 

تـا  روز و قطعـی بـرق در تیرمـاه موجـب شـد 

نتوانیـم افزایشـی در میـزان تولیـدات مجتمـع 

داشته باشیم.

گفـت:  تـردال  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

دسـتگاه ها و تجهیـزات در آلومینـا بـه گونـه ای 

اسـت کـه فعالیـت آن بایـد بـه صـورت مسـتمر 

باشـد و در صـورت تعطیلـی آلومینـا، راه انـدازی 

مجدد آن بسیار هزینه بر و مشکل است.

آلومینـای ایـران در شهرسـتان جاجـرم، واحد 

تولیـدی منحصـر به فرد و تنها تولیدکننـده پودر 

بـه  ایـن محصـول  آلومینـا در کشـور اسـت کـه 

عنـوان مـاده اولیـه چهـار واحـد تولیـدی از جملـه 

ایرالکـو، المهـدی، سـالکو و نیـز تولیـد شـمش در 

جاجرم به مصرف می رسد. 

مجتمع آلومینای ایران در شهرستان جاجرم 

پنـج  و  بجنـورد  جنـوب  کیلومتـری   150 در 

کیلومتری شمال شهر جاجرم واقع است که در 

سال 1375 به بهره برداری رسیده است.

ایـن مجتمـع صنعتـی، کـه قطـب تولید پـودر 

هـزار  دو  تاکنـون  اسـت،  کشـور  در  آلومینیـوم 

فرصت شغلی مستقیم داشته است. 

از تغییر مدیریت و جابجایی افراد نخواهد شد 

موسسـه  در  تخصصـی  اندیشـکده  ایجـاد  و 

مطالعـات و پژوهش هـای وزارت صمـت نیـز در 

همین راستا است.

وی در بخش دیگر صحبت های خود، با اشاره 

به تلفیقی بودن این سند از سیا ست های افقی و 

عمودی و تالش برای تدوین یک سیاست تکمیلی 

در حوزه صنعت کشور، تصریح کرد: در این سند 

اولویـت دار )در سیاسـت های  9 رشـته فعالیـت 

همچنیـن  و  اسـت  شـده  مشـخص  عمـودی( 

سیاسـت های افقـی کـه بـرای همـه صنایـع و در 

راستای سنت توسعه صنعت ایران ضروری است 

در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سـند  ایـن  زرنـدی  توضیحـات  اسـاس  بـر 

منطبق با سـند ملی آمایش سـرزمین و همسـو با 

آن تدوین شـده اسـت و شـامل مجموعه کاملی 

نیازمندی هـای  و  ابزارهـا  اهـداف،  الزامـات،  از 

سیاسـتی بخش صنعت معدن و تجارت کشـور 

همـه  نظام منـد  چارچـوب  یـک  در  کـه  اسـت 

و  پویـا  سیاسـت گذاری  نظـام  یـک  سـطوح 

منحصر به فـرد را شـامل می شـود و سـعی شـده 

اسـت تا در کنار بهبود فضای سـرمایه گذاری و 

را  صـادرات  توسـعه  کشـور،  صنعتـی  توسـعه 

را  محـور  دانـش  صنایـع  و  واردات  جایگزیـن 

جایگزین صنایع منابع محور کنیم.

معـاون طـرح و برنامه وزارت صمت در پایان 

بـا مهـم خواندن مشـارکت در اقتصـاد جهانی از 

طریـق زنجیره هـای عرضـه چنـد ملیتـی از توجـه 

ایـن سـند بـه موضوع بهره گیـری از ظرفیت های 

معافیت هـا  اعمـال  و  خارجـی  سـرمایه گذاری 

خبر داد و افزود: چشـم انداز این سـند 15 سـاله 

و بـا هدف گـذاری عملیاتـی چهـار سـاله اسـت و 

گام بعـدی بـرای تحقق اهداف صنعتی کشـور، 

تدویـن احکامـی اسـت کـه باید در سـطح دولت 

و مجلـس مصـوب شـود و بـا توجـه بـه اینکـه در 

ایـن سـند سیاسـت های کلـی دولـت در 9 رشـته 

اسـت  نیـاز  اسـت  شـده  مشـخص  خـاص 

برنامه های عملیاتی و سیاست های شرکت های 

مـا  و  شـود  طراحـی  رشـته  هـر  در  مربوطـه 

ایـن سـند،  بـا اجرایـی شـدن کامـل  امیدواریـم 

و  صنعتـی  بخـش  در  خـوب  اتفاقـات  شـاهد 

درنهایت اقتصاد کشور باشیم.

مدیـر مجتمـع آلومینـای ایران در شهرسـتان جاجرم گفت: با اجرای طرح توسـعه ظرفیت تولیـدی این واحد بزرگ صنعتی کشـور از 
240 هزار تن به 280 هزار تن افزایش خواهد یافت و با تخصیص این اعتبار از سوی بانک عامل فعالیت اجرایی شروع می شود.

2۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه آلومینای جاجرم مصوب شد
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بـه گـزارش »فلـرات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، محمـد مهدی 

دلیـل  را  راهبـردی  تفکـر  در  تحـول  مومـن زاده 

موفقیـت یـک بنـگاه اقتصـادی دانسـت و اظهــار 

داشـت: هیئـت مدیـره بـا تفکـر خلـق ارزش بـرای 

ذی نفعان قدم به عرصه فعالیت گذاشته است. 

در راهبـرد نوینـی کـه در دنیـای امـروز مبنـای 

فعالیــــت سازمان هــای پیشــرو در نظــر گرفتــــه 

می شود، مالک تصمیم گیری تفکر ارزشی است.

رتبه اول در نسبت های بازار سرمایه و  ■

حمایت از سهام

وی با اشـاره به وضعیت مناسـب شرکت فوالد 

خوزستان در بازار سرمایه افزود: در حال حاضر در 

اکثر نسبت های مالی، عملیاتی و عملکردی ما رتبه 

اول صنعـت فلـزات اساسـی در بـازار سـرمایه را در 

اختیـار داریـم. در شـاخص هایی همچـون بازدهـی 

دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام، کیفیت 

سود، کیفیت فروش، نسبت های نقدینگی مربوط 

بـه پرداخـت سـود، حاشـیه های سـودآوری و سـایر 

نسـبت هایی که بر اسـاس اطالعات سـایت کدال 

نیز در دسـترس هسـتند، فوالد خوزسـتان رتبه اول 

صنعت فلزات اساسی را دارد.   

کیفی سازی عملکرد شرکت ■

مومن  زاده یکی از راهبردهای اصلی  شرکت را 

کیفی سـازی عملکـرد مجموعـه در بـازار سـرمایه 

بیان کرد تا بر این اسـاس اقداماتی انجام شـده تا 

از سهامداران حمایت شود.

وی گفت: در طول سال گذشته و سال جاری 

بـا انـواع ابزارهایـی کـه در اختیـار بـود از جملـه 

بازارگردانی و سهام خزانه حمایت خوبی از سهام 

شرکت صورت گرفت و در حال حاضر می توانیم 

بگوییم که نسبت بازدهی سهام در همین روزها 

بـه  نسـبت  سـال 1400  از  شـده  طـی  ماه هـای  و 

بسـیاری از شـرکت های هـم گـروه و شـاخص کل 

یـک  ایـن  و  اسـت  بهتـری داشـته  بازدهـی  بـازار 

موفقیت است.

سرآمدی در تفکر خلق ارزش ■

مومن زاده با اشـاره به حاکمیت تفکر ارزشـی 

در شـرکت فـوالد خوزسـتان بیان کـرد: وقتی یک 

بنـگاه می توانـد موفـق باشـد و پیـش بـرود کـه 

تحولـی در تفکـر حاکـم بـر بنـگاه هـم بـه وجـود 

بیایـد. بـه همیـن دلیـل از روز نخسـت کاری ایـن 

هیئـت مدیـره گفتیـم کـه تفکـر خلـق ارزش برای 

ذی نفعـان را بـه جـای سـایر مدل هـای مدیریتـی 

برقرار می کنیم.

وی توجــــه بــــه همــــه ذی نفعان کـــه شامـــل 

بالفعـل،  و  بالقـوه  سـرمایه گذاران  سـهامداران، 

را  مـردم خوزسـتان  و  کارکنـان تالشـگر شـرکت 

اولویـت هیئـت مدیـره دانسـت و در ادامـه در 

خصـوص مدل تصمیم گیـــری عنــــوان کــــرد: در 

مــــدل تفکــــر ارزشــــی، شناســــایی  چارچــــوب 

بــــه  توجــــه  جایگـــزین  تصمیـم،  فرصت هـای 

مسـئله های تصمیم می شـود و با رویکردی پیش 

چارچـوب  در  آینده نگـری  بـا  همـراه  و  دسـتانه 

ارزش هـای حاکـم بـر شـرکت بـرای تصمیم گیـری 

اقدام می شود. 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، عضـو هیئـت مدیـره 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در پایـان سـخنان خـود 

تصریـح کـرد: از ابتـدای فعالیـت هیئـت مدیـره 

کمیته هـای مختلـف زیـر مجموعـه آن از جملـه 

کمیته حسابرسی و کمیته راهبردی فعال شدند تا 

بتوانیم برای ارتقای شرکت و توسعه و پیشرفت آن 

با تکیه بر مدل تفکر ارزشی گام برداریم.

عضو هیئت مدیره شـرکت فوالد خوزسـتان با اشـاره به اینکه در بسـیاری از شـاخص های بازار سـرمایه رتبه نخسـت را داریم، از 
استقرار تفکر خلق ارزش در شرکت فوالد خوزستان خبر داد.

در بسیاری از شاخص های بازار سرمایه در رتبه نخست هستیم
تفکر خلق ارزش حاکم می شود  

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان:
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مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا حضور در شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان بـر لزوم 
همکاری و پیگیری ها برای تسریع در اجرای طرح توسعه فوالدسازی تاکید کرد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد اکسین، محسـن بازارنوی، 

مدیرعامــــل شرکـــت سـرمایه گذاری صنــــدوق 

معــــاون  تاجیـک  و دکتــــر حسـن  بازنشسـتگی 

سرمایه گــــذاری و امــــور اقتصـــادی صنــــدوق 

بـا حضـور  بازنشسـتگی کشـوری در جلسـه ای 

مدیریـت  سرپرسـت  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای 

حـوزه  کنفرانـس  سـالن  در  کـه  شـرکت  عامـل 

مدیریـت برگـزار شـد، در جریـان آخرین وضعیت 

این شرکت قرار گرفتند.

در ابتــــدای ایــــن جلســـه امیــــن آسیابـــان، 

گزارشـی  در  اکسـین  فـوالد  شـرکت  سرپرسـت 

جامـــع و کامـــل آخریـــن وضعیـــت شـرکت در 

حوزه هـای مختلـف را تشـریح کـرد و بـا اشـاره بـه 

طـرح توسـعه فوالدسـازی بـر ضـرورت اجـرای این 

طرح برای تثبیت اکسین در جایگاه واقعی خود 

تاکید کرد.

انصاریـان، رئیـس هیئت مدیره شـرکت فوالد 

اکسـین در ادامه این جلسـه ضمن خیر مقدم به 

بـر  تمرکـز  بـا  تـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  مهمانـان 

جهـش  و  پیشـرفت  رونـد  شـاهد  زیرسـاخت ها 

تولید در فوالد اکسین باشیم.

در ادامه حسن تاجیک، معاون سرمایه گذاری 

و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با 

شرکــــت  سیاست هــــای  تدویــــن  بـــــه  اشــــاره 

سـرمایه گذاری  صنـدوق بازنشسـتگی در حـوزه 

فـوالد اظهـار داشـت: سیاسـت های صنـدوق بـر 

زیـر  فـوالدی  شـرکت های  در  کـه  بـوده  ایـن 

مجموعـه وارد فـاز فوالدسـازی شـویم و همیـن 

موجـب شـد موضـوع طـرح توسـعه فوالدسـازی 

فوالد اکسین به تصویب برسد.

شـرکت  مدیرعامـل  بازارنـوی،  همچنیـن 

اظهـار  بازنشسـتگی  صنـدوق  سـرمایه گذاری 

داشت: مجموعه وزارت رفاه به عنوان سهامدار 

ایـن شـرکت  از مجموعـه  اکسـین  فـوالد  عمـده 

رضایـت کامـل داشـته و فـوالد اکسـین بـه عنـوان 

یکـی از شـرکت های با ارزش در مجموعـه وزارت 

رفاه شناخته می شود.

بـر اسـاس این گـزارش، وی به اهمیـت اجرای 

طرح توسـعه فوالدسـازی در فوالد اکسـین اشـاره 

کـرد و گفـت: امیدواریـم بـا همدلـی سـهامداران 

شـاهد این باشـیم کـه بـه زودی طرح فوالدسـازی 

در فوالد اکسین به اجرا در آید.

تولیـد  از خـط  پایـان مهمانـان  همچنیـن در 

شرکت بازدید کردند.

همدلی و جدیت سهامداران برای اجرای طرح توسعه فوالد سازی

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در قالب فراخوانـی دائمی از ایده هـای نوآورانـه و طرح های فناورانـه حوزه معدن 
حمایت می کند.

به گزارش »فلزات آنالین«، داود حبیبی کیا، 

معـاون امـور معـادن طـرح توسـعه فناوری هـای 

زمین شناسـی و معـدن معاونت علمـی و فناوری 

ریاست جمهوری، با اشاره به این که زمینه برای 

ورود شرکت های خالق به حوزه تولید و خدمات 

اظهـار  اسـت،  شـده  فراهـم  معدنـی  فناورانـه 

و  خـالق  شـرکت های  از  حمایـت  داشـت: 

ایده هـای نوآورانـه در حـوزه معـدن، زمینـه را 

ایجـاد  حـوزه  ایـن  بـه  خالقیت هـا  ورود  بـرای 

می کند و بر همین اسـاس، در قالب فراخوانی 

دائمی از ایده های نوآورانه این حوزه اسـتقبال 

و حمایت می کند.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، به گفته وی، در 

حـال حاضـر بیـش از 600 شـرکت خـالق در سـطح 

ارائـه  و  معدنـی  داده هـای  پـردازش  بـه  جهـان 

تجهیـزات و خدمـات فناورانـه بـرای تسـهیل ایـن 

شـرکت   60 بـر  بالـغ  و  هسـتند  مشـغول  کار 

دانش بنیـان و خـالق نیـز در کشـورمان خدمـات 

فناورانـه معدنـی را ارائه می دهند. محصوالت و 

خدماتـی کـه می توانـد روند اسـتخراج تا فـرآوری 

مواد معدنی را تحول ببخشد.

حمایت از طرح های فناورانه در حوزه معدن

در بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از فوالد اکسین مطرح شد:

از سوی معاونت علمی صورت می گیرد؛
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومی انجمن نـوردکاران فـوالدی ایران، 

و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  نشسـت  ایـن  در 

رئیـس  ایـران،  بازرگانـی  اتـاق  معدنـی  صنایـع 

انجمـن سـنگ آهن و رئیـس اتحادیه آهـن و فوالد 

سـندیکای  رئیـس  جبـاری  محمدرضـا  تهـران، 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل فـوالدی ایـران و 

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی ایـران و برخـی 

از اعضای هیئت مدیره و نمایندگان تشکل های 

دولـت  از  همگـی  و  داشـتند  حضـور  مربوطـه 

کرامـت خواسـتار برقـراری عدالـت و مبـارزه بـا 

فساد و رانت و برچیده شدن امضای طالیی در 

زنجیـره فـوالد شـدند و معتقد بودنـد تا زمانیکه 

عرصـه  در  خصوصـی  بخـش  نخبـگان  از 

سیاست گذاری ها به خصوص در بخش معادن 

و صنایع معدنی اسـتفاده نشـود، مشـکالت این 

بخش پایان نمی پذیرد.

شـکوری، رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایع 

معدنـی ایـران در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: 

توسـعه در بخـش زنجیـره فـوالد بـا رفـع موانـع 

میسـر نمی شـود. نخبگان بخش خصوصی باید 

خـود  سرنوشـت  تعییـن  و  تصمیم گیری هـا  در 

سهمی داشته باشند.

همچنیـن مهـرداد اکبریـان، رئیـس انجمـن 

سـنگ آهن اظهـار داشـت: معـادن بـزرگ در یـد 

دولـت بـوده و دولـت اغلـب معـادن کوچـک که 

سـودآور نیسـتند را بـه بخـش خصوصـی واگذار 

می کنـد و امیـد اسـت بـا حضـور دولـت جدیـد 

شـاهد حضـور بیشـتر و موثرتـر بخـش خصوصـی 

در ابتدای زنجیره فوالد باشیم.

حمیدرضـا رسـتگار، رئیـس اتحادیـه آهـن و 

فـوالد تهـران نیـز تاکیـد کـرد: تعـارض منافـع در 

زنجیره فوالد به دلیل دولتی بودن بخشی از آن 

کرامـت  دولـت  در  مـی رود  آن  امیـد  و  اسـت 

حاکمیـت از ورود بـه زنجیـره فوالد کـه باعث از 

بخـش  سـرمایه گذاری  و  تعـادل  رفتـن  بیـن 

خصوصی در این بخش شده، پرهیز کند.

سـندیکای  رئیـس  جبـاری،  محمدرضـا 

ایـران  فـوالدی  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان 

یـادآورد شـد: بـورس کاال بـه دلیـل اینکه اعضای 

ایـن  بـوده، در  آن غالبـا دولتـی  هیئـت مدیـره 

در  مشـکالت  تشـدید  و  ایجـاد  عامـل  سـال ها 

صنایع پایین دسـتی شـده و تا زمانی که بورسـی 

مستقل و با حضور بخش خصوصی ایجاد نشود 

امکانـات  و  شـد  نخواهـد  حـل  مشـکالت  ایـن 

مناسـب در اختیـار بخـش خصوصـی نیسـت و 

اطالعـات و آمارهـای واقعـی نیـز در اختیـار ایـن 

بخش قرار نمی گیرد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، سـید احمـد رضـوی 

ایـران   فـوالدی  نـوردکاران  انجمـن  رئیـس  نیـک، 

گفـت: بـا توجـه به اینکـه 80 درصد فعاالن زنجیره 

فوالد از بخش خصوصی هستند، باید نماینده ای 

در ارکان وزارت صنعت داشته باشند و از نظرات 

ایـن بخـش در تصمیم گیری هـا اسـتفاده شـود. تـا 

زمانی که دولت بخش خصوصی را جدی نگیرد و  

از ایـن بخـش در تصمیم سـازی ها بهـره مند نشـود 

و  خلق السـاعه  تصمیم گیری هـای  و  مشـکالت 

بی نتیجه در  این عرصه به قوت خود باقی است. 

دولت موظف به انتفاع کل زنجیره فوالد است و 

بهتـر اسـت تصمیماتـی اخذ شـود تـا صـادرات در 

زنجیره فوالد به سمت محصوالت نهایی با ارزش 

افزوده بیشتر هدایت شود.

در نشسـتی کـه با حضور روسـای تشـکل های بخـش خصوصی فعـال در زنجیره فـوالد در محل انجمن نـوردکاران فـوالدی ایران 
برگـزار شـد، ایـن تشـکل ها ضمن اعالم همبسـتگی، آمادگی خـود را برای همـکاری با دولـت جدید اعـالم کـرده و از دولت جدید 
درخواسـت حضـور نخبـگان صنعـت در عرصـه سیاسـت گذاری ها و تصمیم سـازی هایی که در سرنوشـت بخـش خصوصی موثر 

است را داشتند.

نخبگان بخش خصوصی در سیاست گذاری ها مشارکت 
داده شوند

درخواست تشکل های زنجیره فوالد از دولت کرامت؛
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در مجمـع عمومـی فوق العـاده شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع، با رای گیـری سـهامداران حاضـر، یکـی از اعضای هیئـت مدیره 
شرکت تغییر کرد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت آهن و فوالد ارفع، غالمی، مدیر 

امـور مجامـع و سـهام چادرملـو بـه عنـوان رئیـس 

مجمـع و بـا رای گیـری سـهامداران حاضر، تغییر 

یکی از اعضای هیئت مدیره را اعالم کرد. طبق 

این تغییرات لحاظ شده، شرکت توسعه صنعتی 

معدنـی صبانـور بـه اعضـای هیئـت مدیـره ورود 

پیدا کرد و جایگزین شرکت بین المللی معدنی و 

صنعتی سی پی جی پارس شد.

ترکیـب سـهامداران ایـن شـرکت بدیـن شـرح 

چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  اسـت: 

)سهامی عام( 44.1 درصد، شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( 21.2درصد، 

شـرکت کارخانجـات نـورد لولـه یـاران )سـهامی 

خاص( 17.43 درصد، شرکت سرمایه گذاری ملی 

ایـــران )سـهامی عــــام(  4.36درصــــد و سایــــر 

سهامداران 12.91 درصد.

حسب ابالغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونـا و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در خصـوص 

شـرایط برگـزاری مجامـع با توجه به شـیوع بیمـاری 

کرونا، سـهامداران با مشـاهده همزمان مجمع از 

و عـدم حضـور  آنالیـن  بـا حضـور  لینـک  طریـق 

فیزیکـی در محـل برگزاری، مجمـع را در برگزاری 

این رویداد در زمان مقرر مساعدت کردند.

تغییر در ترکیب اعضای هیئت  مدیره شرکت آهن و فوالد ارفع

بـه گفتـه رئیس سـازمان صمت گیـالن، بهره برداری اصولـی و فنی از مـواد معدنی باید اولویـت اول بهره برداران معادن باشـد 
و عدم رعایت اصول فنی در معادن باعث سلب صالحیت معدن کار خواهد شد.

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، فرهاد دلق پوش 

در جلسـه شـورای معـادن گیـالن بـا بیـان اینکـه 

بهره بـرداری اصولـی و فنـی از مـواد معدنـی بایـد 

اظهـار  باشـد،  بهره بـرداران معـادن  اول  اولویـت 

معـادن  در  فنـی  اصـول  رعایـت  عـدم  داشـت: 

باعث سلب صالحیت معدن کار خواهد شد

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی 

معـدن توسـط مسـئوالن فنـی حسـب قانـون بـر 

ایـن  افـزود:  داشـت،  خواهنـد  نظـارت  معـادن 

موضوع نافع مسئولیت حفاظت فنی و برداشت 

اصولی بهره برداران معادن نخواهد بود و همواره 

بایـد بـه طـور دقیـق رونـد فنـی برداشـت مـواد 

معدنی را رعایت و به سازمان گزارش کنند.

رئیـس سـازمان صمـت گیـالن بـا تاکیـد بـر 

انجـام وظایـف نظارتـی سـازمان نظـام مهندسـی 

معـدن بـر معادن اسـتان گیـالن، بیان کـرد: نظام 

مهندسـی  نظـام  همچـون  معـدن  مهندسـی 

سـاختمان بایـد بـه تکالیـف خـود بـه طـور کامـل 

عمـل کنـد تـا شـاهد مخاطـرات در فعالیت هـای 

معدنی نباشیم.

دلق پـوش بـا اشـاره بـه این کـه کـه در گذشـته 

مجوزهایـی صـادر شـده کـه مبانـی علمـی و فنـی 

و رصـد  بازنگـری  کـرد:  تصریـح  اسـت،  نداشـته 

فعالیت های برخی از معادن نشانگر این است که 

صدور برخی از آن ها بر مبنای سهل الوصول بودن 

و تشـخیص ظاهـری بـوده و نـکات فنـی و اصـول 

علمی به نحو مطلوب در آن ها دیده نشده است 

که در برخی از آن ها شاهد خسارات هستیم.

بر اساس گزارشی از فارس، وی با بیان اینکه 

در چند سال اخیر ساماندهی و سلب صالحیت 

از  یکـی  راکـد  و  مشـکل دار  معـادن  از  برخـی 

اولویت هـای سـازمان صمـت گیـالن بوده اسـت، 

بیشـترین  گفـت: در صـدور مجوزهـای جدیـد 

از  مجـوز  صـدور  بـرای  و  داریـم  را  حساسـیت 

15مرجـع رسـمی و دسـتگاه مرتبـط اسـتعالم بـه 

عمـل مـی آوریم و بعـد از آن برای بهره بردار اجازه 

فعالیت صادر می شود.

سلب صالحیت معدن کار در صورت عدم رعایت اصول فنی

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت آهن و فوالد ارفع انجام شد؛
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، تیـر مـاه 

سـال جـاری در راسـتای مدیریـت و کاهـش بـار 

مشـترکین شـرکت های فوالدی مبنی بر کاهش 

افزایـش  و  خشکسـالی  از  ناشـی  آبـی  ذخایـر 

مصـرف بـرق ناشـی از گرمـای شـدید و تـداوم 

اکسـین  فـوالد  شـرکت  در کشـور  بـاال  گرمـای 

خوزستان، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در 

این خصوص را اجرا کرد.

در اجـرای مصوبـه شـورای عالـی امنیت  ملی 

در خصـوص مدیریـت و کاهـش بـار مشـترکین 

شـرکت های فـوالدی بـه دلیـل کاهـش ذخایـر آبـی 

ناشی از خشکسالی و افزایش مصرف برق ناشی از 

گرمـای شـدید و تـداوم گرمـاالی بـاال در کشـور، 

ثانـوی  تااطـالع  فـوالدی  شـرکت های  شـد  مقـرر 

حداکثـر تـا 10 درصـد دیمانـد قـراردادی خـود را از 

شـبکه بـرق دریافـت کننـد کـه بـا ایـن احتسـاب 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان فقـط مجـاز بـه 

اسـتفاده 1.5 مـگاوات تـوان از شـبکه اسـت و ایـن 

میزان نیز تنها نیاز بخشـی از تجهیزات حیاتی و 

روشنایی شرکت را تامین می کند.

بـر ایـن اسـاس بـا توجـه توقـف خـط تولیـد 

مدیـران فـوالد اکسـین ضمـن اجـرای ایـن طـرح، 

فرصـت را غنیمـت شـمرده و از تاریـخ 15 تیـر 

تعمیرات اساسی خط تولید را آغاز کردند.

محسـن ابوعلـی، سرپرسـت معاونـت فنی و 

بهره برداری شرکت در این خصوص اظهارداشت: 

بـا در نظـر گرفتن محدودیت هایی نظیر کمبود 

زمـان جهـت برنامه ریـزی، کمبـود قطعـه، عـدم 

تامیـن  جهـت  کمپرسـورها  اسـتارت  توانایـی 

هـوای فشـرده، عـدم توانایـی اسـتارت سیسـتم 

هـای هیدرولیـک و...، تدابیـر الزم جهت انجام 

بـا  و  شـد  اتخـاذ  روز   14 مـدت  بـه  تعمیـرات 

و  انجـام  قابـل  فعالیت هـای  کلیـه  شناسـایی 

تدوین برنامه تعمیراتی بهینه، از روز چهارشنبه 

مـورخ 16 تیـر ایـن تعمیـرات آغـاز شـد و تـا پایـان 

ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی افـزود: تعمیرات و نگهداشـت تجهیزات 

کـه  بـوده  تولیـد  خـط  کاری  بـه  آمـاده  الزمـه 

خوشبختانه مجموعه فوالد اکسین به خوبی این 

موضوع را در اولویت خود قرار داده است.

بهره بـرداری  و  فنـی  معاونـت  سرپرسـت 

روز چهـارم  پایـان  تـا  کـرد:  شـرکت خاطرنشـان 

تعمیـرات 21 درصـد از برنامـه تدویـن شـده در 

این رابطه محقق شده است.

سرپرسـت معاونـت فنی و بهره برداری فوالد اکسـین خوزسـتان گفت: تعمیرات و نگهداشـت تجهیـزات الزمه آمـاده به کاری خط 
تولید بوده که خوشبختانه مجموعه فوالد اکسین به خوبی این موضوع را در اولویت خود قرار داده است.

تعمیرات و نگهداشت تجهیزات، الزمه آماده به 
کاری خط تولید

سرپرست معاونت فنی و بهره برداری شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علـی نیکـزاد 

20تیـر در مراسـم آغـاز عملیـات اجرایی مجتمع 

آرتـا فـوالد مبیـن اردبیل اظهـار داشـت: دغدغه 

اصلـی کشـور تولیـد ثـروت، عالج بخشـی بـرای 

جوانـان بیـکار و در کنـار آن حفـظ قـدرت خریـد 

مردم و ارزش پول ملی است.

وی بـا اظهـار گالیـه از 2.5 میلیـون جـوان 

عمدتـا  بیـکار  هـزار   70 و  کشـور  در  بیـکار 

فارغ التحصیـل دانشـگاهی در اردبیـل افـزود: 

بـرای پاسـخگو بـودن بـه ایـن جوانـان در عرصه 

اشتغـــــال ضــــروری اســــت تـا عدالــــت توزیع 

منابع در کشــــور مــــورد توجــــه قرار گیــــرد تا 

استان هـــــای محرومــــی همچــــون اردبیــــل از 

صنعــــت نفــــت، پتروشیمــی و صنایع فوالدی 

سهم بیشتری ببرند.

نایـب رئیـس مجلـس، بیـکاری را زمینه سـاز 

همه آسیب ها در بخش های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و حتی سیاسی توصیف کرد و گفت: 

بـه رغـم بـاال بـودن تـوان سـرمایه گذاری بخـش 

خصوصـی در دولـت دوازدهـم تدبیـری شایسـته 

بـرای حضـور قدرتمندانـه آن هـا در عرصه هـای 

مختلـف در نظـر گرفتـه شـده و مـا امـروز شـاهد 

کاستی در حوزه صنعت به ویژه صنایع مرتبط با 

انـــــرژی و کاهــــش سرمایه گـــذاری در بخــــش 

نیروگاهی هستیم.

نیکزاد افزود: قرار بود 10 هزار و 600مگاوات 

سـرمایه گذاری در بخش نیروگاهی انجام شـود 

که متاسـفانه این امر در دولت دوازدهم انجام 

نشده و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی 

در ورود بـه سـاخت نیـروگاه فضایـی را فراهـم 

کـرده تـا امـروز با اعمال خاموشـی های متفاوت 

و وقت و بی وقت روبه رو شویم.

خـود  از سخنــــان  دیگــــری  بخـــــش  در  وی 

خاطرنشـان کـرد: دولـت آینـده بایـد بـا عدالـت و 

قـدرت در ایـن حوزه هـا تصمیم گیـری کـرده و بـه 

صـورت جـدی از سـرمایه گذاران بخش خصوصی 

در ورود به حوزه های مختلف حمایت کند.

نیکزاد تقویت واحدهای صنعتی و تولیدی 

در بخـش فـوالد و آهـن را یـادآور شـد و اضافـه 

ورود  بــــا  کـــــه  کــــــرد: خوشحــــــال هستیــــــم 

سرمایـــه گذاران بخــش خصوصـــی و حمایــت و 

یـورو  از 135 میلیـون  بیـش  پشـتیبانی دولتـی 

سـرمایه گذاری صنعتـی در اسـتان اردبیـل رقـم 

اشـتغال  بـا  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  تـا  می خـورد 

مستقیم و غیرمستقیم 400 نفر را شاهد باشیم.

وی از سـرمایه گذاران این مجموعه تولیدی 

خواسـت تـا در کمتـر از دو سـال ایـن مجتمـع را 

راه انـــــدازی کـــــرده و شرایـــــط مناسبـــــی را در 

راه انـدازی ایـن مجموعه و صـادرات محصوالت 

تولید شده به وجود آورند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، نماینـده مـردم 

اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس بیان کرد: 

ایجـاد اشـتغال برای یک جـوان بـا ارزش تر از تمام 

فعالیت هـای معنـوی و جهـادی در عرصه هـای 

مختلـف اسـت که جـا دارد از اسـتاندار اردبیل و 

مدیـران اسـتانی در صـدور مجـوز سـریع بـه ایـن 

مجموعـه  ایـن  کلنگ زنـی  بـرای  سـرمایه گذار 

قدردانی کنیم.

نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفت: سـهم اسـتان اردبیـل در صنعـت فوالد طـی سـال های آینـده تقویت می شـود تا 
عقب ماندگی ها جبران شود.

سهم اردبیل از صنعت فوالد تقویت می شود
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