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بـر اسـاس آمارهـای سـال 2018، ایـران بـا 33 هـزار میلیـارد 

متـر مکعـب ذخیـره گازی، معادل 17 درصد کل ذخایر جهان، 

دومیـن دارنـده ذخایـر گاز طبیعـی در دنیـا اسـت. بـا اینکـه 

چنیـن منابـع عظیمـی باعـث رشـد و توسـعه صنایـع مختلفـی 

ازجملـه فـوالد و پتروشـیمی شـده، امـا بـا چالش هایـی روبـه رو 

اسـت کـه اگـر حـل نشـود، باعـث بـروز بحران هـای اقتصـادی، 

صنعتی و حتی اجتماعی خواهد شد.  مطابق با آخرین آمار، 

بـا  برابـر   ،1399 سـال  طـی  کشـور  در  طبیعـی  گاز  مصـرف 

233.6میلیارد متر مکعب بود که 127.8 میلیارد متر مکعب 

بـه بخـش خانگـی، تجـاری و  معـادل 55 درصـد آن مربـوط 

صنایع غیر عمده، 47.5 میلیارد متر مکعب معادل 20درصد 

معـادل  مکعـب  متـر  میلیـارد   58.4 و  عمـده  صنایـع  سـهم 

25درصـد گاز اختصـاص یافتـه بـه نیروگاه هـا بـوده اسـت. در 

ایـن حـوزه نیـز شـاخص های مصـرف گاز در کشـور مـا بعضـا 

فاصلـه بسـیار معنـاداری از دیگـر کشـورها دارد و بـه عبـارت 

بهتـر، حـدود 80 درصـد گاز کشـور بـرای گرمایـش منـازل و 

تولیـد بـرق سـوزانده می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در 

و  تولیـدی  از کشـورها، گاز عمدتـا در بخش هـای  بسـیاری 

صنعـت مصـرف شـده اسـت و منـازل بـرای گرمایـش خـود از 

ایـن اسـت کـه  انـرژی بـرق اسـتفاده می کننـد. نکتـه دیگـر 

میانگیـن  طـور  بـه  کشـور  نیروگاه هـای  بهـره وری  میانگیـن 

35درصـد بـوده اسـت و عمـال 65درصـد گاز مصرف شـده در 

مصـرف  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  می شـود.  اتـالف  حـوزه  ایـن 

58.4میلیـارد متـر مکعبـی ایـن حـوزه، بالـغ بـر 37.96 میلیارد 

متر مکعب گاز از طریق نیروگاه ها به هدر می رود. به اتالف  

انـرژی در دو بخـش خانگـی و نیروگاه هـا، باید اتـالف در حوزه 

تولیـد و توزیـع را نیـز اضافـه کـرد که تخمین زده می شـود این 

میزان ساالنه حدود 23 میلیارد متر مکعب باشد.

متاسـفانه سیاسـت گذاری های حوزه انرژی کشـور ازجمله 

در بخـش گاز بـه جـای اینکـه بـه درآمدزایـی از طریـق تولیـد 

محصـول بـا ارزش افـزوده منجـر شـود، تنهـا بـه افزایش مصرف 

غیربهینه وحتی اسـراف گونه منجر شـده اسـت. بخش انرژی 

از کشـورهای  بسـیار سـودآور در خیلـی  ازجملـه بخش هـای 

توسعه یافته است و همواره سرمایه گذاری های کالنی روی آن 

انجام می شـود. با این وجود بر همگان روشـن اسـت، عالوه بر 

اینکه قیمت گاز در ایران بعضا یک بیستم قیمت های جهانی 

اسـت، از قیمت تمام شـده آن نیز بسـیار پایین تر بوده و یارانه 

بسـیار عظیمـی از طریـق گاز میـان مصرف کننـدگان توزیـع 

می شـود. بـه طـور مثـال، در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، نرخ 

خـوراک نیروگاه هـای گازی حـدودا 690 تومان به ازای هر متر 

مکعـب محاسـبه شـده اسـت. در حالـی کـه میانگیـن قیمـت 

گاز صادراتـی بـه ترکیـه در سـال 1399، حـدود 26 سـنت بـه 

ازای هر متر مکعب بوده است. با احتساب نرخ دالر نیمایی 

حـدود 22هـزار تومـان، گازبهـای صادراتـی ایـران بـه ترکیـه، 

حـدود پنـج هـزار و 720 تومـان بـه ازای هـر متـر مکعـب بـوده 

اسـت؛ ایـن یعنـی نـرخ خـوراک نیروگاه هـای گازی تنهـا 0.12 

نرخ گاز صادراتی کشور بوده است.

نیروگاه هـای کشـور روزانـه 160 میلیـون متـر مکعـب گاز 

خود کرده را تدبیر نیست!
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سـال  کل  در  را  آن هـا  خـوراک  نـرخ  اگـر  می کننـد.  مصـرف 

690تومـان در نظـر بگیریـم، بهـای گاز بـرای آن هـا روزانـه حـدود 

110.4میلیـارد تومـان و سـاالنه حـدود 40.3 هـزار میلیـارد تومـان 

خواهـد بـود. در حالـی که بهای واقعی بایـد روزانه 915 میلیارد 

تومان و ساالنه حدود 334 هزار میلیارد تومان باشد. به عبارت 

دیگـر، تنهـا بـرای تولیـد بـرق نیروگاه هـا، از گاز طبیعـی حـدود 

293.7هـزار میلیـارد تومـان یارانـه اختصـاص داده می شـود. بـه 

ایـن اعـداد بایـد اتـالف انـرژی را نیـز اضافـه کرد که با احتسـاب 

سـاالنه 42 میلیـارد متـر مکعـب هدررفـت، تنهـا در ایـن حـوزه، 

شاهد 240هزار میلیارد تومان اتالف منابع هستیم.

مصـرف  را  کشـور  گاز  از  بخشـی  کـه  صنایعـی  از  یکـی 

می کنـد، صنعـت فـوالد اسـت. مطابـق بـا طـرح جامـع فـوالد 

کشـور منتشـر شـده در سـال 1400، با توجه به ظرفیت نصب 

شـده 39 میلیـون تنـی فـوالد در کشـور، ایـن صنعـت سـاالنه 

13.9 میلیـارد متـر مکعـب گاز در هـر سـال مصـرف می کنـد. 

نرخ گاز صنعت فوالد در سـال جاری طی چهار ماه نخسـت 

672 تومـان بـه ازای هـر متـر مکعـب محاسـبه شـده اسـت؛ 

یعنی اگر مصرف را تا پایان سال به همان میزان 13.9میلیارد 

متـر مکعـب در نظـر بگیریـم، ایـن صنعـت نیـز بابـت گاز باید 

9 هزار و 340 میلیارد تومان پرداخت کند که رقم واقعی آن 

میلیـارد  هـزار  بنابرایـن 70  اسـت.  تومـان  میلیـارد  هـزار   79

تومـان نیـز بـه ایـن صنعـت بابت گاز یارانه تعلـق می گیرد که 

اگـر حـذف شـود، قیمـت هـر کیلـو فوالد خـام حـدود دو هزار 

تومان افزایش می یابد. 

نحـوه قیمت گـذاری و یارانه هـای کالنـی کـه دولـت بابـت 

کـه  اسـت  شـده  باعـث  می دهـد،  مصـرف  بخـش  بـه  گاز 

مصرف کننـدگان هرگـز بـه دنبـال بهینـه کـردن مصـرف خـود 

ایـن صنعـت صرفـه  نباشـند و همچنیـن سـرمایه گذاری در 

بـا سـایر بخش هـای  اقتصـادی نداشـته باشـد؛ یعنـی مشـابه 

یـک  از  آن  را  پاییـن،  قیمـت  نیـز  گاز  بخـش  در  انـرژی، 

سـرمایه گذاری سـودآور بـه یـک سـرمایه گذاری دولتـی بـدون 

بازدهـی تبدیـل کـرده اسـت؛ بـه همیـن دلیل بخـش خصوصی 

رغبتـی بـرای ورود بـه ایـن حوزه ندارد. با توجه به بحران مالی 

کـه دولـت بـا آن مواجـه اسـت و عـدم حضـور سـرمایه گذاری 

خارجـی، توسـعه ظرفیت هـا به دلیل عـدم توانایی تامین مالی 

متوقف شده و یا در بهترین حالت بسیار کند پیش می رود.

گاز  تامیـن  در  اسـت  کـرده  اعـالم  اخیـرا  نفـت  وزارت 

نیروگاه ها در فصل زمستان با چالش تامین مواجه خواهد شد 

و حتـی بـرای نیروگاه هـای جدیـد بـرق نیـز گازی بـرای عرضـه 

نخواهـد داشـت؛ امـا کمبـود گاز چطـور جبـران خواهـد شـد؟ 

تجربه نشان داده است دولت  برای اینکه در حوزه اجتماعی 

دچـار چالـش نشـود، با این منطق که افزایش قیمـت  انرژی در 

زندگـی مـردم اختـالل ایجـاد می کنـد، در اولین قـدم صنایع و 

نیروگاه هـا را قربانـی کمبـود گاز طبیعـی می کند امـا در واقع، 

ایـن اقـدام بـه نـوع دیگـری و در جـای دیگـری کـه ناشـی از 

می گـذارد؛  تاثیـر  مـردم  زندگـی  در  اسـت،  تولیـد  اختـالل 

چنانچـه قطـع بـرق صنایـع باعـث افزایـش 20 تـا 30 درصـدی 

قیمت فوالد طی کمتر از یک ماه شد. 

بعیـد اسـت کـه دولـت قـدرت حـل سـریع این بحـران را طی 

چنـد سـال آینـده داشـته باشـد؛ زیـرا بـه دلیـل کاهـش قیمـت 

افزایـش  و  نفـت  فـروش  افـت  و  طـرف  یـک  از  نفـت  جهانـی 

هزینه هـای مالـی به خاطر تحریم هـا از طرف دیگر، منابع مالی 

کافی برای سـرمایه گذاری در اختیار دولت نیسـت؛ همچنین 

دولـت توانایـی افزایـش قیمـت گاز طبیعـی بـه منظـور کاهـش 

مصرف و تامین مالی سرمایه گذاری در این حوزه را نیز ندارد؛ 

عـالوه بـر ایـن، اراده ای بـرای جذب سـرمایه  گذاری خارجی نیز 

وجـود نـدارد. بنابرایـن انتظـار نمـی رود در حـوزه گاز طبیعـی، 

تامیـن گاز خـود در  چالش هـا سـریع حـل شـده و صنایـع در 

زمسـتان سـال جـاری دچـار مشـکل نشـوند؛ بایـد دعـا کنیـم 

زمسـتان های سـرد، تابسـتان های گـرم و خشکسـالی نداشـته 

باشـیم زیـرا تنهـا در ایـن شـرایط می تـوان به تامیـن پایـدار انرژی 

صنایع امیدوار بود! 
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سرب و روی



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

8
é 1400  مرداد ماه é 178  شماره 

مشـکالت تامین مواد اولیه و نحوه قیمت گذاری محصوالت مختلف زنجیره فوالد کشـور طی یکی دو سـال اخیر باعث شـده اسـت 
تولیدکننـدگان حوزه پایین دسـتی این زنجیـره به ویژه نـوردکاران با ظرفیت پایین فعالیت کنند. اکنون اکثر تولیدکننـدگان حوزه نورد 
بـا کمتـر از 30 درصـد ظرفیت اسـمی خود محصـول تولید می کننـد و قیمت گذاری مـواد اولیه و محصـوالت آن ها نیـز مزید بر علت 
شـده اسـت کـه از یـک سـو، نتوانند مواد اولیـه مورد نیـاز خود را تامیـن کنند و از سـوی دیگر، فـروش محصول با صرفـه اقتصادی 
همـراه نباشـد. در ایـن راسـتا، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با نادر جعفریوسـفی، مدیرعامل گـروه ملی صنعتی 

فوالد ایران به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

نادر جعفر یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولیدکنندگان در انتظار برقراری 
عدالت در زنجیره فوالد هستند
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گـروه  ◄ وضعیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران و توانایی هـای ایـن 

شرکت بفرمایید؟

بـه عنـوان  ایـران  گـروه ملـی صنعتـی فـوالد 

قدیمی ترین تولیدکننـده محصوالت فـوالدی در 

از  کـه  متعـددی  مشـکالت  وجـود  بـا  کشـور، 

سـال های گذشـته انباشـته شـده بـود، در سـال 

1398 تقریبـا بـه آرامـش نسـبی رسـید و پـس از 

قـرار  تولیـد  توسـعه  و  مدت هـا در مسـیر رشـد 

گرفـت. پـس از اسـتقرار تیـم مدیریـت جدیـد، 

تمرکـز مدیـران بیشـتر بـر رفـع مشـکالت و موانـع 

تولید بود. 

توانایـی  ایـران  فـوالد  صنعتـی  ملـی  گـروه 

بسیاری در تولید محصوالت فوالدی دارد و قادر 

به تولید شـمش فوالدی، میلگرد، تیرآهن، کالف 

و لوله بدون درز اسـت که میزان تولید هر کدام 

از ایـن محصـوالت بـر اسـاس سـفارش مشـتری 

تغییـر می کنـد. در حـال حاضـر، ظرفیـت خطوط 

نصـب شـده در گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، 

یـک میلیـون و 435 هـزار تـن انـواع محصـوالت 

فـوالدی اسـت. از ایـن رو سـاالنه بـرای تولیـد بـا 

تمـام ظرفیـت اسـمی، تقریبـا بـه 1.5 میلیـون تـن 

شـمش نیـاز اسـت که اکنون یـک واحـد 430 هزار 

تنـی شـمش فـوالدی در اختیـار داریـم. این یعنی 

در صـورت تامیـن مناسـب آهن اسـفنجی و برق، 

کمتر از یک سـوم شـمش مورد نیاز خود را تولید 

و باقی مانده را باید از بازار تامین کنیم.

گـروه ملـی صنعتی فـوالد ایران در سـال های  ◄

گذشـته بـا مشـکالتی مواجـه بـود؟ چگونـه ایـن 

مشـکالت بـه حداقـل رسـید و افزایـش تولیـد در 

این مجموعه رخ داد؟

گـروه ملی صنعتی فـوالد ایران به دلیل اینکه 

یـک مجموعـه قدیمـی تولیدکننـده محصـوالت 

فوالدی و تقریبا نیروبر است، حدود سه هزار نفر 

پرسـنل دارد. بـه دلیـل اینکـه 6 کارخانه مختلف 

در گـروه ملـی احـداث شـده اسـت، بـه ناچـار این 

پرسـنل بـه دلیـل گـردش فراینـد تولیـد و فعالیـت 

خطـوط، در 6 کارخانـه پخـش شـده اند. ماهیـت 

موجـب  ملـی  گـروه  کارخانه هـای  و  واحدهـا 

می شـود تعـداد پرسـنل زیـاد باشـد. ضمـن اینکـه 

کارخانه هـا بایـد در سـه شـیفت کاری فعالیـت 

کنند و هر شیفت نیروی خاص خود را می طلبد. 

ناگفته نماند که هر یک از این کارخانه ها نیز به 

پشتیبانی از سوی واحدهای تعمیر و نگهداری، 

خدمات رسـانی، حمـل و نقـل و... نیـاز دارنـد که 

ایـن امـر نیـز مسـتلزم به کارگیـری نیـرو اسـت. بـا 

ویـژه  بـه  شـرکت ها  از  بسـیاری  حـال،  ایـن 

برخـی  عمومـا  کوچک تـر،  تولیدکننـدگان 

خدمات رسـانی،  قبیـل  از  خـود  نیازمندی هـای 

را  و...  نگهـداری  و  تعمیـر  قطعـات،  سـاخت 

بـه  اخیـر  سـال های  در  می کننـد.  برون سـپاری 

دلیل اینکه بسیاری از پرسنل بازنشسته شده اند، 

از تعداد آن ها کاسته شده است. البته به دنبال 

ایـن هسـتیم کـه بـا همیـن تعداد نیـروی انسـانی، 

اینکـه  ضمـن  دهیـم.  افزایـش  را  خـود  تولیـد 

مشـکالتی در خصـوص بیمـه تامیـن اجتماعـی 

بازنشستگان شرکت، مربوط به سال های گذشته 

وجود داشت که خوشبختانه همه آن ها را حل و 

فصل کردیم.

تغییـر رویکـرد در گـروه ملـی صنعتـی فـوالد 

ایران باعث شد رکودی که از سال 1395 تا 1397 

گریبان این شـرکت را گرفته بود، از بین برود. به 

طـوری کـه در سـال 1398 بـا جهش تولید نسـبت 

را  آن، حـدود 120درصـد رشـد  از  قبـل  بـه سـال 

تجربـه کردیـم. به طوری که میزان تولید شـرکت 

از 97 هـزار تـن بـه بیـش از 220 هزار تن رسـید. در 

سال ،1399 رشد تولید ادامه یافت و موفق شدیم 

میـزان تولیـد را بـه 470 هـزار تـن یعنـی حـدود 

30درصـد ظرفیـت اسـمی شـرکت برسـانیم. ایـن 

یعنـی از سـال 1397 تـا سـال 1399، رشـد تقریبـا 

پنج برابـری تولیـد در گـروه ملـی صنعتـی فـوالد 

ایران حاصل شد. البته این موفقیت ها در حالی 

طی یکی دو سـال اخیر به دسـت آمده اسـت که 

با وجود توقف تولید گروه ملی در مقاطع زمانی 

بـه  نـوردی  متعـدد  واحدهـای  اخیـر،  10سـال 

ظرفیـت تولید کشـور اضافـه شـده اند. این یعنی 

توقـف تولیـد نه تنها باعث نشـد گروه ملـی بازار 

را از دسـت ندهـد، بلکـه ایـن شـرکت در حضـور 

رقبای جدیدی که به بازار وارد شده اند و رقابت 

بـا آن هـا دشـوار بـود، موجـب نشـد گـروه ملـی از 

بازار کنار بکشد.

گروه ملی صنعتی فوالد ایران 
توانایی بسیاری در تولید 

محصوالت فوالدی دارد و قادر 
به تولید شمش فوالدی، میلگرد، 

تیرآهن، کالف و لوله بدون درز 
است که میزان تولید هر کدام از 

این محصوالت بر اساس سفارش 
مشتری تغییر می کند
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دیگـر اقـدام گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، 

تعمیـرات اساسـی خطـوط تولیـد بـود. نکتـه قابل 

توجه این اسـت که با توجه به توقف تولید و در 

عیـن حـال قدیمـی بـودن تجهیـزات، قطعـات و 

ماشـین آالت طـی سـال های متمـادی، تعمیـرات 

اساسـی و خریـد قطعـات یدکـی و مصرفـی انجام 

نشـده بود. بنابراین در یکی دو سـال اخیر سـریعا 

اقدام به تامین قطعات و ماشین آالتی کردیم که 

بعـد  بـه  و 1392  سـال های 1391  از  بایـد  بعضـا 

خریـداری و یـا تعویـض می شـدند. به طـور مثال، 

شـافت شـلیک و سـنبه شـلیک بخش لوله سـازی 

کـه از قطعـات اسـتراتژیک ایـن بخـش اسـت، در 

سال 1399 خریداری شد. تامین شافت شلیک از 

سـنبه  تامیـن  و  گرفـت  واردات صـورت  طریـق 

شـلیک نیـز از داخـل کشـور انجـام شـد. الزم بـه 

ذکـر بـوده کـه بعضـا از زمـان سـفارش تـا دریافـت 

ایـن قطعـات و تجهیـزات، حـدود هشـت تـا 9 ماه 

زمـان بـه طول انجامیده اسـت. در کارخانه کوثر 

شرکت نیز پس از سال ها تعمیر اساسی کوره در 

خـرداد مـاه سـال جـاری رقـم خـورد و ایـن امـر بـه 

توقف یک ماه خط تولید انجامیده بود. هر چند 

کـه ایـن خـط تولید پس از تعمیر اساسـی به دلیل 

قطعی برق متوقف شـد. این تعمیرات در حالی 

انجـام شـدند کـه بـرای خریـد این قطعـات از یک 

سو با محدودیت تامین منابع مالی مواجه بودیم 

و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه توقـف خـط تولیـد و 

بازسـازی آن، زمان تولید را از دسـت می دادیم. 

بـا ایـن وجـود با تامین قطعات و انجام تعمیرات 

اساسـی، نوسـازی خطوط تولید صورت گرفت و 

طـی دو سـال اخیـر شـاهد رقـم خـوردن اتفاقـات 

خوبـی در گـروه ملی صنعتی فوالد ایران بودیم. 

ایـن  در  را  تولیـد  افزایـش  هـم  کـه  طـوری  بـه 

مجموعـه شـاهد بودیـم و هـم بخشـی از خطـوط 

کارخانه ها را بازسـازی کردیم. با وجود همه این 

اتفاقـات پیش بینـی نشـده ای ماننـد  تالش هـا، 

برنامه هـای  همـه  می توانـد  بـرق  قطعـی 

تولیدکنندگان را دچار مشکل کند.

قطعـی بـرق چـه مشـکالتی را بـرای شـرکت  ◄

شما پدید آورده است؟

قطعـی بـرق، طـی یکـی دو مـاه اخیـر به تولید 

گـروه ملـی صنعتـی فوالد ایران به شـدت آسـیب 

زده اسـت و حتـی قبـل از قطعـی سراسـری بـرق 

فوالدسـازان در یـک مـاه اخیـر، بـرق شـرکت بـه 

صورت مقطعی قطع می شد. متاسفانه با قطعی 

بـرق، تمـام تالش هایـی کـه در جهـت راه انـدازی 

هم  زمـان خطـوط انجـام داده بودیـم، به هدر رفته 

و کارخانه هـا تعطیـل شـده اند. بـه طـور مثـال، در 

بخـش نـورد کوثـر و نـورد تیرآهـن بایـد از شـمش 

خوزسـتان  فـوالد  همچـون  دیگـر  فوالدسـازان 

اسـتفاده کنیـم امـا بـه دلیل توقف تولید شـرکت 

فوالد خوزسـتان به دلیل قطعی برق، عمال تولید 

دو کارخانـه کوثـر و تیرآهـن گـروه ملـی تعطیـل 

فوالدسـازی  واحـد  حـال،  همیـن  در  شـده اند. 

شـرکت که نیاز به آهن اسـفنجی دارد، باید 60 تا 

70 مـگاوات بـرق مصـرف کنـد و بنابراین یکی دو 

مـاه متوقـف مانـده اسـت. از آنجـا کـه شـمش 

تولیـدی شـرکت بایـد در تولیـد کالف و میلگـرد 

مورد استفاده قرار گیرد و اکنون تولید نمی شود، 

بخـش یـک جهـت تولیـد کالف و میلگـرد نیـز بـه 

طـور کامـل متوقـف شـده اسـت. ضمـن اینکـه 

بخـش لوله سـازی جهـت تولیـد لولـه بـدون درز و 

صنایـع فلـزی شـرکت کـه وظیفـه آن سـایز کـردن 

میلگـرد اسـت نیـز متوقـف شـده اسـت. قطعـی 

برق در دو سه ماه اخیر باعث شده سرعت رشد 

بـه  ایـران  فـوالد  صنعتـی  ملـی  گـروه  تولیـدات 

شـدت کاهـش یابـد. امیـدوار هسـتیم بـا تغییـر 

آن  شـاهد  اخیـر  روز  چنـد  طـی  کـه  رویکـردی 

خواهیم بود، چاره اندیشی اساسی در این زمینه 

صورت گیرد و برق صنایع فوالدی وصل و مشکل 

تولیدکنندگان حل شود. 

تامیـن مـواد اولیـه گـروه ملـی به چـه صورت  ◄

انجـام می شـود و چـه مشـکالتی در ایـن رابطـه 

وجود دارد؟

بـه  توجـه  بـا  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 

ظرفیـت یـک میلیـون 435 هـزار تنـی نـورد در 

گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، جهـت تحقـق 

ایـن ظرفیـت بـه تامیـن 1.5 میلیـون تـن شـمش 
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فـوالدی نیـاز اسـت که تامین این میزان شـمش 

فوالدی در شـرایط کنونی بسـیار دشـوار به نظر 

شـمش  خریـد  و  تامیـن  در  چراکـه  می رسـد. 

وجـود  بـه  رقابـت  متقاضیـان  میـان  فـوالدی 

می آیـد. در همیـن حـال، قیمت گـذاری شـمش 

بازارهـای  بـه  نحـوی  بـه  کشـور  در  فـوالدی 

بین المللـی و تغییـرات ارز متصـل شـده بود که 

بـه یکبـاره قیمت ها به طور چشـمگیری افزایش 

یافـت و طـی یـک سـال اخیـر شـاهد رشـد چهـار 

برابـری قیمت هـا بودیـم. بایـد توجه داشـت که 

ملـی  گـروه  ازجملـه  نـوردی،  شـرکت های 

صنعتـی فـوالد ایـران که به سـختی سـرمایه در 

گـردش خـود را تامیـن کرده انـد، قـدرت خریـد 

آن هـا یک چهـارم شـده اسـت. نکتـه مهـم ایـن 

اسـت کـه ظرفیـت و تعـداد خطـوط تولیـدی در 

گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران بسـیار باالتر از 

سـایر مجموعه هـای نـوردی اسـت کـه ظرفیـت 

بسیار پایین تر و یکی دو خط تولید دارند. 

در صورتـی کـه تولیـد اقتصـادی را بـرای یـک 

مجموعـه نـورد فـوالدی حـدود 60 الـی 70 درصـد 

ملـی  گـروه  بگیریـم،  نظـر  در  اسـمی  ظرفیـت 

صنعتی فوالد ایران هر ماه نیاز به تامین 75 هزار 

تـن شـمش فـوالدی دارد تـا ایـن میـزان تولیـد را 

نسـبت بـه ظرفیـت خـود محقـق سـازد. ایـن در 

حالی است که این شرکت برای تامین این میزان 

شمش با قیمت های فعلی به بیش از یک هزار و 

200 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. متاسفانه 

هـم نحـوه قیمت گـذاری و هـم افزایـش قیمـت 

شـمش بـه گونـه ای پیـش رفتـه کـه تـوان خریـد 

نوردکاران به شدت کاهش یافته است.

نحـوه فـروش و عرضه محصـوالت گروه ملی  ◄

صنعتی فوالد ایران چگونه است؟

در سـال های 1397 و 1398 با توجه به مسـائل و 

مشکالتی که برای گروه ملی صنعتی فوالد ایران به 

وجود آمد، این شرکت مشمول ماده 141 بود. از یک 

سو، هیئت مدیره شرکت ثبت نشده بود و از سوی 

دیگر، حساب های شرکت مسدود بودند. بنابراین 

امکان ارائه یک حساب بانکی و ضمانتنامه بانکی 

کـه مـورد تاییـد بـورس کاال باشـد، وجود نداشـت و 

نمی توانستیم کاالی خود را در بورس عرضه کنیم 

یـا از آنجـا مـواد اولیـه بخریـم. از طرفـی، مجوزهـای 

عرضـه محصـوالت شـرکت در بـورس کاال در سـال 

1398 ابطال شده و کارت بازرگانی شرکت نیز بنا به 

دالیلی که گفته شد، ابطال شده بود.

بـا رویکـردی تیم مدیریتـی، هم هیئت مدیره 

بـه ثبـت رسـید و طی مذاکراتی که بـا بورس کاال 

داشـتیم، توانسـتیم بـا سـپرده گذاری نقـدی در 

حسـاب آن، موضوع تضامین عرضه شـرکت را به 

نوعی حل و فصل کنیم. به این ترتیب، ثبت نام 

بهین یـاب را نیـز انجـام دادیـم. خوشـبختانه در 

مـرداد مـاه سـال 1399 مجـوز عرضـه میلگـرد و 

تیرآهـن در بـورس را دریافـت کردیـم. از آن زمـان 

تاکنـون، تمـام تعهـدات انجـام و ضمـن رعایـت 

کـف عرضـه تعیین شـده، حتی فراتـر از تعهدات 

هم در بورس، عرضه محصول داشته ایم. 

دیگر اقدام گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران، تعمیرات اساسی خطوط 

تولید بود. نکته قابل توجه این است 
که با توجه به توقف تولید و در 

عین حال قدیمی بودن تجهیزات، 
قطعات و ماشین آالت طی سال های 

متمادی، تعمیرات اساسی و خرید 
قطعات یدکی و مصرفی انجام 

نشده بود
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چـه مشـکالتی در رابطـه بـا قیمت گـذاری  ◄

محصوالت نوردی در بورس کاال وجود دارد؟

پیش از سـال ،1398 همواره فاصله ای منطقی 

میـان قیمـت شـمش فـوالدی و قیمـت میلگـرد و 

تیرآهن در بورس کاال وجود داشـت و متوسـط این 

قیمـت بـرای میلگرد 11 درصـد و برای تیرآهن 13 تا 

14 درصد بود. به طوری که انسـجام بیشـتری در 

نحـوه  ایـن  می شـد.  دیـده  قیمت گـذاری  نحـوه 

قیمت گذاری که نزدیک به قیمت گذاری شمش 

و محصـول در بازارهـای جهانـی بـود رضایت همه 

زنجیره فوالد به ویژه نوردکاران را در پی داشت. 

هم اکنـون بیـش از 70 شـرکت در حـوزه نـورد 

محصـوالت فـوالدی فعالیت می کننـد. اکثر این 

و  شـمش  قیمت گـذاری  نحـوه  بـا  شـرکت ها 

محصـوالت نـوردی در بـورس کاال مشـکل دارند. 

چراکه فاصله میان قیمت شمش و میلگرد بعضا 

فراینـد  در  اسـت.  شـده  درصـد   5 از  کمتـر 

نـوردکاری میلگـرد 5 درصـد و بـرای تیرآهـن 7 تـا 

8درصد ضایعات ایجاد می شود. بنابراین درآمد 

حاصل از تولید محصول کفاف تامین هزینه های 

تولیـد را نمی دهـد. ایـن یعنـی نـوردکاران نـه تنها 

محصـول خـود را بـا زیـان می فروشـند، حتـی در 

خریـد شـمش نیـز دچـار مشـکل خواهنـد شـد. بـا 

بـه  قـادر  نـوردکاران  کنونـی،  قیمت گـذاری 

پرداخـت هزینه هایـی همچـون حمل و نقـل مواد 

اولیـه و محصـول، هزینه هـای سـربار و حقـوق و 

دستمزد نیستند. متاسفانه اکثر نوردکاران فوالدی 

بـا تنهـا 30 الـی 40 درصـد ظرفیـت اسـمی خـود 

فعالیت می کنند و 70 درصد منابع و سرمایه های 

نـوردکاران کـه از منابـع ریالی و ارزی کشـور تامین 

شـده، بـال اسـتفاده مانـده اسـت. بـه همیـن دلیل، 

سـرمایه گذاران بخش خصوصی و حتی دولتی با 

ایـن نحـوه قیمت گـذاری در خصـوص محصوالت 

از  تدریـج  بـه  و  شـد  خواهنـد  متضـرر  نـوردی 

و در  شـیفت های کاری خـود خواهنـد کاسـت 

نهایت تولید را متوقف خواهند کرد.

بـه نظـر می رسـد بایـد یـک بازنگـری کلـی در 

نحـوه قیمت گـذاری محصـوالت فـوالدی انجـام 

شـود تـا واحدهـای نـوردی دچـار بحـران نشـوند. 

ضمنـا در نظـر گرفتـن تـوان خریـد مصرف کننـده 

نهایـی بـرای رونـق بـازار و توسـعه فـروش نیـز بایـد 

مدنظـر قـرار بگیرد. اگر برنامه ریزی صحیحـی در 

زمینـه تامیـن مـواد اولیـه انجام شـود، می تـوان در 

مدتی کوتاهی و حداکثر سه تا چهار ماه، با همین 

میزان سرمایه گذاری انجام شده، تولیدکنندگان را 

به گونه ای به چرخه تولید بازگردانیم که به ایجاد 

اشتغال قابل مالحظه ای منجر شود. 

گـروه ملی صنعتی فوالد برای سـال جـاری و  ◄

سـال های آتـی خـود چـه اسـتراتژی هایی را اتخـاذ 

کرده است؟

بـه دلیـل عـدم تولیـد طـی دو سـه مـاه اخیـر، 

بخشـی از منابـع مالـی شـرکت صـرف هزینه هـای 

جاری شده است. بنابراین در جهت افزایش توان 

خریـد مـواد اولیـه بـه دنبـال جـذب منابـع مالـی 

جدیـد هسـتیم کـه ایـن امـر می توانـد در قالـب 

مشارکت، اخذ تسهیالت و... اتفاق بیفتد. 

فـوالد  ملـی صنعتـی  گـروه  اسـتراتژی  دیگـر 

ایـران، تولیـد محصـوالت جدیـد بـا ارزش افـزوده 

تولیـد  سـمت  بـه  شـرکت  اخیـرا  کـه  بـوده  بـاال 

محصـوالت خـاص همچـون لوله هـای بـدون درز 

جریانـی مـورد نیـاز صنعـت نفـت و کالف فـوق 

کششـی سـایز 5.5 میلی متر رفته اسـت. در این 

خصـوص، گـروه ملی صنعتی فـوالد ایران، با یکی 

از شرکت های پیمانکار صنعت نفت در خصوص 

تامین لوله های جریانی بدون درز 4 اینچ قرارداد 

امضـا کـرده کـه بـر ایـن اسـاس، قـرار اسـت گـروه 

ملی  44کیلومتر لوله بدون درز جریانی طی سه 

ماه جهت پروژه انتقال نفت اللی به این شـرکت 

تحویـل دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه لوله هـای 

کاالهـای  قلـم   10 از  یکـی  عنـوان  بـه  جریانـی 

استراتژیک صنعت نفت محسوب می شود. 

با تغییر رویکردی که اواخر سال 1398 رخ داد 

تولیـد  جهـت  در  را  متفاوتـی  اسـتراتژی  یـک  و 

انجـام  طـی  کردیـم،  اتخـاذ  خـاص  محصـوالت 

مطالعاتـی، فرایندهـا و امـکان تولیـد کامـل لولـه 

مـورد  ایـن محصـول  تولیـد  تمـام زوایـا  جریانـی، 

بررسی قرار گرفت. پس از اینکه نخستین محموله 

شـمش آلیاژی مورد نیاز را از یکی از کارخانه های 

فوالدی دریافت کردیم، اولین نمونه های لوله های 

جریانـی تولیـد شـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـرای 

تولیـد لولـه جریانـی بایـد از شـمش فوالدی بـا آلیاژ 

با رویکردی تیم مدیریتی، هم هیئت 
مدیره به ثبت رسید و طی مذاکراتی 

که با بورس کاال داشتیم، توانستیم 
با سپرده گذاری نقدی در حساب 

آن، موضوع تضامین عرضه شرکت 
را به نوعی حل و فصل کنیم
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X52 بـه ابعـاد 200میلی متـر اسـتفاده شـود که این 

اتفاق در سال 1399 رخ داد.

تولیـد لوله های جریانی انتقـال نفت با اطالع 

و تحت نظارت شـرکت مناطق نفت خیز جنوب 

صـورت گرفـت. پـس از اینکـه نمونه هـای اولیـه 

تولیـد شـد، ایـن لوله هـا در اختیار آن شـرکت قرار 

روی  بـر  ایـن  کـه  تسـت هایی  از  بعـد  و  گرفـت 

ملـی  گـروه  محصـول  شـد،  انجـام  محصـوالت 

لیسـت  در  را  شـرکت  و  تاییـد  را  صنعتـی 

تامین کنندگان صنعت نفت قرار دادند. 

پس از تولید لوله های جریانی، تمام تالش ما 

در ایـن جهـت اسـت کـه بتوانیـم لوله هـای درون 

چاهـی را نیـز تولیـد کنیم و با یـک آلیاژ متفاوت، 

بـا دو عملیـات دیگـر، یکـی عملیـات حرارتـی و 

دیگری رزوه این محصول را تولید کنیم؛ گفتنی 

اسـت که شـمش مورد نیاز لوله درون چاهی نیز 

L80 اسـت کـه بـرای تامیـن این شـمش با چندین 

شرکت فوالدی مذاکراتی را صورت دادیم.

گروه ملی صنعتی فوالد به دنبال آن است که 

موافقت صنعت نفت را کسـب تا با برون  سـپاری 

دو فراینـد یـاد شـده و پـس از اخـذ تاییدیه هـای 

صنعـت نفـت، قـرارداد دیگـری در ایـن خصـوص 

منعقـد کنـد. در صورتـی کـه ایـن اتفـاق بیفتـد، 

امیدوار هسـتیم در سـال های آتی شـاهد نصب و 

راه انـدازی تجهیـزات عملیـات حرارتـی و رزوه در 

شـرکت باشـیم کـه بسـیار هزینه بـر بـوده و خریـد 

آن ها به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد. هم اکنون 

بـه مـوازات قـرارداد کنونی، انعقـاد یک قـرارداد دو 

سـاله تامیـن لوله هـای جریانی بـدون درز کمتـر از 

پیگیـری  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  بـا  را  6اینـچ 

می کنیم و در این رابطه نیز چندین جلسه برگزار و 

بـا تهیـه پیش نویس قـرارداد، امیدوار هسـتیم طی 

دو ماه آتی منجر به نتیجه نهایی شود.

بـا توجـه به اقدامات صورت پذیرفتـه در پروژه 

فـوالد سـازی، در کنـار واحـد فوالدسـازی  فـاز 2 

کنونـی می توانیـم حـدود 350 هـزار تـن دیگـر بـه 

ظرفیـت واحد فوالدسـازی اضافه کنیم؛ ایـن پروژه 

بیـش از 50 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. ایـن 

طـرح عمـال بـه دلیـل مشـکالتی کـه در سـال های 

گذشته گریبان شرکت را گرفته بود، متوقف شده 

اسـت. از ایـن رو بـه دنبـال آن هسـتیم کـه منابـع 

مالـی مـورد نیـاز راه انـدازی مجـدد ایـن پـروژه را در 

قالب تسهیالت، مشارکت و غیره تامین کنیم.

اقدام دیگر شرکت ما در خصوص اخذ کارت 

بازرگانـی اسـت تـا فعالیـت بازرگانـی شـرکت بـه 

وضعیت عادی بازگردد. البته در این راه، موانعی 

وجود داشت که خوشبختانه بخش قابل توجهی 

رو  ایـن  از  شـده  اسـت.  برطـرف  موانـع  ایـن  از 

امیدوار هسـتیم در نیمه دوم سـال جاری به این 

مسـتقال  بتوانیـم  کـه  کنیـم  حرکـت  سـمت 

بازارهـای بین المللـی  بـه  محصـوالت شـرکت را 

صادر کنیم. 

به عنوان یک تولیدکننده، چه انتظاراتی را از  ◄

دولت جدید دارید؟

کـه  اسـت  ایـن  دولـت جدیـد  از  مـا  انتظـار 

عدالـت اقتصـادی را در چرخـه فـوالد مدنظر قرار 

از  فـوالد کشـور  یعنـی همـه چرخـه  ایـن  دهـد. 

محصـوالت اولیـه تـا محصـوالت نهایـی بایـد از 

حضـور در ایـن صنعـت منتفـع شـوند. امیـدوار 

هسـتیم ایـن دولـت بـا وضـع قوانینی مناسـب، و 

خواهـد  تولیـدی  شـرکت های  از  کـه  حمایتـی 

داشـت، اشـتغال و رونـق تولیـد را بـا سـرعت در 

کشور رقم بزند.

تولیدکننده نباید مشکالتی نظیر تامین مواد 

اولیه داشـته باشـد و با عدم عرضه مناسـب مواد 

اولیه در بازار و رقابت بیش از حد شاهد افزایش 

بی رویـه قیمت هـا باشـد. بنابرایـن تامیـن مـواد 

اولیـه پایـدار بـا قیمـت عادالنـه خواسـته اصلـی 

تولیدکنندگان فوالد به ویژه حوزه نورد است. 

دیگـر انتظـار تولیدکننـدگان از دولـت جدید، 

تامیـن بـرق و گاز بـه صـورت پایـدار اسـت. در 

بـا  تابسـتان  در  و  گاز  فشـار  افـت  بـا  زمسـتان 

قطعی هـای مکـرر بـرق بـه صنعـت فـوالد آسـیب 

زیادی وارد شـده اسـت و تولید کننده فوالدی را 

دچار بحران شدید خواهد کرد.

ضـروری اسـت تولیدکننـدگان فعـال در حوزه 

صنعـت فـوالد، تولیـد مسـتمر و درآمـد منتـج بـه 

سود داشته باشند. اگر یک شرکت دو تا سه ماه 

بنا به دالیلی که گفته شد فعالیت نکند، احیای 

مجـدد آن بسـیار دشـوار خواهـد بـود. از ایـن رو 

انتظـار داریـم مسـئوالنی کـه بـا سیاسـت گذاری 

صنعـت فـوالد مرتبـط هسـتند، دقـت بیشـتری 

داشـته باشـند تـا آسـیب های غیـر قابل جبـران به 

این حوزه وارد نشود.

به نظر می رسد باید یک بازنگری 
کلی در نحوه قیمت گذاری 

محصوالت فوالدی انجام شود تا 
واحدهای نوردی دچار بحران نشوند
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تولید تسمه فوالدی را در دستور کار قرار دادیم

میزان تقاضای لوله و پروفیل فوالدی به حداقل رسیده است

فوالدسازی پس از سال 2050 عمدتا بر پایه مواد معدنی خواهد بود
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کاال افزایش یافته اسـت که این امر باعث ایجاد 

رقابـت می شـود و ایـن رقابـت نیـز بـه افزایـش 

بـه  توجـه  بـا  می انجامـد.  معاملـه  قیمـت 

اعمـال  کشـور  صنعـت  علیـه  کـه  تحریم هایـی 

شـده، در کنـار آن سیاسـت  گذاری کـه وزارت 

صنعـت، معـدن و تجارت بـرای حمایت از تولید 

فـوالدی،  ورق  واردات  تعرفـه  وضـع  بـا  داخلـی 

اتخاذ کرده، صنعت لوله و پروفیل به این سمت 

رفتـه کـه تنهـا بـا 10 درصـد ظرفیـت اسـمی خـود 

اگـر  کـه  نمانـد  ناگفتـه  البتـه  کنـد.  فعالیـت 

فعالیت 10 درصدی ظرفیت اسمی صنعت لوله 

و پروفیـل بـه 15 درصـد افزایـش یابـد، مشـتری 

داخلـی بـرای افزایـش تولیـد و محصـوالت جدید 

وجود ندارد؛ مگر اینکه یک تولیدکننده افزایش 

تولید را برای صادرات در نظر بگیرد.

وی تصریـح کـرد: بـازار لولـه و پروفیـل بیشـتر 

بـا سـایزهای بـاال  متقاضـی قوطی هـای فـوالدی 

در   60 سـایزهای  شـامل  معمـوال  کـه  اسـت 

40سـانتی متر تـا 90 در 90 سـانتی متر می شـود. 

این قوطی ها معموال در سـاخت و سـازهای بزرگ 

مـورد  بـزرگ  سـتون های  در  به کارگیـری  جهـت 

استفاده قرار می گیرند. البته تولیدکنندگانی که 

بتوانند طیف وسـیعی از قوطی را به ویژه 14 در 

14 بـا ضخامت هـای دو میلی متـر بـه بـاال تولیـد 

کننـد، قطعـا مشـتریان خوبـی خواهنـد داشـت. 

ضمـن اینکـه قوطی هـای ضخیـم عـالوه بـر اینکـه 

نسـبتا  سـود  اسـت،  مناسـب  مشـتریان  دارای 

باالیی را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد.

صنعـت  نمونـه  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

اینکـه ظرفیـت اسـمی  بـا  همـدان عنـوان کـرد: 

شـرکت مـا، 49 هـزار و 500 تـن بـود امـا اخیـرا بـا 

نصـب تجهیـزات و ماشـین آالت جدیـد ظرفیـت 

تولیـد را افزایـش دادیـم بـه 80 هـزار تـن در سـال 

رسانده ایم. البته می توان با توجه به ماشین آالت 

مـدرن حتـی بیـش از ظرفیـت اسـمی تولیـد کـرد 

که این امر نیازمند بازار پرتقاضا و تامین به موقع 

مواد اولیه اسـت. اکنون این شـرکت با 20 درصد 

ظرفیت اسمی خود فعالیت می کند.

مدیرعامـل گـروه صنعتـی نمونه صنعت همـدان گفت: تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشـور به دلیـل نبود تقاضا و کمبود مـواد اولیه با 
10 تا 20 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند و افزایش تولید تنها با رونق گرفتن صادرات ممکن است.

مدیرعامل گروه صنعتی نمونه صنعت همدان:

میزان تقاضای لوله و پروفیل فوالدی به حداقل رسیده است

رضـا اسـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

گـروه صنعتـی نمونـه صنعـت همـدان در زمینـه 

تولیـد لولـه و پروفیـل فـوالدی فعالیـت می کنـد. 

متاسـفانه وضعیـت بـازار صنعـت لولـه و پروفیل 

بـه شـدت افـول کـرده و ایـن صنعـت نسـبت بـه 

چند سـال گذشـته با افت شـدید تقاضا در بازار 

وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  شـده  مواجـه  داخلـی 

صـادرات تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل را کمـی 

امیدوار نگه داشته است.

وی افـزود: بـا توجـه به افزایش نـرخ ارز در دو 

بـاالی  نسـبتا  ارزآوری  و  گذشـته  سـال  سـه 

محصوالت لوله و پروفیل در بازارهای صادراتی، 

تولیدکننـدگان ایـن حـوزه نسـبت بـه صـادرات 

اقـدام کرده انـد کـه تـا حـدودی از رونـق نسـبی 

برخوردار است.

مدیرعامل گروه صنعتی نمونه صنعت همدان 

تاکید کرد: بازار داخلی دیگر برای تولیدکنندگان 

لولـه و پروفیـل جذابیـت نـدارد؛ چراکـه فعالیـت 

عمرانی ساخت و ساز و تقاضایی برای محصوالت 

لوله و پروفیل در این بازار دیده نمی شود. از این رو 

تنهـا راه ادامـه فعالیـت صنعـت لولـه و پروفیـل 

صـادرات اسـت کـه گـروه صنعتـی نمونه صنعت 

همـدان هـم بـا توجـه بـه جذابیـت بـازار صادراتـی، 

صـادرات را برگزیـده اسـت و توانسـته بـه فعالیـت 

خود در صنعت ادامه دهد.

مـواد  تامیـن  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  اسـدی 

اولیه، خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت اساسی 

صنعت لوله و پروفیل کمبود مواد اولیه اسـت. 

بـه طـوری که تقاضا برای این محصـول در بورس 
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داود بیگلـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

سـال های قبـل شـرکت فـوالد نـورد زمـرد یکـی از 

آن،  از  پـس  و  بـود  میلگـرد  تولیدکننـدگان 

نبشـی های فـوالدی را نیـز در سـبد محصـوالت 

خـود قـرار داد. ظرفیـت تولیـد محصـول در ایـن 

شرکت برای هر شیفت در روز حدود 80 تا 90تن 

و ظرفیت نهایی درج شده در پروانه بهره برداری 

نیز 48 هزار تن در سال بود. با این وجود شرکت 

فـوالد نـورد زمـرد بـه دلیـل شـرایط بـازار در حـال 

و  تجهیـزات  نصـب  و  خـود  تولیـد  خـط  تغییـر 

تغییـر  بـا  بتوانـد  تـا  اسـت  ماشـین آالت جدیـد 

برنامه تولید، به جای میلگرد و نبشی فوالدی، با 

استفاده از شمش، تسمه فوالدی تولید کند.

فـوالد  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت  افـزود:  وی 

نـورد زمـرد در زمینـه مقاطـع فـوالدی پایین بود 

و تولیـد ایـن محصـوالت حاشـیه سـود پایینـی 

داشـت. ضمـن اینکـه رقابـت بـا تولیدکننـدگان 

پاییـن  ظرفیـت  بـا  فـوالدی  مقاطـع  و  میلگـرد 

دشـوار بود. عالوه براین، دو محصول یاد شـده، 

کشـور  در  مناسـبی  چنـدان  فـروش  بـازار 

نداشـتند. از ایـن رو، تصمیـم گرفتیـم بـه تولید 

محصوالتی نظیر تسـمه فوالدی روی آوریم که 

بـا  مقایسـه  در  بهتـری  نسـبتا  سـود  حاشـیه 

میلگرد و نبشی دارند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد نـورد زمـرد تاکیـد 

کـرد: ظرفیـت تولیـد خـط جدید بـه انـدازه همان 

خـط میلگـرد یعنـی 80 تـا 90 تـن در هـر شـیفت 

خواهـد بـود. بـا ایـن حـال، محصوالتی که توسـط 

افـزوده  ارزش  می شـوند،  تولیـد  جدیـد  خـط 

بیشـتری نسـبت بـه میلگـرد و نبشـی خواهنـد 

داشـت. ایـن یعنـی اختـالف قیمـت میـان مـواد 

اولیـه و محصـوالت نهایـی بیشـتر خواهـد بـود. 

الزم به ذکر است که عرض تسمه فوالدی تولید 

شـده از شـمش از 20 تـا 25 سـانتی متر متغیـر 

خواهد بود.

بیگلری خاطرنشان کرد: برخی تولیدکنندگان 

تسمه برای تولید محصول از ورق گرم استفاده 

می کننـد امـا همان طـور کـه گفتـه شـد، شـرکت 

فوالد نورد زمرد شـمش فوالدی را به عنوان ماده 

اولیـه تولیـد تسـمه بـه کار می بـرد. فراینـد تولید 

تسـمه از شـمش فـوالد بـه ایـن صـورت اسـت کـه 

شـمش بـا اسـتفاده از غلطک هـا نـورد شـده و بـه 

ضخامت مورد نظر می رسند.

وی ادامـه داد: علـت اسـتفاده از شـمش بـه 

جـای ورق نیـز آن اسـت کـه قیمـت ورق فـوالدی 

بسـیار بـاال اسـت و بـرای شـرکت مـا خریـد ورق 

اینکـه  ضمـن  نـدارد.  اقتصـادی  صرفـه  فـوالدی 

تولیـد تسـمه از ورق نیـز ارزش افـزوده کمتـری 

دارد؛ چرا که فاصله قیمتی میان شمش و تسمه 

باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد نـورد زمـرد گفـت: برنامه خـود را از تولید میلگرد و نبشـی به تسـمه فـوالدی تغییـر داده ایم تـا بتوانیم 
محصولی با ارزش افزوده باالتر و قیمت تمام شده کمتر تولید کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد نورد زمرد:

تولید تسمه فوالدی را در دستور کار قرار دادیم
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بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن« و بـه نقـل از S&P Global Platts، بـه 

 ArcelorMittal گفتـه یکـی از مدیـران شـرکت

عرضـه  دلیـل  بـه    ،NZSPMP پـروژه وبینـار  در 

محدود قراضه در آینده، برای کاهش انتشارات 

صنعـت  در  هـدف  یـک  عنـوان  بـه   کربنـی 

بـر  فـوالد  تولیـد  بـر  تنهـا  فوالدسـازی نمی تـوان 

اسـاس قراضـه متکـی بـود، تولیـد فوالد بر اسـاس 

 2050 سـال  از  پـس  سـنگ آهن  معدنـی  مـواد 

بـر  فـوالد  تولیـد  و  مانـد  باقـی خواهـد  بحرانـی 

اسـاس قراضـه بـه  دلیل محدودیت دسترسـی به 

آن، تنهـا سـهم حـدود 45 درصـدی از تقاضـای 

صنعت فوالد در آینده را تامین خواهد کرد.

بـه گفتـه ایـن مدیر، این امر بدان معنا اسـت 

کاهـش  بـه  مربـوط  بودجه هـای  و  اهـداف  کـه 

بـه  بایـد  فوالدسـازی  در  کربنـی  انتشـارات 

دوبخـش تولیـد فـوالد بـر اسـاس مـواد معدنـی 

سنگ آهن و بر اساس قراضه تقسیم شود که هر 

کـدام از ایـن روش هـای ذکر شـده تولید فـوالد از 

انتشـارات  کاهـش  جهـت  الزم  اقدامـات  نظـر 

کربنی، کامال متفاوت هستند.

وی همچنیـن افـزود: تعییـن اهـداف میـزان 

شـدت انتشـارات کربنـی و بودجه هـای مربوطـه 

در هـر دو روش تولیـد فـوالد بـر پایه مواد معدنی 

سـنگ آهن و قراضـه نخسـتین موضوعـی بـود که 

در گزارش پروژه NZSPMP ارائه شد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط این مدیر، در 

تـن   0.3 قراضـه  پایـه  بـر  فـوالد  تـن  هـر  تولیـد 

انتشارات دی اکسید کربن دسته دوم و 0.04 تن 

انتشـارات دی اکسـید کربن دسـته اول را شـامل 

می شـود کـه در صورت اسـتفاده از منابـع انرژی 

پاک، خالص این مقادیر می تواند خنثی شود.

بـه گفتـه وی، ایـن مقـدار انتشـار کربنـی در 

هـر تـن تولیـد فـوالد با اسـتفاده از سـنگ آهن بین 

بـه  ترتیـب در  تـن دی اکسـید کربـن  1.4 و 2.2 

انتشـارات دسـته اول و دوم اسـت که انتشارات 

طبـق اطالعات ارائه شـده توسـط »پروژه پژوهش مسـیر انتشـارات کربنی صفر صنعت فـوالد )NZSPMP(« بـه  دلیل محدودیت 
در عرضـه قراضـه آهنـی، پـس از سـال 2050 بیشـتر حجـم تولید فـوالد همچنان بـر پایه مـواد اولیـه معدنی مانند سـنگ آهن و 

زغال سنگ کک شو خواهد بود.

فوالدسازی پس از سال 2050 عمدتا بر پایه 
مواد معدنی خواهد بود
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کربنی در روش تولید فوالد بر پایه قراضه کمتر 

از روش تولیـد بـر پایـه مـاده  معدنـی سـنگ  آهـن 

اسـت. در حـال حاضـر سـهم تولیـد فـوالد برپایـه 

قراضه بیش از 30 درصد از تولید فوالد در سطح 

جهان را تشکیل می دهد.

گروه صنفی  

جملـه  از  بین المللـی  فوالدسـاز  پانـزده 

 ArcelorMittal ،Tata Steel ،GFG Alliance

 ،Bluescope Steel ،Nippon Steel ،POSCO

Severstal ،، انجمـن جهانـی فـوالد مسـتقر در 

بروکسـل و انجمـن فـوالد آلمـان )WV Stahl( در 

گـزارش نهایـی پـروژه NZSPMP و توصیه هـای 

مربـوط بـه کاهـش انتشـارات کربنـی در صنعت 

فوالدسـازی شـرکت کرده انـد. بـه گفتـه نماینـده 

توسـط  صنفـی  گـروه  ایـن  وبینـار،  در  سـازمان 

NZSPMP مدیریت می شود.

تاکنـون   ،NZSPMP پـروژه  گـزارش  طبـق 

بـر علـم  از »اهـداف مبتنـی  تعـداد محـدودی 

)SBT(« جهـــت کاهــــش انتشـارات کربنـــی در 

بخش فوالد ایجـــاد شــــده اســــت، در حالـــی که 

از کل  تـا 9 درصـد  صنعـت فوالدسـازی هفـت 

انتشـارات کربنی جهان را تشـکیل می دهد و به 

 NZSPMP همیـــــن دلیـــــل اســــت کــــه پـــــروژه

مجموعه ای از توصیه ها جهت کاهش انتشارات 

کربنی را ایجاد کرده است.

شرکــــــت  مدیـــــران  از  یکــــی  گفتـــــه  بـــــه 

ArcelorMittal، بودجـه مـورد نیاز برای کاهش 

بایـد  فوالدسـازی  بخـش  در  کربنـی  انتشـارات 

مطابـق بـا تولیـد محصـوالت خـاص نظیـر فـوالد 

زنگ نزن تنظیم شود.

انتشارات کربنی واحدهای پایین دستی  

 ،ArcelorMittal به گفته یکی دیگر از مدیران

 )EAF( فوالدسـازانی کـه از کـوره قـوس الکتریکـی

اسـتفاده می کننـد، ممکـن اسـت میـزان نسـبتا 

باالیی از انتشـارات کربنی دسـته سـوم نسبت به 

دسته اول و دوم داشته باشند، اما در حال حاضر 

صنعـت فـوالد بـر خـالف واحدهـای پایین دسـتی 

سـنجش  بـرای  روشـی  خـودرو،  بخـش  ماننـد 

انتشارات کربنی دسته سوم ندارد.

پـروژه  پیشـنهاد  طبـق  افـزود:  وی همچنیـن 

NZSPMP، اهداف مبتنی بر علم )SBT( نه تنها 

برای کاهش انتشارات کربنی در تولید فوالد خام 

بلکه برای انتشـارات کربنی در تولید محصوالت 

پایین دستی فوالد نیز به کار برده می شود.

 Tata Steel بـه گفتـه یکی از مدیـران شـرکت

در ایـن وبینـار، از دیگر پیشـنهادهای این پـروژه، 

کاهش گازهای گلخانه ای اسـت که با اسـتفاده 

از محصـوالت جانبـی تولیـد شـده در صنعـت 

فوالد، قابل دستیابی است.

جانبـی  محصـوالت  افـزود:  همچنیـن  وی 

تولید شـده در صنعت فوالد ممکن اسـت شامل 

مـواد شـیمیایی، غبـار و لجـن، گاز، امولسـیون و 

روغن هـای اسـتفاده شـده، محصـوالت جـذب و 

استفاده از کربن، حرارت و برق و سرباره باشد.

هزینه انتشارات کربنی محصوالت جانبی در 

فوالدســـــازی می توانـــــد بـــــه طـــــور بالقـــوه بیـــن 

و  جانبـــــــی  محصـــــوالت  تولیــــدکننـــــدگان 

مصرف کنندگان نهایی تقسیم شود.

نقش مهم حمایت های دولتی  

در   Liberty Steel UK مدیـران  از  یکـی 

وبینـار خاطرنشـان کـرد کـه بخـش فـوالد دارای 

یـک چرخـه سـرمایه گذاری طوالنـی تقریبـا 25 تا 

40 سـاله اسـت و از آنجا که از سـال 2000 ظرفیت 

سـریع  افزایـش  حـال  در  چیـن  در  فـوالد  تولیـد 

اسـت؛ بنابراین میانگین سنی واحدهای کنونی 

حدود 13 سال است.

بـه گفتـه وی، بـا توجـه بـه سـرمایه بری زیـاد 

صنعـت فـوالد در کاهـش انتشـارات کربنـی و 

مشکالت احتمالی فعلی در سرمایه گذاری این 

بخـش، حمایت هـای دولتـی جهـت اطمینـان و 

دستیابی به سمت آینده ای با کاهش انتشارات 

کربنی بسیار مهم است.

یکی از مدیران Liberty Steel UK همچنین 

افـزود، حمایت هـای دولتـی ممکـن اسـت بسـته 

بـه اولویت هـای ملـی از کشـوری به کشـور دیگر 

متفـاوت باشـد و قوانینـی در سـازمان تجـارت 

جهانـی و در سـطح ملـی و منطقه ای وجـود دارد 

کـه تعییـن می کنـد حمایـت قابـل  قبول از سـوی 

دولت چقدر است.

به  دلیل عرضه محدود قراضه در 
آینده، برای کاهش انتشارات کربنی 

به  عنوان یک هدف در صنعت 
فوالدسازی نمی توان تنها بر تولید 
فوالد بر اساس قراضه متکی بود، 
تولید فوالد بر اساس مواد معدنی 

سنگ آهن پس از سال 2050 
بحرانی باقی خواهد ماند
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بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

شـرکت   ،Reuters از  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

 ،Luxembourg در  واقـع   ArcelorMittal

پیش بینی خود از رشـد مصرف جهانی فوالد در 

سـال جـاری را از رنـج بیـن 4.5 تـا 5.5 درصـد بـه 

رنج بین 7.5 تا 8.5 درصد افزایش داده است.

بـه گفتـه مدیر اجرایـی، این شـرکت در فصل 

دوم شـاهد تداوم بهبود قوی تقاضا و موجودی 

کم انبار بوده است.

وی همچنیـن در ادامـه افزود: این امر منجر 

بـه بهبـود اختـالف قیمـت در بازارهـای اصلـی 

نسـبت به فصل نخسـت سـال شـد و این شـرکت 

از سـال 2008 بهتریـن عملکـرد سـه مـاه و شـش 

ماهه را گزارش داد.

سـود   ،ArcelorMittal شـرکت  گفتـه  بـه 

اصلی فصل دوم )EBITDA( که بیشترین توجه 

بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، برابـر بـا 

5.1میلیارد دالر بوده است که تقریبا هفت برابر 

بیش از 700 میلیون دالر در سال گذشته و باالتر 

از میانگین پیش بینی تحلیل گران در نظرسنجی 

شرکت یعنی 4.7 میلیارد دالر بوده است.

در پـی ایـن امـر، قیمـت سـهام ایـن شـرکت 

میـان  در  شـد  باعـث  و  کـرد  رشـد  3.6درصـد 

شـرکت هایی بـا بیشـترین رشـد قیمـت سـهم در 

شـاخصFTSEurofirst 300 سـهام برتـر اروپایـی 

قرار گیرد.

بـه گفته یکی از تحلیل گـران، انتظار می رود 

کـه نتایـج فصـل سـوم سـال 2021 بـه  دلیـل تاثیـر 

و  اروپـا  بـزرگ  بخـش  دو  در  قیمتـی  تاخیـر 

NAFTA شـرکت )افزایـش اختـالف قیمت ماده 

واسـطه در بخـش درآمـد و هزینه هـای شـرکت 

و  زمانـی(  بـازه  یـک  در  قیمـت  رشـد  از  ناشـی 

بازگشـت معـدن کاری بـه سـطح عـادی، بهبـود 

پیدا کند. به گفته شرکت ArcelorMittal، به  

بهبـود  سـفارش ها،  لیسـت  در  تاخیـر  دلیـل 

اختـالف قیمـت فـوالد هنـوز بـه  طـور کامـل در 

نتایج مالی این شرکت منعکس نشده است.

ایـن شـرکت همچنین بیان کـرد که تغییرات 

کنونـی سیاسـت ها در چیـن بـرای مهـار تـورم و 

تمرکـز بر کاهش انتشـارات کربنـی می تواند آثار 

مثبـت و مانـدگاری بـر صنعـت فوالد جهانـی در 

خارج از چین داشته باشد.

ایـن شـرکت همچنیـن اهدافـی بـرای کاهش 

25 درصدی شـدت انتشـارات کربنی در سـطح 

جهـان تـا سـال 2030 تعییـن کـرده و این هـدف را 

در اروپا از 30 درصد به 35 درصد افزایش داده 

انتشـارات  کاهـش  جدیـد  طـرح  ایـن  اسـت. 

کربنی به حدود 10 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

نیاز دارد.

بـه گفتـه شـرکت ArcelorMittal در یـک 

کنفرانـس، همـه صنایـع بایـد در جهـت کاهش 

ایـن  غیـر  برونـد؛ در  پیـش  انتشـارات کربنـی 

مشـکل  بسـیار  دمـا  افزایـش  مهـار  صـورت 

خواهد بود.

شـرکت ArcelorMittal، از تـداوم بهبـود اقتصادی نسـبت به همه گیـری کووید-19، سـود برد و باالترین عایدی سـه ماهه خود 
در 13 سال گذشته را گزارش داد که بیش از سطح انتظارات بود.

باالترین سود سه ماهه بزرگ ترین فوالدساز باالترین سود سه ماهه بزرگ ترین فوالدساز 
جهان در جهان در 1313 سال گذشته سال گذشته
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تولیدکننده ها درمانده شده اند

وزارت نیرو به وعده خود عمل نکرد
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مدیرعامـل شـرکت پیمـان پروفیل آسـیا گفت: از آغاز سـال 1400 تاکنون نوسـان نـرخ ارز، افزایـش قیمت ها و قطعـی پیاپی برق، 
خسارت های سنگینی را متوجه این واحد تولیدی کرده است.

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا:

تولیدکننده ها درمانده شده اند

علـی چراغـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: از 

سال 1386 در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم فعال 

هسـتیم. در دو سـال اخیر، شـرایط به گونه ای رقم 

خـورده کـه همـه تولیدکننده هـا را درمانـده کـرده 

است و به نوعی بیشتر آن ها تصمیم گرفته اند تا از 

فعالیت خود دست بکشند.

هشت روز در ماه برق نداریم  

ایـن تولیدکننـده پروفیـل آلومینیومـی مطرح 

کـرد: نوسـانات قیمتـی در بـازار، اعـم از قیمـت 

مـواد اولیـه تـا قیمـت محصـوالت، طـی چنـد ماه 

عنـوان  بـه  را  مـا  و  بـوده  زیـاد  بـه شـدت  اخیـر 

انداختـه اسـت. عالوه برایـن،  پـا  از  تولیدکننـده 

معضل قطعی های مداوم برق هم به چالش های 

قیمتـی اضافـه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، از 

سـاعت 11 تـا 6 بعـد از ظهـر، قطعـی بـرق آغـاز 

می شـود و بعـد از اتصـال مجـدد بـرق، تـا کوره هـا 

گرم و دسـتگاه ها آماده به کار شـوند، سـه تا چهار 

ساعت زمان صرف می شود که این اتفاق بیفتد 

که عمال یک روز کاری را از تولیدکننده می گیرد. 

ضـرری هـم کـه در ایـن خصـوص بـه خاطـر خرابی 

دسـتگاه ها و از بیـن رفتـن مـواد ذوبـی متحمـل 

و  نیامـده  نهـادی  هیـچ  چشـم  بـه  می شـویم، 

جبران ناپذیـر اسـت. هـر مـاه تقریبـا هشـت روز 

کامـل بـرق نداریـم که این خود ضرر سـنگینی بر 

دوش ما گذاشته است.

قطع چند ساعته برق ضرر چند صد   

میلیونی به همراه دارد

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا در ادامه 

خاطرنشـان کرد: برق که قطع شـود، نزدیک به 100 

تا 110 کارگری که در خطوط تولید مشغول هستند، 

معطل می مانند و عمال روز کاری خود را از دست 

می دهنـد. در ایـن بیـن، محصولـی کـه در حـال 

تولید است، در میانه راه در دستگاه باقی می ماند 

و عـالوه  بـر صدمـه دیـدن دسـتگاه، محصـول نیـز 

بالاسـتفاده می شـود. به عنوان مثال، در یک روز، 

به یکی از دستگاه ها آسیب وارد شد که هزینه ای 

بالغ بر 500 میلیون تومان روی دست ما گذاشت 

و  دسـتگاه   ایـن  کـه  اسـت  روز   12 مـدت  بـه  و 

ماشـین آالت مرتبـط بـا آن خامـوش اسـت و تولیـد 

متوقف شده است.

وی در پاسـخ به این سـوال که آیا از تسـهیالت 

حامـی بخـش تولیـد، اسـتفاده می کنیـد یـا خیـر، 

تصریـح کـرد: تسـهیالتی کـه از بانک هـا دریافـت 

می وشد، مقرون به صرفه نیست چراکه سودی که 

دریافـت  تولیدکننـده  از  آن  بازپرداخـت  موقـع 

می شـود، عـدد بسـیار بزرگـی بـوده و تولیدکننـده 

را  اقسـاط خـود  توانایـی پرداخـت  ممکـن اسـت 

نداشـته باشـد کـه در ایـن صـورت، واحـد تولیـدی 

توسط بانک مصادره خواهد شد.

نوسان لحظه ای دالر  

چراغـی همچنیـن در ادامـه بـه افزایـش روزانـه 

نـرخ دالر اشـاره کـرد و گفـت: بـه عنـوان مثـال، 

محصوالت سفارش داده شده توسط یک مشتری 

را با نرخ دالر 24 هزار تومانی به فروش می رسانیم 

و چنـد سـاعت بعـد قیمـت دالر افزایـش می یابـد. 

این افزایش نرخ، برای ما ضررده است؛ چراکه باید 

برای خرید مواد اولیه، نقدینگی بیشتری از درآمد 

حاصل از فروش محصوالت خود تامین کنیم. هر 

میزان سفارشی که ثبت می شود، تفاوت قیمت 

10 هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم با قیمت تمام 

شده، دارد و متاسفانه اقدامی هم نمی توانیم در 

این زمینه انجام دهیم چراکه نسبت به مشتریان 

تعهـد داریـم و بایـد بـه آن عمـل کنیـم. مـواد اولیه 

خریـداری  آزاد  بـازار  و  بـورس  از  را  آلومینیومـی 

می کنیم که قیمت بورس کاال از بازار آزاد بیشتر 
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درماندگـی  دالیـل  از  یکـی  هـم  ایـن  و  اسـت 

تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی است.

امید تولیدکنندگان ناامید شد  

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا با عنوان 

این موضوع که عموم تولیدکننده ها به سال 1400 

امیـدوار بودنـد و برنامه هایـی را هـم بـرای توسـعه 

فعالیت خود در نظر داشـتند، بیان کرد: صنعت 

پروفیل آلومینیوم به شدت ضعیف شده و میزان 

تولیدمحصـوالت ایـن صنعـت کاهـش پیدا کـرده 

است. مصرف کنندگان پروفیل آلومینیوم در حال 

حاضـر قـدرت خریـد ندارنـد و از اینکـه بخواهنـد 

ریسـک پذیری داشـته باشـد، هراس دارنـد؛ چراکه 

ایـن روزهـای پرالتهـاب  نگـران سـرمایه خـود در 

اقتصـاد هسـتند. در یـک مـاه، پنـج یـا 6 مرتبـه 

قیمت ها افزایش و کاهش بی اندازه پیدا می کند 

کـه طبیعـی خواهد بود، مصرف کننده تمایلی به 

خرید نداشته باشد.

وی در ادامه درباره میزان تولید واقعی شرکت 

سـال های  در  کـرد:  اذعـان  آسـیا  پروفیـل  پیمـان 

گذشـته، در بدتریـن حالـت ممکـن، روزانـه 35 تن 

محصـول تولیـد می کردیـم اما در سـال جدیـد، در 

نهایـت روزانـه 15 تـا 17 تـن پروفیـل آلومینیومـی 

تولیـد می کنیم که حتی در بعضـی موارد، همین 

میزان هم کمتر بوده و 10 تن در روز بوده است. در 

بـازار نقدینگـی به شـدت افت پیـدا کرده اسـت و 

خریـداران عقب نشـینی کرده انـد تـا شـاید شـرایط 

بهتـری رقـم بخـورد و بتواننـد محصـول مـورد نیـاز 

خود را با قیمت به صرفه تر تامین کنند.

ماشین آالت خطوط تولید پیمان پروفیل آسیا  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومـی در مورد 

ماشـین آالت و تجهیزاتـی کـه در خطـوط تولیـد 

شـرکت پیمان پروفیل آسـیا اسـتفاده شـده اسـت، 

تصریح کرد: همه تجهیزات نصب شده در خطوط 

تولیـد ایـن شـرکت، مربـوط به شـرکت دالـی آلمان 

هسـتند امـا قطعاتـی کـه در آن بـه کار رفتـه، هـم 

ایرانـی اسـت و هـم خارجـی و البتـه ایـن قطعـات 

خارجـی نیـز در داخـل کشـور مونتـاژ می شـوند. 

ممکـن اسـت بـرای تامیـن قطعـه آسـیب دیـده که 

داخلی نیسـت، از نظر قیمت دچار چالش شـویم 

زیـرا نـرخ ارز بـر قیمـت قطعـات نیز تاثیر بسـزایی 

گذاشته است. به عنوان مثال، قالب های فوالدی 

کـه اسـتفاده می کنیـم بسـیار گـران شـده اسـت و 

نمونه داخلی آن نیز کیفیت الزم را ندارد.

توان اجرای طرح توسعه  را نداریم  

چراغی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال 

جـاری، برنامـه توسـعه ای در نظـر داریـد یـا خیـر، 

اذعـان کـرد: برای توسـعه کار خـود، کارخانه ای به 

متـراژ 16 هـزار متـر مربـع احـداث و نزدیـک بـه 60 

میلیـارد تومان نیز هزینه صـرف کردیم. تقریبا دو 

سال از زمان تکمیل پروژه، ساخت کارخانه جدید 

تولید محصوالت صنعتی و ساختمانی آلومینیومی 

می گذرد و تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز نیز 

در خطـوط تولیـد نصـب شـده اند امـا در حقیقـت 

جـرات ایـن را نداریـم کـه بخواهیـم آن را راه اندازی 

کنیـم. در حالـی کـه ایـن واحـد تولیـدی می توانـد 

باعث ایجاد اشتغال برای 200 نفر شود.

وی اضافـه کـرد:  عالوه برایـن، قصـد داشـتیم 

دسـتگاه ها و ماشـین   آالتی را از کشـور چیـن وارد 

کنیـم کـه متاسـفانه بـه انـدازه ای نـرخ ارز رشـد 

داشته است که نمی توانیم در این زمینه کاری از 

پیش ببریم.

این تولیدکننده به اثرگذاری تحریم ها بر روند 

تولید محصوالت اشاره کرد و یادآور شد: تحریم ها 

به نوبه خود، دشـواری هایی به همراه داشـته و بر 

قیمت هـای مـواد اولیـه، رنـگ مـورد اسـتفاده در 

تاثیرگـذاری   ... و  محصـول  آنودایزینـگ  بخـش 

مستقیم داشته است.

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا با اشاره 

به صادرات محصوالت این شـرکت به کشـورهای 

ماننـد  کشـورهایی  بـه  کـرد:  مطـرح  همسـایه، 

افغانسـتان و عـراق در حـال حاضر صـادرات داریم 

اما به جهت افزایش نرخ ارز، هم اکنون محصوالتی 

کـه قـرار اسـت روانـه بـازار عـراق شـود بـه ازای هـر 

کیلوگـرم، 10 هـزار تومـان ضـرر بـرای مـا بـه همـراه 

خواهد داشت.

باعـث  کـه  کـرده  پیـدا  قیمیـت  اختـالف 

ضرردهـی مـا شـده امـا به علت تعهد به مشـتری، 

باید بار را به همان قیمت از پیش تعیین شده، به 

مشتری برسانیم.

تسهیالتی که از بانک ها دریافت 
می وشد، مقرون به صرفه نیست 

چراکه سودی که موقع بازپرداخت 
آن از تولیدکننده دریافت می شود، 

عدد بسیار بزرگی بوده و تولیدکننده 
ممکن است توانایی پرداخت 

اقساط خود را نداشته باشد که در 
این صورت، واحد تولیدی توسط 

بانک مصادره خواهد شد
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محمدحسـین عظیمی  مقـدم در گفت وگو با 

خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، 

اظهار داشـت: در سـال جاری، تولید مطلوبی را تا 

کنون پشت سر گذاشته ایم. البته اگر بخواهیم از 

نظر اعداد و ارقام میزان تولید را نسبت به مدت 

مشـابه سـال قبـل و همچنیـن سـال های گذشـته 

بسـنجیم، می تـوان گفـت رونـد نزولـی را در تولید 

تجربـه کردیـم امـا به طور کلی، عملکرد شـرکت با 

توجـه بـه شـرایط اقتصـادی موجـود، مـورد رضایت 

بـوده اسـت. در ایـن چهـار مـاه، فعالیـت خـود را تـا 

جایی که چراغ کارگاه روشن باشد و بتوانیم حقوق 

کارگـران خـود را از طریـق فـروش محصـوالت، بـه 

موقع پرداخت کنیم، ادامه داده ایم.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه آیـا با کمبود مـواد اولیـه مواجه 

هستید یا خیر، بیان کرد: با توجه به اینکه میزان 

کمتری محصول نسـبت به سـال های قبل تولید 

می کنیم، در تامین مواد اولیه تاکنون با مشکلی 

مواجه نبوده ایم؛ مواد اولیه مورد نیاز شرکت که 

بیلـت آلومینیومـی اسـت را هـم از بـورس کاالی 

ایران و هم از بازار آزاد تامین می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل سـپهر با اشـاره به 

اینکه خرید از بورس کاال برای همه تولیدکنندگان 

ممکن است، گفت: اگر تولیدکننده ای باشد که 

سهمیه خرید از بورس کاال نداشته باشد، باید از 

سـوی وزارت صایـع تاییدیـه دریافـت کننـد کـه 

واحـد تولیـدی دارای پروانـه بهره بـرداری بـوده و 

تولیدکننـده اسـت و می توانـد بـا ایـن مجـوز از 

بـورس کاال بـه میزانـی کـه نیـاز دارد، مـاده اولیـه 

تهیه کند.

وی در مـورد تکنولـوژی تولیـد بـه کار گرفتـه 

تکنولـوژی  کـرد:  عنـوان  شـرکت،  ایـن  در  شـده 

تولیـدی کـه در خـط تولیـد قـرار دارد، مربـوط بـه 

فراینـد رایـج اکسـتروژن بـوده کـه طـی سـالیان 

زیادی است که در بیشتر واحدهای تولیدکننده 

فراینـد،  ایـن  می شـود.در  به کارگیـری  پروفیـل 

بیلت آلومینیومی در کوره باید پیش گرم شود و 

بـه دمـای 480 درجـه برسـد و سـپس در دسـتگاه 

کانتینـر پـرس که در این دسـتگاه نیز دما بـه 480 

درجه می رسد، قرار می گیرد.

عظیمـی  مقـدم اضافـه کـرد: در انتهـای ایـن 

بـا  دسـتگاه قالـب بـه هـر شـکلی کـه متناسـب 

سفارش و نیاز مشتری است، گذاشته شده است 

و بیلـت حـرارت دیده با فشـار یک هـزار و 500 تنی 

پروفیـل  سـو،  آن  از  و  می شـود  قالـب  ایـن  وارد 

آلومینیومی مطابق شـکلی کـه قالـب دارد، خارج 

می شـود. پـس از آن، پروفیـل شـکل گرفتـه شـده، 

خنـک می شـود و کشـش مسـتقیم روی آن انجـام 

می  گیـرد و بـه ابعـادی کـه مشـتریان درخواسـت 

دارنـد، از سـه تـا 6 متـر، بـرش زده می شـود. پس از 

انجـام تمـام ایـن مراحـل، آخریـن اقدامـی کـه برای 

آمـاده شـدن یک پروفیل آلومینیومی بایـد صورت 

بپذیـرد، عملیـات سـخت کاری اسـت کـه در ایـن 

قسـمت، پروفیـل داخـل کـوره ایجینـگ گذاشـته 

می شـود که چهار تا پنج برابر سـختی و مقاومت 

محصول افزایش یابد.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ 

ایـن سـوال کـه در حـوزه صـادرات فعالیـت  بـه 

داریـد یـا خیـر، گفـت: در سـال های گذشـته، در 

حـوزه صـادرات فعـال بودیـم امـا در سـال جدیـد 

محصولـی صـادر نکردیـم. برقـراری ارتبـاط هـم بـا 

کشـورهای همسـایه و هـم کشـورهای دیگـر بـه 

علت شـرایط پیش آمده، دشـوار است. همچنین 

تضمینـی وجـود نـدارد کـه هزینـه خریـد توسـط 

مشـتریان خارجـی پرداخـت شـود. ضمـن اینکـه 

هـم  صـادرات  از  حاصـل  ارز  بازگشـت  قوانیـن 

دشوارتر از قبل شده است.

فـروش  بـازار  خصـوص  در  ادامـه  در  وی 

عمـوم  کـرد:  اذعـان  شـرکت،  ایـن  محصـوالت 

مشتریان ما از شرکت هایی که با توانیر و وزارت 

نیـرو کار می کننـد، هسـتند. بیشـترین کاربـرد 

مـا  از  شـرکت ها  ایـن  توسـط  کـه  پروفیل هایـی 

خریـداری می شـود، در تولیـد لـوازم برقـی ماننـد 

کابل شـو، لوله هـای پـرس و گیـره)Clamp( اسـت 

که برای سـاخت این محصوالت، به پروفیل های 

آلومینیومی احتیاج است.

عظیمی مقـدم در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

قطعی هـای  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

تاثیـری در فعالیـت  بـرق چـه  پی درپـی جریـان 

تولیـدی مجموعـه داشـته اسـت، تصریـح کـرد: 

وزارت نیـرو طـی امضـای یـک تفاهم نامـه، اعـالم 

کـرد کـه بـرای کـم کـردن بـار فشـاری کـه روی 

ترانس های برق آمده اسـت، روزهای پنج شـنبه و 

جمعـه یـا جمعـه و شـنبه تولید محصول نداشـته 

باشیم و در ازای انجام این کار، مشوق هایی نیز 

در نظـر خواهنـد گرفـت امـا نـه تنهـا حمایتـی در 

طـور  بـه  بلکـه  نگرفـت،  صـورت  خصـوص  ایـن 

ناگهانی بهای برق مصرفی واحدهای تولیدی را 

نزدیـک بـه چهـار برابـر افزایـش یافـت کـه ایـن امر 

نشان از بدعهدی مسئوالن دارد.

مدیرعامـل شـرکت پروفیل سـپهر گفـت: قرار بـود با توجه بـه کمبود برق در سـطح کشـور، برق واحدهـای تولیدی، مطابـق برنامه 
خاصی قطع شود اما نه تنها شاهد بی نظمی در این زمینه بودیم بلکه بهای برق نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت پروفیل سپهر:

وزارت نیرو به وعده خود عمل نکرد
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محرومیت از پتانسیل های صادراتی
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محمدرضـا اشـرفی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: ایـن مجموعـه فعالیـت خـود را در سـال 

1385 در زمینـه تولیـد انـواع سـیم و کابـل آغـاز 

کرد. سـیم های افشـان و کابل 120*3 سـانتی متر 

ولتاژپاییـن، ازجملـه محصوالتـی هسـتند کـه در 

ایـن  کاربـرد  کـه  می شـوند  تولیـد  شـرکت  ایـن 

محصوالت در صنعت سـاختمان و صنایع دیگر 

و  مخابراتـی  هوایـی،  کابل هـای سـخت  اسـت. 

جوشـکاری نیـز از دیگـر محصـوالت ایـن واحـد 

تولیدی است.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد شـرکت صنعتـی 

البرز ابهر ماهانه 150 تن است که در حال حاضر 

با 70 درصد ظرفیت یعنی در حدود 100 تا 120 تن 

در  اینکـه  ضمـن  می  کنیـم.  تولیـد  محصـول 

چهارماهـه نخسـت سـال 1400، نزدیـک بـه 15 تـا 

20درصـد افزایـش حجـم تولیـد را نسـبت به سـال 

گذشته تجربه کرده ایم.

در تامین مواد اولیه با چالش خاصی   

مواجه نیستیم

ادامـه  در  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـده  ایـن 

گفــــت: در تامیـــــن مــــاده اولیــــه مـــورد نیــاز 

تاکنــــون مشـکل خاصـــی نداشتیــــم؛ چراکــــه 

مفتـول مسـی و سـایر مـواد مصرفـی بـه راحتی 

در بـازار داخلـی یافـت می شـوند و احتیاجـی 

بـا  بخواهیـم  کـه  نداریـم  آن هـا  واردات  بـه 

معضلی روبه رو شویم.

مدیرعامل شرکت صنعتی البرز ابهر با اشاره 

شـرکت،  ایـن  محصـوالت  صادراتـی  فـروش  بـه 

اذعان کرد: برای صادرات محصول به کشورهای 

همسایه، مجوز دریافت کردیم و تقریبا 20 درصد 

از محصـوالت خـود را صـادر می کنیـم کـه البتـه 

قصد داریم این حجم را نیز کاهش دهیم؛ چراکه 

شـرایط صـادرات کمـی سـخت شـده و قوانیـن 

متعـددی در ایـن خصـوص وضـع شـده اسـت کـه 

بـه موجـب آن، تولیدکننـدگان و تاجـران بـا موانـع 

گوناگونی در زمینه صادرات مواجه هستند. ما 

نیـز نمی خواهیـم بیـش از این، درگیـر چالش های 

صادراتی شویم.

وی در خصوص چالش های سال 1400، گفت: 

باید این نکته خاطرنشان شود که نسبت به سال 

قبـل شـرایط خیلـی تغییـر محسوسـی نداشـته و 

چالش هـا بـه قـوت خـود باقـی هسـتند. قیمـت 

مـواد اولیـه بـاال رفتـه کـه در نتیجـه قیمـت تمـام 

شـده تولیـد محصـول هـم افزایـش نسـبی پیـدا 

کرده اسـت. بیشـتر تولیدکنندگان نیز در تامین 

نقدینگی دچار معضل هستند و به صورت کلی 

تولیـد، نیازمنـد سـرمایه درگردش بسـیار باالیـی 

اسـت ولی به هر حال توانسـته ایم تاکنون به کار 

خود ادامه دهیم.

افزایش قیمت مس، سودآوری را افزایش داد  

اشـرفی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه افزایـش قیمـت جهانـی 

مـس چـه تاثیـری روی رونـد فعالیـت ایـن شـرکت 

داشـته اسـت، اعـالم کـرد: ایـن افزایـش قیمـت، 

باعـث شـده درآمـد بیشـتری کسـب کنیـم؛ در 

ایـران زمانـی کـه قیمـت یـک محصـول رشـد پیدا 

می کنـد، تقاضـا بـرای آن نیـز افزایـش می یابد. به 

همیـن علـت نیز مصرف کننـدگان محصـوالت را 

بـه هـر قیمتـی کـه باشـد خریـداری می کننـد؛ 

چراکـه بـر ایـن باور هسـتند ممکن اسـت روز بعد 

قیمـت بـاز هـم بیشـتر شـود و تـوان خریـد آن را 

نداشتـــه باشنـــد. ســـودآوری مـــا نیـز بـر اسـاس 

درصدی از قیمت مواد اولیه است؛ یعنی هرچه 

مـواد اولیـه گران تـر خریداری شـده باشـد، درصد 

دسـت  بـه  محصـوالت  فـروش  از  کـه  سـودی 

می آید، بیشتر خواهد بود.

اولیـه  مـواد  تامیـن  منابـع  خصـوص  در  وی 

شرکت صنعتی البرز ابهر عنوان کرد: مس مورد 

نیـاز خـود را از بـورس کاالی ایـران و PVC را نیز از 

مدیرعامـل شـرکت صنعتی البـرز ابهر در خصوص مشـکالتی که طی یک سـال اخیر به مـرور تولید را هـدف قرار داده اسـت، گفت: 
یکی از چالش هایی که بسـیاری از صنایع کشـور با آن مواجه هسـتند، تامین مواد اولیه اسـت که خوشـبختانه صنعت سـیم و کابل با 
معضلـی در ایـن زمینه مواجه نیسـت اما تشـدید تحریم هـا و اعمـال محدودیت های صادراتی، باعث شـد تـا از بسـیاری از بازارهای 

بین المللی محروم شویم؛ به طوری که در حال حاضر، صادرات بسیار پرچالش شده است و مقرون به صرفه به نظر نمی رسد.

مدیرعامل شرکت صنعتی البرز ابهر عنوان کرد:

محرومیت از پتانسیل های صادراتی
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شرکت هــــای تولیدکننــــده گرانــــول خریــــداری 

می کنیـم و تـا بـه حـال هـم در این زمینه با چالش 

خاصی برخورد نداشـتیم. همیشـه مواد اولیه در 

زمان هایـی کـه تعییـن شـده بودنـد، بـه دسـت ما 

رسـید و توانسـتیم رونـد فعالیـت تولیدی خـود را 

حفظ کنیم.

تامین سیم و کابل پروژه های صنعتی  

این تولیدکننده سیم و کابل درباره مشتریان 

محصـوالت خـود، گفـت: بیشـترین سـهم خریـد 

سـیم و کابل های تولید شـده در شـرکت صنعتی 

البـرز ابهـر را بنکـداران لـوازم الکتریکـی بـه خـود 

اختصـاص داده انـد کـه انبوه سـازان و پیمانـکاران 

ساختمانی سیم و کابل مورد نیاز خود را از آن ها 

دریافـت می کننـد. بخـش دیگـری از مشـتریان 

نیز صنعتی هسـتند مانند افراد یا شـرکت هایی 

کـه پروژه هـای صنعتی نظیر احـداث کارخانه را 

درصـد   30 تـا   20 بـه  نزدیـک  می  کننـد.  اجـرا 

محصـوالت نیـز بـه اداره توزیـع بـرق در اسـتان 

زنجان عرضه می شود.

قطع برق باعث بی  نظمی در تولید می شود  

مدیرعامل شرکت صنعتی البرز ابهر در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه قطعی هـای مـداوم بـرق، چـه 

آسیب هایی به روند تولید شرکت رسانده است، 

تصریـح کـرد: بـه عنـوان مثـال، بـرای تامیـن کابـل 

یـک پـروژه، بایـد کابـل بـه طـول دو، سـه و یـا حتی 

چهار کیلومتر به صورت یک تکه تولید کنیم که 

این فرایند تولید ممکن است چهار تا پنج ساعت 

بـه زمـان نیـاز داشـته باشـد. زمانی که بـرق بدون 

اطـالع قبلـی قطـع شـود، فراینـد تولیـد متوقـف 

می شـود و مـواد اولیـه از بیـن خواهـد رفـت زیـرا 

وقتـی کابـل در هنـگام تولید در یک مقطع، قطع 

شود محصول بالاستفاده شده و باید انبار شود. 

طبیعـی اسـت کابـل قطعه قطعـه شـده بـه درد 

مصـرف نمی خـورد و بایـد صبـر کنیـم ببینیم چه 

مشتری برای این محصول پیدا می شود که آن را 

به فروش برسانیم.

فرایند تولید  

اشـرفی در توضیح فرایند تولید محصوالت 

ایـن شـرکت، مطـرح کـرد: مفتـول مـس هشـت 

خریـداری  کاال  بـورس  از  کـه  را  میلی متـری 

می کنیـم، سـایزهای کوچک تـر بـرش می دهیـم 

و بـرای اینکـه انعطـاف آن افزایـش پیـدا کنـد، 

تابیـده می شـود و در  بـه هـم  توسـط دسـتگاه 

نهایـت یـک روکـش PVC بـه عنـوان عایـق روی 

شـکل  بـه  یـا  محصـول،  می شـود.  کشـیده  آن 

 بیشتر تولیدکنندگان در تامین 
نقدینگی دچار معضل هستند 

و به صورت کلی تولید، نیازمند 
سرمایه درگردش بسیار باالیی 

است ولی به هر حال توانسته ایم 
تاکنون به کار خود ادامه دهیم
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سـیم در کالف هـای 100 متـری بـه بـازار عرضـه 

می شـود یـا بـه شـکل کابـل دو و سـه رشـته بـه 

بـاال بـه فـروش می رسـند کـه بـرای تبدیـل بـه 

کابـل، سـیم های عایـق شـده بـه هـم تابیـده و 

روکـش  مجـدد  آن  روی  سـپس  می شـود،  گـرد 

ایـن  طـول  معمـوال  می شـود؛  کشـیده   PVC

محصول بنا به متراژ درخواسـت شـده مشـتری، 

از 500 متـر تـا دو هـزار متـر بـه صـورت پیچیـده 

شده دور قرقره عرضه می شود.

ورود سیم و کابل های تقلبی به بازار  

ایـن تولیدکننـده بـا گالیـه از وجـود سـیم و 

کابل هـای تقلبـی در بـازار، عنـوان کـرد: برخـی 

تولیدکنندگان سطح مقطع سیم و کابل را کاهش 

و میزان ضخامت روکش را افزایش می  دهند و از 

ایـن طریـق سـودجویی می کننـد. مشـتریان نیـز 

بـدون اطـالع، این محصوالت تقلبـی را خریداری 

خسـارت های  بـا  درازمـدت  در  و  می کننـد 

گوناگونـی مواجـه می شـوند. طبیعـی اسـت کـه 

قیمت تمام شده سیم و کابل های غیراستاندارد 

بسـیاری کمتـر از انـواع اسـتاندارد اسـت امـا در 

بـازار بـه قیمـت محصـول اسـتاندارد بـه فـروش 

مـی رود کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه قیمـت کنونـی 

مس، سودجویی کالنی را عیان می کند.

معیارهـای  بـا  مـردم  کـرد:  اضافـه  وی 

تشخیص سیم و کابل استاندارد از غیراستاندارد 

آشنایی ندارند و تمایز این دو از ظاهر محصول 

ناممکن اسـت. متاسـفانه نهادهای نظارتی نیز 

کنترل و برخورد الزم را در این خصوص ندارند 

و از تولیـد و عرضـه ایـن محصـوالت بی کیفیـت 

جلوگیری نمی کنند.

از فروش اعتباری عبور کردیم  

ابهـر در  البـرز  مدیرعامـل شـرکت صنعتـی 

خصـوص نحـوه فـروش محصـوالت خـود، اذعـان 

کـرد: تقریبـا بـه شـکل نقـدی محصـوالت را بـه 

فروش می رسانیم و تقریبا 15 روز بعد از تحویل 

تـا  می شـود  داده  فرصـت  مشـتریان  بـه  کاال، 

از  قبـل  دهنـد.  انجـام  را  خـود  پرداخت هـای 

افزایـش  و  ارز  نـرخ  نوسـان  تحریم هـا،  تشـدید 

نیـز  اعتبـاری  بـه صـورت  اولیـه،  مـواد  قیمـت 

فـروش داشـتیم و مـدت زمـان تسـویه هـم دو تـا 

چهار ماه برای مشتریان تعیین شده بود.

صنعت ما شامل تسهیالت نیست  

این فعال صنعت سیم و کابل در پاسخ به این 

سوال که آیا بانک ها تسهیالت ویژه ای در جهت 

بـرای  کرونـا،  شـیوع  از  ناشـی  آسـیب های  رفـع 

تولیدکننـدگان در نظـر گرفته انـد یـا خیـر، اظهـار 

کرد: متاسـفانه صنعت ما شـامل این تسـهیالت 

نشـد؛ همـان ابتـدای کار نیـز بـه بانـک مراجعـه و 

ثبت نـام کردیـم کـه بعدا بـه این واحد اعالم شـد 

کـه ایـن صنعـت شـامل دریافـت تسـهیالت یـاد 

شـده نمی شـود. دلیـل ایـن عـدم اعطـای وام نیـز 

ایـن اسـت کـه به عقیده نهادهـای اجرایی، تولید 

سـیم و کابـل مـس تحـت تاثیـر کرونا قـرار نگرفته 

است اما صنایع غذایی که از صنایع مهم کشور 

محسـوب می شـوند، می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند. درگاهی هم از طرف وزارت کار و 

امـور اجتماعـی بـه منظـور حمایـت از واحدهـای 

تولیدی آسـیب دیده از کرونا اعالم شـده بود که 

اجـازه  و  سـامانه  بـه  ورود  بـرای  دسترسـی الزم 

ثبت نام نداشـتیم. 70 تا 80 درصد صنایع شـامل 

ایـن طرح هـای حمایتـی نبودنـد و گویا باید حتما 

کارخانـه کامـال تعطیـل و تمـام نیروهـای انسـانی 

تعدیـل می شـد و هیچگونـه درآمـدی بـه ثبـت 

نمی رسید تا مورد حمایت نهادها و بانک ها قرار 

کـه  تولیـدی   واحدهـای  عمـده  می  گرفتیـم. 

نیروهـای خـود را حفـظ کردنـد و بـه رونـد تولیـد 

ادامـه دادنـد، نتوانسـتند تسـهیالت حمایتـی از 

بانک دریافت کنند.

وی در پایان در مورد اثرگذاری تحریم بر تولید 

شرکت ابراز کرد: تحریم ها بعد از خروج آمریکا از 

برجام روز به روز سخت تر شد و بیشتر از آنکه بر 

تولید تاثیر منفی بگذارد، صادرات را دچار چالش 

کرد و باعث شد بسیاری از بازارها از دست برود. 

ضمن اینکه مواد اولیه بر اساس ارز آزاد خریداری 

می  شـود امـا ارز حاصـل از صـادرات بـر اسـاس ارز 

نیمایـی بایـد وارد کشـور شـود؛ ایـن امـر باعـث بـه 

وجـود آمـدن اختـالف قیمتـی 10 تـا 12 درصـدی 

را  صـادرات  از  شـرکت  سـودآوری  کـه  می شـود 

به طور چشمگیری کاهش می دهد.

بیشترین سهم خرید سیم و 
کابل های تولید شده در شرکت 

صنعتی البرز ابهر را بنکداران 
لوازم الکتریکی به خود اختصاص 

داده اند که انبوه سازان و پیمانکاران 
ساختمانی سیم و کابل مورد نیاز 

خود را از آن ها دریافت می کنند
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سال جدید را با چالش های تازه  ای آغاز کردیم
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سید رکن الدین سید آقامیری در گفت وگو با 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

تـداوم  بـا  همـراه  را   1400 سـال  داشـت:  اظهـار 

مسائلی که از سال 1397 تا 1399 برای صنعت به 

وجـود آمـد و عمدتـا هـم بـه دلیـل دخالت هـا و 

قوانین نابه جای سیستم دولتی بود، آغاز کردیم 

و برخـالف تصـور کـه قـرار بـود سـالی شـکوفا و 

پررونـق باشـد، تـا بـه امـروز، کامال متضاد با شـعار 

سال پیشرفته است.

منتظر استقرار کامل دولت جدید هستیم  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب عنـوان کـرد: 

عالوه براین، مسـئله انتخابات ریاسـت جمهوری 

نیز بر برنامه های کالن کشور تاثیر گذاشت؛ در 

دولتـــــی  سازمان هــــای  اکثــــر  امســــال،  بهــــار 

تصمیم گیری هــــای خــــود را اساســــی و مهــــم 

ندانستند و همه را به بعد از انتخابات و استقرار 

دولـت جدیـد موکـول کردند. به طـوری که حتی 

بعـد از برگـزاری انتخابـات نیـز هنـوز شـاهد ایـن 

فضـای تعلیـق هسـتیم و بـه نظر می رسـد تـا زمان 

انتصـاب وزیـران، مسـئولین دولـت قبلی خـود را 

ملـزم بـه رفـع مشـکالت تولیـد و صنایع مختلف 

کشوری، نمی دانند.

وی در ادامه گفت: مسائلی مانند رفع تعهد 

معطـل  و...  صـادرات  واردات،  قوانیـن  ارزی، 

مصوبـات دولـت جدیـد و رسـیدگی آن اسـت که 

پس از آن، همه تولیدکنندگان ازجمله ما، موظف 

خواهیـم بـود تـا خـود را بـا شـرایط و قوانیـن جدید 

وفـق دهیـم و دسـتورالعمل های جدیـد را بـرای 

انجام تولید و ادامه فعالیت خود دریافت کنیم.

عدم وجود هماهنگی بین نهادهای اجرایی  

مدیرعامـل شـرکت مهـر تابـان نـور در مـورد 

 ،1400 سـال  در  آمـده  وجـود  بـه  چالش هـای 

از  حتـی  کـه  چالشـی  مهم تریـن  کـرد:  عنـوان 

سـال گذشـته نیز دامن گیر صنعت سـرب بود، 

عدم هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیرنده 

صنعـت سـرب کشـور اسـت؛ از طریـق سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت از یک سـو با سـازمان 

توسـعه تجـارت و از سـوی دیگـر بـا دفتر تنظیم 

ارزی سـروکار  اقـدام  مقـررات و دفتـر کمیتـه 

داریـم. زمانـی کـه ایـن این نهادهـا قصد گرفتن 

تصمیمـی در حـوزه تجـارت را داشـته باشـند، 

امـور اجرایـی آن را بـه گمـرک و بانـک مرکـزی 

محـول می کننـد و هیچـگاه مشـاهده نکردیـم 

ایـن نهادهـا بتواننـــــد کوچک تریــــن هماهنگـی 

باهم داشـته باشنــــد! به عنــــوان مثــــال، بانک 

مدیرعامـل شـرکت مهـر تابان نور گفت: همه تولیدکنندگان کشـور، قربانی تصمیمات یک شـبه اتخاذ شـده توسـط دولت شـده اند؛ 
بـه طـوری کـه باور بر این بـود که با آغاز سـال 1400، می توانیم از مشـکالت رهایی پیدا کنیـم و بهتر از قبل به فعالیـت تولیدی خود 
ادامـه دهیـم امـا بر خالف میل تولیدکنندگان، سـال جاری بـا چالش های تـازه ای مانند کمبود برق همـراه بود و به طور کلـی واحدهای 

تولیدی را از برنامه ها و اهداف خود دور ساخت.

مدیرعامل شرکت مهر تابان نور:

سال جدید را با چالش های تازه  ای آغاز کردیم
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مرکـزی زیـر بـار بخشـی از تصمیم هـای وزارت 

صمت نمی رود.

ایـن فعـال صنعتـی همچنیـن تاکید کـرد: به 

دفتـر  هـم  و  وزارت صمـت  هـم  مثـال،  عنـوان 

ایـن  بـر  نظـر  دو  هـر  تجـارت  توسـعه  سـازمان 

داشـتند که تعهدات ارزی سـال 1397 را به یک 

شـکل واحـد تسـویه کننـد امـا بانـک مرکـزی ایـن 

نظر را قبول نکرد. در صورتی که سـال های قبل 

بانـک  عهـده  بـر  کامـال  تصمیم گیری هـا  ایـن 

مرکزی بود اما کار را به نحو صحیح پیش نبرد. 

بـه  صمـت،  وزارت  بـرای  وزیـر  تعییـن  از  بعـد 

دلیلی مشـکالتی که بانک مرکزی برای صنعت 

دربـاره  تصمیم گیـری  بـود،  آورده  وجـود  بـه 

تعهـدات ارزی و... بـه شـکل کامـل بـه عهـده 

وزارت صمـت قـرار گرفـت. طبیعـی اسـت کـه 

همکاری هـای الزم توسـط بانک مرکـزی و وزارت 

صمت صورت نمی گرفت و این عدم همکاری، 

باعـث ایجـاد خسـارت در همه صنایع کشـور به 

خصوص صنعت سرب شده است.

صـادرات  بحـث  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

محصـوالت مـازاد کـه مسـئله ای بیـن گروهـی 

اسـت و ایـن نهادهـا بایـد در یـک جمـع، بـرای آن 

تصمیم گیـری کننـد، حاضـر بـه انجـام ایـن کار 

مـدام  و  برسـند  نتیجـه ای  بـه  تـا  نشـدند 

خواسته های ما و دیگر تولیدکنندگان را بین هم 

پاس کاری می کنند. این عدم وجود همکاری و 

بـرای صنعـت مشکل سـاز  نهادهـا،  بیـن  اتحـاد 

شـده و در ایـن بیـن، ایـن تولیدکننـده اسـت کـه 

مدام ضرر می کند.

آقامیـری تصریـح کـرد: از سـال 1379 تاکنون 

توانسـته ایم از پـس انـواع مشـکالت فنـی کار، 

ایـن  در  امـا  برآییـم  و...  تولیـد  هزینـه  افزایـش 

مسـیر نـه تنهـا حمایت جـدی از جانـب متولیان 

امـر صـورت نگرفته بلکه تصمیم گیری های غیر 

جامـع توسـط آن ها نیـز موانع تولیـد را دوچندان 

کرده است.

تولیدکننده، جرات تولید ندارد!  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب بـا اشـاره بـه 

خللـی کـه ایـن هرج ومرج هـا در امـر تولیـد ایجـاد 

کرده انـد، بیـان کـرد: طبیعتـا تولیدکننـده بـه این 

دلیـل کـه نمی دانـد چـه نقشـه و فکـری در سـر 

مدیران دولتی و تصمیم گیرندگان نهایی است و 

با توجه به عملکرد دولت در سـال های گذشـته، 

محتاط تـر شـده اسـت و ترجیـح می دهـد در حـد 

روشـن نگـه داشـتن چـراغ واحـد تولیدی خـود، به 

ادامـه فعالیـت بپـردازد. تقریبـا میـزان تولیـد و 

حجـم کار بـه ناچار توسـط تولیدکننـدگان کاهش 

داده شـده اسـت و آن ها منتظر هسـتند تا شرایط 

بـه گونـه ای رقم پیـش برود که بتوانند تصمیمی 

قاطع برای مسائل و مشکالت اتخاذ کنند.

مدیرعامـل شـرکت مهـر تابـان نـور در پاسـخ 

بـه ایـن سـوال کـه چـه میـزان از ظرفیـت تولیـد 

ایـن شـرکت فعـال اسـت، اذعـان کـرد: ظرفیـت 

سـاالنه تولیـد ایـن شـرکت 12 هـزار تـن بـوده کـه 

در حـال حاضـر بـا توجـه بـه وضعیتـی کـه بـرای 

اقتصـاد و صنعـت کشـور به وجود آمده اسـت، 

بـا 10 تـا 15 درصـد ظرفیـت خـود در حـال انجام 

کـه  اسـت  ایـن  امـر  حقیقـت  هسـتیم.  تولیـد 

ظرفیـت،  تمـام  بـا  نـدارد  جـرات  تولیدکننـده 

محصول تولید کند.

عدم شفافیت و همکاری دولت با تولیدکننده  

ایـن فعـال صنعـت سـرب بـا اشـاره بـه عـدم 

انجام صادرات در سال جدید این نکته را اضافه 

کـرد: در سـال های گذشـته شـمش سـرب صـادر 

در  روشـن گری  هیـچ  دولـت  امـا  می کردیـم 

خصـوص قوانینـی کـه برای صـادرات وضـع کرده 

بـود، انجـام نـداد و چـون فـرض مـا بـر ایـن بـود که 

صـادرات زیـر یـک میلیـون یـورو، از تعهـد ارزی 

معـاف اسـت، بـه دلیـل قصـور دولـت در ابـالغ 

بخشنامه ها به واحدهای تولیدی مبنی بر اینکه 

در صـورت ثبـت نـام در سـامانه سـنا، معـاف از 

تعهدات ارزی خواهیم بود، دچار مشکل شدیم.

آقامیـری گفـت: بـه نظر نمی رسـد کـه دولت 

بـه تولیدکننـدگان را نداشـته  امـکان دسترسـی 

باشـد و قصـور در اطال ع رسـانی شـفاف توسـط 

دولـت بـه هیچ وجه مورد پذیرش نیسـت. ضمن 

اینکه صدور بخشنامه های متعدد  که هر کدام 

بـا دیگری متناقض اسـت، خـود موجب گمراهی 

تولیدکنندگان می شود.

و  ابالغیـــه هـــــا  اگـــــر  کـــــرد:  اعـــــالم  وی 

مسائلی مانند رفع تعهد ارزی، 
قوانین واردات، صادرات و... 

معطل مصوبات دولت جدید و 
رسیدگی آن است که پس از 

آن، همه تولیدکنندگان ازجمله ما، 
موظف خواهیم بود تا خود را با 

شرایط و قوانین جدید وفق دهیم 
و دستورالعمل های جدید را برای 
انجام تولید و ادامه فعالیت خود 

دریافت کنیم
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دسـتورالعمل هایی کـه صـادر شـده، محرمانـه 

اسـت کـه بـر تولیدکننـده حرجـی نیسـت ولـی 

زمانـی کـه تولیدکننـده مـورد بازخواسـت قـرار 

می گیـرد، بایـد از سـوی دولـت تمـام اقدامـات 

بـه جهـت ابـالغ ایـن دسـتورات بـه تولیدکننـده 

انجـام گیـرد چراکـه ایـن تولیدکننـده اسـت کـه 

در نهایـت بـه دلیـل نداشـتن قوانیـن از سـوی 

می شـود.  ضرردهـی  و  چالـش  دچـار  دولـت، 

امیـدوار هسـتیم دولـت جدیـد با مسـئولیت تر 

بـه وظایـف خـود عمـل کنـد و بتوانـد در زمینـه 

توسعــــه صنعــــت کاری از پیــــش ببــــرد. همه 

صنایع کشور، تشنه یک دستور و تصمیم گیری 

درست هستند.

باتری سازها، مشتریان اصلی ما هستند  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

تولیـد  از چـه صنایعـی سـفارش جهـت  عمومـا 

شـمش سـرب دریافـت می کنیـد، تصریـح کـرد: 

و  داخلـی  باتری سـازهای  مـا  مشـتریان  عمـده 

خارجـی هسـتند. بـرای تولیـد شـمش سـرب، از 

تکنولوژی تولیدی کوره گردان استفاده می کنیم 

که در همه جای دنیا مرسوم است و برای ذوب 

اسـتفاده می شود. همچنین از دیگ های تصفیه 

بـه منظـور خالص سـازی شـمش سـرب بهره منـد 

هسـتیم. در حـال حاضـر نیـز ایـن تکنولـوژی در 

کشـور بومی شـده و همه ماشـین آالت و قطعات 

مـورد نیـاز آن در بـازار داخلـی موجـود اسـت و 

احتیاجی به واردات قطعات نداریم.

در تامین ماده اولیه، همچنان مشکل داریم   

مدیرعامل شـرکت مهر تابان نور در خصوص 

معضـل تامیـن مـواد اولیـه، اذعـان کـرد: یکـی از 

دالیـل کاهـش یافتـن میـزان تولیـد، کمبـود مـواد 

بـه  بـرای تولیـد شـمش سـرب  اولیـه اسـت. مـا 

باتری هـای مسـتعمل نیـاز داریـم کـه بایـد یـا از 

طریـق واردات یـا از بـازار داخلـی تامیـن شـود. در 

حال حاضر، واردات از سـمت کشـور افغانسـتان 

به دلیل آشوبی که در داخل این کشور به وجود 

آمـده، مختـل شـده و تنهـا از سـوی کشـور عـراق 

واردات باتری فرسـوده انجام می شـود اما از نظر 

بـازل  کنوانسـیون  سـوی  از  موانعـی  بـا  قانونـی 

مواجـه هسـتیم زیـرا در بعضـی از فصـول سـال، 

سـازمان محیط زیسـت با کشور عراق هماهنگی 

نـدارد و نمی توانیـم بـه ایـن دلیـل باتـری فرسـوده 

وارد کنیم. عضو شـدن کشـور ما در کنوانسـیون 

بـازل بـدون وجـود پیش زمینه هـای الزم، آسـیب 

فراوانی به واحدهای تولیدی وارد کرد. در واقع، 

همپـا شـدن بـا کنوانسـیون بـازل در کشـوهای 

جهـان سـومی همچـون کشـور مـا کـه اسـتفاده از 

اغلـب  اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه  فرسـوده  باتـری 

تولیدکنندگان شـمش سرب محسـوب می شود، 

باتـری  وجـود  نـدارد.  دیگـری  عایـدی  جـز ضـرر 

فرسـوده کافـی در کشـور و تسـهیل واردات آن 

می توانـد بـرای بسـیاری از واحدهـای تولیـدی به 

عنوان فرصتی برای رشد تولید محسوب شود.

باتـری  اگـر موانـع واردات  وی اضافـه کـرد: 

فرسـوده از کشـور عـراق برطـرف شـود نیـز قیمت 

زیـرا  بـود  نخواهـد  مناسـب  گذشـته  ماننـد  آن 

صنعت تولید شـمش سـرب از باتری فرسـوده در 

عـراق در حـال شـکل گیری بـوده و دریافت باتری 

فرسوده ملزم به پرداخت هزینه سنگینی است. 

فرسـوده  باتـری  کمبـود  نیـز  داخلـی  بـازار  در 

متعـددی در  کارخانه هـای  مشـاهده می شـود. 

صنعت سرب وجود دارد و مجوزهای زیادی نیز 

شـمش  تولیدکننـده  واحدهـای  احـداث  بـرای 

اسـت.  شـده  صـادر  فرسـوده  باتـری  از  سـرب 

ایـن  عالوه برایـن واحدهـای غیرمجـازی کـه در 

صنعــــت فعالیـــت می کننـــد نیـز باعـث برهـم 

خـوردن تعـادل در میـزان مصـرف باتـری فرسـوده 

می شونــــد. واحدهــــای تولیــــدی غیــــر مجــــاز 

هزینه هـای تولیـد پایین تـری دارند و شـانس برای 

تهیه مواد اولیه برای این واحدها بیشتر است.

یـادآور شـد: شـرکت های  انتهـا  آقامیـری در 

باتری سـازی صبـا و پارسـیان پـارت پاسـارگاد کـه 

تولیدکننـدگان عمـده باتـری در کشـور هسـتند، 

قیمـت  باالتریـن  بـا  را  خـود  فرسـوده  باتـری 

جمـع آوری می کننـد و مواد اولیـه مورد نیاز خود 

را از آن اسـتحصال می کننـد. نتیجـه تمـام موارد 

بیان شده، بیانگر کمبود باتری فرسوده است که 

تولیـد شـمش  افـت چشـمگیر  دلیـل  مهم تریـن 

سرب تلقی می شود.

از سال 1379 تاکنون توانسته ایم 
از پس انواع مشکالت فنی کار، 
افزایش هزینه تولید و... برآییم 
اما در این مسیر نه تنها حمایت 

جدی از جانب متولیان امر صورت 
نگرفته بلکه تصمیم گیری های غیر 

جامع توسط آن ها نیز موانع تولید را 
دوچندان کرده است
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رشد 156 درصدی درآمد فوالد مبارکه

درآمد صبانور از یک هزار میلیارد تومان گذشت

تلخی قطعی برق با صادرات 57 هزار تنی ارفع به شیرینی تبدیل شد
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور طی چهار ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت 10 هزار و 326 میلیارد ریال درآمد کسـب 
کند که این میزان درآمد بیانگر 164 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

درآمد صبانور از یک هزار میلیارد تومان گذشت

تولید 515 هزار تن محصول در صبانور  

نمودار 1 نشـان می دهد صبانـور طی چهار 
ماه نخست سال 1400، 88 هزار و 755 تن گندله 

مـاه  ایـن شـرکت در چهـار  تولیـد کـرده اسـت. 

نخسـت سـال 1399 حـدود 164 هـزار و 253تـن 

گندله تولید کرده بود.

صبانور توانسته است طی چهار ماه نخست 

سـال 1400، 426 هزار و 839 تن کنسـانتره خشـک 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1399 حـدود 439 هـزار و 780 تـن کنسـانتره 

خشک تولید کرده بود.

»کنـور« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، در 

مجمـوع 515 هـزار و 614 تـن محصـول تولید کرد. 

این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 حدود 

604 هزار و 33 تن محصول تولید کرده بود.

صبانور 424 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه »کنـور« 
طی چهار ماه نخست سال 1400، حدود 82هزار 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

و  معدنـی  توسـعه  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

جـاری  سـال  ابتـدای  در  کـه  صبانـور  صنعتـی 

شـروع به تعمیرات بخش های مختلف تولیدی 

بـه ویـژه گندله سـازی کـرده بـود، بـا پایـان یافتـن 

بـرای خلـق رکوردهـای  را  تعمیـرات، خـود  ایـن 

جدیـد آمـاده می کـرد امـا متاسـفانه قطعـی بـرق 

دیگـر  هماننـد  نیـز  را  شـرکت  ایـن  گریبـان 

شرکت های زنجیره فوالد گرفت و نتوانست در 

تیـر مـاه امسـال تولیـد مطلـوب خـود را انجـام 

دهـد. ضمـن اینکـه شـرکت های مصرف کننـده 

سـنگ آهن نیـز بـا قطعـی بـرق و تعطیلـی مواجـه 

بودنـد و همیـن امـر فروش تیر ماه صبانور را نیز 

تحت الشعاع قرار داد.
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اسـت. این شـرکت در مدت مشـابه سـال 1399، 

ریـال  سـه هـزار و 903 میلیـارد و 414 میلیـون 

درآمد به دست آورده بود.

در نمودار 4 مشـاهده می شـود، نرخ گندله 

در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، 31 میلیون و 

نـرخ  و  تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال  و 764  هـزار   72

کنسانتره نیز 22 میلیون و 728 هزار و 498 ریال 

بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. در حالـی کـه در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، نـرخ کنسـانتره 

هفت میلیون و 266 هزار و 86 ریال به ازای هر 

تـن و نـرخ گندلـه نیـز 12 میلیـون و 33 هـزار و 

549ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. بنابرایـن 

بـا  توجهـی  قابـل  طـور  بـه  شـده  یـاد  نرخ هـای 

افزایش همراه شده اند.

تـن گندلـه فروختـه اسـت. صبانـور در  و 596 

چهار ماه نخسـت سـال 1399، حدود 179 هزار و 

231تن گندله فروخته بود.

مـاه نخسـت سـال 1400،  »کنـور« در چهـار 

341هـزار و 412 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش 

رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

حـدود 42درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، 240هزار 

و 381تن کنسانتره خشک فروخته بود.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 

مجمـوع چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، حـدود 

424 هـزار و هشـت تـن محصـوالت سـنگ آهنـی 

بـه فـروش رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش از آن یـک درصـد رشـد دارد. صبانـور 

در چهار ماه نخسـت سـال گذشـته، 419 هزار و 

612 تن محصول فروخته بود.

رشد 344 درصد درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، صبانـور در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1400، دو هـزار و 566 میلیـارد و 486 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش گندلـه درآمـد کسـب کـرد 

کـه ایـن مبلـغ در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  پیـش 18 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

شرکت در مدت مشابه سال 1399 توانسته بود 

دو هـزار و 156 میلیـارد و 785 میلیـون ریـال از 

راه فروش گندله درآمد به دست آورد.

صبانـور موفـق شـد در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1400 حـدود هفـت هـزار و 759 میلیـارد و 

782 میلیـون ریـال از محـل فـروش کنسـانتره 

خشـک درآمـد داشـت کـه در مقایسـه بـا مدت 

رشـد  از  حاکـی  گذشـته  سـال  مشـابه 

نخسـت  مـاه  چهـار  در  اسـت.  344درصـدی 

سـال 1399، ایـن شـرکت توانسـته بـود یـک هزار 

کنسـانتره  از  629میلیـون  و  میلیـارد   746 و 

خشک فروش داشته باشد.

»کنـور« در مجمـوع طـی چهار ماه نخسـت 

سال 1400، 10 هزار و 326 میلیارد و 268 میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت 

داشـته  رشـد  درصـد   164 پیـش  سـال  مشـابه 
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شـرکت فـوالد مبارکـه با کسـب درآمـد 450 هـزار و 865 میلیارد ریالی در چهار ماه نخسـت سـال جـاری، رشـد 156 درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

رشد 156 درصدی درآمد فوالد مبارکه

ورق هـای  ویـژه  بـه  جدیـد  محصـوالت  تولیـد 

خـاص مـورد اسـتفاده در صنایـع خـودرو و لـوازم 

خانگـی گذاشـته اسـت. در همیـن راسـتا، ایـن 

شـرکت از دو سـال قبـل بـه تولیـد اسـلب نفـت و 

گاز تـرش روی آورد کـه اکنـون تولیـد ایـن نـوع 

اسلب ها را گسترش داده و در حال برنامه ریزی 

بـرای تامیـن دیگـر اسـلب های مـورد نیـاز صنایع 

نفـت و گاز بـه ویـژه اسـلب ضخیـم جهت تولید 

ورق عریض است.

تولید دو میلیون و 624 هزار تن محصول   

در فوالد مبارکه

بـر اسـاس نمـودار 1، شـرکت فـوالد مبارکه 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـت یـک 

میلیـون و 384 هـزار تـن محصـوالت گرم تولید 

کنـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399 موفـق شـده بـود یـک میلیـون و 612 هـزار 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت فوالد مبارکه به عنوان 

بزرگ تریـن تولیدکننـده فوالد خـام و محصوالت 

فـوالدی در کشـور، در بهـار سـال جـاری رکـورد 

تولیـد فـوالد خـام خـود را طـی دوران فعالیـت 

شکست و توانست بیش از دو میلیون تن فوالد 

خـام تولیـد کنـد امـا ایـن شـرکت نیـز بـا توجـه به 

از  ناشـی  فـرا رسـیدن فصـل گـرم و مشـکالت 

تامیـن بـرق حتـی با وجـود اینکه یک نیـروگاه در 

اختیـار دارد، بـا روند کاهشـی تولید مواجه شـد 

و نتوانسـت بـه رکوردهـای خـوب خـود در تولید 

ادامـه دهـد. البتـه فوالد مبارکه تمرکز خود را بر 



تحلیـــل

هفتهنامه

47
 é شماره  é 178 مرداد ماه 1400

تن محصوالت گرم تولید کند.

فوالد مبارکه در چهار ماه نخست سال جاری 

485 هـزار تـن محصـوالت سـرد تولیـد کـرد. ایـن 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال قبل توانسـته 

بود 497 هزار تن محصوالت سرد تولید کند.

»فـوالد« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

محصـوالت  تـن  هـزار   105 بـود  توانسـته 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  تولیـد  پوشـش دار 

هم سـنجی با مدت مشـابه سال پیش 10 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

محصـوالت  تـن  1399، 95هـزار  سـال  نخسـت 

پوشش دار تولید کرده بود.

شـرکت فـوالد مبارکـه در چهـار مـاه نخسـت 

سـال جـاری موفـق بـه تولیـد 650 هـزار تـن سـایر 

در  میـزان  ایـن  کـه  شـده  فـوالدی  محصـوالت 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماه نخسـت 

سـال گذشـته توانسـته بـود 503 هـزار تـن سـایر 

محصوالت فوالدی تولید کند.

مجموع تولید شـرکت فوالد مبارکه در چهار 

ماه نخست سال جاری به دو میلیون و 624 هزار 

تن رسـید. این شـرکت در چهار ماه ابتدای سـال 

1399 توانسـته بـود دو میلیـون و 707 هـزار تـن 

محصول تولید کند.

رشد 4 درصدی فروش محصوالت پوشش دار  

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت   ،2 نمـودار  طبـق 

یـک  توانسـت  جـاری  مـاه نخسـت سـال  چهـار 

میلیـون و 365 هـزار تـن محصـوالت گـرم را در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش برسـاند. این شـرکت 

در چهار ماه نخست سال قبل توانسته بود یک 

میلیون و 622 هزار تن محصوالت گرم در بازار 

داخلی بفروشد.

فـوالد مبارکـه در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1400 توانسـت 477 هزار تن محصوالت سـرد را 

در بازارهـای داخلـی بفروشـد. ایـن شـرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 موفـق بـه فـروش 

بازارهـای  در  سـرد  محصـوالت  تـن  513هـزار 

داخلی شده بود.

امسـال،  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فـوالد« 

بـازار  در  پوشـش دار  محصـوالت  تـن  107هـزار 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـاند  فـروش  بـه  داخلـی 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال گذشـته 4 رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماه نخسـت 

محصـوالت  تـن  هـزار   102 حـدود   1399 سـال 

پوشش دار در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد مبارکـه در چهـار ماه نخسـت 

سـایر  از  تـن  هـزار   639 توانسـت  جـاری  سـال 

محصـوالت فـوالدی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته 

38 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت 

بـه  موفـق   1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در 

فـروش 461هـزار تـن سـایر محصـوالت فـوالدی 

شده بود.

در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

چهار ماه نخسـت سـال 1400، حدود دو میلیون 

و 588 هـزار تـن بـود. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

نخسـت سـال گذشته توانسته بود دو میلیون و 

»فوالد« در چهار ماه نخست 
سال 1400 موفق به کسب 98 

هزار و 930 میلیارد و 793میلیون 
ریال درآمد  از فروش محصوالت 

سرد شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 140درصد رشد 

داشته است



تحلیـــل

هفتهنامه

48
é 1400  مرداد ماه é 178  شماره 

698 هـزار تـن محصـول در بازارهـای جهانـی بـه 

فروش برساند.

افزایش 136 درصدی درآمد حاصل از   

فروش محصوالت گرم

شـرکت فـوالد مبارکـه در چهـار مـاه نخسـت 

و  میلیـارد   167 و  هـزار   227 جـاری،  سـال 

179میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

گـرم در بـازار داخلـی کسـب کرد کـه این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 136 رشد 

مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  می  دهـد.  نشـان  را 

نخسـت سـال 1399 از فـروش محصـوالت گـرم 

96 هزار و 23 میلیارد و 180 میلیون ریال درآمد 

به دست آورده بود.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »فـوالد« 

و  میلیـارد   930 و  هـزار   98 کسـب  بـه  موفـق 

793میلیـون ریـال درآمـد  از فـروش محصـوالت 

سرد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

140درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

و  هـزار   41 گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

55میلیـارد و 640 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصوالت سرد کسب کرد.

در فوالد مبارکه طی چهار ماه نخسـت سـال 

1400، 25 هـزار و 473 میلیـارد و 163 میلیـون 

محصـوالت  فـروش  دلیـل  بـه  درآمـد  ریـال 

در  میـزان  ایـن  کـه  شـد  حاصـل  پوشـش دار 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل 117 درصد 

رشـد داشـت. این شـرکت در چهار ماه نخسـت 

سال 1399 توانست درآمد 11 هزار و 714 میلیارد 

و 680 میلیـون ریالـی به دلیل فروش محصوالت 

پوشش دار کسب کند.

فـوالد مبارکـه در چهـار مـاه نخسـت امسـال 

توانسـت 89 هـزار و 294 میلیـارد و 827 میلیـون 

ریـال بـا فـروش سـایر محصـوالت فـوالدی کسـب 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیش 

233 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

و  هـزار   26  ،1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

735میلیارد و 988 میلیون ریال درآمد از فروش 

سایر محصوالت فوالدی به دست آورده بود.

مجموع درآمد شرکت فوالد مبارکه در چهار 

ماه نخست امسال به 450 هزار و 865 میلیارد و 

962 میلیـون ریـال رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مدت مشابه سال پیش 156 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال 

و  میلیـارد   529 و  هـزار   175 حـدود   ،1399

488میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

همان طور که در نمودار 4 نشـان داده شـده 

اسـت، نـرخ فـروش محصـوالت فـوالد مبارکـه در 

تیـر مـاه بـا رشـد همـراه بوده اسـت. به طـوری که 

نرخ محصوالت گرم به 182 میلیون و 525 هزار 

و 156 ریال به ازای هر تن، نرخ فروش محصوالت 

سـرد بـه 224 میلیـون و 925 هـزار و 224 ریـال بـه 

ازای هـر تـن، نـرخ فـروش محصـوالت پوشـش دار 

به 248 میلیون و 755 هزار و 37 ریال به ازای هر 

تن و نرخ فروش سایر محصوالت به 153 میلیون 

و 710 هـزار و 22 ریـال بـه ازای هـر تـن رسـیده 

است. بنابراین نرخ فروش همه محصوالت فوالد 

مبارکـه از ابتـدای امسـال بـا رشـد همـراه بـوده و 

تقریبا هر ماه رشد قیمت اتفاق افتاده است. 

مجموع فروش شرکت فوالد 
مبارکه در چهار ماه نخست سال 
1400، حدود دو میلیون و 588 

هزار تن بود. این شرکت در چهار 
ماه نخست سال گذشته توانسته 

بود دو میلیون و 698 هزار تن 
محصول در بازارهای جهانی به 

فروش برساند
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفع موفق شـد در تیر ماه سـال جـاری 57 هزار تن شـمش 
فـوالدی صـادر کند کـه درآمد این صـادرات هفت هـزار و 37 میلیارد ریال بـود و این 

رقم باالترین میزان درآمد صادراتی ماهانه این شرکت محسوب می شود.

تلخی قطعی برق با صادرات 57 هزار 
تنی ارفع به شیرینی تبدیل شد

طی تیر ماه امسال؛

تیـر مـاه بـه عملکـرد خـوب خـود در تولیـد ادامه 

دهـد. بـا ایـن وجـود، ارفـع در تیـر مـاه یکـی از 

ماه هـای درخشـان خـود را در صـادرات و فـروش 

ایـن  اعـالم  طبـق  سـر گذاشـت؛ چراکـه  پشـت 

شـرکت، 57 هـزار و 751 تـن شـمش فـوالدی در 

تیـر مـاه توسـط ارفـع صـادر شـده کـه یـک رکـورد 

کم نظیـر در تاریـخ ایـن شـرکت اسـت. در عیـن 

حـال، ارفـع از فـروش شـمش فـوالد خـود در تیـر 

مـاه، 14 هـزار و 84 میلیـارد ریـال درآمـد کسـب 

کـرد کـه باالتریـن درآمد کسـب شـده ماهانه در 

تاریخ فعالیت این شـرکت به شـمار می رود. در 

واقـع، عملکـرد خـوب ایـن شـرکت در صـادرات 

طـی تیـر مـاه باعـث شـد تـا تلخـی قطعـی بـرق تا 

حدودی به شیرینی تبدیل شود.

تولید 455 هزار تن محصول در ارفع  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
آهـن و فـوالد ارفـع در چهـار مـاه نخسـت سـال 

شـمش  تـن   544 و  هـزار   263 توانسـت   1400

فـوالدی تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

نخسـت سـال 1399، 268 هزار و 557 تن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

ارفـع در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق 

به تولید 288 هزار و 970 تن آهن اسفنجی شده 

است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

8 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

265هزار و 476 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولیـدات شـرکت آهن و فـوالد ارفع 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 552 هـزار و 

514 تن رسید که در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیـش حاکـی از رشـد 3 درصـدی اسـت. 

ارفـع در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بود 534 هزار و 50 تن محصول تولید کند.

ارفع در بهار امسـال 138 هزار تن   

محصول فروخت

نمودار 2 نشـان می دهـد که شـرکت آهن و 
 1400 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  ارفـع  فـوالد 

توانست 160 هزار و 966 تن شمش فوالدی را در 

شـرکت  ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی  بـازار 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع کـه 

همانند بسـیاری از شـرکت های فوالدی سـه ماه 

تولیـد  نخسـت سـال جـاری خـود را در بخـش 

طوفانـی آغـاز کـرده بـود، بـه یـک بـاره بـا قطعـی 

بـرق مواجـه شـد و ایـن امـر باعث شـد نتواند در 
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سـال پیـش 102 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

قبـل  مـاه نخسـت سـال  ایـن شـرکت در چهـار 

15هزار و 180 میلیارد و 934 میلیون ریال درآمد 

کسب کرده بود.

نـرخ  میانگیـن  می دهـد  نشـان  نمـودار 4 
فروش شمش فوالدی ارفع در تیر ماه سال 1400 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 126 میلیون 

و 490 هزار ریال به ازای هر تن رسید که نسبت 

بـه مـاه پیـش از آن بـا کمـی رشـد همـراه بـود. 

همچنیـن میانگیـن نـرخ فـروش شـمش فـوالدی 

بـه  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  ارفـع 

123میلیـون و 275 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن 

رسـید. بنابرایـن نـرخ فـروش شـمش ارفـع کمـی 

افزایشی بوده است.

توانسـته بـود در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، 

241 هـزار و 558 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

ارفـع در چهـار ماه نخسـت امسـال توانسـت 

دیگـر  بـه  را  فـوالدی  شـمش  تـن  و 3  هـزار   89

کشـورها صادر کند که این میزان در مقایسـه با 

را  رشـد  درصـد  پیـش 190  سـال  مشـابه  مـدت 

مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان 

نخسـت سـال قبـل 30 هـزار و 626 تـن شـمش 

فوالد را صادر کرده بود.

جمـع فـروش داخلی و صادراتی شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع در چهـار ماه نخسـت سـال 1400 به 

249 هزار و 969 تن رسـید. این شـرکت در چهار 

ماه نخسـت سـال 1399 توانسته بود 272 هزار و 

184 تـن شـمش فـوالدی در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند.

رشد 140 درصدی درآمد صادراتی ارفع   

در بهار 1400

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع توانسـت از محـل فـروش شـمش 

فـوالدی خـود در بـازار داخلـی طـی چهـار مـاه 

نخست سال 1400، توانست 19 هزار و 696میلیارد 

و 915 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

46درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در چهار ماه نخسـت سـال 1399موفق شـده بود 

ریـال  میلیـون  و 263  میلیـارد  و 487  هـزار   13

درآمد داشته باشد.

ارفـع در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق 

شـد 11 هـزار و 117 میلیـارد و 937 میلیـون ریـال 

درآمـد از صـادرات شـمش داشـته باشـد کـه این 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

556درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال قبـل توانسـته بـود از 

صادرات شمش فوالدی یک هزار و 693 میلیارد 

و 671 میلیون ریال درآمد کسب کند.

شرکــــت آهـــن و فــــوالد ارفــع در چهـــار مــاه 

نخســـــت ســـــال 1400 توانســـــت 30 هــــــزار و 

814میلیـارد و 852 میلیـارد ریـال درآمـد کسـب 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 
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کاهش معامالت فوالدی به دلیل قطعی برق
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کاهش معامالت فوالدی به دلیل قطعی برق

بـه  ایـن عرضـه  100تنـی مواجـه شـد و تمامـی 

فروش رفت.

ورق خـودرو، ورق گالوانیـزه خودرویـی را 

را بـه قیمـت 275 هـزار و 36 ریـال بـه ازای هر 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معامله 

بـدون تغییـر باقی ماند. این شـرکت از معامله 

صـورت گرفتـه 110 میلیـارد و 14 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

معامله 30 هزار تن تختال فوالد هرمزگان  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 19 مرداد 

مـاه، توانسـت 30 هـزار تـن تختـال فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

مشـاهده   2 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

شـرکت  مـاه،  مـرداد   19 سه شـنبه  می کنیـد، 

فـوالدی  تختـال  تـن  هـزار   30 فـوالد هرمـزگان 

در  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  خـود 

وجـود  تقاضـا  تـن   200 و  هـزار   72 آن،  مقابـل 

داشـت و فـوالد هرمـزگان همـه عرضـه خـود را 

مورد معامله قرار داد.

قیمـت تختـال عرضه شـده فـوالد هرمزگان، 

159 هزار و 255 ریال به ازای هر کیلوگرم بود 

خریـداران،  شـدید  رقابـت  بـه  توجـه  بـا  کـه 

معاملـه بـا قیمـت 166 هـزار و 813 ریال به ازای 

هـر کیلوگرم صورت گرفـت. فوالد هرمزگان از 

معاملـه تختـال در بـورس کاال 500 میلیـارد و 

43میلیون تومان درآمد کسب کرد.

قطعـی بـرق در ماه هـای تیر و مرداد، باعث شـده اسـت شـرکت های فوالدی نتواننـد به میزان ظرفیت خود تولید داشـته باشـند. از 
سـویی بـا توجـه بـه حداقل میـزان عرضـه ای که بـورس کاال بـرای محصـوالت فـوالدی به ویژه شـمش تعییـن کرده اسـت، در 
هفته های گذشـته میزان عرضه شـمش فوالدی به حد نصاب نرسـید و عرضه های شـمش لغو شدند. از سـوی دیگر، تولیدکنندگان 
باالدسـتی کـه بخشـی از زنجیـره فـوالد را در اختیار دارنـد، اقدام بـه عرضه مواد اولیـه مانند کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی در 
بـورس کاال کردنـد که با اسـتقبال خریداران مواجه نشـد. با این وجـود در هفته منتهی به 22 مرداد ماه شـاهد انجـام معامالت ورق 
فـوالدی، اسـلب و میلگـرد شـرکت های ورق خـودرو چهارمحال و بختیـاری، فوالد هرمـزگان، فوالد خوزسـتان و فوالد خراسـان در 

بورس کاال بودیم که با استقبال خریداران مواجه و معامله شد.

معامله چهار هزار تنی ورق گالوانیزه   

خودرویی شرکت ورق خودرو

بـر اسـاس نمـودار 1، شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، شـنبه 16 مـرداد مـاه 

چهـار هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بورس کاال 

و  هـزار  چهـار  تقاضـای  بـا  کـه  کـرد  عرضـه 
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در  تختـال  تـن  هـزار   30 خوزسـتان  فـوالد 

بورس کاال فروخت

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 19 مـرداد 

ماه موفق شد 30 هزار تن تختال فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 3 نشان می دهد شرکت فوالد خوزستان، 

در تاریخ سه شنبه 19 مرداد ماه، 30 هزار تن تختال 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرده که با تقاضای 

دو هـزار تنـی در تـاالر اصلـی مواجه شـد و به همین 

میـزان معاملـه صـورت گرفتـه اسـت. ایـن شـرکت 

باقـی تختـال خـود را بـه مچینـگ بـرد کـه بـا 28 

هـزار تـن تقاضـا مواجـه شـد و بـه ایـن ترتیـب 30 

هزار تن عرضه این شرکت به فروش رفت.

بـه  را  فـوالدی  تختـال  خوزسـتان،  فـوالد 

قیمـت 167 هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری 

نداشـت. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت گرفته 

501 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار و 32 تن میلگرد فوالد خراسان  

چهارشنبه 20 مرداد 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، در تاریـخ چهارشـنبه 20 مـرداد مـاه، 10 

هـزار و 32 تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرده کـه بـا تقاضـای 35 هـزار و 266 تنـی 

مواجـه شـده و بـه میـزان 10 هـزار و 32 تـن معامله 

انجام شده است.

»فخـاس«، میلگـرد فوالدی را به قیمت 148 

هـزار و 391 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـه 156 هـزار و 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   651

شرکت از معامله صورت گرفته 157 میلیارد و 

152 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 167 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته 501 میلیارد 

تومان درآمد کسب کرد
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»فملی«، پیشرو  در سرمایه گذاری اثرگذار

راه خروج از رکود، اعطای تسهیالت ارزان قیمت است

افزایش 150 درصدی تورم تولیدکننده بخش معدن
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، این شرکت 

بـا همراهـی سـایر شـرکت های تابعـه، عـالوه بـر 

حمایـت از تولیـد داخـل و همکاری با شـرکت های 

مناطـق  زیرسـاخت های  دانش بنیـان،        توسـعه 

معدنـی و محلـی را بـه گونـه ای بازتعریـف کـرده 

است که بتواند زمینه تحول در مسائل اجتماعی، 

ورزشی و فرهنگی را به وجود آورد. 

کالن  سیاسـت گذاری های   اسـاس  ایـن  بـر 

مدیریتی شرکت مس در مسیری گام برداشته 

اسـت کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناســـان و 

جــــز  نامــــی  نمی تــــوان  داخلـی،  متخصصـان 

سـرمایه گذاری اثرگذار به مثابه رشـد و توسـعه 

هم زمـان تولیــــد محصــــول معــــدنی، مناطـــق 

بومی و جامعه بر روی آن گذاشت.

شکی نیست که تغییر ماهیت سرمایه گذاری 

از  یکـی  تاثیرگـذار  سـرمایه گذاری  بـه  سـنتی 

پیشامدهــــای مثبــــت در تحقــــق برنامه هــــای 

بلندمـدت شـرکت های بـزرگ صنعتـی و معدنـی 

دنیـا بـه حسـاب می آیـد. اهمیـت این موضـوع به 

گونــــه ای اســــت کــــه شرکت هـــای بـزرگ، ضمـن 

اولویت بخشـی بـه سـاختارهای زیسـت محیطی 

حــــوزه اسـتحفاظی معـــادن و فـــرآوری محصـول 

معــــدنی-صنعتی در مناطـــق بومــــی، توسعـــه 

اکتشـاف، استخراج، تولید، زیرسـاخت، فناوری و 

مسـئولیت های اجتماعی را به عنوان مولفه های 

مهم سرمایه گذاری اثرگذار در نظر می گیرند.

صنایع معدنی و سـرمایه گذاری در این حوزه 

شـرکت ملـی صنایع مس ایران، به عنوان یکی از شـرکت های پیشـرو در زمینه سـرمایه گذاری های اثرگذار، سیاسـت خـود را بر پایه 
حفظ منابع و منافع بومی به همراه توسعه و اشتغال فراگیر قرار داده است.

»فملی«، پیشرو  در سرمایه گذاری اثرگذار

جـزو ارکان مهـم توسـعه یافتگی در جوامـع مـدرن 

اسـت. ایـن موضـوع تـا آنجـا اهمیـت می یابـد کـه 

بتـوان به فهـم اثرگذاری محصوالت این بخش پی 

بـرد. یکـی از بخش هـای مهـم در صنایـع معدنـی، 

محصـول صنایـع مس اسـت که بـدون آن، توسـعه 

بسـیاری از ممالـک دنیـا بـا چالـش و وقفـه مواجـه 

خواهد شد. 

تاثیرگذاری محصوالت و مشتقات فلز مس در 

زیرسـاخت های بـه  کار رفتـه در جامعـه شـهری 

و  تجهیـــزات  نقــــل، عمــــران،  و  شامـــل حمــــل  

ماشـین آالت، لـــوازم بـــــا دوام مصــــرفی، بــــرق، 

مخابـرات، فنـاوری و... آنچنـان عمیـــق و قابـل 

 ردیابـی اسـت کـه بـدون در نظـر گرفتـن اهمیت و 

اختـالل  زمینـه،  ایـن  در  سـرمایه گذاری  کارکـرد 

شهرنشـینی  توسـعه  و  تحـول  مسـیر  در  جـدی 

هوشمند به وجود خواهد آمد. 

میـزان  و  سـرمایه گذاری  بـه  توجـه  بنابرایـن 

اثرگـذاری آن بـه عنـوان وجـه تمایـز این مفهـوم در 

سـاختارهای سنت گرا با سـاختارهای مدرن، یکی 

از رهیافت هـای مهـم در صنایع مختلف، بـه  ویژه 

صنایع مس، در سراسر دنیا است.

بـدون اغـراق می توان بر پایه ادله علمی گفت 

که فلز مس ایران جزو با کیفیت ترین محصوالت 

دنیـا بـه حسـاب می آیـد. کیفیـت ایـن محصـول 

ایرانـی، بـا عیـار 99.999 درصـدی، در میـان سـایر 

محصـوالت مشـابه در دنیـا بـه گونـه ای اسـت که 
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قابلیت رقابت با ده کشور برتر دنیا را دارد.

متولیـان صنعـت مـس ایـران، بـه  ویـژه شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران، سـه پارامتـر مهـم را بـرای 

ایـن  در  اثرگـذار  سـرمایه گذاری  بـه  دسـتیابی 

صنعـت، طراحـی و تبییـن کرده انـد: ظرفیت های 

بالقـوه و بالفعـل معدنـی داخـل کشـور، اقتصـادی 

بودن فرایندهای کارکردی در این بخش بر اساس 

و  مالـی  تامیـن  امـکان  بین الملـل،  آزاد  اقتصـاد 

اقتصادی طرح های توسعه ای.

ارزیابی هـای صـورت  گرفتـه در شـرکت مـس 

نشـان می دهنـد کـه صنعـت مـس، به عنـوان یک 

صنعت راهبردی و دارای ارزآوری بسیار، همواره از 

پیشـران های سـرمایه گذاری اثرگـذار در منطقـه 

ایـن  جزئیـات  بررسـی  اسـت.  بـوده  خاورمیانـه 

نـوع  ایـن  شـکوفایی  بـر  تاکیـد  موضـوع، ضمـن 

سـرمایه گذاری طـی یـک دهـه اخیـر در کشـور، 

ملـی  شـرکت  اقدامـات  اثرگـذاری  از  مصداقـی 

صنایـع مـس ایـران در راسـتای تحـول اقتصـادی و 

رفاهی کشور محسوب می شود.

تجربـه راهبـردی مدیریـت در شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران یکی از نقاط ثقل توسعه یافتگی 

بـه حسـاب می آیـد.  در صنایـع معدنـی کشـور 

مفهـوم توسـعه یافتگی در قامـت سـرمایه گذاری 

تولیـد  واسـطه  بـه  زیرسـاخت ها  در  اثرگـذار 

نقطـه  همـواره  مـس،  ملـی  شـرکت  محصـوالت 

اشـتراک سـازمان ها، نهادهـا و متخصصـان بخـش 

دولتی و خصوصی بوده است. 

تاکیـد مدیریـت شـرکت ملـی مـس ایـران بـر 

زمینـه  در  ویـژه  بـه   سـرمایه گذاری  توسـعه 

منظـور  بـه  تاثیرگـذار  جنـس  از  سـرمایه  گذاری 

کاهـش چالش ها و مشـکالت نسـل های آینـده، به 

همراه ایجاد فرصت  طالیی برای مردمان سرزمین 

ایران، از دالیل مهم موفقیت سیاست گذاری های 

اثرگـذار  سـرمایه گذاری  بخـش  در  شـرکت  ایـن 

شناخته می شوند. 

زمینـه  در  توسـعه  بـزرگ  طرح هـای  ایجـاد 

اکتشاف، استخراج، تولید، زیرساخت ها، فناوری، 

خدمات اجتماعی و رفاهی، به همراه حفاظت از 

در  سـوددهی  تضمیـن  و  سـهامداران  منافـع 

بلندمـدت، جـزو نتایج ملموس شـرکت ملی مس 

ایران در زمینه سرمایه گذاری اثرگذار هستند. 

ــــ

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه، جایگاه شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
را در سبد این گروه بسیار ویژه و قابل توجه عنوان کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیـاری، حمیدرضـا عظیمیـان بـا بیـان اینکـه 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برترین 

شـرکت تولیدکننده ورق گالوانیزه  کشـور است، 

از  جوانانـی  همـت  بـه  امـروز  داشـت:  اظهـار 

استان های کم برخوردار، تولیداتی عرضه می شود 

کـه نـه تنهـا در سـطح بازارهـای داخلـی بلکـه در 

بازارهای جهانی عالقمندان خاصی دارد.

وی طرح هـای توسـعه ای بـرای هـر شـرکت را 

خون جاری آن مجموعه دانست و تصریح کرد: 

به زودی و با اجرای طرح های توسعه مدنظر در 

این شرکت، صد درصد نیاز خودروسازان داخلی 

به ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در صنایع 

خودروسازی کشور تامین خواهد شد.

در ادامه مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه از 

زحمـات بی شـائبه مدیریـت و پرسـنل شـرکت 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری قدردانـی 

کـرد و افـزود: خلـق رکـورد افزایـش 61 درصـدی 

تولیـد در چهـار ماهـه نخسـت در سـال 1400 در 

این شـرکت نسـبت به زمان مشـابه در سـال 99 

مجموعـه  ایـن  دسـتاوردهای  دیگـر  از  بیـش 

ارزشمند است؛ چراکه با توان واقعی مجموعه 

محقق شده است.

شـایان ذکـر اسـت در ابتـدای ایـن نشسـت، 

مدیـر عامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیاری ضمن خیر مقدم به میهمانان گزارش 

مبسـوطی در خصـوص شـرایط حاکـم بر شـرکت 

ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری ارائـه کـرد و 

گفـت: بـه رقـم تمامی تحریم هـای ظالمانـه و بر 

اسـاس دسـتاوردهای حاصـل شـده از زمسـتان 

بـرای  را  درخشـان  آینـده ای  تاکنـون،  سـال 99 

مجموعه می توان متصور شد.

تـالش  در  کـرد:  ادغـان  پایـان  در  میرزایـی 

هستیم با همت پرسنل تا پایان سال جاری ضمن 

رسـیدن به ظرفیت اسـمی شـرکت، نگاه ویژه ای 

نیـز بـه تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد در مجتمـع 

فـوالد اسـتان داشـته باشـیم تـا از هـر نیـازی مبـرا 

گشـته و شـاهد رشـد روز افزون این دو مجموعه 

فوالدی در منطقه باشیم.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در 
سبد گروه فوالد مبارکه، جایگاه ویژه ای دارد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، مصطفی صادق زاده 

بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت: از نـکات حائز 

اهمیت در راستای تولید حداکثری و قرارگیری در 

تعمیـرات  و  نگهـداری  پیشـرو،  سـازمانی  تـراز 

تجهیزات به  موقع و دقیق است و تیم تعمیرات و 

راهبری جرثقیل های سقفی فوالدسازی نیز از این 

قانون مستثنا نیست.

اساسـی ترین  از  یکـی  افـزود:  ادامـه  در  وی 

تجهیـزات تولیـد فـوالد در سـایت های مختلـف 

فوالدسـازی در سراسـر دنیا جرثقیل هایی هستند 

که مذاب تولیدی و تجهیزات مربوط به آن را بین 

خطـوط مختلـف بـرای تبدیل به مقاطـع گوناگون 

فوالدی حمل می کنند و آماده  به  کاری و سالمت 

جرثقیل ها تاثیر مستقیم و حیاتی در فرایند تولید 

فـوالد دارد کـه می توانـد بـه  راحتـی همه فراینـد را 

تحت الشـعاع قـرار دهـد و عمـال هرگونـه توقفـی 

ماشـین  بـا  را  مـذاب  تولیـد  قـوس  کـوره  ارتبـاط 

ریخته گری مختل و یا قطع می کند و نهایتا تولید 

فوالد کاهش می یابد و یا قطع می شود.

و  تعمیـرات مکانیـک جرثقیل هـا  کارشـناس 

ترانسـفرکارهای فوالدسازی خاطرنشان کرد: نکته 

دیگر اینکه قطعات و تجهیزاتی مانند چرخ، ریل 

و اسـتراکچر جرثقیـل بـا توجـه به ماهیـت و محل 

فعالیـت جرثقیل هـا از حساسـیت فوق العـاده ای 

برخوردار اسـت و درصد بسـیار زیادی از آماده  به  

کاری تجهیزات در سالمت آن ها است.

صادق زاده بیان کرد: محل فعالیت جرثقیل ها 

در سایت فوالدسازی در ارتفاع 30 متری است. از 

ایـن جهـت انجـام تعمیـرات و ریسـک بـاالی آن هـا 

دارای حساسیت خاصی است که برای نگهداری 

و تعمیرات آن ها نیز باید از افراد متخصص و ماهر 

و کارشناسان دارای این دانش بهره گرفت.

وی تصریـح کـرد: بـا بررسـی صـورت  گرفتـه 

توسـط کارشناسـان و بازرسـان تیـم جرثقیل هـا و 

پایـش دقیـق وضعیـت  و  فنـی سـازه ها  بازرسـی 

ریل های مختلف سـایت که جرثقیل های سقفی 

بـر روی آن هـا تـردد می کننـد، در نهایـت به گزینه 

تعویض ریل های یک ردیف از سالن ریخته گری و 

متالورژی ثانویه به طول 270 متر رسیدیم. با توجه 

به اینکه هرگونه توقفی، چه برنامه ریزی  شده و چه 

اضطراری، به  صورت مستقیم باعث کاهش تولید 

 A120 کارشـناس تعمیـرات مکانیک جرثقیل ها و ترانسـفرکارهای فوالدسـازی فـوالد مبارکه از تعویض 23 شـاخه ریـل 12 متری
خط LFT در این شرکت توسط واحد تعمیرات و راهبری جرثقیل ها و ترانسفرکارهای فوالدسازی خبر داد.

تعویض 270 متر ریل جرثقیل های سقفی سالن 
ریخته گری و متالورژی ثانویه

می شـود، بـازه انجـام ایـن فعالیت نیز بسـیار مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفت تا حداقل زمان توقف 

اعمـال شـود و همچنیـن در راسـتای توقـف دیگـر 

تجهیزات مرتبط باشـد.

و  جرثقیل هـا  مکانیـک  تعمیـرات  کارشـناس 

ترانسـفرکارهای فوالدسـازی گفت: با برنامه ریزی 

دقیق و به موقع جهت توقف جرثقیل های 13 و 14 

حمل مذاب در مدول B و صدور درخواست های 

موردنیـاز و تهیـه بارچارت هـا و دسـتورالعمل های 

و  فعالیـت  ابـزارآالت  و  لـوازم  تهیـه  و  مناسـب 

هماهنگی با واحدهای مختلف اجرایی و نظارتی 

و با نظارت کامل از ابتدا تا انتها، ریل های مذکور 

به میزان 23 شاخه 12 متری طی مدت 12 ساعت 

تعویض شدند.

اقـدام،  ایـن  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  صـادق زاده 

وضعیـت سـالن مذکـور جهـت بهره بـرداری بهتـر و 

افزایش سرعت تولید به جهت اعمال توقف بسیار 

کم در ادامه سال جاری و به صفر رساندن خرابی ها 

و عیـوب و کاهـش مصـرف قطعات یدکـی درگیر با 

این ریل ها به شرایط بسیار مطلوبی رسید.

وی در ادامه از کلیه تیم ها و واحدها از جمله 

دفتـر فنـی 07 و تعمیـرات مرکـزی، بازرسـی فنـی 

سـازه ها و بازرسـی خوردگی کـه طـی ایـن فرایند، با 

همـکاری و هماهنگـی کامـل بـا واحـد تعمیـرات و 

کردنـد  عمـل  فوالدسـازی  جرثقیل هـای  راهبـری 

قدردانی کرد.

و  جرثقیل هـا  مکانیـک  تعمیـرات  کارشـناس 

ترانسفرکارهای فوالدسازی در پایان ابراز امیدواری 

کـرد فعالیت هـای ایمـن بـا حداقـل زمـان توقـف از 

قبیـل فعالیـت مذکـور، همیشـه سـرلوحه شـرکت 

فوالد مبارکه برای قرارگیری در تراز سازمانی پیشرو 

قرار گیرد.
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بر اسـاس آمارهای منتشـر شـده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سـال جاری تا پایان تیر ماه 322 هزار و 919دسـتگاه 
خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی تولید شده است.

رشد 1.2 درصدی
 تولید خودرو در چهار ماه نخست 1۴00

میـزان  ایـن  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

)تولیـد 320 هـزار و 228 دسـتگاه خـودرو( رشـد 

ناچیز 0.8درصدی را نشان می دهد.

آمارهـای  بیش تریـن  گذشـته  ادوار  هماننـد 

تولیـد مربـوط بـه خودروهـای سـواری اسـت. در 

و  هـزار  جـاری 296  سـال  نخسـت  ماهـه  چهـار 

560دسـتگاه خودروی سـواری )91.8 درصد تولید 

خـودرو( در کشـور تولیـد شـد کـه حاکـی از رشـد 

1.2درصدی است.

و  مینی بــــوس  تولیــــد  مــــدت  ایـــــن  در 

میدل باس همچنیـــن کامیونــــت، کامیــــون و 

کشـنده بـا رشـد همـراه شـد، اما خودروسـازان 

در تولیــــد ون، وانــــت و اتوبـــــوس عملکـــرد 

کاهشی داشتند.

تا پایان تیر ماه دو هزار و 590 دستگاه کامیون، 

کامیونـت و کشـنده در کشـور تولیـد شـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال 99 رشد 90.3درصدی 

را نشان می دهد.

همچنین خودروسـازان با تولید 274 دسـتگاه 

مینی بـوس و میدل بـاس رشـد 6.2 درصـدی در 

هم سنجی با سال 99 ثبت کردند.

بـر پایـه ایـن گـزارش، خودروسـازان داخلـی در 

مدت یاد شده 23 هزار و 195دستگاه وانت )افت 

)کاهـش  اتوبـوس  8.3 درصـدی(، 227 دسـتگاه 

13.7درصـــدی( و فقــط 26 دستگـــاه ون )افــت 

67.5درصدی(  تولید کردند.

بررسـی آمارهــــا حاکــــی اســـت 86 هــــزار و 

621دسـتگاه از مجموعـه تولیـدات چهـار ماهـه 

خودروسازان مربوط به عملکرد تیر ماه آن ها است 

کـه در هم سـنجی بـا تیـر مـاه سـال گذشـته افـت 

17درصدی را نشان می دهد.

بزرگ ترین خودروسازان کشور  

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، ایران خودرو و سـایپا 

بـه عنـوان دو خودروسـاز بـزرگ کشـور بیشـترین 

سـهم را با 93.7 درصدی در تولیدات چهار ماهه 

خودروسازان داشتند.

در ایـن میـان، ایران  خودرو با تولیـد 157 هزار و 

در  درصـدی   1.8 )افـت  خـودرو  دسـتگاه   143

بزرگ تریـن  لقـب  گذشـته(  سـال  بـا  هم سـنجی 

داد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  کشـور  خودروسـاز 

همچنین سـایپا با تولیـد 145 هـزار و 313 دسـتگاه 

دومیـن  درصـدی،   1.4 رشـد  ثبـت  و  خـودرو 

خودروساز بزرگ کشور نام گرفت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، مهـرداد توالئیـان، 

معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: پیـرو تولیـدات 

 U33 60 وE1  ریلـی ذوب آهـن، ازجمله ریل هـای

بـرای خطـوط راه آهـن، ریـل  S49 بـرای متـروی 

بهارسـتان، ریـل R18 بـرای معـادن و ریـل زبانـه 

سـوزن، 12 مـرداد مـاه ریـل 54E1 نیز برای متروی 

کالن شـهر تهـران تولیـد شـد تـا کشـور از واردات 

این نوع ریل بی نیاز شود.

وی بـا اشــــاره بــــه کیفیــــت مطلـــوب ریــــل 

ذوب آهن اصفهان که در خطوط ریلی کشور به 

کارگرفتـه شـده اسـت، افـزود: ریلـی کـه امـروز 

تولیـد شـده، پـس از کنتـرل، بازرسـی و بارگیـری 

بـرای متـروی تهـران کـه حجـم باالیی از مسـافر را 

دارد و از حساسـیت ویـژه ای برخـوردار اسـت، 

ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری 

تهـران و حومـه نیـز در این خصوص بیان کـرد: در 

اصفهـان  آهـن  ذوب   60E1 ریـل  از  گذشـته 

اسـتفاده کرده ایم که از کیفیت باالیی برخوردار 

 54E1 اسـت و قطعـا بـا توجـه به اینکـه تولید ریـل

نیـز بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللـی اسـت، 

کیفیت بسیار مطلوبی دارد.

علـی عبدالله پـور در ادامـه خاطرنشـان کـرد: 

در متروی تهران تنها جهت تعمیرات و نگهداری 

سـاالنه بـه 500 شـاخه ریـل 54E1 نیـاز داریـم کـه 

قطعـا شـرکت سـاخت نیـز جهـت توسـعه خطوط 

ریلی متقاضی این محصول است.

وی ایـن متـرو را اولین متقاضی ریـل 54E1 از 

ذوب آهـن اصفهـان معرفـی کـرد و گفـت: سـایر 

متروهـای کشـور از جملـه قطـار شـهری مشـهد، 

متـرو اسالمشـهر و سـایر شـهرها نیـز بـه زودی 

متقاضی این ریل خواهند بود.

بـرای اولیـن بـار در کشـور تالشـگران ذوب آهن اصفهـان در کارگاه نـورد 650 یا همـان کارگاه تولید ریل ملی موفق بـه تولید ریل 
1E54 مطابق با استانداردEN -13674 برای بهره برداری در متروی کالن شهر تهران شدند.

ریل 1E54 ذوب آهن اصفهان، متروی تهران 
را از واردات ریل بی نیاز کرد

راه آهـن  بهره بـرداری  شـرکت  مدیرعامـل 

ریـل در ذوب  تولیـد  و حومـه،  تهـران  شـهری 

آهـن اصفهـان در شـرایط تحریـم را یـک اقـدام 

بسـیار ضروری و اسـتراتژیک برای توسعه حمل 

و نقل ریلی دانسـت و گفت: قبال ریل مترو از 

کشـور اتریش وارد می شـد که با شـدت گرفتن 

و  روسـیه  کشـورهای  از  ناچـار  بـه  تحریم هـا، 

ترکیـه ریـل وارد کردیـم کـه از آن کیفیـت برتـر 

برخوردار نبود، هزینه تعمیر و نگهداری را نیز 

افزایش داد.

عبدالله پور عنوان کرد: در شـرایط تحریم که 

مشـکالت مالـی نیـز وجـود دارد، دغدغـه تامیـن 

بـه  و  مـا اسـت  از مهم تریـن مسـائل  یکـی  ریـل 

تدریـج تامیـن آن حتـی از کشـورهای روسـیه و 

ترکیه هم سخت شد.

آهـن  ذوب  در  ریـل  تولیـد  داد:  ادامـه  وی 

اصفهـان نـه تنهـا صرفه جویـی اقتصـادی دارد و 

مانـع خـروج ارز از کشـور می شـود، بلکـه دغدغـه 

مـا بـرای تامیـن ریـل را از بیـن برد و مهم تر از همه 

اینکـه، وابسـتگی مـا در حمـل و نقـل ریلـی را بـه 

سایر کشورها کاهش داد.  

همچنیـن مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن 

تصریـح کـرد: در ادامـه برنامه تولید ریـل در نورد 

650 و تکمیل سـبد ریل کشـور، هدف ما در این 

ماه تولید ریل 54E1 بود که تسـت شـد و مطابق 

استاندارد EN-13674 به هدف رسیدیم.

محمـد امیـن یوسـف زاده بـا اشـاره به سـابقه 

متـروی  بـرای   S49 ریـل  تولیـد  در  آهـن  ذوب 
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مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات به همراه جمعـی از مدیران ارشـد این مجموعه از شـرکت آهن و فوالد 
ارفع بازدید و با جمعی از مدیران این مجموعه به گفت وگو نشست.

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

ارفـع،  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  عمومـی  روابـط 

امیرحسـین نادری در این بازدید که جمعی از 

شـرکت  معاونیـن  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای 

از  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

بخش هـای مختلـف تولیـدی آهـن و فـوالد ارفع 

بازدید کرد.

در انتهای این بازدید، نادری و هیئت همراه 

در نشسـتی بـا مدیرعامـل و جمعـی از معاونیـن 

شـرکت آهن و فوالد ارفع، به بررسـی مشـکالت و 

چالش های پیش روی این شرکت پرداختند.

در ایـن نشسـت، مدیرعامـل شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع، ضمن عرض خیرمقدم، با برشـمردن 

برخـی از چالش هـای موجـود در شـرکت فـوالد 

ارفـع، اظهـار داشـت: یکـی مهم تریـن چالش های 

بـه  و  فـوالدی  تمامـی شـرکت های  حـال حاضـر 

خصـوص شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع، تامیـن مـواد 

امیـدوار  کـه  اسـت  گندلـه  خصـوص  بـه  اولیـه 

بـا  مشـارکت  و  همـکاری  بـا  بتوانیـم  هسـتیم 

هلدینگ سرمایه گذاری شرکت و توسعه معادن 

و فلزات، این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی در ادامـه ابـزار آمادگـی کـرد، در صورتـی 

که شرایط برای تکمیل زنجیره تولید برای شرکت 

آهن و فوالد ارفع فراهم شـود، این شـرکت بتواند 

افـزوده  ارزش  خـود،  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  بـا 

بیشتری را فراهم کند.

نـادری در سـخنانی  ایـن دیـدار،  ادامـه  در 

ضمن تشـکر از تمامی عوامل و کارکنان شـرکت 

آهـن و فـوالد ارفـع کـه با جدیـت در حال تولید و 

وجـود  بـه  توجـه  بـا  متعـدد  رکوردشـکنی های 

محدودیت های شدید برق هستند، خاطرنشان 

کـرد: قطعـا بایـد بـا برنامه ریزی صحیـح و در نظر 

گرفتن تمامی محدودیت ها و فرصت ها نسـبت 

بـه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع اقدام کرد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات در خصوص تکمیل زنجیره ارزش 

وجـود  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان  نیـز  ارفـع  در 

شـرکت های نـورد در منطقـه، امیـدوار هسـتیم 

بتوانیـم بـا انجـام رایزنی هایـی نسـبت بـه تکمیل 

این زنجیره، گام برداریم.

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
از شرکت آهن و فوالد ارفع

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

بهارسـتان اصفهـان، بیـان کـرد: از خصوصیـات 

ایـن ریـل کـه مخصوص متـرو اسـت و در متروی 

مقاومـت  و  اسـتحکام  مـی رود،  کار  بـه  تهـران 

مسـافری  بـار  تحمـل  میـزان  کـه  اسـت  بیشـتر 

باالیی را دارد.  

وی اذعـان کـرد: سفارشـی کـه در حال حاضر 

داریـم، کمتـر از هـزار تـن اسـت. تولیـد انبـوه ایـن 

ریل کلید خورد و با توجه به استفاده از این ریل 

در متروی تهران، قطعا سفارش های بعدی را هم 

خواهیم داشت.

همچنیـن سرپرسـت کارگاه 650 نیـز اظهـار 

کرد: نسـبت به 60E1 ابعاد کوچک تری دارد، به 

همین دلیل تولید آن سخت تر است.

وی بـا اشـاره بـه اینکه ریل تولیـدی ذوب آهن 

همـه مشـخصات یـک پروفیـل قابـل ارسـال بـرای 

مصـرف را دارد، اضافـه کـرد: در نـورد رسـیدن بـه 

ریل هـا  سـایر  از  سـخت تر   54E1 پروفیـل  ابعـاد 

اسـت؛ بـه همیـن دلیـل پروسـه طراحـی ایـن ریـل 

زمان بسـیاری برده و سـپس تراش غلتک صورت 

گرفـت تـا در نهایـت بـه جمع بنـدی نهایـی بـرای 

تولید رسیدیم.
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از  روابط 

و  معدنـی  شـرکت  بین الملـل  امـور  و  عمومـی 

صنعتـی گل گهـر، ایمـان عتیقـی اظهار داشـت: 

ارزش بـازار نمـاد »کگل« در بـازه زمانـی مـورد 

بررسـی، از یـک میلیون و 493 هزار میلیـارد ریال 

بـه دو میلیـون و 289 هـزار میلیـارد ریـال افزایـش 

یافته اسـت که این رشـد در مقایسـه با بسـیاری 

نمادهای معدنی و همچنین میزان رشد شاخص 

کل بورس اوراق بهادار باالتر بوده است.

بازدهـی  کسـب  دالیـل  عمـده  افـزود:  وی 

در  شـرکت  مناسـب  فـروش  اشـاره  مـورد 

چهارماهه نخسـت سـال جاری )نسبت به دوره 

مشـابه سـال قبل 210 درصد رشـد کرده اسـت(، 

سودآوری مناسب شرکت در سه ماهه نخست 

سـال جـاری )نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 

طرح هـای  اسـت(،  کـرده  رشـد  درصـد   397

توسـعه و چشـم انداز سـودآوری بسـیار مناسـب 

این شرکت در سال 1400 بوده است. 

عتیقی تاکید کرد: با توجه به طرح های توسعه 

و سـودآور مصـوب 10 سـال آینـده گل گهـر در کنـار 

عوامل یاد شده نماد »کگل« در بازار سرمایه مورد 

و  گرفـت  قـرار  سـرمایه  بـازار  فعـاالن  توجـه 

سرمایه گذاران به منظور کسب حداکثر بازدهی و 

تحمـل ریسـک انـدک، سـهام شـرکت گل گهـر را به 

عنوان یک نماد بنیادی قوی با رشد پایدار سودآوری 

در سـنوات آتـی بـا بهره بـرداری از طرح های توسـعه 

برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

مدیرعامل شـرکت معدنی و  صنعتی گل گهر گفت: شـرکت گل گهر با نماد »کگل«، با کسب جایگاه چهارمین شـرکت بزرگ فعال در بازار 
سرمایه کشور از ابتدای سال جاری تاکنون،  موفق به کسب بازدهی 53 درصدی از طریق رشد ارزش بازاری سهام خود شده است.

گل گهر برای اولین بار جایگاه چهارمین شرکت 
بازار سرمایه ایران را کسب کرد

ــــ

عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی گفت: واگذاری شـرکت زغال سـنگ کرمان، به  صورت مسـتقیم یا غیرمستقیم 
)از طریق شرکت سرمایه گذاری فوالد( به استناد مصوبه هیئت وزیران، منتفی شد.

به گزارش »فلزات آنالین«، عفت شریعتی 

در ایـــــن بــــاره اظهــــار داشــــت: در خصـــوص 

زغال سـنگ  معـادن  بـه  مربـوط  موضوعـات 

کرمــــان نشسـتی طـی روزهــــای گذشتــــه بـا 

حضـور نماینـدگان استــــان در مجلـس شـورای 

اسـالمی و مدیرعامــــل صنـــدوق بازنشستگی 

زمینــــــه  ایـــــن  در  و  تشـکیل  کشــــور  فــــوالد 

تصمیم هایی اتخاذ شد.

وی در ادامه افزود: سـاختار جدید صندوق 

مالکیـت  لحـاظ  بـا  کشـور  فـوالد  بازنشسـتگی 

صنـدوق  سـرمایه گذاری  شـرکت  100درصـدی 

مالکیـت  همچنیـن  و  زغال سـنگ  در  فـوالد 

شـرکت  در  فـوالد  بازنشسـتگان  100درصـدی 

سرمایه گذاری صندوق فوالد تعریف می شود.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 

علـت  بـه  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  اسـالمی 

در  وزیـران  هیئـت  مصوبـه  قانونـی  مغایـرت 

واگـذاری شـرکت زغال سـنگ کرمـان، ابطـال آن 

از طریـق هیئـت  اقتصـادی  توسـط کمیسـیون 

تطبیـق مصوبات دولت یا دیـوان عدالت اداری 

در دستور کار قرار گرفته است.

اسـاس  بـر  پایـان عنـوان کـرد:  شـریعتی در 

کمیسـیون  در   1400 مـاه  مـرداد  صورت جلسـه 

فعالیـت  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 

شـرکت معـادن زغال سـنگ کرمـان وابسـته بـه 

شـرکت سرمایــــه گذاری صنــــدوق فــــوالد بـــــه 

صـورت سـابق بـا مالکیت صندوق بازنشسـتگی 

فوالد کشور ادامه خواهد یافت.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، پیـش از ایـن نیـز 

کارگــــران معــــادن زغال سـنگ کرمــــان ریشــــه 

مشـکالت خـود را در واگـذاری ایـن معـادن اعـالم 

کرده و خواستار توقف آن شده بودند.

عضـو  و  کارگـران  نماینـده  زمانـی،  یداللـه 

اسـتان  زغال سـنگ  معـادن  کارگـری  شـورای 

کرمـان نیـز پیش تر اظهــــار داشتــــه بـود: پس از 

گذشـت 14 مـاه از اعتراضـات اردیبهشـت  مـاه 

سـال 99 بسـیاری از مشـکالت ما شـبیه گذشته 

بـر جـای خـود ثابـت مانـده اسـت؛ وی خواهـان 

لغو واگذاری این شرکت شده بود.

واگذاری معادن زغال سنگ کرمان منتفی شد

خبر خوش مدیرعامل گل گهر برای سهامداران؛

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
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مدیرعامـل مجتمـع صنعتی اسـفراین گفت: کارشناسـان این مجتمع برای نخسـتین بار در کشـور موفق به تولید شـمش با مقطع 
گرد، به روش ریخته گری مداوم )CCM( شدند.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی مجتمـع صنعتـی اسـفراین، علـی ملک، 

ضمـن تبریـک این موفقیت بزرگ اظهار داشـت: 

ایـن شـمش ها بـا قطرهـای 250-365-420-460 و 

530 میلی متر با طول حداکثر 6000 میلی متر در 

دو خـط مجـزا و بـا کیفیـت قابـل قبولی )کیفیت 

سـطحی و داخلـی( تولیـد شـدند و بـرگ زریـن 

دیگری از افتخارات مجتمع صنعتی اسفراین را 

ثبـت کـرده و بـا همـت پرسـنل زحمت کـش ایـن 

مجتمـع، عمـال شـعار تولیـد، پشـتیبانی ها و رفـع 

محقـق  تحریم   هـا  سـخت  شـرایط  در  را  موانـع 

کردند و این نشانه بارزی از خودباوری و نگاه به 

توانایی های داخلی است.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا همـت متخصصـان 

این مجتمع عظیم صنعتی، تولید انبوه شـمش 

در قطـر 530 میلی متـر آغـاز شـد و تسـت قالـب 

630 میلی متر نیز به زودی و با توجه به سفارش 

مشتری در برنامه تولید قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل مجتمع صنعتی اسـفراین با بیان 

اینکه در سال 1400 در این خط تولیدی 50 هزار 

تـن محصـول را هدف گذاری کرده ایـم، افزود: با 

تولیـد محصـوالت بـه روش ریخته گری مـداوم، 

زمـان تولیـد محصـول کاهـش یافتـه و همچنیـن 

قابـل  کاهـش  تولیـد،  مسـتقیم  هزینه هـای  در 

توجهـی در هزینه هـای تولیـد شـمش به نسـبت 

روش تکبـاری و کاهـش زیـادی در میـزان پـرت 

سـر و تـه خواهیـم داشـت و همچنیـن عـدم نیاز 

انجمـاد  و  راهگاهـی  سیسـتم  از  اسـتفاده  بـه 

بسـیار  تاثیـر  آبگـرد،  مسـی  قالـب  در  شـمش 

مطلوبـی از لحـاظ کیفیـت شـمش تولیـدی از 

دیدگاه متالورژیکی همچون جدایش عنصری و 

ناخالصی خواهد داشت.

یـادآور شـد: عمـده محصـوالت خـط  ملـک 

ریخته گـری مـداوم در صنایع حمل و نقل ریلی 

و بـه طـور خـاص تولیـد لوله هـای بـدون درز در 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  پایین دسـتی،  صنایـع 

کشـور  کالن  اهـداف  پیشـبرد  در  و  می گیـرد 

کمک بزرگی خواهد کرد.

در  اسـفراین  صنعتـی  مجتمـع  مدیرعامـل 

پایـان ادغـان کـرد: سیاسـت کلـی و خـط مشـی 

شـرکت در مسـیر رونـق و موفقیـت هرچـه بهتـر 

ایـن مجموعـه اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا تمـام 

مجتمـع  ایـن  پویایـی  و  اعتـال  راسـتای  در  قـوا 

عظیم صنعتی قدم های موثری برداریم و آماده 

هسـتیم تـا همچـون گذشـته در رشـد و تعالـی 

و  تـالش  اسـفراین  صنعتـی  مجتمـع  شـرکت 

وظایف خود را در انجام این تعهد به عالی ترین 

وجه ایفا کنیم.

تولید  شمش با مقطع گرد
 و سایز باال به روش ریخته گری مداوم
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، غالمرضا مالطاهری با بیان این 

مطلب اظهار داشت: در قرارداد پژوهشی انجام 

شـده بین ایمیدرو و دانشـگاه تهران تحت عنوان 

»ارائـه و اجـرای مـدل ارزیابـی طـرح واکنـش در 

نتایـج  ارزیابـی  و  تحلیـل  و  اضطـراری  شـرایط 

و  ارزیابـی  تابعـه، مطالعـه،  واحـد  حاصلـه«، 42 

بررسی شدند.

ارزیابـی  طـرح  از  حاصـل  نتایـج  افـزود:  وی 

محصـول  کـه  اضطـراری  شـرایط  در  واکنـش 

پیگیری هـای مشـترک دفاتـر تخصصـی ایمیـدرو 

شـامل »آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری« و »ایمنـی، 

بهداشـت، محیط زیسـت و انرژی« بوده و در سـه 

مدیریتـــــی«،  »سیستم هـــــای  شامــــل  حــــوزه 

»فوریت های پزشکی و اورژانس« و »سیستم های 

اعالم، اطفا و آتش نشانی« بررسی شده است.

ضرورت برگزاری 22 دوره آموزشی  

مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو بـا 

ایـن  از  شـده  ارائـه  گـزارش  جزئیـات  بـه  اشـاره 

پژوهـش تصریـح کـرد: با توجه به نتایج حاصله از 

ارزیابـی واحدهـای تابعـه ایـن سـازمان، ضـرورت 

مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو از تدوین مـدل ارزیابی طـرح واکنش در شـرایط اضطـراری برای واحدهـای معدنی و 
صنایع معدنی تحت پوشش این سازمان توسط یک گروه پژوهشی خبر داد.

تدوین مدل ارزیابی طرح واکنش در شرایط اضطراری 
برای معادن و صنایع معدنی

اجـرای 22 دوره آموزشـی بـرای آشـنایی مدیـران، 

حوزه هـای  بـا  معـادن  کارگـران  و  کارشناسـان 

مختلف بهداشت و ایمنی اعالم شده است.

وی ادامـه داد: از جملـه دوره هـای توصیـه 

راه انـدازی  و  نصـب  تسـت،  بازآمـوزی  شـده، 

 ،)SCBA( تنفسـی  سیسـتم های  و  کپسـول ها 

آمـوزش  کرونـا،  بـا  مقابلـه  اقدامـات  بازآمـوزی 

پمپ هــــای  و  تجهیــــزات  و  ابــــزار  شناخــــت 

آتش نشـانی، ارزیابـی ریسـک حریـق، شناسـایی 

افســــری  دوره  برگــــزاری  و  خطرنــــاک  مــــواد 

آتش نشانی است.

پیشنهاداتی برای ایمن سازی معادن  

مالطاهـری دربـاره پیشـنهادات پژوهـش یـاد 

شـده بـرای ایمن سـازی معادن کشـور عنـوان کرد: 

تدویـن یـا بازنگری دسـتورالعمل های متناسـب با 

نحـوه  در  بازنگـری  اضطـراری،  شـرایط  مدیریـت 

کنتـرل عملیـات فعالیت هـای جـاری، به  سـازی و 

هشـداردهنده  سیسـتم های  و  تابلوهـا  نصـب 

ازجمله این پیشنهادات است.

وی ادامـه داد: تامیـن نیـروی متخصـص و 

اتـاق  زیرسـاخت  تامیـن  دانـش،  سـطح  ارتقـای 

ارتباطـی،  زیرسـاخت های  تامیـن  مدیریـت، 

یـا بازنگـری فهرسـت شـرایط اضطـراری  تدویـن 

حـوادث،  برابـر  در  واکنـش صحیـح  و  محتمـل 

تدوین مکانیزم و اجرای ارزیابی ریسک حریـــق 

و بازنگــــری ساختـــار تیم های عملیاتی بحران و 

بازنگـری سـاختار مدیریـت و فرماندهـی بحران، 

بـرای  مذکـور  پیشـنهادات  از  دیگـری  بخـش 

ایمن سازی معادن است.
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در بهار 1400 ثبت شد؛

به گزارش »فلزات آنالین«، در فصل بهار ١4٠٠ 

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش 

معـدن نسـبت بـه فصـل قبـل )تـورم فصلـی( بـه 

٣٨.٧درصد رسـید که در مقایسـه با همین اطالع 

واحـد درصـد  در زمسـتان سـال گذشـته، ٨,٢5 

افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج 

اسـتخراج  درصـد،   ٣٢.٧ معـادل  زغال سـنگ 

اسـتخراج سـایر  و  فلـزی 40.4 درصـد  کانه هـای 

معـادن 24.4 درصـد بـوده اسـت. تـورم فصلـی هر 

سـه گـروه عمـده اسـتخراج زغال  سـنگ، اسـتخراج 

کانه  هـای فلـزی و گروه اسـتخراج سـایر معـادن در 

مقایسه با فصل قبل افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه  

در فصـل بهـار ١4٠٠ درصـد تغییـرات شـاخص 

قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل 

بـه  نقطـه(  بـه  نقطـه  )تـورم  قبـل  سـال  مشـابه 

154.1درصد رسـید. به عبارتی، میانگین قیمت 

دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای 

فـروش محصـوالت آن هـا در داخـل کشـور، در 

فصـل بهـار سـال جـاری نسـبت بـه فصـل بهـار 

سـال٩٩، 154.1 درصـد افزایـش دارد. تـورم نقطـه 

بـه نقطـه بخـش معـدن در فصـل زمسـتان سـال 

فصـل  در  اسـت.  بـوده  گذشـته، ١١٣.٧ درصـد 

مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه 

استخــــراج زغــــال سنگ معـادل 126.5 درصــــد، 

و  درصــــد  فلــــزی 166.2  کانه هــــای  اسـتخراج 

اسـتخراج سـایر معـادن ٧٧.١ درصـد اسـت. تورم 

نقطـه بـه نقطـه در گـروه اسـتخراج زغال سـنگ، 

گروه هـای اسـتخراج کانه هـای فلـزی و اسـتخراج 

سـایر معـادن در مقایسـه بـا فصـل زمسـتان سـال 

گذشته افزایش داشته است.

تورم ساالنه  

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، درصـد تغییرات 

میانگین شـاخص کل قیمت تولیدکننده بخش 

معـدن در چهـار فصـل منتهـی بـه فصـل بهـار 

سـال١4٠٠ نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال قبـل 

)تورم ساالنه( به ١١٢.٣ درصد رسید که نسبت 

واحـد   ٣٢.5 قبـل  فصـل  در  اطـالع  همیـن  بـه 

درصـد افزایـش نشـان می دهـد. در فصـل مـورد 

بررسـی، تـورم سـاالنه مربـوط بـه گروه اسـتخراج 

اسـتخراج  درصـد،   99.4 بـا  برابـر  زغال سـنگ 

کانه هـای فلـزی ١٢٠.١ درصـد و اسـتخراج سـایر 

معادن 61.7 درصد است.

بـر اسـاس گزارش مرکز آمـار ایران، میانگین قیمت دریافتی توسـط فروشـندگان مواد معدنی بـه ازای فروش محصـوالت خود در 
داخل کشور، در فصل بهار 1400 نسبت به فصل بهار سال گذشته، 154.1 درصد افزایش دارد.

افزایش 150 درصدی تورم تولیدکننده بخش معدن
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سـخنگوی انجمـن تولیدکنندگان لـوازم خانگی، کمیاب شـدن قطعه در این صنعـت را رد کرد و خواسـتار اعطای تسـهیالت ارزان 
قیمت از سوی دولت برای تحریک تقاضای مولد شد.

راه خروج از رکود، اعطای تسهیالت ارزان قیمت است

به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا غزنوی 

اظهار داشت: عموما واردات قطعات تولید لوازم 

خانگـی بـا چمدان مربوط بـه واحدهای زیر پله ای 

است و آن ها با کمبود قطعه مواجه می شوند.  

بـه گفتـه وی، مشـکالت مربـوط بـه تحریـم و 

مقیـاس  امـا  دارد،  وجـود  همچنـان  ارز  تامیـن 

شـرکت های بـزرگ و پیشـران اقتصـاد در صنعـت 

لوازم خانگی به قدری بزرگ است که جابه جایی 

قطعه با چمدان برای آن ها خنده دار است.  

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 

در ادامه تصریح کرد: شرکت های پیشران اقتصادی 

علی رغـم تحریـم، بیمـاری کرونـا و شـرایط سـخت 

واردات قطعـات و مـواد اولیـه بـه لحـاظ داخلـی و 

بین المللی، کار خود را انجام می دهند، اما هزینه 

آن بیشتر است. چرا کارآفرینان بزرگ صنعت لوازم 

خانگی یاد گرفته اند چگونه تحریم را بی اثر کنند و 

دور بزنند، اما شاید برخی شرکت های سطح پایین 

بـا تولیـد کـم و شـرکت های زیـر پلـه ای بـرای تامین 

قطعه با مشکل مواجه باشند.  

غزنـوی بـا اشـاره بـه فعالیـت شـرکت هایی کـه 

پرسـنل آن هـا از 10 هـزار نفـر گذشـته، اظهـار کـرد: 

بعضـی از ایـن شـرکت ها روزانـه سـه هـزار ماشـین 

لباسشـویی یـا یخچـال »سـاید بـای سـاید« تولیـد 

می کننـد. صنعـت لـوازم خانگی تغییر کـرده، به 

طوری که سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 

78 درصد افزایش تولید و در سـه ماه اول امسـال 

نسـبت بـه سـال گذشـته 30 درصـد افزایش تولید 

صورت گرفته است.  

بنـگاه و  اینکـه صرفـه مقیـاس  بیـان  بـا  وی 

صرفـه مقیاس صنعت در صنعـت لوازم خانگی 

اهمیـت دارد، تصریـح کـرد: صنعـت باید بتواند 

در عرصه جهانی وارد رقابت شـود و در مقیاس 

بهینه قرار گیرد. برای مثال، در صنعت یخچال 

ممکـن اسـت نیـاز کشـور حـدود یـک میلیـون و 

500 هـزار دسـتگاه باشـد کـه صنعـت بایـد نیـاز 

بـازار را برطـرف کنـد. مقیـاس همیـن رقـم یـک 

سـه  اگـر  اسـت.  دسـتگاه  هـزار  و 500  میلیـون 

پیشـران اقتصـادی داشـته باشـیم کـه هـر کـدام 

بتوانند 500 دستگاه تولید کنند به معنی صرفه 

مقیـاس در سـطح بنـگاه اسـت. اگر میـزان تولید 

بنـگاه پایین تـر از ایـن رقم باشـد، مقیـاس رعایت 

نشـده اسـت. بنابرایـن هـر گونـه سـرمایه گذاری 

باید بر اساس مقیاس صورت گیرد.  

به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 

خانگی در شرایط امروز بازار، صنعت لوازم خانگی 

تقریبـا در حـال نزدیـک شـدن بـه مقیـاس اسـت. 

یعنـی یـک کارخانه با سـه شـیفت کاری می تواند 

کاری کنـد کـه هزینـه آن کمتـر شـود؛ چراکـه اگـر 

قرار باشـد همان هزینه ثابت انجام شـود، اما یک 

شـیفت فعـال باشـد اتـالف منابـع شـده اسـت. به 

عبـارت دقیق تـر، در حـال حاضـر صنعـت لـوازم 

خانگـی شـرایطی دارد کـه بـا هزینـه ثابـت سـه 

شیفت فعالیت می کند که نشان دهنده نزدیکی 

به مقیاس است.  

غزنوی با بیان اینکه باید به مقیاس اقتصادی 

برسیم تا در نتیجه آن در بخش تحقیق و توسعه، 

بازاریابـی و رضایتمنـدی مشـتری هزینـه کنیـم، 

تصریـح کـرد: بـرای رسـیدن بـه ایـن نقطـه بایـد بـه 

مقیاس اقتصادی برسـیم و موارد یاد شـده در یک 

چرخه عمل می کنند. اگر مقیاس باال باشد هزینه 

سـربار بـه تعـداد تقسـیم و منجـر بـه پاییـن آمـدن 

قیمت و رضایتمندی مشتری می شود.  

وی همچنیـن بـا اشـاره به رکـود حاکم بر بـازار، 

اظهار کرد: به هر حال با توجه به ازدواج ها و موارد 

دیگـر، مصـرف وجـود دارد. بخشـی از رکود هم به 

دلیل شرایط سیاسی تا زمان استقرار دولت جدید 

بود که با مشخص شدن وزرا تمام می شود.  

سـخنگوی  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

معتقـد  خانگـی،  لـوازم  تولیدکننـدگان  انجمـن 

اسـت بـه دلیـل گرانـی کاالهـا، دولـت بایـد بـرای 

تحریـک تقاضـای مولد، تسـهیالت ارزان قیمت 

در اختیار مردم قرار دهد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:
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روح اللـه  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عباس پور، در توضیح نشست کمیسیون صنایع 

نشسـت  در  داشـت:  اظهـار  مجلـس  معـادن  و 

کمیسـیون، بررسـی طرح اصالح موادی از قانون 

بـرای صـدور  و  اتمـام رسـید  بـه  معـادن کشـور 

اسـتعالم مربـوط بـه بهره بـرداری معـادن، بایـد از 

زیسـت،  محیـط  سـازمان  ماننـد  دسـتگاه هایی 

منابع طبیعی و... استعالم گرفته شود.

نماینـده مردم بوئیـن زهرا و آوج افزود: طبق 

قانـون قبلـی ایـن دسـتگاه ها بـرای ارائـه پاسـخ 

مربوطـه دو مـاه مهلـت داشـتند کـه بـر اسـاس 

اصـالح کمیسـیون ایـن مدت به یـک ماه کاهش 

پیدا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور، صندوق 

بـه  معدنـی  فعالیت هـای  سـرمایه گذاری  بیمـه 

منظور حمایت از معدن داران تشکیل می شود.

سـخنگوی  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

کمیسـیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشـان 

کرد: طبق طرح اصالح موادی از قانون معادن 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  کارکنـان  کشـور، 

تجـارت و نزدیـکان درجـه یـک آن هـا نمی توانند 

مجوز بهره برداری و اکتشاف دریافت کنند.

سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس شـورای اسـالمی از اتمـام بررسـی و تصویب طرح اصـالح موادی از قانـون معادن 
کشـور در این کمیسـیون خبر داد و گفت: بر اسـاس ایـن طرح، صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیت های معدنـی به منظور حمایت 

از معدن داران تشکیل می شود.

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تشکیل می شود

ــــ

سـخنگوی صنعـت بـرق کشـور گفـت: امـروز نیاز مصـرف بـرق بـه 65 هـزار و 107 مـگاوات رسـید و با توجـه به افزایـش دما 
پیش بینی می شود که این میزان مجددا مرز 66 هزار مگاوات را پشت سربگذارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مصطفـی رجبی 

مشهدی با اشاره به اینکه امروز روند نیاز مصرف 

بـرق بـه 65 هـزار و 107 مـگاوات رسـیده اسـت، 

اظهـار داشـت: پیش بینـی می شـود بـا توجـه بـه 

افزایـش دمـای هـوا در روزهـای آینـده ایـن میـزان 

مجددا مرز 66 هزار مگاوات را پشت سر بگذارد و 

رکوردهای جدیدی را ثبت کند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه گذر 

از ایـن شـرایط نیازمنـد همـکاری همـه مشـترکان 

است، خاطرنشان کرد: سعی می کنیم با همکاری 

صنایـع عمـده و بـزرگ بـرای کاهـش مصـرف، ایـن 

هفته را نیز بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

وی ادامـه داد: بـا ایـن حال کمک مردم بسـیار 

موثر است و با کمک مردم می توانیم این هفته را 

که هفته گرمی است، بدون مشکل و قطعی برق 

در بخش خانگی سپری کنیم.

رجبی مشـهدی پیش بینی کرد: روند کاهش 

دمای هوا از اواخر هفته جاری آغاز و تراز تولید و 

مصرف برق متعادل شود.

بـر اســــاس گزارشـی از مهـــــر، سخنگــــوی 

صنعت برق کشور در پایــان در خصوص انتشار 

در  سـرم  کمبـود  ارتبـاط  بـر  مبنـی  اخبـاری 

داروخانه هـا و قطعـی بـرق گفـت: ایـن اخبـار از 

پایــــه بی اســـاس است و باید تاکیــــد کــــرد کـــه 

صنعت بـــــرق تا حـــــد امکـــان بـــرق واحدهـــای 

تولیدی اقالم بهداشتی و ضروری بیمارستان ها 

را قطع نکرده است.

پیش بینی افزایش مصرف برق به بیش از 66 هزار مگاوات

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:
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طبـق برآوردهـای انجام شـده، هزینه مورد نیاز زیربناهـای بخش معدن و صنایع معدنـی به منظور تحقق اهداف چشـم انداز 1404 
بیش از 19 میلیارد دالر بوده که 68 درصد از این رقم مربوط به زنجیره فوالد است.

ضرورت سرمایه گذاری 1۹ میلیارد دالری برای توسعه 
زیربناهای بخش معدن

امـور  تامیـن  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

زیربناها برای بخش خصوصی ازجمله آب، جاده، 

سیاسـت های  راسـتای  در  بـرق،  و  ریلـی  خـط 

توسـعه ای سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( انجام می شود.

در این میان، تامین پایدار آب معدن و صنایع 

معدنـی، از جملـه اقدامـات اساسـی اسـت کـه 

راهبری این مهم از سوی ایمیدرو و سرمایه گذاری 

آن توسـط شـرکت های بـزرگ و همـکاری بانک هـا 

انجام شد.

در سـال گذشـته قطعـات یـک تـا سـه خـط 

انتقال آب از خلیج  فارس به فالت مرکزی ایران 

)سـیرجان، سرچشـمه و اردکان( افتتاح و سـپس 

عملیـــــات اجرایــــی ســــه خـط انتقــــال آب از 

و  خراسـان رضوی  اسـتان های  بـه  فـارس  خلیج  

اصفهان و همچنین از دریای عمان به سیستان 

و بلوچسـتان آغـاز شـد. همچنیـن امسـال تامین 

زیربناهـای مورد نیـاز راه و برق برای 56 معدن، 

طراحی شده و اجرایی می شود.

مبادلـه تفاهم نامـه سـاخت 778 کیلومتـر راه 

سـرمایه گذاری  بـا  سـنگان  بافـق-  سـنگان  آهـن 

81هـزار میلیـارد ریالـی بـا وزارت راه و مشـارکت 

بخـش خصوصـی، شـروع عملیـات اجرایـی جـاده 

ناحیه سـنگان، با ارزش هشـت  هزار میلیارد ریال 

در قالـب قـرارداد مشـارکت و مبادلـه تفاهم نامـه 

سـاخت اتوبـان المـرد- پارسـیان بـا سـرمایه گذاری 

10هزار میلیارد ریال در راستای اهداف توسعه ای 

ایمیدرو انجام می شود.

از سوی دیگر، ایمیدرو توسعه مناطق صنایع 

اختیــــار  در  کــــه  تسهیــــالتی  بــــا  را  انرژی بـــــر 

سـرمایه گذاران قـرار می دهـد، از ابتـدای دهـه 80 

عملیاتی کرده است.

اکنـون ایمیـدرو عـالوه بـر منطقه ویـژه صنایع 

معدنی و فلزی خلیج  فارس در غرب بندرعباس، 

توسعه مناطق ویژه المرد در جنوب استان فارس، 

پارسیان در غرب استان هرمزگان و نیز کاشان را با 

صنایـع  بخـش  در  سـرمایه گذار  جـذب  هـدف 

معدنی کشور را در حال اجرا دارد.

بـه گـزارش ایرنـا، زنجیره تولید فـوالد به فرایند 

تولید فوالد از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش 

فـوالد گفتـه می شـود. بـه  طـور کلـی ایـن زنجیـره 

شـامل اسـتخراج سـنگ آهـن از معـدن و سـپس 

بخـش  بـه  آن  ورود  و  کنسـانتره  بـه  آن  تبدیـل 

فوالدسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است.

فـوالد،  پایـش طـرح جامـع  طبـق جدیدتریـن 

ظرفیت هـای ایجـاد شـده تـا پایـان سـال 99 شـامل 

39.4 میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد شـمش فـوالد، 

37.18 میلیون تن آهن اسفنجی، 66.75 میلیون 

تن گندله و 64.11 میلیون تن کنسانتره است.

تولیـد محصـوالت این زنجیـره تا پایان سـال 99 

مشـتمل بـر تولیـد 30.7 میلیـون تـن فـوالد خـام، 

31.14 میلیون تن آهن اسفنجی، 46.06 میلیون تن 

گندله، 50.06 میلیون تن کنسانتره و 104.1میلیون 

تن سنگ آهن بود.

امـروز افـزون بـر 60 میلیـارد تـن ذخیره معدنی 

در سـطح کشـور شناسـایی شـده کـه از ایـن رقـم 

بقیـه  و  قطعـی  ذخیـره  تـن  میلیـارد  حـدود 37 

احتمالی اسـت. شـمار مواد معدنی اکتشافی در 

کشور 68 ماده است که سهم مصالح ساختمانی 

نسبت به فلزی غالب است.

ایـران دارای 10 هـزار و 400 معـدن دارای پروانـه 

بهره بـرداری اسـت کـه پنـج  هـزار و 600 معـدن آن 

فعال است.
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

عبـاس جرجانـی بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت از 

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری 

قاینـات،  شهرسـتان های  در  کـه  اسـت  زریـن 

طبـس، بشـرویه و نهبنـدان فعالیـت خواهد کرد 

اظهـار داشـت: ایـن شـرکت به عنـوان بزرگ ترین 

تولید کننــــده کنسانتــــره سرب و روی کشــــور، 

مرکـزی،  یـزد،  قزویـن،  زنجـان،  اسـتان های  در 

کرمان و ... فعالیت می کند.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

خراسـان جنوبـی گفـت: ایجـاد ارزش افـزوده و 

ارزش  کـه  محصولـی  بـه  خـاک  کـردن  تبدیـل 

صادراتی دارد، از مهم ترین اهداف این هلدینگ 

اقتصادی است.

جرجانـی بـا اعـالم این مطلب که در راسـتای 

بهـره  و  سـرمایه گذاری  طـرح  تفاهم نامـه،  ایـن 

بـرداری در معـادن و صنایـع معدنـی در سـطح 

استان عملیاتی می شود افزود: مدت اجرای این 

طـرح 36 مـاه اسـت و درقالـب ایـن تفاهم نامـه بـا 

شـرکت  تومانـی  میلیـارد   500 سـرمایه گذاری 

شـرکت های  از  گسـتران  زنجـان  کیمیـای 

اشـتغال  زمینـه  زریـن،  هلدینـگ  زیرمجموعـه 

500نفر به صورت مسـتقیم و یک هزار و 200 نفر 

نیز به شکل غیر مستقیم فراهم می شود.

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان جنوبی گفت: در سـیزدهمین جلسـه سـتاد توسـعه خاوران، تفاهم نامه ای به مبلغ 
500 میلیارد تومان با شـرکت کیمیای زنجان گسـتران و در راسـتای سـرمایه گذاری و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی اسـتان 

مبادله شد.

مبادله تفاهم نامه 500 میلیارد تومانی با بزرگ ترین 
تولیدکننده کنسانتره سرب و روی کشور

ــــ

رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفـت: طرح های زیرسـاختی در منطقه ویـژه صنایع انـرژی بر المرد با هـدف آماده سـازی زمینه برای 
فعالیت سرمایه گذاران اجرا می شود.

به گزارش »فلزات آنالین«، وجیه الله جعفری 

در نشست بررسی توسعه زیرساخت های منطقه 

بـا  اظهـار داشـت:  انرژی بـر المـرد  ویـژه صنایـع 

فعالیــــت  بـرای  زمینـــــه  آماده ســــازی  هــــدف 

سـرمایه گذاران، هـزار و 200 میلیـارد تومـان طـرح 

زیرساختی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد، 

اجرا می شود.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو ادامـه داد: در 

سال جاری 500 میلیارد تومان طرح زیرساختی در 

بخش جاده، برق، گاز و آب، وارد عملیات اجرایی 

شده است.

نیـز  آینـده  کـرد: در هفته هـای  تصریـح  وی 

700میلیـارد تومـان طـرح زیربنایـی و زیرسـاختی 

جدیـد در منطقـه ویژه صنایـع انرژی بر المـرد وارد 

مرحله اجرایی می شود.

جعفـری تاکیـد کـرد: تـا کمتـر از دو مـاه دیگـر 

تمامی پیمانکاران حوزه زیرساختی در این منطقه 

فعالیت را آغاز می کنند.

بـا  پایـان  در  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

اشـاره بـه اینکـه سـاماندهی امـور زیرسـاختی از 

اقدامـات اساسـی در منطقـه ویـژه المـرد بـوده 

است، گفت: آماده سازی و توسعه زیرساخت ها، 

گامـی بـرای تسـهیل حضـور سـرمایه گذاران در 

این منطقه است.

همچنیـن در ایـن نشسـت احسـان انصـاری، 

مدیر عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد نیز 

اقدامـات  گرفتـن  شـتاب  از  گزارشـی  ارائـه  بـا 

توسـعه ای در این منطقه بیان کرد: از خرداد ماه 

سال جاری شاهد از سرگیری فعالیت آب شیرین 

بـه صنایـع و  منطقـه و ارائـه خدمـات مربوطـه 

طرح ها شده ایم.

بر اسـاس گزارشـی از صدا و سـیما، مدیرعامل 

منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد ادامه داد: پیش 

از ایـن ارائـه زیرسـاخت های منطقـه، عمدتـا بـه 

جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  راه انـدازی 

معطوف شده بود که در حال حاضر سایر طرح ها 

نیز از زیرساخت ها بهره مند می شوند و اکنون در 

حـال شـتاب بخشـیدن بـه ارائـه زیرسـاخت ها بـه 

سرمایه گذاران منطقه هستیم.

اجرای طرح های زیرساختی المرد با یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار
رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:
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رئیـس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس با اشـاره به اهمیت تقویت همکاری هـای اقتصادی میان ایران و برزیل، گفت: کمیسـیون 
صنایع مجلس از توافقات میان دو مجلس در حوزه معادن حمایت می کند.

مجالس ایران و برزیل می توانند روابط 
دولت ها و تجار را تسهیل کنند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عزت الله اکبری 

معـادن  رئیـس کمیتـه  بـا  دیـدار  تاالرپشـتی در 

شـورای  داشـت: مجلـس  اظهـار  برزیـل  پارلمـان 

اسـالمی از گسـترش همکاری هـای پارلمانـی بـا 

پارلمان برزیل و انتقال تجربیات میان قوای مقننه 

دو کشور استقبال می کند.

رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس، 

تقویـت همکاری هـای اقتصادی دو کشـور را مهم 

ارزیابـی کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 

فـراوان ایـران و برزیـل، پارلمان هـای دو کشـور بایـد 

تالش کنند روابط تجار و دولت ها را برای استفاده 

از این ظرفیت ها تسهیل کنند.

کـردن  عملیاتـی  ضـرورت  بـر  ادامـه  در  وی 

توافقات دو طرف تصریح کرد و افزود: کمیسیون 

صنایع و معادن از اجرایی کردن توافقات فی مابین 

در زمینه معادن حمایت می کند.

اکبری تاالرپشتی در پایان خاطرنشان کرد: در 

بازه هـای زمانـی مشـخص بـر رونـد اجرایـی شـدن 

توافقـات فی مابیـن نظـارت می کنیـم و از طریـق 

سـفرای دو کشـور پیگیر عملیاتی کردن توافقات 

خواهیم بود.

ضرورت ورود بخش خصوصی برای   

گسترش تجارت میان دو کشور

ریـکاردو ایـزار نیـز در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه 

قدمت 118 ساله روابط اقتصادی دو کشور، اظهار 

داشـت: روابـط ایـران و برزیـل در طـول ایـن مـدت 

همـواره در جریـان بـوده و امیدواریـم بـا اسـتقرار 

کابینـه در دولـت جدیـد ایـران فصـل تـازه ای از 

همکاری ها را شروع کنیم.

قوانیـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 

سـرمایه گذاری در معـادن برزیـل در حـال تغییـر 

اسـت، یـادآور شـد: برزیـل بیـش از 200 هزار معدن 

شـرکت های  سـرمایه گذاری  مسـتعد  کـه  دارد 

کوچک و متوسط هستند و امیدواریم شرکت های 

ایرانی هم در این معادن سرمایه گذاری کنند.

رئیـس  ملـت،  خانـه  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

کمیته معادن پارلمان برزیل در پایان بر ضرورت 

تبـادل هیئت هـای پارلمانـی و تجـاری میـان دو 

پارلمان هـا  کـرد:  خاطرنشـان  و  تاکیـد  کشـور 

می تواننـد زمینه هـای روابط تجـاری و اقتصادی 

بخش هـای  و  تجـار  ایـن  ولـی  کننـد  فراهـم  را 

بـه صـورت  می تواننـد  کـه  هسـتند  خصوصـی 

عملیاتـی بـر افزایـش سـطح مـراودات فیمابیـن 

تاثیرگذار باشند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
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شـرکت لوله سـازی اهـواز بـا تولید 515 کیلومتـر لوله فـوالدی برای احـداث بیش از یک هـزار کیلومتر خـط لوله، در پـروژه انتقال 
نفت خام گوره به جاسک نقش اساسی را ایفا کرد.

شرکت لوله سازی اهواز، آغازگر شرکت لوله سازی اهواز، آغازگر 
استراتژیک ترین طرح کشوراستراتژیک ترین طرح کشور

آنالیـن«، علـی خنیفـر،  بـه گـزارش »فلـزات 

مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز  اظهار داشت: 

خانواده  بزرگ لوله سازی اهواز با افتخار با پذیرش 

ریسک های متنوع ازجمله مسائل مالی مربوط به 

بومی سازی این پروژه، آغازگر تولید لوله های مورد 

نیاز در نیمه  دوم سال 97 بود.

وی در ادامه افزود: با تولید 515 کیلومتر لوله 

فوالدی توسط شرکت لوله سازی اهواز، پروژه مهم 

و استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک به 

صورت رسمی افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت لوله ســازی اهواز تصریح 

کـــرد: فرامـوش نکنیــــم کــــه مهــم تریــــن الـزام 

اجـرای ایـن پـروژه، لوله هـای انتقـال نفـت بـود 

که انتقال این ماده معدنی را ممکن می ساخت 

ریسـک های  پذیـرش  بـا  اهـواز  لوله سـازی  و 

متنـوع بـا افتخـار 42 هـزار و 500 شـاخه از ایـن 

پـروژه را بـه عنـوان اولیـن شـرکت تولیـد لولـه 

بـرای ایـن طـرح، این پروژه را شـروع و به عنوان 

اولین شرکت نیز به تعهد خود در زمان تعیین 

شده جامعه عمل پوشاند.

خنیفـر در ادامـه اذعـان کـرد: بـدون تردیـد 

مشـارکت در پروژه مهم و ملی خط لوله 42 اینچ 

گوره-جاسک که از سوی رهبر معظم انقالب به 

توصیـف  پـروژه دولـت  اسـتراتژیک ترین  عنـوان 

شـده اسـت، مهم تریـن پـروژه شـرکت لوله سـازی 

اهواز در دو سـال اخیر بود که برگ زرین دیگری 

بر افتخارات 55 ساله لوله سازی اهواز افزود.

وی یـادآور شـد: ایـن شـرکت در بخـش تامیـن 

موادخام داخل کشـور با سـاخت و پوشـش حدود 

42 هزار و 500 شاخه به طول تقریبی 515 کیلومتر 

کـه معـادل حـدودا 60 درصـد از مجموع لوله های 

مورد نیاز بوده  اسـت، نقش کلیدی در پیشـرفت 

بخـش سـاخت و پوشـش لوله هـای مـورد نیـاز ایـن 

طرح دارد.

مدیرعامـل شـرکت لوله سـازی اهـواز بـا بیـان 

اینکـه بایـد یـادآور شـد که ایـن موفقیت ها حاصل 

نمی شـد، مگـر آن کـه پیونـدی ژرف و پایـدار بیـن 

کلیـه اجـزای شـرکت برقـرار باشـد، گفـت: همیـن 

پیوند عمیق، زمینه پیشگامی شرکت در سال هایی 

را فراهـم سـاخت کـه رونـق تولیـد و جهـش تولیـد، 

محور اصلی برنامه ریزی های آن بود.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، مدیرعامل شرکت 

لوله سـازی اهـواز در پایـان تاکید کرد: لوله سـازی 

کـه  اهـداف  ایـن  تحقـق  در  کـرد  تـالش  اهـواز 

منطبـق بر فرمایشـات رهبر معظـم انقـالب و در 

راستای رشد کمی و کیفی شرکت بود، گام های 

و  رفیـع  اهدافـی  همچنیـن  بـردارد.  ارزنـده ای 

ارزشمنــــدی داریـــــم که از ابتـــدای ســــال 1400، 

حرکـت در جهـت نیـل بـه ایـن اهداف متعالـی را 

شروع کرده ایم؛ اهدافی که نیل به آن ها در سایه 

تداوم پیوند ارکان مختلف مجموعه و برنامه ریزی 

و پشـتکار همکاران گرامی در لوله سـازی اهواز با 

محــــور توجــــه و تحقـــق شعــــار رهبــــری، دور از 

دسترس نخواهد بود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، نورالدین مهری 

بـا بیـان اینکـه پیـچ و مهـره یـک کاالی واسـطه 

مصرفـی اسـت، اظهـار داشـت: اهمیـت پیـچ و 

مهـره بـه قـدری اسـت کـه اگـر نباشـد صنعتـی 

نداریم؛ چراکه برای اتصال هر کاالیی به ویژه در 

حـوزه صنعـت از پیـچ و مهـره اسـتفاده می شـود. 

در حـال حاضـر مـا ارائه کننـده هفـت هـزار نـوع 

پیچ و مهره در بازار ایران هستیم.  

وی بـا بیـان اینکـه در گذشـته 30 درصـد نیاز 

می شـد،  تامیـن  داخـل  تولیـد  طریـق  از  کشـور 

گفـت: در سـال های اخیـر تولیـد داخـل تقویـت 

شده و 50 درصد نیاز در کشور تامین می شود.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان پیـچ و مهره در 

زمینـه  در  کـه  مشـکالتی  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه 

کـرد:  تصریـح  دارد،  وجـود  واردات  و  تولیـد 

سـازمان های صنعـت، معـدن و تجـارت بـدون 

کسـب اطـالع از اتحادیـه کـه کارشناسـان ایـن 

حـوزه هسـتند، بـه دلیـل تولیـد مشـابه داخلـی، 

ثبـت سـفارش پیـچ و مهره را به شـدت محدود 

کردنـد. امـا بایـد بـا مـا مشـورت می کردنـد تـا 

نمی شـود  تولیـد  داخـل  در  کـه  محصوالتـی 

اجازه واردات داشته باشد.  

قیمت ها سه برابر شد  

مهری با بیان اینکه ثبت سفارش پیچ و مهره 

به سختی و  در بیشتر موارد با کارهایی که نباید 

انجـام شـود ماننـد زیـر میـزی محقـق می شـود، 

اذعان کرد: این در حالی اسـت که در همه دنیا 

گرفتـه  اسـتعالم  بـاره  ایـن  در  کارشناسـان  از 

می شود. این مسئله باعث افزایش قیمت پیچ و 

مهره نیز شده؛ به طوری که قیمت ها نسبت به 

دو سـال پیـش 2.5 تـا سـه برابـر شـده اسـت کـه 

یکـی از دالیـل آن همیـن عـدم ارائـه خدمـات از 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان های  سـوی 

است. دلیل دیگر افزایش قیمت نیز افزایش نرخ 

ارز است.  

کاالهـا  دپـوی  بـه  اشـاره  بـا  وی همچنیـن 

قیمـت  بـه  کـه  دمـوراژ  هزینـه  و  گمـرک  در 

کاالهـای نهایـی اضافـه می شـود، بیان کـرد: در 

نهایـت مصــرف کنندگان از همــه این مسائــل 

متضرر می شوند.  

آلیاژی ها به جای تامین مفتول، خام   

فروشی می کنند

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان پیـچ و مهـره بـا 

بیان اینکه در حال حاضر تکنولوژی خوبی برای 

تولید پیچ و مهره در کشور مستقر شده و توان 

تولیـد 85 تـا 90 درصـد کاالهـا در ایـران وجـود 

دارد، گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان تامین 

مفتول است. به ویژه در بخش پیچ های آلیاژی 

کـه از فـوالد آلیـاژی یـزد تامین می شـود، کمبود 

وجـود دارد. شـنیده ها حاکـی از ایـن اسـت کـه 

از  پیـش  و  ایـن شـرکت خـام فروشـی می کنـد 

اینکـه محصـول نـورد شـود، بـه صـورت شـمش 

صادر می کنند.  

مهـری، همچنیـن وعـده داد در صـورت حـل 

شـدن مشـکل تامین مفتول، تا 80 درصد نیاز در 

داخل تامین شود.  

البته به گفته وی کشورهای دیگر هم تمامی 

پیـچ و مهـره مـورد نیـاز خـود را تولیـد نمی کننـد؛ 

چراکه مقرون به صرفه نیست. حتی کشورهای 

صادرکننـده پیـچ و مهره مثل چین، ژاپـن و تایوان 

نیز بخشی از نیاز خود را وارد می کنند.  

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان پیـچ و مهره با بیـان اینکه در حـال حاضر 50 درصد نیـاز به پیچ و مهـره در داخل تامین می شـود که در 
صـورت تامیـن مفتـول کافی می تواند به 80 درصد برسـد، از سـه برابر شـدن قیمت ها طی دو سـال اخیر به دلیل ممنوعیـت واردات و 

افزایش نرخ ارز خبر داد.

سه برابر شدن قیمت پیچ و مهره طی دو سال
رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره اعالم کرد:
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مصرف ساالنه 120 هزار تن  

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان پیچ و مهـره، نیاز 

سـاالنه کشـور را 100 تـا 120 هـزار تـن پیـچ و مهـره 

عنـوان کـرد و گفـت: بخشـی از ایـن پیـچ و مهـره 

آلیـاژی اسـت کـه حتمـا بایـد فـوالدی باشـد، امـا 

بخـش دیگـر کـه پیچ آهنی اسـت در داخل تولید 

می شـود و نیـاز بـه واردات نداریـم، امـا در بخـش 

پیچ هـای  و  آلیـاژی  مهره هـای  ویـژه  بـه  فـوالدی 

ایمنـی مثـل پیچ چرخ، بـه واردات نیـاز داریم که 

استاندارد آن ها نیز بسیار مهم است.  

مهـری اضافـه کـرد: اعضـای اتحادیـه حاضـر 

صمـت  مسـئوالن  و  تولیدکننـدگان  بـا  هسـتند 

جلسه بگذارند تا این مشکل حل شد. اگر دست 

تولیدکننـدگان بـه فـوالد برسـد در بخـش پیـچ و 

از  و  نداریـم  زیـادی  فـوالدی مشـکل  مهره هـای 

طریـق تولیـد داخـل تامیـن می شـود، امـا تاکنـون 

حاضر به حضور در این جلسات نشده اند.  

بـه گفتـه وی، یکـی از مشـکالتی کـه در پـی 

محدودیت هـا ایجـاد شـده ایـن اسـت کـه پیـچ 

اسـتفاده شـده در قابلمه هـا بایـد اسـتیل باشـد تـا 

زنـگ نزنـد و غـذا را آلـوده نکنـد، امـا بـا توجـه بـه 

اینکه این پیچ ها وارداتی هستند و اجازه واردات 

بـه  آن هـا  از  بخشـی  نمی شـود،  داده  هـم  آن هـا 

صـورت قاچـاق وارد شـده کـه کربـن آن هـا کـم 

می شـود کـه همـه در نهایـت بـه مصرف کننـده 

ضـرر می زنـد. راه حـل مشـکالت ایـن اسـت کـه 

مربوطـه  کارشـناس  بـا  صنعـت  هـر  در  دولـت 

مشورت کند.  

75 کارخانه به دلیل نبود حمایت از   

دست رفت

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره درباره 

صـادرات پیـچ و مهـره عنـوان کـرد: صـادرات ایـن 

محصـول قابـل توجـه نیسـت و عموما بـه صورت 

همـراه کاال انجـام می شـود. بـرای مثال دکلی که 

در سـوریه و عـراق نصـب می شـود به همـراه خود 

پیـچ و مهـره دارد که بـه آن صادرات همراه با کاال 

گفته می شود.  

البتـه بـه گفتـه مهـری، حدود 20 سـال پیش 

115 کارخانـه درجـه یـک تولیـد پیـچ و مهـره در 

کشـور وجـود داشـت کـه حـاال 40 کارخانـه از 

آن هــــا باقــــی مانــــده اســـت. در آن زمــــان بـــه 

کشـورهای مختلف هم صادرات داشتیـــم، اما 

نبــــود حمایــــت باعــــث از دســـت رفتـــن ایـــن 

سـرمایه شـد. این میزان کاهش کارخانه ها یک 

فاجعــــه اســــت. بخشــی از آن هـــا کامال از بین 

رفته اند، بخشـی تبدیل به قطعه سـاز و بخشـی 

هم تجاری شده اند.

ــــ

نماینـده ورزقـان و خاروانا در مجلس شـورای اسـالمی، سـرمایه گذاری بر انـرژی و به  ویژه نیـروگاه برق را جزو اولویت های کشـور 
دانست و از طرح ایجاد نیروگاه برق در مجتمع مس سونگون استقبال کرد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

ملی صنایع مس ایران، الهوردی دهقانی با بیان 

این مطلب اظهار داشت: ایجاد چنین نیروگاهی 

با ظرفیت باال می تواند عالوه بر تضمین پایداری 

انـرژی در مجتمـع مـس سـونگون، بـه اقتصـاد و 

پایداری انرژی در منطقه و کشور نیز کمک کند 

که جای تقدیر و تشکر را دارد.

نماینـده ورزقـان و خاروانـا در مجلس شـورای 

اسـالمی در ادامـه بـا بیـان اینکـه ورود بـه صنایـع 

اصلـی  اهـداف  از  یکـی  مـس  پایین دسـتی 

طرح هـای توسـعه مجتمـع مس سـونگون اسـت، 

گفـت: توسـعه مجتمـع مـس سـونگون بایـد بـه 

صورت کامل و قابلیت تبدیل به محصوالت نانو 

و پایـه باشـد و تولیـد کاتـد بـه  تنهایـی نمی توانـد 

عامل پیشرفت واقع شود.

در  موجـود  ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

کشـورهای همسـایه افـزود: بایـد مطالعـات در 

خصوص زمینه های قابل همکاری با شرکت های 

خارجـی هم جـوار صـورت گرفتـه و بـا اسـتفاده از 

ایـن ظرفیت هـا و تامیـن بـازار فروش و با اسـتفاده 

از پتانسـیل های بخش خصوصی به دنبال ایجاد 

تنـوع در سـبد کاالیـی محصـوالت مجتمـع مس 

سونگون باشیم.

دهقانی با توجه به مرحله جانمایی عملیات 

اجرایـی شـهرک مـس، افـزود: باید بـر روی صنایع 

پایین دسـتی و سـرمایه گذاری بـر روی آن تمرکـز 

ویژه ای صورت گیرد و با استفاده از ظرفیت های 

نـه  جـدی  صـورت  بـه   صنعتـی  و  دانشـگاهی 

مطالعاتـی و تئـوری، وارد عمـل شـویم و همـواره 

زمـان بایـد بـه  عنـوان مهم تریـن فاکتـور در نظـر 

گرفته شود.

نماینـده ورزقـان و خاروانـا در مجلـس شـورای 

اسـالمی در پایـان بـا اشـاره بـه برنامه ریزی شـرکت 

مـس بـرای سـرمایه گذاری بـر روی حمـل  و نقـل 

ریلـی عنـوان کـرد: در کنـار ایـن پـروژه، در صـورت 

همراهی شرکت مس و کمک به حمل  و نقل ریلی 

اسـتان و وصـل شـدن شهرسـتان ورزقـان بـه شـبکه 

ریلـی سراسـری کشـوری می تـوان از ظرفیت هـای 

بازارهـای ترکیـه، روسـیه و... نیـز اسـتفاده کـرد و 

تحول خوبی را در منطقه ایجاد کرد.

قدردانی از طرح ایجاد نیروگاه برق در مجتمع مس سونگون
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محمدعلـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دهقـان دهنـوی، بـا اشـاره بـه عملکـرد دولـت در 

سـرمایه،  بـازار  بـه  مـردم  سـرمایه های  هدایـت 

اظهـار داشـت: سـازمان بـورس، نقشـی را بـرای 

دولت قائل است که آن را باید در اقتصاد کشور 

ایفا کند، دولت سیاست گذار کالن و تنظیم گر 

اصلی اقتصاد کشـور اسـت، به همین دلیل باید 

در کشـورهایی ماننـد ایـران کـه با اقتصاد دولتی 

همـراه هسـتند در فراینـد تولیـد کاال و خدمـات 

حضور داشته باشد.

وی خاطرنشـان کرد: نقش سیاست گذاری و 

تنظیم گـری دولـت، نقشـی کامـال پذیرفته شـده 

در همه دنیا و مورد مطالبه فعاالن بازار است.

دهقـان دهنـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه وظیفـه 

اسـت،  بـازار سـرمایه  بـه  مـردم  دولـت دعـوت 

ادامه داد: بازار سـهام مکانی اسـت که مکانیزم 

آن باعث تامین مالی برای تولید می شود، پس با 

ورود منابــــع مــــردم بــــه سـمت بــــازار سـرمایه 

بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که در بورس 

حضـور دارنـد می تواننـد تامین مالی قوی تـری را 

از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی 

را بـــــه منظــــور سرمایـــه گــــذاری بـــــه سمــــت 

تـا سـبب  انتقـال می دهنـد  فعالیت هـای خـود 

افزایش تولید و اشتغال شود.

لزوم سرمایه گذاری در بازار سرمایه به جای   

بازار ارز، طال و مسکن

در  بهـادار،  اوراق  و  بـورس  سـازمان  رئیـس 

خصـوص اینکـه اگـر مـردم پس اندازهـای خـود را 

وارد بازار سرمایه نکنند پس باید آن را به سمت 

کـدام بـازار سـوق دهند، عنوان کـرد: پس اندازها 

در وهله نخست وارد سیستم بانکی می شود و از 

پیـدا  تخصیـص  مـردم  نیازهـای  بـه  مسـیر  ایـن 

می کنـد، امـا اگـر مـردم بـه هر دلیلی بـرای حفظ 

ارزش سرمایه خود و کشف منافع بیشتر تصمیم 

گرفتند تا سرمایه خود را تبدیل به دارایی کنند 

اگر این اقدام را از طریق بازار ارز انجام دهند به 

معنی این اسـت که به دولت خارجی وام بدون 

بهره را اعطا کرده اند.

به گفته دهقان دهنوی، حتی اگر این اتفاق 

در بـازار طـال رخ دهـد ممکن اسـت ارزش دارایی 

آن هـا حفـظ شـود یـا ریسـک کمتـری را متحمـل 

شـوند، امـا بـا سـرمایه گذاران در ایـن بـازار هیـچ 

نفعی را به اقتصاد کشور نمی رسانند.

وی خاطرنشـان کـرد: در صورتـی کـه مـردم 

پس اندازهـای خـود را وارد بـازار مسـکن کننـد، 

ممکن است فعالیت آن ها تا حدی به نفع تولید 

مسـکن باشـد امـا از یـک جایـی به بعد کـه در این 

بازار تقاضای سفته بازانه رخ دهد زمینه افزایش 

قیمـت مسـکن فراهـم مـی شـود و بعـد از مدتـی 

ایـن موضـوع خـود را در سـبد کاالی خانوار مردم 

به شکل افزایش اجاره نشان خواهد داد.

رئیس سـازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 

اینکـه بـازار سـرمایه محلـی اسـت کـه دولـت 

بایـد مـردم را بـرای سـرمایه گذاری به ایـن بازار 

هدایـت کنـد، گفـت: در کنار ایـن دعوت باید 

بـه طـور حتـم به مردم تاکید شـود کـه این بازار 

بـا ریسـک های خـاص خـود همراه اسـت و ورود 

بـه ایـن بـازار بایـد بـه طـور حتـم بـه دو شـکل 

انجام پذیرد.

دهقـان دهنـوی در ادامـه افـزود: بارهـا اعالم 

کرده ایـم، افـرادی کـه از دانـش و تخصـص کافـی 

برخـوردار  بـازار  ایـن  در  سـرمایه گذاری  بـرای 

هستند، با الفبای سرمایه گذاری در بورس آشنا 

و قـادر بـه مدیریـت ریسـک های ایجـاد شـده در 

مسـتقیم  صـورت  بـه  می تواننـد  هسـتند  بـازار 

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار گفـت: با ورود منابع مردم به سـمت بازار سـرمایه، بنگاه هـای اقتصادی و شـرکت هایی که در 
بـورس حضـور دارنـد می توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشـته باشـند و از این طریق نقدینگی را به سـوی سـرمایه گذاری 

در تولید سوق دهند که سبب افزایش تولید و اشتغال می شود.

افزایش تولید و اشتغال با جذب نقدینگی بنگاه های اقتصادی 
از طریق بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
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اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند.

وی ادامـه داد: در غیــــر ایـن صـورت فـرد بـه 

هیچ عنوان نبایـــد به صورت مسـتقیم وارد این 

بـازار شـود، بلکـه بهتـر اسـت از طریـق مکانیـزم 

صندوق های سرمایه گذاری که تحت مدیریت 

بــــــه  اقـــــدام  قـــــرار دارنـــــد  افـــــراد حرفـــــه ای 

سـرمایه گذاری در ایـن بـازار کنـد و از مزایـای 

بازار سهام منتفع شود.

پیشنهاداتی برای حمایت از تازه واردان بورسی  

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا اشـاره 

به حمایت از سـرمایه گذاران و جلوگیری از زیان 

سهامداران تازه وارد، گفت: برخی از پیشنهاداتی 

که برای محدود کردن معامالت مطرح می شد، 

ممکن است نتیجه عکس بدهد، به عنوان مثال، 

دامنه نوسـان ممکن اسـت تا حدودی از سـرعت 

حرکت بازار جلوگیری کند، اما هیجان بیشـتری 

را بـر معامـالت ایجـاد خواهـد کـرد و منجـر بـه 

عطش تقاضای موجود در بازار می شود.

دهقـان دهنـوی با اشـاره بـه اینکه فرض دیگر 

بـرای کاهـش ضـرر و زیـان سـهامداران در بـازار 

اعمـال برخـی از محدودیت هـا بـرای سـهامداران 

تـازه وارد بـود، اذعـان کـرد: ایـن محدودیت ها در 

امـا  می شـود،  اعمـال  دنیـا  بازارهـای  از  برخـی 

کارهایی که در سـازمان بورس انجام شـد اعمال 

برخی از محدودیت ها بود.

بـا بیـان اینکـه ایجـاد محدودیـت بـرای  وی 

هـر  بـه  ورود  از  جلوگیـری  جهـت  سـهامداران 

ایجـاد  زمینه سـاز  می توانـد  بـازار  در  سـهمی 

مشـکالتی در بازار باشـد، افزود: باید زمینه ای را 

فراهـم کـرد تـا اطمینـان خاطـر داشـته باشـیم کـه 

سـهامداران بـا فـروش کل دارایی هـای خـود وارد 

این بازار نشده اند.

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار با تاکید 

بر اینکه باید از این به بعد برای افراد تازه وارد به 

بازار سرمایه می شوند فیلترهایی را تعیین کنیم، 

تصریح کرد: اکنون در تالش برای ایجاد برخی از 

موانـع هسـتیم، امـا دیگـر نمی تـوان بـرای افـرادی 

کـه در گذشـته وارد بـازار شـده اند محدودیتی را 

اعمال یا حق معامله را از آن ها سـلب کرد، تالش 

ما این اسـت که آن ها را تشـویق کنیم تا به سـراغ 

سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت های 

سبدگردان یا صندوق سرمایه گذاری بروند.

میزان خروج نقدینگی از بازار سهام  

دهقـان دهنـوی در خصـوص اینکـه در زمـان 

ریـزش شـاخص بـورس چـه میـزان پـول از بـازار 

سـهام خارج شـد، گفت: همه اعداد اعالم شـده 

از سوی برخی مسئوالن در زمینه خروج سرمایه 

عنـوان  هیـچ  بـه  زیـرا  اسـت  اشـتباه  بـازار،  از 

نمی توان عدد دقیقی را در این باره اعالم کرد.

میـزان  چـه  اینکـه  اعـالم  کـرد:  اظهـار  وی 

سـرمایه از بازار خارج شـده اسـت به هیچ عنوان 

درسـت نیسـت؛ چیـزی که به عنـوان خـروج پول 

از آن صحبت می شود میزان خرید و فروش بین 

اشخاص حقیقی و حقوقی است.

رئیس سـازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 

بیـان کـرد: در ماه های ابتدایی سـال ٩٩ کـه ورود 

مردم به بازار سهام گسترش پیدا کرد، بیش ترین 

میـزان تقاضـا از سـوی سـهامداران حقیقی بـود و 

سـهامداران  زمـان  آن  در  بـورس  سـازمان  اتفاقـا 

حقوقی را تشویق به فروش بیشتر سهام کرد.

بـه گفتـه دهقـان دهنـوی، در مقابـل فـروش 

انتقـال  سـهام دولـت، ٣٢ هـزار میلیـارد تومـان 

مالکیت از حقوقی به حقیقی و حقوقی داشتیم.

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا بیـان 

اینکه جریان معامالت در پنج ماه نخسـت سـال 

٩٩ بیشـتر بـه صـورت انتقـال مالکیـت از سـمت 

حقوقـی بـه حقیقـی بـود، گفـت: در هفـت مـاه 

باقی مانده سال 99 با توجه به اینکه حقوقی ها را 

تشـویق و الـزام بـه خریـد در بـازار کردیـم انتقـال 

سهام بیشتر از سمت حقیقی به حقوقی صورت 

گرفـت، امـا نمی تـوان هیـچ محاسـبه دقیقـی را 

انجام داد که سهامداران خرد در چند ماه پایانی 

سـال ٩٩ چـه میـزان سـهام فروخته انـد، زیـرا ایـن 

موضـوع قابـل ارزیابـی نیسـت کـه سـهامداران 

نقدینگی هـای در اختیـار خـود را در ایـن بـازار 

صنـدوق  وارد  یـا  خریدنـد  سـهام  دوبـاره 

سرمایه گذاری کردند.

مجازات متخلفان در بازار سرمایه باید از   

نوع بازدارنده باشد

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا اشـاره 

بـه اینکـه در مقطعـی که شـاخص بـورس در حال 

ریزش بود اشخاص مختلف تالش برای حمایت 

از بازار سرمایه داشتند، عنوان کرد: تقسیم بازار 

سـرمایه بـه سـهامداران حقیقی یا حقوقـی و قرار 

دادن آن هـا در مقابـل یکدیگـر نوعـی خیانـت بـه 

بازار سرمایه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه حقوقی ها 

از مالکیـت بیشـتری در بـازار برخوردارنـد، امـا  

بـازار  فعالیـت  درصـد   ٨٠ حقیقی هـا  فعالیـت 

سـرمایه را شـامل می شـود، اظهـار داشـت: در 

معامـالت بـازار سـرمایه همیشـه ممکـن اسـت 

تخلفاتی صورت بگیرد، اما سـازمان بورس همه 

تخلفـات را بـه موقع شناسـایی و بـا آن ها برخورد 

قانونـی می کنـد، در ایـن میـان سـازمان بـورس 

باید سیسـتم نظارت بر معامالت بازار را به روز 

کنـد و نظـارت بهتـری را نسـبت بـه ایـن بـازار 

داشته باشد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، دهقان دهنوی در 

تقویـت  دنبـال  بـه  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  پایـان 

جنـس  و  هسـتیم  سـرمایه  بـازار  مجازات هـای 

مجـازات بایـد از نـوع بازدارنده باشـد، گفـت: در 

صورت برخورد قاطع با  تخلفات کشف شده در 

بـازار، انگیـزه دیگر متخلفـان در بازار بـرای انجام 

اقدامات نامتعارف کاهش پیدا می کند.

در صورتی که مردم پس اندازهای 
خود را وارد بازار مسکن کنند، ممکن 

است فعالیت آن ها تا حدی به نفع 
تولید مسکن باشد اما از یک جایی 

به بعد که در این بازار تقاضای سفته 
بازانه رخ دهد زمینه افزایش قیمت 

مسکن فراهم می شود و بعد از 
مدتی این موضوع خود را در سبد 

کاالی خانوار مردم به شکل افزایش 
اجاره نشان خواهد داد
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به گزارش »فلزات آنالین«، رضا فالح مبارکه 

ضمن پیش بینی افتتاح این واحد معدنی در 36 

مـاه آینـده اظهـار داشـت: بـا بهره بـرداری از ایـن 

طـرح معدنـی و افزایـش ظرفیت هـای معدنـی، 

میزان ارزش افزوده فرآوری مواد معدنی افزایش 

یابـد و منجـر بـه توسـعه و رشـد بیـش از پیـش 

منطقه معدنی بافق شود.

از  بسـیاری  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 

محرومیت هـای شهرسـتان بـه علـت تاخیـر در 

احـداث کارخانه هـای جـوار معدنـی اسـت کـه 

بـه  گندله  سـازی  کارخانـه  طرح هـا،  آن  از  یکـی 

ظرفیـت پنـج میلیـون تـن اسـت کـه بـا حضـور 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 

دیگر از مسـئوالن اسـتان یزد و کشـور اسـفند ماه 

سال 99 در این شهرستان افتتاح شد.

مدیرعامـل شـرکت سـنگ آهن مرکـزی ایـران - 

بافق از تولید 6 میلیون تن سنگ آهن سال گذشته 

در این شرکت خبر داد و بیان کرد: این واحد برای 

تامیـن خـوراک گندلـه به ظرفیت پنج میلیون تن 

در سـه چاهون به دنبال اسـتخراج از معادن قدیم 

و جدید است.

بـرای  باطله بـرداری  آغـاز  از  مبارکـه  فـالح 

اسـتخراج از معـدن آریـز بـه صـورت مشـترک بـا 

مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو اردکان خبر 

داد و افـزود: ایـن معـدن کـه بـه کمک خبرنگاران 

از ایـن بعـد بـه »آریـز« نام گذاری می شـود، بیش 

کـه   دارد  تـن ذخیـره سـنگ آهن  میلیـون  از 100 

نیمـی از آن بـه شـرکت سـنگ آهـن مرکزی ایـران- 

بافق تعلق می یابد.

به گفته وی، باطله برداری از معدن جدید آریز 

سـه سـال طـول می کشـد تـا به مرحلـه اسـتخراج و 

تولید برسد.

مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن مرکزی ایران - 

بافق، نیاز مبرم کارخانه گندله سه چاهون بافق 

را به خوراک )کنسانتره( یادآور شد و اضافه کرد: 

عـالوه بر تولید محصـول در معادن زیرمجموعه 

شـرکت سـنگ آهن بافق، خرید چهار میلیون تن 

از شهرستــــان  از منابــــع خــــارج  آهـــــن  سـنگ 

برنامه ریزی شد.

فـالح مبارکـــه به شرایـــط سـخت تحریم هـــا 

اشـاره کرد و افزود: در چنین شـرایطی با همت 

متخصصــــان داخلــــی، کارخانــــه گندلــــه ســـه 

بـا یـک میلیـارد و 855 میلیـون  چاهـون بافـق 

اشـتغال  ایجـاد  و  سـرمایه گذاری  چیـن  یـوآن 

برای 788 نفر راه اندازی شـد که برای سـنگ آهن 

و شهرستــــان بافــــق برگ زریــــن در تاریـــخ این 

منطقه به شمار می رود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی در پایـان 

تصریـح کـرد: گندله سـازی یکـی از طرح هـای 

جــــوار معــــدنی شرکــــت سـنگ آهن مرکــــزی 

ایـران- بافـق اسـت که با سـایر طرح ها، زنجیره 

فـوالد را در ایـن شهرسـتان تکمیـل می کنـد و 

گندلــــه کــــه در روش احیـــای مستقیـم تولید 

فوالد، کاربرد دارد.

مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن مرکزی ایران گفت: شـرکت سـنگ آهـن مرکزی ایـران_ بافق بـا 105 میلیون یورو سـرمایه گذاری، 
سـاخت کارخانه تولید کنسـانتره به ظرفیت سـاالنه دو میلیون تن را در چارچوب طرح تامین خوراک کارخانه گندله سـازی معدن سـه 

چاهون در این شهرستان آغاز کرد.

آغاز ساخت کارخانه کنسانتره بافق
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کاهش برداشت آب از رودخانه زاینده رود علیرغم افزایش تولید
یست فوالد مبارکه در حفظ محیط ز
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